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Abstract 

Background 

5000 men are diagnosed with prostate cancer in Norway every year. More than 30% will 

experience recurrence after primary radiotherapy. Most of these men are given palliative 

androgen deprivation therapy, however, salvage treatment may be a curative option. There are no 

specific guidelines for salvage treatment of radiorecurrent prostate cancer in Norway. 

Objective 

The purpose of the present literature study was to review the oncological and functional 

outcomes after salvage treatment for radiorecurrent prostate cancer. 

Material and methods 

Applying a search string in Medline and Embase databases retrieved a total of 600 articles. 27 

articles were finally included. Ten articles studied salvage brachytherapy (sBT), 5 articles 

studied salvage cryosurgical ablation (sCSA), 6 articles studied salvage high-intensity focused 

ultrasound (sHIFU) and 6 articles studied salvage radical prostatectomy (sRP). 

Results 

5 year biochemical disease free survival was 35-75,5% in the overall analysis. For the different 

modalities it was reported  35-75,5% (sBT), 45-46,5% (sCSA), 41-51% (sHIFU) and 55% (sRP) 

5 year bDFS. Severe complications occurred in a total of 0-65% patients and for the different 

modalities these numbers were 0-65% (sBT), 14-17% (sCSA), 6,1-48% (sHIFU) and 3,3-67% 

(sRP). 

Conclusions 

The included articles report widespread differences in oncological and functional outcomes, 

which may be due to different patient selection. Promising oncological results and acceptable 

complications rates are reported for all 4 salvage treatments. Oncological result and radiation 

damage after the primary treatment affects the outcome of salvage treatment. Future research is 

required to clarify long time oncological results. 
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Sammendrag  

Bakgrunn 

Hvert år diagnostiseres det ca. 5000 nye tilfeller av prostatakreft i Norge. Etter primær 

strålebehandling vil flere enn 30% opplever residiv. Flesteparten av disse settes på palliativ 

hormonbehandling, selv om såkalt salvagebehandling, et nytt forsøk på kurativ behandling, kan 

være aktuelt. Det er ikke konkrete retningslinjer for salvagebehandling ved residiv etter primær 

strålebehandling i Norge. 

Hensikt 

Hensikten med denne litteraturstudien var å få en oversikt over onkologiske- og funksjonelle 

resultater av salvagebehandling etter primær strålebehandling. 

Materiale og metode 

Søkestrenger i databasene Medline og Embase identifiserte totalt 600 unike artikler hvorav 27 

ble inkludert. Ti studier omfattet salvage brachyterapi (sBT), 5 studier omfattet salvage 

cryoablasjon (sCSA), 6 studier omfattet salvage høy-intensiv fokusert ultralyd (sHIFU) og 6 

studier omfattet salvage radikal prostatektomi (sRP).  

Resultater 

5 års overlevelse uten biokjemisk residiv var 35-75,5% når alle arbeider ble vurdert samlet. For 

de ulike modalitetene var tallet 35-75,5% (sBT), 45-46,5% (sCSA), 41-51% (sHIFU) og 55% 

(sRP). Totalt opplevde 0-65% av pasientene alvorlige komplikasjoner og for de ulike 

modalitetene gjaldt dette 0-65% (sBT), 14-17% (sCSA), 6,1-48% (sHIFU) og 3,3-67% (sRP). 

Konklusjoner 

Det er store sprik i onkologiske resultater og komplikasjonsrisiko innenfor samme 

salvagemodalitet, og variasjonen kan forklares med ulik pasientseleksjon. Det rapporteres 

lovende onkologiske resultater på mellomlang sikt og akseptable komplikasjonsrater for alle de 

fire salvagemodalitetene. Onkologisk resultat og vevsskade etter primærbehandling påvirker 

utfallet av salvagebehandling. Fremtidig forskning er nødvendig for å styrke evidens omkring 

langsiktig onkologisk resultat.  
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Forord 

Tusen takk til min veileder professor dr.med. Truls Erik Bjerklund Johansen ved Universitetet i 

Oslo som har introdusert meg for et spennende og svært aktuelt fagområde. Mitt beskjedne 

innblikk i en verden av forskning er et resultat av hans kunnskap og interesse for feltet. Hans 

tilbakemeldinger, tips og tålmodighet har vært til stor hjelp ved arbeidet med min 

prosjektoppgave. 
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Forkortelser og begreper  
ADT: Androgen deprivation therapy (hormonbehandling) 

ASTRO: American Society for Radiation Oncology 

ASTRO-kriteriet: 3 etterfølgende PSA-økninger etter nadir som kriterium for tilbakefall av 

prostatakreft 

bDFS: Biochemical disease free survival 

BT: Brachyterapi 

COLD: Cryo On-Line Data Registry 

CSA: Cryosurgical ablation 

CSS: Cancer specific survival 

CTCAE: Common terminology criteriae of adverse events 

EAU: European Association of Urology 

EBRT: External beam radiotherapy  

GI: Gastrointestinal 

GS: Gleason score 

GU: Genitourinary 

GY: Gray (enhet for stråledose) 

HDR-BT: High dose-rate brachyterapy 

HIFU: Høy-intensiv fokusert ultralyd 

IPSS: International Prostate Symptom Score 

LDR-BT: Low dose-rate brachytherapy 

LUTS: Lower urinary tract symptoms 

M: Median verdi 

MFS: Metastasis free survival 

MR: Magnetresonanstomografi 

NCCN: The National Comprehensive Cancer Network 

NMCRPC: Non-Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer 

Phoenix-kriteriet: PSA nadir +2ng/ml som kriterium for tilbakefall av prostatakreft 

PSA: Prostata spesifikt antigen  

RCT: Randomized controlled trails 

RFS: Recurrence free survival 

RTOG: Radiation Therapy Oncology Group 

Salvagebehandling: Redningstterapi, nytt forsøk på kurativ behandling 

SEER Surveillance, Epidemiology, and End Results Program 

Stuttgart-kriteriet: PSA nadir +1,2 ng/ml 

RARP: Robot assisted radical prostatectomy 

RP: Radikal prostatektomi 

TNM: Tumor Node Metastasis 
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1 Innledning 

1.1 Prosjektoppgavens hensikt 

Hensikten med denne litteraturstudien er å gi en oppdatering over onkologisk resultat og 

bivirkninger ved ulike salvage-modaliteter etter primær strålebehandling av prostatakreft 

1.2 Prostatakreft i Norge 

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn i Norge med over 5000 nye tilfeller 

diagnostisert hvert år (1). Innføring og bruk av PSA som diagnostisk verktøy har vært 

avgjørende for økt insidens av prostatakreft. Grenseverdi for PSA-verdi som utløser videre 

utredning er redusert og har ført til ytterligere utredning og diagnostikk (2). Prevalensen av 

prostatakreft i Norge har doblet seg de siste 10 årene.  

1.3 Utredning og diagnostikk av prostatakreft 

1.3.1 Prostataspesifikt antigen 

Innføring av PSA som biokjemisk markør har revolusjonert diagnostikken av prostatakreft. PSA 

er en organspesifikk, men ikke kreftspesifikk markør på sykdom. Også ikke-maligne tilstander i 

prostata som benign prostatahypertrofi (BPH), prostatitt og urinveisinfeksjon vil kunne gi økte 

PSA-verdier (3). PSA-verdi oppgis i ng/ml eller mikrog/l. Serum PSA-nivå kan øke med tumor-

volum, men PSA-verdien er utilstrekkelig for å vurdere sykdommens stadium. Det er ingen fast 

cut off-verdi for PSA som samsvarer med prostatakreft, men økende verdi indikerer høyere 

sannsynlighet for prostatakreft (3). PSA-vekstfart og PSA-doblingshastighet brukes også til å 

estimere sannsynligheten for at en pasient har prostatakreft.  

Tabell 1 viser et utdrag av EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer (3) sin tabell for 

risikoen for prostatakreft ved forskjellige PSA nivåer.  

  

Tabell 1 Utdrag av tabell Hentet fra EAU-ESTRO-

SIOG Guidelines on Prostate Cancer, s 18 (3) 
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1.3.2 Tumor Node Metastasis (TNM-staging) 

Kreftsykdommens lokale utbredelse, lymfeknutespredning og evt fjernmetastaser angis med 

TNM-staging. Dette baseres i dag på digital rektal eksplorasjon (DRE), 

magnetresonanstomografi (MR) og skjelettscintigrafi (2). Multiparametrisk MR er den mest 

nøyaktige måten for å bedømme tumors lokal utbredelse (T-stadium) (3).  

1.3.3 Gleason score 

Histologisk graderes prostatakreft basert på vevsarkitektur med Gleason grad 1-5 som angis for 

hver nålebiopsi. Gleason score er summen av primær og sekundær Gleason grad (for eksempel 

3+4=7). Gleason score 6 er den minst aggressive typen av prostatacancer. Høyere score angir 

mer aggressiv sykdom og større sannsynlighet for at kreften har eller vil spre seg (4).      

1.3.4 Risikostratifisering  

D’Amico (5) har utarbeidet en risikostratifisering for prostatakreft basert på PSA-verdi, Gleason 

Score og klinisk T-stadium. Tabell 2 viser EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer 

(3) sin tabell som illustrerer dette. Sykdomsutbredelsen har avgjørende betydning for 

behandlingen av prostatakreft. Med D `Amico risikoscore angis sannsynligheten for at pasienten 

har lokalisert sykdom som kan behandles med kurativt siktemål, likeså sannsynligheten for at en 

pasient har lokalavansert eller metastatisk sykdom og er i en palliativ situasjon (2). For å bli 

vurdert som lav-risiko må alle tre kriterier være oppfylt. Det holder med oppfyllelse av ett aktuelt 

kriteriene for å bli vurdert som intermediær- eller høy risiko.  

 

 

 

  

Tabell 2 Hentet fra EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostata cancer, s 15 (3) 
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1.4 Primærbehandling av prostatakreft 

Prostatakreft kan ha et dramatisk, aggressivt forløp eller være langsomt utviklende og hos mange 

pasienter forbli udiagnostisert uten at det utvikles kliniske symptomer. Sykdomsutvikling er 

relatert til PSA, Gleason Score og T-stadium (2). 

Radikal prostatektomi og primær strålebehandling er i dag de vanligste alternativer for 

primærbehandling med kurativ intensjon. Kreftregisterets årsrapport, s. 44, beskriver dette slik: 

Både prostatektomi (kirurgisk fjerning av prostatakjertelen) og høydosert 

strålebehandling er etablert som kurativ behandling av prostatakreft. Strålebehandling 

kombineres ofte med endokrin behandling (hormonell behandling). Valg av behandling 

er sterkt avhengig av pasientens alder og kreftsvulstens risikoprofil. Yngre menn med 

lavrisikokreft blir oftere behandlet med prostatektomi, mens eldre menn med 

høyrisikokreft hyppigere får tilbud om strålebehandling. Dette er blant annet begrunnet i 

økt risiko for senskader etter strålebehandling etter 20 år, økt risiko for varige 

funksjonsforstyrrelser ved kirurgi i høy alder sammenlignet med yngre, og økt risiko for 

perioperative komplikasjoner ved komorbiditet. Denne seleksjonen observeres også i 

Norge. Menn som blir operert har en median alder på 66 år og en gjennomsnittlig PSA-

verdi på 11 ng/mL. Menn som får primær strålebehandling har en median alder på 73 år, 

og en gjennomsnittlig PSA-verdi på 18 ng/mL (diagnoseår 2017) (1). 

 

Det er ikke vist forskjell i overlevelse ved 10 års median oppfølgingstid etter primær radikal 

prostatektomi og ekstern stråleterapi (3). Primær radikal prostatektomi omtales ikke nærmere i 

denne oppgaven. 

1.4.1 Strålebehandling  

Primær stråleterapi kan gis på forskjellige måter, enten som ekstern strålebehandling (EBRT), 

lavdose-rate brachyterapi (LDR-BT) eller som høydose-rate brachyterapi (HDR-BT).  

Fra 2010 defineres kurativ strålebehandling i Norge med EBRT med en minimumsdose på totalt 

74 Gy mot prostata (2). Ved LDR-BT implanteres små, radioaktive korn permanent i prostata. 

Disse avgir stråling direkte til nærliggende vev. Kornene  har et bratt strålingsdosefall og 

fordelene med dette er en relativt sett lavere dose til omliggende organer sammenlignet med 

EBRT (2). Ved HDR-BT gjøres en temporær implantasjon av radioaktive kilder direkte i 
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prostata. Dette kan gis i kombinasjon med EBRT og målsetningen er å oppnå høyere stråledose 

mot malignt vev kombinert med lavere stråledose til omkringliggende organer (2). Ved BT får 

man en større total strålingsdose enn ved EBRT. 

Primær strålebehandling gis ofte i kombinasjon med hormonbehandling (ADT) (2), enten i 

forkant (neoadjuvant), samtidig (konkomitant) eller i etterkant av strålingen (adjuvant). ADT vil 

bidra til redusert PSA-verdi og dermed påvirke det onkologiske/biokjemiske resultatet (6).  

Bivirkninger etter primær strålebehandling 

Ved strålebehandling for prostatacancer bestråles også omkringliggende normalvev som 

urinblære, endetarm, hofteledd, kar og nerver. Dette kan resultere i akutte inflammatoriske 

reaksjoner, som ofte går over etter at behandling er avsluttet (2). Dette kan for eksempel være 

blødning fra rektum og løs avføring. Fra urinveiene kan pasienten oppleve økt tendens til hyppig 

vannlating, dysuri og urininkontinens. Bivirkninger på lengre sikt kan være kroniske blødning fra 

tarm. I urinveiene kan det oppstå hematuri, urethrastriktur (obstruksjon) og hyperaktiv blære (2). 

Pasienter som hadde bevart potens før stråleterapi, kan oppleve en gradvis utvikling av erektil 

dysfunksjon (2). 

PSA-overvåkning etter primær stråleterapi 

Som et resultat av ødelagt prostatavev vil PSA-nivået reduseres etter strålebehandling. Det 

laveste nivået PSA-verdien stabiliserer seg på kalles PSA nadir. Dette nivået, og tiden til dette 

nås, vil variere. Optimal verdi for PSA nadir er omdiskutert, men et nadir-nivå <0,5 ng/ml er 

assosiert med godt utfall etter primær stråleterapi (3).  

Stigende PSA betyr som regel sykdomsprogresjon og PSA kan benyttes som biokjemisk markør 

for sykdomsresidiv. Det er flere definisjoner på biokjemisk terapisvikt. Fra 2006 er det mest 

vanlig å bruke RTOG-ASTRO konsensus (Phoenix-definisjon) (7), som angir en PSA-stigning 

på ≥ 2 ng/mL over PSA nadir-nivå som biokjemisk residiv, uavhengig av nadir-nivå og eventuell 

hormonbehandling.   

1.4.2 Hormonbehandling 

Et flertall av prostatakreftceller er avhengig av androgen for å vokse. Hormonbehandling (ADT) 

virker prinsipielt ved å redusere mengden androgener (LHRH agonister) eller ved å blokkere 

androgenreseptorer (perorale antiandrogener) (2). I kombinasjon kalles dette total androgen 
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blokade og brukes for maksimalt effekt.  Redusert androgenstimulering vil bremse tumorveksten. 

Imidlertid vil noen kreftceller ikke være avhengig av androgener og fortsette sin vekst på tross av 

lave androgen-nivåer. Ved sykdomsprogresjon under hormonbehandling defineres sykdommen 

som kastrasjonsrefraktær prostatacancer (3). 

Redusert nivå av androgener ved ADT gir bivirkninger som reduserer livskvaliteten. Dette 

inkluderer hetetokter, redusert seksual- og kognitiv funksjon samt økt risiko for osteoporose og 

kardiovaskulær sykdom som diabetes mellitus type 2 og hjerteinfarkt (metabolsk syndrom) (3). 

1.5 Salvage behandling etter primær stråleterapi 

Salvage behandling (redningsterapi) av prostatacancer er et nytt forsøk på kurativ behandling når 

det er påvist lokalt residiv av kreftceller etter en primærbehandling (6).  

Andelen pasienter med biokjemisk residiv etter primær strålebehandling vil avhenge av flere 

faktorer (8). En systematisk oversikt med over 150 000 pasienter oppgir forekomsten av PSA-

residiv til 33-67% (9).   

Ved påvist PSA-residiv er det essensielt å få kartlagt om sykdommen fortsatt er lokalisert i 

prostata eller har rukket å spre seg. Et PSA-residiv vil ikke nødvendigvis føre til klinisk 

sykdomsprogresjon. Pasientene har allerede vært gjennom en krevende primærbehandling og 

som behandler har man dermed en utfordring med tanke på i hvilke tilfeller man skal iverksette 

salvagebehandling med intensjon om å forhindre eller utsette metastatisk sykdom, samtidig som 

man ønsker å unngå overbehandling av de pasientene hvor biokjemisk residiv potensielt ikke vil 

påvirke verken levetid eller livskvalitet. Hos pasienter som har fått hormonbehandling i 

forbindelse med primærbehandlingen som vil påvirke PSA-verdien, er det særlig viktig å vurdere 

pasientens totale risiko før en eventuell salvagebehandling (6). 

Behandlingsalternativer ved lokalt residiv er salvage brachyterapi, salvage cryoablasjon, salvage 

høyintensitet-fokusert ultralyd og salvage radikal prostatektomi (3). EAUs retningslinjer har ikke 

sterke anbefalinger vedrørende behandlingsvalg grunnet lav kvalitet på tilgjengelig 

dokumentasjon om effekt og bivirkninger av de ulike behandlingsteknikkene (3). Salvage 

behandling er ikke aktuelt ved metastaserende sykdom. Da tilbys pasientene systemisk 

hormonbehandling eller cellegift i palliativ hensikt.   
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1.5.1 Salvage radikal prostatektomi (sRP) 

sRP er modaliteten med lengst historie og størst sannsynlighet for å oppnå lokal kontroll etter 

primær stråleterapi (3). Grunnet fibrosedannelse og dårligere sårtilheling som konsekvens av 

strålebehandlingen, er risikoen for komplikasjoner og bivirkninger ved inngrepet betydelig økt i 

forhold til primær RP. Salvage prostatektomi har vært regnet som svært teknisk krevende med 

stor risiko for alvorlige komplikasjoner og har av den grunn fått liten utbredelse (2).   

1.5.2 Salvage brachyterapi (sBT) 

HDR-BT og LDR-BT har dokumentert onkologisk effekt med akseptabel risiko for bivirkninger 

(3). HDR-BT har fått økt interesse i takt med betydelig kunnskapsløft i radiologifaget og bedre 

muligheter til å lokalisere residivtumor ved bruk av multiparametrisk MR (2).   

1.5.3 Salvage høy-intensiv fokusert ultralyd (sHIFU) 

Behandlingsprinsippet ved HIFU går ut på å varme opp tumorvev til over 65° Celsius, slik at 

cellene ødelegges ved koagulasjonsnekrose (3). Omkringliggende vev må skjermes fra 

oppvarming.  

1.5.4 Salvage cryoablasjon (sCSA) 

Cryoablasjon er målrettet nedfrysing til indusert celledød ved stans av mikrosirkulasjon og 

påfølgende iskemisk apoptose (3). Man forsøker å minimere komplikasjoner ved samtidig 

oppvarming av urethra. Dette gir imidlertid risiko for at kreftceller i nærliggende område blir 

utilstrekkelig behandlet.  

Både sHIFU og s-SCA kan utføres fokalt mot deler av prostata, såkalt fokal behandling. 

Rasjonalet for dette er mindre risiko for bivirkninger.  
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Figur 1 (10) illustrerer mulig utredningsalgoritme ved PSA-residiv etter primær strålebehandling. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 Utredningsalgoritme hentet fra UpToDate. (10) 
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2 Materiale og metode   

3. juli 2019 utarbeidet og gjennomførte jeg et systematisk litteratursøk i søkemotorene PubMed 

og Ovid Embase basert på problemstillingen «salvage behandling etter primær strålebehandling 

for prostatacancer». Utarbeidelse av PICO-spørsmål og gjennomføring av litteratursøket ble 

kvalitetssikret av bibliotekar Gunn Kleven ved Medisinsk Bibliotek, Rikshospitalet. 

Språk var begrenset til engelsk, norsk, svensk og dansk. Publiseringsdato ble satt fra 2013 til og 

med dato for søk, som ga en periode på 5,5 år (Embase) og de siste 5 år fra søkedato i 

Pubmed/Medline. Søkekriterier var både emneord (mesh) og tekstord brukt i tittel eller 

sammendrag.  

Komplett liste med søkeord i  Embase: 

1.. Alle emneord som Embase har kategorisert innunder radiotherapy. Tekstord radhioterhap* 

eller brachyterap* brukt i tittel eller sammendrag.   

Kombinert med  

2. Embase-emneord kategorisert under prostate cancer. 

Tekstord prostat* og cancer eller neoplasm* i tittel 

eller sammendrag. 

Kombinert med  

3. Embase-emneord kategorisert under salvage 

therapy. Tekstord salvage brukt i tittel.  

Etter anbefaling fra bibliotekar ble artikkeltypen 

«conference paper» utelukket i Embase-søket, da Embase inneholder veldig mange korte tekster 

i dette formatet. 

 

 

 

Utklipp 1 Skjermpdump fra Embase 
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Komplett liste med søkeord i Pubmed/Medline: 

1. Radiotherap* eller brachyterap* som tekstord i 

tittel/sammendrag eller Mesh-emneordet «radiotherapy».  

Kombinert med  

2. Salvage som tekstord i tittel/sammendrag eller Mesh-

emneordet «Salvage therapy»  

Kombinert med 

3. Prostat* og cancer eller prostat* og neoplasms som 

tekstord i tittel/sammendrag eller Mesh-emneordet «prostatic neoplasms». 

Søkene ga henholdvis 577 treff i PubMed og 837 i Embase. Det ble eksportert 1414 artikler til 

Endnote. Etter fjerning av duplikater var antallet artikler redusert til 600. Artiklenes relevans ble 

først vurdert på bakgrunn av tittel og sammendrag. Artikler som presenterte resultater av salvage 

behandling etter primær strålingsterapi ble inkludert. Av artiklene som ble ekskludert var det et 

stort antall artikler som omhandlet salvage behandling etter primær prostatektomi, ulik 

primærbehandling, hormonbehandling og radiologiske bildeteknikker for diagnostikk av 

sykdomsutbredelse.   

43 artikler ble gjennomlest i fulltekst. Inkluderingskriterium var at studien skulle være 

primærforskning som presenterte onkologiske og/eller funksjonelle resultater. 27 studier ble 

inkludert. 10 omfattet sBT, 5 omfattet sCSA, 6 omfattet sHIFU og 6 omfattet sRP. De 16 som 

ble ekskludert ved fulltekst-gjennomlesing omfattet resultat av ADT-hormonbehandling (n=4), 

oversiktsartikkel (n=3), debattinnlegg (n=2), innledning til tidsskrift (n=1), generelle trender i 

omfang av salvage behandling (n=1), kostnader ved fokal vs helkjertel brachyterapi (n=1), 

praktisk gjennomføring av en RCT (n=1), spansk fulltekst (n=2), fransk fulltekst (n=1).  

Som bakgrunnsinformasjon leste jeg blant annet norske- (2) og europeiske (3) retningslinjer for 

behandling av prostatakreft fra henholdsvis 2015 og 2018, samt Kreftregisterets årsrapport for 

prostatakreft 2018 (1) og min veileders studie om salvagebehandling fra 2013 (6). Jeg oppdaterte 

meg også på utredning- og behandling på prostatakreft via Uptodate.com (4, 10). I tillegg ble det 

gjennomlest relevant materiale som referansene mine henviste til.  

 

Utklipp 2 Skjermpdump fra Pubmed 



17 
 

 

Figur 2 Flytskjema for litteratursøk 

Inspirert av tidligere oversiktsartikler og tips fra veileder utarbeidet jeg en tabell-mal for hvilke 

datavariabler jeg skulle ekstrahere fra artiklene. I løpet av gjennomlesing og dataekstraksjon 

oppdaterte jeg tabellene med flere kolonner. Resultater for de ulike modalitetene presenteres i 

tabell og tekstform før de sammenstilte resultatene presenteres i to mindre tabeller. 

I samråd med veileder ble det valgt ut én studie fra hver modalitet som et forsøk på 

sammenligning av modaliteter. Med variert datagrunnlag var dette utfordrende og det ble foretatt 

en skjønnsmessig seleksjon. Kriterier var lav pasientandel med Gleason score 6 før salvage-

behandling, lav andel med adjuvant hormonbehandling, gjennomført biopsikontroll etter 

salvagebehandling, flest mulig pasienter og lengst mulig observasjonstid. De selekterte studiene 

presenteres i diskusjonskapittelet.  
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3 Resultater 

3.1 Salvage Brachyterapi (sBT) 

Resultater for salvage brachyterapi-studiene er presentert i tabell 3.  

Av totalt 10 studier var det 8 retrospektive observasjonsstudier. Det var 1 prospektiv kohorte-

studie og 1 studie var en fase 2-klinisk studie. Det var ingen RCTer. Det var 8 enkeltsenter- og 2 

multisenter-studier. Antall pasienter var 5-83 med et gjennomsnitt på 32,5. Enten EBRT eller 

LDR-BT var primærbehandling i 4 studier. Kun EBRT var primærbehandling i 3 studier. Enten 

EBRT eller kombinasjon EBRT + BT var primærbehandling i 2 studier. Kun LDR-BT var 

primærbehandling i 1 studie. Primær strålingsdose ble oppgitt av 7 studier og varierte mellom 

52-84 Gy for EBRT og 108-145 Gy for BT.  

Median PSA-verdi 13,2-26,7 ng/ml før primærbehandling ble oppgitt av 6 studier. Andel med 

PSA-verdi under 10 ng/ml ble oppgitt av 2 studier til hhv 88% og 62%. Gjennomsnittlig PSA-

verdi ble oppgitt av 1 studie til 6,2 ng/ml og 1 studie oppga ingen PSA-verdi. Åtte studier oppga 

T-stadium før primærbehandling. T1 var 7-75% med gjennomsnitt på 35%, T2 var 14-80% med 

gjennomsnitt 42% og T3 var 5,7-79% med gjennomsnitt på 30%. Opplysning om T-stadium før 

primærbehandling ble ikke oppgitt av 2 studier. Gleason score før primærbehandling ble oppgitt i 

7 studier. I studiene som oppga Gleason score ≤  6 var andelen 20-71%. Gleason  ≥  8 var 6-

40%. Kun 1 studie oppga usikker Gleason score med en andel på 16%. Risikostratifisering ble 

oppgitt i 8 studier. Syv studier brukte EAUs risikostratifisering (5) med  6-61,3% pasienter i lav-, 

20-53% i intermediær- og 12,5-71% i høyrisiko-grupper. Ukjent risikogruppe ble oppgitt hos 

11,1-16% av pasientene. Én studie brukte NCCN-klassifisering med intermediær risiko hos 14% 

og høy risiko 86% av pasientene. Én studie oppga ingen informasjon om risikostratifisering. 

Hormonbehandling (ADT) i forbindelse med primærbehandling ble oppgitt i 7 studier med en 

pasientandel på 0-70%. PSA nadir etter primærbehandling ble oppgitt av 5 studier med 

medianverdi 0,07-0,75 ng/ml og gjennomsnittlig medianverdi 0,5 ng/ml.  Kriteriet for 

biokjemisk terapisvikt etter primærbehandling var Phoenix-kriteriet i 5 studier. Tre studier 

benyttet både Phoenix- og ASTRO-kriteriet. Kriterium for terapisvikt ble ikke oppgitt i 2 studier. 

I 7 studier ble residiv etter primærbehandling verifisert med biopsi. Tre studier ga ingen 

informasjon om dette.  
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Median alder ved salvagebehandling ble oppgitt i 7 studier og var 57-72,5 år med en 

gjennomsnittlig medianalder på 67,6 år. Median alder ved primær behandling ble oppgitt i 3 

studier til 59-68,5 år. Åtte studier oppga median PSA-verdi før salvagebehandling som varierte 

fra 3,1-7,4 ng/ml. Én studie oppga andel med PSA under 10 ng/ml som 84,5% og én studie 

oppga gjennomsnittlig verdi på 6,2 ng/ml. Gleason score før salvage ble angitt av 8 studier. I 

studiene som oppga Gleason score ≤  6 var andelen 10-57%. Andelen med usikker Gleason score 

var 22-47%. 2 studier oppga ikke informasjon om Gleason score før salvage. Tid fra 

primærbehandling til salvagebehandling ble oppgitt i 5 studier med median tid 5,8-7,5 år med 

gjennomsnitt 6,7 år. Hormonbehandling adjuvant til salvagebehandling ble oppgitt i 9 studier 

med prosentandel på 0-89%. Alle studiene brukte Phoenix-kriteriet for terapisvikt etter salvage. 

Ingen studier oppga informasjon om rutinemessig biopsikontroll etter salvage-behandling.  

Onkologisk resultat 

Alle studiene oppga oppfølgingstid median 10-94 mnd (gjennomsnitt 44,05 mnd). Alle studiene 

oppga onkologisk resultat som andel uten biokjemisk terapisvikt. Fem studier oppga BDFS ved 

slutten av oppfølging. Her var gjennomsnittlig median oppfølgingstid 33,75 mnd med bDFS 50-

100% (gjennomsnitt 74,3%). Fem studier oppga bDFS etter 5 år som 35-75,5% (gjennomsnitt 

64,7%). Tre studier oppga totaloverlevelse etter 5 år som 70-92,9 %. 

Komplikasjoner og bivirkninger 

Komplikasjoner og bivirkninger ble oppgitt av alle studier, men presentert i ulik grad. Fem 

studier oppga bivirkninger gradert med Common Terminology Criteria  for Adverse Events –

klassifikasjon (CTCAE) (11). Genitourethrale komplikasjoner Grad ≥ 3 var 8,7-58% (3 studier) 

og gastrointestinale komplikasjoner Grad ≥ 3 var 2-65% (2 studier). «Ingen signifikant GU/GI-

komplikasjoner» og ingen grad > 2 komplikasjoner ble oppgitt av 2 studier.  

Fire studier oppga andelen med konkrete bivirkninger. Andel med urininkontinens (daglig bruk 

av truseinnlegg) var 23,5-48% (2 studier). Utrethrastriktur var 4,7-7% (3 studier). Fistel var 4,7% 

(1 studie). Erektil dysfunksjon var 29,4% (1 studie). Én studie oppga forverring av erektil 

funksjon hos 45,5%. Behandlingskrevende urinretensjon var 13% (1 studie). 
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Tabell 3 Salvage brachyterapi (fortsettelse på neste side) 

Studie, år Type studie. 

Salvage-

modalitet 

Pasienter 

(n) 

Primær- 

behandling 

Primær 

strålingsdose 

(Gy) 

PSA før 

primær 

(ng/ml) 

T-stadium 

før primær 

GS før 

primær 

Risiko- 

stratifiseringa 

ADT  

adjuvant 

til primær 

(%) 

PSA nadir 

etter primær 

(ng/ml) 

Kriteria for 

behandlings-

svikt etter 

primær 

Maenhout 

et al., 2017 

Prospektiv 

kohortstudie.  

HDR-BT 

17 LDR-BT (53%) 

EBRT (47%) 

N/D m: 13,2  

(3,3-28) 

T1c: 41% 

T2: 41% 

T3a: 18% 

≤  7: 94% 

 ≥ 8: 6% 

Lo: 6%  

Im: 53%  

Hi: 71%  

N/D N/D N/D 

Mbeutcha 

et al., 2017 

Retrospektiv 

obs-studie. 

Multisenter. 

HDR-BT 

10 EBRT (90%) 

LDR-BT (10%) 

N/D m: 26  

(IQR:  

8,6-47) 

T1c: 20% 

T2: 20% 

T3: 60% 

≤  6: 20% 

7: 40% 

≥ 8: 40% 

Lo: 10% 

Im: 20% 

Hi: 70%  

70% m: 0,07  

(IQR: 0,01-02) 

Phoenix eller 

ASTRO 

Lacy et al., 

2016 

Retrospektiv 

obs-studie. 

LDR-BT 

21 LDR-BT (86%) 

EBRT + LDR-

BT (14%) 

108-144 N/D N/D N/D Lo: 62% 

Im: 28,5%  

N/D: 9,5%  

33,3% N/D Phoenix eller 

ASTRO 

Wojcieszek 

et al., 2016 

Retrospektiv 

obs-studie. 

HDR-BT 

83 EBRT: 61% 

EBRT+BT: 

39% 

m: 74  

(52-76) 

m: 13,7 

(3,11-366) 

T1c: 40%  

T2: 53% 

T3: 6%  

N/D: 1% 

≤  6: 60% 

7: 20% 

≥ 8: 4% 

N/D: 16% 

Lo: 19% 

Im: 30% 

Hi: 35%  

N/D: 16% 

86% N/D Phoenix 

Zilli et al., 

2016 

Retrospektiv 

obs-studie. 

EBRT+BT: 

71% 

 EBRT: 29% 

14 EBRT N/D m: 26,7 

(4,8-116) 

T1: 7% 

T2: 14%  

T3: 79% 

≤  6: 71%  

7: 21% 

 ≥ 8: 7% 

Im b: 14%  

Hi b: 86% 

64% m: 0,44  

(0,04-3,9) 

Phoenix 

Yamada et 

al., 2014 

Prospektiv fase 

2-studie.  

HDR-BT 

42 EBRT (90%) 

LDR-BT (10%) 

m: 81 

(68,4-86,4) 

<4: 55%  

4-10: 33%  

>10: 12% 

N/D N/D N/D 42% N/D Phoenix 

Henriquez 

et al., 2014 

Retrospektiv 

obs-studie. 

HDR-BT: 34% 

LDR-BT: 66% 

56 EBRT (82%) 

LDR-BT (18%) 

EBRT: 

 m: 72 (64-78) 

LDRBT: 145 

m: 10,7  

(4-121) 

T1c: 41% 

T2: 46%  

T3: 13% 

≤  6: 66% 

7: 29% 

≥ 8: 5% 

Lo: 43% 

Im: 28,5% 

Hi: 28,5%  

46% m: 0,5  

(0,001-3) 

Phoenix eller 

ASTRO 

Chang et 

al., 2014 

Retrospektiv 

obs-studie. 

LDR-BT 

5 EBRT 76-84 Gjsnit: 6,72 T1: 20% 

T2: 80% 

≤  6: 60% 

7: 40% 

N/D N/D m: 0,75 

(0,4-1,4) 

N/D 

Sasaki et 

al., 2014 

Retrospektiv 

obs-studie. 

LDR-BT 

8 LDR-BT 144 m: 12  

(6,8-34) 

T1: 75% 

T2: 25% 

6: 37,5% 

7: 62,5% 

Lo: 37,5%  

Im: 50%  

Hi: 12,5%  

0 % m: 0,75 

(0,39-2,06) 

Phoenix 

Vargas et 

al., 2014 

Retrospektiv 

obs-studie. 

LDR-BT 

69 EBRT m: 68,4  

(63-77,4) 

<10: 62% 

10-20: 24% 

>20: 14% 

T1: 38,6% 

T2: 55,7% 

T3: 5,7% 

≤  6: 50,7% 

7: 29,6% 

8-10: 19,7% 

N/D N/D N/D Phoenix 

a: EAU/D’Amico (5) b: NCCN c: Etter primærbehandling d: v/ primærbehandling e: ved slutten av oppfølgingstid f: CTCAE 

ADT: Androgen deprivation therapy ASTRO: 3 etterfølgende PSA-økninger etter nadir bDFS: Biochemcical disease free survival  BT: Brachyterapi CTCAE: Common Terminology Criteria for 

Adverse Events  EBRT: External beam radiation therapy ED: Erektil dysfunksjon (def: ikke mulig å gjennomføre samleie) GI: Gastrointestinal GU: Gastrouretral GS: Gleason score Gy: Gray 

HDR: High dose-rate Hi: High Inkontinens: Urininkontinens (daglig bruk av truseinnlegg) Im: Intermediate IQR: Interquartile range LDR: Low dose-rate M Lo: Low M: Median NCCN 

National Comprehensive Cancer Network N/D: No data Obs-studie: Observasjonsstudie OS: Overall survival Phoenix: PSA nadir +2 ng/ml 
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Tabell 3 Salvage Brachyterapi (fortsettelse fra foregående side) 

Studie, år Biopsi-

dokumentert 

residivlesjonc 

Alder v/ 

salvage 

(år) 

PSA før 

salvage 

(ng/ml) 

Gleason 

score før  

salvage 

Tid fra 

primær til 

salvage-

behandling 

ADT 

adjuvant 

til salvage 

Kriteria 

for terapi-

svikt etter 

salvage 

Biopsi-

kontroll 

etter 

salvage 

Oppfølgings-

tid etter 

salvage 

Onkologisk 

resultat 
Komplikasjonerf Ref

nr 

Maenhout 

et al., 

2017 

N/D m: 69 

(58-78) 

m: 4,8 

(0,89-6,8)  

≤ 6:10% 

7: 20%  

≥ 8: 30% 

N/D: 40% 

N/D N/D Phoenix N/D M: 10 mnd  

(3-40) 
 bDFSe: 

94% 

Striktur: 5,8% 

Inkontinens: 23,5%  

ED: 29,4% 

(12) 

Mbeutcha 

et al., 

2017 

Ja m: 63d 

(58-68) 

m: 4,42 

(IQR:  

2,01-6,7) 

N/D m: 86,5 

mnd 

(IQR:  

66-108 

0% Phoenix N/D M: 22,5 mnd  

(IQR: 8-42) 
bDFSe: 

50% 

Grad ≥ 3 GU: 10% 

Grad ≤ 3 GI: 0%  
(13) 

Lacy et 

al., 2016 

Ja (14,3%) m: 59 d m: 3,49 

(1,7-17,4) 

N/D N/D 14,3% Phoenix N/D gjsnitt:  

61 mnd 
bDFSe:  

52,4% 

Fistel: 4,7%. 

Striktur 4,7%  

ED: 45,5% 

forverring 

(14) 

Wojciesze

k et al., 

2016 

N/D m: 70  

(57-81) 

m: 3,1 (0,07-

19,9) 

≤ 6: 19% 

7: 27% 

≥ 8: 7% 

N/D: 47% 

N/D 53% Phoenix N/D m: 41 mnd bDFS:  

3 år: 76% 

5 år: 67% 

Urinretensjon: 13% (15) 

Zilli et al., 

2016 

N/D m: 68 

(60-80) 

m: 7,4 

(3,3-27,4) 

≤ 6: 57%  

7: 14% 

 ≥ 8: 7% 

N/D: 22% 

m: 6,1 år 

(4,7-10,2) 

78,5% Phoenix N/D m: 94 mnd 

(48-172) 

5 år:  

bDFS: 

35,7%  

OS: 92,9% 

Grad ≥ 3 GU: 58% 

Grad ≥ 3 GI: 65% 

(16) 

Yamada 

et al., 

2014 

Ja m: 72  

(56-83) 

m: 3,54 6: 7% 

7: 60% 

8: 33% 

N/D N/D Phoenix N/D m: 36 mnd (6-

66) 

5år  

bDFS: 

68,5%  

OS: 79% 

Striktur: 7% 

Inkontinens: 48% 

(17) 

Henriquez 

et al., 

2014 

Ja m: 65  

(60-80) 

M: 3,7 

(1,1-30) 

≤ 6: 16% 

7: 25% 

≥  8: 14% 

N/D: 45% 

N/D 26% Phoenix N/D m: 48 mnd 

(25-109) 

5 år:  

bDFS: 77%  

OS: 70% 

LDR: 

Grad ≥ 3 GU: 24% 

Grad ≥ 3 GI: 2,7% 

HDR: 

 Grad ≥ 3 GU: 21% 

Grad ≥ 3 GI: 2% 

(18) 

Chang et 

al., 2014 

Ja m: 57  

(46-66) 

Gjsnitt: 2,1 ≤ 6: 20% 

7: 60% 

N/D: 20% 

m: 6,8 år 

(3,4-11) 

40% Phoenix N/D m: 41 mnd 

(24-60) 
bDFSe: 

100% 

fGrad ≥ 2: 0% (19) 

Sasaki et 

al., 2014 

Ja m: 68,5d 

(64-69) 

m: 3,66 

(2,88-4,39) 

6: 25% 

7: 75% 

m: 70 mnd 

(30-85) 

0% Phoenix N/D m: 27 mnd  

(3-62) 
bDFSe: 

75% 

f”No signifcant 

GU/GI-toxicity” 

(20) 

Vargas et 

al., 2014 

Ja m: 72,5 

(55-88) 

<10: 84,5% 

10-20: 2,7%  

>20: 2,8% 

≤ 6: 32,4% 

7: 40,9% 

8-10: 26,8% 

m: 7,5 år 89% Phoenix N/D m: 5år  

(0,6-13,7) 

5 år bDFS: 

Lo: 85,6% 

Im: 74,8% 

Hi: 66% 

fGU grade 3: 8,7% (21) 
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3.2 Salvage cryoablasjon (sCSA) 

Resultater for salvage cryoablasjons-studiene er presentert i tabell 4. 

Av totalt 5 studier var det 1 prospektiv- og 2 retrospektive observasjonsstudier med antall 

pasienter 4-187, 2 studier var retrospektive, multisenter registerstudier med antall pasienter 91-

440. SEER-registerstudien (22) sammenlignet mortalitet etter salvage cryoablasjon kontra 

salvage radikal prostatektomi. Pasientdataene som omtales her omfatter gruppen som fikk CSA. 

Det var ingen RCTer.  Som primærbehandling hadde 3 studier EBRT, BT eller kombinasjon 

EBRT+BT. Én studie hadde enten EBRT eller LDR-BT og 1 studie hadde kun EBRT. Primær 

strålingsdose ble oppgitt i 1 studie og var 75,6-81 Gy. To studier oppga PSA-verdi før 

primærbehandling som medianverdi 26,95 ng/ml og som andel innenfor ulike intervaller. Fire 

studier oppga konkret T-stadium før primærbehandling. To studier oppga T1-andel til 0-42,5%. 2 

studier oppga T3-andel til 19,7-26,7%. Kun 1 studie oppga Gleason score og risikostratifisering 

(D’Amico) før primærbehandling. Andel med GS ≤ 6 var 6,7% og andelen med Gleason score ≥ 

8 var 53%. Andel med ukjent GS var 10%. 10% hadde lav-, 47% hadde intermediær-, 40% 

hadde høy- og 3% hadde ukjent risiko. ADT adjuvant til primærbehandling ble oppgitt i 4 studier 

og varierte fra 25-71% med et gjennomsnitt på 45,25%. PSA nadir ble oppgitt av 1 studie med 

medianverdi 0,36 ng/ml. Fire studier oppga Phoenix-kriteriet som definisjon på terapisvikt etter 

primærbehandling. Én studie oppga ikke terapisvikt-kriterium. Fire studier verifiserte residiv 

etter primærbehandling med biopsi. Én studie ga ikke informasjon om dette.  

Alder ved salvagebehandling ble oppgitt av 4 studier. Median alder var 69,4-77 år med et 

gjennomsnitt på 71,9 år. Én studie oppga at 75% av pasientene var <75 år ved primærbehandling.   

PSA-verdi før salvage behandling ble oppgitt av 4 studier. To studier oppga median PSA på 4,8-

6,6 ng/ml. Én studie oppga gjennomsnitt på 6,6 ng/ml og 1 studie oppga PSA <10 ng/ml hos 

90%. Gleason score før salvage ble angitt av 4 studier. Gleason score ≤ 6 var 23,5-47,1% med 

gjennomsnitt 31,4%. Én studie oppga ikke GS før salvage.  

Tid fra primærbehandling til salvagebehandling ble oppgitt i 3 studier, med median tid 3,25 til 7 

år (gjennomsnitt 4,75 år). Hormonbehandling adjuvant til salvage behandlnig ble oppgitt i 3 

studier, med en prosentandel på 0-25%. 3 studier oppga Phoenix-kriteriet som 

terapisviktdefinisjon etter salvage. Tre studier oppga informasjon om biopsikontroll etter 

salvage-behandling. Li et al.(23) anga positiv biopsi hos 28,6%. Siddiqui et al. (24) gjennomførte 
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systematisk rebiopsi av 62% etter 1 og 5 år. 73% hadde negativ biopsi etter 5 år. K. Ternov et al. 

(25) rebiopserte 8 av 30 pasienter hvorav 37,5%  hadde positiv biopsi. 

Onkologisk resultat 

Fire studier oppga oppfølgingstid som median 15-32,4 mnd (gjennomsnitt 19,9 mnd). Siddiqui et 

al. (24) oppga minimum oppfølgingstid på 5 år hos 67% og minimum oppfølgingstid på 10 år 

hos 52%. 

Fire studier oppga onkologisk resultat som andel uten biokjemisk terapisvikt. To studier oppga 

bDFS ved slutten av oppfølging. Her var gjennomsnittlig median oppfølgingstid 17-32,4 mnd 

bDFS 0-43,5%. 2 studier oppga bDFS etter 5 års oppfølging som 45%-46,5%. Siddiqui et al.(24) 

oppga 5- og 10 års total overlevelse på 93 og 76%. Friedlander et al.(22) oppga 6,14 dødsfall per 

100 leveår. 

Komplikasjoner og bivirkninger 

4 studier oppga i varierende grad komplikasjoner og oppfølging. 2 studier oppga 14-17% grad ≥ 

3 komplikasjoner i henhold til Clavien-Dindo klassifikasjon (26). Antall bivirkninger grad ≥ 3 

var 14-17%. Siu et al. oppga LUTS i form av median IPSS-økning. Tall for andel med konkrete 

bivirkninger ble oppgitt av 3 studier. Andel med urininkontinens (daglig bruk av truseinnlegg) 

var 5,5-47% (3 studier), striktur var 8,3% (1 studie), fistel var 2,5-3,3% (3 studier) og erektil 

dysfunksjon var 50-100% (2 studier). Én studie oppga ikke komplikasjoner.  
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Tabell 4 Salvage cryoablasjon (fortsettelse på neste side) 

Studie, år Type studie. 

Salvage-

modalitet 

Pasienter (n) Primærbehand

ling 

Primær 

Strålingsdose 

(Gy) 

PSA før 

primær 

(ng/ml) 

T-stadium før 

primær 

GS før primær Risiko-

stratifiseringa 

ADT adjuvant 

til primær 

PSA nadir 

etter primær 

(ng/ml) 

Kriteria for 

behandlings-

svikt etter 

primær 

Siddiqui et al., 

2016 

Prospektiv 

kohortstudie. 

CSA (helkjertel) 

187 EBRT: 97,8% 

BT: 1,6% 

EBRT+BT: 

0,5% 

N/D N/D N/D N/D N/D 71% N/D Phoenix 

Siu et al., 2016: Retrospektiv  

obs-studie. CSA 

(helkjertel) 

4 EBRT 75,6-81 m: 26,95 T2: 75% 

T3: 25% 

N/D N/D 25% m: 0,364 

(0,275-1,72) 

Phoenix 

Li et al.; 2015 Retrospektiv. 

COLD 

registerstudie, 

multisenter. CSA 

(partial gland) 

91 EBRT: 61,1% 

BT: 34,7% 

EBRT+BT: 

4,2% 

N/D N/D <T2b: 80,3% 

>T2b: 19,7% 

N/D N/D 35% N/D Phoenix 

K. Ternov et 

al., 2015 

Retrospektiv  

obs-studie. CSA 

(helkjertel) 

30 EBRT: 80% 

LDR-BT: 20% 

N/D <5: 6,7% 

 5-9,9: 23,3% 

10-19,9: 30% 

20-49: 26,7% 

N/D: 13,3% 

T1-T2: 53% 

T3: 26,7%  

N/D: 20% 

≤ 6: 6,7% 

 7: 30%  

≥ 8: 53,3% 

N/D: 10% 

Lo: 10% 

 Im: 47% 

 Hi: 40%  

N/D: 3% 

N/D N/D Phoenix 

Friedlander et 

al., 2014 

Retrospektiv. 

SEER 

registerstudie, 

multisenter. 

sCSA: 77,5%. 

440 sCSA:  

EBRT: 43%  

BT: 44% 

EBRT+BT: 

13% 

N/D N/D sCSA:  

T1: 42,5% 

T2-3: 57,5% 

N/D N/D sCSA: 50% N/D N/D 

 
sRP: 22,5% 

 
sRP:  

EBRT: 52% 

BT: 24% 

EBRT+BT: 

24% 

  
sRP: T1: 45% 

T2-3: 55% 

  
sRP: 45% 

  

a: EAU/D’Amico (5)  b: Etter primærbehandling c: v/ primærbehandling d: ved slutten av oppfølgingstid e: Clavien-Dindo 

ADT: Androgen deprivation therapy ASTRO: 3 etterfølgende PSA-økninger etter nadir bDFS: Biochemcical disease free survival  BT: Brachyterapi COLD: Cryo On-Line Data Registry CSA: 

Cryosurgical ablation EBRT: External beam radiation therapy ED: Erektil dysfunksjon (def: ikke mulig å gjennomføre samleie) GS: Gleason score Gy: Gray HDR: High dose-rate Hi: High Inkontinens: 

Urininkontinens (daglig bruk av truseinnlegg) Im: Intermediate IPSS: International Prostate Symptom Score IQR: Interquartile range LDR: Low dose-rate M Lo: Low M: Median N/D: No data Obs-studie: 

Observasjonsstudie OS: Overall survival Phoenix: PSA nadir +2 ng/ml RP: radikal prostatektomi SEER: Surveillance, Epidemiology, and End Results Program  
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Tabell 4 Salvage Cryoablasjon (fortsettelse fra forrige side) 

Studie, år Biopsi-

dokumentert 

residivlesjonb 

Alder v/ salvage 

(år) 

PSA før 

salvage 

(ng/ml) 

Gleason 

score før  

salvage 

Tid fra primær 

til salvage-

behandling 

ADT 

adjuvant 

til salvage 

Kriteria 

for 

terapisvikt 

etter 

salvage 

Biopsi-kontroll 

etter salvage 

Oppfølgingstid 

etter salvage 

Onkologisk 

resultat 

Komplikasjoner Refnr 

Siddiqui et 

al., 2016 

Ja m: 69.4  

(54-81) 

Gjsnit: 6,6  

(0-36.4) 

≤ 6: 23,5%  

7: 27,8% 

≥ 8: 30,5% 

N/D: 18,2% 

N/D N/D Phoenix Systematisk 

rebiopsi av 62%. 

Negativ biopsi 

 1år: 95% 5år: 73% 

5år: 67% 

10år: 52% 

 15år: 23% 

bDFS:  

5år: 45%  

15 år: 22,6%  

OS:  

5år: 93% 

 10 år: 76% 

Grad ≥ 3e: 14% 

Fistel: 2,5% 

Striktur: 8,3% 

Inkontinens: 47%   

(24) 

Siu et al., 

2016: 

Ja m: 77  

(71-80) 

m: 5,47 

 (1,52-9,62) 

≤ 6: 25%  

7: 25%  

≥ 8: 50% 

m: 48 mnd  

(47-68) 

25 % N/D N/D m: 17 mnd  

(10-27) 
bDFSd: 0% LUTS: IPSS økte fra  

9,5 til 14 

(27) 

Li et al.; 

2015 

Ja m: 71,1  

(SD 7,2) 

m: 4,8  

(0-92,6) 

≤ 6: 47,1% 

7:34,5% 

 ≥ 8: 18,4% 

N/D 0% Phoenix Positiv biopsi hos 

28,6% 

m: 15 mnd  

(1-97) 

5 år: 

bDFS: 46,5% 

Fistel: 3,3%. 

Inkontinens: 5,5% 

ED: 50% 

(23) 

K. Ternov et 

al., 2015 

Ja m: 70  

(61-80) 

<5: 50% 

 5-9,9: 40% 

10-19,9: 6,7%  

20-49: 3,3% 

≤ 6: 30%  

7: 63,3% 

≥ 8: 3,3% 

N/D: 3,3% 

m: 7 år  

(3-14) 

23,3% Phoenix Biopsi av  

8/30 (26,7%).  

Positiv hos  

37,5% (3/8) 

m: 2,7 år  

(1-6,6 år) 
bDFSd: 43,5% 

(av 23 pas uten 

ADT) 

Grad ≥ 3e: 17% 

Fistel: 3,3% 

Inkontinens: 26,7% 

ED: 100% 

(25) 

Friedlander 

et al., 2014 

N/D CSAc:  

65-69: 42%  

70-74: 33%  

75+: 25%c 

N/D N/D CSA:  

m: 38,7 mnd 

N/D N/D N/D CSA: 15 mnd 

(IQR: 4,8-33,6) 

OS: CSA: 6,14 

dødsfall/100 

leveår 

N/D (22) 

  
sRPc:  

65-69: 40%  

70-74: 40% 

 75+: 19% 

 
 

RP: 

m: 55,8 mnd 

   
SRP: 30 mnd 

(IQR: 18-44,4) 

OS: SRP: 21,57 

dødsfall/100 

leveår 
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3.3 Salvage høy-intensiv fokusert ultralyd (sHIFU) 

Resultater for salvage-HIFU er presentert i tabell 5.  

Av totalt 6 studier var det 2 retrospektive observasjonsstudier med 13-52 pasienter, 2 prospektive 

fase 2-studier med 50-81 pasienter, 1 retrospektiv, multisenter registerstudie med 150 pasienter 

og 1 prospektiv, multisenter kohortstudie med 48 pasienter. Det var ingen RCT`er. Tre studier 

hadde en kombinasjon av fokal- og helkjertel HIFU, 2 omhandlet kun helkjertel HIFU og 1 

studie omfattet kun hemiablasjon. Devos et al. (28) sin retrospektive, multisenter 

observasjonsstudie var en sammenligning av HIFU (helkjertel og hemiablasjon) mot åpen RP 

med tanke på onkologisk- og funksjonelt resultat. Pasientdataene som beskrives her gjelder 

HIFU-gruppen.  

Som primærbehandling hadde 4 studier en kombinasjon av BT og EBRT. To studier omhandlet 

kun EBRT. Primær strålingsdose ble oppgitt i 3 studier med verdi 64-78 Gy. PSA-verdi før 

primærbehandling ble oppgitt i 4 studier, hvor 3 oppga median verdi 7-21 ng/ml og 1 studie 

oppga gjennomsnittsverdi 14,2 ng/ml. T-stadium før primærbehandling ble oppgitt av 2 studier. 

T1 var 23-60%, T2 36-54%, T3 0-15% og ukjent T-stadium 4-8%. Tre studier oppga Gleason 

Score før primærbehandling. Andel med GS ≤ 6 var 38-86% (2 studier). Risikostratifisering ble 

oppgitt i 4 studier. Tre studier oppga 14,8-21% lav-, 23,3-25,95% intermediær og 42-59,3% høy 

risiko med  D’Amico/EAUs-klassifisering (5). Ukjent risikogruppe ble oppgitt til 12-14% av 

pasientene (2 studier). Én studie oppga 54% lav-intermediær- og 46% høy risiko med NCCN-

klassifisering. ADT adjuvant til primærbehandling ble av 4 studier oppgitt til 10-71% 

(gjennomsnitt 32,5%). PSA nadir ble oppgitt med medianverdi 0,8 av 1 studie og med 

gjennomsnitt 0,71 av 1 studie. Alle studiene oppga kriterium for terapisvikt etter 

primærbehandling. Tre studier brukte Phoenix-kriteriet, 2 studier brukte Phoenix eller ASTRO 

og 1 studie brukt kun ASTRO. Alle studiene verifiserte residiv etter primærbehandling med 

biopsi. Alder ved salvage behandling ble i 3 studier oppgitt som median 68-69,2 år og i 3 studier 

oppgitt som gjennomsnitt 68,8-69,4 år.  

PSA før salvage ble oppgitt i 5 studier med medianverdi 3,2-5,5 ng/ml (4 studier) og 

gjennomsnitt 4,06 ng/ml (1 studie).  Gleason score før salvage ble oppgitt av alle studiene. 8-

24% hadde GS ≤ 6 (gjennomsnitt 12,1%), 18-46,2% hadde GS ≥ 8 og 0-26% hadde ukjent GS 

(gjennomsnitt 11,4%). Tid fra primær- til salvagebehandling ble oppgitt av 3 studier. To studier 
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oppga mediantid 2,7-5,2 år og 1 studie oppga gjennomsnitt 5,9 år. Hormonbehandling adjuvant 

til salvage behandling ble oppgitt av alle 6 studier med en andel på 0-61,5%. Fem studier oppga 

Phoenix-kriteriet som definisjon på terapisvikt etter salvage. Én studie brukte Stuttgart-kriteriet.  

Tre studier oppga informasjon om biopsikontroll etter salvage. Devos et al. (28) biopserte alle, 

med utelukkende negative resultat. Baco et al. (29) hadde 17% positive biopsier. Siddiqui et al. 

(30) angir biopsi hos 63 av 81 av pasienter hvorav 35% hadde positiv biopsi. 

Onkologisk resultat 

Fire studier oppga oppfølgingstid som median 35-55,2 mnd (gjennomsnitt 44,9 mnd). To studier 

oppga gjennomsnittlig oppfølgingstid på 16,3 og 53,5 mnd.  Tre studier oppga onkologisk 

resultat etter 5 år som 41-51% bDFS (gjennomsnitt 45,67%), 60,3-86% MFS (gjennomsnitt 

75,43%) og 80,9-93% OS (gjennomsnitt 88,97%). Kanthabalan et al. oppga 48% bDFS etter 3 år. 

To studier oppga bDFS ved slutten av oppfølgingsperioden. Ved median 44,5 mnd var bDFS 

53,8% og ved gjennomsnittlig 16,3 mnd var bDFS 67%. 

Komplikasjoner og bivirkninger 

Alle 6 studier oppga i varierende grad komplikasjoner og bivirkninger. Fire studier oppga 6,1-

48% grad ≥ 3 komplikasjoner i henhold til Clavien-Dindo klassifikasjon (26). 5 studier oppga 

tall for konkrete bivirkninger. Andel med striktur var 3,6-38,4% (3 studier), fistel var 2-21,4% (4 

studier), urininkontinens (daglig bruk av truseinnlegg) var 3,7-34% (5 studier) og erektil 

dysfunksjon var 41,7% (1 studie). 
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Tabell 5 Salvage HIFU (fortsettelse på neste side) 
Studie, år Type studie. 

Salvage- 

modalitet 

Pasienter 

(n) 

Primærbehand

ling 

Primær 

Strålingsdose 

(Gy) 

PSA før 

primær 

(ng/ml) 

T-stadium før 

primær 

GS før primær Risikostratifise

ringa 

ADT adjuvant 

til primær 

PSA nadir 

etter primær 

(ng/ml) 

Kriteria for 

terapisvikt etter 

primær 

Hostiou et 

al., 2019 

Prospektiv fase 2 

studie. HIFU. 

Helkjertel: 70%. 

Hemiablasjon: 30% 

50 BT: 88% 

BT+ADT: 10% 

BT+EBRT: 1% 

N/D m: 7,0 (5,5-9,4) T1: 60%  

T2: 36%  

N/D: 4% 

≤  6: 86%  

7: 8%  

N/D: 6% 

N/D 10% m: 0,8  

(IQR: 0,5-1,4) 

ASTRO eller 

Phoenix 

Devos et al., 

2019 

Retrospektiv obs-

studie. Multisenter. 

HIFU: 54% 

(Helkjertel: 70%. 

Hemiablasjon: 30%) 

52 HIFU:  

EBRT: 100% 

64-78 N/D N/D N/D HIFU:  

Lo: 14,8%  

Im: 25,9%  

Hi: 59,3% 

HIFU:  

26% 

N/D Phoenix 

 
vs RP: 46% (åpen) 

 
RP:  

EBRT: 68% 

BT: 32% 

    
RP:  

Lo: 36%  

Im: 20%  

Hi: 32%.  

N/D: 12% 

RP: 

 36% 

  

Siddiqui et 

al.,2017 : 

Prospektiv fase 2 

studie. HIFU 

(Helkjertel) 

81 EBRT: 83% 

BT: 16% 

EBRT+BT: 1% 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Phoenix 

Kanthabalan 

et al., 2017 

Retrospektiv 

registerstudie. 

Multisenter. HIFU 

(Fokal 55%, Hemi 

35%, index lesion 

10%) 

150 EBRT: 96,7% 

EBRT+BT 

boost: 3,3% 

64 m: 13,9 (8,9-

26,3) 

N/D N/D Lo: 20,7% 

 Im: 23,3% 

 Hi: 42% 

 N/D: 14% 

71% N/D Phoenix 

Song et al., 

2014 

Retrospektiv obs-

studie. HIFU 

(Helkjertel) 

13 EBRT N/D m: 21,1 (4,6-

45,7) 

T1: 23% 

T2: 54%  

T3: 15%  

N/D: 8% 

6-7: 75%  

8-10: 25% 
Lo-Imb: 54% 

Hib: 46%  

N/D N/D ASTRO 

Baco et al., 

2014 

Prospektiv kohort. 

Multisenter. HIFU 

(Hemiablasjon) 

48 EBRT: 96% 

BT: 4% 

64-78 gjsnitt: 14,2 

(2,9-70) 

N/D ≤ 6: 38%  

7: 35%  

≥ 8: 19%  

N/D: 8% 

Lo: 21%  

Im: 25%  

Hi: 42%  

N/D: 12% 

23% gjsnitt: 0,71 

(0-3,3) 

Phoenix  

(ASTRO hos 4%) 

 a: EAU/D’Amico (5) b: NCCN c: Etter primærbehandling d: ved slutten av oppfølgingstid e: Clavien-Dindo 

ADT: Androgen deprivation therapy ASTRO: 3 etterfølgende PSA-økninger etter nadir bDFS: Biochemcical disease free survival  BT: Brachyterapi CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse 

Events  EBRT: External beam radiation therapy ED: Erektil dysfunksjon (def: ikke mulig å gjennomføre samleie) GS: Gleason score Gy: Gray HDR: High dose-rate Hi: High HIFU: Høy-intensiv fokusert 

ultralyd Inkontinens: Urininkontinens (daglig bruk av truseinnlegg) Im: Intermediate IQR: Interquartile range LDR: Low dose-rate M Lo: Low M: Median NCCN National Comprehensive Cancer Network 

N/D: No data Obs-studie: Observasjonsstudie OS: Overall survival Phoenix: PSA nadir +2 ng/ml RP: Radikal prostatektomi SD: Standard deviation Stuttgart: PSA nadir +1,2 ng/ml  
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Tabell 5 Salvage HIFU (fortsettelse fra forrige side) 

Studie, år Biopsi-

dokumentert 

residivlesjonc 

Alder v/ 

salvage (år) 

PSA før 

salvage 

(ng/ml) 

Gleason 

score før  

salvage 

Tid fra 

primær til 

salvage-

behandling 

ADT 

adjuvant til 

salvage 

Kriteria 

for 

terapisvikt 

etter 

salvage 

Biopsi-

kontroll 

etter 

salvage 

Oppfølging

stid etter 

salvage 

Onkologisk 

resultat 

Komplikasjoner Ref

nr 

Hostiou 

et al., 

2019 

Ja m: 68,8 

(IQR 63-74) 

m: 5,3  

(2,7-7,3) 

≤ 6: 24%  

7: 42%  

≥ 8: 22% 

N/D: 12% 

m: 5,2 år 

(4,1-7,1) 

16% Phoenix N/D m: 4,6 år 

(IQR:  

2,1-6,7) 

5 år: bDFS: 

41% MFS: 80% 

OS: 93% 

Grad ≥ 3e: 48%  

Fistel: 4% 

Striktur: 32% 

Inkontinens: 34% 

(31) 

Devos 

et al., 

2019 

Ja HIFU: 

 m: 69,2 

(54-80) 

HIFU: 

 m: 3,2  

(0,2-11,4) 

HIFU: 

 ≤ 6: 11%  

7: 37%  

≥ 8: 37% 

N/D: 15% 

N/D 0% HIFU: 

Phoenix 

0% HIFU:  

m: 45 mnd 

(2-168) 

HIFU 5 år: 

bDFS: 51% 

MFS: 60,3% 

OS: 80,9% 

HIFU:  

Grad ≥ 3e: 32% 

Fistel: 21,4% 

Striktur: 3,6% 

Inkontinens: 22% 

(28) 

  
RP:  

m: 65,0  

(52-75,6) 

RP:  

m: 4,6  

(1,4-11,9) 

RP: 

 ≤ 6: 8%  

7: 24%  

≥ 8: 48% 

N/D: 20% 

  
RP:  

PSA >0,2 

ng/ml x2 

 
RP:  

m: 43 mnd 

(1-229) 

RP 5 år:  

bDFS: 25,4% 

MFS: 55,2% 

OS: 61,9% 

RP: 

Grad ≥ 3e: 67% 

Fistel: 33,3% 

Striktur: 16,7% 

Inkontinens: 56% 

  

 

Siddiqui 

et al., 

2017:  

Ja gjsnitt:  

69,4 (57-84) 

gjsnitt: 4,06 

(SD 2,88) 

≤ 6: 12% 

7: 37% 

≥ 8: 25% 

N/D: 26% 

N/D 23,5% Phoenix Biopsi av 

78% (n=63)  

Positiv hos 

35% 

(n=22/63) 

gjsnitt: 53,5 

(SD 31,6 

mnd) 

bDFS  

5år: 45%  

10år: 34% 

MFS:  

5år: 86%  

10år: 74%  

OS:  

5år: 93%  

10 år: 76% 

Grad ≥ 3e: 6,1% 

Fistel: 3,7% 

Inkontinens: 3,7% 

(30) 

Kanthabal

an et al., 

2017 

Ja Gjsnitt:  

69,8 

 (SD 6,1) 

M: 5,5  

(IQR  

3,6-7,9) 

≤ 6: 5,3% 

7: 74% 

≥ 8: 18% 

N/D 45,3% 

(før HIFU) 

Phoenix N/D m: 35 mnd 

(IQR 22-52) 

3 år: 

 bDFS:  48% 

(Loa: 100%  

Ima: 61% 

 Hia: 32%) 

Grad ≥ 3e: 27%  

Fistel: 2% 

Striktur: 8% 

Inkontinens: 

12,5%.  

ED: 41,7% 

(32) 

Song et 

al., 2014 

Ja m: 68  

(60-76) 

m: 4.63 

(0,58-16,43) 

6-7: 53,8% 

8-10: 46,2% 

m: 32,7 mnd 

(13,5-76,5) 

61,5% 

(før HIFU) 

Stuttgart  N/D m: 44,5 mnd 

(19,1-74,7) 
bDFSd: 53,8% Striktur: 38,4% (33) 

Baco et 

al., 2014 

Ja gjsnitt: 68,8 

(58-82) 

N/D ≤ 6: 8% 

7: 50% 

 ≥ 8: 38% 

N/D: 4% 

gjsnitt:  

5,9 år  

(2,7-14,6) 

25%  Phoenix Positiv 

biopsi hos 

17%  

gjsnitt:  

16,3 mnd 

(IQR:  

10,5-24,5) 

bDFSd: 67% Inkontinens 8% (29) 
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3.4 Salvage radikal prostatektomi (sRP) 

Resultater for salvage RP er presentert i tabell 6. 

Av totalt 6 studier var det 4 retrospektive observasjonsstudier med 13-70 pasienter, 1 

retrospektiv SEER-registerdatastudie med 364 pasienter og 1 prospektiv kohortstudie med 12 

NMCRPC-pasienter. Det var ingen RCTer. To studier omfattet både robotassistert radikal 

prostatektomi (RARP) og åpen RP. Én studie omfattet kun RARP. Tre studier spesifiserte ikke 

operasjonsteknikk. Kenney et al. (34) sin retrospektive observasjonsstudie gjorde en direkte 

sammenligning mellom RARP og åpen RP. Resultater for begge pasientgrupper omtales her. 

4 studier oppga informasjon om primærbehandling. Pasientene hadde gjennomgått EBRT eller 

BT i 3 studier og EBRT, BT, proton-stråling eller kombinasjonen EBRT+BT i 1 studie. Én 

studie hadde også en mindre andel pasienter som var primærbehandlet med HIFU. Ingen studier 

oppga informasjon om primær strålingsdose. 

PSA-verdi før primærbehandling ble oppgitt av 5 studier, hvor 4 oppga medianverdi 5,95-22,7 

ng/ml og 1 oppga gjennomsnittsverdi 10,1-12,1 ng/ml. T-stadium før primærbehandling ble 

oppgitt i alle studier. T1 var 23-61% (4 studier), T2 var 8-49% (6 studier), T3 var 4-75% (5 

studier), T4 var 17-26,4% (2 studier) og ukjent T-stadium var 3-62% (4 studier). Alle studier 

oppga Gleason score før primærbehandling. Andel med GS ≤ 6 var 15-58% (3 studier). 

Risikostratifisering ble oppgitt i kun 1 studie hvor pasientfordelingen var 42% med intermediær- 

og 58% med høy risiko i henhold til D’Amico/EAUs klassifisering (5). ADT adjuvant til 

primærbehandling ble av 3 studier oppgitt til 14,5-100%.   

PSA nadir ble oppgitt med medianverdi 0,46-1,9 ng/ml av 3 studier og med gjennomsnittsverdi 

0,38-0,7 i 1 studie. 4 studier oppga Phoenix-kriteriet og 1 studie oppga ASTRO som definisjon 

på terapisvikt etter primærbehandling. Én studie oppga ikke dette. Fem av 6 studier oppga at de 

verifiserte residivlesjon etter primærbehandling med biopsi. 

Alder ved salvage ble oppgitt som medianverdi 63-66,5 år (3 studier) og som gjennomsnittsalder 

66 år. Én studie oppga medianalder 61 år og én studie oppga gjennomsnittsalder 63,6 år ved 

primærbehandling. PSA før salvage ble oppgitt med medianverdi 3,35-14,4 ng/ml (4 studier) og 

gjennomsnittsverdi 2,5-4,5 ng/ml (1 studie). Gleason score før salvage ble oppgitt i 4 studier. 

20% hadde GS ≤ 6 (1 studie), 14-54% hadde GS ≥ 8 (gjennomsnitt 35,6%, 4 studier) og 0-45% 
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hadde ukjent GS (gjennomsnitt 22%, 4 studier). Tid fra primær- til salvagebehandling ble oppgitt 

av 1 studie med mediantid 5,8 år. Pasientandel med hormonbehandling adjuvant til 

salvagebehandling ble oppgitt av 4 studier til 14-38%. Kriterium for terapisvikt etter 

salvagebehandling ble av 2 studier oppgitt til PSA >0,2 ng/ml. 2 studier oppga Phoenix-kriteriet 

og 2 studier oppga ingen informasjon om dette. Det er ikke mulig å utføre biopsikontroll etter 

salvage RP. 

Onkologisk resultat 

Fem studier oppga oppfølgingstid som medianverdi 16,8-40,5 mnd (gjennomsnitt 27,5 mnd). Én 

studie oppga ikke oppfølgingstid. 3 studier oppga bDFS ved slutten av oppfølgingsperioden. Ved 

median tid 22,8-40,5 mnd var bDFS 25-50%. 5 års bDFS var 55% (1 studie), kreftspesifikk 

overlevelse var 80-96,9% (2 studier) og total overlevelse var 92,7% (1 studie).  Kenney et al. 

(34) påviste ingen forskjell i andel med residiv hos gruppen med RARP og åpen RP.   

Komplikasjoner og bivirkninger 

Fire av 6 studier oppga i varierende grad komplikasjoner og bivirkninger. 2 studier oppga 3,3-

15,3% grad ≥ 3 komplikasjoner i henhold til Clavien-Dindo klassifikasjon (26). 4 studier oppga 

tall for konkrete bivirkninger. Andel med striktur var 7,4-26,3% (2 studier), fistel var 8,3% (1 

studie), urininkontinens (daglig bruk av truseinnlegg) var 10-95% (4 studier) og erektil 

dysfunksjon var 62,5-89,1%.
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Tabell 6 Salvage radikal prostatektomi (fortsetter på neste side) 
Studie, år Type studie. 

Salvage-

modalitet 

Pasienter 

(n) 

Primærbeha

ndling 

Primær 

Strålingsdose 

(Gy) 

PSA før 

primær 

(ng/ml) 

T-stadium 

før primær 

GS før 

primær 

Risikostratifi

seringa 

ADT 

adjuvant til 

primær 

PSA nadir 

etter primær 

(ng/ml) 

Kriteria for 

terapisvikt 

etter primær 

Clery et al., 

2019 

Retrospektiv 

obs-studie. 

Multisenter. 

RARP (80%). 

Åpen RP 

(20%) 

55 EBRT: 55% 

BT: 18% 

HIFU 27% 

N/D m: 6,4 

(IQR: 4,9-

9,5) 

T1C: 36% 

T2: 45,5% 

T3: 4%  

N/D: 14,5% 

≤ 6: 58% 

 7: 34,5% 

 ≥ 8: 5,5% 

N/D: 2% 

N/D 14,5% m: 1,9 

(0,7-3,0) 

Phoenix 

Metcalfe et 

al., 2017 

Retrospektiv 

obs-studie. RP 

70 EBRT: 60% 

BT: 20% 

Proton: 8,6% 

EBRT+BT: 

11,4% 

N/D m: 5,95 

(IQR:  

4,7-11,9) 

T1: 61%  

T2: 24% 

T3: 11%  

N/D: 3% 

<7: 23% 

 7: 55% 

 >7: 14% 

N/D: 7% 

N/D 31% m: 0,46  

(IQR: 

0,23-1,1) 

Phoenix 

Kenney et al., 

2016 

Retrospektiv 

obs-studie. 

RARP (51%) 

39 RARP: 

EBRT: 65% 

BT: 35% 

N/D RARP: 

Gjsnitt: 12,1 

(SD 15,5) 

RARP: 

 T1: 55%  

T2: 20%  

T3: 15%  

N/D: 10% 

RARP: 

 6: 15%  

7: 50%  

≥ 8: 30% 

N/D: 5% 

N/D N/D RARP: 

gjsnitt: 0,38 

(SD 0,37) 

Phoenix 

 
vs åpen RP 

(49%) 

 
RP: EBRT: 

58% BT: 42% 

 
RP: Gjsnitt: 

10,1 (SD 

10,9) 

RP:  

T1: 63%  

T2: 21%  

T3: 16% 

RP:  

6: 32%  

7: 53%  

≥ 8: 5%  

N/D: 11% 

  
RP:  

gjsnitt 0,7 

(SD 0,6) 

 

Pokala et al., 

2016 

Retrospektiv. 

SEER 

registerstudie. 

RP 

364 N/D N/D N/D T2: 49%  

T3: 25%  

T4: 26,4% 

1-4: 3% 

 5-7: 54%  

8-10: 41%. 

N/D: 1% 

N/D N/D N/D N/D 

Gontero et al., 

2014 

Prospektiv 

kohortstudie. 

NMCRPC. RP 

12 N/D N/D m: 12,4  

(IQR:  

4,9-13,1) 

T2: 8%  

T3: 75%  

T4: 17% 

≤ 7: 50% 

 8: 25% 

 9: 25% 

Im: 42% 

Hi: 58% 

100% N/D Phoenix 

Zugor et al., 

2014 

Retrospektiv 

obs-studie. 

RARP 

13 EBRT:53,8% 

BT: 46,2% 

N/D m: 22,7  

(5,7-78,7) 

T1c: 23% 

T2c: 15% 

N/D: 62% 

≤ 7 31% 

 7: 15% 

 N/D: 54% 

N/D N/D m: 1,8  

(0,4-5,7) 

ASTRO 

a: EAU/D’Amico (5) b: Etter primærbehandling c: v/ primærbehandling d: ved slutten av oppfølgingstid e: Clavien-Dindo 

ADT: Androgen deprivation therapy ASTRO: 3 etterfølgende PSA-økninger etter nadir bDFS: Biochemcical disease free survival  BT: Brachyterapi CI95: 95% konfidensintervall CTCAE: Common 

Terminology Criteria for Adverse Events  EBRT: External beam radiation therapy ED: Erektil dysfunksjon (def: ikke mulig å gjennomføre samleie) GS: Gleason score Gy: Gray HDR: High dose-rate Hi: 

High HIFU: Høy-intensiv fokusert ultralyd Inkontinens: Urininkontinens (daglig bruk av truseinnlegg) Im: Intermediate IQR: Interquartile range LDR: Low dose-rate M Lo: Low M: Median NCCN 

National Comprehensive Cancer Network N/D: No data Obs-studie: Observasjonsstudie OS: Overall survival Phoenix: PSA nadir +2 ng/ml RFS: Recurrence free survivalRP: Radikal prostatektomi SD: 

Standard deviation  
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Tabell 6 Salvage radikal prostatektomi (fortsettelse fra forrige side) 

Studie, år Biopsi-

dokumentert 

residivlesjonb 

Alder v/ 

salvage (år) 

PSA før 

salvage 

(ng/ml) 

Gleason 

score før  

salvage 

Tid fra 

primær til 

salvage-

behandling 

ADT 

adjuvant til 

salvage 

Kriteria for 

terapisvikt 

etter 

salvage 

Biopsi-

kontroll 

etter 

salvage 

Oppfølging

stid etter 

salvage 

Onkologisk 

resultat 

Komplikasjoner Refnr 

Clery et 

al., 2019 

Ja m: 64  

(61-67) 

m: 4,96 

(2,41-8,80) 

≤ 6: 20% 

 7: 44% 

 ≥ 8: 14% 

N/D: 22% 

N/D 14% PSA >0,2 

ng/ml x2  

N/D m: 24 mnd 

(IQR: 7-51) 

5 år: 

 bDFS: 55% 

CSS: 80% 

Striktur: 7,4% 

Inkontinens: 

10%.  

ED: 89,1% 

(35) 

Metcalfe 

et al., 

2017 

Ja m: 61c  

(IQR: 

54-65) 

m: 3,35 

(IQR 2,1-6) 

7: 24%  

≥ 8: 54% 

N/D: 22% 

m: 5,8 år 

(IQR: 3,8-

8,3) 

26% Phoenix N/D m: 2,79 år 

(IQR  

0,02-7,76) 

bDFSd: 

48,5% 

N/D (36) 

Kenney et 

al., 2016 

Ja gjsnitt: 66 RALP: 

Gjsnitt 2,5 

(SD 2,4) 

RARP: 

 7: 20% 

 ≥ 8: 35% 

N/D: 45% 

N/D RALP: 38% Phoenix N/D m: 16,8 mnd 

(CI95%: 

14,6-26,3) 

RFS:  

Ingen 

forskjell 

RARP:  

Grad ≥ 3e: 3,3% 

Striktur 25% 

Inkontinens: 95% 

(34) 

   
RP: Gjsnitt 

4,5 (SD 3,1) 

RP: 

7: 42%  

≥ 8: 36% 

N/D: 21% 

 
RP: 21% 

    
RP:  

Grad ≥ 3e: 15,7% 

Striktur: 26,3% 

Inkontinens: 

84,3% 

 

Pokala et 

al., 2016 

N/D gjsnitt: 63,6c 

(SD 7,1) 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D CSS:  

5år: 96,9% 

10år: 88,6% 

20år: 72,7%  

OS:  

5år: 92,7% 

10år: 77,5% 

20år: 37,3% 

N/D (37) 

Gontero et 

al., 2014 

Ja m: 66,5  

(54-73) 

m: 6,3 (IQR: 

3,0-8,8) 

N/D N/D 17% N/D N/D m: 40,5 mnd bDFSd: 25% 

OSd: 50% 

Fistel: 8,3%  

Inkontinens:  

42% 

(38) 

Zugor et 

al., 2014 

Ja m: 63  

(51-74) 

m: 14,4 

(1,9-78,2) 

<7: 46% 

 7: 15%  

>7: 39% 

N/D N/D PSA >0,2 

ng/ml 

N/D m: 22,8 mnd 

(4-52) 
bDFSd: 50% Grad ≥ 3e: 15,3% 

Inkontinens: 46% 

ED: 62,5% 

(39) 
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3.5 Sammenstilling av resultater 

Tabell 7 og 8 sammenfatter onkologisk resultat og komplikasjoner for de ulike studiene og 

modalitetene.  Data er ekstrahert fra tabell 3 til 6. 

Tabell 7 Sammenstilling av onkologiske resultater 
 sBT sCSA sHIFU sRP 

5 år bDFS 35-75,5% 45-46,5% 41-51% 55% 

bDFSa 50-100% 0-43,5% 53,8-67% 25-50% 

Oppfølgingstid 
(median/gjsnitt) 

10-94 mnd 15-32,4 mnd 16,3-55,2 mnd 16,8-40,5 mnd 

a: Ved slutten av oppfølgingstid 

bDFS: Biochemcical disease free survival. sBT: Salvage brachyterapi. sCSA: Salvage cryoablasjon. sHIFU: Salvage Høy-

intensiv fokusert ultralyd. sRP: Salvage radikal prostatektomi 

Fem års overlevelse uten biokjemisk residiv ble oppgitt til 35-75,5%. Biokjemisk residiv ved 

slutten av oppfølgingstid ble oppgitt til 0-100%. sBT-studien (19) med 100% bDFS omfattet 5 

pasienter og en median oppfølgingstid på 41 mnd. sCSA-studien (27) med 0% bDFS omfattet 

4 pasienter (hvorav 2 hadde Gleason score 8). 

Tabell 8 Sammenstilling av komplikasjoner 

 

 

 

 

 

a: Daglig bruk av truseinnlegg b: Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) c: Clavien-Dindo 

bDFS: Biochemcical disease free survival. sBT: Salvage brachyterapi. sCSA: Salvage cryoablasjon. sHIFU: Salvage Høy-

intensiv fokusert ultralyd. sRP: Salvage radikal prostatektomi 

Grad ≥ 3-komplikasjoner med ble oppgitt til 0-65%.  Begge ytterpunktene var i sBT-gruppen. 

Studien (19) med ingen alvorlige komplikasjoner hadde 5 pasienter og er den samme studien 

som oppga 100% bDFS. Studien (16) som med 65% grad ≥ 3 komplikasjoner omfattet 

pasienter som ble gjennomgikk et forsøk på salvage EBRT etter primær EBRT. 

  

 sBT sCSA sHIFU sRP 

Grad ≥ 3 0-65% b 14-17% c 6,1-48% c 3,3-67% c 

Fistel 4,7% 2,5-3,3% 2-21,4% 8,3% 

Striktur 4,7-7% 8,3% 3,6-38,4% 7,4-26,3% 

Urininkontinensa 23,5-48% 5,5-47% 3,7-34% 10-95% 

ED 29,4% 50-100% 41,7% 62,5-89,1% 
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4 Diskusjon 

4.1 Diskusjon av resultater 

Litteratursøket resulterte i 27 studier med originalarbeider som vurderer onkologisk og/eller 

funksjonelt resultat av salvagebehandling etter primær prostatektomi. Artikkelforfatterne 

angir entusiasme for bruk av hver sine modaliteter til salvagebehandling med unntak av 

EBRT.  

4.1.1 Salvage brachyterapi 

Mbeutcha et al. (13) rapporterte at HDR-BT er en god salvagemodalitet med lite alvorlige 

bivirkninger ved lokalt kreftresidiv, men det kreves videre forskning for å konkludere med 

hvilke pasienter som kan være aktuelle. Chang et al. (19) poengterer at resultatene er positive, 

men man trenger videre studier for å kunne konkludere angående langtids-effekt og –

bivirkninger. Henriquez et al. (18) konkluderte med at sBT er et godt alternativ ved riktig 

pasientseleksjon. Sasaki et al. (20) rapporterte at sBT er teknisk gjennomførbart og trygt gitt 

nøye pasientseleksjon, men at det ønskes større studier med lengre oppfølgingstid. 

Wojcieszek et al. (15) konkluderte med at salvage HDR-BT er et lovende 

behandlingsalternativ for pasienter med residiv etter primær strålingsterapi. Lavere PSA-nadir 

etter primærbehandling og lengre tid fra primærbehandling til biokjemisk residiv ble sett i 

sammenheng med lenger overlevelse etter salvagebehandling. Yamada et al. (17) konkluderer 

med at salvage HDR-BT er effektivt og trygt og kan vurderes for pasienter med lokalt residiv 

etter primær EBRT. Zilli et al. (16) hadde en liten gruppe pasienter som gjennomgikk salvage 

EBRT. Disse opplevede høy grad av alvorlig stråleskader og dårlig biokjemisk resultat. 

Konklusjonen er at salvage behandling med EBRT ikke anbefales. 

4.1.2 Salvage cryoablasjon 

Siddiqui et al. (24) konkluderte med at salvage CSA er akseptabelt både med tanke på 

onkologisk resultat og komplikasjoner. Nøkkelfaktorer for suksess er tidlig identifikasjon av 

aktuelle pasienter og behandling før PSA overstiger 10 ng/ml.  PSA > 5 før salvage, Gleason 

score ≥ 8 og PSA nadir etter CSA >1 ng/ml var signifikante indikatorer for redusert 

metastase-fri-overlevelse. Li et al. (23) konkluderer med at salvage fokal CSA har god 

onkologisk effekt, men etterlyser studier med flere pasienter og lengre oppfølging for å kunne 

komme med anbefalinger med tanke på bivirkninger i forhold til behandling med helkjertel 

CSA.   
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4.1.3 Salvage høy-intensiv fokusert ultralyd 

Hostiou et al. (31) konkluderte med at antall komplikasjoner ble signifikant redusert ved 

hemiablasjon kontra fullkjertel-ablasjon. Underveis i studien ble HIFU-prosedyren endret fra 

såkalt «post-EBRT parametre» til «post-brachyterapy parametre». Ultralydintensiteten ble 

redusert, intervallene med ultralydbehandling ble redusert fra 5 til 4 sekunder og pausene ble 

økt fra 5 til 6 sekunder. Resultatet var signifikant reduksjon i andel med alvorlig inkontinens 

(reduksjon fra 62% til 34%, p=0,015). For vurdering av eventuell forskjell i onkologisk effekt 

trengs det lengre oppfølging og flere pasienter. Siddiqui et al. (30) rapporterte at pre-salvage 

Gleason score 6 og 7 ga statistisk signifikant bedre bDFS enn ved Gleason 8 og høyere. 

Konklusjonen var at sHIFU kan være et godt salvage alternativ, men at man trenger lengre 

oppfølgingstid for å kunne verifisere suksessraten.  Baco et al. (29) rapportere at 

pasientgruppen med Gleason score ≤ 7 før salvage behandling ga signifikant bedre 

progresjons-fri overlevelse etter 18 mnd enn pasientgruppen med Gleason score ≥ 8 . Song et 

al. (33) rapporterte at økende PSA-verdi før primær EBRT og før salvage HIFU samt kort tid 

til PSA nadir etter salvage var signifikante indikatorer for å få biokjemisk residiv etter 

salvage. De fant ingen signifikant sammenheng mellom Gleason score og biokjemisk residiv. 

De poengterer at de opplevde en «relativ» høy komplikasjons-rate. 

4.1.4 Salvage radikal prostatektomi 

Clery et al. (35) rapporterte en sammenheng mellom T-stadium før primærbehandling og 

Gleason Score før salvage-behandling hadde signifikant negativ innvirkning på bDFS etter 

salvage RP. Ved tilgang på erfarne kirurger er sRP et alternativ som kan diskuteres for unge 

menn med lite komorbiditet. Metcalfe et al. (36) rapporterte at høyere Gleason score før 

salvage RP var signifikant indikator for økt risiko for biokjemisk residiv og død. Pokala et al. 

(37) rapporterte at fjerning av lymfeknuter i kombinasjon med sRP ga signifikant lengre 

kreftspesifikk overlevelse sammenlignet med gruppen som ikke fjernet lymfeknuter. Etter 60 

mnd oppfølging var det ingen forskjell i totaloverlevelse.  

4.2 Sammenligning av modaliteter 

Av 27 inkluderte studier var det 4 ulike studier med målsetning om å gjøre en direkte 

sammenligning av to salvage modaliteter. Friedland et al. (22) sammenlignet mortalitet ved 

sCSA kontra sRP og fant at sCSA var assosiert med lavere total dødelighet og lavere 

helseutgifter i forhold til sRP. De hadde ikke tilstrekkelig data til å vurdere komplikasjoner. 

Devos et al. (28) sammenlignet sHIFU med sRP. Deres primære endepunkt var onkologisk 

overlevelse. De konkluderte med at det ikke var signifikante forskjeller mellom 5 års total-, 
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kreftspesifikk- eller metastasefri overlevelse.  Sekundært endepunkt var urininkontinens. Etter 

12 mnd fant de en signifikant forskjell ved lavere andel urininkontinens (daglig bruk av 

truseinnlegg) hos menn som hadde gjennomgått sHIFU i forhold til sRP (22,2% vs 56,0%, 

p=0,01). Antall komplikasjoner var totalt sett sammenlignbare mellom de to gruppene, men 

det ble observert flere høygradige komplikasjoner i sRP-gruppen. Kenney et al. (34) ønsket å 

sammenligne onkologisk resultat og komplikasjoner ved henholdsvis salvage robotassistert- 

og åpen radikal prostatektomi. Med to sammenlignbare pasientgrupper rapporterte de ingen 

forskjell i andel med overlevelse uten tilbakefall. De fant heller ingen forskjell i andel med 

peroperative komplikasjoner, men kunne ikke konkludere sikkert grunnet få pasienter og kort 

oppfølging. De påpeker at erektil dysfunksjon og urininkontinens etter salvage radikal 

prostatektomi, uavhengig av operasjonsteknikk, i stor grad er en konsekvens av stråleskaden 

påført ved primærbehandling. Baco et al. (29) sammenlignet fokal sHIFU mot fullkjertel 

sHIFU. De rapporterte at hemiablasjon gir færre og mindre alvorlige bivirkninger enn 

helkjertel ablasjonsterapi ved unilateralt, lokalisert residiv. For å verifisere dette så de et 

behov for prospektive, multisentre kliniske studier med lengre oppfølging. 

4.3 Hormonbehandling som palliativt alternativ 

Alternativet til salvage behandling er hormonbehandling. Både norske- og europeiske 

retningslinjer påpeker at bivirkninger er hovedgrunn til at salvagebehandling ikke generelt 

kan anbefales (2, 3).  Historisk sett har behandlere vært svært tilbakeholdne med salvage 

radikal prostatektomi i frykt for alvorlige komplikasjoner. Komplikasjonsrisiko etter 

salvagebehandling har vært mangelfullt kartlagt og behandlere har heller valgt 

hormonbehandling. Samtidig foreligger det betydelig dokumentasjon på at bivirkninger av 

hormonbehandling drastisk reduserer livskvalitet. I takt med fremskritt som gir lavere 

komplikasjonsrisiko ved fokale salvage-alternativer blir kunnskapsgrunnlaget for vurdering 

av salvage behandling kontra hormonbehandling gradvis annerledes. Europeiske retningslinjer 

anbefaler nå at pasienter med biokjemisk residiv etter primær strålebehandling ikke settes på 

hormonbehandling før indikasjonen er å lindre kliniske symptomer (3).  
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4.4  Presentasjon og diskusjon av utvalgte studier 

Onkologiske og funksjonelle resultater er sprikende. Dette gjør det vanskelig å tolke og 

sammenligne på tvers av modaliteter. I samråd med veileder forsøkte jeg å selektere én 

pålitelig studie fra hver modalitet for et best mulig evidensgrunnlag. Vår utvelgelse (beskrevet 

i metodekapittel) er skjønnsmessig og må tolkes deretter. 

Tabell 9 Selekterte studier 

Salvagemodalitet,  

studie 

Primær-

behandling, 

antall 

pasienter 

Andel GS 6 

før salvage 

ADT 

adjuvant 

til 

salvage 

Andel med 

biopsikontroll 

etter salvage 

Opp- 

følgingstid 
Komplikasjoner Onkologisk resultat 

sBT 

Henriquez et al., 2014 

(18) 

EBRT 

(82%),  

56 pas 

16%  

(N/D: 45%) 
26% N/D 

m:  

48 mnd 
Grad ≥ 3

a
:  

21-24% 

bDFS
c
: 

5 år 77% 

sCSA 

 Siddiqui et al., 2016 

(24) 

EBRT 

(97,8%),  

187 pas 

23,5% 

(N/D: 18,2%) 
0% 62% 

m:  

117 mnd 

Grad ≥ 3
b
: 14%  

Fistel 2,5% 

Striktur 8,3 

Systematisk rebiopsi av 

116 pas (62%).  

 

Negativ biopsi etter 

 1, 2 og 5 år:  

 95%, 90% og 73% 

sHIFU 

 Siddiqui et al., 2017 

(30) 

EBRT 

(83%), 

 81 pas 

12% 

(N/D: 26%) 
23,5% 78% 

Gj.snitt: 

53 mnd 
Grad ≥ 3

b
: 6,1% 

 Fistel: 3,7%  

Biopsikontroll av 73 

pas (90%) 

 

Negativ biopsi etter 6 

mnd:  

65%  

sRP 

 Clery et al., 2019 

(35) 

EBRT 

(55%), 

 55 pas 

20% 

(N/D: 22%) 
14% (PSM: 7,3%) 

m:  

24 mnd 
Grad ≥ 3

b
: 7,4% 

Striktur: 7,4% 

bDFS
d
  

2 år: 87% 

5 år: 55% 
a: CTCAE b: Clavien-Dindo c: Phoenix-kriteriet d: PSA > 0,2 ng/ml x2 

ADT: Androgen deprivation therapy bDFS: Biochemcical disease free survival EBRT: External beam radiotherapy GS: 

Gleason score M: median N/D: No dat. PSM: Positive surgical margin sBT: Salvage brachyterapi sCSA: Salvage 

cryoablasjon sHIFU: Salvage høy-intensiv fokusert ultralyd sRP: Salvage radikal prostatektomi 

 

Sykdomsprogresjon kan pågå lenge før det inntreffer biokjemisk residiv definert med 

Phoenix-kriteriet. Rebiopsi etter salvagebehandling gir et mer presist og pålitelig bilde av 

sykdomsstadium. Biopsi etter sRP er ikke mulig, men PSA > 0,2 ng/ml som biokjemisk 

residiv-definisjon er en pålitelig markør for manglende kurativ effekt. 

Ingen sBT-studier gjennomførte biopsikontroller etter salvagebehandling. Utstrakt brukt av 

hormonbehandling gjør at Phoenix-kriteriet blir upålitelig som onkologisk effektmål. I studien 

til Henriquez et al. (18) gjennomgikk 34% av pasientene salvage HDR-BT og 66% salvage 

LDR-BT. Andel Grad ≥ 3 komplikasjoner var 21-24%. Andel med Gleason Score =6 før 

salvage var kun 16%, men det bemerkes at hele 45% hadde ukjent Gleason Score. Det ble 

ikke gjort biopsikontroll etter salvagebehandling. Kombinasjonen av hormonbehandling og 
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Phoenix-kriteriet for biokjemisk residiv gjør onkologisk resultat lite pålitelig. Selv om kun 

26% fikk hormonbehandling som ledd i salvagebehandlingen, hadde 46% fått dette over en 

lengre periode fram til start av salvagebehandling. bDFS med Phoenix-kriteriet i fravær av 

biopsikontroll er her et upålitelig mål på stråleterapiens behandlingssuksess. Grad ≥ 3 

komplikasjoner er betydelig høyere enn hos i de andre utvalgte studiene.   

Biopsikontroll etter radikal prostatektomi er ikke gjennomførbart, men patologisk anatomisk 

positiv rand etter kirurgi (PSM) angir at tumorvev ikke er fjernet fullstendig. Clery et al (35) 

oppga i sin sRP-studie en andel med positiv rand etter kirurgi på kun 7,2%. For resterende 

pasienter må et potensielt sykdomsresidiv være resultat av metastaserende sykdom før 

salvagebehandlingen. Patologisk anatomisk undersøkelse viste lokalavansert tumor hos 53%. 

Dette kan forklare en relativ høy andel med biokjemisk residiv etter 5 år.  

Siddiqui et al. (24) gjennomførte systematisk biopsikontroller etter sCSA.  Dette viste 

pålitelig lokal sykdomskontroll hos 73% av pasientene etter 5 år. sHIFU-studien til Siddiqui 

et al. (30) gjennomførte også biopsikontroll. Etter 6 mnd ble det funnet negativ biopsi hos 

65% av pasientene. 

Andelen alvorlige komplikasjoner varierte stort for studiene innenfor hver modalitet. De 

selekterte studiene viser en lav andel med alvorlige komplikasjoner etter sCSA, sHIFU og 

sRP. 

4.4 Styrker og svakheter ved forskningsartiklenes metode 

De inkluderte studiene oppgir ulik grad av informasjon som gjør det utfordrende å vurdere og 

sammenligne. Angående studiedesign er det en svakhet at ingen studier er av type 

randomiserte kliniske studier. Retrospektive studier gir mulighet for seleksjon av pasienter. I 

flere studier så man en sammenheng mellom stråleskade av normalvev etter 

primærbehandlingen og alvorlige komplikasjoner etter salvagebehandling. Ved vurdering av 

modalitetens effekt må man kunne være sikker på at utfallet er et resultat av modaliteten og 

ikke av pasientseleksjon. Det er også viktig å ikke tillegge behandling all ære for gode 

resultater, og heller ikke tillegge sykdommen all skyld for dårlige resultater. 

Det er betydelig variasjon i observasjonstid, som muligens er den viktigste faktoren for 

måling av behandlingssvikt.  Det observeres også store sprik i oppgitte bivirkninger. De fleste 

studier hadde hovedfokus på alvorlige bivirkninger. Erektil dysfunksjon ble rapportert i få 

studier, som ofte ble begrunnet med manglende informasjon om grunntilstand og utfordringer 

med å måle dette objektivt. En betydelig andel pasienter har erektil dysfunksjon etter 
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primærbehandling, og for mange vil dette være av mindre betydning. Samtidig vil utvalgte 

pasienter ha interesse av å bevare potensen. Urininkontinens kan angis ulikt av behandler og 

pasient. Ytterpunktene i resultat og komplikasjoner kan bero på variert grunntilstand hos 

pasientene og være en konsekvens av pasientseleksjon.  

En annen utfordring er at det er vanskelig å sammenligne resultater når det brukes ulike 

definisjoner på terapisvikt. Phoenix-kriteriet var opprinnelig utarbeidet for terapisvikt etter 

primær strålebehandling, men blir også brukt etter andre behandlingsmodaliteter. Et kritisk 

argument mot bruk av Phoenix-kriteriet er at tiden det tar å oppnå PSA nadir +2 ng/ml kan 

medføre at kreftcellene rekker å spre seg utenfor prostata, som i praksis umuliggjør kurativ 

behandling. Kort oppfølgingstid gir mulighet for at onkologisk resultat overestimeres og 

skyggelegger at flere pasienter muligens vil få residiv senere. Manglende randomisering og 

blinding gir potensiell økt mulighet for at artikkelforfattere kan fremheve og nedtone det de 

selv ønsker.  

Det rapporteres gjennomgående lovende tegn til at de 4 behandlingsmodalitetene alle er 

aktuelle alternativer ved salvage behandling. Den viktigste usikkerhetsfaktoren for både 

onkologisk og funksjonelt resultat er pasientseleksjon med tanke på progostiske kriterier og 

komorbiditet. Flere studier med lengre oppfølgingstid vil gi mer pålitelige onkologiske 

langtidsresultater.  

Jo lenger tid det tar fra primær- til salvage behandling, jo lenger tid får kreftcellene til å deles 

og potensielt spre seg. Dette har betydning for overlevelse, slik mange av de vurderte 

artiklene viser. 

4.5 Styrker og svakheter ved prosjektoppgavens metode  

Det er flere svakheter ved min oppgave. Å utarbeide presise, kvalitetssikrede søkestrenger er 

utfordrende og krever god innsikt i fagfeltet man skal undersøke. Mitt litteratursøk ble gjort 

av meg og bibliotekar uten konsultasjon med veileder og litteratursøket kan ikke garanteres å 

være uttømmende. Utvelgelse av artikler og kvalitetsvurdering av de ulike artiklene krever 

også grundig innsikt og erfaring i fagfeltet og metode.  Min prosjektoppgave er ikke en 

systematisk litteraturstudie eller metaanalyse, og jeg har ikke systematisk vurdert den faglig 

kvalitet i de inkluderte artiklene. Jeg har ikke ekskludert artikler med et lite antall pasienter og 

har ikke kritisk vurdert hvilke tidsskrifter som har publisert artiklene. Noen av de inkluderte 

studiene kan derfor være av mindre god kvalitet. 
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Salvagebehandling av prostatakreft er et komplekst tema. I løpet av arbeidet med 

prosjektoppgaven har jeg fått gradvis mer innsyn i diagnostikk og behandling av prostatakreft. 

PSA-kinetikk kan ha betydning for utfall av salvage behandling. Jeg ekstraherte ikke 

systematisk data om PSA-vekstfart og PSA-doblingstid, men observerte at flere studier 

påpeker at dette kan påvirke resultatene mens det var et fåtall av studiene som oppga disse 

dataene. 

Jeg analyserte datamaterialet med mål om å få en generell oversikt. Dette resulterte i 

resultattabeller med mange variabler. En alternativ fremgangsmåte og metode med 

systematisk vurdering av studiekvalitet og strengere inklusjonskriterier kunne resultert i færre 

inkluderte studier, med større troverdighet og mer pålitelige konklusjoner.  

4.6 Utforming av fremtidige studier 

Salji et al. (40) har beskrevet at det var vanskelig å gjennomføre en studie hvor pasientene 

skulle randomiseres til salvage cryoablasjon eller hormonbehandling. 28 pasienter ble tilbudt 

randomisering hvorav kun 7 takket ja. Hovedårsaken til å akseptere randomisering ble oppgitt 

til å være mulighet for salvage cryoablasjon. Én av årsakene til at pasientene motsatte seg 

deltakelse var at de ikke ville risikere en randomisering til hormonbehandling uten kurativt 

potensiale. 

Lovende onkologiske resultater for de ulike salvagemodalitetene og erfaringer fra Salji et al. 

(40) ved forsøk på randomisering av pasienter er nyttig kunnskap når man skal utarbeide nye 

randomiserte studier. Det optimale er pasientrandomisering til enten salvagebehandling eller 

hormonbehandling. Dette har vist seg å være svært vanskelig (40). Forklaringen er at 

samtykkeskjema som legges frem for pasienter som skal inkluderes i sammenlignende studier 

alltid skal inneholde oppdatert informasjon om effekt og bivirkninger av de modalitetene som 

sammenlignes. Hvis dette gjøres grundig nok, vil pasientene ofte selv finne ut hvilken metode 

som gir de resultatene som er viktigst for dem og da ønsker de ingen randomisering. Det 

faktum at nesten alle forfatterne fremhever egen metode gir grunn til bekymring for at 

interessekonflikter gjør seg gjeldende og at pasientene som ble rekruttert ikke var informert 

grundig nok. Behovet for evidensbasert pasientinformasjon viser betydningen av den type 

studie jeg har forsøkt å gjennomføre i denne oppgaven.  
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5 Konklusjon 

Salvage behandling av prostatakreft er et komplisert og utfordrende fagfelt med svært mange 

faktorer som må tas hensyn til. På tross av at det ikke foreligger randomisere kliniske studier 

rapporteres det gjennomgående for de ulike salvage behandlingsmodalitetene at man ser 

positive resultater. Pasientseleksjon påvirker både onkologisk resultat og komplikasjoner. Det 

er vanskelig å konkludere, men det bemerkes at 5 års overlevelse uten biokjemisk terapisvikt 

totalt oppgis til 35-75,5%. For modalitetene sCSA, sHIFU og sRP er 5 års overlevelse uten 

biokjemisk terapisvikt 41-55%. Risikoen for alvorlige komplikasjoner er sprikende og oppgis 

til 0-67%. Selektere studier tyder på at sCSA, sHIFU og sRP gir bedre lokal onkologisk 

kontroll og lavere risiko for alvorlige komplikasjoner enn sBT. 

Faktorer som bedrer onkologisk resultat er lavere PSA-nadir etter primærbehandling, PSA-

nivå < 10 ng/ml og Gleason score under 8 før salvagebehandling. Graden av skade på 

normalvev etter primærbehandlingen påvirker risikoen for komplikasjoner ved 

salvagebehandling. Grundig diagnostikk og oppfølging allerede ved primærbehandling vil gi 

et best mulig utgangspunkt for de tilfellene hvor et nytt forsøk på kurativ behandling kan bli 

aktuelt.  

Målet med primærbehandling er at færrest mulig trenger salvagebehandling. Når mange 

likevel får residiv etter primær strålebehandling er det viktig å få identifisert de pasientene 

som kan ha nytte av et nytt forsøk med kurativ behandling før det er for sent. Selv om 

salvagebehandling ikke nødvendigvis gir varig kurativ effekt, kan behandlingen også ha en 

verdi ved å utsette tiden til start av hormonbehandling med de bivirkninger dette medfører. 

Norske retningslinjer for behandling av prostatakreft omtaler salvagebehandling i liten grad.  

Norske pasienter bør imidlertid informeres om hvilke muligheter man har ved lokale residiv 

av prostatakreft. Jeg mener at pasientene allerde før primærbehandling bør informeres om at 

modaliteten for primærbehandling vil påvirke hvilke muligheter man har for eventuell 

salvagebehandling senere.  

Det bør være et  mål å øke andelen pasienter som utredes for mulig salvagebehandling. I takt 

med at flere og flere nordmenn lever med prostatakreft, kan bedre salvagebehandling bidra til 

at de også lever et bedre liv. 
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