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Tittel: 
Akutte bivirkninger etter kurativ strålebehandling for prostatakreft, 
resultater fra en randomisert to-senter studie.  
 

Formål: 
Strålebehandling er en viktig behandlingsmodalitet hos pasienter med 
prostatakreft. Vanlige akutte strålebivirkninger er hyppig og smertefull 
vannlatning, løs avføring, luftplager og sårhet i hud. Noen pasienter får 
plager med sene bivirkninger som kan komme måneder og år etter 
avsluttet strålebehandling. Tidligere forskning viser at akutte 
bivirkninger kan predikere sene bivirkninger hos denne 
pasientgruppen. 
Ved hjelp av ny teknologi kan vi kontrollere at stråledosen blir gitt mer 
presist. Dette gjøres ved at en CT-undersøkelse av pasienten blir gjort i 
behandlings-leie før strålebehandlingen gis. Da kan strålebehandlingen 
gis med reduserte sikkerhetsmarginer rundt målvolumet. I teorien kan 
dette redusere strålebivirkninger. Det er tidligere ikke gjort store 
randomiserte studier som sammenligner moderne bildestyrt 
strålebehandling mot standard behandling for denne pasientgruppen. 
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Vårt primære endepunktet var akutte gastro-intestinale bivirkninger 
etter 8 ukers strålebehandling for prostatakreft. 
 
  
Metode: 
St. Olavs Hospital og Ålesund sykehus gjennomførte en randomisert 
studie med 260 menn som fikk 8 ukers kurativ strålebehandling for 
prostatakreft. De ble randomisert til ukentlig kontroll av 
behandlingsleie og standard sikkerhetsmarginer versus daglig CT 
kontroll og reduserte sikkerhetsmarginer. 
 
Resultat: 
Vi fant ingen signifikante forskjeller i akutte bivirkninger for generell 
livskvalitet eller spesifikke mål relatert til gastrointestinale og 
genitourinale bivirkninger målt ved hjelp av validerte spørreskjema  
(EORTC QLQ 30 og QUFW94).  
 

Konklusjon: 
Ny teknologi innenfor strålebehandling bør evalueres nøye med tanke 
på klinisk nytteverdi for pasienter. Våre pasienten vil bli fulgt i 10 år 
med tanke på sykdomskontroll og utvikling av sene bivirkninger. 
 
 
 
 
 
 


