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Sammendrag

Bakgrunn. I artikkelen beskrives prin-
sipper og teknikk ved kryoterapi for 
prostatakreft.

Materiale og metode. I løpet av peri-
oden september 2003–januar 2005 har 
vi behandlet 40 pasienter med kryote-
rapi for lokalisert prostatakreft. Blant 
pasienter med T1–2-svulster, Gleason-
skåre < 7 og PSA-verdi < 10 ng/ml var 
gjennomsnittlig PSA-verdi tre måneder 
etter behandling 0,32 ng/ml (<0,05–1,2 
ng/ml). Blant pasienter med T1–2-
svulster, Gleason-skåre ≥ 7 eller PSA-
verdi ≥ 10 ng/ml var gjennomsnittlig 
PSA-verdi 0,56 ng/ml (< 0,05–1,9 ng/
ml) etter tre måneder.

Resultater og fortolkning. To pasienter 
hadde behov for intermitterende kate-
terisering en kort periode og gjennom-
gikk transurethral revisjon av prostata-
kaviteten. Alle de andre hadde normal 
vannlating. Prostata var ikke palpabel 
hos noen. Erfaringene er så langt 
oppmuntrende og i overensstemmelse 
med nylig publiserte resultater fra 
andre land.

Engelsk sammendrag finnes i artikkelen 
på www.tidsskriftet.no

Oppgitte interessekonflikter: Ingen

Behandlingen av prostatakreft faller i to
kategorier: radikal eller palliativ. Radikal
behandling har helbredende siktemål.
Palliativ behandling er symptomlindrende,
men ikke helbredende. Viktigst er hormon-
behandling som stanser produksjonen av
testosteron eller blokkerer virkningen av
det.

Kryoterapi er en av flere radikale behand-
lingsformer ved prostatakreft. Nå brukes det
argon som kjølegass og en ny generasjon
tynne nåler som føres inn i prostata via peri-
neum (1). Hensikten med denne artikkelen
er å beskrive metoden og kort omtale våre
initiale erfaringer.

Materiale og metode
Prinsipp
Ved gjentatt nedfrysing og tining drepes pro-
statakreftceller ved at cellulært ødem spren-
ger cellemembranen. Det tilstrebes raske
temperaturfall til under minus 40 °C (2).
Frysingen fører til vevsnekrose med etterføl-
gende inflammasjonsreaksjon. Nedkjøling
oppnås ved hjelp av gass som sirkulerer
gjennom 1,4 mm tykke nåler som er ført inn
i prostata. I tuppen av nålene slippes gassen
ut gjennom en tynn dyse, og temperaturen
faller på grunn av en Joule-Thompson-ef-
fekt. Rundt tuppen av nålene dannes det is-
baller, som konfluerer slik at hele prostata
blir en eneste stor isball.

Utstyr
Vi benytter tredjegenerasjons engangs kryo-
nåler og termosensorer fra Galil Medical/
Onkura/Amersham. Gassen styres inn i nå-
lene av et dataprogram. Som regel benyttes
tre grupper av fire nåler som fryses og tines
gruppevis (fig 1). Til nedkjøling benyttes ar-
gon, til tining heliumgass. Under behandlin-
gen anvendes varmekateter i urethra, som
sirkulerer vann med en temperatur på 43 °C.
Varmekateteret benyttes for å beskytte slim-
hinnen i urethra.

Til visuell fremstilling av prostata benyt-
tes Bruel & Kjærs ultralydapparat Falcon
2101 med sonotrode B-K 8658 S 7,5 MHz.

Sonotroden monteres på et eget stativ, en så-
kalt brakystand. Nær sonotroden har braky-
standen et templat eller gjennomhullet stål-
plate. Hullene i platen vises på ultralydskjer-
men som et gitter. Dette gjør det mulig å føre
nålene i ønsket posisjon inn i prostata (fig 2).

Prosedyre
Inngrepet utføres i epiduralanestesi og nar-
kose. Epiduralkateteret fjernes neste dag.
Først legges det inn et suprapubisk kateter
som beholdes til spontan vannlating er kom-
met i gang, vanligvis 1–2 dager etter opera-
sjonen. Via cystoskop legges det inn en
guidewire i urethra, ved siden av dette et 16
Charriere foleykateter. Dette gjøre det lette-
re å identifisere urethra ved ultrasonografi
og å legge inn varmekateteret der.

Prostata fremstilles i begge plan på ultra-
lyd, og man bestemmer hvor mange nåler
som skal benyttes. Nålene settes i ca. 7 mm
avstand fra prostatakapselen og med inntil
10 mm innbyrdes avstand (1). Hver nåls po-
sisjon kontrolleres i et transverselt (fig 3) og
longitudinelt plan. Termosensorer plasseres
i begge kjertelhalvdeler og utenfor fascien
mellom prostata og rectum. Varmenåler set-
tes i rectumveggen og ev. ved den nevrovas-
kulære bunt for å redusere faren for erek-
sjonssvikt (3). Når nålene er plassert, gjøres
fiberoptisk cystoskopi for å kontrollere at in-
gen av dem perforerer urethra. Så legges
varmekateteret inn.

Frysingen kontrolleres med ultrasonogra-
fi. Man kan se at det dannes isballer rundt
nåletuppene, isballer som etter hvert kon-
fluerer. Isens ekspansjon mot rectum følges
med spesiell oppmerksomhet (fig 4). Ved
behov kan rectumveggen varmes med var-

! Hovedbudskap

■ Kryobehandling av prostatakreft kan 
gjennomføres med meget kort liggetid 
i sykehus

■ Forekomsten av urininkontinens er 
lavere enn etter radikal kirurgisk 
behandling

■ Tre måneder etter behandlingen har 
ca. 75 % av pasientene PSA-verdi 
< 0,5 ng/ml

■ Initiale norske erfaringer med denne 
behandlingen tilsvarer resultatene fra 
andre land
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menålene, eventuelt med varmt vann som
sprøytes inn via en sonde (3). Hvert område
i prostata fryses i ti minutter. Frysesonen
rundt nålene er 2,7 cm lang. For å fryse hele
kjertelen må det som regel gjøres «pull
back», der nålene trekkes tilbake i passende
avstand for å fryse apikale del av prostata.
Inngrepet varer omtrent to timer. Det gis an-
tibiotikaprofylakse. Pasientene er som regel
på beina og får mat samme kveld.

Resultater
I tidsrommet september 2003 til januar 2005
behandlet vi 40 pasienter med gjennomsnitts-
alder 64,5 år, PSA-verdi 9,14 ng/ml (0,5–21
ng/ml) og prostatavolum 32,8 ml (14–50
ml). 11 pasienter hadde Gleason-skåre ≥ 7,
29 hadde Gleason-skåre < 7. 18 pasienter
hadde klinisk og sonografisk T1-tumorer, 20
hadde T2-tumorer og to hadde T3-tumorer.

Gjennomsnittlig postoperativ liggetid var
1,5 dager. Det suprapubiske kateteret ble
fjernet 1–14 dager etter operasjonen. To pa-
sienter hadde behov for intermitterende tap-
ping av blæren to uker etter at det suprapu-
biske kateteret var fjernet. Hos begge ble det
gjort cystoskopi og revisjon av prostatakavi-
teten med fjerning av nekrotisk vev.

29 pasienter har vært til tremånederskon-
troll. For dem med T1–2-tumor, Gleason-
skåre < 7 og PSA-verdi < 10 ng/ml var da
gjennomsnittlig PSA-verdi 0,32 ng/ml
(< 0,05–1,2 ng/ml). 73 % av pasientene i
denne gruppen hadde PSA-verdi < 0,5 ng/ml
ved tremånederskontrollen. Blant pasienter
med T1–2-tumor, Gleason-skåre ≥ 7 eller
PSA-verdi ≥ 10 ng/ml, var gjennomsnittlig
PSA-verdi 0,56 ng/ml (< 0,05–1,9 ng/ml)
etter tre måneder. 57 % av pasientene i denne
gruppen hadde PSA-verdi < 0,5 ng/ml etter
tre måneder. Sju av 29 pasienter hadde PSA-
verdi > 1,0 ng/ml. Tre av dem har vært til
kontrollbiopsi, som ikke har vist tegn til can-
cer. Det antas at disse pasientene har meta-
staser.

Alle hadde normal vannlating bedømt ved
spontan urinstrømsmåling og resturin. En
pasient hadde moderat stressinkontinens og
benyttet truseinnlegg. Han var operert med
transurethral prostatareseksjon fire måneder
før fysebehandlingen. Prostata var ikke pal-
pabel hos noen. Ereksjonsevnen er foreløpig
ikke systematisk evaluert, men ca. 30 % av
pasientene har ønsket medikamenter eller
vakuumpumpe for å bedre ereksjonen.

Diskusjon
I en fersk utredning om brakyterapi ved
prostatkreft ble det pekt på verdien av mind-
re invasiv og kortvarig behandling (4, 5).
Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å finne
ut om kryoterapi kan gi tilstrekkelig tumor-
kontroll med lavere morbiditet. Virksomhe-
ten inngår i et nordisk samarbeidsprosjekt.

Nedfrysing er i mange år brukt for å opp-
nå celledød på overflater. Ved prostatakreft
har det tidligere vært vanskelig å tilføre kul-
de under tilstrekkelig kontroll. Nålene var
grove og det var vanskelig å kontrollere po-
sisjonen og å avgrense området som ble
fryst. Moderne ultralydutstyr og tynnere nå-
ler gir meget god visuell kontroll med nåle-
plassering og isutvikling. Med flere tynne
nåler oppnås en mer fullstendig frysing av
prostata samtidig som urethra skånes med
varmekateter. Stikkanalene er tynne. Termo-
sensorer og varmenåler gir god sikkerhet
mot skade på rectumveggen.

Kliniske erfaringer gjenspeiler den tek-
niske utviklingen av utstyret. I et arbeid fra
Göteborg rapporterte Aus og medarbeidere
sine erfaringer med nitrogenbasert kryotera-
pi av prostatakreft hos 50 pasienter, med
gamle nåler med diameter 3,5 mm. Gjen-
nomsnittlig observasjonstid var 58,5 måne-
der. Progredieringsfri overlevelse var bare
38,9 %, og komplikasjonsraten var så høy at
metoden ikke kunne anbefales (6). Wæhre

fra Radiumhospitalet presenterte imidlertid
et materiale på 107 pasienter, der 86 % had-
de negative biopsier etter tre måneder. 7 %
av pasientene hadde behov for transurethral
prostatektomi, 23 % hadde pyuri, 43 % had-
de sliming per urethra, mens 26 % hadde be-
vart ereksjon. En pasient hadde fistel til rec-
tum (7). I et arbeid fra California er 975 pa-
sienter fulgt i fem år etter kryoterapi. Man
fant 36–76 % overlevelse uten PSA-stig-
ning, avhengig av risikogruppe, og positive
biopsier hos 18 % (8). I et annet amerikansk
arbeid med over 590 pasienter med sju års
observasjonstid rapporteres 61–87 % over-
levelse uten PSA-stigning og bare 13 %
positive biopsier. Ved sammenlikning er re-
sultatene bedre enn det som oppnås ved eks-
tern strålebehandling (9). Onik og medarbei-
deres arbeid er av spesiell interesse, idet de
kun har behandlet den kjertelhalvdelen der
tumor var. Etter seks år har pasientene stabil
PSA-verdi og normal ereksjon (10).

Resultater av kryobehandling med multiple
nåler med diameter 1,4 mm og nedkjøling
med argongass er beskrevet i flere arbeider,
med opptil 122 pasienter. Observasjonstiden
er kort, men lang nok til å registrere det initiale
PSA-fall og kortidsbivirkningene. PSA-nadir
< 0,5 ng/ml rapporteres hos > 80% av pasien-

Figur 3 Sonografisk tverrsnitt av prostata 
etter at frysenålene er plassert. Urethra er mar-
kert med en stiplet ring. Baksiden av prostata er 
nederst på bildet

Figur 2 Brakystand med ultralydsonotrode 
(med sort kabel) plassert i rectum og nåler som 
går inn i prostata via templat. Slangene til høyre 
på bildet fører gass til nålene for frysing og 
tining. Det ligger varmekateter i urethra

Figur 1 Skjermbilde fra kryomaskin som viser 
temperaturkurver under behandlingen fra sen-
sorer plassert i hver kjertelhalvdel (T1 og T2), 
angitt med rød og sort kurve, og i rectumveggen 
(blå kurve – T3). Kurven viser at temperaturen 
i prostata når ned i minus 70 °C. Nederst på dia-
grammet vises varighet av kjøleperioder med 
blå farge, som varierer etter intensitet, og tining 
med rød farge. Det er en rad for hver gruppe 
av nåler (G1–4)

Figur 4 Sonografisk tverrsnitt under frysing av 
prostata. Bildet viser isballens ekspansjon (sort 
sone) mot rectum. I rectumveggen ses termo-
sensor (blå pil) med varmenåler på hver side 
(røde piler). Nålene kaster skygger over isen i 
prostata
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tene. Fistler til rectum er ikke beskrevet, og
forekomsten av andre bivirkninger er < 5%
(1, 3, 11).

Sammenliknet med radikal prostatektomi
ser det ut til at kryoterapi gir vesentlig færre
tilfeller av urininkontinens, kortere sykehus-
opphold og mindre katetertid. Kryoterapi
krever betydelig kortere behandlingstid enn
ekstern strålebehandling. Det er ingen strå-
lebelastning på blære eller rectum. Kryobe-
handling kan gjentas. Forekomsten av erek-
sjonssvikt er omtrent den samme ved alle
metodene. Ved kryoterapi er det mulig å be-
handle én kjertelhalvdel om gangen, og
ereksjonen kan komme tilbake etter et års tid
(S. Cytron, personlig meddelelse).

Kryoterapi er håndstyrt behandling. Rik-
tig plassering av nålene er avgjørende for re-
sultatet. Operatøren må orientere seg i to
plan med ultrasonografi. Skjermbildet er det
samme som ved prostatabiopsi, noe de fleste
urologer har meget god erfaring med. Kryo-
terapi ved prostatakreft møtes med økende
interesse av urologer og pasienter. Våre ini-
tale erfaringer er i overensstemmelse med
nylig publiserte arbeider fra andre land.
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