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Beroerkninger, 

For absorbert dose, cftest angitt som "dose", er benyttet 

SI-enheten gray (Gy). 1 G y = 1 0 0 rad. I avsnittet "Kliniske og 

strålebiologiske forhold" er det referert til en rekke noe eldre 

publikasjonar hvor den gamle enheten for eksposisjon, nemlig 

enheten røntgen (R), er benyttet. Data fra disse publikasjonane 

refereres direkte uten noen omrekning. En till a te r seg clessuten, i 

overensstemmelse med vanlig språkbruk, å benytte ordet "dose" noe 

friere enn eksakt i salsvar med den strålefysiske definisjon, slik 

som f.eks. i vendingen "enkeltdose på 1DQ0 R" . 



INNLEDNING 

Ved stråleterapi av maiigne lidelser arbeider man med doser opp i 

mot toleransegrensen for de normale vev som omgir svulsten, r noen 

tilfelle vil man kunne få normalvevsbivirkninger, enten fordi den 

nevnte toleransegrense er overskredet eller av andre medisinske 

årsaker med relasjon til pasientens lidelse. Tatt i betraktning 

lidelsenes alvorlighetsgrad er det ansett å være akseptabelt med 

en viss frekvens av slike bivirkninger. Ved stråleterapi av 

benigne lidelser bør derimot slike skader ansees som uakseptable i 

våre dager. 

Ved uhell eller uaktsomnet kan også slike skader oppstå. Analyse 

av disse tilfelle kan fore til økt kunnskap om hvordan man skal 

forebygge liknende hendelser, og om hvordan man best mulig skal 

behandle dem. Se f.eks. Saenger & Al. (19801. Som oftest dreier 

det seg om uhell xnnen industriell radiografi. 

Et tilfelle med overdosering i forbindelse med stråleterapi 

for fotvorter demonstrerer en rekke av de aktuelle problemer man 

har ved evaluering av slike skader. Vi finner det nyttig å 

redegjare nærmere for disse forhold for om mulig å unngå liknende 

skader i fremtiden. 

En gutt født i 1975 utviklet fotvorter. spesielt på høyre stortå. 

Vortene var meget utbredte og han kunne knapt bruke fottøy og var 

hemmet i flere aktivitetar. På grunn av utbredelsen ble de ansett 

å Lkke egne seg for kirurgisk behandling. I desember 198 2 ble han 

så stralebehandlet ved x-sykehus i Y-by mot vortene på høyre stor

tå og narmest liggende tå. Sehandlmgen ble gitt som anført senere. 

Etter avsluttet strålebehandling svant først vortene, men det kom 

infeksjon og senere recidiv. Utover hasten 1983 var han sterkt 

plaget med sterke smerter, hevelse og pussekresjon. 

Ved undersøkelse desember 1981 ble det oppfattet som stråleskade. 



Røntgenundersøkelse av tåen viste noe uregelmessig benstruktur i 

høyre stortås endefalang sammenliknet med den friske side,, 

forenlig dels med strålenekrose, dels med ostemyelitt. Kort etter 

ble det gjort debridement og man fant en ruglet sårflate opp mot 

neglesengen. Bakteriologisk undersøkei.se av sarsekret ga oppvekst 

av E.Coli og histologisk undersøkelse av noe fjernet vev var 

forenlig med stråleskade. Blant annet etter konferanse med 

Statens Institutt for Strålehygiene satset man på et konservativt 

behandlingsopplegg. Under stadige kontroller og først generell og 

senere lokal antibiotikabehandling tilhelet defekten og såret har 

vært tilhelet siden april 1984. 

RØNTGENAPPARATET 

Apparatet Siemens Dermopan er blitt regelmessig kontrollmålt med 

intervaller p5 ca. 7-8 må neder av Statens Institutt for 

Strålehygiene (SIS). Stråleutbyttet fra apparatet har vist seg 

meget stabilt og for de aktuelle strålekvalite ter har man kunnet 

benytte de samme doseringstabeller i de siste 10 årene. 

Strålebehandlingen foregikk, som nevnt ovenfor. 1 desember 1982. 

Oe tidsmessig nærmest liggende oppmålinger var juni 1982 og januar 

1983. Oen maksimale avvikelse fra tabellverdiene var 1 begge 

tilfeller innenfor målenøyaktigheten på ca. 2.5'/.. Ved spesielle 

kontrollmålinger i jinuar 1984, da SIS fikk k]enn9kap til den 

mulige overdosering, var situasjonen den samme. Det ble da også 

foretatt måling av dybdedosene i perspex for de 2 aktuelle 

stråJpkvaliteter (trinn 3 09 trinn 4 ) , og verdiene var 1 nøyaktig 

overensstemmelse med forventede data. 

Eksponeringsuret har hele tiden fungert korrekt med riktig 

gang og bryting av eksponeringen etter utløp av innstilt 

eksponeringstid. Filterlås-mekanismen, som sikrer korrekt 

kombinasjon rør spenning/f ilter, har også alltid vart 1 orden. 

Konklusjonen er at røntgenapparatet har fungert korrekt, og at 

de tilsiktede doser ble gitt ved strålebehandlingen av den 

unge gutten. 
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STRÅLEBEHANDLINGEN 

Strålebehandlingen ble ialt gitt på 9 felt med en huddose på 2D Gy 

(2000 rad) på hvert felt. De felt som interesserer i denne 

vurdering er 5 nærliggende og delvis overlappede behandlingsfelt i 

stortåtuppen på høyre fot, hvor det var tett ansamling av vorter. 

Ved besøk fra SIS på den aktuelle røntgenavdelingen, -januar 1984, 

i anledning av saken var det vanskelig å få helt nøyaktig 

informas-jon orn strålefeltenes lokalisasjon, om vinkling, m.v. 

Behandlingsjournalen var dog ganske detaljert med oppgave over 

kV-trinn, fokus-hudavstand, utmasket feltstørrelse og huddose for 

hvert felt, slik behandlingen var foreskrevet av legen. Den 

omtrentlige posisjon av feitene er av radiografen angitt på en 

skisse utarbeidet i forbindelse med behandlingen. Det falt 

imidlertid vanskelig for radiografen å erindre en rekke viktige 

detaljer vel et år etteråt behandlingen ble utført. Saledes er 

nøyaktig kjennskap til feltposisjon og straleretning nødvendig for 

en eksakt bestemmelse av doseoppbyggingen i tåen. Hva dette 

angår, må vi nøye oss med omtrentlige angivelser og rimelige 

antagelser, basert på den ovenfor nevnte skisse og informasjon 

gitt i samtale med lege og radiograf. 

0OSIMETRISKE MÅLINGER 

A: Fantom oa dosimeterposisioner 

På SIS ble strålebehand]ingen av stortåtuppen forsøkt reprodusert 

pa et fantom. Konstruksjon av et egnet og realistisk fantom byr på 

problemer. Vi valgte å lage en "stort 5 tupp" av et passende ben-

stykke, kjøtt og hud fra et svineslakt. Kjøtt med hud kunne foldes 

rundt benet, hvilket gjorde det forholdsvis lettvint å plassere 

sma kry stalldos urtet re i fantomet. Oet ble videre borret et lite 

hull i benet, slik at stråledosen midt i benet kunne bestemmes. 

Oet blø benyttet termolumineseensdosimet ri (TLO) med dos imetre av 

liti umf luondkrystaller II if ) , d imens 30 n 3.2x3.?xD.9 mm . 

Dosimetrene ble kalibrert ved bestråling med instituttets 

Dermopan, trinn 3 og trinn 4. Denne Dermopan ble også benyttet 

v»ri FantommS l ingene. slik *t det ble oppnådd en best mulig 
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simulering av strålebehandlingen på sykehuset. 

Figur 1 viser en skisse av stortåfantomet i målestokk 4:1. 

Størrelsen av fantomet er tilpasset røntgenbildet av pasientens 

ubehandlede stortå. På figuren er angitt posisjonene av de 5 

strålefelt (t-VJ som ble benyttet ved bestråling av fantomet, og 

som, ifølge oppgåvene fra sykehuset, skulle representere en 

forholdsvis realistisk reproduksjon av strålebehandlingen. 

Dermopanen ble benyttet med fokus- hud a vstand 15 cm og 

blyglass tubus for strålefelt med diameter 2 cm. 

Ved hjelp av blygummi ble det masket ut rektangulære felt 

(I-IV) og et cirkulært felt (V). Ved fantommålingene på 

instituttet ble det benyttet de samme blygummimasker som på 

sykehuset. Nærmere data finnes i Figur 1. Vinklingen av 

strålfcbuntene er et problem, da denne ikke kunne angis særlig 

nøyaktig. Ved de rektangulæ re strålefelt langs randen av 

stortåtuppen ble det, som rimelig, vinklet inn mot tåen. Vi 

har i fantommålingene valgt en vinkling på ca. 45 for disse 

felt, mens det cirkulære felt er gitt loddrett mot oversiden 

av tåen. 



FIGUR 1 Strålefelt 
BLYbLASSTUBUS DIA.2CM, 45° SKRATTSTILT 

FELT BLYGUMfll DERflOPAN 

1 12X10MM T R I N N I 50KV 

n 15X10MM m 

ra 15X10MM 
it 

IV I 8 X 1 0 M H 
m 

v D I A . 9 M M . T R I N N 3 *43KV 

A- - A 

C SJ^ —c 

4:1 



FIGUR 2 TLD plassering 
FANTOflET ER LAGET AV SVINELEVNINGER 

- BEIN MED DIAMETER lCM . HULROM FOR TLD 
- KJOTT OG SKINN CA 5MM TYKKELSE 

c-

SKINN OG KJØTT 

BEIN 

HULROM 

Snitt 8-B 

A 

Snitt C-C 

Snitt A-A 

LA 
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Figur 2 viser plasserin^en av dosimetrene (LiF-krystalleneJ i 

fantomet. Da det ikke var mulig å plassere alle dosimetrene 

samtidig i fa ntomet, ble bestra lingen foretatt i Flere seanser med 

et passende antall dosimetre hver gang. Hver seanse omfattet det 

komplette behandlingsopplegg med de 5 strålefelt. 

Ved valg av posisjon for dosimetrene ble det lagt vekt på å fa en 

god dosimetrisk dekning av vevet i tåtuppen, både nær huden og 

inntil benet. 

I tillegg til målingene på instituttet ble det også forsøkt en 

f an tomma Ung på sykehuset. Fantomet ble ladet med noen få dosi

metre på instituttet og i nedkjølt tilstand transportert til 

sykehuset. Oenne måling falt dog ikke særlig heldig ut, da dosi

metrene i tåspissen kom ut av posisjon. Bare ett av dosimetrene, 

noenlunde tilsvarende posisjon i området 14-15, Figur 2, var pa 

plass og viste en doseverdi i rimelig overensstemmelse med den 

måling som ble foretatt under mer kontrollerte forhold på 

instituttet. 

B: Måleresultatet' 

Tabell I gir de målte doser, angitt i gray ICy) til blot vev for 

dosimeterposisjoner angitt i Figur 2. 



Tabell 1 

Doser til bløtvev målt i tafantom. 

Posisjon Dose Posisjon Dose 

Gy Gy 

1 7 . 2 1 1 36 . 6 

2 4 . 7 12 15.1 

3 15.7 1 3 19.7 

4 15.8 1 4 2D . 9 

•i 28 . 5 15 29 . 7* 

6 34 . 8 16 3 1.5 

7 38 . 3 17 20 . 0 

8 3C . 7 1 B 28 . 6 

9 22 . 8 1 9 28 . 4 

to 4 . 5 

* Nær posisjon 14-15 målt i fantom pS sykehus 23.1 Gy. 



FIGUR 3 HALTE DOSER I Cv T I L BLØTVEV 

31.5 20,0 

20,9 

Snitt B-B Snitt A-A 

£:1 
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De data som er gitt i Tabell 1 representerer absorberte doser til 

bløtvev når den h ø y e r e sekundæremisjon av elektroner fra benvev (i 

forhold til bløtvev) ikke gjør seg gjeldende. Vi kommer tilbake 

til benvevsproblematikken senere. 

Figur 3 er en mod ifisert versjon av Figur 2 . 

De målte doser fra Tabell 1 er her overført til 

sjonene, hvorved man skulle få et klarere bilde 

i stortåtuppen. 

0I5KU5 3 0N 

A: Dosimetriske data 

Det fremgar av Figur 1 at fantommalingene er foretatt med en viss 

overlapping av strålefeltene (skravert i figuren). De anvendte 

stråleretninger fører også til krysning av strålingen fra ulike 

felt inne i fantornet. Ved strålebehandlingen av stortåtuppen på 

sykehuset må vi regne med at noenlunde det samme har skjedd seiv 

om det, av grunner som anført ovenfor, vanskelig kan sikres en 

eksakt reproduksjon av denne behandling. 

Av Tabell 1 og Figur 3 ser vi at de fremre bløtdelssoner av tåen 

har fått doser orp mot 40 Gy. Oe målte doser antyder en i noen 

grad ujevn overgang fra posisjon til posisjon, seiv om tendensen 

-tort sett er klar. Med de mange delvis overlappede felt og 

kryssende stråleretninger er det rimelig at man får en noe 

diskontinuerlig dosefordeling med "hot points" og mer skånede 

soner her og der. Dette forhold kan ha vært av betydning for den 

biologiske strålevirkning. 

Som nevnt. refererer de angitte doser seg til bløtvev som ikke, 

eller i minimal grad. utsettes for belastningen av sekundær-

elekt-oner fra bensubstansen. 

Dosen til det kompakte benvev og til små elementer av bløtvev 

beliggende i eller på benet vil bli forhøyet grunnet den relativt 

til bløtvev mer intense emisjon av fotoelektroner fra bensub-

dosimeterposi-

av dosefordelingen 



•., t.i n s en . Denne c-ff^kt Vremga r ikke direkte av rn-jiinr^nt , cl a 

de» s imf troiu; e r for store 1i1 å opp f a nye en r. .li k effekt s om bare 

930] seg signifikant gjeldende innenfor en avstand pa ca, 25 pm 

f ra be n substansen (dosimetvenss tykkelse, som ev minste dimft:is]on , 

fi" 9 0 0 pm}. 

Man finner imidler tid i litteraturen publisert en rekke be regn-

i n <j e r o y malinger av den nevnte u o s e f o r h ø y e 1 s ̂  . I Figur <, f i n n e s 

t-ff. u.l t <i tet av beregn:i nger utført av T.E. p.urljn 11007). Vi M-r at 

dose forhøye 1 sen ha r sin høye s te vevd i (maks i mum ) ved en f o to ne ne r g i 

unik r .i ny 4 0 Su keV , t :i li; va r ende e-n høyspenning p A ta. R fl 100 kV 

røntgenstråling. Det fremgar videre at den gjennomsnittlige dose 

f or høy H.I <•. en Tur et blø L ve v sel erne n t økt-? v tru.-ti av t agende dimen s jane r 

for elementet furcli en stadig større andel av den energi som avsette 

i f ].H rnen t ei skyldes s ekunda-vele k l runene fr a ben s ub s t rin sen . 

Figur 4 

PHOTON fMIRCV (*•%) 

r L g u r ** n v i •'. e r f < > v h o 1 ti» t t! i > -, f b l * t v e v i t> e n / d o s e b l ø t v • • v i b 1 0 1 v e v 

for u l i k e f v t o n e n e : -j J •• r ( ke V ) o g dim*?n<; jort*» r av b l ø t V H V S f 1 e m e n t 1 p m ) . 
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Figur 4 viser c-oseforhøyelsen for monokromatisk stråling, dvs. 

stråling som består av fotoner alle med samme energi. For 

røntgenstrålingen, som oppviser et mer eller mindre kontinuerlig 

fotonspektrum, angis ofte den "effektive fotonenergi". 

Monokromatisk stråling med den effektive fotonenergi har samme 

halvverdilag i en gitt absorbator som den aktuelle røntgenstrål

ing. Begrepet "effektiv fotonenergi" må anvendes med forsiktighet 

og vil i beste fall bare gi konklusjonar av tilnærmet gyldighet. 

Med disse reservasjoner anvendes begrepet i det følgende. 

Tabell 2 gir data for de 2 aktuelle kV-trinn for Dermopanen. 

Tabell 2 

Dermopan. Fokus-hudavstand 15 cm. 

Trinn Høyspenning 

kV 

HVL* 

mmAl 

HVL* 

mm vev 

Effektiv fotonenergi 

keV ** 

3 43 

50 

0 .4 

0 . 8 

6 . 9 

11.2 

ca. 17 

ca . 20 

* HVL= halvverdilag 

** Basert på HVL i Al 

P 5 Figur t, finnes markert verdien for den effektive fotonenergi 

for Dermopanens trinn 3 og trinn J» . For bløtvevselementer større 

enn ca. ?5 um beliggende på eller i ben blir doseforhøyelsen 

forholdsvis beskjeden. 

Kritiske organer for benvekst og restitusjon av ben er benhinnen 

og osteoblaster i bensubstansen. Dimensionene for disse vev er av 

størrelse omkr ing 5-10 pm. og ifølge Figur 4 kan man vente en 

doseforhøyelse med en faktor på ca. 1.8, Av dette følger at deler 

av benhinnen og osteoblaster n*r den ytre benoverflaten kan ha 

mottatt doser opp mot omkring 70 Gy. Dosene til små 

bløtvevselementer nar midten av benet blir vesentlig lavere ca. 

to- 15 Gy. ifølge våre f antommålxnger. 
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8: Kliniske og strålebiologiske forhold 

Vorter er benigne hudtumores sannsynligvis forårsaket av 

papillomavirus. Strålebehandling av vorter har vært mer utbredt 

tidligere, og i dag behandles neppe mer enn omtrent 60D tilfelle 

pr. år i Norge (Reitan & Al. 1984). I likhet med hva som 

tilstrebes ved stråleterapi au maligne lidelser vil man 

mak sima li sere effekten på vorten og minimalisere effekten på 

omcj ivende norma le strukturer. Seiv om virkninger og bivirkninger 

ikke er helt uavhengige av hverandre kan de praktisk diskuteres 

separat. 

Virkning på vorter. Oermatologene sto i stråleterapiens barndom 

for en stor del av behandlingene. Lav kV og manglende filtrering 

ga høye hudcloser og stråleterapien et preg av derma tologisk 

spesialitet mens dette er lite fremtredende i våre dager. En rekke 

f raks jonermgsmunstr e ble forsøkt både ved grenses tr åler og 

egentlige røntgenstråler. Oe mest protraherte regimer kom fra den 

franske tradisjon mens tyskernes "Rontgenkaut erization" anvendte 

seg av store enkeltdoser. 

Doseringen har vært meget forskjellig og er vanligvis angitt som 

fokaldose på hudoverf la te. t basis av vorten vil derfor dosen 

variere sterkt med forskjellige strålekvaliteter og med vortens 

tykkelse. 

Knudsen og Amdrup M955) anvendte 3000-4000 R som enkeltdose og 

oppnådde at vortene forsvant hos omkring 90 Z av pasientene. Slike 

store doser har også vart anvendt av andre. Alminneligere har vært 

enkeltdoser i størreIsesområdet 2000-2500 R. og Pendergrass og 

Hodes (1941) angir 98/ "excellent results". 

I Norge har oftast vart brukt noe skånsommere behandling. Bull 

Engelstao i 19*6) anbefalte noe mer enn 1000 R men fraksjonert over 

4-5 dager og med nie høyere dosering ved periungual og subungual 

lokalisasjon. Med narbestråling ad modum Chaoul ble ofte gitt 500 R 

t> 6 ganger med daglig bestråling eller i noen tilfelle 1000-1500 R 

enkeltdose. Nielsen og Gentele (1963) stiller seg meget kritisk 

til indikasjonen. men ser allikevel ikke bort fra at ma^ bør kunne 
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bruke doser opp i mot 300D R om man fraksjonerer og er nøye med 

feltutformingen. 

Strømme (1983) angir omtrent 90"/ responsrate, angitt både G-B 

uker, og 6 år etter behandling med 16 Gy i 8 fraksjoner. Farner og 

Tausjø (1983) strålebehandlet henholdsvis skinnbehandlet, vorter 

og fant at de bestrålte nok gikk hurtigere bort enn de ubestrålte, 

men for skjellene i respons avtok med tiden. 177 norske pasienter 

som fikk strålebehandling mot fotvorter 1979-1983 anga at 3 4.4'/. 

var blitt bra og 49,7'/ bedre, en overall subjektiv responsrate på 

nær 857. (Reitan & Al.1984). 

Omtrent en fjerdedel av amerikanske dermatologer anvendte stråle

behandling av vorter i 1977 men i liten utstrekning (Goldschmidt 

1977). Det amerikanske Food &. Drug Administration fant imidlertid 

at ihvertfall fotvorter fortsatt var en adekvat indikasjon for 

stråleterapi og anbefalte en dosering med enkeltdose på 10 Gy 

eller 3 fraksjoner å 3 Gy over 2-3 uker. Vorter forøvrig ble 

funnet mindre akseptable for stråleterapi men man antydet 2-3 

fraksjoner å 1-3 Gy gitt som over. {Hilberg &. Telles 1977.) 

8ivirkninqer fra hud og underhud- Data vedrørende akutt og kronisk 

stråleskade av hud og underhud hos menneske e ̂  av naturlige 

grunner oftest av eldre årgang. Faktisk var den første 

registrerte strålebiologiske effekt en akutt radiodermatitt eller 

"radiumbrannsår" ho9 en tidlig radiumforsker, og de histologiske 

forandringar er beskrevet allerede av Gassmann (1898) og Unna 

(1904). Borak (1936) bestemte toleransegrensene ved enkeltdose-

bestråling hos de forskjellige hudelementer. I 1944 publiserte så 

Strandqvist sitt banebrytende arbeide som viste sammenheng mellom 

fraksjonering, totaldose og risiko for hudnekrose. Devik (1955) 

be skrev forhoIdene mellom hudskade og karskade i musehud. Haruyama 

(1965) beskrev de spesielle forhold som gjelder neglesengen. 

Toleransegrense for hud ligger omkring 20 Gy eller noe over. Ved 

Buckystråler kan man gi noe heyere. opp i mot 4 0 Gy svarende til 

den dårligere strålepenetrasjon og derav følgende dosereduksjon i 

stratum basale. (Ellinger 1057.) Ved doser omkring toleransegrensen 

vil man f» fuktig deskvamasjon og senere en viss atrofi og 

utvikling av teleanglectasier. (BorAk 1936. Strandqvist 1944. 



Rubin K Casarett 1968, Ellinger 1957, Saenger & Al.1980). For en 

vellykket behandling av hudcarcinomer med enkeltdose må man ofte 

høyere i dose, opp i mot 2500 R (Strandqvist 1944) men dersom 

feitene er meget små kan allikevel sekvelene bli akseptable. 

Bedre er det imidlertid å fraksjonere hvorved man får gunstigere 

forhold mellom virkning og bivirkninger, spesielt ved større felt. 

Nekroser etter enkeltdoser opptrer ved omkring 30 Gy men først 

ved omkring 45 Gy, om gitt i 3 fraksjoner (Strandqvist 1944, 

Saenger 8. Al. 1980). 

Kopp Sr Reymann (1967) etterundersøkte pasientar behandlet for 

vorter med 1000-3000 R enkeltdoser av bl-øt stråling. Oe fant etter 

10-15 år omkring 70'/. med cicatricer, 407. med hyperkeratoser og 3"/ 

med uleerasjoner. 14'/. hadde subjektive klager. 

Det synes å være spesielle problemer i nærheten av negler. 

Haruyama (1965) fant aldri tilheling etter 3000 R mot negleseng 

hos rotter. 

Bivirkninger fra ben og brusk. Stralingsosteonekrose hos voksne 

mdivider kommer oftest sent. Knokler hos unge og voksende 

individer er mere strSlefølsomme, spesielt er epifysene utsatt. 

240Q R fører hos rotte til opphør av såvel chondrogenese som 

osteogenese om gitt som enkeltdose (Rubin & Casett 1968). 

Bestrål ing interfererer med den norma le benombygning og vil derfor 

senere kunne føre til aplasi eller dysplasi. Stralingsosteonekrose 

av ribber kommer gjerne 1-2 år etter behåndlingen (Ellinger 1957) 

men kan av og til komme opptil 25 år senere (Barak & Al.1984). 

Store doser mot falanger er lite beskrevet men hos et voksende 

individ må man anta at de ovennevnte forhold også vil gjøre seg 

g^eldende. 

Sene atokastiske bi virkninoer. Bestråling av mennesker vil kunne 

føre til stokastisk oppiredende transformas^oner i celler som så x 

sin tur vil kunne gi opphav til cancer. Det antaes at det ikke er 

noen nedre dosegrense for slike effekter. og enhver bestråling vil 

derfor innebere en viss risiko. I tilfelle ved bestråling av en tå 

vil man kunne få svulatutvikling fra alle elementer med risiko for 

såvel hudcarcinomer som bl«tvevs- og bensarcomer. Tross en meget 
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omfattende litteratur på området er do se - respons forhold nokså 

dårlig evaluert. Oversikter over emnet finnes bl.a. i Vaughan 

(1973) og fremfor alt i UNSCEAR-rapporten (1962). Risikoen 
-4 - 1 

anslaes ofte til omkring 5 x 1 0 Gy for benkreft og trolig noe 

mindre for bløtdels sarcorner. 

Aktuelle casus. Risikoen for sen kreftutvikling hos den aktuelle 

pasient må ansees som meget liten seiv om man ikke helt kan se 

bort fra den. Man rant det derfor ikke indisert med profylaktisk 

amputasjon på grunn av slik risiko, ikke minst fordi det bestrålte 

volum jo var meget beskjedent. Ovennevnte risikoestimat gjelder 

hele skjelettet og en midling av et slikt lite voJum vil derfor gi 

et lavere estimat for den resulterende risiko. 

Det er i første rekke bivirkningene fra hud og underhud samt fra 

falangen med ctens periost som må vurder es i forhold til den 

potensielle nytte av den gitte behandling. De strålefysiske 

forhold f*rer til at særlig periostdosen blir bekymringsfull. 

Nekroser og akutte ulcera presipiteres av og til av infeksjon. 

Et vortehenfall vil gi ypperlig grobunn for bakterier og en 

nekrose VJ 1 involvere ikke bare hud og enkelte kar men hele det 

underliggende dermale vev med bindevev og ben. Ulcerasjonen vil 

til å begynne med være stasjonær, og med moderat t,uppurasjon og 

tilheling fra kantane kan det ta måneder og år (Rubin & Casareti 

1966). Det bestrålte område vil I JS pasienten mer eller mindre 

permanent forbli et locus minoris resistentiae og vere utsatt for 

skader seiv etter små traumer. På lengre sikt må man vente at 

falangen vil bli lett hypotrofisk og med «kt benskjørhet. På den 

annen side må man heller ikke overdrive problemene. og det kan 

tenkes at vevene hos denne unge pasient i større grad enn 

forventet vil kunne kompensere for skaden. 

Man må imidLertid diskutere hvilke alternativer som kan ha 

foreligget til den gitte terapi. Etter kirurgisk f^ernelse 

rapportere Prmgle og Helms M973) 852 helbredelse men noterte 

ogtå at 10 av 11 samtidig»* og ubehandlete vorter også forsvant 

under observasjonsperioden på 6 måneder. Farner og T J U S J * (1983) 

fant ogs ft spon l nn remi % jon om f? nn noe lang somme re enn ved 

strålebehandling. Til og med hypnose er angitt å kunne fjerne 
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vor te i-. (D reaper 1978.) Behandlingsindikasjonen må derfor generelt 

an sees relativ, og generelle dermatologiske bfchandlinger som 

i: au ter i ser m g , salicyIbehandling etc. bar også inngå i 

uverveiel r-i-ne . 

Hus t-ridel [jasienLer er mudlertid vorter en klart i n v a 1 i d i s e r e mJ e 

1 ldel-ie. Den aktuelle p,iiJ.ent var anta g elig behandlinga 

trHtigende. W d valy dv stråleterapi ville man i md .i dler l i d kunnet 

unngå komplikas'jonev vetl Liveri? dose eller fraksjonering og med 

større omhygge 1lghet i f el t ut To imi ngen . De:- va lg t e energi er 

adekvat veU hud 1.es 3oner uten underliggende b e n v e v og uten radiar 

fe Ltcinurdiung. Za nn sy ni 1 g vi r. ville man kunnet k omme bed re til 

m#i 1 e t med g jennombt; stråling med ha rdere røntgenstråling, 

AV,l UTNINC 

Oen anvendte harde dut>ering med 2d Gy enkel tdose er som angitt 

ikke enestSende. Problemene har oppbtitt ti, a. ved: 

l : Overlapping av felt 

? : N1 > e rikelig f e1t s 10 r ve 1 > e r 

*} : Mdnglnnde omrader med ubestralt vev mnllurn feitene* 

k • R .id 1*1* a no r dn 1 rig av f »• 11 med 1 so»: tin t e r 1 be n vev 

S: Høy ben ve v r. a baor ps ]on p.g.a. lav kilovolt 

6: Backacatter fra benvevet med hø», lose 1 penast 

7 . HenF3.ll av vortene har \ tillegg gitt grobunn for baktener 

Oi*ise forhold henleder oppmerk somhe ten p5 det faktum at 

kunnskapene om og er fari ri gen med stråleterapi er 1 avtagende 

blant røntgendiagnostikerne. Oet er fortsatt denne legegruppe som 

utfører det «ilt overveiende antall s t ralebehandli nger for benigne 

Li deiser lRei tan & Al. 1984 I. Dersom behandlingstilbudet med 

mellomenerget1sk røntgenapparatur skal oppretthol des ved landets 

sykenus bør man pany g ;jennomdrøfte de utdannelsesmessige 

koniekvenr,er . Mulige løsninger kan vær** spesialkurst*r for de 

røn tg-f-ncl lagno 11 ikere som vil fa" hand om terap tappa ra tur eller at 

det «rnettni utdannete str5l**terrtpeulte*r/onkaluyer' ved sykehusene. 

http://HenF3.ll
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