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Cancerrelateret knoglesygdom
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Skeletkomplikationer associeret 
med cancerrelateret knoglesygdom

Knogletab forårsaget af 
cancerbehandling

Knoglemetastaser/ 
knoglelæsioner

↑ Frakturrisiko ↑ Risiko for skeletrelateret 
hændelse

Patologisk fraktur
Hypercalcæmi ved malignitet

Kompression af rygmarv
Bestråling af knogle
Operation i knogle
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Konsekvenserne af skeletkomplikationer

Groot MT, et al. Eur Urol 2003;43:226-32; Weinfurt KP, et al. Med Care 2004;42:164-75; Saad F, et al. Eur Urol 2004;46:
731-40; Oefelein MG, et al. J Urol 2002;168:1005-7; Gridelli C, et al. J Thorac Oncol 2007;2:475-80; Riggs BL, et al. Bone 
1995;17:505S-11S. 

Skeletkom-
plikationer

Større

omkostninger
Fordobling af behand-
lingsomkostninger for 
patienter med knogle-

metastaser6

Negativ 
indvirkning på 

overlevelse
Kortere overlevelse efter 

fraktur3

Nedsat mobilitet
Funktionsnedsættelse og plejehjem5

Byrde for plejegivere og 
sundhedsvæsen

Plejebyrden stiger betragteligt ved 
knoglemetastaser4

Nedsat livskvalitet

Især ved knoglemetastaser1,2
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Palliativ pleje ved knoglemetastaser
• Mange cancerpatienter udvikler fremskreden sygdom 

med involvering af knogler

• 95–100%Myelomatose

• 65–75%Brystcancer

• 65–75%Prostatacancer

• 30–40%NSCLC

Mange af disse patienter får behov for 
palliativ pleje

Coleman RE. Cancer 1997;80(suppl 8):1588-94.
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Korrekt identifikation, overvågning og behandling af 
knogletab og knoglemetastaser er centralt i behandlingen 
af cancerpatienter for at

Værdien af at arbejde med 
knoglesundhed

• Forebygge skeletkomplikationer

• Behandle og forebygge smerter

• Undgå funktionsnedsættelse

• Reducere morbiditet og mortalitet

• Forbedre livskvalitet

Costelloe CM, et al. Lancet Oncol 2009;10:606-14.
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Hormonablationsbehandling fører til knogletab

Prostatacancer

Androgendeprivations- behandling
(ADT):
•Gonadotropin-releasing hormone 

• Leuprolid (Eligard, progren) 
• Goserelin (Zoladex)
• Triptorelin (Pamorelin)

•Kirurgisk kastration

Fører til meget lave androgen-
niveauer (hypogonadisme), 
som kan forårsage knogletab
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Prostatacancer: ADT øger hastigheden af 
knogletab

Mænd, som får ADT, oplever dobbelt så hurtigt knogletab
som tidligt postmenopausale kvinder

Prostatacancer-
patienter, som ikke 

får ADT

Tidligt postmenopausale
kvinder

Prostatacancer-
patienter, som får ADT

Ændring i 

columna 

lumbalis BMD 

ved 1 år (%)
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Prostatacancer: Knogletab forværres med 
længere eksponering for ADT

Forekomsten af osteoporose var høj hos patienter med prostatacancer 
(steg til >80 % efter 10 år med ADT)

Varighed af androgendeprivationsbehandling (år)(Ingen ADT)

Procent af 

patienter Osteoporose 

Osteopeni 

Normal knogle-
mineraltæthed
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Hvorfor anvende hormonablationsbehandling, 
hvis det øger risikoen for knogletab og fraktur?

• Kønshormoner spiller en vigtig rolle ved udvikling, progression 
og udfald af prostatacancer og brystcancer

• Antagonisering af kønshormoner er derfor en vigtig strategi ved 
behandling af disse cancertyper

Prostatacancer

Over 80 % af patienterne 
viser positiv respons på 

androgenablation

Brystcancer

Hormonablationsbehandling 
forlængede den sygdomsfri 
overlevelse og tid til recidiv 

signifikant
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Lokaliteter for knoglemetastaser
• De mest almindelige lokaliteter, hvor der 

forekommer knoglemetastaser, er:

• Rygsøjle

• Bækken

• Ribben

• Kranium

• Overarm

• Lange knogler i benene

Røde områder viser steder med 
høj blod-gennemstrømning

Gule områder viser steder med 
middel blodgennem-strømning

Scanning af person med 

metastaserende 

knoglesygdom. Lyse 

områder viser tumor-

metastaser i knogle-

vævet
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Tumorcellernes færd fra primær lokalitet til 
knogle

Reaktion på
mikromiljø

Tumorcelle-
proliferation

Primær tumor

Tumor Invasion Endotelcelle
Adhærence Ekstravasation 

Knogle-
metastaser 

Blokering af kapillærer

Angiogenese 

Blodkar

Tumorcelle-
aggregater
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Patientpleje ved knoglemetastaser
• Knoglemetastaser er associeret med en høj grad af morbiditet, 

smerter og nedsat livskvalitet

• Behandlingen er ofte palliativ

• En bred vifte af fagspecialer er involveret:

• Onkologer

• Ortopædkirurger

• Specialsygeplejersker og almindelige sygeplejersker

• Specialister i palliativ pleje og smerter

• Radiografer

• Fysioterapeuter

• Farmaceuter

• Hjemmepleje

• Alle arbejder sammen om at behandle sygdom og forbedre 
livskvalitet
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Vurderingsværktøjer
Henvisning

Vurderingen

Tanna N. Nurs Times 2009;105:28-31.

Detaljeret 
anamnese

Medicin

Komorbiditeter Tidligere 
frakturer

Livsstil

Sygeplejersker/læger spiller en 
vigtig rolle ved vurdering af

frakturrisiko

Sygeplejersker/læger spiller en 
vigtig rolle ved vurdering af

frakturrisiko
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Detaljeret patientanamnese

• De fleste større 
risikofaktorer skyldes
– Medicin

– Komorbiditeter

Saad F, et al. J Clin Oncol 2008;26:5465-76; Tanna N. Nurs Times 2009;105:28-31.

Mindre sand-
synligt, at det 
kan ændres

Mindre sand-
synligt, at det 
kan ændres

Større risikofaktorer

•Hypogonadisme 
(hormonablationsbehandling)
•Tidligere lavenergifraktur (efter 40-
års-alder)
•Alder (>65 år)
•Lav knoglemineraltæthed (T-score <-
2,5)
•Tidligere frakturer i familien
•Kompressionsfraktur i ryghvirvel
•Osteopeni synlig på røntgenbillede

•Hypogonadisme 
(hormonablationsbehandling)
•Tidligere lavenergifraktur (efter 40-
års-alder)
•Alder (>65 år)
•Lav knoglemineraltæthed (T-score <-
2,5)
•Tidligere frakturer i familien
•Kompressionsfraktur i ryghvirvel
•Osteopeni synlig på røntgenbillede
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Detaljeret patientanamnese

• De fleste mindre 
risikofaktorer skyldes 
livsstil

Saad F, et al. J Clin Oncol 2008;26:5465-76; Tanna N. Nurs Times 2009;105:28-31.

Mere sand-
synligt, at det 
kan ændres

Mere sand-
synligt, at det 
kan ændres

Mindre risikofaktorer

•Reumatoid artrit
•Lavt indhold af calcium og D-vitamin i 
kosten
•Ryger
•For stort alkoholindtag (>2 genstande 
pr. dag)
•For stort koffeinindtag (>4 kopper/dag)
•Vægt (<57 kg)
•Vægttab (>10 % af vægten som 25-
årig)

•Reumatoid artrit
•Lavt indhold af calcium og D-vitamin i 
kosten
•Ryger
•For stort alkoholindtag (>2 genstande 
pr. dag)
•For stort koffeinindtag (>4 kopper/dag)
•Vægt (<57 kg)
•Vægttab (>10 % af vægten som 25-
årig)



17INTRODUCTION

Vurderingsværktøjer

WHO-værktøj til frakturrisikovurdering. Findes på http://www.shef.ac.uk/FRAX

Knoglemineraltæthed

energy DEXA-scanning (dual-energy 
X-ray absorptiometry)

WHO/frakturrisikovurdering

FRAX: 10-års 
fraktursandsynlighed

Fastslå patientanamneseFastslå patientanamnese
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Henvisning af patienter til DEXA

Aebi S, et al. Ann Oncol 2010;21(Supplement 5):v9–v14; Heidenreich A, et al. Findes på 
http://www.uroweb.org/gls/pdf/Prostate%20Cancer%202010%20June%2017th.pdf

Brystcancer, ESMO-
vejledning

• Kvinder i behandling med 
aromataseinhibitorer

• Kvinder med præmatur menopause

• Kvinder i behandling med 
aromataseinhibitorer

• Kvinder med præmatur menopause

Prostatacancer, EAU-
vejledning

•Før start af langvarig 
kastrationsbehandling
•Hvert andet år, hvis initial T-score <1,0 
•Hvert år, hvis T-scoren er mellem -1,0 
og -2,5

•Før start af langvarig 
kastrationsbehandling
•Hvert andet år, hvis initial T-score <1,0 
•Hvert år, hvis T-scoren er mellem -1,0 
og -2,5

Dansk Urologisk selskab har ikke opstillet retningslinier for om
Dexa scanning skal bruges til monitorering af disse ptt. Og i

givet fald hvor ofte.

Dansk Urologisk selskab har ikke opstillet retningslinier for om
Dexa scanning skal bruges til monitorering af disse ptt. Og i

givet fald hvor ofte.
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T-score: tolkning af DEXA-resultater

World Health Organisation.1998

T-score
Antallet af standardafvigelser, som adskiller patienten

fra middelværdien i en rask population

Osteoporose* Osteopeni Normal

*Svær osteoporose = -
2,5 + fraktur T-score

0-1-2-2,5

Største knoglemasse
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FRAX-vurderingsværktøj: 
10-års-sandsynlighed for fraktur

WHO-værktøj til frakturrisikovurdering. Findes på http://www.shef.ac.uk/FRAX

FRAX inkorporerer 
vigtig information fra 
patientanamnesen

Alder (40-90 år) eller fødselsdato

Alder: Fødselsdato:

Å:

Køn

Vægt (kg)

Mand Kvinde

Højde (cm)

Tidligere fraktur

Hoftefraktur hos forælder

Ryger nu

Glukokortikoider

Reumatoid artrit

Femurhals-BMD (g/cm²)

Sekundær osteoporose

Alkohol, 3 eller flere genstande
pr. dag

Vælg DEXA

Ryd Beregn

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

JaSpørgeskema
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Monitorering I klinikken
Please answer ALL the following questions

1. Have you broken any bones since the age of 50?         YES NO

If YES which bone(s) did you break?      HIP WRIST SPINE OTHER

If other please give details …………………………………………………………………..

2. Do you have a family history of osteoporosis or hip fracture?   YES     NO  

3. Have you taken oral steroids (eg prednisolone) for more than 3 months? YES     NO  

4. Do you suffer from Crohns disease/ Ulcerative colitis? YES     NO  

5. Do you suffer from Coeliac disease? YES     NO

6. Have you ever had : 

Liver disease:YES NO  Rheumatoid arthritis: YES  NO Thyroid disease: YES  NO

7. Do you smoke / or have smoked : please give details ………………………………………………………

8. Do you avoid milk / dairy products in you diet or have specific dietary restrictions?

YES     NO  

9. How many units of alcohol do you consume per day (including weekends)?  …………… units

(one unit = half a pint of beer or one glass of wine or spirits)

10. Are you taking any of the following medication?

Calcium & vitamin  D : YES      NO     Alendronate (Fosamax), YES      NO     

Risedronate (Actonel) YES      NO    Thyroid hormone ( eg. Thyroxine) YES      NO  

Treatment for epilepsy  YES     NO  

Office use : Vit D     ____   Androgen profile______   pDXA______    5 years ~ history wrist ____  follow 
up___________
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Anbefalet medicinsk behandling

• Patienter uden knoglemetastaser:

• Calcium 800 mg dagligt

• D Vitamin 40 mikrogram dagligt

• Prolia 60 mg hver halve år

• D. Vitamin måles inden opstart vha blodprøven: P25OHD der bør være > 25nmol/l 

• Unikalk forte  indeholder 400 mg Calcium og 19 mikrogram D3 vitamin

• Unikalk mega indeholder 400 mg Calcium og 38 mikrogram D3 vitamin
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Anbefalet medicinsk behandling

• Patienter med knoglemetastaser:

• Calcium 800 mg dagligt

• D Vitamin 40 mikrogram dagligt

• Xgeva 120 mg hver 4 uge

• Alternativt Zometa infusion hver 3 uge

• D. Vitamin måles inden opstart vha blodprøven: P25OHD der bør være > 25nmol/l

• Unikalk forte  indeholder 400 mg Calcium og 19 mikrogram D3 vitamin

• Unikalk mega indeholder 400 mg Calcium og 38 mikrogram D3 vitamin
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Calcium og D-vitamin: Tag dem sammen

DIPART. BMJ 2010;340:b5463. doi: 10.1136/bmj.b5463; Guyton AX & Hall JE. 
Textbook of Medical Physiology; Philadelphia, PA, 2000.

Tarm:
Øget calcium-

absorption

Knogler:
Øget 

mineralisering

Calcitriol
(1,25-dihydroxy-
cholecalciferol )

D3-vitamin
(cholcalciferol)

Calcidiol
(25-hydroxycholcalciferol)

GI-kanal

Kilder til calcium og D-
vitamin i kosten

Kredsløb
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Daglige kilder til calcium og D-vitamin

Tilpasset fra NIH.Dietary supplement factsheet: calcium; vitamin D. Findes på http://dietary-
supplements.info.nih.gov/factsheets/calcium.asp; http://ods.od.nih.gov/factsheets/vitamind.asp; 
Boehnke Michaud L & Goodi S. Am J Health Syst Pharm 2006;63:534-46. 

Calcium

Yoghurt, naturel, fedtfattig

Sardiner i olie på dåse, med ben

Cheddarost

Mælk, fedtfri

Mælk, fedtfattig

Yoghurt, frugt, fedtfattig

Appelsinjuice, tilsat calcium

Laks, lyserød, på dåse, med ben

Hytteost, 1 % mælkefedt

Spinat, tilberedt

Anbefalet indtag: 1,2-1,5 g/dag

D-vitamin

Torskelevertran

Laks (rød/sockeye), tilberedt

Makrel, tilberedt

Tun i vand på dåse

Mælk, tilsat D-vitamin

Appelsinjuice, tilsat D-vitamin

Sardiner i olie på dåse

Lever, oksekød, tilberedt

Æg (D-vitamin i blomme)

Ost, schweizer-

Anbefalet indtag: 800 IE/dag

Tilskud kan være nødvendigt
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Anbefalinger vedrørende motion

Delmas PD. Lancet 2002;359:2018-26; Boehnke Michaud L & Goodi S. Am J Health Syst Pharm 2006;63:534-46; 
IOF Exercise. Findes på http://www.iofbonehealth.org/patients-public/about-osteoporosis/prevention/exercise.html 

Rutinemæssigt motionsprogram

Vægtbærende motion

30-40 minutter

4 gange om ugen

Tilpas motionstype efter patientens behov og evner

Gang

Gang på trapper

Modstandstræning

Jogging

Tennis
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• Stop behandling indtil 
bivirkningen er afhjulpet

• Daglige calcium- og D-
vitamintilskud

• Regelmæssig overvågning af 
elektrolytter ved reinitiering
af behandling

• Stop behandling indtil 
bivirkningen er afhjulpet

• Daglige calcium- og D-
vitamintilskud

• Regelmæssig overvågning af 
elektrolytter ved reinitiering
af behandling

Hypocalcæmi (IV-
behandling)

Hypocalcæmi (IV-
behandling)

• Udfør essentiel tandpleje før 
behandling

• Regelmæssige forebyggende 
undersøgelser

• Oprethold god mundhygiejne

• Undgå invasive procedurer

• Udfør essentiel tandpleje før 
behandling

• Regelmæssige forebyggende 
undersøgelser

• Oprethold god mundhygiejne

• Undgå invasive procedurer

Osteonekrose i 
kæben (IV-
behandling)

Osteonekrose i 
kæben (IV-
behandling)

Behandling af bivirkninger
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Ændring af kost og livsstil

Calcium og D-
vitamin

Begræns forbrug 
af alkohol og 

koffein

Rygestop

Vægtbærende 
motion og 

forebyggelse af 
fald

Hadji P, et al. Ann Oncol 2008;19:1407-16.

Hvad kan jeg
selv gøre?

Hvad kan jeg
selv gøre?


