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Behandling av barnekreft
En solskinnshistorie -! (?)

Re. Occurence / prognosis)

Childhood cancer

Survival

Stem cell Tx
High intensive CTx
Combination CTx

Surgery
RTx
CTx – single drugs

Antibodies
Small molecules
Hodgkins disease
(4-6/ys)

Renal tumours
(6/ys)

Nyretumorer (6/år)
Non-Hodgkin
lymphoma (7/ys)
Acute lymphoblastic
leukemia (35/ys)
Soft tissue sarcoma
(5/ys)
CNS-tumours (35/ys)
Mal. Bone tumours
(6/ys)
Neuroblastoma
(8/ys)
Acute myeloblastic
leukemia (6/ys)

epidemiology

Pediatric cancer in Scandinavia (Dx <15 years)
(NOPHO registry)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leukemias
CNS-tumours 27%
Lymfomer
Neuroblastomas
Wilms’ tumour
Soft tissue tumours
Retinoblastoma
Bone tumours 3%
Germ cell tumours
Carcinomas
Liver tumours 1%
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NB: Most childhood cancers are generalized (disseminated) !

1%
6%

Statistikk, barnekreft
• INSiIDENS: antall nye casus pr befolkningsenhet pr år (stabilt).
15,3/100 000
18 / 100 000

barn <15 år
<20 år

– Abslolutt antall i Norge ca. 140/år
– Utgjør ca. 0,6% av alle cancertilfelle i Norge

• PREVALENS: absolutt antall som har eller har hatt cancer som barn
(Økende!!)
– Pga økende helbredelse/overlevelse (nå gjennomsnittlig ca. 75%)
– Langt gjenværende liv
– Lengre livstid også for ikke-helbredede pasienter
Ca 1: 600 unge voksne (20-34 år) er langtidsoverlevere av barnekreft

Behandlingsmodaliteter
• Kirurgi:

kan gi lokal kontroll

• Bestråling:

kan gi lokal/regional kontroll

• Kjemoterapi: kan gi systemisk kontroll
evt. med stamcellestøtte (benmargstransplantasjon eller perifer
stamcellestøtte) som “redningsterapi “ etter høydose kjemoterapi.
• Støttebehandling (“Supportive care”: Ernæring, smertelindring,
transfusjoner, infeksjonsbehandling…..)
• Nyere, dels eksperimentelle terapiformer,
“Målrettet terapi”
(molekylærbiologiske /immunologiske metoder)
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Surgery alone
<10% survival
(localized tumors)

+ Radiotherapy
Some improvement,
(ex. brain tumors and
mb. Hodgkins

+ Cemotherapy, combination CT,
less RT, clinical trials:
Dramatic improvement

Men behandlingen har sin pris, i form av
bl.a. akuttbivirkninger, seneffekter og
senskader.
Det er en balansegang mellom å helbrede
kreftsykdommen på den ene siden og
forårsake øket mortalitet og morbiditet hos
overleverne på den annen.

Gutt behandlet for Non-Hodgkins Lymfom:
En laaaaaaaaaaang historie…….
• 7 år gamme, Juni 1987 (26 år siden):
Kul på halsen, innbukning i pharynx, respirasjonsbesvær,
talevansker.
• Diagnose: B-celle NHML lymfom (”Burchitt”) 6,5 cm i
diameter, fra skallebases til tonsilleniviå. Tumor også i ve.
lungehilus.
Dødelig sykdom den gang (i dag ca 80% helbredelse)

Gutt, NHML

Behandling (gutt K)
• Behandlet ved barneonkologisk enhet på universitetssykehus i henhold
til protokoll fra NCI (National Cancer Institute, USA) fra juni-87 til
oktober-88, da gutten var blitt vel 8 år gml.
15 cycluser cellegifter, hvori inngikk:
– Adriamycin (cumulativ dose: 440 mg/m2 kroppsoverflate.
Anbefalt «tak» for voksne: 550mg/m2)
– Cyclophosfamid (et alkylerende stoff)
– Methotrexat (høydose i.v. samt intrathecalt)
– Cytosar (Ara-C)
– Prednison

• Hjerteundersøkt (Echo Cor) ved annnenhver dose adriamycin. Ved
avsluttet behandling var cardiologisk u.s. o.k. God ventrikkelfunksjon.

Gutt, NHML

Forløp (1)

• Flyttet,senere kontroller ved lokalt sykehus i vel 10 år
(avsluttet 1997). I flg. pasient aldri hjerteundersøkelser etter
avsluttet behandling.
• Fra 1998, 12 år etter avsluttet behandling: Episode med
synkopetendens, kaldsvetting, lavt blodtrykk. Mistenkt
virusinfeksjon, ikke bekreftet.
• Senere: Prøvde seg forgjeves på flere typer jobber, hadde
redusert fysisk kapasitet. Rusproblemer, sosialklient.

Gutt , NHML

Forløp (2)

• 2010, 23 år etter lymfomdiagnosen:
I forbindelse med CMV-colitt utviklet han livstruende hjertesvikt
NHYA kl. IV.
Store ødemer samt ascites. Mitral- og tricuspidal insuffisiens,
apikal trombe. Lav ejeksjonsfraksjon (10-15%). Rytmeforstyrrelser.
Sekundære organforstyrrelser.

• Endomyocardbiopsi: Cardiomyopati. Kjernevariasjon i
muskelfibrene, fokal bindevevsøkning.
• Klinisk forverrelse høsten-10. Dyspnoe og svimmel; manglende
pulsstigning og dårlig oksygenopptakt ved minimal belastning.
Perifer hypoxi og kompensatorisk hyperventilasjon.
• Hjertetransplantasjon.

Gutt, NHML

Norsk Pasientskadeerstatning:

Grunn for klage / erstatningssak?
• Sannsynlig sammenheng mellom behandling og skade?
• Var det indikasjon for denne kreftbehandlingen og ble den
utført i henhold til alminnelige prinsipper og retningslinjer?

• Hvor hyppig forekommer denne komplikasjon?
(Nye studier: 30% har redusert hjertefunksjon etter
behandling med doksorubicin uten å ha kliniske symptomer.
3-5% får alvorlig hjertesvikt, hvor ca halvparten dør. Kan
utvikle seg årtier etter behandlingen, f.eks. 30 år.)
• Ble han fulgt opp riktig?

Senskader etter behandling
1.

”Long term effects”:
Symptomer og tilstander som vedvarer lenge etter
diagnostikk og avsluttet behandling

2.

”Late effects”:
Symptomer og tilstander som oppstår lenge etter at
pasienten er ferdigbehandlet og som årsaksmessig kan
knyttes til behandlingen

Kan være både fysiske, psykiske og sosiale.

Disponerende faktorer :

Særtrekk ved aldersgruppen
• Behandlingen rammer et individ under utvikling
– forstyrrelse av modningsprosessen. Skadetype og omfang avhenger av
alder og utviklingsgrad ved behandling (nevropsykologisk utvikling,
tannutvikling, språk, pubertetsutvikling etc..)
Mange av de vanligste barnekreftformer er hyppigst hos småbarn!

• Mange gjenværende leveår gir tid for senskader med lang latenstid til
å utvikle seg
– F. eks. ny kreftutvikling sekundært til carcinogen behandling
(år/desennier).
Hjertesvikt pga cardiomyopati
RNy-12

Disponerende faktorer :

Særtrekk ved vevet , eksempler

•

•

Hjernevevet er under intensiv oppbygging /
organisering de første leveårene (myelinisering,
dannelse av axoner, dendritter, synapser)

Fig.: Forhold mellom kroppsoverflate og
CNS- volum etter alder. CNS oppnår
voksent volum allerede ved 3-års-alder.

Hjertets vekst etter fødselen skjer bare ved
volumøkning av myocyttene, - antallet øker ikke.
– Ved myocardskade (cytostatica, bestråling) hos barn kan hjertesvikt gi seg til kjenne først
etter
mange år, når kroppen er utvokst og i stressede situasjoner (toppiddrett, graviditet)

•

Gonader:
– Testiklene er ekstremt følsomme for bestråling og visse cyostatica. Leydigcellene tåler mer
enn germinalcellene.
Forutsatt at noen stamceller gjenstår. kan spermatogenesen iblant ta seg opp igjen.

– Ovariene er noe mer resistente, men både bestråling og visse cytostatica kan skade, og
forårsake f.eks. tidlig menopause og innfertilitet!
•

Knokler: Har vekstsoner og er vektbærende. Bestråling hemmer videre vekst.
RNy-13

NOEN HOVEDGRUPPER AV FYSISKE SENSKADER
I.

Veksthemning

II.

Skade på nervevev
- Perifere nerver
- Sentralnervesystemet: Kognitive funksjoner (læring, konsentrasjonsevne,
forståelse..), sanseapparat, sentral styring av hormoner m.v

III.

Hormoner, gonadefunksjon, seksualutvikling og fertilitet

IV.

Spesifikke organskader (f.eks. hjerte, nyre, lever…)

V.

Ny kreft (sekundær malign neoplasme, “SMN”)

«Nyere» kategorier:
Fatigue
Metabolsk syndrom
Obesity
Osteopeni

Kjemoterapi

INFERTILITETSPROBLEMATIKK:

Pike «F», 16 år, Dx. Intra- og paraspinal pPNET med kompresjon av med.spin.

Akutt paraparese kort etter
innleggelsen
Ø. hj. laminectomi og partiell
tumorreseksjon.
Laparoscopisk unilateral
oophorectomi*
Kjemoterapi, inkl. adriamycin,
cyclofosfamid, ifosfamid, etoposid og
høydosebehandling/stamcellestøtte
(bisulfan og melfalan).
• Primær hypogonadisme.
Substitusjonsbehandling.
Fertilitet????
* Sentral nedfrysing av ovarievev ved RH
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Kjemoterapi

Cytostatica:
Risk faktorer for Infertilitet

Busulfan
BCNU
CCNU
Cyclophosfamide
Ifosfamide
Melphalan

Mustine
Nitrogen sennep
Procarbazine
Thiotepa
Chlorambucil
Cytarabine

«Alkylating index», evt + procarbazine

Kjemoterapi

•
•
•
•
•

Andre eksempler på skader etter
kjemoterapi:

Hørselskade (platiner)
Nyreskade (platiner, MTX), blære (cyclophosfamid)
Leverskade (flere)
Lungefibrose (Bleomycin)
Osteonekrose
– Vektbærende ledd
(Beinmargstransplanterte, steroider)

Senskader etter bestråling

RT

Pike M, 9 år ved diagnose:
Medulloblastom. 14 mnd. behandling:

Hydrocephalus

Sammentrykking av
lillehjernen

Medulloblastom i
bakre skallegrop

MR: T1 serie før kontrast

•

Kirurgi: Craniotomi med
totalreseksjon

•

Bestråling: Craniospinalt
(total-CNS): 23,4 Gy, boost
mot bakre skallegrop: 30,6
Gy, totalt 54 Gy.
Concomitant Vincristin

•

Cytostatica: 8 cycluser med
Vincristin,Lomustine
(CCNU) og Cisplatin

RT

(Pike M, 9 år ved diagnose)

Senskader 10 år senere
(forårsaket av kirurgi, cytostatica og bestråling):
•

Nevrologiske; bl.a. ustøhet/ataksi

•

Cognitiv påvirkning, læringsvansker. Behov for ekstratiltak i skolen. Senere
arbeidstilpasning? NB: progressiv skade etter bestråling!

•

Redusert vekst: Fall fra 75 p (midtforeldre-percentilen) til 25 p.
(sammensatte årsaker; Innsettende pubertet under behandling, subakutte
bivirkning under behandling, vekstsoner i columna affisert av bestråling, etter hvert
veksthormonsvikt)

•

Progredierende neuroendokrinopathi pga stråleskade ( obs panhypopituitarisme):
Behov for GH-subsitutsjon 2 ½ år etter avsluttet behandling, senere substit. behov
pga avtakende gonadotropiner. Primær, sekundær og tertiær hypothyreose

•

Hørselstap (Cis-platin. randbestråling)

RT

“Delayed brain damage”

Kan affisere:
– Motorikk (f.eks. lammelser, epilepsi, ataxi) og sensoriske funksjoner
– Endokrine funksjoner og vekst
– Neuropsykologiske /Cognitive funksjoner. «Mental treghet»
– Sanseapparatet (hørsel, syn), tale m.m
– Søvn/appetittregulering
– Psykologiske / psykososiale forhold

RT

Ad Leukoencephalopati

Integrity of white tracts are necessary not
only for motor and sensory functions, but
for the transmission in pathways regulating
cognition and emotion

Ex. leukoencephalopathy

RNy-12

Kombinasjonsbeh
andling, men LE
primært pga RT

Pike, 2.5 år gml: Dx. Retrobulbært nevroblastom
Rx Kirurgi, cytostatika, bestråling

RNy-12

Kombinasjonsbehandling, men LE primært pga RT

Pike, 31 år gml
• Senskader:
–
–
–
–

Blind ve. øye
Ansiktsasymmetri
Tannutviklingsskader
Hud- og craniumdefekt
Hypofysesvikt
• Veksthormon
• Hypothyreose
• Gonadotropiner

RNy-12

Kombinasjonsbehandling, men LE primært pga RT

Pike forts., 31 år gml.
• Fulgt av endokrinolog (eneste). Fra annet medisinsk hold ingen
forståelse for årsaken til hennes problemer.
– Økende svikt i hypofyse-/binyrebark-aksen. Substsitusjonsbehandling.

• Tannproblemer (bitt, tanndefekter), store utgifter
• Var til plastikk-kirurg som tenåring, videre oppfølgning avglemt
• Øyeprotese gammeldags og ikke passende
• Kontaktet barneonkolog pga ønske om hjelp.

Kombinasjonsbehandling, men LE primært pga RT

Eks. på SMN:
Pike, f- -89

• Dx 1 (2 år gml.): Parameningealt rhabdomyosarcom

ved skallebasis, med intracranial extension. Inoperabel.
Rx:
– Kjemoterapi (vincristin, ifosfamid, dactinomycin, senere også cisplatin, cyclophosfamide, DTIC, doxorubicin, VP16
– Bestråling (p.g.a. rest-tumor!) 45/39.9 Gy

• Dx 2: Osteosarcom

i caput mandibulae alder 10 år, 8 år etter første diagnose, beliggenhet
innenfor første strålefelt. (Et evt. tilbakefall av hennes
rhabdomyosarcoma ville vært forventet tidligere). Kom i remisjon etter ny
behandling, senere (24 år gammel) terapiresistent residiv.

RNy-12

RT og CT

NY KREFTSYKDOM
(Sekundær malign neoplasme, “SMN”)
– Overlevere av kreft i barnealderen har generelt 3-10 x øket
livstids-risiko for kreft sammenliknet med aldersrelaterte
kontroller.
CCSS: Standardized incidens ratio (SIR) 6,38 (studie 1) –ca 12 .
Cumulativ incidens etter 30 år: 9,3 % (studie 2)

– Individuell risiko er avhengig av primærcancer, behandlingstype,
samt vertsrelaterte forhold (alder v/ behandling, kjønn, familiære
cancersyndromer).
Riskfaktorer: female, yngre alder, Mb Hodgkins, bløtdelssarkomer.

– Ad cytostatica: Særlig assosiert med alkylerende stoffer; dessuten
bl.a. topoisomerase II-inhibitorer (f.eks. Etoposid/VP16)
– Tidligere strålebehandling
er den alvorligste terapi-relaterte risikofaktor
RNy-12

H. Wallace: NOPHO møte, Uppsala 2012

Common types of SMN’s (cont.)
•

Bone tumors
20 year cumul.probability appr. 1- 3%, RR appr. 130 in large cohort
studies of pediatric cancer survivors. But mainly after specific types of
primary tumors and treatment modalities (radiation and alkylating
agents).

•

Breast cancer
Especially seen after radiotherapy given to girls in puberty, where RR is
reported in range 33-75.

•

Thyroid cancer
The thyroid is a radiosensitive organ! Highly increased risk after RT in
young children

•

Hematological malignancies
Especially MDS and AML

Hematologiske SMN-maligniteter oppstår vanligvis tidligere (ca. 4-5 år) etter
behandling, solide svulster har lengre latenstid (9 år ++++++)

Vil du vite mer?

Cohorte 1: >14 000 longterm survivors diagnosed 1970-86
Cohorte 2: 14 000 «
«
«
«
1987-99
+ flere tusen søskenkontroller

Forebyggelse?
• Om mulig: endring av terapiopplegg på basis av
kunnskap om senskader etter tidligere
behandlingsprotokoller (andre cytostatica, lavere
doser, mest mulig begrensning av strålefelt etc.)
• Sunn livsstil
• Tidlig diagnostikk for å kunne gripe inn med
hjelpetiltak

Solskinnshistorie, ja!
- men truende skyer for noen av overleverne.

