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Med över 5 000 nya fall varje
år är cancer i tjock- och ändtarm
en av de tre vanligaste tumör-
sjukdomarna i Sverige. Mycket
tyder på att strålbehandling före
operation ger bästa behandlings-
resultat vid rektalcancer; färre
fall av lokalt återkommande
tumörer samt ökad överlevnad.
De kirurgiska metoderna har
också vidareutvecklats.

De senaste tjugo åren har behand-
lingen av rektalcancer debatterats livligt.
En viktig orsak har varit en hög frekvens
lokalrecidiv, i medeltal 30 procent, sam-
tidigt som enstaka sjukhus rapporterat
avsevärt lägre återfallsfrekvenser. Ett lo-
kalrecidiv medför i regel svåra besvär för
patienten, med smärtor, sekretion, fistlar
m m, och överlevnaden är kort.

Med strålbehandling före operation
har man i stora randomiserade studier
kunnat visa att lokalrecidivfrekvensen
sänks påtagligt, och att denna minsk-
ning också medför en ökad överlevnad.
Å andra sidan föreligger data som anty-
der att man med förfinad kirurgisk tek-
nik också kan uppnå låga lokalrecidiv-
frekvenser. Om strålbehandling ska an-
vändas behöver den troligen inte ges till
samtliga patienter, då vissa patienter har
tumörer i ett så tidigt stadium att strål-
behandlingen får anses överflödig.

Här behandlas moderna diagnos-
metoder, betydelsen av den kirurgiska
tekniken och värdet av strål- och cell-
giftsbehandling vid rektalcancer.

Symtom att ta på allvar
De flesta patienter söker läkare för

klumpkänsla i ändtarmen, blod i avfö-

ringen eller förändrade avföringsvanor,
det vill säga besvär som är lätta att tol-
ka som hemorrojdbesvär. Redan i detta
skede är det viktigt att behandlande lä-
kare tar patientens beskrivning av be-
svären på allvar, då samtliga patienter
med ändtarmsbesvär, oavsett symtom,
bör undersökas med såväl rektalpalpa-
tion som rektoskopi. Eftersom cancer i
tjock- och ändtarmen, tillsammans med
prostatacancer och bröstcancer, är en av
de tre vanligaste tumörsjukdomarna i
Sverige, med över 5 000 nya fall om
året, är risken stor att en äldre patient
kan ha en cancer i tjock- eller ändtarm
som orsakar symtomen. Alla föränd-
ringar i ändtarmen ska PAD-verifieras.
I händelse av en rektalcancer remitteras
patienterna till ansvarig kirurg i den ak-
tuella sjukvårdskedjan.

När väl en rektalcancer är funnen är
de diagnostiska övervägandena viktiga.
För den behandlande kirurgen är det yt-
terst väsentligt att avgöra om tumören
är mobil och därvid möjlig att resekera
radikalt eller om den bedöms fixerad
och det därmed är tveksamt om resek-
tionen blir lokalt radikal. Det får i dag
anses vara konstfel att försöka avlägsna

en fixerad rektalcancer utan att man
dessförinnan erbjudit patienten preope-
rativ strålbehandling (se nedan). Om
det är svårt att bedöma operabiliteten,
kan det underlättas av att undersöka un-
der narkos. Även magnetisk resonan-
stomografi (MRT) ger värdefull infor-
mation i tveksamma fall [1].

Är tumören mobil uppstår frågan om
preoperativ strålbehandling ska er-
bjudas eller ej. Risken att cancern åter-
kommer ökar om tumören vuxit igenom
tarmväggens muskellager (stadium T3)
jämfört med om den inte gjort det
(T1–2). Rektalt ultraljud finns i dag på
nästan alla ställen där rektalcancer be-
handlas och är en relativt god metod att
avgöra i vilken utsträckning tumören
har invaderat tarmväggen [2]. I cirka 80
procent av fallen når man rätt diagnos.
Övrig preoperativ utredning har disku-
terats. Exempelvis kan värdet av att pre-
operativt känna till eventuell generali-
serad sjukdom diskuteras, då behand-
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lingen i initialskedet inte säkert påver-
kas av denna kunskap. På många sjuk-
hus görs dock i dag ultraljudsundersök-
ning av levern samt lungröntgen.

Hur bör kir urgi och/eller
strålbehandling kombineras?
Kirurgi är det viktigaste behand-

lingsmomentet för patienter med rektal-
cancer. Andelen lokalrecidiv ef-
ter endast kirurgi har varierat
mellan 5 och 50 procent i olika
studier. Faktorer som hur ett
återfall definieras, rutiner för
uppföljning, definition av radi-
kalitet, kirurgisk teknik, den en-
skilde kirurgens skicklighet och
patientselektionen är några för-
klaringar till denna stora varia-
tion. I de randomiserade studier
där strålbehandling utvärderats
har lokalrecidivfrekvensen i den
grupp som enbart opererats varit
minst 20 procent och i genoms-
nitt 29 procent [3].

På grund av den höga lokalre-
cidivfrekvensen har strålbehand-
ling använts tillsammans med kirurgi.
Strålbehandling kan sterilisera mikro-
skopiska tumörfoci i den vävnad som
kirurgen inte opererar bort. Däremot
kan strålbehandlingen inte sterilisera
hela tumören, vilken dock avlägsnas av
kirurgen. Strålbehandling misslyckas
centralt medan kirurgin misslyckas pe-
rifert, då normalvävnad måste sparas
för att undvika komplikationer. Således
har strålterapi och kirurgi olika verk-
ningsmekanismer, varför det är logiskt
att kombinera metoderna.

Adjuv ant strålbehandling
För att med hög sannolikhet sterilise-

ra små tumörfoci, sk mikrometastaser
(mindre än några millimeter i diameter,
högst cirka 108 celler), krävs en dos på 50
Gy under 5 veckor [4]. För att sterilisera
makroskopiska tumörer, dvs tumörer lika
med eller större än en cm i diameter (mot-
svarar cirka 109 celler eller mer), måste
dosen vara 60–70 Gy eller högre.

Det konventionella sättet att ge strål-
behandling är med 2 Gy per dag. För att
uppnå god effekt på mikrometastaser,
vilket kräver 50 Gy, behövs en strålbe-
handlingstid på cirka fem veckor. I Sve-
rige har vi givit patienterna 5 Gy per dag
i fem dagar och opererat patienten näst-
kommande vecka. Denna dos, 25 Gy på
en vecka, ger samma effekt på tumören
som man uppnår med 2 Gy per dag un-
der  fem veckor.

Olika slutdoser samt olika frak-
tionsdoser har använts, varför det är
svårt att jämföra olika studier om man
inte korrigerar för dessa faktorer. Där-
för har vi i denna sammanställning, med
ledning av totaldos, fraktionsdos och
behandlingstid, räknat om alla doser i

de olika studier som presenteras i Tabell
I enligt LQ-modellen [5].

Strålbehandling före eller efter?
En viktig fråga har varit om strålbe-

handlingen ska ges före eller efter ope-
rationen. Bedöms effekten endast
utifrån färre lokalrecidiv är det uppen-

bart att strålbehandling före operation
är mer doseffektiv än efter (Tabell I).
Om den preoperativa behandlingen ges
med god teknik ger den också färre bi-
verkningar. För närvarande finns en stor
skillnad i behandlingsrutiner mellan
Nordeuropa å ena sidan och USA och
Sydeuropa å den andra sidan. I Nordeu-
ropa används nästan uteslutande pre-
operativ strålbehandling, och många
länder har också accepterat den sk
svenska modellen med 5×5 Gy. Bidra-
gande till detta är sannolikt respektive
sjukvårdssystem där kostnaden belastar
samhället. Det är också en tilltalande
behandling, då kirurgerna inte behöver
vänta alltför länge före operation. I den
amerikanska modellen ges  långvarig
strålbehandling efter operation (5–6
veckor), tillsammans med cellgiftsbe-
handling [15, 16, 19]. Ett skäl till detta
är att man tidigt såg en överlevnadsef-
fekt med postoperativ strål- och cell-
giftsbehandling, vilket inte kunde visas
med preoperativ strålbehandling (utan
cytostatika) förrän helt nyligen (se ne-
dan).

Färre lokalrecidiv,
högre överlevnad
Som framgår av Tabell I är den lo-

kalrecidivsänkande effekten bättre om
behandlingen ges före operationen än
efter. I de preoperativa studierna ses

också ett klart dos–responssamband. I
en engelsk studie, där 3×5 Gy använts,
noteras en viss effekt på lokalrecidiv-
frekvensen men ingen ökad överlev-
nad [6]. I en annan engelsk studie gavs
4×5 Gy, i vilken en klar effekt på ande-
len lokalrecidiv och en förbättrad can-
cerspecifik överlevnad noterades [8]. I
de svenska studierna, Stockholm–-

Malmöstudien [11] och Svens-
ka rektalcancerstudien [12, 20,
21], gavs 5×5 Gy. I båda studi-
erna minskade antalet lokal-
recidiv. I Stockholm–Malmö-
studien noterades ingen effekt
på överlevnaden (se nedan),
vilket emellertid sågs i Svenska
rektalcancerstudien. Endast en
studie, Uppsalastudien, har
jämfört preoperativ och posto-
perativ strålbehandling. I studi-
en randomiserades patienterna
till 25 Gy preoperativt under en
vecka eller till 60 Gy post-
operativt under 7–8 veckor
[22]. Frekvensen lokalrecidiv

var lägre i den preoperativt
strålbehandlade gruppen än i den
postoperativt strålbehandlade grup-
pen (Tabell I).

I Stockholm–Malmöstudien note-
rades ökad postoperativ dödlighet hos
strålbehandlade patienter, vilket inte
var fallet i Uppsalastudien, trots att
stråldosen var densamma. Stråltekni-
kerna skilde sig åt såtillvida att man i
Stockholm–Malmöstudien använde
sig av ett främre och ett bakre fält, och
i Uppsalastudien ett bakre fält och två
sneda bakfält. Med den senare tekni-
ken blir den behandlade volymen be-
tydligt mindre, och den ökade posto-
perativa mortaliteten kan förklaras
med större strålvolym. Om man tar
hänsyn till den postoperativa dödlig-
heten i Stockholm–Malmöstudien ses
en ökad överlevnad i den strålade
gruppen. Detta förfarande kan endast
vara hypotesgenererande och var ett
viktigt skäl till att Svenska rektalcan-
cerstudien påbörjades. Det är inte rim-
ligt att tro att strålbehandling mot lilla
bäckenet har någon verkan på oupp-
täckta dottertumörer i lever och lung-
or, men cirka en fjärdedel av alla pati-
enter som dör i rektalcancer har ett lo-
kalt recidiv som enda tumörmanifesta-
tion.

Resultaten av Svenska rektalcancer-
studien publicerades nyligen i  New
England Journal of Medicine [12]. Av
artikeln framgick att i den grupp patien-
ter som fick strålbehandling före opera-
tion levde 58 procent efter fem år. I den
grupp som endast opererades levde 48
procent. Detta ger en överlevnadsvinst
med 10 procentenheter och en relativ
överlevnadsvinst på 21 procent. Samti-
digt minskades lokalrecidivfrekvensen
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Samma rektalcancerpreparat som på
föregående sida genomsnittat med
storsnitt. På detta sätt kan man se hur
tumören växer ut mot kanten. Det är
viktigt att den perirektala fascian har
tuschmarkerats så att den kan
identifieras vid en mikroskopisk
undersökning.



med 58 procent från 29 procent till 11
procent.

Kan strålbehandlingen
ges på ett säkert sätt?
Den ökade postoperativa dödlighet

som noterades i Stockholm–Malmöstu-
dien [11] och i en av de engelska studi-
erna [6], men inte i Uppsalastudien
[23], har varit föremål för mycken dis-
kussion. I de två förstnämnda studierna
har strålbehandlingen givits med ett
framfält och ett bakfält, dvs med en stor
behandlingsvolym. Mycket talar för att
äldre patienter med rektalcancer inte tål
denna stora strålvolym nära inpå opera-
tionen. Om den preoperativa strålbe-
handlingen optimeras noteras ingen
ökad dödlighet efter operation [8, 20,
22].

Kunskapen om sena komplikatio-
ner efter pre- eller postoperativ strål-
behandling är ännu relativt begränsad.
I Uppsalastudien noterades ökad risk
för tarmvred under en 5–10 års upp-
följning hos patienter som fått post-
operativ strålbehandling, men inte ef-
ter preoperativ strålbehandling [23]. I
Stockholm–Malmöstudien fann man
dock en ökad tarmvredsfrekvens hos
dem som fick preoperativ strålbehand-
ling mot en stor volym, men inte i den
s k Stockholm II-studien (2/3 av dessa
patienterna ingick i Svenska rektal-
cancerstudien) där strålbehandlingen
gavs mot en mindre volym [24]. Däre-
mot noterade man i Stockholmsstudi-
erna en ökad risk för frakturer i bäck-
enet och höfterna. Denna ökade risk
kan möjligen förklaras av att man i
Stockholm inte använt blyblockering
av dessa områden av strålfälten. Nå-

gon ökad frakturrisk har inte noterats i
Uppsalastudien, där sådana block an-
vändes.

Bästa kombinationen
börjar fr amträda
Sammanfattningsvis visar data från

stora randomiserade studier att preope-
rativ strålbehandling till en måttligt hög
dos minskar frekvensen av lokalrecidiv
till hälften och ökar överlevnaden. Om
postoperativ strålbehandling ges i kom-
bination med cellgifter minskar i viss
mån också lokalrecidivfrekvensen och
överlevnaden ökar. Denna behandling
är emellertid betydligt mer belastande
för såväl patient som sjukvård. Den har
dock den fördelen att endast de med hög
risk för återkommande tumörer, stadi-
um II eller III (Dukes’ stadium B och C)
behöver behandlas. Således kan man av
dessa data ifrågasätta om det är försvar-
bart att inte ge preoperativ strålbehand-
ling till samtliga patienter med rektal-
cancer. Kunskapen om strålningens ef-
fekter finns dock enbart dokumenterade
i kombination med »standardkirurgi»
(se nedan).

Cellgiftsbehandling
Betydelsen av adjuvanta cellgifter

vid rektalcancer är  ännu inte utvärde-
rad. Rapporter från randomiserade stu-
dier där adjuvanta cellgifter givits till
patienter med tjocktarmstumörer i sta-
dium III visar entydigt en ökad överlev-
nad [25, 26]. Eftersom känsligheten för
cellgifter är likartad vid cancer i tjock-
tarmen och i ändtarmen kan man över-
väga att rekommendera cellgiftsbe-
handling även vid rektalcancer i stadi-
um III. Då sammanfattande data fortfa-

rande saknas pågår ett flertal studier i
världen för att utvärdera detta. Resulta-
ten från de amerikanska studierna, där
postoperativ strålbehandling kombine-
rats med cellgifter under pågående
strålbehandling samt givits sex måna-
der efter operation, antyder redan att
cellgifter ger en överlevnadsvinst [19].
En stor nordisk studie, där 2200 pati-
enter med tjock- eller ändtarmscancer
ingår, kommer förhoppningvis att ge
svar på frågan om och när cellgift ska
erbjudas patienter med rektalcancer.

Utvecklad kir urgi
Under den tid som strålbehandling

har utvärderats i Sverige som tilläggs-
behandling vid rektalcancerkirurgi har
även den kirurgiska tekniken förbätt-
rats. På tidigt 1980-tal beskrev den eng-
elske kirurgen Bill Heald mycket låga
lokalrecidivfrekvenser efter en total
mesorektal excision (TME) hos patien-
ter med rektalcancer [27]. Han baserade
sina data på patologiska studier, där me-
tastaser i lymfkörtlar ibland sågs distalt
om tumören i mesorektum. Senare stu-
dier av den engelske patologen Phil
Quirke har visat att god radikalitet of-
tast uppnås efter en mesorektal excision
där den embryonala fascieomslutning-
en av rektum följts. Den cirkumferenti-
ella marginalen är mer väsentlig än den
distala [28]. Genom att operera i det
anatomiska plan som bildas av fascia
rectalis och Denovilliers’ fascia (the
»holy» plane) kan man avlägsna rektum
med dess tumör och lymfkörtlar inne-
slutna i ett fascieblock. Vi beskrev i en
insändare till Läkartidningen 1983 vik-
ten av god kirurgi och började succes-
sivt introducera denna teknik i Uppsala
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Tabell I . Reduktion av lokalrecidiv med strålbehandling före/efter operation. *Enbart fixerade tumörer.

Strålning Enbart kirurgi Kirurgi +
strålbehandling

Dos (Gy),
Antal Antal lokal- Antal lokal- Reduktion

Studie fraktioner LQ-tid recidiv/totalen (procent) recicidiv/totalen (procent) (procent)

Preoperativ strålbehandling 
St Marks (6) 15/3 22,5 51/210  (24) 31/185  (17) 29
Bergen (7) 31,5/18 26,8 31/131  (24) 24/138  (17) 29
North-West (8) 20/4 30,0 58/141  (41) 26/143  (18) 56
EORTC (9) 34,5/15 35,2 49/175  (28) 24/166  (14) 50
MRC2* (10) 40/20 36,0 50/132  (38) 41/129  (32) 16
Stockholm  (11) 25/5 37,5 120/425  (28) 61/424  (14) 50
SRCT (12) 25/5 37,5 131/557  (24) 51/553  ( 9) 58

Strålbehandling efter operation
Odense (13) 50/25 35,4 57/250  (23) 46/244  (19) 17
MRC3 (14) 40/20 36,0 69/235  (29) 46/234  (20) 31
GITSG (15) 40-48/22 36,0 27/106  (25) 15/96    (16) 36
NSABP (16) 46,5/26 39,3 45/184  (24) 30/184  (16) 33
EORTC (17) 46/23 40,8 30/88    (34) 25/84    (30) 12
Rotterdam (18) 50/25 43,8 28/84    (33) 21/88    (24) 27

Preoperativ jämfört med postoperativ Kirurgi + Kirurgi +
strålbehandling preoperativ postoperativ
Uppsala (23) 25,5/5 38,0 27/209  (13)

60/30 46,9 45/204  (22) –



efter personlig kontakt med Bill Heald
[29]. Någon större entusiasm för att
operera på detta sätt uppstod dock inte
förrän nästan tio år senare, då Heald
rapporterade oförändrat låga lokalreci-
divfrekvenser med ännu längre uppfölj-
ningstid, då Quirkes studier publicera-
des och då låga lokalrecidivfrekvenser
rapporterats från centra som Uppsala,
vilka anammat tekniken. Under 1990-
talet har ett flertal workshops genom-
förts i Sverige, där Bill Heald har de-
monstrationsopererat och visat kirurger
hur man ska göra för att uppnå en så stor
chans som möjligt till lokal radikal ki-
rurgi. TME-tekniken har nu accepterats
av så gott som samtliga kirurger i vårt
land som opererar rektalcancer, och vi
kan förvänta oss betydligt lägre lokalre-
cidivfrekvenser än tidigare.

Därmed har också värdet av strålbe-
handling ställts på sin spets. Det är för
närvarande oklart om strålbehandling
behöver ges till alla patienter. Det finns
rapporter från bl a Ersta, Falun, Linkö-
ping, Motala och Uppsala där lokalreci-
diven i det närmaste försvunnit hos pa-
tienter med en mobil rektalcancer som
fått preoperativ strålbehandling och
opererats med TME-teknik. Nästan
samtliga lokalrecidiv (vilka är få) vid
dessa sjukhus har uppstått hos patienter
som inte fått preoperativ strålbehand-
ling. För närvarande pågår en interna-
tionell studie initierad i Holland, där
man studerar värdet av strålbehandling
som tillägg till TME-kirurgi. Kirurger
som deltar i studien måste »ackredite-
ras» som fullgoda TME-kirurger. Pati-
enterna randomiseras till strålbehand-
ling (5×5 Gy) + TME eller enbart TME-
kirurgi. Ett femtontal svenska sjukhus
deltar.

Vilka r isker
medför TME-kir urgi?
Vid en total mesorektal excision av-

lägsnas hela ändtarmen, vilket innebär
att en anastomos måste göras på toppen
av analkanalen. Tarmfunktionen efter
en så låg anastomos är inte god. Patien-
ten får det s k främre resektionssyndro-
met, vilket innebär fragmenterad avfö-
ring, ökad avföringsfrekvens, träng-
ningar samt inkontinens. Dessa sym-
tom, vilka successivt minskar under
första året, beror på förlusten av den
normala reservoarfunktion som ändtar-
men har. Genom att kompensera förlus-
ten av ändtarmen med en liten reservo-
ar i tjocktarmen, förefaller det som om
man lyckats lösa en del av problemen
[30]. Den definitiva lösningen på en re-
konstruktion efter en låg främre resek-
tion är dock ännu inte klarlagd. Reser-
voaren bör göras liten (6 cm lång) för att
inte tömningsmekanismen ska påver-
kas [31]. Användandet av reservoarer
har även minskat risken för anasto-

mosläckage. Det finns risk för att
det funktionella slutresultatet för-
sämras av ett läckage, och för att
minimera denna risk väljer flera ki-
rurger att avlasta anastomosen med
en temporär stomi.

Resultaten
har förbättr ats!
På 70-talet opererades i Sverige

och i övriga västvärlden tre fjärde-
delar av rektalcancerpatienterna
med en rektumamputation som
medförde en stomi. Efter introduk-
tionen av suturmaskiner, vilka un-
derlättar konstruktionen av låga
anastomoser på rektum, har ande-
len patienter med stomier minskat,
och vid de mest specialiserade cent-
ra är i dag förhållandet omvänt, så
att endast en fjärdedel av patienter-
na rektumamputeras. Lokalrecidiv-
frekvensen förblev dock hög, även
om den påtagligt kunde minskas
med preoperativ strålbehandling.
Insikten om den laterala resektions-
randens betydelse har lett till den
förfinade TME-kirurgin, med ack-
editerade »superspecialister», vars
korttidsresultat är mycket gynn-
samma. Det är sannolikt att strålbe-
handling tillsammans med TME-
kirurgi medför ännu lägre
lokalrecidivfrekvenser (nära 0 procent).

Utvecklingen har således lett till att
ett mycket vanligt och hos flertalet indi-
vider plågsamt tillstånd, lokalrecidivet,
nästan helt har eliminerats. Samtidigt
har överlevnaden förbättrats. Uppsala
var sannolikt det center i världen som
först införde preoperativ strålbehand-
ling kombinerad med ny kirurgisk tek-
nik. Det har redan märkts i överlev-
nadsstatistiken. Under perioden 1985–
89, då ovanstående praktiserades vid
Akademiska sjukhuset, men i mycket
begränsad utsträckning vid andra sjuk-
hus i Sverige, var överlevnaden fem år
efter operation signifikant bättre i Upp-
sala län än i något annat län i Sverige
[32]. Motsvarande skillnad sågs inte ti-
digare för rektalcancer, och inte heller
för tjocktarmscancer under samma pe-
rioder.

Inoperabel rektalcancer
Vid diagnos har cirka 10–15 procent

av patienterna en rektalcancer som be-
döms tekniskt omöjlig att operera. Som
angivits ovan är det ytterst väsentligt att
denna grupp patienter identifieras pre-
operativt. Strålbehandling ges för att
uppnå en tumörreduktion och därmed
få en fixerad tumör mobil och operabel.
Till dessa patienter ges en långvarig
preoperativ strålbehandling med kon-
ventionell fraktionering (25×2 Gy) un-
der 5 veckor, och därefter väntar man
ytterligare en månad för att sedan ope-

rera. En ännu obesvarad fråga är om re-
sultaten förbättras av att även ge cell-
gifter under pågående strålbehandling.
Det finns experimentella data som talar
för att cellgiftsbehandling kan ha åt-
minstone additiv effekt till strålbehand-
lingen. Vi vet dock att toxiciteten ökar
om man kombinerar dessa två behand-
lingsmodeller. I två konsekutiva serier
från Uppsala fanns indikationer på att
kombinationen var bättre än enbart
strålbehandling [33]. I en nyligen avslu-
tad randomiserad studie i Uppsala, där
80 patienter randomiserades till anting-
en enbart strålbehandling eller strålbe-
handling plus cellgiftsbehandling, fann
vi dock ingen säker skillnad i ökad ope-
rabilitet. Patienterna har följts kort tid,
varför eventuell påverkan på cancer-
överlevnaden är oklar. För närvarande
pågår en nordisk studie där patienter
med inoperabel rektalcancer randomi-
seras till strålbehandling eller strålbe-
handling plus cellgiftsbehandling, men
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En skiss där patienten ligger i bukläge.
Det röda är det område som ska
strålbehandlas (target), övre bilden.
Bilden i mitten visar samma skiss där
den strålvolym som bildas med fram- och
bakfält är inlagd (95 procents
isodoskurva). Onödigt stor del av
kroppen får en hög stråldos med denna
strålteknik. Med optimerad
strålbehandling (3- eller 4-fältsteknik),
nedre bilden, blir strålvolymen (95
procents isodoskurva) i stort sett så stor
att det planerade området omfattas.



där behandlingarna kombineras på ett
annat sätt.

Avsevärt bättr e
prognos i dag
Den kirurgiska behandlingen av rek-

talcancer har förändrats avsevärt de se-
naste 5–10 åren. Detta, tillsammans
med införandet av preoperativ strålbe-
handling, har minskat frekvensen lo-
kalrecidiv från cirka 30 procent till
mindre än 10 procent. Med koncentra-
tion av kirurgin till ett fåtal »ackredite-
rade» kirurger i varje landsting finns
möjlighet till ytterligare minskning.
Dessa förändringar har även ökat över-
levnaden vid rektalcancer.
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Summary

Combined radiotherapy and surgery
the best alternative in rectal cancer

Lars Påhlman, Bengt Glimelius.

Läkartidningen 1998; 95: 4216-20

The treatment of rectal cancer has changed
dramatically during the past twenty years. Ad-
juvant radiotherapy has been shown to reduce
the local recurrence rate by approximately 50
per cent, a reduction associated with a 10–20
per cent improvement in overall survival. Most
trials designed to evaluate radiotherapy have
been carried out at hospitals where surgery has
not been optimised. Use of the modern
mesorectal excision procedure in rectal cancer
surgery has reduced the local recurrence rate
and improved survival in cases treated with sur-
gery alone. The article consists in a review of
advances in our knowledge of radiotherapy and
the value of improved surgery, and discussion
of radiotherapy used in conjunction with opti-
mised surgical treatment.
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).
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