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Prostatakræft og 
kastration
Anvendelse af medicinsk og ki-
rurgisk kastration i behandling 
af prostatakræft går tilbage til 
1941, hvor 2 forskere Huggins 
and Hodges opdagede, at pro-
statakræftcellers udvikling 
er afhængige af det mandlige 
kønshormon, testosteron. En op-
dagelse de senere modtog Nobel 
prisen for.

Kastration hæmmer dannelsen 
af testosteron og manglen på 
testosteron medfører, at hoved-
parten af prostatakræftcellerne 
dør indenfor timer, mens en 
mindre del ”går i dvale”. I dag 
anvendes kastration til behand-
ling af patienter med fremskre-
den prostatakræft med spred-
ning, samt som supplerende 
behandling til højrisiko patien-
ter der får stråleterapi. Kastra-
tion gives enten som medicinsk 

kastration med indsprøjtninger 
hver 3., 6. eller 12. måned, eller 
ved et kirurgisk indgreb hvor 
testiklerne bortopereres. Be-
handlingen lindrer symptomer, 
og er derudover livsforlængende 
for patienter med fremskreden 
sygdom. Desværre er behand-
lingen ikke uden bivirkninger. 
Kastration bringer manden i 
”overgangsalder”, med hedeture, 
impotens, nedsat sexlyst og tab 
af muskel- og knoglevæv.

Gennem de seneste år har uden-
landsk forskning rejst mistanke 
om øget forekomst af hjerte-
karsygdom i forbindelse med 
behandling med medicinsk ka-
stration. Dette forhold satte vi 
os for at undersøge nærmere. Vi 
anvendte de danske registre her-
til, hvor man ved hjælp af hver 
enkelt persons CPR nummer, 
kan koble informationer fra de 
forskellige registre. 
 
Resultater fra det danske 
studie, 2013
I Cancerregisteret identificerede 
vi 31.571 danske mænd diagno-
sticeret med prostatakræft fra 
2002 til 2010. Gennem Landspa-
tientregisteret identificerede vi 
de mænd, der efter deres prosta-
takræft diagnose var blevet be-
handlet med enten medicinsk el-
ler kirurgisk kastration. Vi fandt, 
at 29% (9.204) af prostatakræft 
patienterne havde modtaget me-
dicinsk kastration og 7% (2.060) 
kirurgisk kastration.

Igennem Landspatientregisteret 
fandt vi derefter alle de prosta-

takræftpatienter, der i samme 
årrække havde haft en blodprop 
i hjertet eller i hjernen. Endelig 
identificerede vi alle dødelige 
blodpropper gennem Dødsår-
sagsregisteret. I alt havde 1397 
prostatakræft patienter haft en 
blodprop i hjertet og 1585 en 
blodprop i hjernen. 

Vi analyserede disse informa-
tioner og fandt, at patienter be-
handlet med medicinsk kastrati-
on havde en  31% øget forekomst 
af blodpropper i hjertet og en 
19% øget forekomst af blodprop-
per i hjernen, når man sammen-
lignede med prostatakræftpatien-
ter, der ikke var blevet behandlet 
med medicinsk kastration. Om-
regnet til absolutte tal medførte 
den medicinske kastration cirka 
14 ekstra tilfælde af blodpropper 
i hjertet og 12 ekstra tilfælde af 
blodpropper i hjernen om året. 
Denne øgede forekomst af blod-
propper fandt man ikke efter 
kirurgisk kastration. 

I en supplerende analyse under-
søgte vi om den øgede risiko for 
blodpropper ved brug af medi-
cinsk kastration var afhængig 
af, om man tidligere havde haft 
en blodprop i hjerte eller hjerne. 
I denne analyse fandt vi, at pa-
tienter i medicinsk kastrations-
behandling med kendt blodprop-
sygdom havde mindre risiko for 
at få en ny blodprop i forhold til 
patienter uden kendt blodprop-
sygdom. Årsagerne til, at patien-
ter med kendt blodpropsygdom 
klarede sig bedst, er ukendte. En 
mulig forklaring kunne være, at 
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den forebyggende behandling 
disse patienter får for deres 
hjertekarsygdom, har beskyttet 
dem mod nye tilfælde af blod-
propper.
 
Anbefaling til patienter i 
behandling med 
medicinsk kastration
Studiet er netop offentliggjort 
i det internationale tidsskrift 
”European Urology”. Vores re-
sultater vil forventes diskuteret 
i Dansk Prostata Cancer Gruppe 

(DAPROCA) med henblik på, om 
der eventuelt skal ændres på 
de gældende retningslinjerne 
for valg af kastrationsbehand-
ling. Kastration er fortsat en 
god og uundværlig behandling 
for de mange patienter, der har 
fremskreden sygdom og for høj-
risiko patienter i stråleterapi. 
For patienter der er i behand-
ling med medicinsk kastration, 
kunne man på nuværende tids-
punkt overveje at forhøre sig 
om arvelig disposition til hjerte-

karsygdom, sikre normalt blod-
sukker, kolesteroltal samt blod-
tryk. Herved kunne en eventuel 
eksisterende hjertekarsygdom 
opdages, og relevant forbyg-
gende behandling påbegyndes. 
Endelig bør kirurgisk kastration 
overvejes for patienter med 
fremskreden sygdom. Behand-
lingseffekten mellem medicinsk 
og kirurgisk kastration er lige-
værdig, men den øgede risiko 
for blodpropper ville undgås 
ved valg af kirurgisk kastration. 


