Screening for lungekræft.
Jesper Holst Pedersen, overlæge, dr.med
Lungekræft er en af de hyppigste kræftsygdomme og er den kræftsygdom, der dræber flest
mennesker i Danmark, Europa og USA. Trods fremskridt inden for behandling er i gennemsnit
kun ca. 9 % i live 5 år efter påvisning af sygdommen i Danmark. En væsentlig årsag hertil er at
sygdommen ofte opdages for sent. Man ved at 70 - 85 % af de mennesker med lungekræft,
hvor sygdommen er opdaget tidligt, opnår varig helbredelse efter behandling. Sygdommen
regnes for at være opdaget tidligt, hvis svulsten i lungen er mindre end 1-2 cm, og der ikke er
spredning af sygdommen. Opsporing af sygdommen på et så tidligt tidspunkt er vanskeligt,
fordi den oftest endnu ikke har givet anledning til de symptomer, der forbindes med lungekræft.
Det betyder, at såfremt sygdommen skal opdages tidligt, er man nødt til at undersøge mennesker, som ikke har symptomer på lungekræft. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at undersøge
hele befolkningen, der som helhed har en lille risiko for udvikle sygdommen. Man er nødt til at
udvælge dem, der har en øget risiko. Det vil i praksis sige rygere over 50 år, tidligere rygere
eller mennesker, der i deres erhverv har været udsat for bestemte miljøfaktorer.
Den hidtidige metode til opsporing af sygdommen, almindelig røntgen undersøgelse af brystkassen, er ikke tilstrækkelig følsom til at opdage sygdommen tidligt (1), og det har derfor hidtil
været frarådet at udføre screening for lungekræft. For at afhjælpe dette er der i de senere år i
Japan og USA udviklet en særlig screenings metode til opsporing af lungekræft: "Lav Dosis
Spiral CT skanning". Ved denne metode skannes hele brystkassen på blot 10 sekunder, og små
knuder og pletter i lungerne kan påvises. Den anvendte stråledosis svarer til den, der anvendes
ved mammografiscreening for brystkræft. Metoden er det mest lovende fremskridt i de sidste
30 år i kampen mod lungekræft.
I Danmark står en tværfaglig arbejdsgruppe af læger, under Dansk Lunge Cancer Gruppe, bag
et forsøg med screening for lungekræft med lav dosis spiral CT skanning, som er gennemført på
Gentofte Hospital fra 2004 til 2006. Formålet er at afklare, om CT skanning 1 x årligt medfører,
at lungecancer opdages i et tidligere sygdomsstadie og fører til færre dødsfald pga lungekræft.
Forsøget omfatter 4052 personer, hvor halvdelen efter lodtrækning er blevet tilbudt CT skanning af brystkassen 1 gang årligt i 5 år. Forsøget er godkendt af den videnskabs etiske komite i
København og af Datatilsynet. Forsøget er finansieret ved en bevilling fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriet i juni 2004. De foreløbige resultater af forsøget er offentliggjort i internationale videnskabelige medicinske tidsskrifter (2-5). Det endelige resultat af forsøget forventes at være klart i 2015. Arbejdsgruppen har etableret et tæt samarbejde med tilsvarende
grupper i Europa og USA (se afsnit om screening i udlandet).
Nedenfor billeder fra CT skanning af lille lungecancer (8 mm, Stadium IA), som ved fornyet
undersøgelse 1½ år senere ses at være vokset.

Figur 1: CT Januar 2005

Figur 2: CT Marts 2007

Screening i udlandet
Det eneste sted i verden, hvor screening for lungekræft har været udført i større omfang, er
Japan. Her har man siden 1993 tilbudt screening med CT skanning til både rygere og ikkerygere i bestemte geografiske områder. I 1999 offentliggjorde Professor Claudia Henschke fra
New York resultaterne af screening af 1000 rygere over 60 år med lav dosis spiral CT skanning.
Resultaterne var opsigtsvækkende, idet hun kunne vise, at CT skanning var 7 gange mere
følsom end almindelig røntgen undersøgelse af lungerne til at afsløre små knuder i lungen.
Hun fandt, at 85% af de påviste tilfælde af lungekræft var i de tidlige stadier med en god
prognose efter operation (6,7).
På grund af disse resultater, er der siden 2002 iværksat videnskabelige forsøg med CT
screening i USA, Holland, Danmark, Italien, Tyskland og England .
I USA har NCI (National Cancer Institute) - det statslige kræftforsknings institut – gennemført
et lodtræknings forsøg med lav dosis CT skanning af 53.500 rygere og tidligere rygere til en pris
af 200 mio USD ( ca. 1,5 mia. Kroner !). Forsøget, National Lung Screening Trial (NLST), foregik
på 33 institutioner i USA fra 2002-7. Deltagerne er undersøgt med enten lav dosis CT skanning
eller almindelig røntgen undersøgelse af lungerne i 3 år, og kontrolleret i op til 6 år derefter
(8,9). Resultaterne fra dette store forsøg er meget overbevisende og viser, at CT screening
(under de givne betingelser i USA) fører til en statistisk signifikant reduktion af antal døde af
lungekræft på ca. 20% og tillige en signifikant reduktion i den generelle dødelighed på 6,7%(8).
Disse epokegørende resultater har i USA ført til, at en række fremtrædende faglige sammenslutninger nu har publiceret anbefalinger og guidelines, der anbefaler, at screening for lungekræft tilbydes rygere og tidligere rygere i alderen 55-75 år (efter de udvælgelses kriterier der
har været anvendt i NLST) (10-14). Den nationale forebyggelses komite i USA (US Preventive
Services Task Force (USPSTF) har senest anbefalet, at CT screening tilbydes efter NLST
kriterierne (15). Der er aktuelt undersøgelser i gang til vurdering af cost-benefit ved screening
både i USA, Canada, Australien og Danmark. I USA synes dette at være ca. 67.000 US$/QUALY.
CT screening udbydes nu på privatklinikker over hele USA, og lungekræft patientforeningerne
presser meget på for at få indført undersøgelsen som et generelt tilbud til rygere og tidligere
rygere, betalt enten via sundhedsforsikringerne eller Medicare. Der er dog stigende opmærksomhed på, at det er væsentligt, at rammerne for screeningsprogrammerne bliver ordentlige,
og at personale og institutioner, der udfører screeningen og opfølgningen, skal opfylde en
række kvalitetskrav for at kunne tilbyde den. Blandt andet bliver det formentligt et krav, at
man skal kunne tilbyde kikkertoperationer (VATS) til patienter, der skal opereres for
screeningspåvist lungekræft (16).
I Europa er der endnu ingen offentlige sundhedstjenester, der har besluttet at tilbyde screening
for lungekræft, men i flere lande er private klinikker begyndt at tilbyde det. Forskerne bag de
europæiske screeningsstudier har offentliggjort en statusartikel hvor man anbefaler at afvente
de endelige resultater fra studierne i Holland, Danmark, Italien og Tyskland samt evt England,
før man iværksætter CT screening (17). Disse resultater forventes i 2015 eller 2016. Det er
fremhævet, at man fortsat ved for lidt om ulemperne og risikoelementerne ved CT screening,
at selve screeningsmetoden fortsat forbedres (18), og at man forventer at have mere detaljeret
viden i løbet af de næste par år. Det er uvist, i hvor stor udstrækning privat screening vil gribe
om sig i de forskellige lande i Europa, og hvilken indflydelse dette vil få på indførelsen af
screening for lungecancer. Det forventes at en diskussion og evt. beslutning om indførelse af
screening for lungekræft i Danmark vil blive aktuel i løbet af de næste 2-3 år.
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