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Opsætning af guldmarkør gennem mellemkødet før strålebehandling for
prostatakræft

Vælg farveTil patienter og pårørende

 
Hvorfor skal der opsættes guldmarkør?
Når der skal gives strålebehandling for prostatakræft, er det vigtigt at skåne det omgivende væv
(blæren og endetarmen) så meget som muligt.
 
Derfor skal det område, der bestråles, være så lille som muligt
For at være sikker på at ramme hele prostata hver gang og samtidig skåne omgivelserne, sættes der 3
guldmarkører op i prostata.
 
 
Hvis du får blodfortyndende medicin
Får du blodfortyndende medicin skal du gøre følgende afhængigt af hvilket
præparat du får:
• Dipyridamol (Persantin, Orisantin) dosis fortsættes
• Acetylsalicylsyre (Magnyl, Hjerdyl, Hjertemagnyl etc) dosis fortsættes
• Warfarin (Marevan) dosis fortsættes, hvis INR er mindre end eller lig med 2,5.
INR kontrolleres ved din egen læge dagen før.
• Clopidogrel (Plavix, Cloriocard, Grepid) dosis fortsættes
• Ticagrelor (Brilique) dosis fortsættes
• Rivaroxaban (Xarelto) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.
• Apixaban (Eliquis) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.
• Edoxaban (Lixiana) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.
• Dabigatran (Pradaxa) pauseres i 2 dage før undersøgelsen
 
 
Hvordan foregår det?
Proceduren foregår ambulant.
Ved undersøgelsen ligger du på ryggen med benene hvilende i to bøjler. Herefter desinficeres
mellemkødet, og der indsprøjtes lokalbedøvelse i huden.
 
Guldmarkørerne sættes op gennem mellemkødet, mens der scannes med en ultralydsscanner.
 
 
Efter undersøgelsen
Der kan komme blødning fra urinrøret, blod i urinen og/eller blødning fra endetarmen. Det kan vare
nogle dage, men er ikke alvorligt.
Der kan endvidere være lidt blod i eller misfarvning af sædvæsken i op til et par måneder efter, at
guldmarkørerne er lagt.
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Vær opmærksom på infektion
Der kan i sjældne tilfælde opstå infektion i urinen. Det vil vise sig ved kraftig svien, måske
temperaturstigning. Andre symptomer er kulderystelser eller smerter nedadtil i maven.
 
 
Hvis du har mistanke om infektion, skal du kontakte
• Urinvejskirurgiskk Ambulatorium på telefon 7918 2316 hverdage mellem kl. 8.30 -12.00. Torsdag

mellem kl 9 - 12.
• Uden for dette tidsrum kontaktes Kirurgisk mellemvagt på telefon 7918 2000 - spørg efter kirurgisk

mellemvagt.
 
Husk at gøre lægen opmærksom på, at du har fået oplagt guldmarkører i blærehalskirtlen.
 
 
Hvad skal der ske med guldmarkørerne efter behandlingen?
Guldmarkørerne bliver siddende i prostata og skal ikke fjernes, idet de ikke kan skade urinrør eller
endetarm.
 
 
Hormonbehandling
Strålebehandling skal forudgåes af 3 måneders hormonbehandling.
 
I forbindelse med oplægning af guldmarkørerne får du en hormonmanipulerende indsprøjtning enten i
maveskindet eller i en muskel, hvis dette ikke allerede er givet.  Herefter sendes henvisning til
Onkologisk Afdeling  i Vejle, som af behandlingsmæssige årsager tidligst må starte strålebehandling 12
uger senere.
 
 
 


