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Abstract 

 

This study evaluates a proposed biologically adapted treatment strategy that aims on a patient 

specific optimization of the treatment based on the individual patient cancer characteristics. 

Information from 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission tomography (PET) is used to 

delineate the metabolic active parts of the tumour, considered to be the most radioresistant. 

Eradication of all clonogenic cells within this volume is considered essential for achieving the 

treatment goal of cancer free survival. To minimize the probability of local recurrence, a treatment 

strategy with an increased dose level, with 65.0 Gy to the metabolic tumour volume (MTV), is 

proposed; a PET-guided dose escalation.  

To evaluate the effect of such a dose escalated treatment strategy, a patient specific tumour control 

probability model (TCP) is developed, based on the linear quadratic model for cell-kill and previously 

published values for radiation and fractionation sensitivity. 88 patients, treated with curative intent 

for anal carcinoma, are prospectively included in the study. The prognostic ability of the model is 

evaluated, and further used to estimate the gain in local control when treating with a dose 

escalation. The tumour lesion glycolysis (TLG), given by the metabolic tumour volume and mean FDG 

PET activity within this volume, proves to be a good variable for assessing the total number of 

clonogenic cells within the tumour volume. This parameter proved superior to models where the 

number of clonogenic cells were estimated by use of the gross tumour volume (GTV) or by combining 

the variables TLG and GTV. In the combined model cell survival in both the metabolic tumour volume 

and the remaining non-active part of the tumour volume are considered. A scaling factor was 

introduced to produce a control level (80%) expected from recent literature. For the part of the 

patient population that had recurrence under conventional treatment, the model based on the 

tumour lesion glycolysis estimated a 45% gain in treatment effect from the dose escalation, when 

comparing population based median values from the conventional and the escalated regimens.  

Furthermore, radiotherapy treatment plans with such a local high dose to the metabolic tumour 

volume were generated for 11 patients, and compared to corresponding conventional treatment. All 

treatments were planned with Volumetric Arc Therapy (VMAT) delivered with 6 MV photons in 27 

fractions. Dosimetric calculations indicated that dose plans with escalation to MTV are achievable 

without large effect on the dose to normal tissues and organs at risk. FDG PET/CT acquisition after 

delivery of the ten first treatment fractions were used to assess whether the metabolic tumour 

volume remains stable throughout the treatment. Movement can lead to reduced dose coverage 

and, consequently, reduced effect from the dose escalation. The analysis showed that the dose 

coverage of MTV is heavily reduced for a sub-group of patients, with lack of positional stability of 

MTV. For this group, adaption of the treatment might be considered to achieve full dose coverage. 

Furthermore, assessment is made for whether patient specific values from the FDG PET acquisition 

pre- and mid-therapy can be used to assess prognostic features and treatment response on a patient 

specific basis.   
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Sammendrag 

 

I denne studien vurderes en foreslått biologisk tilpasset behandlingsstrategi for 

analkarsinompasienter, som tar sikte på en pasientspesifikk optimalisering av behandlingen som 

velges individuelt for hver pasient avhengig av kreftkarakteristikken. Informasjon fra 18F-

fluorodeoxyglykse (FDG) positronemisjonstomografi (PET) brukes til å segmentere det metabolsk 

aktive området av svulsten som antas å være det mest stråleresistente området av tumor. Dette 

området ansees som avgjørende for hvorvidt behandlingsmålet oppfylles og alle klonogene celler 

utryddes. For å minimere sannsynligheten for lokale residiv for pasientgruppen foreslås et 

behandlingsregime med et økt dosenivå på 65.0 Gy begrenset til dette metabolske tumorvolumet 

(MTV).        

For å vurdere behandlingseffekten av en slik doseeskalasjon, utvikles en pasientspesifikk 

tumorkontrollsannsynlighetsmodell (TCP), basert på den lineær-kvadratiske modellen for 

celleoverlevelse og tidligere publiserte verdier for strålesensitivitet og fraksjoneringssensitivitet. 88 

pasienter behandlet med kurativt formål for analkarsinom inkluderes prospektivt i studien. Den 

prognostiske rollen til modellen vurderes, og modellen brukes til å estimere forbedring av lokal 

kontroll fra lokal doseeskalasjon. Tumorlesjons-glykolysen (TLG), gitt ved det metabolske 

tumorvolumet og gjennomsnittlig FDG PET-aktivitet innenfor dette volumet, viste seg å være en god 

variabel for å anslå den totale andelen klonogene celler innenfor tumorvolumet. Denne parameteren 

var overlegen lignende modeller utviklet ved bruk av henholdsvis gross tumorvolum (GTV) og som en 

kombinasjon av variablene TLG og GTV, hvor celleoverlevelse både innenfor det metabolske 

tumorvolumet og det resterende ikke-aktive svulstvolumet antas avgjørende for sykdomsfri 

overlevelse. En skaleringsfaktor ble introdusert for å oppnå et populasjonsbasert kontrollnivå (80%) 

forventet fra nyere litteratur. For pasientgruppen som under konvensjonell behandling fikk 

tilbakefall, estimerte modellen basert på tumorlesjons-glykolysen en økt behandlingseffekt fra 

doseeskalasjonen på 45% ved sammenligning av populasjonsbaserte medianverdier fra 

konvensjonelt og eskalert regime.  

Videre genereres stråleterapiplaner med et slikt lokalt høydoseområde til MTV for 11 pasienter, og 

sammenlignes med tilsvarende konvensjonell behandling. Alle planene planlegges med volumetrisk 

modulert bueterapi (VMAT) levert med 6 MV fotoner i 27 fraksjoner. Doseestimat indikerer at et 

høyere dosenivå til MTV er oppnåelig uten stor effekt på dosen til normalvev og risikoorganer. FDG 

PET/CT-avbildning tatt etter behandlingens ti første fraksjoner brukes til å vurdere hvorvidt det 

metabolske tumorvolumet forblir stabilt gjennom behandlingsløpet. Forflytning kan føre til redusert 

dosedekning, og dermed nedsatt effekt av den lokale eskalasjonen.  Analysen viser at dosedekningen 

av MTV reduseres kraftig gjennom behandlingsløpet for en sub-gruppe av pasientene med mangel på 

posisjonell stabilitet av MTV. For denne gruppen kan adaptering av behandlingen underveis vurderes 

for å oppnå full dosedekning. Videre vurderes det hvorvidt pasientspesifikke verdier fra FDG PET-

avbildningen pre- og mid-terapi kan brukes til å si noe om prognose og behandlingsrespons på en 

pasientspesifikk basis.   
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Liste over forkortelser og faguttrykk 

 

CR                                      Complete Response 

CT                                      Computertomografi 

CTV   Clinical Target Volume    

DVH    Dose-volum histogram 

FDG    Fluorodeoxyglykose 

FOV Field of View 

Gantry En roterende rammestruktur, som muliggjør for bestråling i flere vinkler for 
CT og stråleterapibehandling.  

GLUT Glukosetransportproteiner 

GTV   Gross Tumor Volume 

HPV   Humant papillomavirus 

HIV   Humant immunsvikt-virus 

IMPT   Intensity Modulated Proton Therapy 

IMRT   Intensity Modulated Radiation Therapy 

ITV   Internal Target Volume 

LET   Linear Energy Transfer 

MLC    Multi-Leaf Collimator 

MTV   Metabolsk tumorvolum 

NED    No Evidence of Disease 

NSC     Number of Surviving Cells 

PET   Positronemisjonstomografi 

Pitch Størrelse for bordforflytning per rotasjon over nominell skivetykkelse brukt 
ved helisk CT-skann. 

PSF Point Spread Function 

PTV                                    Planning Target Volume  

SF                                       Surviving Fraction 

TCP   Tumour Control Probability 

TLG   Tumour Lesion Glycolysis 
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TOF   Time of Flight 

Tracer Radioaktivt molekyl som ved henfall sender ut gammastråler som detekteres i 
en PET-skanner. 

VMAT   Volumetric Modulated Arc Therapy 

Voxel   Tre-dimensjonalt bildeelement som representerer romlig oppløsning.  
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1 Innledning 
 

Analkreft er en relativt sjelden sykdom, med forekomst på mindre enn 1 av 100 000 av den generelle 

populasjonen i de fleste land. Forekomsten har imidlertid økt betraktelig gjennom de siste tre 

tiårene. Hovedfaktorene for økt risiko er infeksjon av humant papillomavirus (HPV) og humant 

immunsvikt-virus (HIV). [3, 4] Standard behandling innbefatter stråleterapi med kjemoterapi eller 

stråleterapi alene, i henhold til pasientens kreftstadium og toleranse til kjemoterapi. Til tross for 

relativt gode resultater av behandlingen er videre sykdom observert i omkring 25% av tilfellene, hvor 

hoveddelen av tilbakefall skjer innen 2 år etter behandling. [5, 6] Det er dermed ønskelig å kunne 

identifisere parametere som er prediktive for hvilke pasienter som har høy risiko for tilbakefall, og 

ved dette kunne optimalisere behandlingen for denne pasientgruppen. Lokoregionale tilbakefall 

dominerer, og flesteparten av pasientene får residiv innenfor området til primærsvulsten. [6] Dette 

indikerer at lokoregionale tiltak er essensielt for forbedring av behandlingsutfallet.  

Analkarsinomer er typisk hypermetabolske, og viser høyt opptak av 18F-fluorodexoglukose (FDG) i 

positronemisjonstomografi (PET). Med informasjonen fra FDG PET-avbildning kan man ta sikte på en 

optimalisering av behandlingen som velges individuelt for hver pasient avhengig av 

kreftkarakteristikken. Individuell behandling er et mål innen moderne kreftterapi. Avanserte 

stråleplanleggingssystem og bedret leveringskapasitet til lineærakseleratorer har ført til at man i dag 

kan behandle med gunstige dosedistribusjoner med høy konformitet. Forbedringer innen stråleterapi 

sikter på å maksimere behandlingseffekten samtidig som behandlingsrelaterte bivirkninger 

minimeres. Dette kan oppnås ved å redusere dosen til normalvev samtidig som dosen til 

tumorvolumet eskaleres. Avanserte behandlingsmetoder gjør det mulig å oppfylle dette målet, og 

muliggjør med dette nye, forbedrede behandlingsstrategier. Videre kan et vedvarende høyt opptak 

av FDG etter og under behandling indikere dårlig behandlingsrespons og økt sannsynlighet for 

klonogen celleoverlevelse og proliferasjon ved endt behandling. [7, 8] På bakgrunn av dette kan FDG 

PET/CT-avbildning underveis i behandlingsløpet brukes til å vurdere behandlingsrespons og behov for 

tilpasning av behandlingen. I tillegg kan avbildning underveis i behandlingsløpet brukes til å vurdere 

nye behandlingsstrategier, og studere hvorvidt de vurderte behandlingsplanene er robuste og om 

ønsket dosefordeling oppnås. Tidlig evaluering av den initiale utbredelsen av svulsten, dens 

terapeutiske respons og tilbakefall kan utgjøre avgjørende faktorer for kontroll over sykdommen. 

Videre kan man, ved å identifisere faktorer prediktive for dårlig behandlingsrespons, tilrettelegge for 

fremtidige behandlingsstrategier skreddersydd til pasienter med dårlig prognose.  

I denne studien vurderes et biologisk adaptert stråleterapiregime som baserer seg på funksjonell 

informasjon fra FDG PET-avbildning. Målet er å forbedre stråleterapi av analkreftpasienter ved å 

bruke nye teknikker som tilrettelegger for bedre doselevering til svulsten og områder med høy risiko 

for kreftvev, og mindre dose til normalvev og risikoorgan. Valg av mest hensiktsmessige 

behandlingsstrategi vil øke pasientens sjanse for helbredelse og sykdomsfri overlevelse. Både 

intensiteten av FDG-opptaket i svulsten og det metabolske tumorvolumet (MTV) spiller en 

prognostisk rolle for pasienter med analkreft. Studier har vist at pasienter med store områder med 

høy metabolsk aktivitet i pre-terapi PET-skann har høyest risiko for lokalt tilbakefall etter 

behandlingen. [9-11] Dette antyder at disse områdene potensielt er de mest stråleresistente, og det 
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er dermed sannsynlig at kilden til tilbakefall kan være celleoverlevelse i områder med høyt FDG-

opptak pre-terapi. Det vil dermed kunne være hensiktsmessig å gi et høyere dosenivå til disse delene 

av svulsten for å øke sannsynligheten for lokal kontroll. På bakgrunn av dette vurderes en 

behandlingsplan hvor volumetrisk modulert bueterapi (VMAT) brukes til å levere en høyst biologisk 

konform dosefordeling, hvor et høydoseområde legges til det metabolsk aktive tumorvolumet i et 

foreslått eskalert behandlingsregime. Ved å begrense høydoseområdet til et såpass lokalt område i 

pasienten, forventes ikke effekten av doseøkningen å medføre en signifikant effekt på dosene til 

normalvev og risikoorgan. FDG PET/CT-avbildning etter behandlingens første ti fraksjoner brukes til å 

vurdere behandlingsplanens robusthet og geografiske treffsikkerhet. Videre utvikles en 

pasientspesifikk tumorkontrollsannsynlighetsmodell (TCP), basert på FDG-opptak og 

stråleterapidoser, for å få et kvantitativt mål på den faktiske effekten av en doseintensivert 

behandlingsstrategi. Modellen baserer seg på den klassiske lineær-kvadratiske modellen for 

celleoverlevelse, Poissonstatistikk og tidligere klinisk utledede verdier for strålesensitiviteten. Ulike 

parametere brukes som representasjon for andelen klonogene celler innad i svulsten, og den 

prognostiske rollen til modellen vurderes ved sammenligning med faktisk pasientutfall for 

populasjonen. Slike matematiske modeller er et viktig verktøy for å få kvantitative mål for effekten av 

behandlingen, slik at man lettere kan evaluere og vurdere den faktiske effekten av ulike 

behandlingsstrategier.   

Formålet med denne studien er å vurdere hvorvidt et biologisk tilpasset doseintensivert 

behandlingsløp, med et høydoseområde til det metabolske tumorvolumet, er mulig uten en markant 

økning i dosen til normalvev og risikoorgan, og hvorvidt dosefordelingen forblir som ønsket gjennom 

behandlingsløpet. Det sistnevnte studeres ved sammenligning av doseplaner i PET/CT-bildegrunnlag 

anskaffet henholdsvis før behandling og etter behandlingens ti første fraksjoner. Hypotesen om at en 

slik intensivering vil forbedre lokal kontroll og minimere sjansen for tilbakefall for pasientgruppen 

testes ved tumorkontrollsannsynlighetsmodellering. Modelleringen brukes også til å vurdere hvilke 

parametere som best representerer den klonogene celletettheten i svulsten, og dermed viser best 

samsvar med utfallet for pasientgruppen.     
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2 Teoretisk bakgrunn 

 Kreft i analkanalen 
 

Analkreft er en sjelden kreftsykdom som utgår fra plateepitel i overgangen mellom ytterste delen av 

endetarmen og huden. I Norge er det rundt 40 – 70 personer som får denne diagnosen hvert år (73 i 

2015). [4, 12] Sykdommen er hyppigst hos kvinner, og vanligst fra 60-års alderen. Ved Oslo 

Universitetssykehus (OUH) behandles omkring 20-30 pasienter hvert år. [13] Figur 1 viser 

aldersspesifikk (A) og periodespesifikk (B) forekomst av pasienter diagnostisert med analkarsinom i 

Norge.    

 

A. 

 

B. 

Figur 1: Aldersspesifikk (A) og periodespesifikk (B) forekomst av kreft i analkanalen basert på data fra 
Kreftregisteret. [4, 12] 



4 
 

 

Krefttypen er saktevoksende, og spres vanligvis gjennom lymfesystemet til regionale lymfeknuter slik 

som perirektale lymfeknuter, iliaca interna (karene på bekkenveggen) og lymfeknuter i lysken. 

Lymfeknutespredning angis hos opp til 30% av pasientene. Kun sjelden, eller veldig sent, spres det til 

fjerntliggende områder. Hematogen spredning forekommer hos mindre enn 10% på 

diagnosetidspunktet. Det at sykdommen er såpass regional, gjør kurativ behandling med stråleterapi 

mulig for de fleste tilfeller av sykdommen. [4, 14]  

Behandlingsutfallet for analkreft er bedre enn for andre typer gastrointestinal kreft. En norsk studie 

av Bentzen et al. fra 2011 tok for seg en populasjon med 328 pasienter behandlet med kurativt 

formål. [6] De fant en komplett respons for 87% av pasientene, som økte til 93% etter kirurgi. 24% av 

pasientene fikk tilbakefall, noe som førte til en 5-års sykdomsfri overlevelse på 74%. Lokoregionale 

residiv dominerte, med størst hyppighet for tilbakefall innenfor det primære svulstområde. Siden 

majoriteten av tilbakefall for analkreftpasienter er lokale, er oppnåelse av lokal kontroll en kritisk 

faktor for helhetlig kontroll over kreften. Dette indikerer et behov for å identifisere diagnostiske 

faktorer før behandling som kan forutsi behandlingsresponsen, slik at man bedre kan individualisere 

behandlingen og forbedre utfallet for pasienter i høyrisikogruppen.     

 

 Stråleterapi og ioniserende strålings effekt på biologisk materiale 
 

2.2.1 Biologisk effekt av stråling  

  

Eksponering av levende vev for ioniserende stråling er en kompleks prosess som innbefatter en rekke 

faktorer. Umiddelbar fysisk skade kan bli forårsaket av primær deposisjon av energi til atomer og 

molekyler langs veien til strålingen, og høyt nivå av skade på cellene kan føre til rask celledød. I tillegg 

til primærionisasjoner kan strålingen føre til sekundær skade ved produksjon av høyt reaktive 

kjemikalier. Dette skjer når primærinteraksjonen resulterer i ionisasjoner som skaper atomer og 

molekyler med uparede elektroner, såkalt frie radikaler. De frie radikalene er høyst reaktive, og kan 

indusere kjemisk endring i kritiske biologiske strukturer. Alle komponenter av cellene kan bli skadet 

av disse prosessene. Imidlertid har cellene et robust reparasjonssystem, og studier har vist at det er 

skade på DNA i cellekjernen som er den kritiske faktoren for celledød. [15] Celler som overlever 

skader på DNA kan imidlertid føre til langsiktige biologiske effekter, slik som kreft eller genetiske 

abnormiteter, som kanskje først blir tydelig flere år etter eksponeringen.  

I industrialiserte land kan omkring en tredjedel av befolkningen forvente å bli diagnostisert med kreft 

i løpet av levetiden, og kreftbehandling er en stor medisinsk gren. Stråleterapi har en lang historikk 

som behandlingsteknikk, ofte i kombinasjon med kjemoterapi og/eller kirurgi. Ved å skade 

kreftcellenes DNA mister cellene egenskapen til å reprodusere seg, og dermed kan kreftsykdommen 

elimineres. Imidlertid vil friske celler også bli skadet av strålingen. Det må dermed finnes en balanse 

mellom de potensielle terapeutiske fordelene og potensialet for skadelig effekt påført normalvev. 
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Figur 2: Absorbsjon av fotoner som en funksjon av vanndybde. [16] 

 

Den absorberte dosen levert til vevet defineres som den totale energien deponert per enhet 

vevsmasse, og har enhet Gray (Gy) hvor 1 Gy = 1 J/ kg. I praksis avhenger den biologiske effekten av 

andre faktorer i tillegg til den totale dosen, inkludert type stråling brukt, doserate og hvorvidt organ 

og interessevolum er jevnt bestrålt. En viktig størrelse i stråleterapi er linear energy transfer (LET), 

som måler energi deponert per enhet avstand langs rekkevidden til strålingen. Partikler med høy LET, 

som tunge ioner og α-partikler, deponerer energien raskt og har kort rekkevidde, mens partikler med 

lav LET, som elektroner og fotoner, har lengre rekkevidde og mindre tett energiavsetning. Den 

nåværende dominerende stråletypen brukt for kreftbehandling er fotonstråling, med behandling 

med flere fraksjoner over flere uker. En av de største ulempene med fotoner er at absorbsjonen i 

vev, etter en initial økning, faller tilnærmet eksponentielt, ref. figur 2. Dette medfører at mye av 

strålingen blir absorbert før den har nådd svulsten, noe som fører til skade på normalvev. 

Eksponeringen av normalvev for høye doser kan reduseres, samtidig som dosen til svulsten 

opprettholdes, ved å rette strålingen mot svulststedet fra flere retninger med et roterende gantry1.      

 

2.2.2 Intensitetsmodulert stråleterapi og volumetrisk modulert bueterapi  

 

I 3D-konformal stråleterapi formes strålefeltene etter projeksjonen av målvolumene i ulike vinkler 

rundt pasienten. Ved å bestråle i ulike vinkler spres dosen levert til mellomliggende normalvev, slik at 

dosebelastningen fordeles over et større anatomisk område. I hver vinkel formes feltene slik at de i 

størst mulig grad dekker målvolumene og skjermer omliggende vev. På denne måten reduseres 

dosen til normalvev og anatomiske strukturer utenfor målvolumområdet. Figur 3 A viser et 

illustrasjonsbilde av en lineærakselerator fra Elekta, og illustrerer hvordan gantry roteres rundt 

pasienten for bestråling i ulike vinkler.  

                                                           
1 Gantry: roterende rammestruktur. 
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Intensitetsmodulert stråleterapi (IMRT) omfatter en rekke behandlingsteknikker utviklet for å 

opprettholde eller forbedre lokal kontroll av kreftsykdommer samtidig som behandlingsrelatert 

toksisitet minimeres ved levering av en presist formet tre-dimensjonal dosedistribusjon. Dette 

oppnås ved at strålefeltet blir modulert til ulike intensitetsnivå som følger ønskede konturer for 

optimal dosefordeling til ulike målvolum. Stråleintensiteten varierer med svulstens og 

målvolumenes, form slik at man oppnår en mer optimal dosefordeling enn ved konvensjonell 

strålebehandling.  

Strålefeltene formes ved bruk av mangebladskollimatorer (MLC), som plasseres mellom strålekilden 

og pasienten. Bladene i kollimatoren kan beveges individuelt, og består av materiale av høyt atomisk 

nummer, vanligvis wolfram, som skal absorbere og blokkere det rektangulære strålefeltet utsendt fra 

lineærakseleratoren. Bredden og bevegeligheten til bladene vil være begrensende faktorer for 

mulige konfigurasjoner og feltformer. Figur 3 B illustrerer hvordan posisjonen til de ulike bladene i 

kollimatoren brukes til å forme strålefeltet. Ulike dosenivå kan leveres til ulike deler av målvolumet 

ved å variere feltkonfigurasjonen og tiden for bestråling. Systemet tilrettelegger dermed for høyst 

konforme dosefordelinger, noe som muliggjør for behandlingsregimer som skreddersys 

kreftkarakteristikken for hver enkelt pasient.  

 

A. B. 

Figur 3:  Lineærakselerator fra Elekta (A). [17] Mangebladskollimatorsystem brukt til å forme 
strålefeltet til ønsket form (B). [18] 

 

For å beregne hvordan de ulike variablene må varieres for å oppnå ønsket dosedistribusjon brukes 

invers behandlingsplanlegging. Matematisk kan man se på stråleterapi som et inverst problem; man 

kjenner ønsket dosefordeling (full dose til tumor, null dose til alt annet vev), men vet ikke beste måte 

å oppnå dette på. I invers behandlingsplanlegging starter man dermed ut med det ønskede 

resultatet, og jobber seg bakover mot innsendte strålefeltintensiteter. Ønsket dosedistribusjon 
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spesifiseres ved å sette en rekke objektiv som ønskes oppfylt. En computeralgoritme beregner 

passende leveringsløp for å oppnå de satte kravene og målene. Dosekonformitet, dosehomogenitet, 

sparing av normalvev, effektivitet og tilstrekkelig dose til tumor er noen av faktorene som må tas 

hensyn til og kan stå i motsetning til hverandre. Av denne grunn kan det brukes vektfaktorer som 

forteller algoritmen hvilke objektiver som skal prioriteres oppfylt. Algoritmen beregner modulasjoner 

av interne intensiteter av formede felt slik at summen av dem produserer en relativ uniform dose 

innenfor målvolumet, samtidig som dosen utenfor reduseres. På denne måten oppnår man 

tilstrekkelig dekning av målvolumene samtidig som man i stor grad unngår risikoorganene. 

Optimaliseringen skjer ved minimering av kostfunksjonen; 

 c = ∑ Ii(Di −  Di
P)2

N

i

, (1) 

her vist for en struktur, hvor Di er faktisk dose og Di
P foreskrevet dose til den i’te voxelen, N er antall 

voxler og Ii er vektingsfaktoren. I optimaliseringen inkluderes en rekke ulike interessestrukturer med 

ulike dosekrav og restriksjoner, og for å finne et optimalt leveringsløp for stråleterapiplanen 

minimeres summen av kostfunksjonene til alle organer og interessevolum inkludert.   

Volumetrisk modulert bueterapi (VMAT) er en avansert form av IMRT. Metoden skiller seg fra andre 

IMRT-teknikker ved at dosen leveres kontinuerlig mens maskinen roteres rundt pasienten i buer. I 

tillegg brukes kjegleformede strålefelt, som muliggjør for doselevering til et helt volum. Dette gjør 

teknikken lite tidskrevende. Dosedistribusjonen tilpasses ved simultan variasjon av tre parametere; 

hastigheten til gantry-rotasjonen, formen på feltene via bevegelse av mangebladskollimatorer og 

doseraten. Ved at strålefeltet formes etter målvolumets projeksjon i hver vinkel i buen reduseres 

volumet av vevet som blir bestrålt til foreskrevet dose utenfor målvolumet. Dette tillater for 

eksempel for levering av en høyere foreskrevet dose innenfor målvolumet for et gitt nivå av 

normalvevskomplikasjoner. 

 

 Tumorkontrollsannsynlighetsmodellering 
 

Når man skal sammenligne ulike behandlingsstrategier og vurdere nye behandlingsmetoder, er 

doseestimat på dosedekningen av målvolum og skjerming av risikoorgan sentrale og viktige faktorer. 

Imidlertid er det det faktiske endepunktet av stråleterapien, tumorkontroll og dermed overlevelse, 

som er av betydning når behandlingsmetoder skal evalueres. Det er dermed høyst interessant og 

nyttig å ha en metode for å forutsi og sammenligne behandlingsutfallet for ulike planer og strategier. 

For å få et mål på sannsynligheten for å oppnå lokal kontroll for et gitt behandlingsregime, kan man 

bruke matematiske modeller som baserer seg på tumorkarakteristikk, cellers respons på stråling og 

statistiske modeller. Denne type matematisk modellering er kjent som tumorkontrollsannsynlighet 

(TCP). Slike biologiske modeller gjør det mulig å estimere den kliniske effekten av forbedringer i 

dosedistribusjon gjennom bruk av nye strålingsmodaliteter, stråleleveringssystem og 

behandlingsplaneleggingssystem.  
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2.3.1 En strålebiologisk modell for TCP 

 

Dose og respons er relaterte parametere, og kan bli representert ved dose-respons kurver. Disse 

kurvene viser forholdet mellom dosen levert og responsen på behandlingen, og har gjerne en 

sigmoid form (kumulativ gausskurve), ref. figur 4 A. Ulike endepunkt kan brukes som et mål på 

respons. I det følgende brukes lokal kontroll som endepunkt. Det fins flere typer matematiske 

modeller for å fremstille forholdet mellom dose og respons. I denne oppgaven modelleres 

sannsynligheten for lokal kontroll ved bruk av en lineær-kvadratiske modell og Poissonstatistikk. 

Dose-respons kurver for stråleterapi er av fundamental betydning i klinisk stråleterapi, og som basis 

for mer teoretiske betraktninger angående for eksempel den potensielle forbedringen som nye, 

modifiserte doseleveringsregimer kan tilby.    

 

 

A. 

 

B. 

Figur 4: Sigmoid dose-responskurve (A). Overlevelseskurve gitt ved den lineær-kvadratiske modellen 
(B), med α og β som strålesensitivtetskonstanter. 

 

For å beregne sannsynligheten for tumorkontroll brukes en matematisk modell basert på cellers 

respons på stråling. En rekke strålebiologiske eksperiment har demonstrert at overlevelsen av celler 

etter bestråling, med unntak av små stråledoser, kan beskrives ved en lineær-kvadratiske modell, 

først beskrevet av Chadwick og Leenhouts i 1973. [19] For denne modellen er overlevelsesfraksjonen, 

SF (surviving fraction), etter en uniform dose d levert i n fraksjoner gitt ved,    

 𝑆𝐹 =  𝑒
−𝛼𝑛𝑑(1+

𝛼
𝛽

𝑑)
 (2) 

  

hvor den totale dosen levert er D = nd. Parameterne α og β er strålesensitivitetskonstanter, og sier 

noe om hvordan cellene reagerer på ioniserende stråling. Konstantene beskriver henholdsvis 

initialbøyningen og graden av krumning til overlevelseskurven (ref. figur 4 B). 
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Etter levering av en gitt stråledose vil forventningsverdien for antall overlevende celler, NSC (number 

of surviving cells), være en funksjon av initialverdien av antall klonogene celler, N0, og 

overlevelsesfraksjonen, SF; 

 𝑁𝑆𝐶 =  𝑁0𝑒
−𝛼𝑛𝑑(1+

𝛼
𝛽

𝑑)
 (3) 

   

Videre antas det at svulsten kun er kontrollert dersom alle klonogene celler (celler med potensial for 

ukontrollert deling) har blitt eliminert. Dette er kjent som target-cell hypotesen for tumorkontroll, og 

ble først beskrevet av Munro and Gilbert 1961. [20] Sannsynligheten for lokal kontroll og utrydning 

av svulsten tilsvarer dermed sannsynligheten for at ikke en eneste klonogen celle overlever 

behandlingen.      

For å beregne sannsynligheten for å oppnå null overlevelse antar vi at etter bestråling vil det, for en 

populasjon av identiske svulster, være en Poissonfordelt distribusjon mellom svulstene av antall 

overlevende celler. Sannsynlighetsfunksjonen for en hendelse i en Poissondistribuert modell er gitt 

ved 

 𝑃 =  
𝜆𝑘𝑒−𝜆

𝑘!
 (4) 

 

hvor λ angir hendelsesraten og k hendelsen. I vårt tilfelle ønsker vi å beregne sannsynligheten for null 

celleoverlevelse, noe som tilsvarer k = 0. Raten angir antall overlevende celler, og dermed er λ gitt 

ved NSC, ref. formel 3. Dermed blir sannsynligheten for tumorkontroll gitt ved  

 𝑇𝐶𝑃 =  𝑒−𝑁𝑆𝐶 =  𝑒𝑥𝑝 {−𝑁0𝑒
−𝛼𝑛𝑑(1+

𝛼
𝛽

𝑑)
} (5) 

  

2.3.2 Samsvar med kliniske data 

 

Det er viktig å sammenligne teoretiske modeller med kliniske data for å se hvor godt modellen 

representerer pasientenes faktiske respons. Ved slik sammenligning har man funnet at det nesten 

ikke er noen kliniske dose-respons kurver som har så bratt stigning som det den matematiske 

modellen forutsier. [21, 22] Dette til tross for begrensningene assosiert med slike data brukt for 

modellering, slik som usikkerhet i dosimetri, få pasienter (dårlig tellestatistikk) og upresis klinisk 

definisjon av lokal kontroll.    

Mange hypoteser har blitt gransket opp gjennom årene for å forklare den grunne stigningen 

observert i de kliniske dose-respons kurvene. Variasjon mellom svulsters respons på stråling er et 

velkjent fenomen. Histopatologisk type, hemoglobinkonsentrasjon, celleproliferasjonskinetikk, 

cellulær radiosensitivitet og immunsystemsreaksjoner er noen faktorer som kan bidra til å påvirke 

behandlingsresponsen for hver enkelt svulsts. [23] I en analyse av kliniske dose-respons data av 

Brenner fra 1993 ble det demonstrert at det var mulig å forklare den store variasjonen i dose krevd 

for å oppnå lokal kontroll for en rekke forskjellig lesjoner, inkludert plateepitelkarsinom, utelukkende 

på grunn av variasjoner i α fra en lesjonstype til en annen og variasjon i antall klonogene celler. [24] 
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Antallet klonogene celler ble antatt proporsjonal med volumet til lesjonen. For å gjøre rede for disse 

variasjonene, og unngå den urealistisk bratte gradienten til dose-respons kurven, har det blitt 

utviklet en modell hvor heterogeniteten tas i betraktning ved å anta at strålesensitivitetskonstanten, 

α, er normaldistribuert over populasjonen. I en studie av Keall og Webb ble korrelasjon av kliniske 

data og TCP-estimat sammenlignet for modellering med en singulærverdi for α og modellering med 

en normalfordelt distribusjon for strålesensitivitet for en rekke ulike kreftceller. Det viste seg at den 

normaldistribuerte modellen ga best samsvar med de kliniske kurvene. [25] Ved å modellere 

klonogen celleoverlevelse med et visst spenn i strålesensitiviteten over pasientpopulasjonen, vil 

responsen som en funksjon av dose være ulik for hver pasient, og variasjonen mellom svulstene tas 

dermed hensyn til. Det gode samsvaret mellom slike modelleringsstudier og kliniske kurver indikerer 

at svulstenes iboende strålesensitivitet, representert ved α alene, spiller en dominant rolle for den 

observerte heterogeniteten i pasientrespons.  

 

 Volumer for behandlingsplanlegging 
 

For doseberegninger og behandlingsplanlegging er allmenne standarder for definerte volum og 

doserapportering nødvendig for å kunne sammenligne og rapportere meningsfulle data av ulike 

behandlingsmetoder. International Commision on Radiation Units and Measurements (ICRU) [26] 

anbefaler at de følgende volumene skal defineres;    

Gross tumor volume (GTV): Innbefatter den synlige utstrekningen og plasseringen av svulsten. 

Delineasjon er mulig hvis svulsten er synlig eller mulig å demonstrere gjennom avbildning.    

Clinical target volume (CTV): Representerer den sanne utstrekningen og posisjonen til svulsten. 

Omfatter alt synlige svulstvev samt alt vev som, basert på klinisk erfaring, antas å inneholde 

kreftceller. Videre antas det at det ikke finnes kreftceller utenfor dette volumet. Tilstrekkelig 

dosedekning av CTV er avgjørende for å oppnå det terapeutiske målet.  

Internal target volume (ITV): En intern margin legges til CTV for å kompensere for indre fysiologisk 

bevegelse og variasjon av CTV under behandlingsløpet. 

Planning target volume (PTV): PTV inkluderer en ekstra margin omkring ITV for å kompensere for 

pasientbevegelse og usikkerheter i oppsetting. PTV tar dermed høyde for både effekten fra indre 

organ og pasientbevegelse, og nøyaktigheten til stråleleveringen og pasientoppsettet. Marginen bør 

være så liten som mulig, slik at omliggende vev ikke får en overdreven høy dose. 

Treated volume: Ytterlige marginer må anskaffes rundt PTV for å tillate for begrensninger ved 

behandlingsteknikken. Dermed bør den minimale måldosen representeres av en isodoselinje, kalt 

behandlet volum. Det behandlede volumet er, generelt sett, større enn PTV og avhenger av den 

bestemte behandlingsteknikken.  

Irradiated volume: Volumet av vev som mottar en signifikant dose, definert som ≥ 50 % av spesifisert 

måldose, kalles det bestrålte volumet.  
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Planning organ at risk volume: Risikoorganene bør inntegnes for doseberegninger, og må sikres 

tilstrekkelig beskyttelse mot overdosering.   

Figur 5 viser en forenklet fremstilling av definerte målvolum.  

 

 

 

 

 Klassifisering og behandling 
 

For å beskrive utbredelsen av kreftsykdommen ved diagnosetidspunktet brukes TNM-klassifisering. 

Her vurderes tumor (T), lymfeknuter (N) og fjernmetastaser (M).  

T:  beskriver størrelse av primærtumor og om den har invadert nærliggende vev.  

N:   beskriver involvering av regionale lymfeknuter.  

M:  beskriver fjernmetastaser, herunder spredning til lymfeknuter utenfor det regionale 

drenasjeområdet. Mx angir at fjernmetastaser ikke kan bedømmes, M0 innebærer at det ikke 

er noen fjernmetastaser, og M1 betyr at fjernmetastaser er påvist. 

 

Kreftspesifikke definisjoner av T og N for analkreft er listet i tabell 1.  

 

Figur 5: Målvolum anbefalt definert for behandlingsplanlegging 
og rapportering av behandlingsdoser.  
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Tabell 1: Klassifisering av T og N for analkreftpasienter. [4, 6] 

Primærsvulst Regionale lymfeknuter 

Tx Primærtumor kan ikke bedømmes Nx Regionale lymfeknuter kan ikke 

bedømmes 

T0 Ingen indikasjon på primærtumor N0 Ingen regionale 

lymfeknutemetastaser 

T1 Tumor ≤ 2 cm i største diameter N1 Metastase i perirektale eller 

mesorektale lymfeknuter 

T2 Tumor ≥ 2 cm, men ≤ 5 cm i største 

dimensjon 

N2 Metastaser i unilaterale iliaca 

interna og/eller unilateral inguinale 

lymfeknuter 

T3 Tumor > 5 cm i største dimensjon N3 Metastaser i peri- eller 

mesorektale og inguinale 

lymfeknuter og/eller bilaterale 

iliaca interna og/eller inguinale 

lymfeknute 

T4 Tumor har invadert nærliggende 

organ (uavhengig av størrelse) 

 

Figur 6 illustrerer klassifiseringen av primærtumoren for tumorstadiet T1, T2 og T3.  

 

 

Figur 6: Klassifisering av primærtumor for analkarsinomer. [4] 

  

Den vanligste kurative behandlingsmetoden for analkreft på verdensbasis i dag er strålebehandling 

med eller uten cellegift. I Norge bestemmes nasjonale retningslinjer for behandlingen av 

sykdomsstadiet til pasienten. For stadium T12N0 pasienter anbefales en total dose på 54 Gy til gross 
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tumor volume (GTV), 46 Gy til clinical target volume (CTV) og en kur med MMC/5-FU. For pasienter 

med steg T34N0 anbefales 58 Gy til GTV, 46 Gy til CTV og to runder med MMC/5-FU. For mindre 

svulster kan høye overlevelsesrater også oppnås ved bruk av stråleterapi alene. Dersom det etter 

stråle- og cellegiftbehandling er en restsvulst etter tre måneder, vil kirurgi med fjerning av 

endetarmen vurderes. [13] 

 

 FDG PET/CT-avbildning for diagnose og målvolumsdefinisjon 
 

I et PET/CT-bilde fusjoneres funksjonell og anatomisk informasjon. Den funksjonelle informasjonen 

får man fra positronemisjonstomografi (PET), hvor ulikheter i opptak av et radioaktivt tracermolekyl 

injisert i pasienten visualiseres. Computertomografi (CT) gir nøyaktig anatomisk informasjon samt 

informasjon om elektrontettheten til vevet i kroppen. Denne visualiseringen av form og funksjon er 

et viktig verktøy for nøyaktig diagnostisering og behandling. Informasjonen om vevstettheten fra CT-

avbildningen er nødvendig for attenuasjonskorreksjon av PET-dataene og for doseberegninger på 

stråleterapiplanene. Med forbedrede behandlingsmetoder innen kreftbehandling kan man i større 

grad utnytte de tilgjengelige mulighetene for presis avbildning av anatomi og visualisering av 

biologiske faktorer. Effektiviteten til behandlingen avhenger av nøyaktig klassifisering og diagnose av 

primærsvulsten og de regionale lymfeknutene, og korrekt segmentering av målvolum og risikoorgan. 

I tillegg vil detaljert kartlegging av stråledoser kun være mulig med tilstrekkelig nøyaktig pasientdata. 

Kvaliteten på innsamlet pasientdata vil dermed kunne påvirke både diagnose og doseberegninger. 

Nødvendig pasientdata inkluderer avbildning av kroppskonturer og indre anatomi samt beregning av 

tettheten til indre strukturer. Det er viktig at bildegrunnlaget for lokalisering av relevante volum og 

doseberegninger tas under tilsvarende forhold som under behandlingen, slik at den planlagte 

behandlingen er direkte overførbar fra bildegrunnlaget pre-terapi til behandlingssituasjonen. Presis 

identifikasjon av behandlingsvolumene og nøyaktig posisjonering av pasienten spiller en avgjørende 

rolle for hensiktsmessig bestråling av målvolumene og for å unngå geografisk bom.  

     

2.6.1 Computertomografi 

 

I computertomografi får man anatomisk informasjon fra digital rekonstruksjon av røntgenbilder tatt i 

ulike vinkler rundt pasienten. CT-avbildningen baserer seg på attenuasjonsverdiene til vevet, og 

muliggjør konstruksjon av tredimensjonale bilder med nøyaktig anatomisk informasjon. 

Ved avbildning defineres et avbildningsplan, og røntgenstråler sendes gjennom pasienten i ulike 

vinkler parallelt med dette planet. Fra hver vinkel måles intensitetsprofiler; antall fotoner som treffer 

detektorelementene etter å ha passert gjennom pasienten, ref. figur 8. Fra de målte 

intensitetsprofilene kan man danne et attenueringskart. CT- bildet vil være en projeksjon av 

attenueringsegenskapene til alt vevet langs banen til røntgenstrålen. Hver attenueringsverdi tildeles 

en CT-verdi, angitt ved Hounsfieldsenheten (HU) og definert i forhold til attenuasjonsverdien til vann, 
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 𝐻𝑈 = 1000 ∙
𝜇𝑣𝑒𝑣−𝜇𝑣𝑎𝑛𝑛

𝜇𝑣𝑎𝑛𝑛
, (6) 

 hvor µ angir attenueringskoeffisienten for vevet av interesse og vann. Hver voxel2 i bildet får et 

spesifikt CT-nummer relatert til en gråskala. Vindu- og nivå-innstillingene for gråskalaen justeres alt 

ettersom hva man ønsker å se på.     

 

En rekke ulike generasjoner CT-skannere har blitt utviklet. Den mest brukte i dag er såkalt tredje 

generasjons skannere. I denne typen skannere brukes en vifteformet røntgenstråle til å bestråle en 

matrise av detektorer, ref. figur 7. Dette gjør det mulig å dekke en større andel av pasienten ved at 

en rekke parallelle projeksjoner gjøres simultant. I tillegg roterer gantry kontinuerlig, noe som gjør 

skannetiden kort. Det er vanlig å bruke en såkalt helisk skann, hvor pasientbordet beveger seg under 

kontinuerlig stråling. Projeksjonsdataene vil da være fordelt i ulike plan langs pasienten, og det er 

nødvendig å interpolere dataene for å rekonstruere bildet i et gitt plan. Hvor nær de interpolerte 

dataene ligger det anatomiske planet de brukes til å rekonstruere avhenger av hvilke pitch,  

 

 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ =  
𝑏𝑜𝑟𝑑𝑓𝑜𝑟𝑙𝑦𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛

𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑣𝑒𝑡𝑦𝑘𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒
, (7) 

 

                                                           
2 Tredimensjonalt bildeelement 

Figur 7: Demonstrasjon av helisk CT- skann. [1]  
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som ble brukt i skannen. En liten pitch-verdi gir tett med data, og dermed en mer nøyaktig 

rekonstruksjon. En høy pitch-verdi tillater at pasienten avbildes på kort tid og utsettes for mindre 

ioniserende stråling.   

 

 

Figur 8: Illustrasjon av projeksjon og sinogram. Projeksjonene organiseres i et sinogram slik at hver 
komplett projeksjon fyller en enkel rad gitt av vinkelen til røntgenkilden, θ, i sinogrammet. Til høyre 

vises et eksempelbilde av et sinogram. [27] 

 

Før rekonstruksjon samles rådata-informasjonen fra de ulike projeksjonene i todimensjonale 

matriser, kalt for sinogram, ref. figur 8. De to vanligste metodene for rekonstruksjon er filtrert 

tilbakeprojeksjon og iterativ rekonstruksjon. Den etablerte standarden for rekonstruksjon har i 

mange år vært filtrert tilbakeprojeksjon. Dette har i stor grad vært på grunn av at metoden har lavere 

krav til datakapasitet sammenlignet med iterativ rekonstruksjon. Metoden bygger imidlertid på en 

rekke antakelser som kan bidra til en mindre presis rekonstruksjon. Fokusstørrelsen til 

røntgenstrålen antas å være uendelig liten, og geometrien til skanneren og detektorelementene 

ignoreres. I tillegg aksepteres hver projeksjon som likeverdig og støyfri. Bildet rekonstrueres ved å 

smøre attenueringsprofilene tilbake i den vinkelen projeksjonene ble tatt. Resultatet blir bedre jo 

flere projeksjoner som brukes. Som et resultat av utsmøringen vil imidlertid bildet bli uskarpt, og 

objektene i bildet vil ikke ha klart definerte yttergrenser. For å kompensere for dette, og forbedre 

bildekvaliteten, brukes matematiske filtre. Ulike filtre brukes avhengig av hva man ønsker å oppnå. 

Såkalte kantfremhevende filtre forbedrer den romlige oppløsningen til bildet, og gir objekter 

skarpere og tydeligere kanter. Denne typen filtre øker imidlertid også støyen i bildet, noe som fører 

til at bildet får en mer kornete struktur med dårlig lavkontrastdetektabilitet. Brukes utglattingsfiltre 

beholdes de lave frekvensene i bildet, og lavkontrastdetektabiliteten forblir god. Dette går imidlertid 

på bekostning av skarpheten av kantene til strukturer i bildet. Hvilke typer filtre som brukes avhenger 

dermed sterkt av diagnostisk bruksområde til bildene. Det brukes gjerne filtre som ligger et sted 

mellom disse to ytterpunktene, og som er et kompromiss mellom romlig oppløsning og lavkontrast-

detektabilitet.   



16 
 

Ettersom datakapasiteten har blitt bedre, har iterativ rekonstruksjon dukket opp som en alternativ 

rekonstruksjonsteknikk. Flere av leverandørene av CT-maskiner tilbyr både rekonstruksjon som 

baserer seg på rene iterative metoder og teknikker som kombinerer iterativ rekonstruksjon med 

filtrert tilbakeprojeksjon. I den kombinerte versjonen brukes gjerne filtrert tilbakeprojeksjon til å gi et 

startbilde til den iterative rekonstruksjonsprosessen. Iterativ rekonstruksjon kan deles inn i to 

metoder; konvensjonell iterativ rekonstruksjon og statistisk iterativ rekonstruksjon. Den første 

metoden er en algebraisk metode, som innbefatter et visst antall ligninger med like mange ukjente. 

Her kan alle faktorer av systemet inkluderes, og man trenger dermed ikke gjøre like mange 

antagelser som for filtrert tilbakeprojeksjon. I statistisk iterativ rekonstruksjon brukes en modell av 

støykarakteristikken i bildet for rekonstruksjon. Iterativ rekonstruksjon fører gjerne til at 

rekonstruksjonstiden blir lengre, men bildet får markant mindre støy enn de rekonstruert fra filtrert 

tilbakeprojeksjon fra samme rådata.  

 

2.6.2 Positronemisjonstomografi 

 

Positronemisjonstomografi er en viktig modalitet innen kreftdiagnostikk og behandling. I motsetning 

til andre avbildningsmodaliteter slik som CT og magnetresonanstomografi (MR), som mest gir 

informasjon om anatomiske detaljer av kroppen, er PET en funksjonell avbildningsteknikk som gir 

informasjon om den biologiske distribusjonen av radionuklide-merkede stoffer i kroppen. 

Registrering av posisjonen til henfall av disse radionuklidene brukes til å produsere tredimensjonale 

fargebilder av den biologiske aktiviteten i kroppen. Dette er av spesiell interesse i onkologi, og 

muliggjør for at abnormal metabolisme, DNA-syntese i tumorceller og en rekke tumorkarakteristikker 

kan studeres. [28]   

For å generere bildene injiseres et radioaktivt tracermolekyl i pasientene, vanligvis gjennom venen i 

låret. Som sporstoff brukes vanligvis positron-emitterende radionuklider plassert på biologisk aktive 

molekyl. Positron-utsenderen kobles til et molekyl som tas opp av cellene i et gitt organ eller ved en 

gitt patologisk betingelse, avhengig av hva man ønsker å studere. Når molekylet henfaller sendes det 

ut et positron som raskt annihilerer med et elektron og sender ut to gammafoton. Det er disse 

gammakvantene som registreres av detektorer og brukes for å generere PET-bildet.   

Når radionukliden henfaller konverteres et overflødig proton til et positron, e+, og et nøytrino, ν. 

Prosessen er gitt ved 

 𝑋 =  𝑌 + 𝑒+ + 𝜈 𝑍−1
𝐴

𝑍
𝐴  (8) 

  

hvor X er den originale nukliden, med atomnummer Z og massenummer A, og Y er datternukliden. 

Annihilasjonen av positronet skjer innenfor noen få millimeter fra punktet hvor positronet 

produseres. Henfallet skjer ved lave kinetiske energier, og avstanden positronet beveger seg før 

annihilasjon avhenger av den initiale kinetiske energien. Nøytrinoene påvirker energien, og dermed 

også rekkevidden, til positronene. Vanligvis er den initiale energien for positronet på mindre enn 0.5 

MeV. [29] Annihilasjonen av positronet er gitt ved  
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 𝑒− +  𝑒+ =  𝛾 + 𝛾 (9) 

 

hvor e- er elektronet og γ gammakvantene generert. Fotonene har begge energi lik hvilemassen til et 

elektron, 0.511 MeV, og blir sendt ut i tilnærmet motsatt retning av hverandre, ved bevaring av 

energi og bevegelsesmengde.  

 

 

Figur 9: Illustrasjonsbilde av positron-elektron annihilasjonshendelse som resulterer i to utsendte 
fotoner registrert i detektorene i PET-skanneren. [30] 

 

PET-skanneren består av en ring med detektorer som omslutter pasienten og registrerer 

sammenfallende fotoner, ref. figur 9. De mest brukte detektorene er laget av scintillasjonskrystaller. 

Når krystalldetektoren treffes av et emittert foton, konverteres fotonet til et lyssignal. 

Fotomultiplikatorer konverterer scintillasjonshendelsene til elektriske signal som prosesseres for å 

finne posisjon, energi og tidsstempel for hver interaksjon. Registreres to fotoner simultant i to ulike 

detektorer, tolkes dette som en mulig annihilasjonshendelse langs linjen mellom de to detektorene. 

For at målingen skal registreres som en hendelse, må energien ligge på rundt 0.511 MeV og 

deteksjonen i de to respektive detektorene skje innenfor en tidsluke på noen få nanosekunder. Slike 

deteksjoner kan være et resultat av en enkelt nukleær annihilasjon, eller fotoner fra ulike nukleære 

transformasjoner detektert innenfor tidsluken ved detektorene. Det sistnevnte vil bidra til feil i 

resultatet. Man vil også kunne tilskrive et henfallet feil posisjon på grunn av spredning av ett eller 

flere av fotonene. Forskjeller i detektert energinivå kan brukes til å skille mellom spredningstilfeller 

og ekte tilfeller.  

I tidlige PET-skannere var hver scintillasjonskrystall koblet til en enkelt fotomultiplikator. Størrelsen 

til de individuelle krystallene bestemte dermed i stor grad den romlige oppløsningen til systemet. I 

moderne design kobles gjerne større krystaller til flere fotomultiplikatorer. De relative størrelsene til 
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signalene fra rørene koblet til samme krystall brukes til å bestemme posisjonen til interaksjonen i 

krystallen. I tillegg til den fysiske størrelsen til detektorelementene spiller bidrag fra rekkevidden til 

positronet, penetrasjon inn i detektorelementene og dekodingsfeil i detektormodulene inn på 

oppnåelig oppløsning. [31] En rekke slike tekniske faktorer, inkludert det faktum at den emitterte 

strålingen er isotrop, gjør at oppløsningen på PET-avbildningen ikke er like høy som den oppnåelig 

med mange andre avbildningsmodaliteter. Selv om PET ikke er passende for nøyaktig lokalisering av 

anatomi, er den av stor nytte i klinisk diagnostisk arbeid. 

  

2.6.2.1 18F-Fluorodeoxyglukose  

 

Det har blitt utviklet mange PET-tracere i løpet av de siste tiårene. Den mest brukte i daglig praksis er 

18F-fluorodeoxyglykose (FDG); en analog til glukose som akkumuleres i områder med høy metabolsk 

aktivitet, ref. figur 10. Dette tracermolekylet er svært gunstig for diagnostisering av kreftvev, da økt 

metabolsk aktivitet er et fellestrekk ved mange typer kreftceller. Denne metabolske endringen gjør 

det mulig å detektere tilstedeværelsen av kreftceller i organer som kan se tilsynelatende normale ut 

ved anatomisk avbildning. Metoden kan også brukes til å detektere spredning av kreftceller, eller til å 

differensiere mellom levende celler og post-behandlingseffekter. 

 

Som en glukoseanalog blir 18F-FDG aktivt transportert inn 

i cellene av transportproteiner (GLUT). Intracellulært 

skjer det en fosforylering som det første steget mot 

energiproduksjon. Denne fosforyleringen hindrer 

glukosen fra å bli frigitt fra cellen etter at molekylet først 

er absorbert. I motsetning til glukose kan ikke 18F-FDG bli 

til glykose før molekylet har hatt et radioaktivt henfall, og 

molekylet forblir dermed intracellulært i cellen inntil det 

henfaller (halveringstid på 110 min). Som et resultat av 

dette reflekterer distribusjonen av 18F-FDG 

glukoseopptaket og fosforyleringen til cellene i kroppen.     

 

 

De fleste kreftceller har økt metabolsk aktivitet, og viser både et økt antall glukosetransportører og 

et høyere nivå av det fosforylerende enzymkomplekset heksokinase. Disse kombinerte mekanismene 

bidrar til at kreftceller tar opp og opprettholder et høyere nivå av FDG sammenlignet med 

normalvev. Nivået av FDG-opptak reflekterer den biologiske aggressiviteten til svulsten, og kan 

dermed bidra til å forutsi risikoen for metastaser og tilbakefall. [32] FDG er ikke spesifikk for 

kreftceller, og vil også akkumuleres i områder med høyt nivå av metabolisme og glukose (for 

eksempel i hjernen). Derfor kan økt opptak også forventes i områder med hyperaktivitet, 

inflammasjon eller vevsreparasjon. 

Figur 10: Illustrasjonsbilde av 18F-FDG. [2] 
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A. 

 

B. 

Figur 11: FDG PET/CT-avbildning i sagittalt (A) og transversalt (B) bildesnitt pre-terapi. Blæren, som 
viser høyt FDG-opptak på grunn av ansamling i urinen, er markert ved en gul oval. De andre 

områdene med høyt opptak er tumor (A) og positiv lymfeknute (B).  

 

Figur 11 viser et sagittalt (A) og et transversalt (B) bildesnitt av PET/CT-avbildning for en av 

pasientene inkludert i studien. I det sagittale snittet ser en tydelig økning av FDG-aktivitet i 

analkanalen, noe som tilsier at pasienten har en svulst i denne posisjonen. Fra det transversale 

snittet kommer det frem, gjennom det økte PET-signalet, at pasienten også har spredning til venstre 

lymfeknute. I tillegg får man et sterkt signal fra blæren, markert ved en gul oval, da FDG ansamles i 

urinen. Slik det fremkommer er FDG PET/CT-avbildningen et sterkt visuelt virkemiddel for å se på 

utbredelsen av primærsvulsten og spredning til lymfeknuter. Det har blitt rapportert høyere 

sensitivitet for oppdagelse av primærsvulst og metastaser i regionale lymfeknuter ved bruk av FDG 

PET/CT sammenlignet med andre typer avbildningsmodaliteter. [8] Det har også blitt vist at ved bruk 

av PET/CT i diagnostiseringen av anorektale svulster blir både målvolum og pasientbehandling endret 

for en andel av pasientene, sammenlignet med diagnostisering med CT alene. [33]  

 

2.6.2.2 Standardisert opptaksverdi (SUV) 

  

Ettersom FDG PET har blitt et vanlig hjelpemiddel innen diagnostisering og oppfølging, har behovet 

for kvantitative kriterier for å kunne vurdere aggressivitet og behandlingsrespons blitt større. Den 

vanligste metoden i klinisk bruk i dag er måling av standardisert opptaksverdi (SUV), en semi-

kvantitativ representasjon av FDG-opptak i tumor, i kombinasjon med visuell evaluering. [32] 
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I PET-skanneren måles in vivo radioaktiv konsentrasjon, en størrelse direkte linket til 

konsentrasjonen av FDG i vevet. I de fleste kliniske situasjoner er det det relative opptaket av 

tracermolekylet som er av interesse. De to mest signifikante kildene til variasjon i opptak er andelen 

FDG injisert i pasienten og størrelsen til pasienten. For å kompensere for disse variasjonene (til en 

førsteorden) er det vanlig å bruke SUV som et relativt mål for FDG-opptaket. Det grunnleggende 

utrykket er gitt ved 

 

 

𝑆𝑈𝑉 =  
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝐵𝑞/𝑚𝑙]

ℎ𝑒𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑗𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑜𝑠𝑒 [𝐵𝑞] / 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑘𝑡 [𝑔]
 

 

(10) 

Fordi det vil være en signifikant endring i aktivitetsnivået i tidsintervallet mellom injeksjon av FDG og 

start av skannesekvensen, er det nødvendig å gjøre en henfallskorreksjon av den injiserte dosen. 

Uttrykket i formel 11 brukes for korreksjon;  

 𝐴𝑡 =  𝐴0𝑒−𝜆𝑡,          hvor  𝜆 =  
ln (2)

𝑇1/2
, (11) 

    

A0 er radioaktiviteten ved injeksjonstiden, t er tidsintervallet mellom injeksjon og start scann, At er 

radioaktiviteten ved tiden t, λ er henfallskonstanten og T1/2 halveringstiden for tracermolekylet brukt.  

Uttrykket for SUV avhenger dermed av tre variabler; den radioaktive konsentrasjonen i vevet, den 

injiserte aktiviteten og kroppsstørrelsen til pasienten. Pasientens vekt brukes som surrogat for det 

faktiske distribusjonsvolumet til tracermolekylene. Verdiene kan klassifiseres etter hvilken 

aktivitetsverdi som brukes i beregningene. De vanligste måtene å rapportere verdien på er ved 

gjennomsnittlig, maksimal eller peak-verdi for aktiviteten; SUVgj, SUVmaks og SUVpeak.  Den 

gjennomsnittlige verdien er mindre sensitiv til bildestøy enn den maksimale, men avhenger av hvilke 

voxler som inkluderes innenfor interesseområdet. Brukes maksimalverdien blir uttrykket uavhengig 

av definisjon av interesseområde, så lenge den maksimalintense voxelen er inkludert. Dette gjør 

målinger av SUVmaks mindre observatøravhengig og mer reproduserbar enn SUVgj. [34] . SUVpeak er 

definert som gjennomsnittlig verdi av SUV innenfor et sfærisk volum på 1 cm3 sentrert rundt området 

med høyest aktivitet, og regnes som en noe mer robust parameter enn SUVmaks. [35] 

Både biologiske og tekniske faktorer kan spille inn på SUV-målingene. Dette innbefatter 

glukosenivået i blodet, opptakstiden for tracermolekylet, pustebevegelse under PET-avbildning, 

ulikheter i rekonstruksjonsalgoritmer, samt variasjon mellom ulike skannere, bildeanskaffelser og 

observatører. [36]   
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3 Material og metode 

 Pasientkohort 
 

Alle pasientene inkludert i denne studien er en del av den prospektive studien Anal Cancer 

Radiotherapy (ANCARAD) ved Oslo Universitetssykehus (OUS). [13] Studien inkluderer pasienter med 

histologisk verifisert analt plateepitelkarsinom som mottar rutinemessig stråleterapi eller 

kjemoterapi ved OUS. Før behandling undergår pasienten en rekke standardundersøkelser, inkludert 

kliniske undersøkelser, anorektoskopi, MR, CT og 18F-FDG PET/CT. I tillegg utføres en rekke 

studiespesifikke intervensjoner, inkludert MR og PET/CT etter omkring ti behandlingsfraksjoner. 

Pasientbehandlingen følger nasjonale retningslinjer og utføres i forhold til standard rutiner ved OUS. 

Pasientene ble behandlet med IMRT/VMAT eller 3D-konformal stråleterapi, med 46 Gy til det kliniske 

målvolumet og en eller to behandlinger med Mitocymin C og 5-fluorourasil avhengig av 

tumorstadiet. For T1-2N0 svulster ble det levert et dosenivå på 54 Gy til primærtumor, mens for T3-4 

eller ved spredning til lymfeknuter, N+, ble det gitt et dosenivå på 58.5 Gy til primærtumor og 

patologiske lymfeknuter.    

 

3.1.1 Bildeprotokoll 

 

Bildeanskaffelsene ble utført i henhold til eksisterende kliniske protokoller. PET-undersøkelsene ble 

utført etter seks timers fasting, ved bruk av en Siemens Biograph 16 PET/CT-skanner. Bildene ble 

rekonstruert med OSEM 2i21 med en tre-dimensjonal point spread function (3D PSF), korreksjon for 

time of flight (TOF) og gaussisk filter. Det ble brukt en rekonstruksjonsmatrise på 400x400 punkter, 

som gir 2 mm oppløsning i bildesnittene og 3 mm avstand mellom dem. Bildene ble anskaffet om lag 

en time etter injeksjon av 18F-FDG. For alle pasientene var glukosenivået akseptabelt.     

 

 Tumorkontrollsannsynlighetsberegning 
 

3.2.1 Pasientpopulasjon 
 

88 pasienter med analkarsinom behandlet kurativt med konvensjonell fraksjonert stråleterapi ble 

prospektivt inkludert i TCP-modelleringen. Pasientene ble jevnlig fulgt opp ved 3-6 måneders 

intervall etter terapi. Median oppfølgingstid var 20 måneder. Tabell 2 viser en rekke parametere 

relatert til pasientpopulasjonen.    
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Tabell 2:  Pasientrelaterte parametere angitt ved antall pasienter og prosentfordeling relativt til den 
totale populasjonen, og ved medianverdier og ekstremalverdier for pasientpopulasjonen. 

Alder 62.5 år (40 – 88 år) 

Kjønn Kvinner 67 pasienter (76%) 

Menn 21 pasienter (24%) 

Tumorstadium T1 5 pasienter (6%) 

T2 43 pasienter (49%) 

T3 17 pasienter (19%) 

T4 23 pasienter (26%) 

Lymfeknutestadium N0 40 pasienter (46%) 

N1 12 pasienter (14%) 

N2 22 pasienter (25%) 

N3 14 pasienter (16%) 

GTV 91.5 cm3 (23.5 – 534.0 cm3) 

MTV 7.6 cm3 (0.0 – 251.6 cm3) 

SUVpeak 9.5 (0.0 – 20.6) 

Tumordose 58.0 Gy (50.0 Gy – 62.0 Gy) 

Behandlingstid  38 dager (32 – 56 dager) 

Hendelse  Sykdomsfri 71 pasienter (81%) 

Tilbakefall 14 pasienter (16%) 

Død av andre årsaker 3 pasienter (3%) 

Tid for hendelse 18.5 måneder (3 – 35 måneder) 
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FDG PET ble anskaffet før behandling som del av standard klinisk prosedyre. GTV ble inntegnet av 

onkolog for alle pasienter, mens MTV ble segmentert ved terskling basert på SUVpeak. 

For å gjøre rede for ulikheter i behandlingsdoser blant pasientene beregnes den biologiske 

ekvivalente dosen, under antakelsen om at den totale dosen ble levert i 27 fraksjoner, jamfør 

 𝐵𝐸𝐷 =  𝑛𝑑 (1 +
𝑑

𝛼 𝛽⁄
) (12) 

 

hvor n er antall fraksjoner, α/β er empirisk bestemte parametere for fraksjoneringsfølsomhet, og 

fraksjonsdosen beregnes fra den totale behandlingsdosen D, d = D/n.  

 

3.2.2 Implementering av modellen 
 

Tumorkontrollsannsynlighetsmodellering ble utført ved anvendelse av den lineær-kvadratiske 

modellen for celleoverlevelse, Poissonsstatistikk og litteraturbaserte verdier for iboende 

strålesensitivitet og fraksjoneringssensitivitet for analkarsinomer. Det antas at forholdet mellom 

FDG-opptak og klonogen celletetthet per volumenhet, ρ0, er gitt ved gjennomsnittlig verdi av den 

standardiserte opptaksverdien, SUVgj, og en skaleringskonstant, k;  

 𝜌0 =  𝑘 ∙ 𝑆𝑈𝑉𝑔𝑗 (13) 

 

En volumeffekt blir eksplisitt inkludert i modellen ved å anta at initialantallet av potensielle 

klonogene kreftceller ved behandlingsstart, N0, er direkte proporsjonal med de respektive volumene 

vurdert, V, og celletettheten innad i disse;  

 𝑁0 = 𝜌0 ∙ 𝑉 =  𝑘 ∙ 𝑉 ∙ 𝑆𝑈𝑉𝑔𝑗 (14) 

 

Sannsynligheten for lokal kontroll, ref. formel 5, er dermed gitt ved 

 𝑇𝐶𝑃 = 𝑒𝑥𝑝 {−𝑘 ∙ 𝑉 ∙ 𝑆𝑈𝑉𝑔𝑗 ∙ 𝑒
−𝛼𝑛𝑑(1+

𝛼
𝛽

𝑑)
} (15) 

  

Skaleringskonstanten, k, beregnes slik at modellen gir et populasjonsbasert kontrollnivå som tilsvarer 

det forventet fra nyere litteratur. Fra litteraturen vet vi at om lag 80% av pasientgruppen skal ha 

positivt behandlingsutfall. [5, 6] Vi antar at dette blir oppfylt dersom 80% av pasientene har TCP > 

0.5. Skaleringskontanten beregnes dermed slik at TCP for pasientpopulasjonen, som en funksjon av 

behandlingsdosen og med korreksjon for variasjon i α, oppfyller dette kravet.  
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En fundamental hypotese i modellen er antakelsen om at FDG PET-aktiviteten er proporsjonal med 

antall klonogene celler innad i svulsten. Det forutsettes dermed at man kan bruke 

glukosemetabolisme, målt ved FDG-opptak, som et surrogat for kreftcelletetthet. En underliggende 

forutsetning i modellen er dermed at PET-bildene kan brukes som celletetthetskart. Det har blitt vist 

at lokal glukosemetabolisme er korrelert til både lokal tetthet av kreftceller og deres proliferative 

aktivitet. [37-39] En kombinasjon av disse faktorene bidrar sannsynligvis til den klinisk-observerte 

variasjonen av FDG-opptak i svulster. Effektiv behandling av regioner med høy kreftcelletetthet 

og/eller områder som inneholder høyt prolifererende tumorceller er avgjørende for suksess av 

stråleterapibehandlingen, og høy FDG PET-aktivitet har i en rekke kliniske settinger vist seg å være 

relatert til dårligere kliniske prognoser. [7, 10, 11] Disse observasjonene gir en indikasjon på at det er 

rimelig å bruke FDG-opptak som et surrogat for tumorcelletetthet i 

tumorkontrollsannsynlighetsmodellering.  

Et av formålene med denne studien er å bestemme hvilke parametere som gir best samsvar mellom 

TCP-predikasjonen og faktisk behandlingsutfall for pasientpopulasjonen. Tre ulike modeller 

genereres, hvor ulike volum og SUV-estimat brukes for å representere andelen klonogene celler 

innad i svulsten.  

TCP(GTV): Andelen klonogene celler modelleres fra volumet av GTV under antakelsen om at SUVgj =      

1 innenfor dette volumet. Modellen kan dermed ses på som uavhengig av den 

metabolske aktiviteten. 

TCP(TLG): Modellen kombinerer den volumetriske og den metabolske informasjonen fra FGD 

PET/CT-avbildningen ved å anta at antall klonogene celler er gitt ved produktet av MTV og 

SUVgj innenfor dette volumet. Størrelsen gitt ved dette produktet kalles tumorlesjons- 

glykolysen (TLG). Parameteren ble først introdusert av Larson et al. for å evaluere 

terapeutisk respons. [40]   

TCP(GTV, TLG):  Modellen kombinerer informasjonen fra de to parameterne GTV og TLG.  Svulsten 

deles inn i to kamre, hvor MTV ses på som et kammer og skallvolumet av GTV ekskludert 

MTV, GTVskall, ses på som det andre. Som ovenfor antas SUVgj = 1 for skallkammeret, mens 

SUVgj innenfor MTV brukes for å beregne TLG.  

 

Figur 17 viser et transversalt FDG PET/CT-snitt med inntegnede målvolum MTV og GTV, og illustrerer 

de definerte variablene, tumorlesjons-glykolysen og GTVskall, og den metabolske 

aktivitetsinformasjonen brukt i modelleringen.  
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Figur 12: FDG PET/CT avbildning pre-terapi med inntegnede målvolum MTV (rosa linje) og GTV 
(oransje linje). Tumorlesjons-glykolysen (TLG) defineres som gjennomsnittlig PET-aktivitet innad i det 

metabolske tumorvolumet (MTV), SUVgj, multiplisert med volumstørrelsen. I tumorvolumet ekskludert 
MTV, GTVskall, antas SUVgj å være tilnærmet normalvevsaktivitet. 

 

Alle volumene antas å være homogene innad, og celletettheten, ρ, og strålesensitivitetsparameterne 

α og α/β anses dermed som konstanter innenfor de respektive volumene og kamrene. For GTV- og 

TLG-modellene antas det at tumorkontroll utelukkende avhenger av celleoverlevelsen innenfor de 

respektive volumene, GTV og MTV, alene. For den kombinerte modellen antas det at tumorkontroll 

krever null overlevelse innenfor det totale volumet, og den totale sannsynligheten beregnes dermed 

som et produkt av TCP-verdien for hvert kammer;  

 

 

                    𝑇𝐶𝑃 =  𝑇𝐶𝑃𝑀𝑇𝑉 ∙ 𝑇𝐶𝑃𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙                                                        

 

= 𝑒𝑥𝑝 {−𝑘 ∙ (𝑀𝑇𝑉 ∙ 𝑆𝑈𝑉𝑀𝑇𝑉 + 𝐺𝑇𝑉𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙 ∙ 𝑆𝑈𝑉𝑠𝑘𝑎𝑙𝑙) ∙ 𝑒
−𝛼𝑛𝑑(1+

𝛼
𝛽

𝑑)
} 

 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3.2.2.1 Heterogenitet i strålesensitivitet  

 

Variasjon i strålesensitiviteten mellom pasientene blir eksplisitt inkorporert ved å anta at α er 

normalfordelt innad i pasientpopulasjonen. Modellen justerer kun for variasjon i α, og det antas at 

α/β-ratioen forblir den samme. Heterogeniteten modellers ved en strålesensitivitets-

sannsynlighetstetthetsfunksjon; 

 𝑓(𝛼) =  
1

𝜎√2𝜋
exp (

−(𝛼 − 𝛼0)2

2𝜎2 ) (17) 

  

hvor α0 er gjennomsnittlig verdi for α og σ er standardavviket.  

En populasjonsbasert gjennomsnittsverdi for den totale sannsynligheten for tumorkontroll korrigert 

for variasjon i α kan finnes ved å integrere over alle mulige α-verdier vektet med tetthetsfunksjonen 

f(α); 

 𝑇𝐶𝑃𝑘𝑜𝑟𝑟 =   ∫ 𝑓(𝛼) ∙ 𝑇𝐶𝑃(𝛼)𝑑𝛼
∞

0

 (18) 

 

hvor TCP(α) tilsvarer utrykket i formel 15, og avhenger av levert dose, strukturvolum og celletetthet. 

Variasjon i levert dose over svulsten er ikke en direkte fri parameter, og ved å korrigere for variasjon i 

α i hvert dosenivå korrigerer man også implisitt for variasjoner i levert dose. [25]  

For strålesensitivitetskonstanten brukes en verdi beregnet i en studie av Muirhead et al. [41] Her 

beregnes α-verdier ved tilpasning av TCP-kurven til kliniske data for 625 analkreftpasienter. Med α /β 

= 10 Gy-1 estimertes en optimal verdi på α = 0.196 Gy-1. I en lignende studie av Keall og Webb, ble 

optimale parametere bestemt for strålesensitivitetsfunksjonen for en rekke ulike type celler ved å 

maksimere samsvaret mellom beregninger og kliniske data. [25] For plateepitelkarsinomer fant de 

minimum avvik for α = 0.195 og σ = 0.045 for beregninger hvor variasjonen i α antas å være 

normaldistribuert. I TCP-modelleringen i denne studien brukes dermed α = 0.196 Gy-1, α /β = 10 Gy-1 

og σ = 0.045.      
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 Behandlingsplanleggingsstudie  
 

3.3.1 Pasientpopulasjon 

 

For doseplanleggingsdelen av denne oppgaven ble elleve pasienter med analkreft retrospektivt valgt 

ut. Alle hadde gjennomgått kurativ behandling i henhold til standard klinisk praksis på institusjonen. 

De inkluderte pasientene hadde histologisk verifisert analt plateepitelkarsinom, og ble behandlet 

etter sykehusets prosedyrer. Med unntak av en pasient (A047), som hadde metastase ved iliaca 

externa inkludert i strålefeltet, hadde alle pasientene M0. Tabell 3 viser pasientspesifikk informasjon 

og tumorkarakteristikk for pasientene inkludert i studien.  

 

Tabell 3: Pasient- og tumorkarakteristikk for de 11 pasientene inkludert i 
behandlingsplanleggingsstudien.  

Pasient Kjønn Alder Vekt Stadium Respons Forløp 

   pre-terapi mid-terapi T N   

A007 Kvinne 47 år 64 kg 64 kg 3 2 CR NED 

A023 Mann 65 år 75 kg 77 kg 2 2 CR Residiv 

A026 Kvinne 73 år 75 kg 74 kg 3 0 CR NED 

A027 Mann 40 år 89 kg 88 kg 2 2 CR NED 

A030 Kvinne 56 år 72 kg 76 kg 2 0 CR NED 

A031 Kvinne 66 år 65 kg 65 kg 2 2 CR NED 

A033 Kvinne 52 år 52 kg 52 kg 3 2 CR Residiv 

A038 Kvinne 73 år 58 kg 58 kg 2 0 CR NED 

A047 Kvinne 69 år 55 kg 55 kg 2 3 CR NED 

A048 Mann 57 år 90 kg 91 kg 2 0 CR NED 

A053 Kvinne 62 år 63 kg 63 kg 2 1 Resttumor 
operert 

NED 

CR:     Complete Response 

NED:  No Evidence of Disease 
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3.3.2 Behandlingsplanlegging   

 

For alle pasienter ble det generert behandlingsplaner med VMAT i Eclipse (Varian), med to fulle buer 

og 6 MV fotoner, levert i 27 fraksjoner. Det ble planlagt ett konvensjonelt behandlingsregime med 

total dose på 48.6 Gy / 54.0 Gy / 57.5 Gy til henholdsvis elektive lymfeknuter, lymfeknutemetastaser 

og svulsten, og ett eskalert behandlingsregime med PET-veiledet doseeskalasjon med et ytterlig 

dosenivå på 65.0 Gy til det metabolske tumorvolumet. Konvensjonell og eskalert plan ble laget i 

bildegrunnlag anskaffet før behandling; KONV og ESK. Videre ble disse planene ble overført til mid-

terapi bildegrunnlag; KONV-overf og ESK-overf. I tillegg ble det utført en ny invers planlegging på 

basis av mid-terapi bildegrunnlaget alene; KONV-ny og ESK-ny.  

Tabell 4 viser foreskrevet dose og fraksjonering til målvolumene. Dosenivåene foreskrevet følger 

NOAC8-protokollens behandlingsanbefaling for konvensjonell behandling. [42] Dosenivået til MTV på 

65.0 Gy gjelder kun for det foreslåtte eskalerte behandlingsregime.    

 

Tabell 4: Foreskrevet dose og fraksjonering for målvolumene.  

Volum Foreskrevet dose og fraksjonering 

PTV57.5 57.51 Gy i 27 fraksjoner (2.13 Gy per fraksjon) 

PTV54 54 Gy i 27 fraksjoner (2.0 Gy per fraksjon) 

PTV48.6 48.6 Gy i 27 fraksjoner (1.8 Gy per fraksjon) 

  MTV (esk.)      65.0 Gy i 27 fraksjoner            (2.41 Gy per fraksjon) 

 

Planene sikter på at pasienten behandles en gang hver dag fem dager i uken. Total behandlingstid 

bør ikke overskride 39 dager. Dersom den overskrides anbefales det å gjøre en korreksjon til dose / 

behandling i henhold til lokale retningslinjer. [42] 

 

3.3.3 Delineasjon av målvolum og risikoorgan 

 

Inntegning av målvolum og risikoorgan fulgte prosedyrer og retningslinjer fra Oslo 

Universitetssykehus. [43] Bakgrunnen for inntegningen følger NGICG retningslinjer som beskriver 

hvilke volumer som skal tegnes, hvordan de skal tegnes og forslag til marginer, og ICRU 83 

strålevernsrapport. [26, 44] 
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3.3.3.1 Målvolum 

 

3.3.3.1.1 GTV og CTV 

 

Gross tumorvolum (GTV) og klinisk målvolum (CTV) ble for alle pasientene inntegnet av erfaren 

onkolog. De følgende volumene ble definert;  

GTV-t (tumor): inkluderer alt synlig svulstvev i analmarginen, analkanalen og/eller rektum.   

GTV-n (knuter): inkluderer alle kjente lymfeknutemetastaser.  

CTV57.5:  ekspansjon rundt GTV-t som inkluderer sannsynlig subklinisk sykdom og som skal gis 

et dosenivå på 57.5 Gy. 

CTV54:  ekspansjon rundt GTV-n som skal gis et dosenivå på 54 Gy. 

CTV48.6:  elektivt område som skal bestråles til en dose på 48.6 Gy. Inkluderer volum rundt 

GTV-t samt høyre og venstre lyske (CTV hoved, CTV lyske H, CTV lyske V).  

I tillegg inntegnes det PET-aktive området av svulsten, MTV, i pre- og mid-terapi bildegrunnlaget ved 

bruk av en adaptiv tersklingsmetode beskrevet i etterfølgende seksjon.  

 

3.3.3.1.2 Adaptiv terskling av PET-aktivt høydoseområde  

 

For segmentering av områdene i svulsten med høyest metabolsk aktivitet brukes en PET-basert 

adaptiv tersklingsmetode. Tersklingsverdien beregnes som en funksjon av maksimalintensiteten i 

målvolumet og bakgrunnsintensiteten; 

 𝐴𝑡𝑒𝑟𝑠𝑘𝑒𝑙 =  𝐴𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛 + 𝑘𝑡  ∙ (𝐴𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐴𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛) (19) 

 

hvor Abakgrunn og Amaks er avleste aktivitetsverdier og kt er en tersklingskonstant. Aktivitetsverdiene 

leses av som pixelverdier angitt i aktivitet per volum [Bq/ml]. Voxler med høyere aktivitet enn 

tersklingsverdien, Aterskel, inkluderes innenfor MTV.    

For segmentering i bildegrunnlagene anskaffet pre- og mid-terapi brukes en tersklingskonstant, kt, på 

henholdsvis 0.2 og 0.3. Valg av konstant ble gjort ved visuell inspeksjon og sammenligning med 

onkologinntegnede volum i pre-terapi bildegrunnlag. Segmentert PET-aktivt område utenfor GTV-t 

aksepteres så lengde det befinner seg innenfor doseområdet på 57.5 Gy. De tersklingsbaserte 

segmenterte volumene skilte seg fra onkologens ved at de kun baserte seg på aktivitetsverdier fra 

PET-avbildningen, og all anatomisk informasjon innenfor tumorområdet ble sett bort fra. I 

motsetning til dette var onkologenes inntegninger, tegnet inn på CT-bildegrunnlaget anskaffet med 

kontrast, tilpasset til å følge anatomiske strukturer i bildet slik at høydoseområdet for eksempel 
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unngikk luftlommer. Observerte avvik ved sammenligning mellom de automatisk genererte 

inntegningene og onkologenes inntegninger var i stor grad grunnet tilpasning til slik anatomisk 

informasjon.  

 

A. B. 

Figur 13: PET-avbildning pre- (A) og mid-terapi (B) for pasient A007. Strukturen markert med en gul 
oval er blæren. De andre PET-aktive områdene er MTV definert henholdsvis pre- og mid-terapi. 

 

Figur 14 viser vertikale og horisontale intensitetsprofiler over et kvadratisk areal av det PET-aktive 

området for bildeseriene pre- og mid-behandling for pasient A007. Profilene er tatt i det transversale 

snittet som inneholdt området med høyest aktivitet i PET-avbildningen, vist i figur 13.    

 

 

Figur 14: Vertikal og horisontale aktivitetsprofiler over PET-aktivt område for pasient A007 i pre- og 
mid-behandlings bildegrunnlag. 



31 
 

Fra figurene ser vi, for denne pasienten, at aktiviteten og størrelsen av det metabolske 

tumorvolumet avtar markant mellom de to bildeseriene. Profilene mid-behandling ser også ut til å ha 

en bredere form, og dermed mer diffus ytterkant av MTV enn pre-behandling. Denne type endring av 

aktivitetsgradienten gjennom behandlingsløpet er i stor grad representativ for pasientpopulasjonen 

som helhet. For alle pasientene avtar aktiviteten under behandlingsløpet, noe som fører til at signal 

til støy ratioen vil være mindre mid-terapi. Den bredere kurven mid-terapi fører til en mindre skarp 

ytterkant og dårligere oppløsning for de lysintense områdene i bildet. Formen på 

aktivitetsgradientene vil ha innvirkning på tersklingensverdien i den adaptive 

segmenteringsteknikken, og dermed hvilke voxler som inkluderes innenfor MTV.       

 

3.3.3.1.3 PTV  

  

NOAC8 protokollen sier ikke noe om bruk av et indre målvolum (ITV) som et delvolum på vei til 

planleggingsmålvolumet (PTV). [42] I denne studien ble dermed ikke ITV inntegnet som et 

selvstendig volum, og PTV ble konstruert fra direkte ekspansjon av CTV. De følgende volumene 

defineres; 

PTV57.5: ekspansjon om CTV57.5 som skal gi et dosenivå på 57.5 Gy. 

PTV54:  ekspansjon om CTV54 som skal gi et dosenivå på 54 Gy. 

PTV48.6: ekspansjon om CTV48.6 som skal gi et dosenivå på 48.6 Gy. 

 

Alle PTV-volumene genereres ved isotropisk ekspansjon av CTV. For å gjøre doseberegninger på hvert 

enkelt dosenivå kreves også en indre margin mellom de ulike dosenivåene. Marginene som ble brukt 

for å danne de ulike volumene er listet i tabell 5. 

 

Tabell 5: Marginer for generering av planleggingsmålvolumene for de ulike dosenivåene.  

Struktur Ekspansjon Indre margin 

PTV57.5 0.8 cm rundt CTV57.5 0.7 cm til MTV  

PTV54 0.5 cm rundt CTV54 0.7 cm til PTV57.5 

PTV48.6 0.8 cm rundt CTV hoved 0.7 cm til PTV57.5 

                              0.5 cm rundt CTV lyske H/V                           0.7 cm til PTV54 
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I tillegg ble det lagt en margin på 0.2 - 0.5 cm fra ytterkonturen. For pasient A047, som har en positiv 

lymfeknutemetastase i iliaca externa med foreskrevet dose på 57.5 Gy, ble det lagt en margin på 0.5 

cm rundt CTV57.5 for lymfeknuten. 

Figur 15 viser de ulike målvolumene definert i PET/CT-bildegrunnlaget for pasient A030. Strukturen 

markert med gult er blæren.  

 

 

Figur 15: Inntegnede målvolum MTV, GTV-t, CTV57.5, CTV48.6, PTV57.5 og PTV48.6. I tillegg vises 
inntegning av blæren (gul linje).  

 

3.3.3.2 Risikoorgan 

 

De følgende risikoorgan ble segmentert for doseplanlegging og doseberegninger; 

 
Bukhulen: inntegnet i kranial retning til 1 - 1.5 cm over elektiv PTV (PTV48.6) og ned til den 

nederste synlige tarmsløyfen. I anterior –posterior retning ble tarmen avgrenset fra 
den fremre bukveggen til den bakerste utstrekningen av tarmen. Rektum, muskler, 
blodårer og indre organ (utenom tarmen) ble ikke inkludert.   

 
Lårbein:  avgrenset perifert, uten å inkludere lårbeinshalsen.  
 
Blære:   avgrenset uten margin.  
 
Skambein: inntegnes.  
 
Genitalier:  inntegnes. 
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For å bistå i VMAT-optimaliseringen ble en rekke sub-volum definert, hvor delene av risikoorganene 

innenfor PTV ekskluderes. Volumene ble definert med en avstandsmargin til det elektive 

planleggingsmålvolumet, PTV48.6. Normalvev defineres som hele kroppskonturen avbildet 

ekskludert PTV48.6, med en indre margin på 0.5 cm. Sub-volumene for bukhulen og blæren følger 

anbefalinger fra NOAC8-protokollen, med en indre margin på 0.8 cm til PTV48.6. [42]  

Figur 16 viser et sagittalt snitt av definerte målvolum og andre anatomiske strukturer av interesse.  

 

 

Figur 16: Illustrasjonsbilde av definerte målvolum og noen av de segmenterte risikoorganene.  

 

3.3.4 Bildeserie for doseplanlegging  

 

All datainnsamling og avbildning av pasientene inkludert i dette studiet inngår i ANCARAD prosjektet. 

[13] I tillegg til standard undersøkelser før behandlingsstart, innbefattet MR, CT med kontrastmiddel 

og PET/CT, ble det utført en rekke studiespesifikke undersøkelser. Etter rundt ti fraksjoner ble det 

tatt ny MR og PET/CT for alle pasientene. Nøyaktig tidspunkt for avbildningen underveis i 

behandlingen kan variere noe, grunnet tilgang på maskin, pasientens timeplan og andre praktiske 

faktorer. De ulike bildeseriene koregistreres ved bruk av en innebygd algoritme i 

behandlingssystemet (Eclipse), som baserer seg på samsvar mellom bløtvev og ben i det abdominale 
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interesseområdet for de ulike anskaffelsene. Koregistreringen muliggjør for sammenligning og 

overføring av doseplaner og volum mellom de ulike bildeseriene.   

Under standard behandling utføres doseplanlegging og segmentering av interessestrukturer på CT-

bildegrunnlaget anskaffet med kontrastmiddel før behandlingsstart. PET/CT brukes til veiledning for 

diagnose og delineasjon, og som grunnlag for å vurdere behandlingsrespons. I denne studien står 

informasjonen fra PET-avbildningen sentralt, og sammenligning mellom volumer og doseplaner pre- 

og mid-terapi er viktig. På bakgrunn av dette gjordes all doseplanlegging og volumsegmentering 

direkte i PET/CT-bildegrunnlaget. Oppløsningen aksialt for PET/CT-avbildningen er på 3 mm, og dette 

vurderes som god nok oppløsning for doseplanlegging og analyse.     

Det er både fordeler og ulemper ved å bruke PET/CT-bildegrunnlaget som basis for doseplanlegging. 

En av de største fordelene er at PET/CT er anskaffet både før behandling og midt i behandlingsløpet, 

noe som gir et godt grunnlag for å studere endringer gjennom behandlingsløpet. Både pasienten og 

svulsten kan ha forandret seg gjennom behandlingens ti første fraksjoner. Behandlingsrelatert 

vekttap kan ha ført til endring av pasientens ytterkontur, og krymping av svulsten som en respons på 

behandlingen kan ha ført til at omliggende organ kommer tettere sammen. En annen fordel ved å 

gjøre doseplanleggingen direkte på PET/CT-bildegrunnlaget er at man unngår de iboende 

usikkerhetene som overføring av informasjon fra PET-avbildningene til CT-avbildning tatt pre-terapi 

innebærer, da pasientposisjonering og indre bevegelse kan føre til problemer med korrekt 

samregistrering av bildene.  

En svakhet ved å bruke PET/CT-avbildningen som basis, er at anskaffelsen av bildegrunnlaget ikke er 

gjort med tanke på doseplanlegging. Dette kommer blant annet til utrykk ved manglende field of 

view (FOV) for fem av pasientene, noe som medfører at disse mangler deler av ytterkonturen. Dette 

løses ved å manuelt tegne inn en fornuftig ytterkontur og tilskrive dette området CT-verdi på -100 

HU. Denne CT-verdien valgtes da de inntegnede områdene kun inkluderer ytterkonturen av 

pasientene, som gjerne er fettholdige områder og dermed vil ha en CT-verdi på omkring denne 

verdien. Figur 17 viser hvordan den reduserte FOV fører til manglende ytterkontur for en av 

pasientene. Effekten på doseestimat ved en slik manuell inntegning studeres ved å sammenligne 

beregninger utført på samme doseplan i bildegrunnlaget for en pasient med fullstendig ytterkontur 

og i et bildegrunnlag hvor deler av denne ytterkonturen kappes av og inntegnes manuelt. Effekten 

viser seg å være minimal, og det vurderes dermed som rimelig å beregne stråleterapiplaner og 

doseestimat i bildegrunnlagene med manuelt inntegnet ytterkontur.   
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Figur 17: PET/CT-anskaffelse med manglende ytterkontur pga. redusert field of view (FOV). 

 

For en av pasientene (A048) er synsrekkevidden også for liten i aksial retning, og bildegrunnlaget i 

mid-terapi tar slutt i snittet under GTV-t. Dette medfører at PTV havner utenfor bildegrunnlaget. 

Programmet klarer ikke beregne dosefordelingen godt i endesnittet, noe som fører til misvisende 

doseverdier for PTV. For å korrigere for dette kopieres siste transversale skive for å representere 

aksialt underliggende snitt, og dette datagrunnlaget brukes til å beregne et nytt interpolert 3D-

datasett. Anatomien blir dermed ikke helt korrekt, men man får datagrunnlag for å gjøre rimelige 

doseberegninger. 

For øvrig skal posisjoneringen av pasienten være lik behandlingssituasjonen både for 

behandlingsplanleggings-CT og PET/CT- avbildningen, slik at samsvaret mellom de ulike 

dataanskaffelsene blir best mulig. Imidlertid er optimal blærefylling ulik for planleggings-CT og 

PET/CT.  I behandling, og dermed også CT for behandlingsplanlegging, er det ønskelig med full blære, 

da dette fører til at deler av tarmen havner lenger unna bestrålingsområdet og dermed kan skjermes 

bedre. I tillegg sørger en full blære for at en mindre andel av blæren mottar et høyt dosenivå. For 

PET/CT er det imidlertid gunstig med forholdsvis tom blære, da FDG-ansamling i urinen kan være 

med på å forstyrre signalet fra andre områder.  

  

3.3.5 Dose- og volumrestriksjoner og anbefalinger 

 

For invers behandlingsplanlegging og vurdering av behandlingsplaner settes en rekke restriksjoner og 

anbefalinger for dosedekningen. Stråledosen til risikoorganer og normalvev bør alltid holdes på et 

minimum, uten at det gjøres kompromiss på doserestriksjonene til målvolumene. Tabell 6 viser 

anbefalinger og restriksjoner, og prioriteten av disse, for dosen til målvolum og risikoorgan tilpasset 

fra NOAC8-protokollen. [42] 
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Tabell 6: Doseanbefalinger og restriksjoner tilpasset fra NOAC8-protokollen.  

Prioritet Volum Doseanbefalinger Doserestriksjoner Endepunkt 

1 GTV-t  D98%  ≥ 56.4 Gy  

1 GTV-n  D98%  ≥ 52.9 Gy  

1 PTV57.5 
 

D2%   ≤  61.5 Gy 

D98%  ≥ 54.6 Gy 

 

1 PTV54  D2%  ≤ 57.8 Gy 

D98%  ≥ 51.3 Gy 

 

1 PTV48.6  D98%  ≥ 46.2 Gy  

2 Bukhulen V45Gy < 195 cm3  Akutt enteritt 

3 Lårbenshode D2% < 52 Gy  Nekrose 

4 Blære utenfor PTV Dgj < 45 Gy   

  4  Skambein  Dgj  < 52.5 Gy                      Smerte 

 

 

3.3.6 Doseberegninger  

  

For visuell fremstilling av dosedekningen av definerte volum beregnes kumulative dose-volum 

histogram (DVH). Histogrammene gir en grafisk oppsummering av den simulerte dosefordelingen 

innenfor målvolumene og anatomiske strukturer av interesse for pasienten som resulterer fra en 

foreslått stråleterapiplan. DVH kan brukes som et verktøy for å sammenligne rivaliserende 

behandlingsplaner for en pasient, eller til å sammenligne dosefordelingen i en rekke interessevolum 

for ulike behandlingsregimer.  Histogrammene gir en tydelig fremstilling av uniformiteten av dosen i 

målvolumene og eventuelle hot spots i nærliggende risikoorgan eller normalvev. En svakhet ved 

denne type fremstilling av dosefordelingen er at all posisjonsinformasjon går tapt. Selv om det er en 

lett lesbar fremstilling av dosedekning bør det dermed ikke brukes som det eneste kriteriet i 

planevalueringen.   

Dose-volum histogram kan plottes på to måter. I differensielle dose-volum histogram plottes det 

akkumulerte volumet til elementene som mottar dose i et spesifikt doseintervall mot disse 

intervallene. I kumulative dose-volum histogram plottes volumene som mottar en dose større eller 

lik en gitt dose som funksjon av dose. Når det videre i denne oppgaven refereres til DVH, er det 

denne typen kumulative dose-volum histogram som menes. For sammenligning mellom de ulike 

doseplanene brukes populasjonsbaserte DVH, hvor gjennomsnittlige verdier for de elleve pasientene 

plottes med standardavvik. Histogrammene inneholder mye data, og videre analyse gjøres for å få 

verdier for kvantitativ vurdering av kvaliteten av behandlingsplanene.  

I NOAC8-protokollen finnes det en rekke anbefalinger for hvilke mål for dosedekning og sparing som 

bør være oppnådd i en behandlingsplan for analkreftpasienter, ref. tabell 6. Anbefalte 
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doseberegninger for sammenligning og kvalitetssikring av behandlingsplanene utføres for alle 

pasienter og planer. Dette innbefatter populasjonsbaserte og pasientspesifikke verdier for Dgj, D98%, 

D2%, D2cm3 og V45Gy. Verdiene beregnes ved lineær interpolasjon mellom datapunktene for dose og 

volum hentet ut fra behandlingsplanleggingssystemet, noe som vurderes som rimelig da 

målepunktene ligger tett. D2% representerer maksimumdosen til strukturvolumet, og angir minimum 

dose til 2% av målvolumet. D98% angir minimumdosen til 98% av målvolumet og kan dermed 

representere en klinisk minimumdose. Grunnen for å velge D98% og D2% istedenfor absoluttverdier for 

å representere minimum og maksimumdosen, er at punktdoseverdiene er sensitive til en rekke 

doseberegningsparametere, som størrelsen og plasseringen til voxlene. Beregningene påvirkes også 

av de høye dosegradientene som fås i IMRT. Det er dermed mer pålitelig å bruke D98% og D2% enn 

punktdoseverdier. [45]  

For å få et mål på homogeniteten av dosefordelingen innad i målvolumene, kan 

homogenitetsindeksen (HI) beregnes. Den er gitt ved formel 20, hvor Df er den foreskrevne dosen til 

volumet.     

 𝐻𝐼 =  100 ∙
𝐷2% − 𝐷98%

𝐷𝑓
 (20) 

HI definerer dermed ratioen mellom maksimum og minimum dose innad i interessevolumet. En lav 

verdi indikerer en mer homogen dosedistribusjon.  

 

3.3.7 Beregning av overlappsfraksjon 

 

For å kvantifisere den posisjonelle stabiliteten til MTV gjennom behandlingsløpet, beregnes 

overlappsfraksjonen (OF). Fraksjonen gir et mål på hvor stor andel av MTV mid-behandling, MTVmid, 

som ligger innenfor det samme geografiske området som MTV pre-behandling, MTVpre.  

Figur 18 viser strukturene GTV-t, MTVpre og MTVmid i et snitt i PET/CT bildegrunnlaget tatt mid-

behandling. Volumet for MTVpre er overført fra koregistrert bildegrunnlag før behandling. I dette 

snittet er størstedelen av MTVmid innenfor MTVpre, og overlappet er stort men ikke fullstendig. 

 

Figur 18: MTVpre, MTVmid og GTV-t 
i PET/CT bildegrunnlag mid-terapi. 
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Overlappsfraksjonen defineres som det overlappende volumet til de to strukturene delt på volumet 

mid-behandling; 

 𝑂𝐹 =  
𝑀𝑇𝑉𝑝𝑟𝑒 ∩ 𝑀𝑇𝑉𝑚𝑖𝑑

𝑀𝑇𝑉𝑚𝑖𝑑
 (21) 

 

Verdien vil variere mellom 0 (ingen overlapp) og 1 (total overlapp). Overlappsfraksjonen beregnes på 

tilsvarende måte for målvolumet CTV57.5. 

 

 Statistisk metodikk 
 

3.4.1 Mann-Whitney U test 

 

For å vurdere hvor gode de ulike TCP-modellene er for å predikere behandlingsutfallet, studeres TCP-

estimatene for pasientpopulasjonen fordelt som responderende og ikke-responderende. For å 

vurdere om forskjeller i estimatet mellom disse grupperingene er statistisk signifikant anvendes en 

Mann-Whitney U test. Dette er en ikke-parametrisk test som brukes til å sammenligne verdier fra to 

grupperinger fra samme populasjon. En av fordelene med testen er at man ikke trenger å gjøre noen 

antakelser relatert til distribusjonen av dataene. Testen antar imidlertid at prøvene er uavhengige, og 

at måleskalaen er ordinal. [46]      

I testen tildeles alle observasjonene en numerisk rangeringsverdi, der laveste verdi tildeles rang 1, 

nest høyeste rang 2 og videre oppover. Dersom noen av måledatapunktene har lik differanse, får de 

en rangverdi lik gjennomsnittet av rangeringsverdier de strekker seg over. Teststatistikken, U, 

beregnes fra følgende formel; 

 𝑈 =  𝑛1𝑛2 +
𝑛2(𝑛2 + 1)

2
 − ∑ 𝑅𝑖

𝑖=𝑛1,𝑛2

 (22) 

hvor n1 og n2 er antall måledata fra de to gruppene og Ri rangen til måledataene.  

I statistisk hypotesetesting er utgangsposisjonen, nullhypotesen, antakelsen om at det ikke er noen 

relasjon mellom de målte fenomenene. Er dette oppfylt vil forskjeller i måledataene komme fra en 

distribusjon med null i median. Fra teststatistikken kan p-verdier beregnes, som angir 

sannsynligheten for hvorvidt distribusjonen av måledataene samsvarer med nullhypotesen. Dersom 

det er statistisk signifikante avvik mellom måledataene, vil den beregnede p-verdien bli liten.  

Tersklingsverdien for et signifikant avvik settes typisk til p ≤ 0.05.   
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3.4.2 Kaplan-Meier overlevelseskurver, log-rank statistisk test og Cox-regresjon 

  

En annen metode for å evaluere hvor godt de ulike modellene klarer å predikere sykdomsfri 

overlevelse er ved å plotte lokalt tilbakefall som funksjon av tid i Kaplan-Meier overlevelsesplot. 

Kaplan-Meier estimat er en av de beste og mest velkjente måtene å måle fraksjonen av antall 

subjekter som overlever en viss tid etter behandling. Overlevelsestiden trenger ikke relateres til 

faktisk overlevelse med død som hendelse. I denne studien er det lokalt tilbakefall som er av 

interesse, og dette settes dermed som hendelsesendepunktet. Kurvene visualiseres ved å plotte 

andelen pasienter uten sykdom som funksjon av tid etter behandling. Hvert subjekt karakteriseres av 

status ved hvert måletidspunkt og studie/risikogruppen de er i. Tidsintervallene bestemmes av 

forekomsten av hendelsene, og tilsvarer dermed tidspunktet hvor lokalt tilbakefall blir detektert. 

Etter at en pasient er registrert med tilbakefall, ekskluderes pasienten fra totalen som brukes for å 

beregne fraksjonen av overlevende. I tillegg sensureres pasienter som dør av andre årsaker enn 

sykdommen. For disse pasientene er det en iboende usikkerhet i om de ville ha fått tilbakefall 

dersom de hadde levd videre.  

En rekke antakelser gjøres ved genereringen av slike overlevelseskurver. Blant annet antas det at 

overlevelsessannsynligheten er like stor for subjekter rekruttert tidlig og sent i studien. Det antas 

også at hendelsen skjer ved et spesifikt tidspunkt. I realiteten registreres tidspunktet for tilbakefall 

ved deteksjonstidspunktet. Alt vi vet er dermed at hendelsen skjedde mellom to kliniske 

konsultasjoner. Hendelsestidspunktet ble i denne studien oppgitt som antall måneder etter slutt av 

behandling. For pasienter som etter behandlingsslutt har resttumor, defineres tidspunktet for 

hendelsen ved operasjonstidspunktet. Dette havner gjerne rundt 6-7 måneder etter behandling, da 

resttumoren gjerne blir bekreftet ved 6 månederskontrollen etter behandlingsslutt.   

For analyse av resultatene i denne studien fordeles pasientpopulasjonen i to grupperinger etter 

forventet andel forekomst av lokale tilbakefall. Fra litteraturen forventer vi at lokalt tilbakefall vil 

forekomme for omkring 20% av pasientene. [5, 6] Dersom TCP-modellene oppfyller målet, og er 

prediktive for tilbakefall, bør det være en overvekt av tilbakefall for pasientpopulasjonen med lavest 

TCP-verdier. På bakgrunn av dette fordeles populasjonen inn i de 20% med lavest TCP-estimat og de 

resterende 80% med de høyeste TCP-estimatene. Nivået av statistisk signifikant avvik mellom 

måledataene i de to grupperingene beregnes ved bruk av den statistiske log-rank testen og ved Cox-

regresjon. Standard statistiske teknikker kan vanligvis ikke anvendes på overlevelsesdata, fordi den 

underliggende distribusjonen sjelden er normalfordelt og dataene gjerne er sensurerte. 

I analyse av overlevelsesdata er det to tidsavhengige funksjoner som er av særlig interesse; 

overlevelsesfunksjonen og risikofunksjonen. Overlevelsesfunksjonen er definert som sannsynligheten 

for overlevelse ved tiden t. Risikofunksjonen angir den betingede sannsynligheten for å dø ved tiden t 

etter å ha overlevd til denne tiden. [47] Log-rank testen er den mest populære metoden for å 

sammenligne overlevelsesgrupper. Metoden har en stor fordel ved at den ikke krever informasjon 

om formen til overlevelseskurven eller distribusjonen av hendelsestidspunkt, og at den tar hensyn til 

hele oppfølgingsperioden. Testen brukes til å teste nullhypotesen om at det ikke er noen forskjell 

mellom populasjonene for sannsynligheten for en hendelse ved ethvert tidspunkt. Analysen baserer 

seg på sammenligning av risikofunksjonen til de to gruppene ved hvert hendelsestidspunkt. For hvert 

tidspunkt beregnes observert antall tilbakefall i hver gruppe, samt antallet forventet dersom det ikke 
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er noen reel forskjell mellom gruppene. Teststatistikken baserer seg på summen av totalt observerte 

og forventede hendelser for de to gruppene. Andre variabler enn overlevelsestiden, som kjønn, 

alder, HPV-status også videre, tas ikke med i betraktningene. Teststatistikken fra log-rank testen vil gi 

en indikasjon på hvorvidt to overlevelseskurver er statistisk forskjellige. [47] Cox-regresjon, også 

kjent som proportional hazard regression, skiller seg fra logistisk regresjon ved å vurdere 

forekomsten eller risikoraten istedenfor proporsjoner. Cox-modellen angir sannsynligheten for antall 

nye hendelser per populasjon per enhet tid, og kan dermed sees på som en funksjon for relativ risiko 

for tilbakefall. [48]  

 

3.4.3 Wilcoxon fortegnsrangtest  

 

Wilcoxons fortegnsrangtest brukes for å studere hvorvidt det er statistisk signifikant avvik mellom 

doseplanene generert i behandlingsplanleggingsdelen av denne studien. Testen er ikke-parametrisk, 

og brukes for å sammenligne korrelerte data. Testen baserer seg på fortegnet til, og størrelsen av, 

differansen mellom målinger av parede data. Med parede data menes at hver individuell observasjon 

av en prøve har en unik tilhørende verdi i den andre prøven. Testen kan brukes når man ønsker å 

sammenligne endringer i et sett med målinger som kommer fra ulike tidspunkt eller som er gjort 

under ulike betingelser. En av fordelene ved testen er at den ikke avhenger av distribusjonen til 

dataene. Av denne grunn er testen et godt alternativ når dataene ikke kan antas å ha en 

normalfordelt distribusjon. 

I testprosedyren ser man på absoluttverdien til differansen mellom måledataene, abs(xA,i-xB,i), hvor 

xA,i og xB,i er de parede dataene, N er antall måledatapunkt, og i = 1...N angir indeksen til 

målepunktene. Målepunkt hvor denne differansen er null ekskluderes, og man står dermed igjen 

med NR måledata. De resterende absoluttverdiene rangeres fra høyest til lavest og blir tildelt 

rangeringsverdier. Måledataene med minst forskjell får rang 1, nest lavest rang 2 også videre. 

Dersom noen av måledatapunktene har lik differanse får de en rangverdi lik gjennomsnittet av 

rangeringsverdier de strekker seg over. Teststatistikken, W, beregnes ut fra fortegnet og rangverdien, 

Ri, til måledataene.   

 𝑊 =  ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝐴,𝑖 − 𝑥𝐵,𝑖) ∙ 𝑅𝑖

𝑁𝑅

𝑖=1

 (23) 

 

Fra W kan nullhypotesen testes, og p-verdier beregnes.  
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4 Resultat 

 Tumorkontrollsannsynlighetsberegning 
 

4.1.1 Modellering 

 

TCP-funksjonen foreslått (ref. formel 15) er en funksjon av den biologisk effektive dosen, PET-

/voluminformasjonen til den enkelte pasient og antatt variasjon i strålefølsomheten α. For å gjøre 

rede for heterogenitet i α mellom pasientene i populasjonen gjøres en konvulsjon i hvert dosesteg av 

utrykket for TCP, hvor α antas normalfordelt med gjennomsnittsverdi på α = 0.196 Gy-1 og 

standardavvik σ = 0.045, ref. formel 17. Dette fører til at dose-responskurven får en slakere stigning 

enn ved en singulær α-verdi, ref. figur 19.  

 

 

Figur 19: Dose-respons kurver med (σ = 0.045) og uten (σ = 0) konvulsjon for usikkerhet i α, hvor 
standardavviket i normalfordelingen av α er gitt ved σ. Antall klonogene celler, N0, er satt til k∙(TLG + 

GTVskall) hvor k er en skaleringskonstant.  

  

 

En skaleringsverdi k (ref. formel 15) beregnes for hver av de tre modellene slik at TCP for 

pasientpopulasjonen oppfyller kravet om at 80% av pasientene har TCP > 0.5. 88 pasienter inkluderes 

i modelleringen. I figur 20 er fordelingen plottet for to-kammer-modellen, TCP(GTV, TLG), med 

fargekoding for faktisk utfall for pasientene. Tabell 7 viser beste estimat for k, og prosentandelen av 

pasientene som oppfyller kravet for denne skaleringsverdien, for de ulike modellene.  
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Tabell 7: Verdier for beste estimat av skaleringskonstanten k, og prosentandel av 
pasientpopulasjonen som oppfyller TCP > 0.5 for denne verdien. 

 k Andel pasienter med TCP > 0.5 

TCP(GTV) 203.0 79.6% 

TCP(TLG) 170.7 80.7% 
TCP(GTV,TLG) 122.6 80.7% 

 

  

 

Figur 20: Pasientspesifikke TCP-estimat for to-kammermodell skalert med faktor k (tabell 7) slik at 
80% av populasjonen oppfyller TCP > 0.5. Faktisk utfall for pasientene er fargekodet med grønt for de 

responderende og rosa for de ikke-responderende.  

 

 

4.1.2 TCP for responderende / ikke-responderende pasienter 

 

En av hensiktene med TCP-modelleringen er å finne hvilke parametere som best predikerer 

sannsynlighet for tilbakefall på bakgrunn av pre-terapi verdier, og ved dette modellere effekten og 

forskjellen mellom ulike behandlingsregimer. Dersom modellen skal være prediktiv må det være en 

korrelasjon mellom estimerte TCP-verdier og faktisk behandlingsutfall. For å se hvorvidt modellene 

viser en slik korrelasjon studeres TCP-verdiene for pasientpopulasjonen fordelt etter utfall, hvor 

pasientpopulasjonen fordeles i henholdsvis responderende og ikke-responderende. Er modellen god 

bør TCP-verdiene for den responderende gruppen som en helhet ligge høyere enn for de ikke-

responderende. De ikke-responderende inkluderer både pasienter med resttumor etter behandling 

og de som senere fikk regionalt tilbakefall. De responderende inkluderer, i tillegg til de som siden 

behandling har forblitt sykdomsfri, pasienter som døde av andre årsaker. Det er dermed en iboende 
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usikkerhet i om noen av disse kunne ha fått residiv dersom de hadde levd videre, eller om noen av 

dem kommer til å få tilbakefall ved et senere tidspunkt. Inndelingen følger utfall etter 

pasientbehandlingen som ble utført, og er dermed representativt for et konvensjonelt 

behandlingsregime.   

I tillegg til TCP-beregninger basert den biologisk ekvivalente dosen brukt under konvensjonell 

behandling, beregnes TCP-verdier for et behandlingsregime med en doseøkning til 65.0 Gy. Samme 

skaleringsfaktor brukes for både det konvensjonelle og det eskalerte regime. Området som eskaleres 

varierer mellom de tre ulike modellene. For to-kammer modellen legges høydoseområde til MTV, 

mens skallvolumet fremdeles mottar den biologiske ekvivalente behandlingsdosen. Den totale TCP-

verdien beregnes som en funksjon av TCP innenfor hvert kammer, ref. formel 16. For TLG- og GTV-

modellen legges høydoseområdet til MTV og GTV respektivt. For GTV-modellen bestråles dermed et 

mye større område til 65.0 Gy enn for de to andre modellene. Dette vil i praktisk strålebehandling ha 

innvirkning på dosenivået til andre interessevolum. Størrelsen på MTV og GTV på pasientbasis er vist 

i figur 21. Størstedelen av pasientpopulasjonen ligger i nederste del av kurven; 89% (78 pasienter) 

oppfyller GTV < 200 cm3 og MTV < 50 cm3. Medianverdi for MTV relativt til GTV for 

pasientpopulasjonen er på 11%, med variasjon fra 0% til 47%.    

 

 

Figur 21: Pasientspesifikke verdier for MTV og GTV.  

 

Figur 22 viser beregnede TCP-estimat, med markering av medianverdiene, for de ulike modellene 

fordelt i responderende og ikke-responderende for det konvensjonelle (A) og det eskalerte (B) 

regimet. Den relative forskjellen mellom de to regimene, ΔTCP (ref. formel 24), beregnes og er 

plottet i figur 22 C.  

 𝛥𝑇𝐶𝑃 =  
𝑇𝐶𝑃𝑒𝑠𝑘 − 𝑇𝐶𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣

𝑇𝐶𝑃𝑒𝑠𝑘
 (24) 
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A.  Konvensjonell 
 

B.  Eskalert 

 
C.  ΔTCP 

 

  
 
 

  
 
 
 
  

Figur 22: Beregnede TCP-verdier for konvensjonell (A) og doseintensivert (B) stråleterapibehandling. 
(C) viser forskjellen i TCP-verdier mellom (B) og (A). Pasientpopulasjonen er fordelt i responderende og 

ikke-responderende. 

 

 

Tabell 8 lister de beregnede populasjonsbaserte medianverdiene og ekstremalverdiene for de ulike 

regimene og modellene. P-verdier er beregnet ved Mann-Whitney U test, for å undersøke hvorvidt 

det er en statistisk signifikant forskjell mellom verdiene for de to gruppene for de ulike 

modelleringene.  
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Tabell 8: Median- og ekstremalverdier av TCP-estimatene for responderende / ikke-responderende 
pasienter. P-verdien angir sannsynligheten for at det er en statistisk signifikant forskjell mellom 
estimatene for de to grupperingene. P-verdier som regnes som statistisk signifikante (< 0.05) er 

uthevd med fet skrift. 

 Responderende Ikke-responderende p-verdi 

Konvensjonell 

TCP(GTV) 0.64 (0.26 – 0.85) 0.57 (0.10 – 0.80) 0.092 
TCP(TLG) 0.77 (0.08 – 1.00) 0.48 (0.10 – 0.89) 0.007 
TCP(GTV, TLG) 0.68 (0.14 – 0.88) 0.51 (0.09 – 0.84) 0.017 

Eskalert 

TCP(GTV) 0.92 (0.87 - 0.96) 0.90 (0.86 – 0.94) 0.030 
TCP(TLG) 0.95 (0.74 – 1.00) 0.88 (0.78 - 0.96) 0.003 
TCP(GTV, TLG) 0.93 (0.77 – 0.97) 0.88 (0.80 - 0.96) 0.010 

ΔTCP 

TCP(GTV) 0.31 (0.11 – 0.70) 0.38 (0.15 – 0.89) 0.109 
TCP(TLG) 0.19 (0.00 – 0.90) 0.45 (0.07 – 0.89) 0.010 
TCP(GTV, TLG) 0.28 (0.10 – 0.82) 0.41 (0.12 – 0.89) 0.023 

 

Fra figur 22 og tabell 8 ser vi at det er noen generelle trekk som går igjen for alle de tre modellene. 

For alle er medianverdiene for det konvensjonelle regimet høyere for den responderende gruppen 

enn for den ikke-responderende. Dette indikerer at alle modellene til en viss grad klarer å predikere 

høyere sannsynlighet for overlevelse for den responderende gruppen. For det eskalerte regimet økes 

sannsynligheten for tumorkontroll til TCP > 0.74 for hele pasientpopulasjonen. Modellene forutsier 

dermed at behandling med et slikt høydoseområde vil gi en markant økning i sannsynligheten for 

lokal kontroll for pasientgruppen som en helhet. Medianverdiene ligger fremdeles noe høyere for 

den responderende gruppen for det eskalerte regimet. Imidlertid er den relative endringen, Δ TCP, 

større for den ikke-responderende gruppen, noe som tilsier at det er denne pasientgruppen som har 

størst effekt av doseeskalasjonen.   

Vurderes de respektive modellene hver for seg ser en at TCP(TLG) treffer best på TCP-estimatene, 

med høyest medianverdi for de responderende og lavest medianverdi for de ikke-responderende for 

det konvensjonelle regimet, og høyest signifikant forskjell mellom grupperingene med en p-verdi på 

0.007. Modellen viser størst rekkevidde og variasjon mellom de pasientspesifikke TCP-estimatene, 

noe som gir en indikasjon på at informasjonen fra tumorlesjons-glykolysen er en sensitiv parameter 

som godt representerer tumorkarakteristikken på pasientbasis. For behandling med det 

doseintensiverte regimet, med en doseøkning til 65.0 Gy til MTV, estimerer TCP(TLG) en forbedret 

behandlingseffekt på 45% for pasientgruppen som under konvensjonell behandling fikk tilbakefall. 

Både estimatene for TCP(TLG) ved doseintensivering og den relative effekten av eskalasjonen, ΔTCP, 

viser signifikante p-verdier ved sammenligning av estimatene innad i de to grupperingene.       

For TCP(GTV)-modellen viser TCP-estimatene mindre variasjon, og beregning av p-verdien for det 

konvensjonelle regimet tilsier at det ikke er en statistisk signifikant forskjell mellom de to 

grupperingene. Dette tilsier at størrelsen av GTV, under antakelsen om at SUVgj = 1, ikke er den mest 

representative størrelsen for å estimere andelen klonogene celler i 
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tumorkontrollsannsynlighetsberegningen. For to-kammer-modellen får man statistisk signifikante p-

verdier for både de konvensjonelle og de eskalerte estimatene, og for ΔTCP. Verdiene er imidlertid 

høyere enn for TCP(TLG), noe som tilsier at den kombinerte modellen dårligere modellerer de 

biologiske kreftegenskapene som avgjør utfallet for pasientene. Dette kommer av at modellen 

direkte kombinerer informasjonen fra TCP(TLG) og TCP(GTVskall) ved multiplikasjon av de respektive 

verdiene, ref. formel 16. Dermed vil estimatet fra TCP(GTVskall) forringe predikasjonen fra TCP(TLG), 

og virke som støy på de estimerte TCP(TLG)-verdiene.  

 

4.1.3 Kaplan-Meier overlevelseskurver og statistisk analyse 

 

En annen metode for å vurdere hvor godt modellene forutsier sykdomsfri overlevelse er ved bruk av 

Kaplan-Meier overlevelseskurver. Pasientpopulasjonen fordeles i to grupper etter forventet andel 

tilbakefall, som for analkarsinompasienter ligger på omkring 20%. [5, 6] Figur 23 viser Kaplan-Meier 

overlevelseskurver for de tre modellene TCP(GTV), TCP(TLG) og TCP(GTV, TLG). Den stiplede linjen 

representerer populasjonen med de 20% laveste verdiene, og den heltrukne linjen pasienter med de 

80% høyeste estimatene. Dersom de respektive modellene er prediktive for behandlingsutfallet 

forventer vi å se dårligere overlevelse for gruppen med de 20% laveste verdiene. 

Modellspesifikke verdier er listet i tabell 9, hvor N er antall pasienter innad i grupperingen, observert 

er antall pasienter med tilbakefall innad i gruppen og fraksjon angir prosentandelen med tilbakefall 

innad i gruppen. P-verdier er beregnet med log-rank og Cox-regresjon for å undersøke statistisk 

signifikans mellom grupperingene. I tillegg til disse diskrete beregningene gjøres en Cox-regresjon 

hvor verdiene betraktes som kontinuerlige. Denne testen forholder seg ikke til den diskrete 

inndelingen i 20% og 80%, men ser på korrelasjonen for verdiene betraktet som kontinuerlige. En p-

verdi < 0.05 anses som statistisk signifikant.  

 

Tabell 9: Modellspesifikke verdier for populasjonen fordelt i de 20% / 80% med laveste / høyeste TCP-
estimat, og p-verdier fra statistiske tester utført mellom grupperingene. P-verdier som regnes som 

signifikante (< 0.05) er uthevd med fet skrift.   

 N Observert Fraksjon Log-rank Cox diskret Cox kontinuerlig  
   p-verdi 

TCP(GTV)     
TCP > 0.5 (80%)  70 10 14.3% 

0.408 0.422 0.032 
TCP < 0.5 (20%) 18 4 22.2% 
TCP(TLG)       
TCP > 0.5 (80%)  70 6 8.6% 

0.000 0.001 0.010 
TCP < 0.5 (20%) 18 8 44.4% 
TCP(GTV,TLG)       
TCP > 0.5 (80%) 70 8 11.4% 

0.039 0.057 0.015 
TCP < 0.5 (20%) 18 6 33.3% 
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A. 

 
B. 

 
C. 
 

 

Figur 23: Kaplan-Meier overlevelseskurver for de respektive modellene TCP(GTV) (A), TCP(TLG) (B) og 
TCP(GTV,TLG) (C). Heltrukne linjer representerer pasientpopulasjonen med de 80% høyeste TCP-
estimatene, og stiplede linjer pasientpopulasjonen med de 20% laveste TCP-estimatene. Det er 

forventet en større andel lokale tilbakefall blant pasientene med de laveste TCP-estimatene. 

 

For pasienter med restsvulst etter behandling er hendelsestidspunkt registrert ved operasjonstiden. 

Operasjonen havner gjerne i løpet av en måneds tid etter oppfølgingen seks måneder etter 

behandlingsslutt. Dette kommer til utrykk i Kaplan-Meier kurvene ved et kraftig dropp i andelen uten 

tilbakefall ved dette tidspunktet.   
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Fra kurvene og tabellen ser vi at forskjellen mellom de to populasjonene er størst for TCP(TLG). Dette 

indikerer at denne modellen best modellerer utfallet, og at TLG dermed best representerer 

sannsynligheten for celledød etter behandling. TCP(TLG) viser størst forskjell i andelen av ikke-

respondere blant de to grupperingene; med 44% med tilbakefall blant grupperingen med de laveste 

TCP-verdiene og 9% tilbakefall i grupperingene med de høyeste verdien. Videre ga TCP(TLG) høyest 

statistisk signifikans i forskjellen mellom grupperingene. Både log rank-testen og den diskrete Cox-

regresjonen gir høyst signifikante p-verdier. Verdiene for disse diskrete modellene er høyere enn for 

den kontinuerlige Cox-modellen, noe som indikerer at den valgte tersklingsverdien samsvarer bedre 

med utfallsstatistikken enn om vi ser på utfallet som kontinuerlig avhengig av TCP-estimatet.  

TCP(GTV) viser lite forskjell mellom kurvene i de to gruppene, og er dermed en lite prediktiv modell 

for tilbakefall. Fraksjon av ikke-responderende i de to respektive gruppene med laveste og høyeste 

TCP-verdi er på 22% og 14%. Log rank-testen og diskret Cox-regresjonsanalyse viser ingen signifikant 

korrelasjon mellom grupperingene, mens den kontinuerlige testen viser signifikans. Den kombinerte 

modellen TCP(GTV, TLG) ligger et sted midt mellom de to respektive modellene, TCP(TLG) og 

TCP(GTV). Dette er en naturlig konsekvens av at modellen kombinerer informasjonen fra både TLG og 

det resterende skallvolumet. Tilbakefallsfraksjonen er på 33% for de 20% med lavest TCP-verdi, og 

11% for de resterende 80% med høyest verdier. Beregnede p-verdier er statistisk signifikante for log 

rank-testen og den kontinuerlige Cox-regresjonen.  

Resultatene fra overlevelseskurvene samsvarer med indikasjonene fra beregningene fordelt i 

responderende / ikke-responderende studert i seksjonen ovenfor. Tumorlesjons-glykolysen 

estimerer best faktisk utfall for pasienten, noe som indikerer at denne variabelen, gitt av størrelsen 

til MTV og SUVgj innenfor dette volumet, godt representerer andelen klonogene celler innad i 

svulsten. Volumet av GTV viser seg å ikke være en særlig representativ variabel for TCP-

modelleringen, og gir dårlig samsvar mellom de to grupperingene og pasientutfallet. I den 

kombinerte modellen virker TCP(GTV) som støy på TCP(TLG)-estimatet, noe som fører til en mindre 

sensitiv modell.  
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Figur 24 og tabell 10 viser resultat av tilsvarende analyse som i seksjonen ovenfor på TCP(TLG)-

estimatene gruppert etter de 20% med lavest verdier, TCP20%, og de 80% med høyest verdier, 

TCP80%.    

 

 

Figur 24: Pasientpopulasjon fordelt etter de 20% / 80% laveste / høyeste TCP-verdiene ved 

konvensjonell behandling (henholdsvis TCP20% og TCP80%). Δ TCP er estimert (ref. formel 24) og 
viser forskjellen i estimatene for det konvensjonelle og det eskalerte regimet, og representerer 

dermed estimert behandlingseffekt ved et doseskalert behandlingsregime. 

 

Resultatet viser at pasientpopulasjonen med de laveste TCP-estimatene får størst effekt av 

doseeskalasjonen, med en median økning på 53% på tumorkontrollsannsynlighetsestimatet. 

Statistisk analyse med Mann-Whitman U test mellom de to grupperingene gir svært statistisk 

signifikante p-verdier for alle beregningene.  

   

Tabell 10: Populasjonsbaserte median- og ekstremalverdier for TCP(TLG). P-verdier er beregnet ved 
Mann-Whitney U test, og signifikante verdier er merket med fet skrift. 

 TCP20% TCP80% p-verdi 

Konvensjonell 0.40 (0.08 – 0.50) 0.79 (0.51 – 1.00) 7.4e-11 

Eskalert 0.86 (0.74 – 0.89) 0.95 (0.86 – 1.00) 3.3e-10 

ΔTCP 0.53 (0.44 – 0.90) 0.17 (0.00 – 0.45) 9.1e-11 
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Figur 25 viser tilsvarende Kaplan-Meier analyse der overlevelseskurver plottes som en funksjon av de 

totale volumene GTV (A), MTV(B) og som en funksjon av TLG (C). I dette tilfellet er det de høye 

verdiene som antas å medføre størst sannsynlighet tilbakefall, og pasientpopulasjonen fordeles 

dermed denne gangen inn i de 20% med høyest verdier (stiplet linje) og de 80% med lavest verdier 

(heltrukken linje).   

 

 
A. 

 
B. 

 
C. 
 

 

Figur 25: Kaplan-Meier overlevelseskurver fordelt i de 20% med høyeste verdier (stiplet linje) og de 
80% med laveste verdier (heltrukken linje) for størrelse av primærtumor (GTV) (A), metabolsk 

tumorvolum (MTV) (B) og tumorlesjons-glykolysen (TLG) (C). 
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Tabell 11 angir den spesifikke fordelingen av respondere / ikke-respondere for de ulike 

variabelverdiene. N er antall pasienter innad i grupperingen, observert er antall pasienter med 

tilbakefall og fraksjon angir prosentandelen med tilbakefall. Log rank-test utføres for statistisk 

analyse. 

 

Tabell 11: Modellspesifikke verdier for populasjonen fordelt i de 80% / 20% med laveste / høyeste 
verdier av henholdsvis GTV, MTV og TLG. P-verdier ble beregnet ved log-rank test, og angir om det er 

en signifikant forskjell i andelen tilbakefall observert i de to respektive gruppene. Signifikante p-
verdier (p < 0.05) er markert med fet skrift.    

 

 

 

 

Fra Kaplan Meier overlevelseskurvene (figur 25) og verdiene i tabell 11 ser vi at for GTV og MTV 

havner det like mange ikke-respondere blant gruppen som inkluderer de 20% med størst volum som i 

gruppen som inkluderer de 80% med minst volum. Sju ikke-respondere blir observert i hver gruppe, 

noe som tilsvarer en fraksjon på henholsvis 39% og 10%. Log-rank-testen gir en noe mer signifikant p-

verdi for MTV enn for GTV, noe som indikerer MTV er en litt mer sensitiv parameter for å forutsi 

tilbakefall. TLG er også her den mest prediktive parameteren, med 44% tilbakefall blant de 20% med 

høyeste verdier og 9% tilbakefall blant de resterende 80%, og en høyst signifikant p-verdi. Både 

prosentfordelingen og beregnet p-verdi er lik den oppnådd ved TCP(TLG)-modellen. Videre viser 

sammenlinging med tabell 9 at GTV alene er en bedre prediktiv parameter enn TCP(GTV), med 

høyere fraksjon av ikke-respondere blant de 20% med laveste verdier og mer signifikant p-estimat.  

 

 

 

 

 

 

 

 N Observert Fraksjon Log-rank 

GTV     
 < 177 cm3 70 7 10.0% 

0.008 
 > 177 cm3 18 7 38.9% 
MTV     
 < 23 cm3 70 7 10.0% 

0.006 
 > 23 cm3 18 7 38.9% 
TLG     
< 266 cm3 70 6 8.6% 

0.000 
> 266 cm3 18 8 44.4% 
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 Behandlingsplanleggingsstudie 
 

4.2.1 Volummålinger 

 

Stabilitet av størrelse og romlig posisjon til målvolumene gjennom behandlingsløpet er essensielt for 

å oppnå foreskrevet dosedekning utover behandlingsløpet. For behandlingsplanleggingsdelen av 

denne studien, som inkluderer 11 pasienter, brukes bildegrunnlag anskaffet før  behandling og midt i 

behandlingsløpet som sammenligningsgrunnlag for å få et mål på stabiliteten til de ulike 

målvolumene, og med dette en indikasjon på hvor robuste de ulike planene er utover 

behandlingsløpet.    

   

4.2.1.1 Populasjonsbaserte volummålinger 

 

Tabell 12 viser en oversikt over populasjonsbaserte median- og ekstremalverdier for 

volumestimatene av målvolumene. Fra verdiene kommer det frem at GTV-t, PTV57.5, PTV48.6 og 

PTV54 har lite volumendring fra pre- til mid-terapi, hvor PTV54 viser noe større volumendring enn de 

førstnevnte. MTV endres markant gjennom behandlingsløpet, med endring relativt til GTV-t fra 18% 

pre-terapi til 7% mid-terapi.      

 

Tabell 12: Populasjonsbaserte median- og ekstremalverdier for volummålinger av målvolumene 
definert i pre- og mid-terapi bildegrunnlag. 

Volum pre-behandling mid-behandling 

GTV-t 43 cm3 (13 - 192 cm3) 41 cm3 (13 - 192 cm3) 

MTV 6 cm3 (2 - 67 cm3) 2 cm3 (1 - 12 cm3) 

MTV / GTV-t 

 

18 % (9% - 35%) 7% (3% - 18%) 

PTV57.5 480 cm3 (309 - 1074 cm3) 474 cm3 (261 - 1045 cm3) 

PTV54 (n=4) 72 cm3 (31 - 159 cm3) 70 cm3 (48 - 154 cm3) 

PTV48.6 1353 cm3 (930 - 2020 cm3) 

 

1369 cm3 (901 - 2065 cm3) 
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I figur 26 vises noen av målvolumene i et sagittalt snitt for pasient A038 fra bildeanskaffelse pre-

terapi (A) og mid-terapi (B). Her kommer det frem at planleggingsvolumene, PTV48.6 og PTV57.5, og 

tumorvolumet, GTV-t, har endret seg lite gjennom de første behandlingsfraksjonene. Det metabolske 

tumorvolumet, definert som henholdsvis MTVpre og MTVmid, viser imidlertid stor volumendring, med 

avtakelse i størrelse og intensitet av det PET-aktivt området.     

  

 

A. B. 

Figur 26: Sagittalt snitt med definert målvolum MTV, GTV-t, PTV57.5 og PTV48.6 i bildegrunnlaget 
pre- (A) og mid-terapi (B). I mid-terapi bildegrunnlaget vises det metabolske tumorvolumet definert 

både pre- og mid-terapi, MTVpre og MTVmid. 

 

 

I figur 27 er volumendringen av målvolumene definert før behandlingsstart og midtveis i 

behandlingen visualisert i et histogram. Volumendringen beregnes for alle pasienter og målvolum 

med formel 25, 

 𝑅𝐸 =  𝑎𝑏𝑠 (
𝑉𝑚𝑖𝑑 − 𝑉𝑝𝑟𝑒

𝑉𝑝𝑟𝑒
), (25) 

 

hvor RE er absoluttverdien for relativ endring, og Vpre og Vmid er størrelsen til strukturvolumet 

henholdsvis pre- og mid-terapi. Histogrammet viser absoluttverdier for populasjonsbasert 

gjennomsnitt for de ulike målvolumene, og konfidensintervall for standardavviket.  
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Figur 27: Absoluttverdier for endring av målvolumene mellom bildegrunnlag pre- og mid-terapi, 
relativt til volumet pre-terapi, med konfidensintervall. 

 

Histogrammet i figur 27 fremstiller visuelt hvordan størrelsen på målvolumene GTV-t, PTV57.5 og 

PTV48.6 holder seg stabile gjennom behandlingsløpet, med gjennomsnittlig relativ endring på under 

0.1. PTV54 viser noe større endring, med en gjennomsnittlig relativ endring på 0.16. Antall positive 

lymfeknuter og posisjonen til disse varierte fra pasient til pasient, og størrelsen på PTV54-dosenivået 

er som et resultat av dette ganske ulik mellom de ulike pasientene. MTV er volumet med størst 

endring i løpet av de to første behandlingsukene, med gjennomsnittlig relativ endring på 0.56. 

Standardavviket, som angir variasjon i endring av målvolumstørrelse mellom pasientene, er størst for 

PTV54 og MTV.  

Viderede beregnes overlappsfraksjonen, OF, for målvolumet CTV57.5 (ref. formel 21). Alle 

pasientene har en OF > 0.98, noe som tilsier at volumet er romlig stabilt gjennom behandlingsløpet. 

Siden PTV57.5 er generert ved isotropisk ekspansjon av CTV57.5 medfører dette at 

planleggingsvolumet for dette dosenivået, i tillegg til å vise lite endring i volumstørrelse, også vil 

være posisjonelt stabilt.      
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4.2.1.2 Metabolsk tumorvolum – volumestimat og posisjonell stabilitet 

 

Tabell 13 inneholder volummålinger for MTV før behandlingsstart og midt i behandlingsløpet, 

overlappet mellom dem og beregninger av prosentvis endring relativt til volumet pre-terapi, ΔMTV, 

og overlappsfraksjonen, OF, (ref. formel 21). Overlappsvolumet genereres ved å overføre MTVpre til 

mid-terapi bildegrunnlaget og ved bruk av boolske operatorer i behandlingsplanleggingssystemet. 

For pasient A053 er det stor usikkerhet i faktisk volum mid-terapi, da denne pasienten hadde 

behandlingsindusert inflammasjon i rektum, og dermed høy PET-aktivitet også i normalvevsområder.    

 

Tabell 13: Pasientspesifikke volummålinger for MTV og overlapp av dette volumet definert på basis av 

bildegrunnlag pre- og mid-terapi. Beregnet prosentvis endring, ΔMTV, og overlappsfraksjon, OF.     

 Volum [cm3]   

Pasienter MTVpre MTVmid Overlapp ΔMTV [%] OF 

A007 67.6 13.8 11.8 80 0.86 

A023 6.7 7.1 2.9 - 6 0.41 

A026 3.9 4.4 0.6 - 13 0.12 

A027 13.6 1.8 1.7 87 0.94 

A030 6.3 3.6 2.9 43 0.81 

A031 1.7 2.0 1.0 -14 0.49 

A033 13.3 2.0 1.9 85 0.99 

A038 2.8 0.7 0.7 74 0.97 

A047 5.3 1.4 1.2 73 0.85 

A048 1.3 0.8 0.4 38 0.46 

A053 8.7 7.1 5.5 18 0.77 

Median 6.3       2.0 1.7 43 0.81 

Rekkevidde 1.3 - 67.6 0.7 - 13.8 0.4 - 11.8 -14 – 87 0.12 - 0.99 

 

Fra tabellen ser vi at både initialstørrelsen til volumene og den prosentvise endringen mellom dem 

varierer mye innad i pasientpopulasjonen. Dersom pasienten responderer bra på behandlingen, 

forventer vi å se en minking av MTV som et resultat av celledød indusert av strålebehandlingen. Den 

generelle trenden for pasientpopulasjonen stemmer med denne forventningen, med en medianverdi 

for den relative endringen på 43%.  

Tre av pasientene har en negativ ΔMTV-verdi (A023, A026, A031), ref. tabell 13, noe som tilsvarer at 

MTV har blitt større to uker inn i behandlingsløpet. Ved visuell inspeksjon av bildegrunnlaget for 

disse pasientene kommer det frem at et fellestrekk ved dem er at de alle har segmentert MTVmid i 

snitt over og/eller under initialvolumet MTVpre. Det har dermed skjedd en aksial forflytning eller 

spredning av de metabolsk aktive cellene for disse pasientene. Et annet fellestrekk ved disse tre 

pasientene er at MTV viser en viss grad av forflytning også i det transversale planet, slik at overlappet 
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mellom segmentert volum pre- og mid-terapi i felles plan også vil være redusert. Disse faktorene 

kommer til uttrykk i et lite overlappsvolum og lave verdier for overlappsfraksjonen. Fra tabell 13 ser 

vi at alle disse pasientene har en overlappsfraksjon på under 0.5. A026 er pasienten med størst 

forflytning, med en overlappsfraksjon på 0.12.  

I figur 28 er overlappsfraksjonen plottet mot initialstørrelsen av MTV. Initialstørrelse for pasient 

A007, på 67.6 cm3, avviker sterkt fra størrelsen for de andre pasientene, som alle har volumstørrelser 

på under 14 cm3. Videre ser vi at overlappsfraksjonen varier mye innad i pasientpopulasjonen, med 

rekkevidde fra 0.12 til 0.99.  

 

Figur 28: Overlappsfraksjon som funksjon av størrelsen av MTV pre-terapi for de 11 pasientene.  

 

Det ser ut til å kunne være en viss sammenheng mellom initialstørrelsen av MTV og hvor god 

overlappsfraksjon som oppnås mid-terapi. For alle de fire pasientene med OF < 0.5 er initialvolumet 

av det metabolske tumorvolumet relativt lite, med gjennomsnittsverdi på 3.4 cm3 (ekstremalverdier 

1.3 - 6.7 cm3). De største volumene viser både stor prosentvis endring og høy overlappsfraksjon 

(A007, A027, A033). Det er naturlig å tenke seg at sannsynligheten for å oppnå en høy 

overlappsfraksjon øker for de pasientene med stort initialvolum og minking av volumet, da det 

mindre volumet har et stort initialområde å havne innenfor.  
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4.2.2 Metabolsk informasjon som prediktiv faktor for behandlingsutfall 

 

TCP-modelleringen i denne studien viste at tumorlesjons-glykolysen, som kombinerer informasjonen 

fra primærstørrelsen av det metabolske tumorvolumet og gjennomsnittlig FDG-PET aktivitet innenfor 

dette volumet, er en prediktiv variabel for å forutsi lokalt tilbakefall for pasientpopulasjonen. I tillegg 

til den prognostiske informasjonen fra pre-terapi bildeanskaffelsen, kan endring av de ulike 

parameterverdiene mid-terapi gi en tidlig indikasjon på behandlingsresponsen, og dermed brukes til 

å vurdere behandlingseffekten og sannsynlighet for lokalt tilbakefall. [7, 8] På bakgrunn av dette kan 

det være interessant å se på korrelasjonen mellom målinger av initalverdiene, den relative endringen 

av disse, og utfallet for pasientpopulasjonen. Generelle slutninger kan ikke trekkes på bakgrunn av 

dette begrensede pasientgrunnlaget, men tendensene observert kan gi en indikasjon på faktorer som 

kan være representativt for pasientpopulasjonen behandlet for analkarsinom som helhet.          

Tabell 14 viser pasientspesifikke aktivitets- og volummålinger for henholdsvis SUVmaks (ref. formel 10) 

og MTV, prosentvis endring av verdiene relativt til initialverdien pre-terapi, samt respons og foreløpig 

forløp for pasientene.  

 

Tabell 14: Pasientspesifikke verdier for SUVmaks og MTV pre- og mid-terapi, den relative endringen, 

ΔSUVmaks og ΔMTV, samt pasientenes behandlingsrespons og forløp. 

Pasienter SUVmaks [g/ml] ΔSUVmaks 

[%] 

MTV [cm3] ΔMTV 

[%] 

Respons/ 

Forløp pre mid pre mid 

A007 13.5 8.9 34 67.6 13.8       80   CR / NED 

A023 9.0 8.5 5 6.7 7.1       -6 CR/Residiv 

A026 11.2 9.3 17 3.9 4.4     - 13 CR / NED 

A027 16.8 15.6 7 13.6 1.8       87 CR / NED 

A030 29.9 14.7 26 6.3 3.6       43 CR / NED 

A031 17.8 10.9 39 1.7 2.0     - 14 CR /NED 

A033 22.8 12.4 46 13.3 2.0       85 CR/Residiv  

A038 20.4 13.9 32 2.8 0.7       74 CR / NED 

A047 32.6 18.1 44 5.3 1.4       73 CR /NED 

A048 14.1 12.5 12 1.3 0.8       38 CR /NED 

A053 12.7 11.5 9 8.7 7.1       18 Resttumor 
operert / 
NED 

Median 16.8 12.4 26 6.3 2.0 43  

CR:     Complete Response 

NED:  No Evidence of Disease 

 

Antar man at man må ha lite endring i både SUVmaks og MTV for å klassifisere behandlingsresponsen 

som dårlig, kan man ekskludere pasienter som viser liten endring i kun en av disse størrelsene fra 
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høyrisikogruppen for lokalt tilbakefall. Dette gjelder for eksempel pasient A027, som har lite endring 

av SUVmaks men minking av MTV fra 13.6 cm3 til 1.8 cm3 (87%). Figur 29 viser PET/CT-avbildning for 

denne pasienten, og illustrerer god behandlingsrespons ved minking av MTV til tross for vedvarende 

høy SUVmaks.  

 

A.   MTVpre, GTV-t, CTV57.5 og CTV48.6. B.   MTVmid, MTVpre, CTV57.5 og CTV48.6. 

Figur 29: PET/CT-avbildning pre- og mid-terapi for pasient A027 med viste målvolum listet innenfra og 
utover. 

 

Figur 30 viser prosentvis endring, ΔSUV og ΔMTV, for alle pasientene inkludert i studien. For alle 

pasientene avtok SUVmaks i løpet av behandlingstiden, med en median endring på 26%. Både 

initalverdiene og den relative endringen varierer mye fra pasient til pasient. MTV avtok for alle 

pasienter med unntak av tre, som drøftet i seksjonen ovenfor, med en median endring på 43% og 

stor variasjon innad i populasjonen.    

 

Figur 30: Prosentvis endring av SUVmaks og MTV fra pre- til mid-terapi for pasientpopulasjonen. 
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Pasientene som viser dårligst relativ respons med tanke på prosentvis endring av både SUVmaks og 

MTV er A023 og A053. Det er noe usikkerhet i segmentering av MTV mid-terapi for A053, på grunn av 

behandlingsindusert inflammasjon i rektum. For denne pasienten fjernes svulsten med kirurgi, og 

pasienten har ikke vist indikasjoner på videre sykdom. Pasient A023 har relativt lave initialverdier for 

både MTV og SUVmaks (ref. tabell 14), men verdiene viser lite endring i løpet av den første 

behandlingstiden. Pasienten har komplett respons etter behandling, men opplever senere tilbakefall. 

Det er dermed sannsynlig at kilden til tilbakefallet kan være celleoverlevelse i de mest aggressive og 

stråleresistente delene av tumor, nemlig MTV.  

Fra tabell 14 ser vi at pasient A033 også får residiv. Denne pasienten har tilsynelatende god respons 

på behandlingen, med kraftig minking av MTV (85%) og SUVmaks (46%). Imidlertid ligger 

initialstørrelsen til både SUVmaks og MTV over medianverdien for pasientpopulasjonen, noe som 

indikerer at tumorbyrden på pasienten er relativt stor. Selv om behandlingsresponsen er god, kan de 

høye initalverdiene bli sett på som prognostiske for lavere sannsynlighet for gunstig 

behandlingsutfall. Dette indikerer at både initialverdier og evaluering av endring underveis i 

behandlingsløpet er viktige faktorer for å predikere endelig behandlingsutfall.  

 

4.2.3 Dosefordelinger 

 

Figur 31 viser et sagittalt snitt av dosedekningen for en konvensjonell doseplan (venstre) og en 

eskalert plan (høyre). I begge planene gis et dosenivå på henholdsvis 57.5 Gy (grønt) og 48.6 Gy 

(blått) til de to planleggingsmålvolumene, PTV57.5 og PTV48.6. For den eskalerte planen gis et ekstra 

høydoseområde til MTV foreskrevet en dose på 65.0 Gy. Fra figuren kommer det frem at 

dosefordelingen er presis, med bratte dosegradienter utenfor doseområdet for de respektive 

målvolumene.  

 

Figur 31: Dosefordeling for konvensjonelt (venstre) og eskalert (høyre) stråleterapiplan.  
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For alle pasienter og behandlingsplaner ble det generert populasjonsbaserte dose-volum histogram, 

og utført pasientspesifikke og videre populasjonsbaserte doseberegninger. Beregningene brukes som 

kvantitative mål for kvalitetssikring av dosedekningen og sammenligning mellom de ulike planene, og 

for å se hvorvidt doserestriksjonene anbefalt i NOAC8-protokollen er oppfylt for de ulike planene og 

pasientene. [42]  

 

4.2.3.1 Konvensjonelle målvolum 

 

Figur 32 viser populasjonsbaserte kumulative dose-volum histogram med standardavvik for 

dosedekning av PTV57.5 for doseplanene i det konvensjonelle og det eskalerte regimet. Tabell 15 

lister doseberegninger for strukturvolumet for de ulike doseplanene. Alle de seks planene viser lite 

variasjon i dosedekningen av volumet. Dette stemmer overens med at volumet viser lite endring og 

stor stabilitet, ref. tabell 12. 

 

 

A. 

 

B. 

Figur 32: Populasjonsbaserte DVH for PTV57.5 for konvensjonell (A) og eskalert (B) doseplan. 
Doseplanene planlagt i pre-terapi bildegrunnlaget er merket med KONV og ESK. Planene overført fra 

pre- til mid-terapi bildegrunnlaget er merket som KONV-overf og ESK-overf, mens planene planlagt på 
ny i mid-terapi bildegrunnlaget er merket KONV-ny og ESK-ny.  

 

Det eneste unntaket er for D2%, dosen til 2% av strukturvolumet, som er noe høyere for den eskalerte 

enn for den konvensjonelle doseplanen, ref. tabell 15. Dette indikerer at doseeskalasjonen til MTV 

fører til høydoseområder, såkalte hot spots, innenfor PTV57.5. Verdiene er høyest for den overførte 

planen i mid-terapi bildebasisen. Dette kommer av at, for størsteparten av pasientene, avtar 

størrelsen av det metabolske tumorvolumet gjennom behandlingen (ref. seksjon 4.1.3), og områder 

som pre-terapi var definert innenfor MTV havner dermed innenfor PTV57.5 mid-terapi. For den 

overførte planen vil dermed høydoseområdet for mange av pasientene inkludere et større område 
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enn MTV definert i bildeanskaffelsen mid-terapi. Dette kommer til utrykk i dose-volum histogrammet 

som en høydosehale for den overførte planen i det eskalerte regimet. Disse høydoseområdene har 

imidlertid lite innvirkning på gjennomsnittlig dose for PTV57.5, da den relative størrelsen til MTV er 

liten i forhold til det totale strukturvolumet til PTV57.5. 

 

Tabell 15: Populasjonsbasert median- og ekstremalverdier for dosemålinger for PTV57.5. 

PTV57.5 

 Dgj D98% (≥ 54.6 Gy) D2% (≤ 61.5 Gy) 

KONV 57.9 Gy (57.5 - 58.7 Gy) 55.9 Gy (54.4 - 56.5 Gy) 59.6 Gy (59.0 - 60.6 Gy) 

KONV-ny 57.5 Gy (57.3 – 58.3 Gy) 55.6 Gy (54.7 - 56.8 Gy) 59.5 Gy (58.6 - 60.8 Gy) 

KONV-overf 57.7 Gy (57.3 - 58.3 Gy) 55.5 Gy (52.2 - 56.1 Gy) 59.6 Gy (58.9 - 60.5 Gy) 

ESK 57.8 Gy (57.3 - 59.4 Gy) 55.3 Gy (54.1 - 56.5 Gy) 60.0 Gy (59.3 - 61.3 Gy) 

ESK-ny 57.9 Gy (57.3 - 58.7 Gy) 55.7 Gy (54.6 - 56.8 Gy) 59.7 Gy (59.1 - 60.9 Gy) 

ESK-overf 58.0 Gy (57.2 - 59.2 Gy) 55.4 Gy (51.7 - 56.2 Gy) 60.2 Gy (59.3 - 64.7 Gy) 

 

 

Tabell 16 viser populasjonsbaserte estimat av homogenitetsindeksen (HI), ref. formel 20, for PTV57.5 

ekskludert høydoseområde for de ulike doseplanene. En liten verdi indikerer en homogen 

dosedistribusjon. Homogenitetsindeksen er høyere for det eskalerte enn for det konvensjonelle 

regimet, med lavest homogenitet i dosedekningen for ESK-overf. Dette samsvarer med faktorene 

diskutert ovenfor, hvor volumendring og forflytning av MTV fører til at høydoseområdet for den 

overførte planen havner innenfor planleggingsmålvolumet. Det at homogenitetsindeksen ligger 

høyere for det eskalerte regimet som en helhet tyder på at det ekstra høydoseområdet ikke er helt 

begrenset til MTV. Dosegradienten på grensen mellom de to dosenivåene vil dermed medføre en 

mindre homogen dosedekning av PTV57.5 for doseplanene i det eskalerte regimet. 
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Tabell 16: Populasjonsbasert median- og ekstremalverdier for homogenitetsindeksen beregnet for 
PTV57.5 for de ulike doseplanene. 

Homogenitetsindeks (HI) 

KONV 6.4 (5.4 -9.8) 

KONV-ny 6.5 (5.7 – 10.7) 

KONV-overf 6.7 (6.1 – 12.7) 

ESK 7.8 (6.2 - 11.1) 

ESK-ny 7.0 (6.0 - 11.0 ) 

ESK-overf 9.1 (7.1 - 16.1) 

 

 

Figur 33 viser dosedekning for doseplanene i det eskalerte regimet (ESK, ESK-overf, ESK-ny) i et 

transversalt snitt for pasient A030. Fra figuren kan en se hvordan endring av det definerte 

metabolske tumorvolumet fører til at høydoseområdet havner innenfor PTV57.5 for den overførte 

planen og at dosedekningen av MTV blir noe redusert. Ved å lage en ny doseplan på basis av 

bildeanskaffelsen mid-terapi forbedres dosedekningen, og høydoseområdet tilpasses det nydefinerte 

metabolske tumorvolumet.    
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A.   ESK 

B.  ESK-overf 

C.  ESK-ny 

 

Figur 33: Dosedekning for pasient A030 for de ulike planene generert i det eskalerte regimet; planlagt 
i pre-terapi bildegrunnlag (ESK) (A), overført til (ESK-overf) (B) og nyplanlagt i (ESK-ny) (C) mid-terapi 

bildeanskaffelsen. 
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Tabell 17 og figur 34 viser doseberegninger for PTV54. Det er ikke stor forskjell mellom 

dosedekningen av målvolumet for de ulike planene for hverken det konvensjonelle eller det eskalerte 

regimet.  

 

A. 

 

B. 

Figur 34: DVH for PTV54 for konvensjonell (A) og eskalert (B) doseplan. 

 

Det er kun fire pasienter som har lymfeknutemetastaser som skal gis et dosenivå på 54 Gy. Både 

størrelsen og den anatomiske plasseringen til disse målvolumene varierer mye fra pasient til pasient. 

Fra tabell 12 ser vi at variasjonen av størrelsen av volumet mellom de ulike pasientene strekker seg 

fra 31 til 159 cm3 før behandlingsstart og fra 48 til 154 cm3 etter ti behandlingsfraksjoner. PTV54 er 

også planleggingsmålvolumet som viser størst endring fra pre- til mid-terapi, ref. figur 27. Dette 

kommer til uttrykk i et større standardavvik og større variasjon mellom planene i DVH enn for de 

andre målvolumene. 

Tabell 17: Populasjonsbasert median- og ekstremalverdier for dosemålinger for PTV54. 

PTV54 (n = 4) 

(NOAC-krav) Dgj D98% (≥ 51.3 Gy) 

KONV 55.4 Gy (54.7-55.8 Gy) 53.2 Gy (51.5-54.4 Gy) 

KONV-ny 54.7 Gy (54.3-55.6 Gy) 52.8 Gy (52.3-53.9 Gy ) 

KONV-overf 54.8 Gy (54.1-55.3 Gy) 52.2 Gy (51.0-53.1 Gy) 

ESK 55.3 Gy (54.7-55.7 Gy) 53.1 Gy (51.3-54.3 Gy ) 

ESK-ny 54.8 Gy (54.2-55.5 Gy) 52.9 Gy (52.4-53.7 Gy ) 

ESK-overf 54.7 Gy (53.9-55.5 Gy) 52.9 Gy (51.2-53.2 Gy) 
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Figur 35 og tabell 18 viser populasjonsbaserte doseberegningen for målvolumet PTV48.6. For dette 

målvolumet er det ingen store avvik mellom dosedekningen for de seks ulike planene. 

 

 

A. 

 

B. 

Figur 35: DVH for PTV48.6 for konvensjonell (A) og eskalert (B) doseplan. 

 

Tabell 18: Populasjonsbasert median- og ekstremalverdi for dosemålinger for PTV48.6. 

PTV48.6 

(NOAC-krav) Dgj D98% (≥ 46.2 Gy) 

KONV 49.4 Gy (49.0-50.0 Gy) 46.5 Gy (44.6-47.2 Gy) 

KONV-ny 49.6 Gy (49.0-50.3 Gy) 46.7 Gy (45.7-47.2 Gy) 

KONV-overf 49.5 Gy (48.9-50.0 Gy) 46.3 Gy (44.6-46.7 Gy) 

ESK 49.4 Gy (49.1-50.1 Gy) 46.6 Gy (44.3-47.1 Gy ) 

ESK-ny 49.6 Gy (49.4-50.2 Gy) 46.6 Gy (45.5-47.2 Gy) 

ESK-overf 49.6 Gy (48.9-49.9 Gy) 46.2 Gy (44.3-46.7 Gy) 

  

Tabell 19 lister populasjonsbaserte doseberegninger for GTV-t.  Dette strukturvolumet inneholder to 

dosenivå for det eskalerte regimet, da doseberegningene er gjort for GTV-t inkludert 

høydoseområdet MTV. Gjennomsnittsdosen er da også høyere for den eskalerte planen enn for 

konvensjonelle. Imidlertid kan det være verdt å merke seg at det ikke er stor forskjell mellom D98%-

verdiene mellom de to planene. Dette kommer av at MTV er lite relativt til GTV-t, med 

populasjonsbasert medianverdi relativt til GTV-t på 18% for MTVpre og på 7% for MTVmid (ref. tabell 
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12). Den nøyaktige leveringskapasiteten til behandlingsplanleggingssystemet sørger for at 

høydoseområdet begrenses til MTV, med en skarp dosegradient utenfor segmentert volum.  

 

Tabell 19: Populasjonsbasert median- og ekstremalverdi for dosemålinger for GTV-t. 

GTV-t 

(NOAC-krav) Dgj D98% (≥ 56.4 Gy) 

KONV 58.0 Gy (57.1 - 58.7 Gy) 57.0 Gy (55.8 - 58.0 Gy) 

KONV-ny 57.8 Gy (57.1 - 58.6 Gy) 56.9 Gy (56.1 - 57.8 Gy) 

KONV-overf 58.0 Gy (56.6 - 58.8 Gy) 57.3 Gy (55.5 - 57.7 Gy) 

ESK 61.0 Gy (59.4 - 62.1 Gy) 57.1 Gy (56.6 - 58.5 Gy) 

ESK-ny 59.4 Gy (58.5 - 60.8 Gy) 57.1 Gy (56.2 - 57.6 Gy) 

ESK-overf 60.4 Gy (58.5 - 62.4 Gy) 57.2 Gy (55.7 - 57.9 Gy) 

 

 

4.2.3.2 Metabolsk tumorvolum 

 

Figur 36 viser pasientspesifikke dose-volum histogram for dosedekningen av det metabolske 

tumorvolumet for doseplanene overført fra bildegrunnlaget anskaffet pre-terapi til det anskaffet 

mid-terapi, ESK-overf. Fra figuren kommer det frem at det er stor variasjon mellom pasientene i 

dosedekningen av MTV. Utslag for dårlig dosedekning for de overførte doseplanene samsvarer på 

pasientbasis med hvor godt overlapp det er mellom det metabolske tumorvolumet definert pre-

terapi, MTVpre, og det residuale metabolsk aktive området definert på basis av mid-terapi avbildning, 

MTVmid, angitt ved overlappsfraksjonen (ref. tabell 13). En lav overlappsfraksjon resulterer i redusert 

dosedekning for den overførte planen i det doseintensiverte regimet. Pasientene hvor MTV økte i 

størrelse fra pre- til mid-terapi, pasient A023, A026 og A031 (ref. tabell 13), er de som viser dårligst 

dosedekning av MTV for den overførte planen. Disse pasientene viste spredning av det PET-aktive 

området til plan under eller over det initiale volumet, og mangel på dosedekning i disse snittene gir 

stort utslag i DVH-beregningene. For de resterende pasientene forblir dosedekningen relativt god 

også for den overførte planen. Den største utslagsgiveren for redusert dekning av MTV virker dermed 

å være segmentering i skiver utenfor initialvolumet.  
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Figur 36: Pasientspesifikke DVH for planene overført fra pre- til mid-terapi bildegrunnlag for det 
eskalerte regimet, ESK-overf. 

 

Figur 37 viser populasjonsbaserte kumulative dose-volum histogram med standardavvik for 

dosedekning av MTV for doseplanene i det konvensjonelle (A) og det eskalerte (B) regimet, og tabell 

20 doseberegninger for volumet. Foreskrevet dose er på henholdsvis 57.5 Gy og 65.0 Gy for de to 

ulike regimene. Den reduserte dosedekningen av MTV for den overførte planen i det eskalerte 

regimet kommer også til uttrykk i disse populasjonsbaserte estimatene.     

 

 
A. B. 

Figur 37: DVH for MTV for konvensjonell (A) og eskalert (B) doseplan. 
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Tabell 20: Populasjonsbaserte median- og ekstremalverdier for dosemålinger for MTV. 

MTV 

(NOAC-krav) Dgj D98% (≥ 56.4 Gy) 

KONV 58.0 Gy (57.1 - 58.9 Gy) 57.1 Gy (55.8 - 58.5 Gy) 

KONV-ny 57.9 Gy (56.9 - 59.0 Gy) 57.3 Gy (56.2 - 57.9 Gy) 

KONV-overf 57.9 Gy (56.8 - 59.0 Gy) 57.1 Gy (55.9 - 58.5 Gy) 

ESK 65.4 Gy (64.6 - 66.3 Gy) 63.8 Gy (62.7 - 64.9 Gy) 

ESK-ny 65.4 Gy (64.5 - 65.9 Gy) 63.7 Gy (63.0 - 64.5 Gy) 

ESK-overf 65.1 Gy (60.5 - 67.0 Gy) 61.9 Gy (56.6 - 66.3 Gy) 

 

Tabell 21 lister estimerte median- og ekstremalverdier for beregning av homogenitetsindeksen (ref. 

formel 20) for dosedekningen av det metabolske tumorvolumet. Verdiene er høyere, og 

dosedekningen dermed mindre homogen, for det eskalerte regimet enn for det konvensjonelle. 

Høyest estimert verdi er for ESK-overf, noe som samsvarer med at dosedekningen av MTV definert 

mid-terapi blir redusert for den overførte planen for en rekke av pasientene.  

 

Tabell 21: Populasjonsbasert median- og ekstremalverdier for homogenitetsindeksen beregnet for 
MTV for de ulike doseplanene. 

Homogenitetsindeks (HI) 

                               
KONV 

2.5 (1.3 - 4.9) 

KONV-ny 2.5 (1.7 – 5.7) 

KONV-overf 2.1 (1.0 – 5.1) 

ESK 3.7 (3.3 - 6.0) 

ESK-ny 4.2 (3.7 - 6.0 ) 

ESK-overf 6.6 (1.5 - 14.8) 

 

Figur 38 viser et snitt av den overførte (A) og den nyplanlagte (B) doseplanen for pasient A023. For 

denne pasienten har det metabolsk aktive området spredt seg lengre nedover analkanalen mid-

terapi. Dette fører til at høydoseområdet, tilpasset MTVpre, bommer på volumet segmentert mid-

terapi for den overførte planen. Dosedekningen er heller ikke fullstendig i aksiale plan hvor MTV er 

segmentert både pre- og mid-terapi. For den nyplanlagte doseplanen følger høydoseområdet 
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konturen inntegnet mid-terapi, og dosedekningen av det metabolske tumorvolumet tilpasses 

dermed kreftkarakteristikken ved dette stadiet i behandlingen.        

 

Figur 38: Dosedekning for overført (A) og nyplanlagt (B) doseplan for pasient A023 i mid-terapi 
bildegrunnlag for det eskalerte regimet (ESK-overf, ESK-ny). Inntegnede volum er henholdsvis både 

MTVpre og MTVmid (A) og MTVmid (B). Fargeintervall 40.00 Gy - 66.8 Gy. 

 

4.2.3.3 Wilcoxons fortegnsrangtest  

 

Tabell 22 viser p-verdier estimert ved Wilcoxons fortegnsrangtest for sammenligning av 

doseestimatene for de ulike doseplanene og målvolumene for henholdsvis konvensjonelle og 

doseintensiverte doseplaner fra pre-terapi bildegrunnlag (pre), overført til mid-terapi (overf) og 

nyplanlagt i mid-terapi bildegrunnlag (ny). I tillegg sammenlignes doseestimat mellom konvensjonelle 

og eskalerte doseplaner (KONV/ESK) for doseplanene generert i pre-terapi bildegrunnlaget.   

Fra tabellen ser vi at for MTV er p < 0.05 for sammenligning mellom måledata for ESK/ESK-overf for 

D98%. Dosedekningen for minimumdosen til 98% av MTV viser dermed avvik for planen utover 

behandlingsløpet, noe som samsvarer med resultatene drøftet i seksjonene ovenfor, hvor forflytning 

av MTV utover behandlingsløpet fører til at man ikke får fullstendig dosedekning av målvolumet 

utover behandlingstiden. For sammenligning mellom KONV og ESK for MTV er p = 0.00 for både Dgj 

og D98%. Dette er som forventet, da det metabolske tumorvolumet skal motta ulikt dosenivå for de to 

ulike regimene og differansen mellom dosedataene dermed vil bli stor.    

For GTV-t er p < 0.05 for sammenligning mellom måledata for Dgj for ESK/ESK-ny, ESK-overf/ESK-ny og 

KONV/ESK. Beregningene er gjort for GTV-t inkludert høydoseområde MTV, og volumet inneholder 

dermed to ulike dosenivå for det eskalerte regime. Dette forklarer den lave verdien mellom 

A. B.  
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doseplanene KONV/ESK. De lave p-verdiene innad i det eskalerte regime kan forklares ved den 

markante volumendringen av MTV fra pre- til mid-terapi, ref. tabell 12. Området som skal gis en 

høyere dose er markant mindre for den samlede pasientpopulasjonen mid-terapi, noe som dermed 

resulterer i at dosedekningen i den ny-planlagte planen, ESK-ny, avviker fra ESK og ESK-overf.     

 

Tabell 22: Sammenligning av doseestimat med Wilcoxons fortegnsrangtest. Testen utføres på 
doseestimatene fra doseplanene planlagt på pre-terapi bildegrunnlag (pre), overført til mid-terapi 
(overf) og nyplanlagt i mid-terapi bildegrunnlag (ny). I tillegg sammenlignes doseestimat mellom 

konvensjonell og eskalerte doseplaner (KONV/ESK) for doseplanene generert i pre-terapi 
bildegrunnlaget. Signifikante p-verdier (< 0.05) er markert med fet skrift.    

 

 

For PTV57.5 er p < 0.05 for D2% for KONV/ESK og ESK-overf/ESK-ny. Målingene er gjort for PTV57.5 

ekskludert høydoseområdet MTV. Det at p = 0.01 for D2% mellom KONV/ESK indikerer at man for det 

eskalerte regimet får hot spots innenfor PTV57.5. Den lave p-verdien for ESK-overf/ESK-ny kommer 

av at krymping av MTV gjennom behandlingen fører til at områder tidligere definert som 

høydoseområder nå havner innenfor PTV57.5.   

For PTV48.6 er p < 0.05 for D98% for KONV / KONV-overf, KONV-overf / KONV-ny, ESK/ESK-overf, ESK-

overf/ESK-ny. Dosedekningen for den overførte planen avviker dermed fra planene planlagt direkte 

på bildegrunnlaget pre- og mid-terapi for både det konvensjonelle og det eskalerte regimet. Dette 

indikerer en viss forflytning av PTV48.6 som fører til endret dosedekning av minimumdosen til 98% 

av strukturvolumet dersom man bruker samme behandlingsplan utover behandlingsløpet.   

 Konvensjonelle doseplaner Doseintensiverte doseplaner KONV/ESK 

 pre/overf pre/ny overf/ny pre/overf pre/ny overf/ny pre/pre 

MTV 
Dgj 

 
0.70 

 
0.97 

 
0.97 

 
0.28 

 
0.41 

 
0.70 

 
0.00 

D98% 0.83 0.97 0.97 0.04 0.12 0.15 0.00 

GTV-t 

Dgj 0.52 0.58 0.90 0.52 0.00 0.01 0.00 

D98% 0.77 0.52 1.00 0.37 0.32 0.58 0.08 

PTV57.5 

Dgj 0.37 0.64 0.54 0.77 0.83 0.97 0.90 

D98% 0.21 0.37 0.64 0.28 0.52 0.12 0.15 

D2% 0.90 0.97 0.70 0.05 0.12  0.01 0.01 

PTV54, n=4 

Dgj 0.25 0.25 0.88 0.38 0.38 0.88 0.25 

D98% 0.63 0.88 0.25 0.9 1.00 0.63 0.13 

PTV48.6 

Dgj 0.97 0.37 0.32 0.97 0.21 0.32 0.28 

   D98%      0.04   0.18  0.00 0.02    0.10     0.00 0.47 
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4.2.3.4 Pasientspesifikke doseestimat 

 

Pasientspesifikke doseestimat for målvolumene er listet under vedlegg IV A. Beregningene kan 

brukes som kvantitative mål for kvalitetssikring av dosedekningen, og for å se hvorvidt 

doserestriksjonene anbefalt i NOAC8-protokollen er oppfylt for de ulike planene og pasientene. Fra 

tabellene kommer det frem at doserestriksjonene er oppfylt for de fleste målvolum og planer, med 

noen få unntak.   

Beregnede doseestimat for MTV viser at tre av pasientene, A023, A026 og A030, har verdi D98% < 60 

Gy for ESK-overf. Dette er de samme tre pasientene som viser økning av MTV ut over 

behandlingsløpet, ref. tabell 13, og dårligst dosedekning for den overførte planen, ref. figur 36. De 

resterende pasientene har en dosedekning på D98% > 60 Gy for alle de eskalerte doseplanene.      

For PTV57.5 setter NOAC8-protokollen følgende doseanbefalinger; D98% ≥ 54.6 Gy og D2% ≤ 61.5 Gy. 

For fire av pasientene, A007, A027, A033 og A047, er ikke dosekravet for D2% oppfylt for ESK-overf. 

Disse pasientene har alle høy overlappsfraksjon og høy relativ minking av MTV, ref. tabell 13. 

Avtakingen av størrelsen til MTV fører til at høydoseområdet havner innenfor PTV57.5, og man får 

dermed hot spots innenfor områder som initialt var inkludert innenfor MTV. For tre av pasientene er 

ikke dosekravet for D98% oppfylt for alle doseplanene for dette målvolumet. Det er ikke konsekvent 

hvilken type plan som viser avvik fra doseanbefalingene, noe som tyder på tilfeldig variasjon heller 

enn innebygde svakheter.       

 

4.2.3.5  Risikoorgan 

 

Figur 39 viser populasjonsbaserte kumulative dose-volum histogram for risikoorgan og normalvev for 

eskalert og konvensjonell doseplan i bildegrunnlaget anskaffet pre-terapi. Fra figurene kommer det 

frem at den ekstra dosen tilført i det eskalerte regimet ikke har en stor påvirkning på dosen til 

risikoorganene. Dette kan forklares ved at størrelsen til høydosevolumet, MTV, er lite relativt til de 

andre målvolumene, ref. tabell 12, noe som tillater tilstrekkelig dosedekning av MTV uten markant 

økning av dosen til de andre interessevolumene.      
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Figur 39: DVH for risikoorganene; normalvev, bukhulen, blæren, genitalier og skambein for 
konvensjonell (KONV) og eskalert (ESK) doseplan med standardavvik planlagt på basis av 

bildeanskaffelse pre-terapi.   
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Tabell 23 viser populasjonsbasert doseberegninger for doseplanene KONV og ESK, oppgitt ved 

median- og ekstremalverdier, for de definerte risikoorganene. Fra tabellen kommer det fram at det 

ikke er store endringer av de populasjonsbaserte medianverdiene for dosen til risikoorganene 

mellom doseplanene fra det konvensjonelle og det eskalerte regimet. Imidlertid øker 

maksimalverdien innad i pasientpopulasjonen for dosen for det eskalerte regime for noen av 

målingene. Dette innbefatter D2cm3 for bukhulen inkludert PTV, hvor maksimal dose innad i 

pasientpopulasjonen øker fra 60.3 til 63.5 Gy, V45Gy for bukhulen ekskludert PTV, som øker fra 90.5 

cm3 til 102.3 cm3, og Dgj for genitaliene, hvor maksdosen øker fra 34.6 Gy til 44.9 Gy.  

 

Tabell 23: Populasjonsbaserte median- og ekstremalverdier for KONV og ESK, n = 11. 

Volum (NOAC-krav) KONV ESK 

Bukhulen 

D2cm3 56.3 Gy (51.0 - 60.3 Gy) 56.2 Gy (51.4 - 63.5 Gy) 

Dgj 37.2 Gy (31.5 - 43.4 Gy) 37.5 Gy (31.1 - 42.5 Gy) 

V45Gy (< 195 cm3) 237.2 cm3 (65.5 - 595.4 cm3) 246.5 cm3 (57.4 - 583.6 cm3) 

Bukhulen utenfor PTV 

D2cm3 
48.7 Gy (44.4 - 54.1 Gy) 49.5 Gy (40.8 - 53.4 Gy) 

Dgj 29.2 Gy (24.4 - 34.4 Gy) 28.0 Gy (24.0 - 33.0 Gy) 

V45Gy 23.3 cm3 (0.9 - 90.5 cm3 ) 28.8 cm3 (0.0 - 102.3 cm3 ) 

Blære 

Dgj 44.8 Gy (37.7 - 54.7 Gy) 43.5 Gy (36.3 - 54.7 Gy) 

Blære utenfor 

PTV Dgj (< 45 Gy) 
34.2 Gy (30.3 - 39.7 Gy) 33.0 Gy (31.2 - 41.4 Gy) 

Genitalier 

D2cm3 52.4 Gy (36.1 - 60.2 Gy) 54.7 Gy (36.7 - 57.1 Gy) 

Dgj 28.1 Gy (25.3 - 34.6 Gy) 31.0 Gy (24.2 - 44.9 Gy) 

Skambein 

Dgj (< 52.5 Gy) 51.4 Gy (43.4 - 53.4 Gy) 50.0 Gy (42.6 - 53.9 Gy) 

 

Pasientspesifikke doseberegninger for de definerte målvolumene for alle doseplaner er listet under 

vedlegg IV B. For blæren ekskludert PTV er doseanbefalingene oppfylt for alle pasienter. Dosen til 

skambeinet ligger noe over anbefalt doserestriksjon for tre av pasientene for fem doseplaner for det 

konvensjonelle regimet og to doseplaner for det eskalerte regimet. Det virker dermed ikke å være 

høydoseområdet som medfører overskridelsen av doserestriksjonen for dette organet. For genitalier 

er det generelt anbefalt med skjerming, men ingen konkrete doserestriksjoner er gitt. Fra tabell 23 

kommer det frem at både dosen til 2 cm3 av strukturvolumet og gjennomsnittsdosen til genitaliene 
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ser ut til å øke noe med den doseintensiverte behandlingen. For D2cm3 er imidlertid maksimalverdien 

for dosen høyere for det konvensjonelle enn det eskalerte regimet.  

 

 

Figur 40: PET/CT-avbildning for pasient A030, med definerte målvolum og risikoorgan.  

 

For bukhulen er doserestriksjonen for V45Gy overskredet for åtte av de elleve pasientene. 

Overskridelse skjer for like mange av de konvensjonelle doseplanene som for de eskalerte. I tabell 24 

er volummålinger for hele bukhulen og bukhulen utenfor PTV listet, og prosentandelen av bukhulen 

innenfor PTV beregnet ved formel 26; 

 

 

∆𝑉 =  
𝑉𝑏𝑢𝑘ℎ𝑢𝑙𝑒 − 𝑉𝑏𝑢𝑘ℎ𝑢𝑙𝑒 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟 𝑃𝑇𝑉

𝑉𝑏𝑢𝑘ℎ𝑢𝑙𝑒
 

 

(26) 

 

Fra tabellen kommer det frem at en stor andel av bukhulen ligger innenfor PTV for alle pasientene, 

med medianverdi av volum innenfor PTV på 46%. Dette er også illustrert i figur 40, som viser 

definerte volum i et sagittalt snitt for pasient A030. Det er dermed vanskelig å begrense andelen av 

det totale volumet som mottar 45 Gy til V45Gy < 195 cm3 og samtidig opprettholde tilstrekkelig dose til 

planleggingsmålvolumene. Fra NOAC8-protokollen kommer det ikke entydig frem om 

doserestriksjonen er ment for det totale volumet av bukhulen, eller for volumet ekskludert PTV. [42] 

Det er imidlertid verdt å merke seg at antall overskridelser av doserestriksjonen ikke økes for det 

eskalerte regimet.  



75 
 

  

Tabell 24: Volummålinger for totalt volum og volum utenfor PTV for bukhulen. Beregnet prosentandel 

for volum av bukhulen innenfor PTV, ΔV.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volum [cm3]  

Pasient Bukhule Bukhule utenfor PTV ΔV [%] 

A007 310.1 124.9 60 

A023 698.5 474.7 32 

A026 199 106.4 47 

A027 648.4 429.7 34 

A030 893.6 485.9 46 

A031 1113.6 598.9 46 

A033 551.6 172.7 69 

A038 696.8 493.6 29 

A047 1058.9 500.1 53 

A048 369 190.3 48 

A053 1171.3 763.8 35 

Median 686.8 474.7 46 
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5 Diskusjon og fremtidsperspektiver 
 

 Metodiske betraktninger 

5.1.1 TCP-modellering 

 

Modellen brukt for TCP-modellering innehar en rekke begrensninger og antakelser som må tas med i 

betraktning når man vurderer de estimerte verdiene. Modellen inkluderer ikke effekten av hypoksi, 

reoksygenering eller proliferasjon. I tillegg antar modellen at tumor er sammensatt av uavhengige 

klonogene celler, og ekskluderer dermed for eksempel bystander-effekten. Dette er en effekt der 

celler som ikke blir bestrålt viser strålingseffekter som et resultat av signaler fra nærliggende 

bestrålte celler. [49] Det blir implisitt antatt at den klonogene tettheten, gitt ved antall klonogene 

celler N0 og volumet V, er konstant over interessevolumene, og at alle klonogene celler mottar en 

homogen dose, D. Variasjoner i disse faktorene vil ha effekt på sannsynligheten for tumorkontroll. 

[50]  

I denne studien estimeres celletettheten innad i GTV og MTV ved volumstørrelsene og 

gjennomsnittsverdier av den standardiserte opptaksverdien anskaffet gjennom FDG PET-avbildning. 

Celletettheten antas å være homogen innenfor de ulike volumene brukt i modelleringen. 

Sammenlignet med modeller som bruker hele PTV for beregning, som inkluderer både mikroskopisk 

spredning og marginer, vil effekten av variasjon i celletetthet være mindre over disse volumene. Det 

er imidlertid rimelig å anta at det vil være en viss indre variasjon i andelen klonogene celler også 

innenfor disse volumene, og det forventes en avtaking mot grenseregionen av volumene. Mangel på 

blodtilførsel, oksygenmetning og nekrotiske områder er faktorer som vil ha innvirkningen på 

tettheten av levedyktige celler innad i GTV. Det vil dermed være noen begrensninger assosiert ved å 

bruke en slik gjennomsnittlig verdi for å representere en antatt homogen celletetthet i de respektive 

volumene. For TCP(GTV) antas SUVgj = 1, noe som innebærer at den metabolske aktiviteten i 

realiteten ikke inkluderes i denne modellen. Videre beregnes en skaleringsfaktor, som baseres på 

pasientspesifikk FDG-opptak i tumor, dosenivå og forventet kontrollnivå for en generell 

pasientpopulasjon, for å estimere forholdet mellom SUVgj og celletettheten. Denne 

skaleringsfaktoren vil dermed være påvirket av pasientpopulasjonen inkludert i studien. På tross av 

dette må det presiseres at den inkluderte pasientkohorten er stor og representativ for analkreft 

generelt, siden ANCARAD studiet prospektivt har inkludert nær alle pasienter i Osloområdet de 

seneste år. 

Videre antas det at alle celler mottar en homogen dose tilsvarende det forskrevne dosenivået. Det 

hadde vært mulig å inkorporere inhomogeniteter i dosedekning ved å bruke informasjonen fra 

differensielle dose-volum histogram fra behandlingsplanleggingssystemet i beregningene. [51]  Det 

har imidlertid blitt vist at effekten av doseinhomogenitet blir signifikant mindre dersom man bruker 

realistiske verdier for strålesensitiviteten α, hvor man tar hensyn til den betydelige heterogeniteten i 

strålesensitivitet over pasientpopulasjonen (σ ≠ 0). [52] Fra behandlingsplanleggingsdelen av denne 

studien fant vi at dosedekning oppnådd for målvolumene GTV og MTV var relativt konforme og 

homogene, ref. tabell 19 og tabell 20. For kliniske realistiske verdier for doseinhomogeniteter, og 
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med modellering for variasjon i α, virker det dermed rimelig å modellere med en homogen dose til 

cellene innenfor disse volumene.  

Verdiene for cellulær strålesensitivitet brukt i denne studien baserer seg på klinisk avledede estimat 

fra studier av Muirhead et al. [41] og Keall og Webb [25], og er tilpasset en større populasjon av 

pasienter med henholdsvis analkarsinom og plateepitelkarsinom som antas representativ for 

pasientpopulasjonen brukt i denne studien. Det at man bruker en populasjonsbasert 

distribusjonsfunksjon, f(α), for å estimere heterogeniteten i α, kan sees på som en måte å ta 

usikkerheter i estimerte strålesensitivitetskonstanter inn i betraktning. Dette fordi f(α) kan bli sett på 

som en gaussisk usikkerhetsfunksjon. Figur 41 A viser dose-respons kurver for ulike verdier for 

standardavviket, σ, for modellering av heterogenitet i strålesensitivitetsparameteren α for TCP(TLG) 

for en pasient. Modelleringen er utført for pasienten som hadde TCP(TLG) nærmest 0.8 ved σ = 

0.045. Figuren illustrerer hvor stort utslag en endring i σ-estimatet kan ha for de resulterende 

kurvene. Resultatene fra modelleringen avhenger dermed av at verdien benyttet, σ = 0.045, er 

rimelig og representativ for pasientpopulasjonen. Videre er det interessant å merke seg at 

heterogenitet i strålesensitiviteten har en tendens til å flate ut dose-respons kurven kraftigere ved 

høye doser sammenlignet med lave doser, hvilket også har vært notert tidligere. [53]  

 

A. B. 

Figur 41: A. TCP(TLG)-estimat for en pasient som en funksjon av dose for ulike verdier for 
standardavviket, σ.                                                                                                                                                 

B. Median av ΔTCP(TLG) mellom den responderende og den ikke-responderende gruppen som 
funksjon av σ. 

 

Figur 41 B viser median ΔTCP(TLG)-verdier (ligning 24)  mellom verdiene for responderende og ikke-

responderende pasienter for beregninger med ulike σ-verdier og som en funksjon av den biologiske 

ekvivalente dosen brukt under behandling. Fra estimatene kommer det frem at det faktisk er størst 

forskjell i TCP-estimat mellom de to grupperingene for σ = 0.045, som er verdien for standardavviket 

brukt for beregning i denne studien basert på beregninger av Keall og Webb. [25] 
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I tillegg til de overnevnte faktorene vil det være en rekke usikkerheter relatert til variasjoner i faktisk 

behandling, usikkerheter i doseestimat, upresis klinisk definisjonen av endepunktet og tidspunkt for 

oppdagelse av hendelsene. En lengre oppfølgingstid av pasientene kan tenke seg å påvirke 

endepunktet for noen av pasientene. Imidlertid indikerer studier at hoveddelen av tilbakefall 

detekteres innenfor de to første årene etter behandling. [5]  

 

5.1.2 Behandlingsplanleggingsstudie 

 

En begrensning til resultatene i behandlingsplanleggingsdelen av denne studien er det relativt lave 

antallet pasienter inkludert. Denne delen av studien krever imidlertid mye tid for planlegging, 

doseberegninger og tolkning. De elleve pasientene inkludert gjorde det overkommelig å tolke den 

store datamengden generert, og samtidig få resultater som kan bli sett på som representative for 

pasientpopulasjonen. 

Ved vurdering av doseestimat, treffsikkerhet og forflytning av posisjonen til de metabolsk aktive 

områdene for de ulike stråleterapiplanene, volumene og pasientene, vil nøyaktigheten til 

samregistreringen mellom bildeseriene og modalitetene kunne påvirke resultatene og de estimerte 

verdiene. Moderne PET-skannere har integrert CT for attenueringskorreksjon og korrekt 

samregistrering mellom PET og CT. En perfekt anatomisk match mellom PET og CT er nødvendig for 

korrekt attenueringskorreksjon og bildefusjon. Når PET/CT utføres som ledd i en 

stråleterapiplanlegging for det abdominale området, fikseres bekkenet for å sikre god 

samregistrering med planleggings-CT anskaffet separat fra PET/CT-avbildningen. Ulikheter i 

posisjonering og indre bevegelse av organ grunnet faktorer som ulik tarm- og blærefylling vil 

imidlertid påvirke hvor god samregistreringen mellom de ulike bildeanskaffelsene blir. I denne 

studien sammenlignes volumer mellom PET/CT-avbildning pre- og mid-terapi med hverandre. Da vil 

også behandlingsinduserte endringer, som vekttap eller minking av GTV, kunne påvirke kvaliteten på 

samregistreringen. For samregistrering brukes en innebygd algoritme i behandlingsplanleggings-

systemet (Eclipse, Varian), som tar hensyn til samsvar mellom både ben og bløtvev i det abdominale 

interesseområdet.   

Definisjon av målvolum og doseberegninger vil videre være begrenset av usikkerheter i kalibrering og 

oppløsning av PET/CT-bildeseriene brukt. Den oppnåelig romlige oppløsningen er signifikant bedre 

for CT enn for PET. De fundamentale begrensningene ved PET-avbildning er detektorenes romlige 

oppløsning og totalt antall registrerte sammenfallende annihilasjonevents som brukes for 

rekonstruksjon. Den romlige oppløsningen er begrenset av egenskapene til scintillatorene, 

konstruksjonsdetaljene til detektorenhetene, detektorelektronikken og rekonstruksjonsprosessen. 

Den begrensede oppløsningen fører til en uskarphet som gjør at intensitetsverdiene flyter ut over 

ulike regioner, slik at en liten kilde vil se ut som en større, svakere kilde. Denne effekten bidrar til den 

partielle volumeffekten, hvor intensitetsverdiene for målt tracerkonsentrasjon avviker fra den sanne 

verdien. Et annet fenomen som spiller inn på denne volumeffekten er bildesamplingen. I PET blir 

tracerdistribusjonen samplet på et tredimensjonalt rutenett, hvor hver voxel tildeles en 

intensitetsverdi. Konturen til voxlene tilsvarer ikke nødvendigvis den faktiske konturen av 

tracerdistribusjonen, og de fleste voxler inkluderer dermed ulike typer vev. Signalintensiteten i hver 

voxel vil dermed være en gjennomsnittsverdi av signalintensitetene til alt det underliggende vevet. 
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Denne spillover effekten vil virke inn på beregninger av den standardiserte opptaksverdien, og vil 

føre til en økt avtaking i beregnede SUV relativt til den sanne verdien for objekter med avtakende 

størrelser. Figur 42 illustrerer hvordan den partielle volumeffekten fører til et mindre intenst og 

veldefinert strukturvolum, med utflytende kanter og lavere telling i den sanne anatomiske 

plasseringen til signalet. 

 

Figur 42: Til venstre: den sanne anatomiske utstrekningen illustrert som et CT-volum. Til høyre: 
partiell volumeffekt på PET-signalet fra begrenset romlig oppløsning og spillover effekt. [54] 

 

En videre begrensing ved studiet er at noen pasienter manglet en del av ytterkonturen i CT-

beregningsgrunnlaget. For å sjekke hvorvidt beregnede doseverdier blir korrekte for pasientene med 

manuell inntegning av manglende ytterkontur, ref. seksjon 3.2.4, sammenlignes verdier fra samme 

doseintensiverte doseplan for en pasient med hele ytterkonturen intakt med doseestimat fra samme 

bildegrunnlag hvor ytterkonturen først kappes og så tegnes inn igjen manuelt (ref. tabell 25).   

Tabell 25: Doseestimat for doseplan i henholdsvis fullstendig og manuelt inntegnet ytterkontur. 

Volum  Fullstendig 
ytterkontur 

Manuelt inntegnet 
ytterkontur 

MTV 

Dgj 65.2 Gy 64.9 Gy 

GTV-t 

Dgj 60.3 Gy 60.3 Gy 

PTV57.5 

Dgj 57.8 Gy 57.5 Gy 

PTV54 

Dgj 55.6 Gy 55.6 Gy 

PTV48.6 

Dgj 49.7 Gy 49.7 Gy 
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Fra tabell 25 ser vi at det er noe avvik mellom doseberegningene mellom den fullstendige og den 

manuelt inntegnede ytterkonturen. Avviket kommer til uttrykk for MTV og PTV57.5, men har ikke 

store utslag. Fra dette kan man dermed konkludere at doseestimatene beregnet for pasientene med 

manuelt inntegnet ytterkontur er rimelige.     

For å kunne utvikle stråleterapi videre som en presisjonsbehandling er det viktig å forbedre 

definisjonen av målvolum og plasseringen av interessevolum. Reproduserbarhet i segmenteringen er 

viktig for å sikre sammenlignbare og kontrollerbare pasientbehandlinger uavhengig av fagpersonell 

og teknikk. Den funksjonelle karakteriseringen av vevet har blitt en sentral informasjonskilde innen 

kreftbehandling, både for diagnostiske og prognostiske vurderinger, og for definering av relevante 

målvolum. På bakgrunn av dette vil det i fremtiden kunne være behov for konsekvente og 

automatiserte segmenteringsteknikker for volum som defineres på bakgrunn av funksjonell 

informasjon. I denne studien står det metabolske tumorvolumet sentralt, definert fra FDG PET/CT-

avbildning. En utfordring ved å bruke FDG-opptak til å definere målvolum er fraværet av automatiske 

inntegningsmetoder. Den vanligste teknikken i klinisk bruk i dag er manuell inntegning. 

Hovedproblemet med denne teknikken er at den er tidkrevende og observatøravhengig. PET-bilder 

er utsatt for variasjon i vindu og nivå-innstillinger, og endring av intensiteten til bildene eller 

fargeskalaen kan dramatisk endre oppfatningen av målvolumene. Inntegningen av målvolumet vil 

dermed, til en viss grad, være en subjektiv tolkning av klinikeren. Nøyaktig identifikasjon av 

behandlingsvolumet vil spille en avgjørende rolle for å unngå geografisk bom og for hensiktsmessig 

eskalere dosen til de aktive områdene. Siden dosegradienten utenfor målområdet er bratt, er 

behovet for en presis definisjon av målvolumene svært viktig. På bakgrunn av dette er det i denne 

studien brukt en semi-automatisk tersklingsteknikk, ref. formel 19, basert på avleste aktivitetsverdier 

for maksimalintensitet og bakgrunnsintensitet. En primær begrensning til segmenteringsmetoden er 

at voxelverdier ble brukt som representasjon av aktivitetsestimatene. Metoden ville vært mer robust 

dersom interesseområder markeres og gjennomsnittsverdier for bakgrunnsaktiviteten og 

absoluttverdier for maksimalaktiviteten leses ut direkte. I tillegg vil usikkerheter relatert til PET-

avbildningen spille inn på avleste verdier, og dermed også det segmenterte volumet. Videre 

vurdering av ulike segmenteringsteknikker og samsvar med onkologinntegnede volum er høyst 

relevant dersom det metabolske tumorvolumet skal benyttes som et målvolum i et doseintensivert 

behandlingsregime. 

Det ligger en rekke utfordringer i å definere tersklingsverdier som gir ekvivalente og sammenlignbare 

volum i bildegrunnlagene anskaffet pre- og mid-terapi, da de bakenforliggende vilkårene for 

segmentering vil være ulike utover behandlingsløpet. [55] Behovet for en korreksjonsfaktor av 

tersklingsverdien mellom pre- og mid-terapi for segmentering av det metabolske tumorvolumet 

kommer til uttrykk gjennom konstanten kt (ref. formel 19). Konstanten avgjør hvor stor prosentandel 

av intervallet mellom bakgrunnsaktiviteten og maksimalaktiviteten som skal inkluderes innenfor det 

metabolsk aktive området. Pre- og mid-terapi brukes verdier på henholdsvis 20 % og 30 %. Det er 

verdt å merke seg at selv om konstanten er større mid-terapi, trenger ikke tersklingsverdien relativ til 

bakgrunnen nødvendigvis å bli større, da forskjellen mellom maksimal og bakgrunnsaktiviteten avtar 

mid-terapi. For pasientpopulasjon inkludert i denne studien avtok PET-signalet som et resultat av 

stråleterapien for alle pasientene, med en median prosentvis endring av SUVmaks på 26.1% (ref. tabell 

14). Avtakelsen kan skyldes både reduksjon av antall kreftceller og reduksjon i proliferasjonsraten til 

cellene. [38, 56, 57] Under antakelsen om at de aktive cellene er de mest stråleresistente er det 

imidlertid sannsynlig å tenke seg at aggressiviteten til de gjenværende cellene mid-terapi allikevel 
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kan tilsvare de mest aktive pre-terapi, og at det dermed fremdeles vil være fordelaktig å inkludere 

disse innenfor høydoseområdet. Ved avtagende aktivitetsnivå vil signal til støy ratioen reduseres, noe 

som kan føre til at det metabolske området mid-terapi får mindre skarpe yttergrenser. I tillegg avtar 

størrelsen av det metabolske området mellom pre- og mid-terapi for de fleste pasientene (ref. tabell 

14), noe som kan medføre at spillover-effekten blir større mid-terapi. Begge disse faktorene kan 

dermed bidra til at det metabolske tumorvolumet mid-terapi får mer utflytende ytterkanter. En 

annen faktor som kan bidra til forskjeller i segmentering av det metabolske tumorvolumet pre- og 

mid-terapi er behandlingsindusert inflammasjon av vev, som vil føre til et høyere aktivitetsnivå. [58] 

Velger man for lav tersklingsverdi kan dermed normalvev eller mindre metabolsk aktivt kreftvev 

inkluderes innenfor høydosevolumet.  

 

 Diskusjon av resultat og videre arbeid 
  

5.2.1 Prognostiske og prediktive faktorer for behandlingsutfall  

 

Med interessen for biologisk basert optimalisering av behandlingsregimer, øker behovet for modeller 

som pålitelig kan forutsi tumorkontrollsannsynlighet som en funksjon av, ikke bare dose, men også 

funksjonell karakteristikk. Det har lenge vært klart at det kreves større doser for å sterilisere større 

svulster sammenlignet med små. Det har vanligvis blitt antatt at behovet for større dose primært er 

relatert til et større antall stamceller tilstede i større svulster. [24] I denne studien modelleres 

sannsynligheten for tumorkontroll ved en mekanistisk fremgangsmåte, basert på antall klonogene 

celler og sannsynligheten for celleoverlevelse ved en gitt stråledose og strålesensitivitet. Det er viktig 

å teste hvorvidt en slik fremgangsmåte er rimelig, og hvilke parametere som best modellerer andelen 

klonogene celler innad i svulsten og sannsynligheten for tilbakefall. Identifikasjon av faktorene 

prediktive for dårlig behandlingsutfall kan føre til fremtidige behandling skreddersydd til 

kreftkarakteristikken for pasienter med dårlig prognostiske indikasjoner pre-terapi. Videre muliggjør 

inkorporering av disse faktorene i en TCP-modell for sammenligning mellom ulike 

behandlingsstrategier, hvor modellen kan gi en kvantitativ indikasjon på den faktiske effekten på 

endepunktet for de ulike strategiene vurdert.           

Gjennom arbeidet i denne studien har det blitt klart at TCP-modellering med inkorporering av 

tumorlesjons-glykolysen er sterkt prediktiv for lokalt tilbakefall. Denne modellen viste seg å være 

overlegen sammenlignbare modeller som inkorporerte GTV alene og som baserte seg på en 

kombinasjon av de to. Dette indikerer at det metabolske tumorvolumet og aktiveten innenfor dette 

volumet godt representerer den spesifikke kreftgenetikken og antallet klonogene celler innenfor 

svulsten. Det at TLG godt representerer sannsynligheten for lokalt tilbakefall kan også bli sett på som 

en bekreftelse på at det kan være rimelig å behandle med et høydoseområde begrenset til MTV for å 

oppnå ønsket effekt. Modellen estimerte en klar forbedring ved behandling med et eskalert dosenivå 

på 65.0 Gy, med en median økning som følge av doseintensivering på 53% i TCP for pasientene med 

de 20% laveste TCP-estimatene ved konvensjonell behandling (ref. tabell 10). Dette er nettopp 

pasientgruppen med verdier prediktive for dårlig sannsynlighet for sykdomsfri overlevelse, og 

innbefatter dermed de som mest sannsynlig vil vurderes behandlet med et slikt doseeskalert regime.  
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Ved vurdering av korrelasjon mellom pasientutfall og initialverdier av MTV og GTV pre-terapi ble det 

vist at initalverdiene for de respektive volumene var prognostiske for behandlingsutfallet for 

pasientpopulasjonen (ref. figur 25). Det kunne dermed være naturlig å tenke seg at en modell som 

inkorporerer informasjonen fra begge disse parameterne vil kunne gi en mer nøyaktig predikasjon av 

behandlingsutfallet. Dette viste seg imidlertid å ikke stemme. Faktisk var GTV en svært lite gunstig 

parameter i TCP-modelleringen, til tross for at volumet alene samsvarer med utfall. I TCP(GTV, TLG)-

modellen kombineres informasjonen fra de to størrelsene ved multiplikasjon av TCP(GTVskall) og 

TCP(TLG). Det viste seg at bidraget fra TCP(GTVskall) virket som en forrvirringsfaktor på TCP(TLG)-

estimatet, og gjorde modellen mindre sensitiv for korrekt predikasjon av endepunktet. Den dårlige 

prognostiske egenskapen til GTV i TCP-modelleringen kan forklares ved de bakenforliggende 

antakelsene brukt i modelleringen. I modellen antas det at celletettheten innenfor volumet er 

avgjørende for sykdomsfri overlevelse, og at en økning i volumet kun påvirker andelen klonogene 

kreftceller. Imidlertid kan et stort GTV i realiteten innbefatte en rekke andre faktorer. Et stort volum 

indikerer gjerne at svulsten har utviklet seg lenge, og dette kan ha påvirkning på faktorer som 

oksygenmetningen, strålesensitiviteten, den klonogene tettheten, proliferasjonsraten og 

kommunikasjonen mellom cellene. [59-61] I TCP-modelleringen trunkeres disse faktorene bort til å gi 

et tall mellom 0 og 1. Figur 43 viser hvordan den relative forskjellen mellom TCP-verdiene avtar for 

større GTV-verdier på bakgrunn av den eksponentielle avhengigheten til kurven, hvor TCP(GTV) er 

plottet som en funksjon av initialverdi av GTV for et dosenivå på 57.5 Gy.  

Det har i en rekke studier blitt gransket hvorvidt informasjon fra FDG PET-avbildning mid-terapi kan 

brukes til å bedre kunne forutsi utfallet av behandlingen for kreftpasienter. [57, 62, 63] Ved å 

inkorporere informasjon om endringer i den metabolske aktiviteten, i tillegg til initalverdiene 

Figur 43: Beregnede TCP-verdier for et dosenivå på 57.5 Gy til GTV som en 
funksjon av initialstørrelsen av GTV. 
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anskaffet før behandling, får man en tidlig indikasjon på hvorvidt behandlingsresponsen er god, og 

man kan med dette evaluere sannsynligheten for gunstig behandlingsutfall. Det har blitt vist at denne 

tilleggsinformasjonen kan bli brukt til å forbedre prediksjonen av pasientutfallet for rektalkreft og for 

plateepitelkarsinompasienter. [57, 62] For de elleve pasientene inkludert i 

behandlingsplanleggingsdelen av denne studien ble endringer i størrelsen av det metabolske 

tumorvolumet og den relative PET-aktiviteten, SUVmaks, brukt for å se hvorvidt pasientene viste god 

behandlingsrespons. Pasient A023 og A053 var pasientene som viste minst endring av parameterne 

(ref. tabell 14 og figur 30). Utfallet for de to pasientene var henholdsvis tilbakefall og ukomplett 

behandlingsrespons. Disse resultatene demonstrerer at FDG PET-avbildning mid-terapi gir nyttig 

informasjon som kan brukes til å forbedre sjansene for å kunne predikere behandlingsutfallet tidlig i 

løpet, og muliggjør dermed også for tidlige tiltak og tilpassing av behandling ved dårlig respons.  

 

5.2.2 Doseeskalasjon til metabolsk aktivt sub-volum 

  

Omkring 24% av analkreftpasienter behandlet med kurativt formål i Norge opplever tilbakefall og 

videre kreftsykdom etter behandling, med størst hyppighet for tilbakefall innenfor det primære 

svulstområdet. [6] Det er dermed ønskelig med lokoregionale tiltak som kan forbedre 

behandlingsutfallet for denne pasientgruppen. En rekke studier har sett på korrelasjonen mellom 

kvantitative målinger på initialverdier og behandlingsutfall for analkreftpasienter. Kidd et al. fant at 

høyt FDG-opptak i primærsvulsten kan være predikerende for risikoen for lymfeknutemetastaser og 

dårligere overlevelsesrate, mens Shali et al. fant at analkreftpasienter med et stort metabolsk volum 

av primærsvulsten (>45 ml) har en signifikant større risiko for tilbakefall. [11, 64] Resultatene fra TCP-

modelleringen i denne studien indikerer at verdier av MTV og SUVgj, representert ved tumorlesjons-

glykolysen, er høyst prediktive for behandlingsutfallet. Dette tilsier at behandlingsutfallet kan 

forbedres ved tiltak direkte rettet mot det metabolske tumorvolumet, og at et doseeskalert område 

begrenset til MTV dermed bør kunne føre til ønsket behandlingseffekt. TCP(TLG)-modellering ga en 

median relativ økning av TCP-estimatene på 45% for pasientpopulasjonen (ekstremalverdier 7% - 

89%) ved sammenligning mellom konvensjonell og eskalert doseplan for andelen av 

pasientpopulasjonen som fikk tilbakefall etter gjennomført standard behandling (ref. tabell 8). TCP-

modellen predikerer dermed en svært gunstig forbedring av behandlingsutfallet ved behandling med 

det foreslåtte høydoseområdet. En styrke ved å begrense høydoseområdet til det metabolske 

tumorvolumet er at dette volumet er svært lite i forhold til de andre målvolumene, og effekten av 

doseøkningen på øvrige interessevolum og anatomiske strukturer blir dermed liten.           

Velges det å behandle med høyere doser til MTV, vil den posisjonelle stabiliteten til det aktive 

volumet være en viktig faktor som kan spille inn på behandlingseffekten. Korresponderer ikke 

plasseringen til det residuale metabolsk aktive området utover behandlingen med det originale 

området for høyt FDG-opptak kan dette medføre at stråledosen ikke leveres til det aktive sub-

volumet, og dermed oppnås ikke ønsket effekt. Dersom volumet er lite stabilt kan det være 

nødvendig å tilpasse planene utover behandlingsløpet for å oppnå ønsket dosedekning. Studier for 

behandling med adaptiv doseeskalasjon for lungekreft har vist at endring av det stråleterapeutiske 

behandlingsløpet basert på mid-behandling PET/CT kan bidra til å eskalere dosen til den aktive delen 

av svulsten i tillegg til å redusere dosen til kritiske organ. [63] I behandlingsplanleggingsdelen viste 
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dose-volum histogram for den overførte planen i det eskalerte regimet, ref. figur 36, at 

dosedekningen av MTV reduseres kraftig utover behandlingsløpet for noen av pasientene. På 

pasientbasis samsvarer den dårlige dosedekningen med en lav overlappsfraksjon, ref. tabell 13, og 

derav dårlig posisjonell stabilitet av det metabolske tumorvolumet. Den generelle trenden for 

pasientpopulasjonen er at MTV minker kraftig mellom pre- og mid-terapi, med median prosentvis 

endring på 43 % (ekstremalverdier -14% - 87 %), med unntak for tre pasienter som har volumøkning 

av MTV og derav dårligst overlappsfraksjon. For å sikre tilstrekkelig dosedekning av MTV gjennom 

hele behandlingsløpet kan det være aktuelt å adaptere behandlingen for sub-gruppen med lite 

avtakelse av MTV og dårlig overlappsfraksjon. 

 

 

Figur 44: Overlappsfraksjon mellom metabolsk tumorvolum pre- og mid-terapi som en funksjon av 
initialvolumet for de 11 pasientene inkludert i behandlingsplanleggingsstudien og 44 pasienter 
inkludert i TCP-modelleringen. Segmenteringsmetoden er ulik for de to ulike populasjonene, og 

baserer seg henholdsvis på SUVmaks og SUVpeak.  

 

Figur 44 viser størrelsen av overlappsfraksjonen som en funksjon av MTV pre-terapi for 44 av 

pasientene inkludert i TCP-modelleringen, og de 11 inkludert i behandlingsplanleggingsdelen. 

Volummålingene fra TCP-modelleringen inngår i en studie av Espen Rusten, hvor MTV er segmentert 

ved en automatisk segmenteringsmetode basert på SUVpeak. [65] Statistisk analyse av korrelasjonen 

mellom MTVpre og OF for de 44 pasientene gir en p-verdi på 0.1. Dette indikerer at det ikke er et 

statistisk signifikant forhold mellom initialstørrelsen av MTV og hvor stabilt volumet forblir utover 

behandlingsløpet. Intuitivt skulle en kanskje forvente at det skulle vært en korrelasjon her, da et stort 

initialvolum medfører at MTV segmentert mid-terapi, som mest sannsynlig vil være redusert som en 

respons på behandlingen, har et stort initialvolum å havne innenfor og dermed gir høy 

overlappsfraksjon. På grunn av ikke-signifikant korrelasjon vil det være vanskelig å forutsi på basis av 
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pre-terapi parametere hvilke pasienter som vil ha stor forflytning, og oppfølging og avbildning i en 

adaptiv setting vil dermed kunne være nødvendig for å sikre ønsket dosefordeling og effekt.    

Oppfølging og mulig adapsjon av behandling mid-terapi vil medføre en ekstra belastning på 

ressursene til sykehusene. Bilder må anskaffes og studeres, noe som krever tid på PET-skanneren og 

tolkning av personell. Nye volum må defineres og behandlingsplaner lages, uten at behandlingen 

utsettes. For å unngå denne arbeids- og ressursbelastningen er det fordelaktig å optimalisere 

behandlingsløpet, slik at behovet for tilpasning av behandlingen begrenses. En måte å gjøre dette på 

er ved å gi hele den eskalerte dosen tidlig i behandlingsløpet. På denne måten minimeres 

tidsrommet for mulig forflytning av MTV, og dermed også sjansen for geografisk bom av 

doseleveringen. Større dose per fraksjon innebærer imidlertid en rekke iboende risikofaktorer. 

Effekten av tilfeldige feil, som oppsetningsfeil, indre forflytning og lignende, vil få større effekt når 

dosen leveres ved færre fraksjoner. I tillegg vil dosen per fraksjon til normalvevev også bli større, noe 

som kan medføre økt normalvevstoksisitet.  

En annen metode for å unngå behovet for tilpasning av behandlingen underveis i løpet er ved å legge 

en tilleggsmargin rundt MTV, tilsvarende et planleggingsvolum, som også tilskrives 65 Gy. På denne 

måten vil man sikre at MTV får full dosedekning, såfremt forflytningen skjer innenfor marginene. 

Dette vil imidlertid også medføre at høydoseområdet blir større, og dosebelastning på andre 

interessestrukturer vil også øke. Figur 45 A viser en eskalert doseplan hvor høydoseområdet er lagt til 

et volum med 5 mm margin til MTV. Doseplanen er laget for pasient A023, som er en av pasientene 

med lavest verdi for overlappsfraksjonen, OF = 0.41 (ref. tabell 13), og en av pasienten som senere 

fikk regionalt tilbakefall. I figur 45 B er dose-volum histogram plottet for normalvev og en rekke 

risikoorgan. Den heltrukne linjen representerer dosen for en plan uten margin til MTV, og den 

stiplede linjen dosefordelingen for en plan med en slik tilleggsmargin. Fra dose-volum histogrammet 

ser en at dosenivået blir noe høyere for doseplanen med margin. Effekten av denne doseøkningen 

må imidlertid studeres videre med et større pasientgrunnlag for å kunne trekke mer generelle 

konklusjoner.    

A. B. 

Figur 45: Doseplan pre-terapi med høydosenivå med 5 mm margin til MTV (A) (fargedoseintervall 
40.0 – 67.3 Gy). Kumulativt dose-volum histogram for doseplan uten margin (heltrukken linje) og plan 

med margin (stiplet linje) for normalvev, blære, bukhule og genitalier (B).  
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Figur 46 viser planen overført til mid-terapi bildegrunnlaget for doseplaner med (A) og uten (B) 

tilleggsmargin til MTV. For denne pasienten har det PET-aktive området spredt seg lengre nedover 

analkanalen mid-terapi, og høydoseområdet dekker fremdeles ikke dette området med en 5 mm 

margin. Dosedekningen i de øvrige transversale planene forbedres imidlertid ved bruk av 

tilleggsmarginen.  

 

 

A. B. 

Figur 46: Plan overført til mid-terapi bildegrunnlag hvor høydoseområdet er planlagt med (A) og uten 
(B) margin til MTVpre (fargedoseintervall fra 40.0 Gy til henholdsvis 67.7 Gy og 66.8 Gy). De viste 

inntegnede volumene er MTVpre med (A) og uten margin (B) og MTVmid. 

 

 

Figur 47 viser dosedekningen av MTV for planen pre-terapi med margin, og planer overført til mid-

terapi bildegrunnlaget med og uten en slik tilleggsmargin. Fra figuren er det klart at dosedekningen 

forbedres, men blir ikke fullstendig, for den overførte planen med margin. Dette samsvarer med 

dosedekningen observert i det sagittale planet i figur 46.  
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Figur 47: DVH for MTVpre og MTVmid for overførte planer med og uten tilleggsmargin 

 

 

Vurderes et tillagt marginvolum kan det være interessant å studere videre hvor mye effekten av 

doseeskalasjonen reduseres ved avtagende prosentvis dosedekning av MTV. Dette kan videre brukes 

til å vurdere hvilke marginer som bør velges for å oppnå tilstrekkelig dosedekning av MTV samtidig 

som volumstørrelsen til høydoseområdet begrenses. Figur 48 viser populasjonsbaserte 

medianverdier for TCP-modellering som funksjon av prosentandel av MTV dekt av høydoseområdet, 

hvor det resterende volumet tildeles et dosenivå på 57.5 Gy. Pasientpopulasjonen er fordelt etter de 

20% / 80% med lavest/høyest estimat for TCP ved konvensjonell behandling. Effekten reduseres 

kraftigst for pasientgruppen på 20%, som ved 50% dosedekning får en reduksjon på 10% for den 

populasjonsbaserte medianverdien for TCP-estimatet. Tilsvarende reduksjon for de resterende 80% 

av pasientgruppen er på 3%. Effekten av redusert dosedekning er dermed størst for pasientgruppen 

med dårligst prognostiske trekk, som mest sannsynlig vil vurderes inkludert i et slikt eskalert 

doseregime.    
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Figur 48: Populasjonsbaserte medianverdier for TCP-estimat, fordelt etter de 20%/80% med 
lavest/høyest estimat (TCP20%, TCP80%), som en funksjon av hvor stor prosentandel av MTV som 

dekkes av høydoseområdet relativt til verdien ved full dosedekning.   

 

Det er viktig å huske på at analkarsinomer er en del av et funksjonelt organ, og ligger ved en rekke 

risikoorgan som det er viktig å skjerme og bevare funksjonen til. Strålebehandling kan i en del tilfeller 

gi analinkontinens, som følge av både behandlingen og nekrose i store tumorer, noe som kan kreve 

fjerning av endetarmen og anleggelse av sigmoideostomi. [4] Et hovedmål med nye 

behandlingsstrategier er å begrense sannsynligheten for slike stråleinduserte bivirkninger, og 

forbedre livskvaliteten for pasientene som forblir sykdomsfri etter behandlingsløpet. Resultatene i 

denne studien har vist at behandling med et høydoseområde til det metabolske volumet ikke fører til 

noen markant økning i dosen til interessevolumene utenfor målvolumene. Dette kommer av at 

volumet er så lite, med populasjonsbasert gjennomsnittverdi på 0.19 relativt til GTV pre-behandling 

(ref. figur 27). Vurderes imidlertid høydoseområdet å legges til et større volum, vil ytterliggere 

skjerming av normalvev kunne være nødvendig. Effekten på toksisitet fra høydoseområdet innad i 

målvolumet må også vurderes videre.  

 

5.2.3 Intensitetsmodulert protonterapi 
 

For ytterligere skjerming av normalvev og risikoorgan kan behandling med protoner vurderes. 

Intensity Modulated Proton Therapy (IMPT) er en IMRT-teknikk (ref. seksjon 2.2.2) hvor intensiteten 

til protonfeltet moduleres og formes til å samsvare med konturen til målvolumene. Studier har 

demonstrert at stråleterapi med protoner innehar stort potensiale for å forbedre den terapeutiske 

toleransen og redusere toksisiteten til omliggende risikoorgan for pasienter med gastrointestinal 

kreft. [66] Figur 49 viser den relative absorbsjonen av fotoner og protoner, og indikerer hvorfor 

behandling med protoner kan være gunstig, basert på strålingens fysiske dosedistribusjon som en 
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funksjon av veilengde. I motsetning til fotoner, som avsetter mye av energien i inngangsområdet av 

vevet, er protonene tett ioniserende ved slutten av partiklenes rekkevidde. Denne 

energiavsetningstoppen betegnes som Braggtoppen. Stråleavsetningen er relativt skarp, med lite 

spredning til sidene av strålefeltet, og dosen faller raskt til null etter Braggtoppen ved partiklenes 

maksimale rekkevidde.  

 

 

 
 

Figur 49: Relativ absorbsjon av fotoner og protoner som en funksjon av ekvivalent dybde 
vann. [16] 

 

 

Ved å spre ut Braggtoppen til å samsvare med størrelsen av tumorvolumet, ref. figur 50, kan man få 

en høyt konform dosefordeling. Dette gjør det mulig å presist begrense høydoseregionen til 

tumorvolumet, og dermed minimere dosen til omliggende normalvev. 
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Figur 50: Utspredning av Braggtoppen for protonstråler. Kurve A: primærstråle på 160 MeV. Kurve B-
E: strålefelt med lavere intensitet og kortere rekkevidde. Kurve S: sammensatte kurve av strålefelt A-E 

som gir uniform dose over 2.8 cm. [67]  

 

Figur 51 viser dosefordelingen i en transversal skive for en fotonplan (A) og en protonplan (B) for 

pasient A030. Denne pasienten innehar medianverdien for pasientpopulasjonen både for størrelsen 

av MTV pre-terapi og overlappsfraksjonen, ref. tabell 13, og kan dermed ses på som representativ for 

pasientpopulasjonen brukt i behandlingsplanleggingsdelen av denne studien. Fotonplanen visualisert 

er VMAT-planen brukt i planleggingsstudien. IMPT-planen er planlagt med to statiske felt med 

gantryvinkel på henholdsvis 145º og 215º. De respektive feltene er synlig i figur 51 B. Protonplanen 

er høyst konform, og viser ingen dose større enn 40.0 Gy utenfor målvolumområdene. 

  



91 
 

 

Figur 51: Dosefordeling i ekvivalent transversalt plan for fotonplan (A) og protonplan (B).                                         
Fargekodingen er gitt for doseintervallet fra 40.0 Gy til 65.0 Gy. 

 

Figur 52 viser dose-volum histogram for normalvev og risikoorgan for fotonplan (heltrukken linje) og 

protonplan (stiplet linje) for normalvev, blære, bukhule og genitalier. Her visualiseres tydelig den 

store dosereduksjonen oppnådd ved behandling med protoner. Dosereduksjon til normalvev og den 

høyst konforme leveringskapasiteten i protonbehandling vil gjøre det mulig å behandle med en 

margin til MTV, som studert ovenfor (ref. figur 45), uten økning i normalvevsdosen og komplikasjoner 

sammenlignet med stråleterapi med fotoner.  

A. 

B. 
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Figur 52: Dose-volum histogram for fotonplan (heltrukken linje) og protonplan (stiplet linje). 

 

Imidlertid er den presise energiavsetningen til protonstrålefeltet svært sensitiv til vevet strålingen 

passerer gjennom, og dosefordelingen er lett påvirkelig av endringer og variasjoner. [68] Dette gjør 

protonplaner mindre robuste enn fotonplaner. Enhver variasjon under den fraksjonerte 

doseleveringen, som pusting, organbevegelse og pasientbevegelse, og mellom fraksjonene utover 

behandlingsløpet, som usikkerhet i posisjonering og anatomiske endringer, kan påvirke rekkevidden 

av protonene innad i pasienten. [69] Som en konsekvens av dette endres den leverte 

dosedistribusjonen. Spesielt kan endringer i pasientens vekt føre til signifikant forandring i hvor i 

pasienten protonene stopper. [70] Denne usikkerheten minimeres ved å velge å behandle med 

strålefelt fra undersiden av bordet, da bordet vil føre til at pasienten ligger flatt og endringer i vekt 

får mindre utslag. I tillegg kan tarmfylling, med og uten luftlommer, påvirke rekkevidden dersom 

feltet passerer gjennom dette området før den treffer svulsten. Av denne grunn utføres gjerne 

protonterapi med en rektal ballong fylt med vann. [71] For øvrig viste behandlingsplanleggingsdelen 

at CTV57.5 og de andre målvolumene, med unntak av MTV, var svært stabile. Vurderes en 

protonbasert behandlingsstrategi vil videre studier av robustheten og treffsikkerheten til et slikt 

behandlingsregime være av interesse.    
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5.2.4 Klinisk implementering 

 

For klinisk implementering av den foreslåtte behandlingsstrategien vil det være hensiktsmessig å 

inkludere pasientene som viser prognostiske trekk som gir redusert sannsynlighet for gunstig 

behandlingsutfall ved konvensjonell behandling. Dette kan inkludere pasienter med mer avansert 

tumorvekst (T3-T4) og/eller lymfeknutespredning, hvor prognosen er dårligere. Da et stort metabolsk 

tumorvolum og høye verdier for standardisert opptaksverdi indikerer en større tumorbyrde og 

dårligere prediksjoner for behandlingsutfallet, vil disse verdiene pre-terapi også kunne brukes for å 

vurdere hvilke pasienter som bør inkluderes i en slik forskningsgren.  

Siden analkarsinompasienter innbefatter en såpass liten pasientpopulasjon, vil det ta tid å 

opparbeide statistisk relevante verdier for effekten av doseeskalasjonen for pasientutfallet i en 

klinisk studie. Av de 88 pasientene inkludert i denne studien hadde 40 av pasientene (46%) 

tumorstadium T3/4. I Norge ligger forekomsten av analkreft på rundt 40-70 pasienter årlig, hvor det 

eksempelvis i 2015 ble påvist 73 nye tilfeller. [4, 12] Dersom vi antar at fordeling av tumorstadium 

samsvarer med vår pasientpopulasjon, vil rundt 33 av disse pasientene ha tumorstadium T3/4. 

Tenker vi oss videre at kun de 20% med lavest TCP-estimat inkluderes, står vi kun igjen med om lag 7 

pasienter som skal kunne inkluderes årlig. Videre vil det i en klinisk forskningsstudie måtte være en 

oppsplitting i ulike behandlingsgrener for å få sammenligningsgrunnlag for utfallsstatistikken. 

Dermed vil det være realistisk å tenke seg at bare 3-5 pasienter kan bli behandlet med et eskalert 

regime per år. Videre må pasientene følges opp i flere år for å få en oversikt over 

tilbakefallstatistikken. I et norsk perspektiv kan det dermed ta flere tiår å få verifisert effekten av en 

slik lokal doseeskalasjon med statistisk relevant pasientgrunnlag. Tenkes imidlertid behandlingen 

utført på en større skala på kryss av landegrenser, kan tiden for oppsamling av klinisk relevante 

resultater kortest betraktelig ned.  
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6 Konklusjon  
 

I denne studien har det blitt vist at en tumorkontrollsannsynlighetsmodell, basert på den lineær-

kvadratiske modellen for celleoverlevelse og klinisk estimerte strålesensitivitetsparametere, er 

prediktiv for behandlingsutfallet for analkarsinompasienter. En viktig antagelse var at andelen 

klonogene celler modelleres ved tumorlesjons-glykolysen, gitt ved det metabolske tumorvolumet og 

gjennomsnittlig standardisert opptaksverdi innad i dette volumet. Kaplan-Meier overlevelsesanalyse 

for populasjonen fordelt etter de 20% med laveste og de 80% med høyeste TCP-estimat ga en 

fraksjonsfordeling av tilbakefall for de respektive gruppene på 44% og 9%. Dette indikerer at den 

metabolske informasjonen anskaffet ved FDG PET-avbildning kan brukes som prognostisk markør og 

som et mål på tumorbyrden på pasienten.  

Videre estimerte TCP-modellen en signifikant økning i sannsynligheten for lokal kontroll for 

pasientgruppen ved behandling med et høydoseområde til de FDG PET-aktive områdene av svulsten. 

Dette underbygger antagelsen om at disse områdene er de mest stråleresistente. Effekten av 

doseeskalasjonen var størst for andelen av pasientpopulasjonen som fikk tilbakefall etter å ha vært 

gjennom et kurativt behandlingsløp, hvor sannsynligheten økte med 45% ved tenkt behandling med 

høye doser til det metabolske tumorvolumet. Dette under antakelsen om at dosen blir levert til de 

metabolsk aktive cellene segmentert ut ved behandlingsstart. For pasientpopulasjonen med de 20% 

laveste TCP-estimatene, prediktive for dårlig behandlingsutfall, ga doseeskalasjonen en median 

økning på 53% på tumorkontrollsannsynlighetsestimatet. Modellen estimerer dermed en markant 

økning i gunstig behandlingsutfall ved den foreslåtte stråleterapeutiske doseintensiverte strategien 

basert på kreftvevets biologiske egenskaper, og underbygger hypotesen om at en slik 

doseintensivering vil forbedre lokal kontroll for høyrisikogruppen av analkarsinompasienter.   

Behandlingsdelen av studien viste at levering av et slikt biologisk adaptert doseeskalert område er 

oppnåelig uten signifikant effekt på dosen til risikoorgan og normalvev. Dette kommer av at det 

definert metabolske tumorvolumet er lite, og ved å begrense høydoseområdet til et så lite område 

blir effekten av doseøkningen på omliggende strukturer minimal. For en sub-gruppe av pasientene, 

med mangel på posisjonell stabilitet av MTV, kan imidlertid adapsjon av behandlingen være 

nødvendig for å oppnå ønsket dosedekning og full behandlingseffekt. Volumestimat viste imidlertid 

at de resterende målvolumene var romlige stabile for pasientpopulasjonen. For å minimere sjansen 

for å måtte tilpasse behandlingen utover behandlingsløpet, og dermed unngå den ekstra 

arbeidsbelastningen dette medfører, kan det vurderes behandling med et ekstra marginområde til 

det metabolske tumorvolumet.     
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Vedlegg  

 

I. TCP-modellering 

A. Implementert modell for TCP(TLG)  
 

Kode for modellering for TCP(TLG). Tilsvarende kode bruktes for TCP(GTV) og TCP(GTV,TLG). 

 

%=========================================================================% 
%                       Modell basert på TLG             % 
%=========================================================================% 

  
clear variables; 
close all; 
clc; 
format long; 

  
%% Innlesning av data og definering av variabler ========================== 

  
num = xlsread('data til modell'); 

  
Respons = num(:,2);         % 1 positiv respons, 0 negativ respons 
GTV_tot = num(:,3);         % [cc] volum av hele GTV inkludert MTV 
MTV     = num(:,4);         % [cc] 
SUV     = num(:,5);         % gjennomsnittlig SUV innenfor MTV 
BeTid   = num(:,6);         % [dager] behandlingstid  
D       = num(:,7);         % [Gy] total dose til GTV 
EvTid   = num(:,8);         % [måneder] tid for event 
Event   = num(:,9);         % Event; 0 sykdomsfri, 1 tilbakefall, 2 død av                                                                          

                            % andre årsaker   

  
GTV     = GTV_tot - MTV;    % [cc] volum av GTV ekskludert MTV 
SUV_GTV = 1; 
 

TLG = SUV.*MTV; 

  
Pas     = [1:size(MTV)];    % pasienter [1...88]  
AntPas  = length(MTV);      % antall pasienter 

  
% Definisjon av alpha og beta verdier (fra artikkel fra Murihead et al. og 

% Keall og Webb) 

  
alpha_beta  = 10;        % [1/Gy] gjennomsnittlig verdi alpha/beta-ratio 
alpha       = 0.196;     % [1/Gy] gjennomsnittlig alpha-verdi  
sigma       = 0.045;     % [1/Gy] standardavvik alpha 

  
% Biologisk ekvivalent dose 

  
n = 27;     % antar at dosen ble levert i 27 fraksjoner for alle pasientene  
d = D./n;   % dose per fraksjon 

  
BED = D.*(1 + d./alpha_beta); 
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N   = size(BED,1); 

  
dose = (0:130)'; 

  

   
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%% TCP som funksjon av BED med konvulsjon for usikkerhet i alpha %% 

 

  
% Sannsynlighetstetthetfunksjon for radiosensitiviteten som funksjon av α  
 

fa  = @(Alfa) (sigma.*sqrt(2*pi)).^(-1).*exp(-((Alfa-

alpha).^2)./(2*(sigma^2))); 

  
% Konvulsjon for usikkerhet i alfa for hver pasient uten 
% skaleringskonstant 

  
TCP_u_A = zeros(AntPas,1);    

  
for j = 1:AntPas 
      TCP_j     = @(Alfa) fa(Alfa).* exp(-SUV(j)*MTV(j).*exp(-Alfa.*BED(j) 

- (Alfa.*BED(j).^2)./(alpha_beta.*n))); 
      TCP_u_A(j) = integral(TCP_j,0,inf); 
end     

  

  
%% Estimering av skaleringskonstant ==================================== 

  
% TCP som en funksjon av k. 
TCP_k = @(k) exp(k.*log(TCP_u_A)); 

  
% Funksjonen vi ønsker å finne roten til, (TCP(k)>0.5) - 80% = 0. 
f = @(k) sum(TCP_k(k)>0.5)/N - 0.8; 

  
%% Biseksjonsmetode 
k_hoy = 2.0;    % Initialgjetning for en k-verdi slik at f(k) > 0. 
k_lav  = 1.0;   % Initialgjetning for en k-verdi slik at f(k) < 0. 

  
% Dersom initialgjetningene er for høy/lav, dobler/halverer vi inntil 
% f(k_hoy) > 0, f(k_lav) < 0. 

  
while f(k_hoy) > 0 
    k_hoy = 2 * k_hoy; 
end 

  
while f(k_lav) < 0 
    k_lav = 0.5 * k_lav; 
end 

  
maksIter = 50;      % Maks iterasjoner 

 
for i=1:maksIter 
    k_midtpunkt = k_lav + 0.5 * (k_hoy - k_lav); 

     
    if f(k_midtpunkt) > 0  
        k_lav = k_midtpunkt; 
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    else  
        k_hoy = k_midtpunkt; 
    end 
end 

  
k_bestFit = k_midtpunkt; 
f_bestFit = f(k_midtpunkt); 
TCP_prosent_bestFit = sum(TCP_k(k_midtpunkt)>0.5)/N; 

  
plot(Pas,TCP_k(k_bestFit), 'ro') 
hold on 
plot(Pas, ones(1, length(Pas))*0.5, 'b--', 'HandleVisibility', 'off') 
xlabel('Pasientnummer') 
ylabel('TCP') 
hold off 

  
%% Optimal verdi for k og celletetthet 
 

k = k_bestFit; 

  
N0_MTV  = k.*SUV.*MTV; 
N0_GTV  = k.*SUV_GTV.*GTV_tot;  

 

TCPpas = TCP_k(k_bestFit); 

 

  
%% TCPesk med dosenivå 65.0 Gy til MTV ================================== 

  
TCPesk = zeros(AntPas,1);    

  
for j = 1:AntPas      

TCP_j_MTV = @(Alfa) exp(-N0_MTV(j).*exp(-Alfa.*65 - 

(Alfa.*65.^2)./(alpha_beta.*n))); 

  
      TCP_j     = @(Alfa) fa(Alfa).*TCP_j_MTV(Alfa); 
      TCPesk(j) = integral(TCP_j,0,inf); 
end     
  

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
%% Pasienter sortert etter respons ======================================== 

  
pos     = []; 
neg     = [];  
pos_esk = []; 
neg_esk = []; 

  
for i = 1: length(Respons) 
    if Respons(i) == 1 
        pos = [pos; TCPpas(i)]; 
        pos_esk = [pos_esk; TCPesk(i)]; 
    else 
        neg = [neg; TCPpas(i)]; 
        neg_esk = [neg_esk; TCPesk(i)]; 
    end 
end 

  
Delta_pos = (pos_esk-pos)./pos_esk; 
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Delta_neg = (neg_esk-neg)./neg_esk;  

  
Vpos = {'Median' median(pos) 'Min' min(pos) 'Maks' max(pos)}; 
Vneg = {'Median' median(neg) 'Min' min(neg) 'Maks' max(neg)}; 

  
Vpos_esk = {'Median' median(pos_esk) 'Min' min(pos_esk) 'Maks' 

max(pos_esk)}; 
Vneg_esk = {'Median' median(neg_esk) 'Min' min(neg_esk) 'Maks' 

max(neg_esk)}; 

  
Vdelta_pos = {'Median' median(Delta_pos) 'Min' min(Delta_pos) 'Maks' 

max(Delta_pos)}; 
Vdelta_neg = {'Median' median(Delta_neg) 'Min' min(Delta_neg) 'Maks' 

max(Delta_neg)}; 

  
% Mann-Whitney U test 

 
p1 = ranksum(pos, neg); 
p2 = ranksum(pos_esk, neg_esk); 
p3 = ranksum(Delta_pos, Delta_neg) ; 

  

  
% Plotting scatter plot 
 

dataLabels  = {'Responderende', 'Ikke-responderende'};    
 

hold on; 
 

scatter(ones(1,1,length(pos)),pos,'bo', 'HandleVisibility','off'); 
scatter(repmat(2,1,length(neg)),neg,'ro', 'HandleVisibility','off'); 
scatter(ones(1,1,1), median(pos), 100, 'd', 'MarkerEdgeColor','r',... 
'MarkerFaceColor','m','LineWidth',1.5, 'DisplayName', 'Medianverdi'); 
scatter(repmat(2,1,1), median(neg), 100, 'd', 'MarkerEdgeColor',[0 .5 

.5],... 
'MarkerFaceColor',[0 .7 .7],'LineWidth',1.5, 'DisplayName', 'Medianverdi'); 
 

hold off; 
ax = gca; 
ax.XTick = 1:numel(dataLabels); 
ax.XTickLabel = dataLabels; 
ax.XLim = [0 numel(dataLabels)+1]; 
ylabel('TCP') 
legend('show') 

  
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%% Pasienter sortert etter TCP-verdi ====================================== 

  
[TCPsort, I]    = sort(TCPpas); 

  
TCPesk_sort     = TCPesk(I); 
Res_sort        = Respons(I); 
Event_sort      = Event(I); 
EvTid_sort      = EvTid(I); 

  
V = int64(0.2.*AntPas); 

  
% Dele inn pasientene; 20% med laveste og 80% med høyeste TCP-verdi 
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TCP20 = TCPsort(1:V);            
TCP80 = TCPsort(V+1:end);    
Res20 = Res_sort(1:V);          
Res80 = Res_sort(V+1:end);      
Ev20  = Event_sort(1:V); 
Ev80  = Event_sort(V+1:end); 

  
TCPesk20 = TCPesk_sort(1:V);         
TCPesk80 = TCPesk_sort(V+1:end); 

  
Delta20 = (TCPesk20-TCP20)./TCPesk20; 
Delta80 = (TCPesk80-TCP80)./TCPesk80;  
  

 
% Andel ikke responderende 
 

A20  =  (numel(TCP20) - sum(Res20)); 
A80  =  (numel(TCP80) - sum(Res80)); 
 

A_IkkeRes20 = (numel(TCP20) - sum(Res20))./numel(TCP20); 
A_Res80     = (numel(TCP80) - sum(Res80))./numel(TCP80); 

  

  
%% Plotting av scatter plot 
 

dataLabels  = {'Konvensjonell', '' 'Eskalert' '' '\Delta TCP' ''};    
 

hold on; 
 

% Konvensjonell 
 

scatter(ones(1,1,length(TCP20)),TCP20,'o', 'MarkerEdgeColor', [0 .5 .5], 

'DisplayName', 'TCP20%'); 
scatter(repmat(2,1,length(TCP80)),TCP80,'bo', 'DisplayName', 'TCP80%'); 
scatter(ones(1,1,1), median(TCP20), 100, 'd', 'MarkerEdgeColor','r',... 
'MarkerFaceColor','m','LineWidth',1.5, 'DisplayName', 'Medianverdi'); 
scatter(repmat(2,1,1), median(TCP80), 100, 'd', 'MarkerEdgeColor',[0 .5 

.5],... 
'MarkerFaceColor',[0 .7 .7],'LineWidth',1.5, 'DisplayName', 'Medianverdi'); 

  
% Eskalert  

 
scatter(repmat(3,1,length(TCPesk20)),TCPesk20,'o', 'MarkerEdgeColor', [0 .5 

.5], 'HandleVisibility','off'); 
scatter(repmat(4,1,length(TCPesk80)),TCPesk80,'bo','HandleVisibility','off'

); 
scatter(repmat(3,1,1), median(TCPesk20), 100, 'd', 

'MarkerEdgeColor','r',... 
'MarkerFaceColor','m','LineWidth',1.5, 'HandleVisibility','off'); 
scatter(repmat(4,1,1), median(TCPesk80), 100, 'd', 'MarkerEdgeColor',[0 .5 

.5],... 
'MarkerFaceColor',[0 .7 .7],'LineWidth',1.5, 'HandleVisibility','off'); 

  
% Delta 

 
scatter(repmat(5,1,length(Delta20)),Delta20,'o', 'MarkerEdgeColor', [0 .5 

.5], 'HandleVisibility','off'); 
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scatter(repmat(6,1,length(Delta80)),Delta80,'bo', 

'HandleVisibility','off'); 
scatter(repmat(5,1,1), median(Delta20), 100, 'd', 'MarkerEdgeColor','r',... 
'MarkerFaceColor','m','LineWidth',1.5, 'HandleVisibility','off'); 
scatter(repmat(6,1,1), median(Delta80), 100, 'd', 'MarkerEdgeColor',[0 .5 

.5],... 
'MarkerFaceColor',[0 .7 .7],'LineWidth',1.5, 'HandleVisibility','off'); 

  
hold off; 
ax = gca; 
ax.XTick = 1:numel(dataLabels); 
ax.XTickLabel = dataLabels; 
ax.XLim = [0 numel(dataLabels)+1]; 
ylabel('TCP(TLG)') 
legend('show')  

  

  
V20 = {median(TCP20) min(TCP20) max(TCP20)}; 
V80 = {median(TCP80) min(TCP80) max(TCP80)}; 

  
Vesk20 = {median(TCPesk20) min(TCPesk20) max(TCPesk20)}; 
Vesk80 = {median(TCPesk80) min(TCPesk80) max(TCPesk80)}; 

  
Vdelta20 = {median(Delta20) min(Delta20) max(Delta20)}; 
Vdelta80 = {median(Delta80) min(Delta80) max(Delta80)}; 

  

  
%Mann-Whitney U test 

 
pkonv = ranksum(TCP20, TCP80); 
pesk = ranksum(TCPesk20, TCPesk80); 
pdelta = ranksum(Delta20, Delta80) ; 
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B. Beregning av TCP(TLG) for ulike sigma-estimat 
 

Itereringsløkke over ulike verdier for standardavviket, σ, av strålesensitivitetsparameteren, α. 

%========================================================================== 
%               Ulike sigma-estimat for TCP(TLG)                            
%       Velg ut pasient med TCP nærmest 0.8 for sigma = 0.045, og plot  
%       av TCP(dose)-kurver for denne pasienten for ulike sigma-estimat                       
%========================================================================== 

  
clear variables; 
close all; 
clc; 
format long; 

  
% =========== Innlesning av data og definering av variabler =============== 

  
num = xlsread('data til modell'); 

  
Respons = num(:,2);         % 1 positiv respons, 0 negativ respons 
GTV_tot = num(:,3);         % [cc] volum av hele GTV inkludert MTV 
MTV     = num(:,4);         % [cc] 
SUV     = num(:,5);         % gjennomsnittlig SUV innenfor MTV 
BeTid   = num(:,6);         % [dager] behandlingstid  
D       = num(:,7);         % [Gy] total dose til GTV 

  
GTV     = GTV_tot - MTV;    % [cc] volum av GTV ekskludert MTV 
SUV_GTV = 1; 

  
Pas     = [1:size(MTV)];    % pasienter [1...89]  
AntPas  = length(MTV);      % antall pasienter 

  
% Definisjon av alpha og beta verdier (fra artikkel fra Murihead et al.) 

  
alpha_beta  = 10;        % [1/Gy] gjennomsnittlig verdi alpha/beta-ratio 
alpha       = 0.196;     % [1/Gy] gjennomsnittlig alpha-verdi  
sigma       = 0.045;     % [1/Gy] standardavvik alpha 

  
% Biologisk ekvivalent dose 

  
n = 27;     % antar at dosen ble levert i 27 fraksjoner for alle pasientene  
d = D./n;   % dose per fraksjon 

  
BED = D.*(1 + d./alpha_beta); 
N   = size(BED,1); 

  
dose = (0:130)';  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%% Finne pasient med TCP = 0.8 for sigma = 0.045 

     
%% TCP som funksjon av BED med konvolusjon for usikkerhet i alpha 

  
% Sannsynlighetstetthetfunksjon for radiosensitiviteten som funksjon av 

alfa  
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fa  = @(Alfa) (sigma.*sqrt(2*pi)).^(-1).*exp(-((Alfa-

alpha).^2)./(2*(sigma^2))); 

  
% Konvolusjon for usikkerhet i alfa for hver pasient uten 
% konverteringskonstant 

  
TCP_u_A = zeros(AntPas,1);    

  
for j = 1:AntPas      
      TCP_j_MTV = @(Alfa) exp(-SUV(j)*MTV(j).*exp(-Alfa.*BED(j) - 

(Alfa.*BED(j).^2)./(alpha_beta.*n))); 

  
      TCP_j     = @(Alfa) fa(Alfa).*TCP_j_MTV(Alfa); 
      TCP_u_A(j) = integral(TCP_j,0,inf); 
end     

   
%% Estimering av konverteringskonstant ==================================== 

  
% TCP som en funksjon av k. 
TCP_k = @(k) exp(k.*log(TCP_u_A)); 

  
% Funksjonen vi ønsker å finne roten til, (TCP(k)>0.5) - 80% = 0. 
f = @(k) sum(TCP_k(k)>0.5)/N - 0.8; 

  
%% Biseksjonsmetode 
k_hoy = 2.0;   % Initialgjetning for en k-verdi slik at f(k) > 0. 
k_lav  = 1.0;   % Initialgjetning for en k value slik at f(k) < 0. 

  
% Dersom initialgjetningene er for høy/lav, dobler/halverer vi inntil 
% f(k_hoy) > 0, f(k_lav) < 0. 

  
while f(k_hoy) > 0 
    k_hoy = 2 * k_hoy; 
end 

  
while f(k_lav) < 0 
    k_lav = 0.5 * k_lav; 
end 

  
maksIter = 50;       
for i=1:maksIter 
    k_midtpunkt = k_lav + 0.5 * (k_hoy - k_lav); 

     
    if f(k_midtpunkt) > 0  
        k_lav = k_midtpunkt; 
    else  
        k_hoy = k_midtpunkt; 
    end 
end 

  
k_bestFit = k_midtpunkt; 
f_bestFit = f(k_midtpunkt); 
TCP_prosent_bestFit = sum(TCP_k(k_midtpunkt)>0.5)/N; 

   
%% Optimal verdi for k og celletetthet 
k = k_bestFit; 

  
N0_MTV  = k.*SUV.*MTV; 
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N0_GTV  = k.*SUV_GTV.*GTV;  

  
TCPpas = TCP_k(k_bestFit); 

  
%% Finne pasient med TCP nærest 0.8 

  
diff = abs(0.8 - TCPpas); 
[M, I] = min(diff); 

  
pasient = TCPpas(I); 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%    TCP som funksjon av dose for en pasient for ulike sigma estimat 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
sigma_var   = [0.005 0.015 0.025 0.035 0.045 0.055 0.065]; % [1/Gy] 

standardavvik alpha 

  
legendname = [];  
farge      = {'m' 'r' [0 .7 .7] 'b' [0 .5 .5] [0.4660 0.6740 0.1880] [0.2  

0.5  0]}; 

  
for o = 1:numel(sigma_var) 

     

     
    %% TCP som funksjon av BED med konvolusjon for usikkerhet i alpha 

  
    % Sannsynlighetstetthetfunksjon for radiosensitiviteten som funksjon av 

alfa  
    fa  = @(Alfa) (sigma_var(o).*sqrt(2*pi)).^(-1).*exp(-((Alfa-

alpha).^2)./(2*(sigma_var(o)^2))); 

  
    % Konvolusjon for usikkerhet i alfa for hver pasient uten 

konverteringskonstant 

  
    TCP_u_A_sigma = zeros(AntPas,1);    

  
    for j = 1:AntPas      
          TCP_j_MTV_sigma = @(Alfa) exp(-SUV(j)*MTV(j).*exp(-Alfa.*BED(j) - 

(Alfa.*BED(j).^2)./(alpha_beta.*n))); 
          TCP_j_sigma     = @(Alfa) fa(Alfa).*TCP_j_MTV_sigma(Alfa); 
          TCP_u_A_sigma(j) = integral(TCP_j,0,inf); 
    end     

  

  
    %% Estimering av konverteringskonstant=============================== 

  
    % TCP som en funksjon av k. 
    TCP_k_sigma = @(k) exp(k.*log(TCP_u_A_sigma)); 

  
    % Funksjonen vi ønsker å finne roten til, (TCP(k)>0.5) - 80% = 0. 
    f = @(k) sum(TCP_k_sigma(k)>0.5)/N - 0.8; 

  
    %% Biseksjonsmetode 
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    k_hoy = 2.0;   % Initialgjetning for en k-verdi slik at f(k) > 0. 
    k_lav  = 1.0;   % Initialgjetning for en k value slik at f(k) < 0. 

  
    % Dersom initialgjetningene er for høy/lav, dobler/halverer vi inntil 
    % f(k_hoy) > 0, f(k_lav) < 0. 

  
    while f(k_hoy) > 0 
        k_hoy = 2 * k_hoy; 
    end 

  
    while f(k_lav) < 0 
        k_lav = 0.5 * k_lav; 
    end 

  
    maksIter = 50;       
    for i=1:maksIter 
        k_midtpunkt = k_lav + 0.5 * (k_hoy - k_lav); 

     
        if f(k_midtpunkt) > 0  
            k_lav = k_midtpunkt; 
        else  
            k_hoy = k_midtpunkt; 
        end 
    end 

  
    k_bestFit = k_midtpunkt; 
    f_bestFit = f(k_midtpunkt); 
    TCP_prosent_bestFit = sum(TCP_k(k_midtpunkt)>0.5)/N; 

  

  
    %% Optimal verdi for k og celletetthet 
    k = k_bestFit; 

  
    N0_MTV  = k.*SUV.*MTV; 
    N0_GTV  = k.*SUV_GTV.*GTV;  

  

     
    % TCP med konvolusjon for usikkerhet i alfa for pasient I 
    TCPpasient = zeros(length(dose),1); 

  
    for l = 1: length(dose) 
        TCP_l     = @(Alfa) fa(Alfa).*exp(-N0_MTV(I).*exp(-Alfa.*dose(l) - 

(Alfa*dose(l).^2)./(alpha_beta.*n))); 
        TCPpasient(l) = integral(TCP_l,0,inf); 
    end 

     
    legendname = [legendname; '\sigma = ' num2str(sigma_var(o))]; 
    plot(dose, TCPpasient, '-', 'Color', [0.5 0.5 1], 'LineWidth', 1.5, 

'Color', farge{o}) 
    hold on 
end 

  
xlabel('Dose [Gy]') 
ylabel('TCP') 
legend(legendname) 
hold off 
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C. Effekt av redusert dosedekning av MTV 
 

Beregning av redusert behandlingseffekt ved redusert dosedekning av MTV. Kodesnutten inkluderer 
bare delen av koden som gjør akkurat dette, og definering av variabler og beregning av TCPpas gjøres 
på samme måte som kodene vist i seksjonene ovenfor.  
 
% ========================================================================= 
%     TCP med dosenivå 65.0 Gy til MTV, med redusering av andel av MTV  
%                      som mottar høydoseområdet 
% ========================================================================= 

  
prosentandel = linspace(0,1,100);  

  

  
%% Pasienter sortert etter TCP-verdi ====================================== 

  
[TCPsort, I]  = sort(TCPpas); 

  
MTVsort = MTV(I); 
SUVsort = SUV(I); 
BEDsort = BED(I); 

  
% Dele inn pasientene; 20% med laveste og 80% med høyeste TCP-verdi 

  
V = int64(0.2.*AntPas); 

  
TCP20 = TCPsort(1:V);            
TCP80 = TCPsort(V+1:end);        
MTV20 = MTVsort(1:V);            
MTV80 = MTVsort(V+1:end); 
SUV20 = SUVsort(1:V);            
SUV80 = SUVsort(V+1:end); 
BED20 = BEDsort(1:V);            
BED80 = BEDsort(V+1:end); 

  
medianTCP20 = zeros(numel(prosentandel),1); 
medianTCP80 = zeros(numel(prosentandel),1); 

  
for w = 1:numel(prosentandel) 
     TCP20esk = zeros(numel(TCP20),1);    
     TCP80esk = zeros(numel(TCP80),1);    

      
     for j = 1:numel(TCP20)      

 TCP_j_MTV65  = @(Alfa) exp(-

k.*MTV20(j).*SUV20(j).*prosentandel(w).*exp(-Alfa.*65 - 

(Alfa.*65.^2)./(alpha_beta.*n))); 
        TCP_j_MTVBED = @(Alfa) exp(-k.*MTV20(j).*SUV20(j)*(1-

prosentandel(w)).*exp(-Alfa.*57.5 - (Alfa.*57.5.^2)./(alpha_beta.*n))); 

         
        TCP_j     = @(Alfa)fa(Alfa).*TCP_j_MTV65(Alfa).*TCP_j_MTVBED(Alfa); 
        TCP20esk(j) = integral(TCP_j,0,inf); 
     end 

     
     for l = 1:numel(TCP80)      
        TCP_l_MTV65  = @(Alfa) exp(-

k.*MTV80(l).*SUV80(l).*prosentandel(w).*exp(-Alfa.*65 - 

(Alfa.*65.^2)./(alpha_beta.*n))); 
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        TCP_l_MTVBED = @(Alfa) exp(-k.*MTV80(l).*SUV80(l)*(1-

prosentandel(w)).*exp(-Alfa.*57.5 - (Alfa.*57.5^2)./(alpha_beta.*n))); 

         
        TCP_l     = @(Alfa) 

fa(Alfa).*TCP_l_MTV65(Alfa).*TCP_l_MTVBED(Alfa); 
        TCP80esk(l) = integral(TCP_l,0,inf); 
     end 

      
     medianTCP20(w) = median(TCP20esk); 
     medianTCP80(w) = median(TCP80esk); 

          
end 

  
plot(100.*prosentandel, medianTCP20./max(medianTCP20), '*', 'Color', '[0 .5 

.5]') 

hold on 
plot(100.*prosentandel, medianTCP80./max(medianTCP80), '*', 'Color', 'r') 
legend('TCP20%', 'TCP80%') 
xlabel('Prosentandel av MTV [%]') 
ylabel('Relativ TCP') 

  

  
rel20 = medianTCP20./max(medianTCP20); 
rel80 = medianTCP80./max(medianTCP80); 
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II. Volumestimat 
 

A. Histogram av målvolum 
 

Matlab-skript for plotting av histogram for målvolumene.  

%===================================% 
%%   Histogram for målvolumene     %% 
%===================================% 

  
close all; 
clear all; 
clc; 

  
PTV57_pre    = ['A007-std-PTV57-5'; ...; 'A053-std-PTV57-5'];  
PTV57_mid    = ['A007-std-2u.txt-PTV57-5'; ...;'A053-std-2u.txt-PTV57-5'];  
xPTV57_pre   = ['A007-std-xPTV57'; ...; 'A053-std-xPTV57'];  
xPTV57_mid   = ['A007-std-2u.txt-xPTV57'; ...; 'A053-std-2u.txt-xPTV57'];  
xPTV54_pre   = ['A023-std-xPTV54'; ...; 'A047-std-xPTV54'];  
xPTV54_mid   = ['A023-std-2u.txt-xPTV54'; ...; 'A047-std-2u.txt-xPTV54'];  
xPTV48_pre   = ['A007-std-xPTV48'; ...; 'A053-std-xPTV48'];  
xPTV48_mid   = ['A007-std-2u.txt-xPTV48'; ...; 'A053-std-2u.txt-xPTV48'];  
GTV_pre      = ['A007-std-GTV-t'; ...; 'A053-std-GTV-t'];  
GTV_mid      = ['A007-std-2u.txt-GTV-t'; ...; 'A053-std-2u.txt-GTV-t'];  
MTV_pre      = ['A007-std-GTV-PET-pre'; ...; 'A053-std-GTV-PET-pre'];  
MTV_mid      = ['A007-std-2u.txt-GTV-PET-2u'; ...; 'A053-std-2u.txt-GTV-

PET-2u'];  

  
strukturer   =  {PTV57_pre PTV57_mid xPTV54_pre xPTV54_mid xPTV48_pre                  

xPTV48_mid GTV_pre GTV_mid MTV_pre MTV_mid}; 
navn_strukturer =  {'PTV57.5' 'PTV54' 'PTV48.6' 'GTV-t' 'MTV'} ; 

  
strukt_volum = zeros(11,10);  

  
for j = 1:numel(strukturer) 
    filnavn = strukturer{j}; 
    filer = cellstr(filnavn); 

  
    N = size(filnavn); 
    n = N(1); 

     
    for k = 1:n 
        fil = char(filer(k)); 
        F = dlmread(fil); 
        strukt_volum(k, j) = F(1,1); 
    end 

     
end 

  
% Gjennomsnittsverdier 

  
H = zeros(10,1); 
H_std = zeros(10,1); 

  
for j = 1:10 
    H(j) = mean(strukt_volum(:,j)); 
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    H_std(j) = std(strukt_volum(:,j)); 
end 

  
% Relative verdier 

  
Hrel        = zeros(5,1);  
Hrel_std    = zeros(5,1);  

  
b = 1; 
for k = 1:5 
    if k == 2 
       Hrel(k)     = mean ( abs((strukt_volum(1:4,b+1) - 

strukt_volum(1:4,b)) ./ strukt_volum(1:4,b) ));  
       Hrel_std(k) = std ( abs((strukt_volum(1:4,b+1) - 

strukt_volum(1:4,b)) ./ strukt_volum(1:4,b)) );  
    else 
        Hrel(k)     = mean ( abs((strukt_volum(:,b+1) - strukt_volum(:,b)) 

./ strukt_volum(:,b) ));  
        Hrel_std(k) = std ( abs((strukt_volum(:,b+1) - strukt_volum(:,b)) 

./ strukt_volum(:,b)) );  
    end 
    b = b+2; 
end 

  

  
% Histogramplot 

  
bar(Hrel) 
set(gca,'XTickLabel',navn_strukturer) 
hold on 
h = errorbar(Hrel, Hrel_std, '.'); 
hold off 
xlabel('Strukturer') 
ylabel('Relativt volum') 
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B. Pasientspesifikke volumestimat 
 

Pasientspesifikke volumestimat for GTV-t, PTV57.5, PTV48.6 og PTV54.  

 

Tabell 26: Pasientspesifikke volummålinger for målvolumene GTV-t, PTV57.5 og PTV48.6. 

 Volum [cm3] 

 GTV-t PTV57.5 PTV48.6 

Pasienter Pre Mid Pre mid pre mid 

A007 191.7 191.6 1074.0 1045.3 929.5 901.0 

A023 37.7 36.6 328.0 402.2 1515.1 1523.3 

A026 54.7 54.0 494.1 490.7 2020.4 1986.6 

A027 53.0 52.1 512.2 509.0 1145.9 1155.8 

A030 42.7 41.3 479.8 472.2 1221.6 1192.6 

A031 12.7 12.5 309.6 261.2 1805.9 2064.5 

A033 57.8 56.8 555.9 561.0 1353.3 1534.9 

A038 27.6 26.7 407.8 410.9 1294.1 1278.3 

A047 41.5 40.3 610.3 616.2 1318.5 1269.1 

A047 21 19.6 326.0 313.5 1359.9 1369.3 

A053 47.9 46.7 476.5 474.1 1830.4 1819.4 

Median 42.7 41.3 479.8 474.1 1353.3 1369.3 

Rekkevidde 12.7-191.7 12.5-191-6 308.6-1074 261.2-1045.3 929.5-2020.4 901-2064.5 

 

 

Tabell 27: Pasientspesifikke doseberegninger for PTV54. 

 Volum [cm3] 

 PTV54 

Pasienter pre mid 

A023 158.7 153.8 

A027 56.1 55.4 

A033 88.4 83.8 

A047 30.5 47.5 

Median 72.3 69.6 

Rekkevidde 30.5-158.7 47.5-153.8 
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I. Numerisk doseberegning 
 

A. Dose-volum histogram 
 

Kode for plot av dose-volum histogram for målvolum PTV57.5. Tilsvarende kode bruktes for plotting 

av DVH for de andre målvolumene og risikoorganene. 

  

%========================================================================% 
%     Dose Volum Histogram            

%%========================================================================% 

  
close all; 
clear all; 
clc; 

  
farge = {[0.8500 0.3250 0.0980] [0.9290 0.6940 0.1250] [0.4660 0.6740 

0.1880]}; 

  
PTV57_pet       =  ['A007-pet-xPTV57'; ...; 'A053-pet-xPTV57'] ;  
PTV57_2u        =  ['A007-pet-2u-g-xPTV57'; ...; 'A053-pet-2u-g-xPTV57'] ;  
PTV57_overf_2u  =  ['A007-pet-overført-xPTV57'; ...; 'A053-pet-overført-

xPTV57'] ;  

  
strukturer      =  {PTV57_pet PTV57_2u PTV57_overf_2u };               
navn_strukturer =  {'ESK' 'ESK-ny' 'ESK-overf'} ; 

     
for j = 1:numel(strukturer) 
    filnavn = strukturer{j}; 
    filer = cellstr(filnavn); 

  
    N = size(filnavn); 
    n = N(1); 

  
    % Finne størrelse til fil med flest kollonner 

  
    ant_koll = zeros(1,n); 

  
    for i = 1:n 
        F = char(filer(i)); 
        read = dlmread(F); 
        m = size(read); 
        ant_koll(i) = m(1); 
    end 

  
    % Dosesteg 
    maks_ant_koll = max(ant_koll); 
    D_maks = 0.1*maks_ant_koll - 0.1; 

  
    dose = linspace(0, D_maks, maks_ant_koll);      % Dose [Gy] 

  
    % Populasjonsbasert ratio av totalt strukturvolum 
    V = zeros(maks_ant_koll,1);      
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    for i = 1:n 
        fil = char(filer(i)); 
        M = dlmread(fil); 
        v = M(2:end,3); 
        v(numel(V)) = 0; 
        V = V + v;    
    end 

  
    volum = V./n;           % Populasjonsbasert ratio av totalt      

strukturvolum [%] 

  
    % Standardavvik 
    sum = zeros(maks_ant_koll,1); 

  
    for k = 1:n 
        fil = char(filer(k)); 
        M2 = dlmread(fil); 
        vol = M2(2:end,3); 
        vol(numel(volum)) = 0; 
        sum = (volum-vol).^2; 
    end 

  
    std = sqrt(sum./n); 
    %std( find( mod( 1:length(dose), 10 ) > 0 ) ) = NaN; 

     
    plot(dose, volum, 'Color', farge{j}, 'LineWidth', 1.4, 'LineStyle', '-

', 'DisplayName', navn_strukturer{j})  
    hold on 
    plot(dose, volum + std, 'Color', farge{j}, 'LineStyle', '-.', 

'DisplayName', 'std') 
    plot(dose, volum - std, 'Color', farge{j}, 'LineStyle', '-.', 

'HandleVisibility','off') 
    axis([51 64 0 103]) 
end 

  
xlabel('Dose [Gy]') 
ylabel('Ratio av totalt strukturvolum [%]') 
legend('show')  
title('PTV57.5') 
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B. Interpolasjonsfunksjon brukt for beregning på dose og volum 
 

Funksjon brukt for å interpolere verdier for D2%, D98%, V45Gy og andre verdier av interesse fra DVH. 

 

function [ interpolatedValue ] = simpleInterpolation(x,y,point) 
    [~, index0] = min(abs(x-point)); 
    if index0 == length(x) 
        index1 = index0-1; 
    elseif index0 == 1 
        index1 = 2; 
    else 
        if abs(x(index0+1)-point) < abs(x(index0-1)-point)   
            index1 = index0+1; 
        else  
            index1 = index0-1; 
        end 
    end 
    i = min(index0, index1); 
    j = max(index0, index1); 
    yInterpolate = @(X) y(i) + (y(j)-y(i)) * (X - x(i)) ./ (x(j)-x(i)); 
    interpolatedValue = yInterpolate(point); 
end 
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II. Pasientspesifikke estimat for homogenitetsindeks  
 

Pasientspesifikke estimat på beregning av homogenitetsindeks på PTV57.5 og MTV.  

 

Tabell 28: Pasientspesifikke beregninger av homogenitetsindeksen for PTV57.5 for planene i det 
konvensjonelle og det eskalerte regimet.  

  PTV57.5   

Pasient KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

A007 

 Homogenitetsindeks   

9.8 9.7 10.7 11.1 15.9 11.0 

A023 6.7 12.7 8.8 8.5 16.1 9.1 

A026 5.7 6.1 6.5 7.8 9.1 6.3 

A027 5.4 6.7 6.3 6.7 12.7 6.3 

A030 5.9 6.5 7.1 6.5 7.3 7.4 

A031 8.4 7.7 6.4 9.8 8.4 7.0 

A033 6.4 7.0 6.6 8.5 13.2 6.6 

A038 5.9 6.4 5.7 7.4 7.7 6.7 

A047 7.7 7.3 8.3 8.4 11.4 8.6 

A048 7.2 6.7 5.9 7.8 7.5 6.0 

A053 5.7 6.1 6.1 6.2 7.1 7.3 

Median 6.4 6.7 6.5 7.8 9.1 7.0 

Rekkevidde 5.4 - 9.8 6.1 - 12.7 5.7 - 10.7 6.2 - 11.1 7.1 - 16.1 6.0-11.0 
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Tabell 29: Pasientspesifikke beregninger av homogenitetsindeksen for MTV for planene i det 
konvensjonelle og det eskalerte regimet.  

  MTV   

Pasient KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

A007 

 Homogenitetsindeks   

4.9 5.1 4.2 6.0 9.1 6.0 

A023 2.5 3.2 3.2 3.4 14.8 4.8 

A026 2.5 1.8 1.7 3.3 13.5 4.6 

A027 1.3 1.4 2.2 3.9 4.5 3.7 

A030 1.7 1.9 2.2 3.4 6.6 4.2 

A031 1.7 1.7 2.5 3.6 9.3 4.0 

A033 3.2 3.1 2.9 4.7 1.9 4.0 

A038 2.0 1.0 1.8 3.4 1.5 3.8 

A047 3.2 2.1 2.3 3.7 3.8 4.5 

A048 3.1 2.1 2.5 5.3 3.8 3.9 

A053 2.2 2.4 5.7 3.8 9.1 5.3 

Median 2.5 2.1 2.5 3.7 6.6 4.2 

Rekkevidde 1.3 - 4.9 1.0 - 5.1 1.7 - 5.7 3.3 - 6.0 1.5 - 14.8 3.7 - 6.0 
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III. Populasjonsbaserte doseberegninger for målvolum  
 

Populasjonsbaserte doseberegninger for målvolumene i bildeanskaffelsen mid-terapi.  

 

Tabell 30: Populasjonsbaserte median- og ekstremalverdier for KONV-overf og KONV-ny, n = 11. 

Volum (NOAC-krav) KONV-overf KONV-ny 

Bukhulen 

D2cm3 54.0 Gy (50.9 - 58.4 Gy) 52.1 Gy (51.0 - 58.2 Gy) 

Dgj 36.2 Gy (28.0 - 42.9 Gy) 37.5 Gy (29.8 - 43.0 Gy) 

V45Gy (< 195 cm3) 194.8 cm3 (80.2 - 590.0 cm3) 240.9 cm3 (88.3 - 562.0 cm3) 

Bukhulen utenfor PTV 

D2cm3 49.3 Gy (45.1 - 54.6 Gy) 49.8 Gy (46.2 - 53.3 Gy) 

Dgj 29.2 Gy (24.0 - 49.7 Gy) 28.8 Gy (23.0 - 48.0 Gy) 

V45Gy 23.0 cm3 (2.1 - 108.6 cm3 ) 18.9 cm3 (3.9 - 108.6 cm3 ) 

Blære 

Dgj 43.9 Gy (37.3 - 51.9 Gy) 42.8 Gy (33.7 - 49.6 Gy) 

Blære utenfor 

PTV Dgj (< 45 Gy) 38.2 Gy (34.2 - 45.4 Gy) 35.6 Gy (30.3 - 41.8 Gy) 

Genitalier 

D2cm3 52.9 Gy (36.9 - 58.9 Gy) 48.8 Gy (35.4 - 57.9 Gy) 

Dgj 28.6 Gy (24.4 - 39.3 Gy) 29.1 Gy (22.9 - 37.5 Gy) 

Skambein 

Dgj (< 52.5 Gy) 
50.1 Gy (41.9 - 53.9 Gy) 50.3 Gy (42.5 - 52.2 Gy) 
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Tabell 31: Populasjonsbaserte median- og ekstremalverdier for ESK-overf og ESK-ny, n=11.  

Volum (NOAC-krav) ESK-overf ESK-ny 

Bukhulen 

D2cm3 54.4 Gy (50.8 - 58.3 Gy) 52.2 Gy (51.1 - 57.9 Gy) 

Dgj 36.5 Gy (27.6 - 41.8 Gy) 38.0 Gy (29.5 - 43.6 Gy) 

V45Gy (< 195 cm3) 189.5 cm3 (71.6 - 571.1 

cm3) 

233.0 cm3 (88.4 - 548.5 cm3) 

Bukhulen utenfor PTV 

D2cm3 49.3 Gy (44.4 - 54.4 Gy) 49.6 Gy (45.1 - 53.5 Gy) 

Dgj 29.0 Gy (22.0 - 49.8 Gy) 29.6 Gy (24.6 - 48.2 Gy) 

V45Gy 21.6 cm3 (1.4 - 108.6 cm3 ) 47.7 cm3 (2.1 - 108.6 cm3 ) 

Blære 

Dgj 43.7 Gy (35.7 - 51.1 Gy) 42.8 Gy (37.0 - 48.5 Gy) 

Blære utenfor PTV  

Dgj (< 45 Gy) 36.1 Gy (32.4 - 43.8 Gy) 36.2 Gy (34.3 - 43.7 Gy) 

Genitalier 

D2cm3 53.8 Gy (37.8 - 58.0 Gy) 50.2 Gy (35.7 - 58.7 Gy) 

Dgj 32.9 Gy (23.0 - 40.6 Gy) 30.6 Gy (43.5 - 54.1 Gy) 

Skambein 

Dgj (< 52.5 Gy) 
50.0 Gy (42.8 - 52.9 Gy) 52.0 Gy (43.5 - 54.1 Gy) 
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IV.  Pasientspesifikke doseestimat 
 

A. Målvolum 
 

Pasientspesifikke doseestimat for målvolumene for alle doseplaner. 

 

Tabell 32: Pasientspesifikke doseestimat MTV for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, EKS-overf og 
ESK-ny, n =11. 

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

   MTV    

A007 Dgj 57.3 Gy 57.7 Gy 57.8 Gy 64.9 Gy 65.1 Gy 65.1 Gy 

 D98% 55.8 Gy 56.1 Gy 56.6 Gy 62.7 Gy 61.1 Gy 63.0 Gy 

A023 Dgj 58.0 Gy 58.0 Gy 58.2 Gy 65.2 Gy 62.9 Gy 65.5 Gy 

 D98% 57.1 Gy 56.8 Gy 57.3 Gy 63.8 Gy 56.6 Gy 63.7 Gy 

A026 Dgj 57.6 Gy 57.7 Gy 57.2 Gy 64.9 Gy 60.5 Gy 65.3 Gy 

 D98% 56.8 Gy 57.1 Gy 56.7 Gy 63.6 Gy 56.9 Gy 63.6 Gy 

A027 Dgj 58.9 Gy 59.0 Gy 58.6 Gy 66.2 Gy 66.6 Gy 65.9 Gy 

 D98% 58.5 Gy 58.5 Gy 57.9 Gy 64.5 Gy 64.3 Gy 64.5 Gy 

A030 Dgj 58.8 Gy 58.2 Gy 58.5 Gy 66.3 Gy 65.3 Gy 65.5 Gy 

 D98% 58.2 Gy 57.6 Gy 57.9 Gy 64.9 Gy 61.9 Gy 63.9 Gy 

A031 Dgj 57.1 Gy 56.9 Gy 56.9 Gy 64.6 Gy 63.5 Gy 64.5 Gy 

 D98% 56.5 Gy 56.3 Gy 56.2 Gy 63.2 Gy 59.3 Gy 63.1 Gy 

A033 Dgj 58.3 Gy 58.6 Gy 57.9 Gy 66.2 Gy 67.0 Gy 65.4 Gy 

 D98% 57.2 Gy 57.3 Gy 57.2 Gy 64.4 Gy 66.3 Gy 63.9 Gy 

A038 Dgj 58.0 Gy 58.4 Gy 57.8 Gy 65.8 Gy 66.7 Gy 65.3 Gy 

 D98% 57.3 Gy 58.0 Gy 57.4 Gy 64.4 Gy 66.0 Gy 63.9 Gy 

A047 Dgj 58.1 Gy 57.9 Gy 57.7 Gy 65.7 Gy 65.6 Gy 64.5 Gy 
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 D98% 57.1 Gy 57.3 Gy 56.9 Gy 64.4 Gy 64.0 Gy 63.0 Gy 

A048 Dgj 57.5 Gy 56.6 Gy 58.8 Gy 65.3 Gy 64.9 Gy 65.6 Gy 

 D98% 56.4 Gy 55.9 Gy 57.9 Gy 63.2 Gy 63.2 Gy 64.0 Gy 

A053 Dgj 57.8 Gy 56.8 Gy 59.0 Gy 65.4 Gy 65.1 Gy 65.5 Gy 

 D98% 57.1 Gy 57.5 Gy 57.3 Gy 63.8 Gy 60.2 Gy 63.3 Gy 

 

 

 

Tabell 33: Pasientspesifikke doseestimat for GTV-t for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, ESK-overf og 
ESK-ny, n=11. 

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

   GTV-t    

A007 Dgj 57.4 Gy 57.8 Gy 58.0 Gy 62.1 Gy 62.4 Gy 59.3 Gy 

 D98% 55.8 Gy 56.1 Gy 56.4 Gy 56.7 Gy 57.0 Gy 56.2 Gy 

A023 Dgj 58.0 Gy 58.2 Gy 58.2 Gy 60.3 Gy 60.4 Gy 60.1 Gy 

 D98% 57.1 Gy 57.3 Gy 57.2 Gy 56.9 Gy 57.1 Gy 57.3 Gy 

A026 Dgj 57.8 Gy 58.0 Gy 57.1 Gy 59.7 Gy 60.0 Gy 59.4 Gy 

 D98% 56.9 Gy 57.3 Gy 56.1 Gy 57.1 Gy 57.3 Gy 56.8 Gy 

A027 Dgj 58.7 Gy 58.8 Gy 58.6 Gy 62.0 Gy 62.1 Gy 59.4 Gy 

 D98% 57.9 Gy 57.7 Gy 57.8 Gy 58.0 Gy 57.9 Gy 57.6 Gy 

A030 Dgj 58.7 Gy 58.0 Gy 58.1 Gy 61.2 Gy 60.4 Gy 59.4 Gy 

 D98% 58.0 Gy 57.0 Gy 57.2 Gy 58.5 Gy 57.4 Gy 57.1 Gy 

A031 Dgj 57.1 Gy 56.9 Gy 57.1 Gy 60.4 Gy 60.1 Gy 60.0 Gy 

 D98% 56.5 Gy 56.3 Gy 56.5 Gy 56.6 Gy 56.2 Gy 56.9 Gy 

A033 Dgj 58.1 Gy 58.4 Gy 57.7 Gy 61.5 Gy 61.7 Gy 58.5 Gy 

 D98% 57.0 Gy 57.3 Gy 56.9 Gy 57.0 Gy 57.2 Gy 56.7 Gy 
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A038 Dgj 58.0 Gy 58.2 Gy 57.8 Gy 60.2 Gy 60.6 Gy 58.8 Gy 

 D98% 57.3 Gy 57.6 Gy 57.2 Gy 57.1 Gy 57.7 Gy 57.1 Gy 

A047 Dgj 58.6 Gy 58.1 Gy 57.8 Gy 61.0 Gy 60.4 Gy 58.7 Gy 

 D98% 57.4 Gy 57.3 Gy 56.9 Gy 58.5 Gy 57.7 Gy 57.0 Gy 

A048 Dgj 57.6 Gy 56.6 Gy 57.8 Gy 59.4 Gy 58.5 Gy 58.9 Gy 

 D98% 56.5 Gy 55.5 Gy 56.9 Gy 56.7 Gy 55.7 Gy 57.1 Gy 

A053 Dgj 57.8 Gy 57.4 Gy 58.3 Gy 61.8 Gy 61.5 Gy 60.8 Gy 

 D98% 56.9 Gy 56.5 Gy 57.1 Gy 57.1 Gy 56.7 Gy 57.1 Gy 

(NOAC: D98% ≥54.6 Gy )    

 

 

Tabell 34: Pasientspesifikke doseestimat for PTV57.5 for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, ESK-overf 
og ESK-ny, n=11. 

Pasient KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

    PTV57.5    

A007 Dgj 57.5 Gy 58.0 Gy 58.1 Gy 58.3 Gy 58.2 Gy 57.9 Gy 

 D98% 54.4 Gy 54.9 Gy 54.7 Gy 54.9 Gy 55.5 Gy 54.6 Gy 

 D2% 58.0 Gy 60.5 Gy 60.8 Gy 61.3 Gy 64.7 Gy 60.9 Gy 

A023 Dgj 57.9 Gy 57.5 Gy 58.4 Gy 57.8 Gy 57.5 Gy 58.4 Gy 

 D98% 55.5 Gy 52.2 Gy 55.3 Gy 54.9 Gy 51.7 Gy 55.3 Gy 

 D2% 59.4 Gy 59.5 Gy 60.3 Gy 59.8 Gy 61.0 Gy 60.5 Gy 

A026 Dgj 57.8 Gy 58.2 Gy 57.0 Gy 57.5 Gy 58.0 Gy 57.8 Gy 

 D98% 56.0 Gy 56.0 Gy 54.9 Gy 54.9 Gy 55.0 Gy 55.7 Gy 

 D2% 59.2 Gy 59.6 Gy 58.6 Gy 59.4 Gy 60.2 Gy 59.4 Gy 

A027 Dgj 57.6 Gy 57.7 Gy 58.8 Gy 58.5 Gy 58.7 Gy 58.7 Gy 

 D98% 55.9 Gy 55.4 Gy 56.8 Gy 56.4 Gy 55.7 Gy 56.8 Gy 

 D2% 59.0 Gy 59.3 Gy 60.4 Gy 60.3 Gy 63.1 Gy 60.4 Gy 
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A030 Dgj 58.5 Gy 57.6 Gy 58.0 Gy 58.5 Gy 57.6 Gy 58.1 Gy 

 D98% 56.5 Gy 55.5 Gy 55.6 Gy 56.5 Gy 55.4 Gy 55.6 Gy 

 D2% 59.9 Gy 59.2 Gy 59.7 Gy 60.2 Gy 59.6 Gy 59.9 Gy 

A031 Dgj 57.6 Gy 57.6 Gy 57.3 Gy 57.3 Gy 57.3 Gy 57.3 Gy 

 D98% 55.1 Gy 55.7 Gy 55.2 Gy 54.1 Gy 55.1 Gy 55.1 Gy 

 D2% 59.9 Gy 60.1 Gy 58.8 Gy 59.7 Gy 59.9 Gy 59.1 Gy 

A033 Dgj 58.0 Gy 58.3 Gy 57.8 Gy 57.8 Gy 58.2 Gy 57.7 Gy 

 D98% 55.9 Gy 55.8 Gy 55.7 Gy 55.1 Gy 54.9 Gy 55.7 Gy 

 D2% 59.6 Gy 59.8 Gy 59.5 Gy 60.0 Gy 62.5 Gy 59.5 Gy 

A038 Dgj 57.9 Gy 58.3 Gy 57.9 Gy 57.8 Gy 58.4 Gy 58.0 Gy 

 D98% 55.8 Gy 56.1 Gy 56.0 Gy 55.3 Gy 55.7 Gy 55.9 Gy 

 D2% 59.2 Gy 59.8 Gy 59.3 Gy 59.5 Gy 60.1 Gy 59.7 Gy 

A047 Dgj 58.7 Gy 58.0 Gy 57.9 Gy 59.4 Gy 58.8 Gy 57.9 Gy 

 D98% 55.9 Gy 55.5 Gy 55.4 Gy 56.4 Gy 56.2 Gy 55.4 Gy 

 D2% 60.4 Gy 59.7 Gy 60.2 Gy 61.2 Gy 62.7 Gy 60.4 Gy 

A048 Dgj 58.5 Gy 57.4 Gy 58.0 Gy 58.5 Gy 57.4 Gy 58.0 Gy 

 D98% 56.5 Gy 55.6 Gy 56.1 Gy 56.2 Gy 55.4 Gy 56.1 Gy 

 D2% 60.6 Gy 59.5 Gy 59.4 Gy 60.7 Gy 59.7 Gy 59.5 Gy 

A053 Dgj 57.8 Gy 57.3 Gy 57.9 Gy 57.6 Gy 57.2 Gy 57.8 Gy 

 D98% 55.9 Gy 55.4 Gy 56.0 Gy 55.7 Gy 55.2 Gy 55.7 Gy 

 D2% 59.2 Gy 58.9 Gy 59.5 Gy 58.3 Gy 59.3 Gy 59.6 Gy 

(NOAC: D98% ≥54.6 Gy, D2% ≤61.5 Gy )    
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Tabell 35: Pasientspesifikke doseestimat for PTV54 for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, ESK-overf 
og ESK-ny, n=11. 

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

   PTV54    

A023 Dgj 55.6 Gy 55.3 Gy 55.6 Gy 55.6 Gy 55.5 Gy 55.5 Gy 

 D98% 51.5 Gy 51.6 Gy 52.8 Gy 51.3 Gy 53.2 Gy 52.8 Gy 

A027 Dgj 55.1 Gy 54.7 Gy 55.2 Gy 54.9 Gy 54.5 Gy 55.2 Gy 

 D98% 53.5 Gy 52.9 Gy 53.9 Gy 53.4 Gy 52.8 Gy 53.7 Gy 

A033 Dgj 54.7 Gy 55.0 Gy 54.3 Gy 54.7 Gy 55.0 Gy 54.4 Gy 

 D98% 52.9 Gy 53.1 Gy 52.3 Gy 52.8 Gy 52.9 Gy 52.4 Gy 

A047 Dgj 55.8 Gy 54.1 Gy 54.3 Gy 55.7 Gy 53.9 Gy 54.2 Gy 

 D98% 54.4 Gy 51.0 Gy 52.9 Gy 54.3 Gy 51.2 Gy 53.0 Gy 

(NOAC: D98% ≥51.3 Gy)    

 

 

 

Tabell 36: Pasientspesifikke doseestimat for PTV48.6 for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, ESK-overf 
og ESK-ny, n=11. 

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

   PTV48.6    

A007 Dgj 49.6 Gy 50.0 Gy 49.9 Gy 49.5 Gy 49.4 Gy 49.9 Gy 

 D98% 44.6 Gy 44.6 Gy 45.7 Gy 44.3 Gy 44.3 Gy 45.5 Gy 

A023 Dgj 49.5 Gy 49.4 Gy 49.9 Gy 49.7 Gy 49.6 Gy 49.8 Gy 

 D98% 46.7 Gy 46.7 Gy 46.9 Gy 46.8 Gy 46.7 Gy 47.1 Gy 

A026 Dgj 49.3 Gy 49.6 Gy 50.0 Gy 49.3 Gy 49.6 Gy 49.5 Gy 
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 D98% 46.5 Gy 46.6 Gy 46.4 Gy 46.5 Gy 46.6 Gy 47.0 Gy 

A027 Dgj 50.0 Gy 49.8 Gy 50.3 Gy 49.9 Gy 49.8 Gy 50.2 Gy 

 D98% 47.2 Gy 46.7 Gy 47.2 Gy 46.6 Gy 46.2 Gy 47.2 Gy 

A030 Dgj 49.9 Gy 49.2 Gy 49.4 Gy 49.8 Gy 49.1 Gy 49.5 Gy 

 D98% 47.1 Gy 46.5 Gy 46.7 Gy 47.1 Gy 46.5 Gy 46.5 Gy 

A031 Dgj 49.0 Gy 49.9 Gy 49.8 Gy 49.1 Gy 49.9 Gy 49.8 Gy 

 D98% 46.3 Gy 46.4 Gy 46.7 Gy 46.4 Gy 46.5 Gy 46.6 Gy 

A033 Dgj 49.4 Gy 49.9 Gy 49.6 Gy 49.4 Gy 49.9 Gy 49.5 Gy 

 D98% 46.2 Gy 45.8 Gy 46.4 Gy 46.2 Gy 45.8 Gy 46.6 Gy 

A038 Dgj 49.2 Gy 49.5 Gy 49.5 Gy 49.3 Gy 49.7 Gy 49.4 Gy 

 D98% 46.6 Gy 46.3 Gy 46.8 Gy 46.7 Gy 46.7 Gy 46.8 Gy 

A047 Dgj 50.0 Gy 49.5 Gy 49.6 Gy 50.1 Gy 49.5 Gy 49.6 Gy 

 D98% 46.9 Gy 46.2 Gy 46.7 Gy 47.1 Gy 46.2 Gy 46.5 Gy 

A048 Dgj 49.3 Gy 48.9 Gy 49.6 Gy 49.3 Gy 48.9 Gy 49.6 Gy 

 D98% 45.2 Gy 44.6 Gy 46.6 Gy 45.4 Gy 44.9 Gy 46.6 Gy 

A053 Dgj 49.3 Gy 49.0 Gy 49.7 Gy 49.4 Gy 49.2 Gy 49.4 Gy 

 D98% 46.4 Gy 45.9 Gy 46.7 Gy 46.6 Gy 46.1 Gy 46.7 Gy 

(NOAC: D98% ≥46.2 Gy )    
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B. Risikoorgan 
 

Pasientspesifikke doseestimat for risikoorganene for alle doseplaner.  

 

Tabell 37: Pasientspesifikke doseestimat for bukhulen for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, ESK-
overf og ESK-ny, n=11. 

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

   Bukhulen   

A007 D2cm3 59.1 Gy 54.0 Gy 53.1 Gy 63.5 Gy 54.5 Gy 53.7 Gy 

 Dgj 42.1 Gy 39.7 Gy 38.2 Gy 42.1 Gy 39.7 Gy 38.8 Gy 

 V45Gy 180.2 cm3 186.9 cm3 150.3 cm3 182.3 cm3 188.7 cm3 164.6 cm3 

A023 D2cm3 56.3 Gy 56.0 Gy 56.2 Gy 56.2 Gy 56.0 Gy 55.7 Gy 

 Dgj 32.5 Gy 32.0 Gy 32.5 Gy 32.4 Gy 31. Gy 32.7 Gy 

 V45Gy 204.5 cm3 190.3 cm3 201.5 cm3 202.3 cm3 189.5 cm3 222.1 cm3 

A026 D2cm3 58.8 Gy 51.3 Gy 51.2 Gy 58.2 Gy 51.9 Gy 51.9 Gy 

 Dgj 40.9 Gy 42.5 Gy 40.8 Gy 40.1 Gy 41.6 Gy 43.6 Gy 

 V45Gy 419.7 cm3 183.8 cm3 179.9 cm3 401.7 cm3 183.5 cm3 218.0 cm3 

A027 D2cm3 55.7 Gy 55.2 Gy 55.7 Gy 55.5 Gy 55.0 Gy 55.7 Gy 

 Dgj 34.1 Gy 34.2 Gy 34.4 Gy 34.2 Gy 34.3 Gy 34.8 Gy 

 V45Gy 237.2 cm3 227.0 cm3 241.3 cm3 246.5 cm3 235.6 cm3 259.5 cm3 

A030 D2cm3 59.3 Gy 52.1 Gy 52.1 Gy 59.3 Gy 52.4 Gy 52.2 Gy 

 Dgj 37.3 Gy 35.7 Gy 37.5 Gy 37.9 Gy 36.0 Gy 38.0 Gy 

 V45Gy 507.1 cm3 435.3 cm3 475.0 cm3 523.3 cm3 439.1 cm3 486.1 cm3 

A031 D2cm3 51.9 Gy 51.3 Gy 51.8 Gy 51.7 Gy 50.9 Gy 51.6 Gy 

 Dgj 43.4 Gy 42.9 Gy 43.0 Gy 42.5 Gy 41.8 Gy 42.2 Gy 

 V45Gy 346.2 cm3 236.0 cm3 240.9 cm3 349.7 cm3 263.1 cm3 233.0 cm3 

A033 D2cm3 51.4 Gy 54.6 Gy 51.6 Gy 51.5 Gy 54.4 Gy 51.8 Gy 
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 Dgj 37.0 Gy 39.6 Gy 42.6 Gy 35.4 Gy 38.2 Gy 42.0 Gy 

 V45Gy 65.5 cm3 194.8 cm3 299.4 cm3 57.4 cm3 177.0 cm3 265.4 cm3 

A038 D2cm3 51.0 Gy 50.9 Gy 51.0 Gy 51.4 Gy 50.8 Gy 51.1 Gy 

 Dgj 31.5 Gy 28.0 Gy 29.8 Gy 31.1 Gy 27.6 Gy 29.5 Gy 

 V45Gy 200.1 cm3 80.2 cm3 88.3 cm3 192.2 cm3 71.6 cm3 88.4 cm3 

A047 D2cm3 60.3 Gy 58.4 Gy 58.2 Gy 60.6 Gy 58.7 Gy 57.9 Gy 

 Dgj 40.2 Gy 39.5 Gy 39.3 Gy 40.1 Gy 39.3 Gy 39.2 Gy 

 V45Gy 595.4 cm3 590.0 cm3 562.0 cm3 583.6 cm3 571.1 cm3 548.5 cm3 

A048 D2cm3 52.3 Gy 51.3 Gy 51.5 Gy 52.1 Gy 51.5 Gy 51.6 Gy 

 Dgj 36.4 Gy 33.6 Gy 33.2 Gy 35.2 Gy 32.6 Gy 34.1 Gy 

 V45Gy 167.3 cm3 111.5 cm3 111.7 cm3 166.9 cm3 112.8 cm3 121.2 cm3 

A053 D2cm3 58.8 Gy 56.6 Gy 57.0 Gy 59.0 Gy 56.3 Gy 57.3 Gy 

 Dgj 37.2 Gy 36.2 Gy 36.9 Gy 37.5 Gy 36.5 Gy 37.3 Gy 

 V45Gy 431.9 cm3 323.1 cm3 370.6 cm3 473.3 cm3 361.7 cm3 400.2 cm3 

(NOAC: V45Gy < 195 cm3))   

 

 

Tabell 38: Pasientspesifikke doseestimat for bukhulen utenfor PTV for KONV, KONV-overf, KONV-ny, 
ESK, ESK-overf og ESK-ny, n=11. 

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

   Bukhulen utenfor PTV   

A007 D2cm3 49.4 Gy 50.0 Gy 47.8 Gy 51.8 Gy 52.1 Gy 48.5 Gy 

 Dgj 32.7 Gy 30.7 Gy 28.4 Gy 32.8 Gy 30.8 Gy 29.6 Gy 

 V45Gy 23.3 cm3 32.5 cm3 8.2 cm3 30.8 cm3 37.3 cm3 19.1 cm3 

A023 D2cm3 48.7 Gy 49.0 Gy 48.4 Gy 48.7 Gy 48.9 Gy 49.4 Gy 

 Dgj 25.1 Gy 25.1 Gy 25.8 Gy 25.0 Gy 25.0 Gy 26.0 Gy 

 V45Gy 12.5 cm3 10.4 cm3 18.7 cm3 11.3 cm3 11.4 cm3 34.2 cm3 
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A026 D2cm3 49.6 Gy 49.4 Gy 50.5 Gy 49.4 Gy 49.3 Gy 51.2 Gy 

 Dgj 34.4 Gy 38.4 Gy 35.9 Gy 33.0 Gy 36.9 Gy 40.2 Gy 

 V45Gy 37.0 cm3 23.0 cm3 18.9 cm3 28.8 cm3 21.6 cm3 48.2 cm3 

A027 D2cm3 48.9 Gy 49.3 Gy 50.0 Gy 50.1 Gy 49.6 Gy 52.1 Gy 

 Dgj 26.2 Gy 26.9 Gy 26.8 Gy 26.4 Gy 27.1 Gy 27.4 Gy 

 V45Gy 27.7 cm3 27.5 cm3 31.2 cm3 39.0 cm3 35.0 cm3 47.7 cm3 

A030 D2cm3 48.6 Gy 47.3 Gy 49.8 Gy 49.3 Gy 48.4 Gy 50.6 Gy 

 Dgj 27.5 Gy 26.0 Gy 28.9 Gy 28.0 Gy 26.4 Gy 29.7 Gy 

 V45Gy 23.9 cm3 13.5 cm3 40.4 cm3 35.5 cm3 17.1 cm3 48.3 cm3 

A031 D2cm3 45.7 Gy 45.1 Gy 46.2 Gy 45.9 Gy 45.3 Gy 45.1 Gy 

 Dgj 33.4 Gy 33.8 Gy 33.9 Gy 30.4 Gy 30.9 Gy 32.2 Gy 

 V45Gy 2.8 cm3 2.1 cm3 3.9 cm3 3.3 cm3 2.4 cm3 2.1 cm3 

A033 D2cm3 44.4 Gy 54.6 Gy 51.0 Gy 40.8 Gy 54.4 Gy 51.4 Gy 

 Dgj 29.2 Gy 49.7 Gy 48.0 Gy 26.8 Gy 49.8 Gy 48.2 Gy 

 V45Gy 0.9 cm3 108.6 cm3 108.6 cm3 0.0 cm3 108.6 cm3 108.6 cm3 

A038 D2cm3 47.6 Gy 47.3 Gy 48.2 Gy 44.6 Gy 44.4 Gy 48.1 Gy 

 Dgj 24.4 Gy 25.0 Gy 26.9 Gy 24.0 Gy 24.5 Gy 26.7 Gy 

 V45Gy 6.0 cm3 5.1 cm3 11.8 cm3 1.5 cm3 1.4 cm3 12.0 cm3 

A047 D2cm3 54.1 Gy 50.5 Gy 49.8 Gy 53.4 Gy 49.6 Gy 49.6 Gy 

 Dgj 29.9 Gy 29.2 Gy 28.8 Gy 29.8 Gy 29.0 Gy 28.7 Gy 

 V45Gy 90.5 cm3 82.0 cm3 57.0 cm3 79.2 cm3 64.2 cm3 48.5 cm3 

A048 D2cm3 47.5 Gy 46.8 Gy 46.5 Gy 49.5 Gy 48.7 Gy 47.9 Gy 

 Dgj 26.1 Gy 24.0 Gy 23.0 Gy 24.1 Gy 22.0 Gy 24.6 Gy 

 V45Gy 10.2 cm3 6.1 cm3 7.0 cm3 13.5 cm3 9.2 cm3 16.2 cm3 

A053 D2cm3 50.5 Gy 49.4 Gy 53.3 Gy 51.6 Gy 50.5 Gy 53.5 Gy 

 Dgj 30.7 Gy 30. Gy 31.5 Gy 31.2 Gy 31.2 Gy 32.1 Gy 

 V45Gy 65.5 cm3 39.4 cm3 73.6 cm3 102.3 cm3 72.3 cm3 106.6 cm3 
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Tabell 39: Pasientspesifikke doseestimat for skambein for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, ESK-
overf og ESK-ny, n=11. 

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

   Skambein    

A007 Dgj 53.4 Gy 53.7 Gy 50.0 Gy 51.6 Gy 52.0 Gy 52.8 Gy 

A023 Dgj 5.8 Gy 52.3 Gy 51.8 Gy 49.2 Gy 49.8 Gy 52.2 Gy 

A026 Dgj 50.3 Gy 50.1 Gy 50.2 Gy 50.0 Gy 50.0 Gy 50.1 Gy 

A027 Dgj 53.1 Gy 53.9 Gy 51.9 Gy 51.5 Gy 52.0 Gy 53.1 Gy 

A030 Dgj 44.8 Gy 47.1 Gy 50.3 Gy 42.6 Gy 44.7 Gy 49.6 Gy 

A031 Dgj 52.0 Gy 51.6 Gy 51.0 Gy 50.4 Gy 50.2 Gy 51.1 Gy 

A033 Dgj 51.4 Gy 51.6 Gy 52.2 Gy 51.5 Gy 52.0 Gy 52.0 Gy 

A038 Dgj 47.8 Gy 48.8 Gy 50.7 Gy 48.2 Gy 48.8 Gy 52.0 Gy 

A047 Dgj 52.5 Gy 50.0 Gy 50.0 Gy 53.9 Gy 51.2 Gy 54.1 Gy 

A048 Dgj 43.4 Gy 41.9 Gy 42.5 Gy 44.5 Gy 42.8 Gy 43.5 Gy 

A053 Dgj 45.5 Gy 45.1 Gy 45.9 Gy 47.2 Gy 46.9 Gy 46.7 Gy 

(NOAC: Dgj < 52.5 Gy )    
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Tabell 40: Pasientspesifikke doseestimat for blæren for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, ESK-overf 

og ESK-ny, n=11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

    Blære    

A007 Dgj 40.5 Gy 43.9 Gy 39.0 Gy 45.2 Gy 47.1 Gy 42.1 Gy 

A023 Dgj 44.8 Gy 47.8 Gy 49.6 Gy 43.3 Gy 46.6 Gy 45.0 Gy 

A026 Dgj 47.6 Gy 45.4 Gy 46.3 Gy 46.7 Gy 43.7 Gy 48.5 Gy 

A027 Dgj 41.3 Gy 38.8 Gy 40.4 Gy 38.7 Gy 35.7 Gy 39.9 Gy 

A030 Dgj 45.8 Gy 45.2 Gy 45.0 Gy 46.9 Gy 46.7 Gy 44.7 Gy 

A031 Dgj 42.2 Gy 42.5 Gy 42.8 Gy 41.6 Gy 42.0 Gy 42.8 Gy 

A033 Dgj 45.4 Gy 48.3 Gy 41.3 Gy 43.5 Gy 44.7 Gy 42.2 Gy 

A038 Dgj 39.5 Gy 40.3 Gy 38.2 Gy 38.9 Gy 39.7 Gy 40.7 Gy 

A047 Dgj 54.7 Gy 51.9 Gy 49.4 Gy 54.7 Gy 51.1 Gy 47.9 Gy 

A048 Dgj 37.7 Gy 37.3 Gy 33.7 Gy 36.3 Gy 36.3 Gy 37.0 Gy 

   A053 Dgj 45.5 Gy 42.7 Gy 44.0 Gy 46.3 Gy 43.4 Gy 43.4 Gy 
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Tabell 41: Pasientspesifikke doseestimat for blære utenfor PTV for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, 
ESK-overf og ESK-ny, n=11. 

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

   Blære utenfor PTV   

A007 Dgj 36.1 Gy 40.2 Gy 34.4 Gy 41.4 Gy 43.8 Gy 38.3 Gy 

A023 Dgj 39.7 Gy 39.4 Gy 41.8 Gy 36.4 Gy 36.1 Gy 39.9 Gy 

A026 Dgj 33.7 Gy 38.8 Gy 40.4 Gy 32.5 Gy 36.3 Gy 43.7 Gy 

A027 Dgj 36.7 Gy 36.0 Gy 38.0 Gy 33.5 Gy 32.4 Gy 37.4 Gy 

A030 Dgj 30.3 Gy 38.2 Gy 38.2 Gy 33.0 Gy 41.2 Gy 37.9 Gy 

A031 Dgj 34.2 Gy 35.2 Gy 35.6 Gy 32.8 Gy 33.8 Gy 35.6 Gy 

A033 Dgj 36.8 Gy 44.7 Gy 32.9 Gy 32.8 Gy 39.0 Gy 34.4 Gy 

A038 Dgj 32.4 Gy 35.5 Gy 32.7 Gy 31.2 Gy 34.6 Gy 36.2 Gy 

A047 Dgj 34.6 Gy 45.4 Gy 37.2 Gy 33.2 Gy 43.3 Gy 34.7 Gy 

A048 Dgj 34.1 Gy 34.7 Gy 30.3 Gy 32.7 Gy 33.7 Gy 34.3 Gy 

A053 Dgj 33.0 Gy 34.2 Gy 35.6 Gy 35.3 Gy 35.7 Gy 35.3 Gy 

(NOAC: Dgj <45 Gy )   
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Tabell 42: Pasientspesifikke doseestimat for genitalier for KONV, KONV-overf, KONV-ny, ESK, ESK-
overf og ESK-ny, n=11. 

Pasient  KONV KONV-overf KONV-ny ESK ESK-overf ESK-ny 

   Genitalier    

A007 D2cm3 56.9 Gy 57.3 Gy 47.9 Gy 57.0 Gy 57.5 Gy 58.7 Gy 

 Dgj 28.1 Gy 28.1 Gy 26.6 Gy 30.3 Gy 30.3 Gy 32.7 Gy 

A023 D2cm3 55.6 Gy 56.0 Gy 57.9 Gy 57.1 Gy 57.3 Gy 56.9 Gy 

 Dgj 30.3 Gy 25.5 Gy 24.8 Gy 28.4 Gy 23.8 Gy 24.6 Gy 

A026 D2cm3 41.2 Gy 40.3 Gy 37.1 Gy 48.0 Gy 41.2 Gy 44.5 Gy 

 Dgj 27.0 Gy 24.4 Gy 22.9 Gy 33.2 Gy 26.9 Gy 30.1 Gy 

A027 D2cm3 54.9 Gy 55.1 Gy 51.1 Gy 54.7 Gy 55.2 Gy 50.2 Gy 

 Dgj 27.8 Gy 26.7 Gy 23.6 Gy 24.2 Gy 23.0 Gy 24.2 Gy 

A030 D2cm3 42.4 Gy 41.3 Gy 40.8 Gy 45.4 Gy 44.7 Gy 41.8 Gy 

 Dgj 27.2 Gy 29.0 Gy 31.6 Gy 34.3 Gy 36.5 Gy 32.3 Gy 

A031 D2cm3 43.8 Gy 42.9 Gy 45.5 Gy 50.2 Gy 48.5 Gy 46.4 Gy 

 Dgj 28.4 Gy 28.6 Gy 31.1 Gy 33.7 Gy 34.2 Gy 30.6 Gy 

A033 D2cm3 56.1 Gy 56.8 Gy 57.1 Gy 55.4 Gy 56.6 Gy 56.7 Gy 

 Dgj 31.1 Gy 34.8 Gy 37.5 Gy 31.0 Gy 34.9 Gy 36.5 Gy 

A038 D2cm3 52.4 Gy 52.9 Gy 52.1 Gy 51.5 Gy 52.1 Gy 53.0 Gy 

 Dgj 27.7 Gy 29.9 Gy 31.3 Gy 30.8 Gy 32.9 Gy 32.4 Gy 

A047 D2cm3 44.6 Gy 46.1 Gy 48.8 Gy 57.0 Gy 58.0 Gy 49.7 Gy 

 Dgj 33.2 Gy 30.6 Gy 29.1 Gy 44.9 Gy 40.6 Gy 29.8 Gy 

A048 D2cm3 60.2 Gy 58.9 Gy 55.9 Gy 55.6 Gy 53.8 Gy 52.7 Gy 

 Dgj 34.6 Gy 39.3 Gy 36.8 Gy 33.9 Gy 38.4 Gy 33.3 Gy 

A053 D2cm3 36.1 Gy 36.9 Gy 35.4 Gy 36.7 Gy 37.8 Gy 35.7 Gy 

 Dgj 25.3 Gy 27.4 Gy 25.7 Gy 24.9 Gy 27.1 Gy 25.3 Gy 

  



136 
 

 


