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Sammendrag 

Livmorhalskreft er en alvorlig kreftform og rammer i større grad enn før unge kvinner. 

Strålebehandling av livmorhalskreft er krevende siden livmoren er svært mobil og man 

opplever store dag-til-dag variasjoner.  

Dag-til-dag variasjoner i posisjon av indre organer kan føre til forflytning av målvolumet og 

det øker sannsynligheten for å ikke treffe målvolumet under behandlingen. For å minimer 

effekten av denne variasjonen øker man sikkerhetsmarginene rundt målvolumet ved 

planlegging. Disse marginene vil derfor øke den terapeutiske dosen til målvolumet, og 

konsekvensen av dette er at mer normalvev kan få like høy dose.  

Avbildning er en viktig del av planleggingen og under selve behandlingen. Bruk av Cone 

Beam CT (CBCT) på behandlingsapparatet har gjort det mulig å se bløtvev kontraster ved 

bildeverifikasjon. En slik avbildning gjør det mulig å studere endringer og bevegelse i 

pasientens anatomi under behandling.  

I denne oppgaven er det brukt CBCT bilder fra 19 pasienter med lokalavansert 

livmorhalskreft til å se om man kan predikere hvilke individuelle marginer som må benyttes 

ut ifra planleggings CT (planCT). Sammenhengen mellom planCT-parametere før behandling 

(fundus og cervix bevegelse mellom MR og CT, CVT,ITV_LR, ITV_STANDARD) og 

parametere fra behandlingen (gjennomsnittlig fundus og cervix bevegelse, antall dager utenfor 

IDL/ITV) har blitt analysert. Det er også blitt undersøkt om rektum- og blærefylling kunne gi 

mer stabile forhold under strålebehandlingen. For 1 pasient ble akkumulert dose beregnet ved 

å deformere dosen  og summere dosen fra hver enkelt fraksjon ut ifra CBCT-bildene. 

Vurdering av kvaliteten på CBCT bildene avdekket store variasjoner mellom pasienter og 

ulike pasientstørrelser. Medium store pasienter har en gjennomsnittlig bedre kvalitet 

sammenlignet med smale pasienter. Intrafraksjonell bevegelse for fundus og cervix som er 

målt mellom MR og planCT før behandling viser en liten korrelasjon mellom blærevolum og 

fundus bevegelse. Det var stor variasjon mellom bevegelsen til fundus, fra 0 – 8 cm. Før 

behandling var det lite korrelasjon mellom rektumvolum/rektumdiameter og dorsal 

rektumbevegelse. Under behandling viser det stor forskjell i antall fraksjoner med bevegelse 

og hvor stor bevegelse som måles for fundus og cervix. Fundus har en mye større andel 

fraksjoner med bevegelse > 1 mm (91.8%) og gjennomsnittsbevegelsen per pasient variere, 

fra 0 – 2.6 cm. Det er en liten korrelasjon mellom  fundus bevegelsen sett før og under 

behandling. Fra maringenen ser vi at de fleste pasienter har en økning av ITV_LR fra 
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ITV_STANDARD. For de flest ligge den på 0- 50 𝑐𝑚3, mens tre pasienter har ca. 100 𝑐𝑚3 

økning hvilket betyr at de har relativt store marginer. En av disse sistnevnte pasientene har 

100% dekning av ITV og IDL42.8, og det er derfor mulig at de kritiske organene for denne 

pasientene har fått unødvendig høy dose. Analyse av summert dose for én pasient viste at selv 

om det er observert stor bevegelser av målvolumet vil den akkumulerte dosen til pasienten 

være i tråd med forskreven dose.  

Etter undersøkelse av uterusbevegelse konkluderes det med at flertallet av disse pasientene 

ville hatt nytte av en «plan-of-the-day»-strategi, på grunn av store intrafraksjonelle bevegelse. 

For noen pasienter vil ikke en slik behandling være nødvendig, siden bevegelsen til fundus er 

minimal og kun sett i ett fåtall av fraksjoner. Videre arbeid bør gjennomføres på pasientene 

som har 100% dekning av IDL42.8. Den deformerte akkumulerte dosen bør beregnes for å se 

om marginene kunne vært redusert og hvor mye det kunne redusert dosen til normalvevet.  
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Liste over forkortelser  

IMRT   Intensity Modulated Radiation Therapy 

VMAT   Volumetric Modulated Radiation Therapy 

CRT   Conventional Radiation Therapy 

CT   Computed Tomography 

planCT  Plannleggings CT 

CBCT   Cone Beam CT  

HPV   Humant papillomavirus 

MRI   Magnetic Resonance Imaging 

PET   Positron Emission Tomography  

FIGO   The International Federation of Gynecology and Obstetrics 

SSB   Single Strand Break 

DSB   Double Strand Break 

LQ   Linear Quadratic 

BED   Biological Effective Dose 

OAR   Organ at Risk 

IGRT   Image Guided Radiotherapy 

FOV   Field of View 

ICRU   International Commission on Radiation Units & Measurements 

GTV   Gross Tumor Volume 

CTV   Clinical Target Volume 

ITV   Internal Target Volume 

DVH   Dose-volum-histogram  

POTD   Plan of the Day 

DIR   Deformable image registration   
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1 Introduksjon   

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene i verden, og i 2017 var det for første gang flere i 

Norge som døde av kreft enn av hjerte- og karsykdommer[1]. I 2018 ble det registrert omtrent 

32 200 nye krefttilfeller i Norge, hvor 53% av tilfellene var menn og 47% var kvinner[2]. 

Kreft er ikke en sykdom i seg selv, men en samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som 

skyldes ukontrollert cellevekst i kroppen. Den vanligste kreftformen er prostatakreft og 

brystkreft blant henholdsvis menn og kvinner.  

Livmorhalskreft er en av de vanlige kvinnelige krefttypene i verden. I Norge er det den tredje 

mest vanlige kreftformen i aldersgruppen 25-49 år i Norge. I 2008 var det 355 kvinner som 

fikk livmorhalskreft[3]. Livmorhalskreft spres hovedsakelig via tumorinvasjon til 

omkringliggende organer og via lymfeknuter til andre deler av kroppen.  Når diagnosen stilles 

er de viktigste faktorene tumorstørrelse, lokalt omfang og spredning til lymfeknuter. 

Livmorhalskreft kan behandles med operasjon, kjemoterapi og/eller strålebehandling. Valget 

av behandling for lokal avansert livmorhalskreft faller oftest på strålebehandling kombinert 

med cellegift. Tallene viser at det er gode prognoser hvor 80% av pasientene har overlevd fem 

år etter ferdig behandling. Dette betyr at et stor antall av disse unge pasientene vil ha lang 

levetid.  

Strålebehandling er en viktig del av behandlingen for mange kreftpasienter. De fleste 

pasienter får ekstern strålebehandling, men den kan også gis med en intern kilde 

(brachyterapi). Den eksterne strålingen kan være høyenergetiske røntgenstråler eller ladde 

partikler (for eksempel elektroner eller protoner). I strålebehandling brukes høyenergetisk 

ioniserende stråling for å drepe eller inaktivere kreftceller. En bieffekt av strålebehandling er 

at friskt vev (normalvev) også vil motta stråling, og man ønsker derfor å minimere 

sannsynligheten for å skade friskt vev samtidig som man maksimere sannsynligheten for å 

kurere kreften.  

Utvikling av nye teknikker og mer avansert strålebehandling har blitt iverksatt det siste tiåret 

og vi har sett bedre resultat og høyere overlevelse. To av disse teknikkene er såkalt 

intensitets-modulert strålebehandling (IMRT) og volumetrisk modulert bueterapi (VMAT), 

som i dag brukes for behandling av livmorhalskreft. IMRT har en fordel ovenfor 

konvensjonell strålebehandling (CRT) ved at den forbedrer dekning til målvolumet, reduserer 

volumet til risikoorganer som mottar ståling og reduserer toksisitet til normalvev. Studier 

viser signifikant reduksjon i dosen til tynntarm med IMRT sammenlignet med CRT[4]. 
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Bruker vi for store marginer mister vi hensikten med IMRT, fordi vi da uansett vil gi dose til 

normalvev og risikoorganer. Behandlingsplanen må ta hensyn til usikkerhetsmomentet som er 

knyttet til behandlingen. Livmor og livmorhalsen kan for eksempel gjennomgå vesentlig 

bevegelse og reduksjon av volumet underveis i behandlingen. Riktige marginer rundt de 

volumene som skal behandles bør sikre at det ikke oppstår underdosering som følge av 

organbevegelse.  

Det er blitt vist at under behandling av livmorhalskreft oppstår det store og komplekse 

geometriske dag-til-dag variasjoner i bekken området[5], og som da kan begrense den positive 

innvirkningen av IMRT og VMAT. Blærefylling har vist seg å ha innvirkning på den daglige 

posisjonen til øvre del av livmoren, men det er sett varierende grad av korrelasjon [6-8]. På 

grunn av de store anatomiske variasjonene er man bekymret for at det kan føre til 

underdosering av målvolumet og overdosering av risikoorganer. Derfor er nye strategier 

under utvikling, som kan ta mer hensyn til denne daglige variasjonen. En av disse en «plan-

of-the-day»-strategien [9]. Denne strategien utnytter den forbedrede bildekvaliteten på CBCT 

for å ta hensyn til dag-til-dag variasjoner i pasientens anatomi.  

Denne oppgaven har undersøkt om det er mulig å bruke denne strategien slik planleggingen 

og behandlingen gjennomføres i dag. Det er lagt vekt på om bildekvaliteten er tilstrekkelig, 

hvor ofte man klarer å oppdage intrafraksjonell bevegelse og om sikkerhetsmarginene som 

brukes i dag er gode nok. Intrafraksjonell bevegelse til pasientene er målt på CBCT-bilder for 

alle fraksjoner og vurdert opp mot parametere før behandling.  I tillegg er det beregnet 

akkumulert dose ved hjelp av deformerbar bilderegistrering.  
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2    Teori  

 

2.1 Kreft  

Kreft er samlebetegnelsen på en gruppe sykdommer som skyldes unormal cellevekst, enten 

ved økt celledeling eller nedsatt celledød[10]. Kroppen bestå av mange celler som hele tiden 

er i vekts og celledeling. De fleste cellene i kroppen byttes ut over tid, og cellene har ulik 

levetid. Blir cellene gamle eller skadet går de enten i dvale frem til feilen er reparert eller i 

apoptose1.  Hvis dette ikke fungerer slik det skal kan DNA (Deoksyribonukleinsyre) i cellen 

skades. Kjemikalier og stråling kan å resultere i dette. Skader på DNA fører muligens til 

mutasjon som påvirker normal cellevekst og celledeling. Cellene vil da ikke dø som normalt 

og produsere nye muterte celler, selv når kroppen ikke trenger dem. Tilførsel av slike ekstra 

celler kan forme en masse som man betegner som en svulst eller tumor.  

Det finnes over 200 ulike kreftformer [11], og de får ofte navn etter hvilket organ eller type 

celle de vokser frem i. Vanligvis skiller man mellom godartede(benigne) og 

ondartede(maligne) svulst. En godartet svulst vil vokse uten å trenge inn i omkringliggende 

vev, den er ikke invasiv. Cellene i en godartet svulst vil dele seg kontrollert, og svulsten er 

ofte ikke farlig, men kan presse på vitale organer (for eksempel i hjernen) og vil da kunne 

være farlig. En ondartet svulst er invasiv, altså den har evne til å spre seg. Den kan vokse inn i 

omkringliggende vev og organer, og spre seg til andre deler av kroppen. Spredning skjer ved 

at cellene i en kreftsvulst har evnen til å vokse gjennom veggene i blod og lymfekar, herfra 

kan cellene spres og vokse opp på nye steder i kroppen. Denne spredningsprosessen kalles 

metastasering, og de nye svulstene kalles metastaser [10].  

Kreft kan oppdages ved medisinsk avbildning, og ved å se etter symptomer. Symptomer er 

veldig ulike og avhenger av hvor kreften befinner seg. For å stille en kreftdiagnose må man ta 

en biopsi(vevsprøve) fra der man tror det er kreftceller. De ulike behandlingsformene for kreft 

er operasjon, strålebehandling og medisinsk behandling med cellegift, immunterapi og 

hormonterapi[12]. Overlevelse vil avhenge av type kreft og lokaliseringen til svulsten, 

alvorlighetsgrad og pasientens generelle helse.  

 
1 Programmert celledød 
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2.2 Livmor og livmorhalskreft   

 

2.2.1 Livmor  

Det kvinnelige kjønnsorganet består av vulva, vagina, livmorhals, livmor, eggledere og 

eggstokker[13]. Figur 1 viser skisse av en livmor plassert midt i bekkenet bak urinblæren og 

foran rektum. Det er et muskulært organ med en pærelignende form cirka 7-10 cm lang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Livmoren, uterus, består av livmorkroppen (corpus-uteri), livmorhalsen (cervix-uteri) og den 

kuleformede toppen (fundus-uteri). Cervix-uteri, er en trang kanal og forbinder vagina med 

livmoren, samt er separert fra resten av uterus ved et fibromuskulært knutepunkt [3]. 

Knutepunktet skiller den fibrøse livmorhalsen fra den muskulære corpus-uteri [14]. Uterus 

blir holdt på plass av ligamenter. I cervix finnes ligamentum sacrouterinum og ligamentum 

cardinale. Ligamentum sacrouterinum går fra den supravaginale delen av livmorhalsen og den 

øvre tredjedelen av vaginaen i posterior retning mot ryggvirvelen i korsbeinet. Disse 

ligamentene holder livmorhalsen i sin normale posisjon, inntil rektum, og med det forebygger 

de en framoverbøyd (anteverted) livmor. Ligamentum cardinale ligger i bunnen av 

ligamentum latum uteri og kobler sammen uterus til spina ischiadica i bekkenbenet. Disse 

sørger for hovedstøtten til livmorhalsen, som vist i Figur 2. Det største ligamentet i uterus er 

ligamentum latum uteri, et bredt lag av bukhinne som kobler uterus og de laterale 

bekkeneggene.   

Figur 1 – Sagittalt snitt av det kvinnelige kjønnsorganet. Figuren viser delen av kjønnsorganet. 
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Posisjonen til uterus kan beskrives med de latinske begrepene: verios, flexio og positio. 

Versio er definert av vinkelen mellom cervicalaksen og kroppens lengdeakse, denne beskriver 

cervixhelningen i bekken, som vist i Figur 3. Den normale tilstanden er anteversio, slik at den 

hviler mot urinblæren. Flexio er vinkelen mellom lengdeaksen av cervix- og corpus-uteri, og 

normal tilstand er anteflexio hvor corpus-uteri er fremoverettet i forhold til cervix-uteri.  

Positio beskriver posisjonen av den nederste delen av cervix-uteri. Normalt ligger livmoren 

symmetrisk midt i bekkenet, men en hevelse (for eksempel en svulst på en av eggstokkene) 

vil kunne forskyve den mot venstre eller høyre side (sinistropositio eller dextropositio). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Skisse av livmor sett forfra. 
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2.2.2 Livmorhalskreft  

I Norge vil 1/3 av befolkningen oppleve kreft i løpet av deres livstid. Livmorhalskreft er den 

niende mest vanlige kreftformen hos kvinner [3].  I løpet av 2018 var det registrert 355 

tilfeller av livmorhalskreft[15].  Og i aldersgruppen 25-49 var livmorhalskreft den tredje 

største gruppen [16]. 85% av alle tilfeller livmorhalskreft skjer i overgangssonen mellom 

plateepitiel (overflate i skjeden) og sylinderepitiel (overflate i livmor), vist i Figur 4. Området 

er kjent som cervixkanalen, overgangen mellom ectocervix og endocervix. Her kan epitelet2 

gjennomgå en malign transformasjon, og fremkalle forstadiet til kreft.  

 
2 Epitelvev er cellelag som kler en utvendig eller innvendig kroppsoverflate.[17] S. M. Leksikon. 2020. 

Epitel. Hentet fra: https://sml.snl.no/epitel. Lastet ned: 29.05.2020. 

Figur 3 – Skisse av uterus og øvre vagina. Flexio og versio vinklene er vist.  
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Livmorhalskreft rammer oftest kvinner som er eller har vært seksuelt aktive, og risikoen øker 

med økende antall sexualpartnere. Hovedårsaken til at kvinner utvikler livmorhalskreft er en 

infeksjon med humant papillomavirus (HPV). Viruset er seksuelt overførbart, men bare 1% av 

de som smittes med viruset utviklet livmorhalskreft [3]. Er man smittet av HVP-viruset vil 

dette vanligvis ikke gi noen symptomer. Det finner over 200 typer av dette viruset, men kun 

40 smitter ved seksuell kontakt. Type 16 og 18 er de vanligste, og til sammen forårsaker disse 

ca. 70% av alle tilfeller av livmorhalskreft [18].  

I 2009 ble HVP-vaksinen innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jeter på 7. klassetrinn og 

i 2018 fikk gutter samme tilbud. Vaksiner mot HPV-viruset har gitt god effekt. En studie fra 

2015 viser at nivået av antistoffer mot HPV-viruset holder seg høyt i lang tid etter 

vaksinasjon. Studien viser at verdien er på topp ca. en måned etter siste vaksinasjon (tredje 

dose), før den minker litt, og stabiliserer seg i løpet av 48 måneder etter vaksinering. Verdier 

som er sjekket senere har ikke store endringer. Studien ble gjennomført i Norge, Sverige, 

Danmark og Island [19].  

Figur 4- Skjematisk fremstilling av livmor og vagina sett forfra. 
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Figur 5 viser stadier av livmorhalskreft som er inndelt klinisk ifølge FIOG (The International 

Federation of Gynecology and Obstetrics). Funn gjort på gynekologiske undersøkelser 

(cyctoskopi, rektoskopi, urografi) definerer hvilket stadium kreften har utviklet seg til. 

Diagnostiske bilder som computertomografi (CT), magnetresonanstomografi (MR) og/eller 

positronemisjonstomografi (PET) brukes ikke til stadiebestemmelse, men vektlegges ved valg 

av behandling og til å definere hvor kreften ligger. Livmorhalskreft defineres i fem ulike 

stadier, med alvorlighetsgrad 0-IV, som vist i Tabell 1. Stadiene Ib-IVa defineres som 

lokalavansert livmorhalskreft [20]. I 2018 var det en revidering av FIGO inndelingen av 

livmorhalskreft, og man kan nå enten bruke FIGO eller TNM inndeling systemet.  

Figur 5 – Figuren viser de ulike stadiene av livmorhalskreft. Beskrivelse av de ulike stadiene vises 

i tabell 1. Stadium 0 er ikke med på figur. Figuren er hetet fra Oncolex [4]. 
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TNM FIGO  

Kategori Stadium  Beskrivelse 

TX   

T0 

 

  

Tis  Karsinom in siti, tumor har ikke invadert omkringliggende vev 

T1 

T1a 

 

T1b 

I  

Ia 

 

Ib 

Tumor begrenset til livmorhalsen (utbredelse til livmor ignoreres)  

Tumor kun mikroskopisk diagnostisert  

 

Tumor påvisbar med dypeste invasjon ≥5.0 mm, lesjon begrenset til 

livmorhalsen 

T2 

 

T2a 

T2b 

II 

 

IIa 

IIb 

Tumor utenfor livmorhalsen, men når ikke bekkenveggen eller ytre 

tredjedel av skjeden 

Involvering begrenset til 2/3 del av skjeden uten parametrieinfiltrasjon 

Tydelig parametrieinfiltrasjon, men når ikke bekkenveggen 

T3 

 

 

T3a 

 

T3b 

III 

 

 

IIIa 

 

IIIb 

Tumorutbredelse til bekkenveggen og/eller involverer ytre tredjedel 

av skjeden og/eller forårsaker hydronefrose3 eller ikke-fungerende 

nyre og/eller involverer bekken- og/eller paraaortiske lymfeknuter 

Tumor involverer ytre tredjedel av skjeden, men ingen utbredelse til 

bekkenveggen 

Utbredelse til bekkenvegg og/eller forårsaker hydronefrose eller ikke-

fungerende nyre 

T4 IV 

 

IVa 

IVb 

Tumorutbredelse utenfor det lille bekkenet, eller tumor involverer 

endetarm og blæreslimhinner  

Tumor har spredt seg til naboorganer 

Fjernmetastaser 

 

Ved mistanke om livmorhalskreft gjøres en gynekologisk undersøkelse og det tas en 

vevsprøve (biopsi) fra livmorhalsen. Fra prøvesvarene vurderes svulstens karakteristikk. 

Diagnostiske bilder, som en MR undersøkelse, av bekken er aktuelt for videre kartlegging.  

Screening mot livmorhalskreft som ble introdusert i Norge på 1970-tallet har bidratt til å 

redusere forekomsten med ca. 70 % i forhold til hva den ville vært uten screening[22]. 

Kvinner mellom 25-69 år anbefales å følge Livmorhalsprogrammet og ta livmorhalsprøve 

hvert 3-5 år [23]. En enkelt celleprøve fanger opp ca. 70% av forstadiene til kreft, og det vil 

 
3 Nyresykdom; utvidelse av nyrebekkenet. [21] S. M. Leksikon. 2019. Hydronefrose. Hentet fra: 

https://sml.snl.no/hydronefrose. Lastet ned: 29.05.2020. 

Tabell 1 – TNM og FIGO klassifisering for Livmorhalskreft. 
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være mulig å forbygge mellom 80-90 % av krefttilfellene med gjentatte prøver [24]. Tall fra 

kreftregisteret viser at fem år etter en kvinnen har fått diagnosen vil 82 % av dem fremdeles 

være i live. Livmorhalsprogrammet har blitt en viktig del av tiltak som reduserer nye tilfeller 

av livmorhalskreft i Norge.  

 

2.3 Strålebiologi  

Teorien er hentet fra Hall [25].  

Strålebiologi er studiet av hvilken effekt ioniserende stråling har på levende organismer. 

Energien som absorberes fra stråling i biologisk materiale kan føre til eksitasjon eller 

ionisering. Har strålingen nok energi til å støte ut ett eller flere elektroner fra orbitalen til et 

atom eller molekyl karakteriseres den som ioniserende stråling. Stråling deles inn i direkte 

eller indirekte ionisering. Raske, ladde partikler med kort rekkevidde defineres som direkte 

ioniserende, slik som protoner, elektroner og α-partikler. Felles for disse er at de avsetter 

energi via Coulomb-vekselvirkning, hvor to ladde partikler vekselvirker med hverandre 

gjennom deres egne elektriske felt. Uladde partikler defineres som indirekte ioniserende 

stråling, slik som røntgenstråling, gammastråling og nøytroner. Denne typen stråling 

produserer ikke biologisk eller kjemisk skade selv. Energien de avsetter, absorberes av 

materien som videre gir energi til raske ladde partikler, som da kan produsere skader. Uladde 

partikler har lengre rekkevidde enn ladde partikler.  

Ioniserende stråling induserer skader på arvematerialet DNA i en celle, slik som baseskader, 

enkeltrådbrudd (SSB), dobbelttrådbrudd (DSB) eller krysslink av DNA-proteinet. Cellen kan 

overleve om skaden blir reparert, og hvis ikke dør eller muteres cellen.  

DNA kjennetegnes av dobbelheliksstrukturen, som bestå av to kjeder med 

sukkerfosfatgrupper. Disse holdes sammen av hydrogenbindinger mellom basene. Sekvensen 

på basene bestemmer den genetiske koden og det finnes fire ulike baser. 

 

2.3.1 Stråleskader  

Den biologiske effekten av stråling på cellen består primært av skader på DNA. Biologisk 

effekt kan komme direkte ved at rekyl elektronet ioniserer DNA-molekylet, eller indirekte ved 
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at rekyl elektronet vekselvirker med vann og produserer frie radikaler4 (OH∙), som diffunderer 

og interagerer med DNA-molekylet. Stråleskader på celler deles inn i tre kategorier, avhengig 

av alvorlighetsgrad. 1) Letale skader kan ikke repareres, dvs. skaden er irreversible, 2) 

Potensielt letale skader er dødelig for cellen hvis skaden ikke repareres umiddelbart, og 3) 

Subletale skader er ikke dødelig, og kan repareres. Har man flere subletale skader nære i tid 

og rom, kan det føre til dødelige skader.  

 

2.3.2 Reparasjon av stråleskader  

Cellene har utviklet en egenskap som signaliserer at det har oppstått en stråleindusert skade 

som må repareres. Avhengig av type skade DNA utsettes for, DSB eller SSB, er 

reparasjonsprosessen ulik.  

 Den mest dødelige from av stråleindusert skade på DNA er DSB. DSB er et resultat av at 

man har brudd i begge kjedene i nærheten av hverandre, som gir en potensielt dødelig skade. 

Slike skader kan repareres ved ikke-homolog rekombinasjon i starten av cellesyklus (G1-

fasen), eller homolog rekombinasjon senere i cellesyklusen (S/G2-fasen). Feilaktig 

rekombinasjon fører til kromatid-/kromosomavvik, immunmangel, dårligere evne til å dele 

seg og økt strålefølsomhet. Dette gir grunnlag for å tro at det biologiske endepunktet av DBS 

kan føre til celledød, karsinogenes5 eller mutasjon.  

SSB er en subletal skade. Denne repareres raskere, ved å bruke motsatt DNA-tråd som 

templat for å finne hvilken/hvilke baser som mangler. Feilaktig reparasjon kan føre til 

mutasjon.  

 

2.3.3 LQ-modellen  

En overlevelseskurve beskriver forholdet mellom antall celler som overlever (har evne til å 

dele seg) og absorbert dose. Overlevelseskurver fremstilles som regel i et semi-logaritmisk 

plott med dose langs x-aksen og overlevelse på logaritmisk y-akse. Formen til en 

overlevelseskurve er svært viktig, og et typisk plott for røntgenstråler vil ha en initiell helning 

etterfulgt av en skulder (krum del) som deretter gå over til en rett linje. Mens 

overlevelseskurven for α-partikler vil ha en rett linje, dvs. overlevelse minker eksponentiell 

 
4 Atomer eller molekyler som har uparede elektroner.  
5 Karsinogenese: prosessen hvor normale celler omdannes til kreftceller. 
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som funksjon av dose.  Mange modeller og teorier er tilpasset for å beskrive overlevelsesdata, 

men den mest brukte i dag er den lineær-kvadratiske modellen (LQ-modellen).  LQ-modellen 

er beskrevet som: 

𝑆 = 𝑒−𝛼𝐷−𝛽𝐷
2
 

hvor S er fraksjonen av celler som har overlevd en dose D. Og α og β er konstanter som 

representerer den lineære og kvadratiske komponenten av å drepe celler. Illustrasjon av de 

ulike leddene som inngår i LQ-modellen kan sees i Figur 6. Modellen har flere ulike 

tolkninger, en av de mest kjente er å relatere α-komponenten til DSB og β-komponenten til 

SSB. Det var Chadwick og Leenhouts som foreslo dette[26]. De forklarte at DSB som har 

oppstått ved at en strålingspartikkel bryter begge trådene i DNA-molekylet er representert av 

α-komponenten og øker lineær med dosen. DBS som har oppstått ved at to ulike 

strålingspartikler bryter hver sin tråd i DNA-molekylet er representert av β-komponenten og 

øker kvadratisk med dosen. Ved høy stråledose vil det inntreffe mange SSB og oppstår disse 

nært nok i tid og rom, kan dette føre til DSB hvis cellene ikke reparerer skadene raskt nok. 

Ved høye doser dominerer derfor β-komponenten, og celleoverlevelse vil være lav. Ved lave 

doser repareres flere SSB før de blir DSB, og celleoverlevelse vil være dominert av α-

komponenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Skjematisk fremstilling av LQ-modellen. Figuren er henter fra Hall [12]. 

(2.3.1) 



13 

 

 

2.3.4 Fraksjonering  

Fraksjonert strålebehandling deler den totale dosen opp i flere mindre fraksjoner, dette gir 

cellen tid til å reparere skader mellom hver fraksjon. I overlevelseskurven vises denne 

effekten ved at skulderen repeteres ved hver fraksjon. Vev har ulike α-verdi og vev med lav α-

verdi vil ha en mer tydelig skulder, enn vev med høy α-verdi. Denne forskjellen utnyttes i 

fraksjonert strålebehandling for å spare normalvev. Dette er mulig fordi tidligresponderende 

vev og mange tumorvev ofte har en høyere α-verdi enn senresponderende vev og normalvev. 

Effekten av dette sees i Figur 7, hentet fra Orten [27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiobiologi er studien om effekten elektromagnetisk stråling har på biologiske systemer. 

Effekten kan være DNA-skader, kromosomavvik, celledrap osv. Og den radiobiologiske 

effekten kan uttrykkes som 𝐸 = −ln(𝑆): 

𝐸 = 𝛼𝐷 + 𝛽𝐷2 

Fraksjoneres dosen til n fraksjoner med en dose d Gy, får vi:  

𝐸 = 𝑛(𝛼𝑑 + 𝛽𝑑2)  

Figur 7 – Skjematisk fremstilling av hvordan fraksjonering utnytter α-verdier i strålebehandling. 

Figur er henter fra Orten [13].  

(2.3.2) 

(2.3.3) 
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Ligning (2.3.3) kan omskrives til:  

 

𝐸

𝛼
= 𝑛𝑑 (1 +

𝑑
𝛼
𝛽

) 

𝐸/𝛼 er kjent som den biologiske effektive dosen (BED) og brukes til å sammenligne 

forskjellige fraksjoneringsregimer. Den biologiske effekten tar hensyn til at tidlig- og 

senresponderende vev responderer ulikt på strålingen. Formel (2.3.4) forteller at når vi 

bestråler et biologisk system med n fraksjoner og dose d, vil dette gi samme effekt som hvis 

vi bestrålte over en uendelig lang tid med total dose BED. BED verdien indikerer hvor mye 

skade et bestemt fraksjoneringsregime vil gi. For å bruke dette konseptet i klinikken 

omformes totaldosen til et ekvivalent regime hvor dosen er gitt som 2 Gy fraksjoner.  

𝐸𝑄𝐷2 = 𝐷
𝑑 +

𝛼
𝛽

2 +
𝛼
𝛽

 

Hvor D er totaldosen 𝑛 ∙ 𝑑 (antall fraksjoner, dose per fraksjon). 𝛼/𝛽 -verdien gir 

fraksjoneringssensitiviteten til vev og har enheten Gy. Vanligvis antar man at 𝛼/𝛽-verdien for 

senresponderende vev er 3 Gy, og 10 Gy for tumor- og tidligresponderendevev [25].  

Grunnen til at vi ønsker å se på EQD2 er fordi ulike fraksjonsregimer kan gi ulik biologisk 

effekt. Ved å omregne totaldosen til EQD2 kan man sammenligne ulike fraksjonsregimer med 

ulike fraksjonsdose.   

 

 

2.4 Ekstern strålebehandling  

Rundt halvparten av kreftpasienter får strålebehandling, enten kurativt eller palliativt. 

Strålebehandling, har sammen med kirurgi, vært hoved-modaliteten for kreftbehandling de 

siste 50 årene.  

Strålebehandling er behandling ved hjelp av høyenergetiske røntgenstråler som gjør at 

kreftceller dør eller slutter å dele seg. Målet er å gi nok stråledose for å ramme kreftcellene 

uten å skade normalvev. Mange kreftpasienter vil få strålebehandling som en del av deres 

(2.3.4) 

(2.3.5) 
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behandling, alene eller i kombinasjon med kirurgi, enten før eller etter. Strålebehandling 

kombineres også ofte med annen behandling som for eksempel cellegift.  

Kurativ behandling har som mål å gjøre pasienten frisk av sin kreftsykdom. Her brukes 

strålebehandling ved kreftformer som primært vokser lokalt og som hovedsakelig spres til 

lymfeknuter i nærheten, for eksempel livmorhalskreft. Behandlingsplanen blir satt opp etter 

legens anvisning, hvor det da blir bestemt hvor høy stråledose som skal gis og hvor stort 

område som skal bestråles. Som regel er dette spesifisert i kliniske retningslinjer som følger 

internasjonale anbefalinger.  

Det første som utføres er en CT-skanning av pasienten i det relevante området og med 

pasienten i samme posisjon som under selve strålebehandlingen. CT-opptaket brukes til 

doseplanlegging og har derfor flatt bort slik som på lineærakseleratoren. Ut ifra denne 

avbildningen defineres relevante volumer som behandlingsplanen skal ta hensyn til. 

Dosefordelingen blir beregnet med utgangspunkt i CT-bilde tatt av pasienten. Planen 

optimaliseres for å oppnå ønsket dosedekning av det volumet som skal behandles og samtidig 

ikke overstige dosen til risikoorganer (OAR). Behandlingen deles opp i daglige fraksjoner 

utover flere uker, se kapittel 2.3.4.  

Optimalt ønsker man lik pasientposisjon ved CT-avbildningen og ved hver 

behandlingsfraksjon. Posisjonen til pasienten verifiseres ved hver fraksjon for å sikre at 

pasienten får den planlagte dosen. I moderne strålebehandling verifiseres posisjon ofte ved 

bruk av et røntgenapparat som er montert på behandlingsapparatet, vinkelrett på 

stråleretningen på linacen. Avbildningen gjennomføres ved en full eller delvis rotasjon rundt 

pasienten som ligger på behandlingsbordet. Dette rekonstrueres som et 3D-bilde og kalles et 

cone-beam-CT (CBCT). Ved å matche beinstruktur på planCT og CBCT kan man verifisere 

posisjonen ved hver fraksjon. En slik bildebasert korreksjon av posisjonering kalles for Image 

Guided Radiotherapy (IGRT).  

 

2.4.1 Computertomografi – CT 

Denne teorien er hentet fra samme kilde, Dowsett et al.[28] 

Computertomografi (CT) er en medisinsk avbildningsmetode som lager snittbilder av et 

objekt. Snittbildene stables oppå hverandre for å danne et tredimensjonalt bilde av objektet. 
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En CT-maskin består av en røntgenkilde og en detektorplate som roterer om et objekt. 

Røntgenkilden sender ut en vifteformet stråleknippe og detektorplaten består av rader med 

mindre detektorelementer, som vist i Figur 8.a. Ved en rotasjon er det vanlig å foreta mellom 

800-1500 projeksjoner som detektoren registrerer. For hver projeksjon registreres summen av 

attenuasjonsegenskapene mellom kilden og detektoren, kalt stråle-sum i Figur 8.b.  

Attenuasjonskoeffisienten (µ) for hvert punkt i matrisen forteller om sannsynligheten for 

interaksjon med et visst materiale. Disse rekonstrueres fra de detekterte stråle-summene. 

Rekonstruksjonen gjøres ved algoritmer basert på tilbakeprojeksjon, konvulsjon eller iterativ 

rekonstruksjon.  

 

Attenuasjonskoeffisienten i en piksel avgjør CT-tallet denne pikselen får i bildet. 

Attenuasjonskoeffisienten vil være energiavhengig, og for å ha en energiuavhengig skala gies 

CT-tallet en verdi relativt til attenuasjonskoeffisienten i vann for samme energi. CT- tall er 

gitt i enheten Hounsfield (H), som er definert som: 

𝐻 = 100 ∙ (
µ𝑣𝑒𝑣 − µ𝑣𝑎𝑛𝑛

µ𝑣𝑎𝑛𝑛
) 

Prinsippet i Likning 2.4.1 gjelder for en konvensjonell CT med vifteformet stråleknippe og 

rekonstruksjon av hvert bildessnitt for seg.  

 

Figur 8 – (a) Skissen av røntgenstråler som roterer om pasienten og projisere ned til detektoren. (b) 

Hver projeksjon er gir en stråle-sum som består av flere attenuasjonskoeffisienter som gir et 

detektert signal.  

(2.4.1)

) 
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2.4.2 Cone beam CT – CBCT  

Cone beam computertomografi ble introdusert sent på 1990-tallet da kapasiteten til 

datamaskiner ikke lengre var en begrensning. Teknologien skiller seg fra konvensjonell CT 

med at den har en kjegleformet stråleknippe, vist i Figur 9. Dette resulterer i at man kun 

trenger en rotasjon eller delvis rotasjon for å oppnå et tredimensjonal datasett av hele 

synsfeltet (field of view FOV). Cone beam geometrien ble utviklet for å kunne anskaffe 

raskere tilgang til datasett som inneholder informasjon om helt FOV. Fordelen med et slikt 

system er at man da har kortere eksaminasjonstid, redusere uskarphet og artefakter grunnet 

ytre/indre pasientbevegelse og økt røntgenrøreffektivitet. Den største ulempen med CBCT, 

spesielt med store FOV, er dårlig bildekvalitet relatert til støy og kontrastoppløsning på grunn 

av at mye spredt stråling treffer detektoren [29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden bruken av CBCT øker har det kommet flere modifikasjoner på systemet for å forbedre 

bildekvaliteter. Mail et al. undersøkte effekten av å bruke bowtie filter på CBCT og fant 

signifikant forbedring i bildebehandlingen og at innføringen av et slikt filter passet overens 

med dagens kliniske system for IGRT [30].  Siewerdsen et al. evaluerte hvordan anti-

spredningsgitter påvirket bildekvaliteten på CBCT for ulike anatomiske steder (hode og 

kroppen) med ulikt sprede forhold, pasientdose og romlig oppløsning. Resultatene antydet at 

anti-spredningsgitter redusere spredningsartefakter og forbedret kontrast, mens kontrast-til-

støy-forholdet (CNR) og generell bildekvalitet påvirkes lite av slike gitter. [31] 

Figur 9 – Røntgen stråleknippet sammenligning mellom CBCT og konvensjonell CT.  
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Bildebehandling av CBCT-bilder foregår ved at de todimensjonale attenuasjonsprofilene 

oppnådd fra alle vinkler rekonstrueres til en tredimensjonal matrise. Matrisen inneholder 

volumelementer (voksler) med en gitt gråtoneverdi som representerer den gjennomsnittlige 

tettheten innenfor dette volumelementet. Gråtoneverdien til hver voksel bestemmes av 

rekonstruerings algoritmen ved å kombinere informasjonen fra alle projeksjoner.   

Det er generelt to type algoritme som brukes i klinikken. Den vanligste er en modifisert 

versjon av den første algoritmen som ble laget, Feldkemp algoritmen, som bruker 

tilbakeprojeksjon. Nylig har det blitt mer normalt å bruke iterative rekonstruksjons algoritmer, 

hvor man først gjør en bildeantagelse, og sammenligner denne med sanntidsmålte verdier. 

Verdiene endres konstant, og algoritmen stopper når de to samsvarer. 

 

 2.4.3 Lineærakselerator 

Teorien er hentet fra Handbook of radioationtherapy, kapittel 11 [32]. 

Strålebehandling av kreft bruker stråling med energier i mega volt-området (MV), og for å 

produsere stråling med så høy energi brukes en lineærakselerator. Fordelen med MV stråling 

er at den penetrerer mer enn kilovolt (kV) stråler og den avsetter maksimumdose litt under 

hudoverflaten. I en lineærakselerator får elektroner tilført energi ved at de interagerer med 

synkroniserte radiofrekvens elektromagnetisks felt, se Figur 10. En magnetron eller et 

klystron skaper mikrobølger med høy effekt, som ledes til akselerasjonsrøret. En gruppe med 

elektroner fra elektronkanonen sendes synkronisert inn i akselerasjonsrøret med pulserte 

mikrobølger. Elektronene blir akselerert fra kavitet til kavitet av det elektromagnetiske feltet. 

I de første kavitetene akselererer elektronene opp til relativistiske hastigheter, deretter øker 

deres relativistiske masse. Akselerasjonsrøret er vanligvis montert horisontalt (langs 

pasientretning), og for å kunne bestråle pasienten må strålen vinkles/bøyes ned mot pasienten. 

I et magnetfelt kan elektroner avbøyes enkelt 90˚eller 270˚ via en avbøyningsmagnet. MV-

fotoner produseres ved at elektroner treffer et ‘target’ av metall med høyt atomnummer. Dette 

fører til at elektronene bremses ned og det sendes ut bremsestråling.  
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Ved høyere energier vil bremsestråling være mer fremoverrettet, og da vil man snakke om et 

transmisjonstarget (i motsetning til et røntgenrør, hvor det vil være et refleksjonstarget). 

Strålefeltet passerer først en primærkollimator som stopper spredt stråling. Derfor er det 

nødvendig med et flatfilter som gjør det mulig å kompensere for lite spredt stråling ved kanten 

av feltet ved å forme et filter som gir en flatere feltprofil, som Figur 11 illustrere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltet begrenses av en sekundærkollimator, som i morderne lineærakseleratorer ofte er en 

mangebladskollimator (Multi-Leaf Collimator, MLC). En MLC består av flere små blad som 

kan bevege seg uavhengig av hverandre, se Figur 12. Mellom primær- og 

Figur 10 – Skjematisk fremstilling av lineærakseleratoren for strålebehandling i 

røntgenmodus. Elektronene sendes inn av elektronkanonen hvor det er et elektromagnetisk 

felt skapt fra en radiofrekvens mikrobølger energikilde. De sendes ut etter oppnådd 

relativistiske egenskaper og bøyes ned mot ‘target’. 

Figur 11 – Lineærakselerator stråleprofil med (a) og uten (b) flatfilter.  
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sekundærkollimatoren er det montert et ionisasjonskammer som måler dosen levert av 

apparatet, der avlesningen gir verdier i monitorenheter (Monitor Units, MU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Volumer ved ekstern strålebehandling 

Teorien under er hentet fra samme kilde, Strålevernrapporten 2012 (DSA). [33] 

Alle volumer og marginer for strålebehandling av kreft er definert ut ifra ICRU (International 

Commission on Radiation Units & Measurements) sine anbefalinger, for å sikre enhetlig 

doseangivelse og rapportering. Marginer brukes for å sikre at målvolumet får rekvirert dose 

gjennom hele behandlingsforløpet. Usikkerheter som må vurderes er tumorutbredelse 

(inntegningsusikkerhet), tumorstørrelse (form og posisjon over tid), pasientopplegging og 

innstilling av behandlingsapparat. For å sikre hva som skal behandles er det viktig å bruke 

enkle definisjoner for ulike volumbegrep.  

Tumorvolum GTV og klinisk målvolum CTV 

Ut ifra tumorutbredelse er det to volumer som defineres, gross tumor volum (GTV) og clinical 

target volum (CTV). GTV er det synlige omfanget av tumor (malign vekst). Dette kan være 

primær tumor, regionale lymfeknuter, fjernmetastaser og/eller lokalt residiv (tilbakefall av 

Figur 12 – Bilde av mangebladskollimator til Varian, versjon 120 Millenium.  
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sykdom). CTV er et volum som inneholder GTV og/eller områder med subklinisk sykdom. 

Subklinisk malign sykdom inkluderer mikroskopisk tumorutbredelse rundt GTV. 

Utstrekningen av CTV er avhengig av sannsynligheten for at det eksisterer subklinisk sykdom 

i ulike deler av vevet, som for eksempel i lymfeknuter. Det finnes strategier og protokoller for 

de enkelte sykdomsgruppene som blir brukt til å bestemme utstrekningen av CTV, men det er 

også rom for klinisk skjønn og erfaring.  

Det anatomiske volumet man ønsker å gi en dose er CTV, hvor CTV defineres ut ifra ulike 

bildemodaliteter (MR, PET, CT). Per definisjon skal hvert GTV ha et CTV, men samme CTV 

kan dekke flere GTVer.   For lymfeknuter er det naturlig å si at de med påvist malignitet er 

GTV, mens lymfeknuter i risikoområdet betegnes som CTV.  

 

 

 

 

Marginer (IM, SM, TM) og marginrelaterte volumer (ITV og PTV) 

For å sikre rekvirert dose til det kliniske målvolumet må det tas hensyn til usikkerheter og 

variasjoner. Det kliniske målvolumet er et statisk anatomisk volum basert på et øyeblikksbilde 

Figur 13 – Skjematisk fremstilling av volumer og marginer 
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fra planCT, og ikke nødvendigvis slik det ser ut på behandlingsbordet. Variasjon vil oppstå 

både i en enkelt fraksjon (intrafraksjonelle) og mellom fraksjonene (interfraksjonelle).  

Internal Target Volum (ITV) er et geometrisk volum definert i pasientkoordinatsystemet til 

forskjell fra GTV og CTV som er anatomiske volumer i pasienten. ITV vil omslutte CTV i 

pasienten med stor sannsynlighet, fordi det opprettes ut ifra CTV med tillegg av en intern 

margin (IM). IM er en intern margin som tar hensyn til anatomisk endring og/eller bevegelse 

av CTV fra planlegging til siste fraksjon av behandlingen. Marginen tar også hensyn til 

usikkerhet i inntegning av selve volumet.  Endring og bevegelse av CTV skyldes ofte 

fysiologiske forhold som pust, hjerteslag og blære- og rektumsfylling.  CTV kan også variere 

i størrelse og form over tid. IM er derfor vanskelig å kontrollere, og kan være ulik i forskjellig 

retning.  

 

Setup Margin (SM) er en margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, usikkerhet i 

pasientoppleggelse og maskinrelaterte feil ved hver fraksjon.  Ved dagens utsyr er 

maskinrelaterte feil generelt liten sammenlignet med indre bevegelse og variasjon i setup. SM 

tar hensyn til alle eksterne usikkerheter og variasjoner definert i strålefeltets koordinatsystem. 

Bevegelser og usikkerheter kan skyldes posisjonering og intrafraksjonelle bevegelser av 

pasienten, behandlingsteknikk og dårlig justering av tilleggsutstyr (fikseringsutstyr etc.)  

Marginen mellom CTV og Planning Target Volum (PTV) kalles totalmargin (TM). TM er en 

kombinasjon av indre margin og setup margin. IM og SM består av systematiske og tilfeldig 

feil, og disse vil ha ulik effekt på dosefordelingen. Disse to kan da ikke summeres lineært, 

men hvis det antas at de er uavhengig av hverandre kan man matematisk sett si at:  

𝑇𝑀 = √𝐼𝑀2 + 𝑆𝑀2 

Systematiske feil gir et skift i dosefordelingen, mens tilfeldige feil gir en utsmøring av dose. 

Ved å kreve en totalmargin som tar 100 % hensyn til all usikkerhet og bevegelse ville derfor 

gitt en unødvendig stor margin.  

PTV er et geometrisk volum designet for å sikre at rekvirert dose blir gitt til CTV med 

akseptabel sannsynlighet når det tas hensyn til geometriske usikkerheter som er inkludert i 

TM. PTV er definert ut fra behandlingsapparatets koordinatsystem og uavhengig av 

pasientens koordinatsystem. En visuell fremstilling av hvordan de ulike volumene og 

marginene henger sammen er vist i Figur 13.  

(2.4.2) 
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Risiko og interessevolumer 

Disse volumene defineres etter samme prinsipp som for målvolum.  

Risikoorgan (OAR) er normalvev som har en radiosensitivitet som påvirker planlegging 

og/eller rekvirert dose. Systematiske og tilfeldige feil gjelder for OAR og en totalmargin skal 

derfor legges til. Planning Target Volum at Risk Volum (PVR) er resultatet av at en TM 

legges til OAR.   

 

2.4.5 Avansert strålebehandling  

Intensitets modulert strålebehandling (Intensity Modulated Radiationtherapy; IMRT) er en 

avansert ekstern strålebehandlingsmetode hvor man har mulighet til å tilpasse dose til tumor, 

se Figur 14. Ved å sette sammen flere strålingsfelt fra ulike vinkler med varierende intensitet 

bestråler man tumor mer presist og oppnår mer konformal behandling.  

 

IMRT bruker invers doseplanlegging. Ved invers doseplanlegging setter man dosekriterier for 

målvolum og risikoorganer før en algoritme bestemmer hvilke strålefelt som gir best mulig 

doseplan. Det var først da nyere datamaskiner kom at dette var mulig å gjennomføre, da en 

slik bakoverrettet prosess krever mer datakraft og tar lengre tid enn konvensjonell 

fremoverrettet planlegging. Planlegging av slik behandling baserer seg på informasjon fra CT- 

og/eller MR-bilder, hvor man sette de ulike dosekriteriene. Fra dette beregner algoritmen ut 

intensitetsprofilen til hvert strålefelt. Strålefelten deles så inn i små beamlets hvor intensiteten 

Figur 14- Behandlingsplan for konvensjonell strålebehandling (venstre) og intensitets-modulert 

strålebehandling (høyre) i livmorhalskreftpasienter. Gul linje - målvolum, blått område lavdose 

region, grønt område - høydose region.  
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til hver beamlet optimaliseres for å tilfredsstille de kriteriene som er satt. Optimaliseringen er 

basert på minimering av kostfunksjonene: 

𝐶𝑁 =∑(𝐷𝑖 − 𝐷𝑖
𝑃)2 ∙ 𝑊𝑖

𝑁

𝑖

 

hvor 𝐷𝑖 er dosen til den i-te vokselen, 𝐷𝑖
𝑃 er den forskrevne dosen til den i-te voxelen, N er 

antall voksler og 𝑊𝑖 er vektfaktoren for den i-te voxelen.  Vektfaktoren er et dimensjonsløst 

tall som bestemmer prioriteringen på de ulike dosekriteriene. Algoritmen undersøker mange 

ulike sett med vekter, og får en dose D som enten kastes eller aksepteres, avhengig av om 

kostfunksjonen øker eller minker sammenlignet med den forrige beregningen. Ønsket er å 

minimere kostfunksjonen, fordi dette betyr at vi minimerer forskjellen mellom den beregnede 

og planlagte dosefordelingen [32].  

I løpet av det siste tiåret har bruken av IMRT for behandling av gynekologisk kreft økt. 

Fordelen med IMRT over konvensjonell strålebehandling (CRT) er at den potensielt øker 

dosedekning av målvolumet, redusere volumet til OAR som mottar stråling og redusere 

toksisiteten til normalvev. Tidligere studier viser at dosen til tynntarm reduseres betraktelig 

med IMRT sammenlignet med CRT [34]. Heron et al sammenlignet en syv-felt IMRT plan 

med en fire-felts-boksteknikk på ti pasienter henvist til strålebehandling for gynekologisk 

kreft. Studien viste at gjennomsnittsvolumet av tynntarm som mottok doser på over 30 Gy ble 

redusert med 52% med IMRT sammenlignet med fire-felt-boksteknikk [35].  

På tross av at IMRT har mange fordeler, finnes det ulemper med en slik behandling. Siden 

teknikken krever flere bestrålinger fra ulik vinkel, kan dette øke den totale behandlingstiden 

og ha negativ påvirkning på pasient komfort, vanskeliggjøre reproduksjon av 

behandlingsposisjonen, og intrafrakosjonell bevegelse. Dessuten bruker IMRT et mye større 

antall monitorenheter (MU) sammenlignet med CRT, som fører til økning i mengden 

lavdosestråling resten av kroppen mottar. Dette kan indusere malignitet grunnet sekundær 

stråling som er bekymringsverdig for unge pasienter med lang fremtidig levetid [34].  

Volumetrisk-modulert bueterapi (VMAT) er et utvidet konsept av IMRT hvor MLC bladene 

og doseraten varierer kontinuerlig mens behandlingsapparatet roterer rundt pasienten. Begge 

teknikkene er mye brukt, men VMAT har en fordel med at den er raskere og gir redusert MU. 

Cozzi et al sammenlignet dosimetrisk forskjell mellom IMRT og VMAT for åtte 

(2.4.3) 
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livmorhalskreft pasienter og fant at begge gav like god dosedekning til målvolumet, men 

VMAT hadde bedre homogenitet- og konformitetsindeks, samt redusert dose til OAR [36].  

 

2.5 Adaptiv strålebehandling  

Under strålebehandling er ikke anatomien alltid statisk, mange ulike faktorer fører til daglig 

variasjon. Adaptiv strålebehandling (ART) er en type behandling som ved hjelp av frekvent 

avbildning kan kompensere for anatomiske endringer som oppstå under behandling. CBCT-

opptak gjøres daglig og brukes for å observere når man har signifikant endring for deretter å 

vurdere re-planlegging av behandlingen.  

Dosesporing er et verktøy som er nyttig å bruke under ART. Ved å beregne dosen som er gitt 

ut ifra de daglige CBCT-opptakene har man muligheten til å finne den dosen som faktisk er 

blitt levert til pasienten under behandling. Etter hver behandling kan dosen fra de ulike 

fraksjonene summeres, og man kan gjøre justeringer underveis i behandlingsforløpet dersom 

det er nødvendig (se kapittel 2.5.1). Tradisjonelt benyttes marginer rundt volumene for å ta 

høyde for eventuelle endringer i pasient geometri og/eller posisjon under behandling.  

Det mest vanlige er å benytte populasjonsbaserte marginer. Dette betyr at marginene er funnet 

ut ifra analyser av bevegelse og usikkerheter for et stort antall tidligere behandlede pasienter. 

For å sikre at de fleste pasienter for adekvat dose, selv de med store indre bevegelser, må 

marginene være store nok til å garantere at den forskrevne dosen blir levert til målvolumet for 

å unngå lokal svikt, men slike marginer passer ikke alltid for alle pasienter. For store marginer 

gitt til de med liten bevegelse vil kunne føre til at disse pasienten for mer dose enn nødvendig. 

Derfor hadde det vært mer gunstig å gi pasientene individualiserte marginer som tar hensyn til 

dere anatomi og indre bevegelse. Bruker man slike marginer begrenser man muligheten for 

doseøkning eller at man får uønsket dose på nærliggende risikoorganer.  

IGRT brukes i dag av de aller fleste klinikker. Det vil si at under behandling tas det bilder av 

pasienten regelmessig. For pasienter som får fraksjoner strålebehandling av livmorhalskreft 

ved Radiumhospitalet gjennomgår daglig avbildning med CBCT før behandling.  IGRT 

brukes for å sikre riktig posisjonering av pasienten under behandling, og ved noen tilfeller for 

å identifisere anatomisk endring.   
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2.5.1 Doseberegning på CBCT 

CBCT er ikke bare nyttig for å posisjonere pasienten korrekt, men kan brukes for å finne 

akkumulert dose. Fra en fusjon av CT og CBCT bilder kan man overføre behandlingsplanen 

og informasjon om strålen til hver enkelt fraksjon av CBCT, og den faktiske dosen per 

fraksjon kan beregnes og gi en total akkumulert dose. Denne type dosesporing vil kunne gi 

akkumulert dosefordeling og annen informasjon, som igjen kan bidra til å vurdere om 

behandlingsplanen til pasienten må modifiseres. Er dette tilfellet vil man enklere kunne forutsi 

sannsynligheten for at geometriendringen kan skje, basert på hvilket mønster som avdekkes 

etter dosesporing og bruke disse faktorene ved eventuell adaptiv behandling.  

 

2.5.2 Personlig adaptiv strålebehandling - «plan of the day» 

Anatomiske variasjon i størrelse og form er et vanlig problem i bekkenområdet. For å 

minimerer effekten av dette brukes sikkerhetsmarginer rundt målvolumet under 

behandlingsplanleggingen. Dette fører til at den terapeutiske dosen leveres til et større volum 

enn bare til målvolumet. Konsekvensen av dette er at risikoorganer og normalvev også 

bestråles til samme nivå. Derfor burde marginene være mist mulig for å minimere 

dødelighet/skader på normalvev under behandling, men samtidig stor nok til å sikre dose til 

målvolumet. Det siste tilfelle kalles ofte geografisk bom.  

Ideelt sett kan risikoen for geografisk bomtreff i moderne konform strålebehandling reduseres 

betydelig ved å bruke de daglige CBCT-bildene til å lage en sesjonsspesifikk plan basert på 

"dagens-anatomi". En slik tilnærming er svært tidkrevende og ikke mulig klinisk i dag. 

Dessuten er kvaliteten på CBCT bilder ikke god nok for inntegning av hele målvolum og 

risikoorganer. Alternativet er å tilpasse den originale behandlingsplanen.  

En metode for å gjennomføre slik personlig adaptiv strålebehandling er konseptet «plan-of-

the-day». Konsepter ble først foreslått av Bondar et al [9] for pasienter med livmorhalskreft. 

Ved hjelp av to planCT skanninger med full og tom blære kunne de ved hjelp av en algoritme 

forutse blære-avhengig livmor/livmorhalsbevegelse. Hvis pasientspesifikke beregninger viser 

at livmorhals-/livmorposisjon er blærefylling uavhengig, brukes en liten sikkerhetsmargin. 

Slike pasienter beskrives som «small movers – SM». Motsatt vil pasienter som har en livmor-

/livmorhalsposisjon avhengig av blærefylling få flere behandlingsplaner. Disse beskrives som 

«large movers – LM». Ved hver behandling velges den planen som gir best mulig behandling 
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ut ifra hva CBCT-bildene viser den spesifikke dagen. Figur 15 under viser hvordan konseptet 

kan fungere i praksis.   

 

 

2.6 Deformerbar bilderegistrering  

Tidligere er det nevnt at IMRT og VMAT to teknikker som leverer dosen mer nøyaktig enn 

klassisk strålebehandling. Vi får en dosefordeling som er mer konformal til målvolumet og vi 

sparer dose til normalvevet. Denne konforme dosefordelingen lages derimot på et statisk bilde 

av pasienten, tatt og brukt under planlegging av behandlingen. Ved langvarig fraksjonert 

strålebehandling, som for eksempel 1.8 Gy x 25 over 5-6 uker kan man vil oppleve intra- og 

interfraksjonell anatomiforandring under behandlingsforløpet. Dette kan resultere i at dose 

konformiteten som forekommer på planleggings bildet ikke stemmer overens med den 

faktiske dosen som leveres. Ved hjelp av CBCT kan dosefordelingen i pasienten overvåkes 

over tid.  CBCT kan være med på å oppdage anatomiske endringer og hjelpe med å korrigere 

eller minimere effekten av slike endringer. Dette tillater analyse av forholdet mellom target 

respons og levert dose og/eller posisjonsendring til normale organer i nærheten av 

målvolumet (eks form og størrelse på blære og rektum).  

 

Figur 15 – Forklaring og illustrasjon på «Plan-of-the-day» strategien. 
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Deform registrering (DR) av CT doseplanbilder opp mot daglig CBCT kan følge 

dosefordelingen i pasienten gjennom behandlingsløpet[37]. Bilderegistrering kan forklares 

som en måte å finne den romlige korrespondansen mellom to eller flere sett med bilder, se 

Figur 16. Selv om to bildesett er justert til en referansekoordinat, vil en piksel/voksel ved 

samme koordinat ikke nødvendigvis representere den samme anatomiske strukturen. Det er 

dette problemet bilderegistrering prøver å overkomme. Sett at man har to sett med bilder, et 

fixed F(x) og et moving M(x’), prøver bilderegistreringen å finne den beste transformasjonen 

T(x’). Målet er å finne en transformasjon som minimerer forskjeller mellom F(x) og M(x’). 

Transformasjonen er summen av den lokale posisjonsvektoren i det bevegelige bildet, x ', og 

forskyvningsvektoren, u (x'). Dermed kan en ideell bilderegistrering mellom to bildesett 

uttrykkes som: 

 

𝐹(𝑥) = 𝑀(𝑇(𝑥′)) = 𝑀(𝑥′ + 𝑢(𝑥′)) 

 

Bilderegistrering kan deles inn i to kategorier; rigid og non-rigid.  

 

 

2.6.1 Rigid bilderegistrering 

Rigid bilderegistrering (RIR) har lenge vært brukt i strålebehandling. Her flyttes og roteres 

alle piksler uniformt slik at hvert piksel-til-piksel-forhold forblir det samme før og etter 

transformasjonene. Det er kjent sak at dette er veldig effektivt å bruke i de tilfeller hvor man 

forventer null anatomisk endring.  

 

Figur 16 – Skisse av deformerbar registrering. Hentet fra Onkonytt [29]. 

(2.6.1) 
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2.6.2 Non-rigid bilderegistrering  

Non-rigid bilderegistrering, kjent som deformer bilderegistereing (DIR) kan benyttes når 

pasienter opplever anatomiske endringer fysiologisk endering i organ størrelse og form. DIR 

lar strukturer på planCT tilpasses til hver enkelt CBCT for doseevaluering. Den tillater også at 

den leverte dosen deformeres tilbake til planCT og akkumuleres for sammenligning med den 

planlagte dosen med den avleverte dosen.  

 Her kan piksel-til-piksel-forholdet endres og DIR har signifikant flere frihetsgrader. Derav 

kan DIR håndtere lokal forvrenging mellom to bildesett (for eksempel anatomisk struktur 

endring). En DIR-algoritme består av 3 hoveddeler: objektiv funksjon, optimaliseringsmetode 

og deformasjonsmodell.  

Studier med DIR startet allerede på tidlig åttitallet, og de tidligste kliniske anvendelser finnes 

innen hjernekirurgi og nevrovitenskap[38]. Men interessen for DIR i strålebehandling starter 

ikke før på nittilatter hovedsakelig på grunn av den begrensede datakapasitet som var 

nødvendig for å håndtere den store mengden bildedata. DIR er et viktig verktøy for adaptiv 

strålebehandling (ART).  

 

 

2.6.3 DIR RayStation 

Det finnes to algoritmer i RayStation (RayStation®, RaySearch,v9.0, Stockholm, Sweden). 

for å gjøre DIR. Hybrid DIR er brukt i denne oppgaven og forklares nedenfor, den andre 

metoden vil ikke beskrives.  

RayStation har en hybrid DIR algoritme som heter ANADCONDA («anatomically 

constrained deformation algorithm”). Med ANACONDA kan man kombinere 

bildeinformasjon, slik som bildeintensitet med anatomisk informasjon fra inntegnede 

bildesett. I bilder hvor bildeinformasjonen er dårligere, som i CBCT, kan man da fremdeles i 

sin helhet tegne inn anatomiske strukturer i bilde. Bildemodaliteten som støttes av RayStation 

er CT, CBCT og (MR).  

Den matematiske formuleringen av algoritmen er et ikke-lineært optimaliseringsproblem, 

hvor objektivfunksjonen er en vektet sum av tre ikke-lineære uttrykk. Objektivene er:  
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i. Å opprettholde bildeliket 

ii. Å beholde bilderutenettet glatt og inverterbar 

iii. Å holde deformasjonene anatomisk rimelig når strukturer er tilsted og en 

strafferamme når slike strukturer brukes.   

Og vektingen til hver av dem optimaliseres for å håndtere store mengder data.  

Det finnes mange ulike måter å validere DIR både kvalitativ og kvantitativ i RayStation. DIR 

kan visualiseres som deformertrutenett, som et forskyvningsvektorfelt, eller fusjoner med ikke 

deformerte bilde. Flere deformerte bilder fra samme bildesett kan sammenlignes side-om-side 

Punkter på referanse bilde kan markeres og korresponderende punkt vises på deformert bilde. 

Statistikk om områder og/eller punkter er også tilgjengelig.  

 

2.6.4 Dose-volum-histogram 

For å evaluere dosefordelingne til målvolum og risikoorganer er det vanlig å bruke dose-

volum-histogram (DVH). Et DVH fremstiller dosefordelingen med en graf og forteller hvor 

store (deler av et) volum som får ulike doser. Et kumulativt DVH plott viser den relative 

volumandelen som får en dose større eller lik gitt dose. Ideelt vil et kumulativt DVH være 

boksformet for målvolumet, og ligge på 100% frem til måldosen, for så å falle rett ned til 0%. 

Dette forteller at målvolumet får en helt homogen dose. For et risikoorgan vil DVH ha en 

ujevn form, noe som skyldes at deler av organet ligger innenfor strålefeltet og få høy dose, 

mens andre deler ligger utenfor og mottar mindre dose. Eksempel på et DVH for et målvolum 

og risikoorgan er vist i Figur 17. 

  

 

 

 

 

 

Figur 17 – Skisse av hvordan et DVH ser ut. Rød linje er for målvolumet og gul linje for 

risikoorgan.  
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3 Materialer og metoder  

 

I denne studien er målsetningen å undersøke om man kan predikere hvilke individuelle 

marginer som bør benyttes ved strålebehandling av livmorhalskreftpasienter. Dette vil gjørs 

ved å analysere sammenhengen mellom planCT-parametere før behandling (fundus og cervix 

bevegelse mellom MR og CT, CVT/ITV, ITV_STANDARD) og parametere fra behandlingen 

(gjennomsnittlig fundus- og cervixbevegelse, antall dager utenfor IDL/ITV). Det vil også 

undersøkes om kontroll av rektum- og blærefylling kan gi mer stabile forhold under 

strålebehandlingen.  

Til dette er det undersøkt indre variasjon i bekkenet ut ifra CBCT-bilder fra 19 pasienter 

behandlet ved Oslo universitetssykehus i 2018. Kriteriet for valg av pasienter er at de alle har 

deltatt i EMBRACE ΙΙ studien.  For en av pasientene er det utført deformerbar 

bilderegistrering og doseberegning basert på funn gjort fra undersøkelse av bevegelse sett på 

CBCT. 

Kartlegging av indre variasjoner er utført i MOSAIQ (Elekta ®, V2.64, 2017). Deformerbare 

bilderegistrering og doseberegning er utført i RayStation (RayStation®, RaySearch,v9.0, 

Stockholm, Sweden).   

 

 

3.1 Pasient- og bildegrunnlag  

Pasientgrunnlaget i denne oppgaven består av pasienter som har gjennomgått behandling for 

lokalavansert livmorhalskreft, det vil si FIGO-stadium Ib eller høyere. Alle pasientene fikk 

behandling etter EMBRECE II protokollen (Image guided intensity modulated External beam 

Radiochemotherapy and MRI based adaptive BRAcytheraphy in locally advanced CErvival 

cancer) [39]. Behandlingen ble avlevert ved hjelp av VMAT og det ble gjennomført daglig 

CBCT-opptak før behandling. Behandlingen ble gitt over 25 fraksjoner med 1.8 Gy til en total 

dose på 45 Gy og eventuell simultan integrert boost (2.2 – 2.3 Gy x 25) til patologiske 

lymfeknuter i og/eller utenfor bekkenet. I utgangspunktet ble det gitt én fraksjon hver dag, 

fem dager i uken og i total fem uker. Pasientene fikk i tillegg gynekologisk høydoserate 

brachyterapi til tumor gitt i 4 fraksjoner med 7,8 Gy per fraksjon og ukentlig Cisplatin 40 

mg/m2. Maksimal total behandlingstid inkludert ekstern strålebehandling, brachyterapi og 
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kjemoterapi er 50 dager i henhold til EMBRACE II protokollen. For inntegning av 

målvolumet ble det benyttet der PET, MR og CT bilder, mens CT-bildene ble benyttet til 

doseberegning.  

 

3.1.1 Bildegrunnlag og inntegning  

Bildegrunnlaget for hver pasient i denne oppgaven består av et sett med CT-bilder tatt før 

behandlingsplanleggingen (planCT), MR-bilder og 25 CBCT-bilder tatt før hver 

behandlingsfraksjon.   

Før behandling startet gjennomgikk pasientene en CT-undersøkelse i ryggleie (HFS – head 

first supine) og på flatt bord. CT-enheten er en GE Discovery MI, og er PET/CT. Dette gir 2 

mm bildesnitt med 512x512 matrise og 180 bildesnitt. MR-bildene er tatt med Siemens Skyra 

3T og pasientene blir bedt om å ikke spise 4 timer før opptak. Før opptak får pasientene klyks, 

som er innføring av væske gjennom endetarmen for å rense tykktarmen for avføring og blir 

bedt om å tømme blære. CT-bildesettet ble overført til Masterplan 3D-doseplansystemet 

(Oncentra External Beam versjon 4.5.3, Nucletron) hvor planlegging av behandlingen ble 

gjennomført. Voluminntegningene for kliniske målvolum og risikoorganer er gjort 

henholdsvis av leger og stråleterapeuter på planCT-bildene etter følgende retningslinjer (kun 

beskrevet relevante volum): 

• GTVp_MR er definert som primærtumor synlig på T2-vektet MR med støtte fra 

klinisk undersøkelser.  

• CTVp_HR er en utvidelse av GTVp_MR og resterende del av cervix som ikke er 

infiltrert av tumor på MR.  

• CTVp_LR skal inkludere opprinnelig CTVp_HR, GTVp_PET og resterende del av 

cervix på CT. I tillegg skal parametriene på begge sider, hele uterus inkluderes og ikke 

involvert vagina med 20 mm margin målt fra kaudale begrensninger av CTVp_HR 

langs vaginal aksen. Det legges til en 5 mm margin i anterior og posterior for 

CTVp_HR, men ikke inn i blære og rektum hvis det ikke er innvekst. Finner man 

innvekst i bekkenveggen, sakrouterine ligameenter, mesorektum eller andre involverte 

strukturer skal det legges en margin på 20 mm rundt CTVp_HR inn i disse 

strukturene.   

• ITVp_LR marginer legges individuelt ut ifra bevegelsen som sees på CT- og MR-

bilder. Anbefalt metode er å starte med standardmarginer, og tilpasse volumet 
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individuelt for hver pasient basert på bevegelsesinformasjon fra bildegrunnlaget 

(MR/CT). Det er anbefalt at pasientene har moderat blærefylling under planCT, og at 

de følger et drikkeregime. Drikkeregimet gjennomføres ved at pasienten går på 

toalettet, deretter drikker 300 ml (2 glass) vann 30 min før CT-undesøkelsen. Før hver 

behandlingsfraksjon følger pasienten samme drikkeregimet, for å gjenskape samme 

posisjon/blærestørrelse.  

 

3.1.2 Verifisering av pasient posisjon på behandlingsapparatet 

Pasienten ble behandlet på en Varian TrueBearm, se Figur 18.  Daglig 3D volumopptak med 

CBCT ble gjennomført før hver behandling (2 mm snitt tykkelse). CBCT-bildet fusjonert med 

planCT og det ble utført posisjonskontroll ved å matche på bein. Korreksjon av 

behandlingsbordet ble gjort daglig før levering av behandling i henhold til beinbeinfusjonen 

mellom kV-CBCT-bilde og planCT-bildeopptaket. Figur 19.a er en skjematisk fremstilling av 

behandlingsapparatet med det romlige koordinatsystemet inntegnet. Figur 19.b viser hvordan 

de ulike snittplanene er definert og benevnelse på retninger i kroppen. Pasienten plasseres på 

behandlingsbordet slik at x-aksen ligger i L/R-retning, y-aksen tilsvarer C/C-retning og z-

aksen er i P/A-retning.  
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Figur 18 – Bilde som viser behandlingsapparat med påmontert CBCT-avbildningssystem. Øverst 

til høyre vises «hodet» til lineærakseleratoren. På tvers over ser man delvis detektoren som brukes 

for å ta planare feltkontrollsbilder. Nede til høyre vises røntgenkilden (energi i kV-området), på 

tvers over vises en flatpaneldetektor som sammen med røntgenkilden utgjør en CBCT.  

Figur 19 – (a) Skjematisk fremstilling av behandlingsapparatet med koordinatsystem. 

(b) Definisjon av snittplan og retning i pasienten.   
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3.2 Bildekvalitet 

3.2.1 Pasient størrelse 

Størrelsen til pasienten er kategorisert ut ifra tykkelsen (A/P-retning) og bredden (L/R-

retning) i et aksialt snitt på planCT bildene til pasienten, vist i Figur 20. Snittet som lå i 

isosenter ble benyttet og vindu-nivå innstilling ble justert for å visualisere ytterkonturen til 

pasienten best mulig.  

En kategorisering, basert på en studie om pasienttykkelse for optimalisering av dose og 

bildekvalitet, er brukt for å dele inne pasientene etter størrelse[40]. Pasientene er kategorisert i 

liten, medium, stor og ekstra-stor. Kategoriseringen er basert på bredden(L/R-retning) av 

pasienten, og Tabell 2 viser hvordan de ulike kategoriene er inndelt. 

Kategori  Pasient bredde (cm) 

Liten 0-37  

Medium 37.1 – 40 

Stor 40.1 – 44.1 

Ekstra-stor 44.2 -   

 

Tabell 2 – Kategorisering av pasienter i henhold til bredden. 

Figur 20 – Illustrasjon av hvordan lengden og bredden på det aksiale tverrsnittet er målt. Bilder er 

hentet fra Oncentra External Beam.  
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Når man måler pasientstørrelsen direkte på planCT er å gjøre det likt for alle pasientene. Dette 

vil kreve en standardisering og kan være vanskelig å definere, f.eks. maksimal pasientbredde, 

tykkelse eller standard anatomisk landemerke. I tillegg samsvarer ikke alltid pasientens 

ytrekontur med attenuasjonsegenskapene i regionene. I denne oppgaven har vi valgt å måle på 

snittet som definerer isosenter.  

 

3.2.2. Kvalitativ analyse  

Kvalitative analyser av bildekvalitet er gjennomført på alle de 19 pasientene i MOSAIQ. For å 

gjøre bildekvalitetsevalueringen, ble CBCT-bildeseriene vist side-om-side med planCT for 

samme pasient. Justeringen av vindu-nivå setting er blitt gjort for å visualisere relevant 

anatomi og gi beste klarhet i bilde. Bildene er vurdert etter en karakterskala fra 1-5, hvor de 

ulike karakterene har ulike kriterier for hva som er synlig i bildet. Tabell 3 nedenfor viser hva 

hver karakter er satt til. 

 

Karakter  Visuell anatomi 

5 Kan skille blære fra cervix i alle snitt 

4 Kan se blære, men ikke skille fra cervix 

3 Kan delvis se blære, rektum og cervix 

2 Svært utydelig, med mye støy 

1 Kan ikke se noe anatomi 

Bildeserien er vurdert i sin helhet og er en totalvurdering fra alle snitt. Det er i hovedsak 

vurdert i sagittale snitt, men ved usikkerhet om karakter er bildet vurdert i aksialt snitt. For 

hver pasient i analysen er alle 25 CBCT-bilder vurdert. Karakterskalaen er brukt for å 

sammenligne kvaliteten mellom fraksjoner og pasienter.  

 

3.2.3 Kvantitativ analyse  

For å kontrollere at CBCT-bildene er kjørt med samme innstilling og protokoll er det hentet ut 

DICOM-data fra to pasienter.  De to pasientene var tilfeldig valgt ut ifra at de hadde ulik 

bildekvalitet. Den ene hadde tilsynelatende bedre kvalitet enn den andre ut ifra de kvalitative 

Tabell 3- Karakterinndeling for bildekvalitet for CBCT. 
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analysene. Et skript laget av Ingerid Skjei Knudtsen har skrevet ut relevant informasjon fra 

DICOME-header for alle CBCT-bilder for de to pasientene.  

 

3.3 Målvolum og risikoorganer  

Metoden for å registrere uterus bevegelsen er gjort med bildeanalyse ved bruk av planCT, MR 

og CBCT.  Før behandling er planCT og MR bilder brukt, og under behandling er CBCT og 

planCT bildene brukt for å måle uterus bevegelse for hver pasient.. Målingene er gjort ved å 

bruke MOSAIQ. Det er gjort separat målinger for to punkter, cervix og fundus. De to 

interessepunktene som skal identifisere forflytning av målvolumet er definert som avstanden 

toppen av fundus (F) og cervix (C) har flyttet på seg mellom planCT og MR, og deretter 

mellom planCT og hver enkelt fraksjon CBCT. Dette i seg selv ikke gir noe informasjon om 

hvordan tumor beveger seg, men gir en indikasjon på hvor mye bevegelse en fraksjon viser.  

Valget av å se på uterus bevegelse er gjort på bakgrunn av at både F og C er en del av 

målvolumet ved ekstern strålebehandling av livmorhalskreft og som oftest synlig på CBCT 

bilder. Det anslåes to sjekkpunkter for å kontrollere at målvolumet er innenfor gitte kriterier. 

Sjekkpunkt nummer 1 er at fundus havner innenfor ITV. Sjekkpunkt nummer 2 er at fundus 

havner innenfor IDL42.8 (95% isodoselinje). Dette kontrolleres ved observasjon. 

 

3.3.1 Forflytning av cervix 

For å kartlegge bevegelsen cervix, se Figur 21, er det målt en avstand i MOSAIQ. Avstanden 

er målt mellom to punkter som tilsvarer grensen mellom cervix og rektum. Grensen som 

skiller rektum og cervix er oftere vanskelig å definere. Lengden er kun målt på ett snitt i 

sagitalplan, og er gjort på det snitt hvor man kan visualisere «knekken» mellom cervix-ueteri 

potio supra vagnialis og cervix-uteri portio vaginalis vist i Figur 3 fra kapittel 2.2.1. Punktet 

på planCT er definert etter hvordan CTV_LR er tegnet inn under behandlingsplanleggingen. 

Inntegning av CTV_LR er gjort av lege og definerer målvolumet. Punkt på MR/CBCT er 

definert etter hvordan denne sees i bildet. For å kontrollere at avstanden er målt på riktig sted 

er det gjort en visuelle markør-test. Markør-testen gjøres kun hvis punktet som definerer 

grensen mellom rektum og cervix er vanskelig å visualisere på det sagitale-snitt. Testen gjøres 

ved at man legger en markør der man visuelt ser grensen i det sagitale snittet. Denne 

markøren vil da kunne sees på de andre planene aksialt eller koronalt. I det aksiale plan 

kontrollerer man visuelt at markøren er plassert på grensen mellom cervix og rektum. Om 
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markøren ikke er på grensen justeres den slik at markøren ligger på grensen mellom cervix og 

rektum.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

3.3.2 Forflytning av fundus  

For å kartlegge bevegelsen fundus, se figur 21. er det målt en avstand i MOSAIQ. Avstanden 

er målt mellom to punkter som tilsvarer toppen av fundus. For planCT er toppen av fundus 

definert etter hvordan CTV_LR er tegnet inn under behandlingsplanleggingen. På MR/CBCT 

er dette punktet definert etter hvordan denne sees i bildet. Lengden er kun målt på et bildesnitt 

sett i sagitalplan, og er den maksimale lengden man visuelt kan se. 

 

3.3.3 Kategorisering av bevegelse   

Avstanden ble målt i de bildeseriene hvor toppen av fundus og cervix var synlig, slik som 

beskrevet ovenfor brukes for å kategorisere pasientene. Pasienter klassifisere som «large 

Figur 21 – Måling av forflytningen til fundus og cervix. Den røde linjen måler fra toppen av 

fundus fra inntegningen og til det samme punktet som man ser visuelt på bildet. Den grønne linjen 

måler cervix fra inntegningen og til det samme punktet man visuelt ser på bildet.  



39 

 

mover-LM» hvis fundus har en bevegelse som er større enn 2.5 cm, og som «small mover-

SM» hvis < 2.5 cm. Fra hver pasient med tilhørende CBCT-bilder ble det vurdert hvor mange 

tilfeller av LM som inntraff under behandlingen. Figur 22 viser de fire ulike posisjoneringer 

fra pasient 3 fraksjon 2,5,12, og 21 av uterus som kan inntreffe, hvor (a) viser at fundus har 

beveget seg mer enn 2.5 cm og klassifiseres som LM med dekning av ITV og IDL42.8. 

Tilfellet fremstill i (b) viser at fundus havner utenfor ITV (c) viser at fundus havner utenfor 

IDL42.8 og (d) viser at fundus har bevegelse mindre enn 2.5 cm og derfor klassifiseres som 

en SM og ligger innenfor marginene ITV og IDL42.8. 

 

 

Figur 22 – (a) Øverst til venstre viser at fundus har beveget seg mer enn 2.5 cm definert LM og 

har dekning av ITV_LR og IDL42.8. (b) Øverst til venstre viser at fundus ikke har dekning av 

ITV. (c) Nederst til venstre viser at fundus ikke har dekning fra ITV eller IDL42.8. (d) Nederst til 

høyrer viser at fundus har beveget seg mindre enn 2.5 cm og definert som SM. Rød kontur er 

CTV_LR, grønn kontur er ITV_LR og oransje er IDL42.  
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3.3.4 Risikoorganene 

I denne studien er det som en del av kartlegging av indre variasjon blitt gjort en registrering 

av risikoorganene blære og tarm. Fra RayStation dokument er det hentet ut hvilket volum 

(cm3) de to organene hadde på planCT. Tverrsnittet til rektum er målt på planCT og der er 

gjort et estimat for areal fra disse verdiene.  I MOSAIQ er diameter til rektum registrert på 

planCT, og ukentlig fra og med første fraksjon, se Figur 23. Videre er det registrert om de to 

volumene er større eller mindre på CBCT enn de var på planCT. Registreringen er gjort ved å 

observere organene på CBCT-bildet. Dette er gjort for å kunne korrelerer endring i størrelse 

med bevegelse av målvolumet og for konturering av risikoorganer på CBCT-bilder.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3.3.5 Standard ITV 

Praksisen for inntegning av ITV_LR (lav risiko) på Radiumhospitalet er at marginer skal 

legge individuelt. Marginen skal ta hensyn til bevegelse som kan sees på CT og MR, og det er 

anbefalt å starte med standardmarginer. Standardmarginen er 10 mm i AP- og CC-retning, og 

5 mm i LM-retning. Vi har derfor valg å opprette et standard ITV basert på disse målene for å 

kunne sammenligne med den ITV_LR som er inntegnet av lege ved behandlingsplanlegging. 

ITV_STANDARD ble laget i RayStation. Velger å lage en ny algebraisk ROI. Starter med 

CTV_LR som allerede er inntegnet, og legger til standardmarginene.  

Figur 23 – Illustrasjon av hvordan diameter (grønn linjer) og tverrsnitt (turkis linje) er målt.  
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3.4 Doseberegning  

Etter analyse av CBCT-bildene fra pasientene skal vi akkumulerer den faktisk leverte dosen.. 

Det er pasient nr. 18 som er valgt på bakgrunn av at denne pasienten har mange tilfeller med 

bevegelse av fundus over 2.5 cm og den har tilstrekkelig bildekvalitet slik at inntegning av 

strukturer er mulig.  Doseberegningen utføres i doseplansystemet RayStation og de 

tilgjengelige verktøyene som finnes der. Planlagt dosefordeling fusjoneres over på anatomisk 

geometri tegnet inn på hvert CBCT bilde. Fordi anatomien endrer seg ved hver fraksjon, er 

det ikke mulig å addere alle fraksjonene direkte for å akkumulere total dose. En DIR 

transformasjonsalgoritme beregner en deformert fraksjonsspesifikk dosefordeling til hvert 

CBCT med inntegnet anatomisk geometri. Herfra kan alle fraksjonene med sin respektive 

dosefordeling legges sammen for å estimere akkumulert dose.  

Variasjon i pasientposisjonering kan forårsake bevegelse og rotasjon, og dette må fjernes før 

videre analyse av datasettet. For å eliminere usikkerheten i pasientpoppleggelse blir hvert 

CBCT-bilde fusjonert med planCT. Dette blir gjort i «Image Registration»-modulen til 

RayStation med Automatic image registration som metode for sammenregistrering. Denne 

sammenregistreringen blir gjort med å identifisere beinstrukturer på bildene. Når tilsvarende 

anatomiske punkter i bildeseriene plasseres over hverandre beregnes det en 

korrelasjonsmatrise mellom disse. Modulen støtter kun transformasjon av stive legemer, det 

gir en korrelasjonsmatrise som kun beregner for rotasjon og translasjon mellom bildeseriene 

 Noen av fraksjonene er det kjørt halv-bue CBCT som gir stort FOV, mens for andre 

fraksjoner er det kjørt full-bue som gir mindre FOV. For de kjørt med halv-bue vil 

tetthetstabellen til det gitte avbildningssystemet gi akseptable verdier, men for full-bue må 

man redigere tetthetstabellen (HU-tallene) manuelt. Brukeren definerer gråskalaterskelen i 

bildet som deler bildet inn i regioner med luft, lunge, vev, bein og adipose (fettvev). 

Tetthetene for de ulike regionene er satt av RayStation og vil bli brukt til doseberegning. 

Tetthetene er vist i Tabell 4 nedenfor.  
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Vev Massetetthet [𝒈/𝒄𝒎𝟑] 

Luft  0.00121 

Lunge 0.26 

Adipose 0.95 

Vev 1.05 

Bein/brusk 1.6 

Andre 3 

 

 

3.4.1 Inntegning av organer  

Indre bevegelse av organene gjør at posisjonene til blære og målvolumet er ulikt på planCT 

og CBCT, slik at inntegninger fra planlegging ikke stemmer overens med hva som sees på 

CBCT. For å hjelpe bildedeformeringen med å registrere hvilken bevegelse organene har, blir 

blære og CTV_LR tegnet på hvert CBCT-bilde. Dette blir gjort i «Structure Definition» - 

modulen til RayStation med Model Based Segmentation (MBS) som metode for inntegning. 

MBS er en semi-automatisk inntegning av strukturer, hvor ideen er å tilpasse en 3D-modell av 

strukturen til det nye bildesettet. Hver 3D-modell består av en gjennomsnittlig modell og er 

gitt et antall komponentvariasjoner som beskriver de mest typiske endringen en struktur har. 

Det blir laget to MBS-ROIs, for Bladder og CTV_LR, på hvert CBCT-bilde. Det finnes flere 

3D ROI verktøy til å endre og virke med MBS-ROIene, slik som Deform, Translate, Rotate 

og Scale. Er ikke dette nok til å tilpasse ROIen til strukturen på bildet, bruk Hint Contours. 

Dette er et verktøy for å gi algoritmen informasjon om hvor grensen til strukturen ligger i 

lavkontrast deler av bildet. Med «Create External ROI»-funksjonen brukes bildedata til å 

finne og lage en ROI som omgir pasientens kontur, som er et av kravene for å gjennomføre 

DIR.  

 

Tabell 4 – Tetthet til ulike vev som brukes for doseberegning i RayStation.  
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3.4.2 Deformerbar bilderegistrering  

DIR-algoritmen for bilderegistrering gir et forskyvningsvektorfelt fra referansebildesettet 

(planCT) til det andre bildesettet (CBCT). Forskyvningsvektorfeltet brukes til å kartlegge 

anatomiske strukturer (ROIene) mellom bildesettene. Kun godkjente DIR bilder kan brukes til 

doseberegning. For å gjøre en deformerbar bilderegistrering må noe ROIs inkluderes.  

- Utvendig ROI på begge bildeseriene. Hvis CBCT har begrenset FOV brukes 

Limited FOV verktøy i Structure Definition modulen.  

- ROI for å kartlegge strukturer etter at deformeringen er fullført. 

- ROI til å bruke som kontroll eller fokus, før man gjør registreringen.  

 

Etter en deformerbar registrering er kalkulert på et av CBCT-bildene repeteres prosessen for 

resterende CBCT-bilder med de samme forholdene og innstillinger. Etter man har oppnådd 

akseptabel deformering godkjennes disse og kan brukes videre til dose akkumuleringen. 

Dosesporings-modulen gjør det mulig å beregne og evaluere dosen gitt under behandling fra 

CBCT-bildene ved å bruke stråleinnstillingene bestemt under behandlingsplanlegging. Det 

betyr at det er mulig å bruke innstillingene for den estimerte fraksjonsdosen i 

behandlingsplanen for å beregne dosen på bildesettet som gir best mulig presentasjon av 

pasientens nåværende utseende. Det er ulike typer dose som blir representert, forklaring av 

disse vises i Tabell 5. Den resulterende dosefordelingen blir evaluert blant annet ved hjelp av 

dose-volum-histogrammer for målvolum og risikoorgan. 
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Dose type  Beskrivelse 

Leverte doser:   

Levert 

fraksjonsdose  

Det fraksjonerte CBCT-bilde må registreres (stivt) med planCT. 

Stråleinnstillingen som den valgte fraksjonen tilhører, brukes til å 

beregne dosen på CBCT-bildet som gitt ved den stive 

transformasjonen.  

Deformert levert 

fraksjonsdose  

Den leverte fraksjonsdosen er kartlagt tilbake på planCT ved å bruke 

den godkjente deformeringen.  

Akkumulert levert 

fraksjonsdose 

Summen av deformerte leverte fraksjonsdoser.  

Estimert total dose 

(strålesett / plan) 

Summen av deformerte leverte fraksjonsdoser opp til totaldose, der 

manglende fraksjonsdoser er estimert av en gjennomsnittlig og 

eksisterende fraksjonsdose.  

 

 

 

 

 

3. 5 Statistiske metoder 

3.5. 1 Lineær regresjon   

Lineær regresjon er en prediktiv analyse, hvor man ønsker å undersøk to ting:  

o Vil et sett med predikter variabler gjøre en god jobb i å predikere 

utfallsvariabel (avhengig)? 

o Hvilke variabler er spesielt viktige prediktere for utfallsvariabelen, og på 

hvilken måte påvirker de –indikerte av størrelsen og fortegnet på beta-

estimatene - utfallsvariabelen? 

Tabell 5 – Doser som kan evalueres med DVH histogrammer. 
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Lineær regresjon er en metode for å modellere forholdet mellom to variabler ved å finne den 

lineær funksjonen som er den beste tilpasningen til ett sett med variabler. Minste-kvadraters 

metode er den vanligste metoden for å finne den best tilpassede linjen. Fra et gitt sett med 

punkter ønsker man å minimere summen av kvadratet av de vertikale avvikene fra hvert 

datapunkt til linjen[41].  

For å måle hvor god den lineære regresjonene tilpasser datapunktene, bruker vi 𝑅2. 𝑅2 heter 

«coefficient of determination» og forteller oss hvor mye av variasjonen i den ene variabelen 

kan forklares variasjonen i den andre. 𝑅2 tildeles verdier mellom 0 og 1, for 𝑅2 = 0 betyr 

dette at regresjonslinjen ikke tilpasser datapunktene, og 𝑅2 = 1 er regresjonslinen er tilpasset 

perfekt[42].  

 

3.5.2 Standardskår 

Standardskår er en metode for å beregne hvor mange standardavvik et sett med observasjoner 

er over og under gjennomsnittet. Observasjoner som ligger over gjennomsnittet har en positiv 

standardskår, mens de som ligger under gjennomsnittet har negativ standardskår.  

Standardskåren beregnes med å trekke fra populasjonsgjennomsnittet fra hver enkelt 

observasjon og dele med populasjonsstandardavviket, som vist i ligning 3.4.1.  Denne 

prosessen kaller normalisering eller standardisering.  

𝑧 =
𝑥 − µ

𝜎
 

Hvor z er standarsskåren, x observasjonen, µ gjennomsnittet til populasjonen og 𝜎 

standardavviket til populasjonen [43]. 

4   Resultat  

 

Det er 19 pasientene som er grunnlaget for undersøkelse i denne oppgaven. Fra disse 19 

pasientene er det kun 16 pasienter som har god nok CBCT bildekvalitet til å gjøre en 

vurdering. Pasient nummer 4,7 og 9 er ekskludert fra analyser om bildekvalitet og 

intrafraksjonell bevegelse på grunn av for dårlig bildekvalitet på CBCT-bildene. Data for 

disse pasientene vil derfor ikke vises i figurer og tabeller. Deres data er representert i figurer 

som omhandler volumer da disse allerede er beregnet under planlegging. CBCT-bildene 

(3.4.1) 
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hadde ikke tilstrekkelig kvalitet til å kunne se strukturer og grenser av bløtvev organer, slik 

som blære, rektum og uterus, og hadde dessuten mye artefakter enn bildene til de resterende 

pasientene. Artefaktene ga blant annet striper, kornete og forvrenginger. Det stammer nok fra 

at det var mye luft og gasslommer i tarm og rektum.  

 

4.1 Bildekvalitet  

4.1.1 Pasientstørrelse 

Figur 24 viser et søylediagram over hvor mange pasienter som tilhørte de ulike 

pasientstørrelseskategoriene angitt i Tabell 2. Søylediagrammet viser at det er tilnærmet like 

mange pasienter i kategori smal og medium, med henholdsvis 8 og 7 pasienter hver. I 

kategorien stor tilhørte 0 pasienter, mens i kategori ekstra-stor ble 1 pasient plassert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 – Søylediagram for kategorisering av pasientstørrelse. 
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4.1.2 Kvantitativ og kvalitativ analyse 

CT-bildene tatt før behandling og CBCT-bildene for hver fraksjon ble importert til 

doseplansystemet Masterplan. Figur 25 viser et sagittalt, aksialt og koronalt bildesnitt for 

planCT og tilsvarende bildesnitt med CBCT-bilder av samme pasient tatt ved en av 

behandlingsfraksjonene. Begge bildeseriene er vist med beste justerte vindu- og 

nivåinnstilling. Sammenligningen mellom de to bildeseriene viser at spesielt kontrasten 

mellom ulike bløtvev er betydelig dårligere i CBCT-opptakene enn i CT-opptakene.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 – (a) Venstre side viser CT-bildesnitt av pasienten. (b) Høyre side viser CBCT-bildesnitt 

av pasienten.  
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Totalt er det 400 CBCT-bilder som har fått en karakter etter bildekvalitetsevalueringen 

beskrevet i kapittel 3.2.1. Figur 26 viser et søylediagram over den gjennomsnittlige kvaliteten 

på de 25 CBCT-bildene for de 16 pasientene. Den gjennomsnittlige kvaliteten varierer 

mellom karakter 3 og 4. Pasientene i kategorien medium har en gjennomsnittlig høyere 

karakter enn pasientene i kategori smal og ekstra stor. De to svarte stiplede linjen viser at 

gjennomsnittlig kvalitet for medium og smale pasienter, henholdsvis 3.5 og 2.8. Det er svært 

varierende standardavvik for alle pasientene, halvparten av pasientene har et standardavvik ≥

0.5, og de resterende ≤ 0.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ingenting fra skannprotokollen som forklare at noen bilder er dårligere enn andre. 

Relevant informasjon ble derfor hentet ut med et skript som skrev ut informasjon fra DICOM-

hodet for alle CBCT-bildene av to pasienter. Dette viser svært lite variasjon. Noen 

Figur 26 – Viser den gjennomsnittlige kvaliteten til CBCT-bildene for pasientene. De to stiplede linjene 

viser gjennomsnittlig kvalitet til medium og smale pasienter, hvor den øverste representere medium og den 

nederste smale. Søylene har ulik farge som representerer størrelsen til pasientene.  
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undersøkelser er kjørt med lengre opptakstid, men totaleksponeringen er den samme. Full 

oversikt av parameterne ligger ved Appendiks A. 

 

4.2 Intrafraksjonell uterus- og cervixbevegelse  

4.2.1 Posisjonen til uterus og cervix før behandling  

Bevegelsen til uterus før behandling er registrert med målinger gjort på MR og planCT. 

Avstanden er målt slik som beskrevet i kapittel 3.3.1 og 3.3.2. Verdiene fra disse målingene 

vises i Tabell 6.  

 

Pasient Fundus 

bevegelse 

(mm) 

Blærevolum 

(𝒄𝒎𝟑) 

Dorsal cervix 

bevegelse (mm) 

Rektumvolum 

(𝒄𝒎𝟑) 

Tverrsnitt 

rektum (mm) 

1 80 238 8 91 22 

2 26 64 13 40 16 

3 43 160 17 40 22 

5 12 87 8 107 23 

6 23 63 19 55 19 

8 42 211 8 54 15 

10 52 177 7 63 27 

11 43 89 7 125 34 

12 8 100 0 69 21 

13 22 96 0 83 23 

14 59 103 14 43 10 

15 9 58 4 54 30 

16 0 104 0 24 17 

17 33 165 0 20 14 

18 28 283 5 83 29 

19 0 99 0 73 24 

Tabell 6 – Avstander og størrelser målt på planCT og MR 
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Figur 27 viser et korrelasjonsplott mellom forflytning til fundus mellom planCT og MR mot 

blærevolum fra CT. Lineærregresjonen ga en positiv korrelasjon mellom de to variablene, 

med en  𝑅2 = 0.29 tyder det på at forflytningen til fundus øker noe med blærevolum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27-  Blærevolum plottet mot fundus forflytning sett mellom MR og CT. Den blå linjen viser 

en lineær regresjon av datapunktene, og 𝑅2-verdien for regresjonene er angitt øverst i høyre 

hjørne.   
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Figur 28 viser et korrelasjonsplott mellom forflytning til cervix mellom planCT og MR mot 

rektumvolum fra CT. Lineærregresjonen ga en svak korrelasjon mellom de to variablene. Vi 

ser at den blå linjen skrår nedover. En 𝑅2 = 0.007-verdi tyder på det er tilnærmet null 

sammenheng mellom de to variablene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29 viser et korrelasjonsplott mellom cervix forflytning mellom planCT og MR mot 

rektumareal ved cervix på planCT. Lineærregresjonen ga en svak korrelasjon mellom de to 

variablene. En slik 𝑅2 = 0.02-verdi tyder på det er svak negativ sammenheng mellom de to 

variablene. Datapunktene ligge veldig spredt, og det er ingen tydelig trend.  

 

 

Figur 28- Rektumvolum plottet mot cervix forflytning sett mellom MR og CT. Den blå linjen 

viser en lineær regresjon av datapunktene, og 𝑅2-verdien for regresjonene er angitt øverste i høyre 

hjørne.   
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4.2.2 Posisjonen til uterus og cervix under behandling 

Figur 30 viser hvor mange dager det er målt bevegelse ≥ 1mm for de to målepunktene som 

beskriver forflytning av målvolumet til hver enkelt pasient. Gjennomsnittlig kan vi måle 

bevegelse på 16 av 25 fraksjoner (vis med stiples linje) for fundus. Det er betydelig færre 

dager hvor man observere en forflytning av cervix, og pasienten nr. 3, 17 og 19 har null dager 

man observere dette. Gjennomsnittet ligger på 5 dager hvor man kan visuelt måle en 

bevegelse av cervix. Målinger for alle fraksjoner av de to målepunktene kan finnes i 

Appendiks B.  

 

 

Figur 29- Rektumareal plottet mot cervix forflytning sett mellom MR og CT. Den blå linjen viser 

en lineær regresjon av datapunktene, og 𝑅2-verdien for regresjonene er angitt øverst i høyre 

hjørne.   
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Tabell 7 inneholder antall dager hver pasient opplever bevegelse i fundus og cervix, hvor stor 

gjennomsnittsbevegelsen har vært og hvor mange tilfeller det har vært av bevegelse som kan 

klassifiseres som LM (se kapittel 3.3.3). Felles for alle disse pasientene er at de alle har en 

eller flere dager med intrafraksjonelle bevegelse, enten ved fundus eller cervix, som kan 

måles og registreres på CBCT-bildeserien. Fra tabellene ser vi at det er stor variasjon både i 

hvor mange dager fundus og cervix beveger seg og den gjennomsnittlige forflytningen. 

Dersom pasienten har høy gjennomsnittlig bevegelse av fundus forventer vi å sortere 

pasienten til kategorien LM.  

 

 

 

 

 

Figur 30 – Viser antall dager det er målt bevegelse  ≥ 1mm på CBCT bilder for fundus og cervix. 

De to stiplede svarte linjene viser gjennomsnittlig dager med bevegelse for de fundus og cervix. 

Tallene over søylene viser antall målbare CBCT.  
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Pasient 

# 

Antall dager fundus 

bevegelse 

x 

(mm) 

Antall dager cervix 

bevegelse 

x 

(mm) 

Tilfeller av 

LM 

1 20 17 6 1 4 

2 18 14 6 2 0 

3 21 26 1 5 11 

4 - - - - 0 

5 19 14 11 4 2 

6 19 14 2 5 3 

7 - - - - 0 

8 17 18 10 4 10 

9 - - - - 0 

10 14 8 8 4 2 

11 17 12 7 4 1 

12 7 3 3 4 0 

13 21 21 8 4 13 

14 19 25 5 5 10 

15 8 11 2 4 2 

16 4 0.1 1 5 0 

17 11 8 0 4 2 

18 21 26 14 5 11 

19 19 9 0 5 0 

 

 

 

 

 

Tabell 7 – Viser antall dager fundus og cervix har en målbar bevegelse på CBCT-bildene, og den 

gjennomsnittlige bevegelsen. Siste kolonne viser antall tilfeller av bevegelse som kan klassifiseres 

som Large Movers. 
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Av de 16 pasientene som er presentert havner 12 i kategorien LM, se tabell 7, noe som 

tilsvarer at over halvparten av pasienten har relativt store intrafraksjonelle bevegelse. Av disse 

tolv pasientene er det fem pasienter som har 10 eller flere tilfeller hvor uterus har beveget seg 

2.5 cm eller mer, de resterende syv har mindre enn 10 tilfeller.  

 

Figur 31 viser hvordan bevegelsen til cervix og fundus for fire pasienter på behandlingsbordet 

relativ til planCT varierer fra fraksjon til fraksjon. Avstanden som vises for fraksjon 0 er 

avstanden som er målt for de to målepunktene før behandling mellom planCT og MR. Vi ser 

plott fra pasient nr. 1, 3, 12 og 18. Verdiene representerer den målte avstanden som forklart i 

kapittel 3.3.1 og 3.3.2.  Den målte verdien representerer den intrafraksjonelle bevegelsen til 

livmoren som forekommer etter at pasienten er lagt på behandlingsbenken. Vi ser at 

bevegelsen er mye mindre for cervix enn for fundus, og at det er veldig variabelt mellom hver 

pasient. Det totale gjennomsnittlige avviket for fundus samlet for alle fraksjoner og alle 

pasienter er på 1.5 cm. Av de 400 CBCT bildene er det blitt målt avvik for fundus på 367 

Figur 31 – Viser avstanden til de to målepunktene fundus og cervix ved hver fraksjon. 

Avstanden som vises for fraksjon null, er avstanden målt før behandling mellom planCT og MR.  



56 

 

CBCT-bilde, som tilsvarer 91.8%. Det totale gjennomsnittlige avviket for cervix samlet for 

alle fraksjoner og alle pasienter er på 0.18 cm. Av de 400 CBCT-bildene er det målt avvik for 

cervix på 359 CBCT-bilder, som tilsvarer 89.8 %. Det er derimot målt 0 cm avvik på total 275 

CBCT-bilder, det vil si 68.8 % av målinger gjort for cervix uteri ikke har registrert noe avvik.  

 

 

Figur 326 viser variasjonen av målingene for fundus bevegelse sett på CBCT-bildene for alle 

pasientene. Figuren viser at det er svært stor variasjon mellom pasientene. Noen pasienter har 

mye større bokser som betyr at det er større variasjon mellom datapunktene. Figur 33 viser 

variasjonen av målinger for cervix bevegelse observert på CBCT-bildene. Her er det mange 

uteliggere, og mange bokser som er null. Boksen til pasient 5 er betydelig større enn de andre.  

 

 

 
6 Boksdiagrammet viser fem verdier som oppsummerer datapunktene til pasientenes observerte bevegelse. 

Midtre del av boksen viser median-verdien, mens krysset representerer middelverdien. Nedre og øvre grense på 

boksen vise henholdsvis 25% og 75% kvartilene og strekindikatorene viser 1.5 ganger kvartilområdet. Verdiene 

utenfor dette (uteliggere) er indikert med fylte sirkler. 

Figur 32 – Viser boksdiagram av bevegelsen til fundus hver pasient opplever gjennom 

behandlingen som er målt på CBCT-bildene6. 
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Figur 34 og 35 viser to korrelasjonsplott for fundus og cervix bevegelse målt på planCT/MR 

og gjennomsnittlig målt bevegelse på CBCT. Lineær regresjonen for fundus forflytning viser 

en svak positiv korrelasjon. Datapunktene ligge spredt, men det er fremdeles en liten 

korrelasjonen mellom planCT/MR og CBCT bevegelse og en 𝑅2-verdi på 0.24. For cervix 

viser lineærregresjonen ingen korrelasjon. 𝑅2 -verdien er tilnærmet null og man kan dermed si 

at de to verdiene er uavhengige av hverandre.  

Figur 33 – Viser boksdiagram av bevegelsen til cervix hver pasient opplever gjennom 

behandlingen som er målt på CBCT-bildene6. 
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Figur 34 – Gjennomsnittlig forflytning av fundus målt på CBCT plottet mot fundus forflytning 

mellom planCT og MR for alle pasienter. Den blå linjen viser en lineær regresjon av datapunktene, 

og 𝑅2- verdien for regresjonen er angitt til hjørne. 

Figur 35 – Gjennomsnittlig forflytning av fundus målt på CBCT plottet mot fundus forflytning 

mellom planCT og MR for alle pasienter. Den blå linjen viser en lineær regresjon av datapunktene, 

og 𝑅2- verdien for regresjonen er angitt til hjørne. 
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4.2.3 Prediksjon av bevegelse 

Vi har fulgt bevegelsen til uterus fra fraksjon til fraksjon gjennom hele behandlingen, og har 

derfor kunne måle avstanden for hver enkelt fraksjon, slike som beskrevet i kapittel 3.3.1 og 

3.3.2. Med denne dataen ønsker vi å kunne predikere om en pasient vil ha stor intrafraksjonell 

bevegelse i løpet av behandlingen. Ved å se på et gitt antall fraksjoner, ønsker vi å kunne si 

om dette har en sammenheng med hvordan den intrafraksjonelle bevegelsen forsetter ut i 

behandlingsløpet.  

Vi ønsker å se om det er en sammenheng mellom bevegelse til fundus i starten og slutten av 

behandlingen, og om man da kan predikerer om en pasient er en LM. Standardavviket for et 

gitt sett med fraksjoner x plottes mot resterende fraksjoner y. For å se om hvor mange 

fraksjoner som ville vært nødvendig for å predikere en LM, er det laget to grupper (x=5 og 

x=10).  Figur 36 viser antall fraksjoner x plottet mot antall fraksjoner y. Lineærregresjonen ga 

en positiv signifikant korrelasjon mellom fraksjonene i begge plott. En positiv koeffisient 

tyder på at standardavviket til y øker for økende standardavvik til x. Andelen av variasjon i y 

som kan forklares av x for de to gruppene er henholdsvis 𝑅2 = 0.54(𝑝 ≥ 0.001) og 𝑅2 =

0.39(𝑝 ≥ 0.009).  

 

Figur 36- Standardavviket til y plottet mot standardavviket til x. Den blå linjen viser en lineær regresjon 

av datapunktene, og 𝑅2- verdien for regresjonen er angitt til hjørne 
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4.2.4 Registrering av risikoorganer  

Figur 37 viser blære- og rektumvolumet fra planCT for hver pasient. Det er blære som har 

størst volum og variasjon mellom pasientene. Blærevolumene varierer mellom 58.5 𝑐𝑚3 og 

283.4 𝑐𝑚3, med en median på 100 𝑐𝑚3. For rektum varierer volumet mellom 20.4 𝑐𝑚3 og 

125.1 𝑐𝑚3, og har en median på 63.4 𝑐𝑚3. 

 

Rektumdiameter for all pasienter er registrert ukentlig. Vi ønsker å studere om 

rektumdiameter endrer seg signifikant med uke. Diameter på rektum ble målt som forklart i 

kapittel 3.3.4. Siden pasientene starter med ulik størrelse rektum diameter på planCT, er 

dataen standardisert, som forklart i kapittel 3.4.2. Deretter er det laget et korrelasjonsplott med 

det standardiserte diameteren opp om uke, og gjort en lineærregresjon for å se etter 

sammenheng, som vist i Figur 38.   

Figur 37 – Søylediagram over blære og rektumvolum målt på planCT for alle pasienter. De to 

stiplede svarte linjene viser gjennomsnittlig volum for de blære og rektum. 



61 

 

 

Rektumdiameter ser ikke ut til å systematisk endre seg med uke, da plottet viser svært lite 

korrelasjon. Fra korrelasjonsplottet ser vi tydelig at den blå kurven har en veldig svak helning 

oppover og at er tilnærmet like mage punktet over og under den blå kurven. 

Korrelasjonskoeffisienten 𝑅2 = 0.029 er veldig nære null, og vi kan si at de er uavhengige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38 – Standardisert rektumdiameter plottet mot uke. Den blå linjen viser en lineær regresjon 

av datapunktene, og 𝑅2- verdien for regresjonen er angitt til hjørne 
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4.3 CTV til ITV marginer  

For å sammenligne marinene til pasientpopulasjonen, ble det hentet ut volum av CTV_LR, 

ITV_LR og den genererte ITV_STANDARD (se kapittel 3.3.4). Hypotesen er at vi bruker for 

store marginer, noe som vi ikke ønsker fordi målet er å minimere dosen til normalvev ved å 

bruke minst mulig marginer. Figur 39 viser de tre volumene individuelt og samlet for hvordan 

det ser ut i pasient 3. Det røde er CTV_LR, den grønne er ITV_LR og den lilla er 

ITV_STANDARD.  

 

 

 

Figur 39 – Sagittale snitt med inntegnede volumer. Den røder er CTV_LR, den grønne ITV_LR 

og den lilla ITV_STANDARD. 
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Figur 40 viser et søylediagram over volumet til CTV, ITV og ITV_STANDARD for alle 19 

pasientene. Både CTV og ITV er lavrisiko regioner (LR). Tumorvolumet (CTV) varierer 

svært mye fra pasient til pasient. For eksempel har seks pasienter et tumorvolum større enn 

250 𝑐𝑚3, og to pasienter et tumorvolum under 150 𝑐𝑚3. Tumorvolumet har et gjennomsnitt 

på 222.8 𝑐𝑚3.  

 

ITV-volumene varierer også svært mye fra pasient til pasient, og det varierer i forhold til 

tumorvolumet. ITV_LR legges individuelt på hver pasient ut ifra bevegelse av målvolumet 

sett mellom MR og planCT. De med høyere ITV-volum er da pasienter hvor man ofte 

observerer stor bevegelse. Fra forholdstallene (Appendiks C) mellom CTV og ITV ser vi i alle 

tilfeller at pasientene har en dobbelt så stort ITV_LR, og 3 pasienter med er 2.5 ganger så 

stort ITV_LR. ITV_LR har et gjennomsnitt på 504.8 𝑐𝑚3.  

 

 

Figur 40 - Søylediagram over volumet til de tre volumene CTV_LR, ITV_LR og 

ITV_STANDARD for alle pasienter  
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Søylediagrammet viser at ITV_STANDARD i alle tilfeller er like stor eller mindre en ITV. 

For eksempel så har pasient 1, 3 og 5 et utvidet ITV på henholdsvis 97 𝑐𝑚3, 107 𝑐𝑚3 og 97 

𝑐𝑚3. Her er det da to pasienter hvor det antas stor uterus bevegelse, som tilsvarer at disse vil 

kunne oppleve stor intrafraksjonell bevegelse. Pasient nummer 6, 16, 18 og 19 har derimot en 

utvidet ITV på under 10 𝑐𝑚3, hvor det antas liten bevegelse på uterus, og vil da i 

utgangspunktet ikke oppleve stor intrafraksjonell bevegelse. ITV_STANDARD har er 

gjennomsnittlig volum på 466.3 𝑐𝑚3,som er betydelig lavere enn for ITV.  

 

Konsekvent størrelse og posisjon til målvolumet (CTV) gjennom behandlingsløpet er viktig 

for å oppnå forskrevet dosedekning utover behandlingen. For denne studiene, som inkluderer 

de 16 pasientene med tilstrekkelig god CBCT bildekvalitet, brukes bilder anskaffet før 

behandling og underveis i behandlingsløpet som sammenligningsgrunnlag for å se om 

målvolumet ligger innenfor gitte marginer ITV og IDL42.8. Dette gir en indikasjon på hvor 

robust behandlingsplanen til pasienten er utover behandlingsløpet.  

Tabell 8 viser en oversikt over hvor mange dager CTV hadde dekning av ITV og IDL42.8, 

hvor mange dager det ikke var mulig å vurdere dekningen og andel vurdert innenfor ITV og 

IDL42.8.  
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Ikke mulig å vurdere 

dekning   

Pasient 

# 

Dekning 

ITV 

Dekning 

IDL42.8 Antall Prosent 

Andel vurdert 

innenfor ITV 

Andel vurdert 

innenfor IDL42.8 

1 14 19 6 24 % 74 % 100 % 

2 7 15 10 40 % 47 % 100 % 

3 17 20 4 16 % 81 % 95 % 

5 24 24 1 4 % 100 % 100 % 

6 12 17 5 20 % 60 % 85 % 

8 22 22 3 12 % 100 % 100 % 

10 20 23 0 0 % 80 % 92 % 

11 10 18 4 16 % 48 % 86 % 

12 17 17 8 32 % 100 % 100 % 

13 21 23 2 8 % 91 % 100 % 

14 7 18 7 28 % 39 % 100 % 

15 17 20 3 12 % 77 % 91 % 

16 25 25 0 0 % 100 % 100 % 

17 19 20 5 20 % 95 % 100 % 

18 19 21 1 4 % 79 % 88 % 

19 23 24  0 0 % 92 % 96 % 

 

 

Hvor ofte vi har dekning av ITV varierer mellom 7 – 25 fraksjoner, og dekning av IDL42.8 

varierer mellom 15 -25 fraksjoner. Ser vi på pasient 16 har denne pasienten altså dekning på 

alle fraksjoner både med ITV og IDL, og alle CBCT-bildene er vurdert. Som betyr av vi har 

100 % dosedekning til denne pasienten slik som man ønsker. For pasient 14 har med andre 

ord kun 7 fraksjoner som er vurdert innenfor ITV og oppnår derfor en andel av CBCT vurdert 

inne for ITV til 39 %. Det er kun fire pasienter som har 100 % andel vurdert innenfor ITV, og 

kun ni som har 100 % andel vurdert innfor IDL42.8.  

Tabell 8 - Oversikt over hvor mange CBCT fraksjoner med dekning av ITV, IDL42.8, antall som 

ikke er vurdert og andel vurdert innenfor ITV og IDL42.8 
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4.4 Dose-volum-histogrammer for akkumulert dose 

Figur 41 viser DVH for CTV_LR (rød linje) og blære (gul linje) av den summerte deformerte 

leverte fraksjonsdosen for fraksjon 1-5. Den stiplede linjen er den planlagte akkumulerte 

dosen, og den fullstendige linjen er akkumulerte leverte dosen. Figur 42 viser den summerte 

deformerte leverte dosen for fraksjon 1-10. Av figurene ser vi at den akkumulerte leverte dose 

til blære nærmer seg mer den planlagte akkumulerte dosen med jo flere fraksjoner som 

summeres. Figur 43 til figur 45 viser DVH for 1-5, 1-20 og 1-25 fraksjoner. Det vi ser er at 

DVH for blære blir noe større en det som er planlagt, og av DVH for CTV_LR blir noe 

mindre enn planlagt.  

 

 

 

Figur 41 – DVH for CTV_LR og blære av den akkumulerte levert fraksjonsdose for fraksjon 1-5. 

Den gule viser DVH for blære og den rødt viser DVH for CTV_LR.  
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Figur 42 – DVH for CTV_LR og blære av den akkumulerte levert fraksjonsdose for fraksjon 1-10. 

Den gule viser DVH for blære og den rødt viser DVH for CTV_LR.  

 

Figur 43 – DVH for CTV_LR og blære av den akkumulerte levert fraksjonsdose for fraksjon 1-

15. Den gule viser DVH for blære og den rødt viser DVH for CTV_LR.  
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Figur 44 – DVH for CTV_LR og blære av den akkumulerte levert fraksjonsdose for fraksjon 1-

20. Den gule viser DVH for blære og den rødt viser DVH for CTV_LR.  

 

Figur 45 – DVH for CTV_LR og blære av den akkumulerte levert fraksjonsdose for fraksjon 1-25. 

Den gule viser DVH for blære og den rødt viser DVH for CTV_LR 
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Enkelte fraksjoner har ulikt blærevolum, og når man deformerer dosen til disse fraksjonene 

ser man tydelig på dose-volum-histogrammene at dette påvirker dosen. Figur 46 viser fraksjon 

7, hvor blærevolumet er lite. Figur 47 viser fraksjon 8, hvor blærevolumet er mye større. Den 

stiplede linjen er den deformerte leverte fraksjonsdosen. Dette er da den leverte 

fraksjonsdosen som er kartlagt tilbake på planCT ved å bruke den godkjente deformeringen. 

Den fullstendige linjen er den leverte fraksjonsosen, og viser den beregnede dosen på CBCT-

bildet som er gitt av den stive transformasjonen. For fraksjon 7, når blæren er liten, er den 

deformerte leverte fraksjonsdosen mindre enn den leverte fraksjonsdosen. For fraksjon 8, når 

blæren er større, er den deformerte leverte fraksjonsdosen større enn den leverte 

fraksjonsdosen.  

 

 

 

 

 

Figur 46 – DVH for CTV_LR og blære av den deformerte dosen for fraksjon 7. Den gule viser 

DVH for blære.  



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47 – DVH for CTV_LR og blære av den deformerte dosen for fraksjon 8. Den gule viser 

DVH for blære.  
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5 Diskusjon  

 

Strålebehandling for lokalavansert livmorhalskreft er utfordrende siden man opplever store 

endringen i bekken anatomien. Selv om avanserte teknikker som IMRT er implementert det 

siste tiåret, vil risikoorganer fremdeles bestråles under behandling. Bestråling av risikoorganer 

er stekt knyttet til senskader og toksisitet. Dette vil igjen være stekt knyttet til redusert 

livskvalitet og flere pasienter rapporterer at deres sosiale liv er nært ikke eksisterende. I 

forbindelse med dette har det blitt utarbeider nye behandlingsstrategier, som fokuserer på å 

redusere slik toksisitet. Denne strategien kalles «Plan-of-the-day»[9]. Dette konseptet utnytter 

den forbedrede bildekvaliteten på CBCT, eller annen avbildningsteknikk, for å ta hensyn til 

dag-til-dag variasjon i pasienten anatomi. Men denne teknikken er veldig tidskrevende, og 

Buschmann et al estimerte at den totale arbeidsmengden tredobles [44].  

I dette kapittelet vil det starte med å diskutere forbeholdene og usikkerhetene ved oppgaven. 

Det er mange usikkerheter i oppgaven, og kun de viktigste er diskutert her. Deretter vil vi 

vurdere resultatene fra bildekvalitet, intrafraksjonelle bevegelse, CTV-PTV marginer og 

doseberegningen, og sammenlikne disse med resultatet fra andre studier. Vi vil også diskutere 

i sin helhet den kliniske relevansen av POTD strategien opp mot resultatene. Til slutt 

presenteres forslag til videre arbeid.  

 

5.1 Forbehold og usikkerheter ved oppgaven  

 

5.1.1 Bildegrunnlag og kvalitet.  

Arbeidet i denne oppgaven handler hovedsakelig om bilder tatt med CBCT. I slike bilder er 

kontrasent generelt bra mellom bløtvev og bein, mens kontrasent mellom vev og organer er 

dårligere, sammenlignet med CT bilder. Flere fraksjoner hadde redusert bildekvalitet grunnet 

sorte flekker, som mest sannsynlig er forårsaket av det kjente problemet med bevegelige 

gasslommer[45]. Andre artefakter som mørke ringer og bevegelsesartefakter oppstod i 

områder rundt de aktuelle organene, som sammen med den reduserte kontrasten er med på å 

begrense undersøkelser av pasientens anatomi.  
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I CBCT-avbildning vil mer spredt ståling treffe detektoren fordi man har et kjegleformet 

stråleknippe som sendes mot en stor flatpaneldetektor, sammenlignet med CT hvor man har et 

vifteformet stråleknippe og separerte detektorrader. Konsekvensen av spredt stråling er at man 

får mindre signal/støy-forhold og dette medfører redusert kontrast og øke antall artefakter. For 

å redusere spredt stråling kunne man enten økt dosen eller snittykkelsen, men dette er ikke 

optimalt da det vil føre til økt dose til  normalvevet[46]. En annen teknikk for å øke 

bildekvaliteten er reduksjon av field of view (FOV), men dette er ikke hensiktsmessig da det 

fjerne deler av blære og rektum fra opptaket [47]. Slike tiltak lot seg ikke gjøre siden disse 

opptakene er tatt i forkant av oppgaven.  

Den kvalitative analysen som ble benyttet til å klassifisere CBCT-bildenes karakterskår, er 

basert på en skala som oppleves håndterbar av undertegnede som ikke er opplært i visuell 

gradering. Den er ikke basert på en kvalitativ analyse som brukes av for eksempel radiologer 

eller radiografer. Ideelt sett skulle vi hatt en standardisert kvalitativ analyse, hvor flere 

personer gir sin vurdering, som vi kunne sammenlignet med annen data fra andre studier. 

Hensikten med denne analysen er å kunne fortelle om hvor godt man klarer å vurdere CBCT-

bildene. Det vil være nyttig å ha tall på dette i forbindelse med en såkalt POTD strategi hvor 

man skal evaluere CBCT-bilder daglig. Vi kan derfor si noe om hvor ofte man klarer å gi en 

god vurderings på intrafraksjonell bevegelse. En usikkerhet i denne analysen vil være at det 

kun er vurdert kvalitet i sagittal planet; valget avgjør til hvilken grad det fullstendig 

representere CBCT-bildet kvaliteten.  For visuelle karakterskåring, en enkel og populær måte 

å studere bildekvaliteten på, er ofte utilstrekkelig å benytte som analysemetode. Fordi visuell 

gradering ofte gjør antagelse som ikke er statistisk passede. Fordelen er at det krever svært lite 

arbeid, da man kun trenger tilgang til bildene[48]. Kriteriene som er satt i denne oppgaven er 

veldefinert, og har en skala fra 1-5, hvor 1 er den laveste oppnåelige skår. Selv om verdiene er 

skalert i en naturlig ordre, er det ikke gitt at forskjellen mellom 0 og 1 er lik med forskjellen 

mellom 1 og 2. 

Likevel er det valgt å gjennomføre en kvalitativ analyse. Bildeserienr er vurdert i sin helhet og 

er således er en totalvurdering. Metoden gir en innsikt i hvordan det eventuelt ville vært å 

gjennomføre en POTD strategi med den bildekvaliteten som brukes i dag.  

 



73 

 

5.1.2 Intrafraksjonell bevegelse 

For å kontrollere at bestråling levers etter behandlingsplanen verifiseres pasientoppleggelse 

ved å gjennomføre avbildning med CBCT. Posisjonen til pasienten på behandlingsbenken vil 

bli innstilt etter beste evne med hjelp av lase og tusj- eller tatoveringsmerker på huden. Til 

tross for dette vil begrensning til laser og bevegelse av huden relativt til indre organer føre til 

usikkerheter i innstilling. Det systematiske innstillingsavviket har ved tidligere studier vist seg 

å være på 5.8, 10.3, and 5.6 mm i hengoldsvis A/P-, C/C-, og L/R retning[49].  I denne 

oppgaven er det ikke gjort egen analyse av innstillingsavvik, og er vil derfor være med på å 

skape en usikkerhet i målinger gjort av intrafraksjonell bevegelse.  

Intrafraksjonell bevegelse av uterus ble vurder med CBCT basert på om målvolumet (uterus), 

ligger utenfor den inntegnete CTV_LR fra planCT. Ved hjelp av to referanseavstander, 

definert som F (bevegelsen til fundus) og C (bevegelsen til cervix), er det gjort målinger på 

hvilken avstand målvolumet har flyttet på seg mellom planCT og CBCT.  For å gjøre en slik 

vurdering av bevegelse er man helt avhengig av å kunne se anatomien i bekken, noe som ikke 

alltid er tilfellet. De to avstandene som ble målt hadde begge to interessepunkter POI, en på 

planCT og CBCT, hvor målingen ble gjort. POI på planCT er definert ut ifra inntegning gjort 

ved planlegging og er derfor mer kontrollert. Mens interessepunktene på CBCT ble bestemt ut 

ifra hvor det visuelt var mulig å måle størst avstand.  Definisjonen av interessepunktene ble 

utført av undertegnede, som ikke hadde praktisk erfaring med anatomi. Den største 

utfordringen var å identifisere punktet til C, overgangen mellom cervix og rektum. For mange 

av fraksjonene var det vanskelig å finne denne overgangen da kontrasten var svært liten. I 

disse tilfellene ble det gjort en vurdering av overgangen ved å ta i bruk en markør og 

identifisere overgangen på det aksiale planet. Overgangen mellom fundus og blære, punktet til 

F, mye enklere å identifisere. En usikkerhet i denne analysen vil være at de målte avstandene 

kun er gjort i ett snitt, og siden man har valgt det snittet med mest synlig bevegelse vil det da 

variere mellom fraksjonene for hvilket snitt man måler på. Dette betyr at plottene som 

fremstiller intrafraksjonell bevegelse mellom fraksjonene, ikke viser avstand målt på samme 

snitt. Når det snakkes om antall dager det er observert en bevegelse, er det da altså hvor 

mange dager det er målt en forflytning. Det vil si at det i utgangspunktet kan være flere dager 

med bevegelse, men at denne bevegelsen har skjedd i en annen retning som da ikke er synlig i 

det sagittale snittet. 
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Måleverktøyet som er brukt for å måle avstand er et innebygget verktøy i programvaren 

MOSAIQ.  Denne vil i seg selv gi usikkerhet til målingene, da det er vanskelig og være 

nøyaktig på en manuell måling.  

 

5.2 Bildekvalitet 

Risikoen av å ikke treffe målvolumet i moderen konform strålebehandling kunne vært 

redusert ved å ta et CBCT-bilde før hver fraksjon og lage en dagsspesifikk behandlingsplan. 

Men en slik tilnærming er ikke mulig i dag fordi vi ikke har de riktige verktøyene eller nok tid 

til å gjennomføre det. Et at de største målene i moderne strålebehandling er å redusere 

volumet av normalvev og risikoorganer som bestråles. Yan et al. foreslo adaptiv 

strålebehandling (ART) for å oppnå dette[50]. Målet var å tilpasse behandlingsplanen til 

pasientene individuelt gjennom behandlingsløpet, som et alternativ til predefinere 

populasjonsbaserte-marginer.  

ART stagetiger kan deles inn i offline og online, hvor endringer av dose plan gjøres 

henholdsvis mellom eller under behandlingssesjoner. Tidligere studier av Online ART har vis 

seg å være svært lovende for målvolume i bekkene, siden tilfeldige og store organbevegelse er 

rapportert på grunn av daglig variasjon i rektum- og blærefylling [51]. Men en slik Online 

strategi er meget krevende med tanke på at den må være rask nok til å lage en 

behandlingsplan som inkluderer segmentering og kvalitetssikring[52]. Derfor vurdere man nå 

en såkalt «Plan- of-the-day»-strategi, hvor man har et sett med utvalgte planer og tar en daglig 

avgjørelse om den mest passende behandlingsplanene basert på CBCT eller MR bilder. Men 

får å gjør en slik vurdering må kvaliteten på CBCT bildene vært tilstrekkelig, som er noe av 

det vi har undersøkt i denne oppgaven.  

Av resultatene fra kapitel 4.1 ser vi at kvaliteten til CBCT bildene ligger mellom karakter 3 og 

4. Definisjonen til karakter 3 er at man delvis kan se blære, rektum og cervix. Karakter 4 er 

definer som at man kan se disse organene godt, og at man kan se grensen mellom uterus 

blære, men ikke skille uterus fra cervix like godt. Det betyr at kvaliteten på bildene vil være 

tilstrekkelig for å kunne gjøre en daglig vurdering av målvolumet og risikoorganer når man 

skal ta en vurdering av hvilken POTD plan som er mest passende. Derimot er det mange 

pasienter som har en eller flere fraksjoner med en bildekvalitet preget av mye artefakter og 

ikke tilstrekkelig bildekvalitet. Det virker som at det oppstår mye luft/gass i rektum og tarm, 

som fører til svarte flekker på bildene. Effekten av dette ser man på for eksempel på pasient 
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15. Denne pasienten har det laveste gjennomsnittet på 3, og det er registrert mye luft i tarm og 

rektum på alle fraksjoner. For pasient 18 derimot er det kun registrert mye luft i tarm og 

rektum på halvparten av fraksjonene. Som da kan forklare hvorfor pasient 18 har 

gjennomsnittlig bedre bildekvalitet. For to tilfeldige pasienter med tilsynelatende ulik 

bildekvalitet ble Dicom-data hentet ut. Det er ingenting fra skannprotokollen til to pasientene 

som kan forklarer hvorfor noen pasienter har dårligere bildekvalitet. Det ble heller ikke sett 

ulikheter mellom fraksjonene i skannprotokollen.  

Fra Figur 26 ser vi at pasienter i kategorien medium har en gjennomsnittlig høyere 

bildekvalitet, enn pasientene i smal og ekstra stor. Grunnen til dette kan være at pasienter som 

er i kategorien medium ofte har mere fett, fettet vil da være med på å bidra til bedre kontrast i 

bildet. For pasienten som er ekstra stor er det brukt et større FOV, som da vil gi dårligere 

bildekvalitet på grunn av mer støy i bildet. Kontrastoppløsningen vil være dårligere når det er 

mye mer spredt stråling som treffer detektoren. Med de fordelene CBCT gir er det viktig å 

gjøre opptaket mest mulig effektivt. Det er spesielt viktig med hensyn på tilhørende stråledose 

pasientene utsettes for, når for eksempel CBCT-avbildning blir brukt ved hver fraksjon, og 

med gjentatte opptak på grunn av problemer med pasientoppsett. Tidligere studier har vist at 

organdoser i overkant av 1 Gy kan være assosiert med denne type avbildningsregime [53, 54]. 

Derfor er det viktig å sikre at fordelen med eksponering overveier risikoen, og er et av de 

grunnleggende prinsippene innenfor strålevern. Det er dermed viktig å sikre at eksponeringen 

er optimaliser for å sikre at stråledosen er «As Low As Reasonably Practicable», ALARA-

prinsippet. Ofte er blir denne optimaliseringsprosessen i bildediagnostikk feil representer, ved 

at eksponeringsfaktoren bør reduseres til lavest mulig nivå for å gi minimal dose til pasientene 

uten å ta hensyn til andre faktorer. Derfor er det viktig at optimaliseringsprosessen vurderer 

den kliniske oppgaven ved å sikre at bildekvaliteten ikke blir komprimert til det punkt hvor 

bildene ikke lengre gir en fordel. Dette kan igjen øke risikoen for gjentatt avbildning som da 

gir økt dose til pasienten. CBCT-bildene brukt i denne studien bruker 125𝑘𝑉𝑝, men studier 

viser at 110𝑘𝑉𝑝 gir akseptabel bildestøy og gir redusert pasientdose i bekken for smal, 

medium og store pasienter. Men for ekstra-store pasienter kreves det økt eksponering for å gi 

akseptable bilder[40]. Våre resultater viser at pasient nr. 6 som er i kategori som ekstra-stor 

har en lav gjennomsnittlig bildekvalitet, og det kunne være vurdert å øke eksponeringen for å 

oppnå bedre bildekvalitet. Studien viser videre at implementering av størrelsesbasert 

eksponeringsprotokoll kan redusere stråledosen til 57% av lokalbefolkningen uten negativ 



76 

 

påvirkning på bildekvaliteten. Mens for 13% av lokalbefolkningen krever økt dose for å gi 

tilstrekkelig bildekvalitet. [40] 

 

 

5.3 Intrafraksjonell bevegelse  

Et kritisk punkt ved intensitet modulert strålebehandling (IMRT) er å ha kunnskap om 

interfraksjonell og intrafraksjonell organbevegelse. Dagens praksis med daglig avbildning av 

pasienten i forkant av behandlingen, har redusert den daglige variasjon i pasientens posisjon 

til det punktet hvor det er indre organbevegelse og deformasjon som er det blitt den største 

usikkerheten i behandlingen. Våre resultater prøver å beskrive hvordan indre bevegelse av 

cervix og fundus forløper seg gjennom behandlingen, ved å følge daglig bevegelse på CBCT-

bilder og følge to anatomiske punkter. Fundus er valgt fordi vi vet at den ofte beveger seg 

mye, mens cervixpunktet representerer en viktig del av målvolumet. Dette er igjen prøvd 

koblet opp mot om vi kan klare å predikere om pasienten vil defineres om Large/Small 

Movers, som er to begreper knyttet til POTD strategien. Vi har i denne oppgaven definert 

Large Movers som pasienter som viser en intrafraksjonell bevegelse av fundus på større en 

2.5 cm, og Small Movers for de med mindre enn 2.5 cm bevegelse av fundus. Tidligere 

studier viser at hvis pasient spesifikke beregninger viser at cervix/uterus posisjonen er 

uavhengig av blærefylling kan en liten sikkerhetsmargin brukes[55]. På andre siden, hvis 

beregningene viser at cervix/uterus posisjon er svært avhengig av blærefylling, beskrevet som 

Large Movers, vil flere behandlingsplaner lages.  

 

 

 

5.3.1 Vurdering av resultat fra organbevegelse 

Av resultatene fra kapittel 4.2.1 ser vi en antydning til en lineær positiv sammenheng mellom 

blærevolum fra CT og fundus forflytning mellom CT og MR. Det er derimot synlige avvik fra 

den lineære regresjonen. Bevegelsen til fundus mellom MR og CT var i mange pasienter flere 

centimeter stor, hvor den største var 80 mm. Regresjonene mellom rektumvolum og cervix 

forflytning mellom CT og MR viser ingen sammenheng. 𝑅2 −veriden er tilnærmet null, og 



77 

 

det er stor spredning i datapunktene. Derimot er resultatene fra rektumareal ved cervix på CT 

og cervix forflytning mellom CT og MR litt sterkere. Vi ser en lineær negativ sammenheng 

mellom disse.  

Det er tidligere har antatt at fundus er avhengig av blærevolum. Studier viser at denne typen 

intrafraksjonell bevegelse kun delvis kan forklare noe av variasjonen til posisjonen til fundus 

[6]. Også andre studier har vist at fundus bevegelse kan korrelerer med blærefylling, men de 

viser ganske stor variasjon mellom pasientene avhengig av hvor stor del av uterusbevegelsen 

som skyldes blærefylling. Det er blitt rapportert alt fra ubetydelig og opp til 40 mm i C/C-

retning og 60 mm i A/P-retning [56]. Totalt sett vil uterusbevegelse hovedsakelig foregå i 

A/P- og C/C-retning, og fundus har større bevegelse enn cervix. Taylor et al. viste en mild 

positiv korrelasjon av rektumfylling med cervixbevegelse i A/P-retning [57]. Siden uterus 

ligger inntil blære og rektum var det naturlig å se etter en eventuell korrelasjon mellom 

volumene til de to organene og uterusposisjon. Våre resultater viser at en lineær regresjon ga 

en mild sammenheng mellom blærevolum og fundus, slik som andre også har rapportert. Våre 

resultater er igjen svakere enn hva andre har funnet. En naturlig forklaring til dette er at 

forflytningen kun er målt i en A/P-retning, som da ikke forklarer hele bevegelsen til fundus og 

dermed gir mindre nøyaktige målinger av bevegelse. For rektum ga korrelasjonene tydelig 

svake resultat, både for rektumvolum og rektum areal mot cervix forflytning. Begge 

korrelasjonen er negative og med svært spredte datapunkter. Disse resultatene er ikke i 

samsvarer med tidligere undersøkelser, som nevnt ovenfor.  

Resultater fra kapittel 4.2.2 viser at det er stor forskjell på hvor mange dager vi måler 

bevegelse ved de to målepunktene fundus og cervix. For fundus lå gjennomsnittet på 16 

dager, og for cervix på 5 dager. Dette er altså andelen av CBCT-bildene hvor vi faktisk har 

gjort en måling. Dermed kunne disse tallene vært høyere hvis vi faktisk hadde målt på alle 

CBCT bildene. For 33 av CBCT bildene for fundus og 41 CBCT-bilder for cervix er det ikke 

registrert noe verdi, fordi det er for dårlig kvalitet på bildet til å gjøre en måling. Våre 

resultater forteller oss at CBCT-kvaliteten er tilstrekkelig for å kunne måle intrafraksjonell 

bevegelse av uterus. Dette vil gi oss mye data om hvordan målvolumet forflytter seg gjennom 

behandlingen og vi kan overvåke denne bevegelsen fra CBCT-bildene. En POTD-strategi er 

helt avhengig av å ha god bildekvalitet for å kunne velger hvilken behandlingsplan en 

eventuell pasient skulle trenge ut ifra dagens anatomi. Min vurdering er at vi vil kunne 

gjennomføre en POTD-behandling med å vurdere CBCT-bildene som anskaffes.  
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Fra tabell 6 ser vi at den gjennomsnittlige bevegelsen til fundus per pasient varierer mellom 

0.1-26 mm, mens tilsvarende intervall for cervix er 1.0-5 mm.  Den største avstanden målt på 

CBCT-bildene er 93.0 mm og 21.3 mm for henholdsvis fundus og cervix. Tidligere studier 

viser størst bevegelsen av fundus i A/P-retning med 48 mm maksimum sammenlignet med 

cervix med 19 mm i A/P-retning[58].  Våre resultater har en mye høyere observert fundus 

bevegelse med hel 93 mm sammenlignet med 48 mm. Dette kan forklares ved at de kun har 

evaluert bevegelsen 10 pasienter, mens vi har 16. I tillegg er det i denne studien brukt 

implanterte markører og vi kan ikke være helt sikre på at disse ikke migrerer inn i vevet og 

dermed endrer posisjon. Vi har i vår studie observert meget store bevegelser både på CT og 

CBCT, men henholdsvis 80 mm og 93 mm, og kan derfor antas at slike store bevegelser kan 

forekomme.  

 

Fra våre resultater i tabell 7, ser vi at av totalt 16 pasienter ble tolv pasienter erklært LM og 

fire SM, basert på avstanden målt for fundus bevegelse og en terskelverdi på 2.5 cm. Disse 

tolv pasientene kunne da i utgangspunktet være inkludert i en POTD strategi. En annen studie 

som totalt hadde seksten pasienter, ble ni (56 %) valgt for POTD grunnet dere store 

organbevegelse sett mellom to CT-bilder og ulik blærefylling[44]. Disse tallene er høyere enn 

tallene fra Heijkoop et al. studien som inkluderte 28%  pasienter til POTD[59]. Så basert på 

de avstandene vi har målt for uterusbevegelse under behandlingen kunne 75% av pasientene 

inkludert i vår studie hatt nytte av en POTD behandling, se oversikt i Tabell 9. Men det krever 

at pasientene klarer å oppnå full blære ved planCT slik at man slipper geografiske bom under 

behandling, som følge av at blære ikke var stor nok ved planlegging.  
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Pasient nummer ITV volum 

(cm3) 

Maks fundus 

topp bevegelse 

Kunne benytter 

adaptiv 

behandling 

1 634.7 5.5 JA 

2 334.5 2.3 NEI 

3 709.0 4.9 JA 

5 659.0 2.7 JA 

6 493.6 3.3 JA 

8 471.1 5.5 JA 

10 424.1 3.7 JA 

11 358.0 2.5 JA 

12 470.1 1.6 NEI 

13 442.1 3.4 JA 

14 571.1 5.6 JA 

15 598.1 9.3 JA 

16 394.7 0.5 NEI 

17 487.4 3.3 JA 

18 522.6 5.7 JA 

19 461.7 1 NEI 

 

Det er 400 CBCT-bilder hvor det er blitt vurdert fundus- og cervixbevegelse. Av de 400 er der 

målt bevegelse på 359 CBCT- bilder (91.8%) for fundus, og 359 (89.8%) for cervix. Av de 

som er målt for cervix er det målt 0 cm bevegelse i 275 CBCT-bilder, som betyr at av de som 

faktisk er målt er 76.6% målt til 0 cm. Dette resulterer i flere begrensninger i denne studien. 

Først fordi antall pasienter er relativ lite, og vi har et betraktelig stort antall CBCT-bilder som 

ikke kunne evalueres eller er evaluert til 0 cm, på grunn av lav kontrast mellom 

bekkenorganene. I tillegg er det en retrospektiv studie, og antall CBCT-bilder vurdert er ulikt 

mellom pasientene. Når vi har beregnet gjennomsnittsverdien til fundus- og cervixbevegelse, 

har vi endret negative verdier til absolutt verdier. Dette betyr at vi ikke skiller mellom 

Tabell 9 – Oversikt over ITV_LR, maksimum fundus bevegelse. 
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bevegelse sett i anterior, posterior, cranial og cudial retning, når vi måler bevegelsen i det 

sagitale plane. Våre observasjoner viser at for fundus er det lettere å måle bevegelsen, mens 

for cervix er det utfordrende.  

Boksdiagrammene i figur 33 og 33 gir mye informasjon om bevegelsen til fundus og cervix 

for alle pasienter. Det er varierende mellom alle pasienter, både median, middel verdi, indre 

punkter og kvartilene. For fundus er det mye færre uteliggere enn for cervix. Når man har et 

så stor spenn i observerte målinger kan føre til signifikant underdosering av målvolumet hvis 

marginene er for små, men er de for store kan det føre til overdosering for risikoorganer og 

normalvev. Med er slikt stor spenn i bevegelse er det viktig å bruke riktige marginer for å 

sikre at målvolumet får nok dose. Tidligere studier rapporterte at CTV marginer skulle være 

24, 17, 12,16 ,11 og 8 mm i henholdsvis anterior, posterior, medial, lateral, superior og 

inferior, for å inkludere  >95% av målvolumet når man tar hensyn på eksterne og interne 

endringen [8]. Ut ifra boksdiagrammene kan det tyde på at om vi bruker disse marginene vil 

fundus havne utenfor CTV i flere fraksjoner. Men for cervix vil en slik margin kunne være 

tilstrekkelig for å dekke flertallet av fraksjonene. 

 Figur 34 og 35 viser korrelasjon mellom gjennomsnittlig fundus- og cervixbevegelsen på 

CBCT mot samme bevegelse observert på MR/planCT. For fundus viser det en svak 

korrelasjon, men null korrelasjon for cervix. Det kan tenkes at korrelasjonene ville vært 

sterkere om vi ved planCT hadde klart å sikre full blære. Vi ser at selv om pasienten blir bedt 

om å drikke 300 ml er det kun et fåtall som har full blære.   

Av resultater fra kapittel 4.2.3 ser vi antydning til en lineær økende sammenheng mellom 

gjennomsnittlig standardavvik til y og gjennomsnittlig standardavvik til x. Hvor y og x er et 

gitt antall fraksjoner, vi har både x = 5 fraksjoner mot y = 20 fraksjoner og x = 10 fraksjoner 

mot y = 15 fraksjoner. Korrelasjonene med (5,20) er sterkere enn korrelasjonen (10,15), med 

henholdsvis  𝑅2 = 0.54(𝑝 ≥ 0.001) og 𝑅2 = 0.39(𝑝 ≥ 0.009). Det er ingen store avvik fra 

den lineære regresjonslinjen med økende standardavvik til x og y, hvilket kan bety at et 

voksene standardavvik til x kan medføre økende standardavvik til y. Dette kan bety at hvis 

pasientene har stort standardavvik i målingen av fundusbevegelse de første fem 

behandlingene, vil pasienten oppleve stort standardavvik i de resterende 

behandlingsfraksjonen. Disse resultatene er ikke som forventet, da vi hadde trodd at et økende 

antall fraksjoner x ville gi en sterkere korrelasjon. Dette kan tyde på at denne analyses er 

preget av mye tilfeldig variasjon og støy, slik at disse tallene ikke kan tydes som først antatt.  
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Det er ikke funnet noen publiserte artikler som omhandler prediksjon av bevegelse i fundus ut 

ifra og studerer CBCT-bildene og måle bevegelsen sett gjennom behandlingen i arbeidet med 

denne oppgaven. Dette har ført til at sammenligningsgrunnlaget ikke eksisterer og vi kan ikke 

knytte våre funn opp mot andres arbeid. Men det vil gi grunnlagt for at dette kan tas med inn i 

videre forskning og utforskes mer.  Min mening er at dette ville vært interessant å vurdere 

som videre arbeid hvor man tar utgangspunkt i denne type analyse.  

Fra figur 37 ser vi de ulike blære- og rektumvolumene pasientene hadde ved planCT. Det 

viser store variasjoner for begge volum med henholdsvis 58.5-283.4 𝑐𝑚3 (median 100 𝑐𝑚3) 

for blærevolum og 204-125.1 𝑐𝑚3(median 63.4 𝑐𝑚3). Chan et al. forklarte at selv ved nøye 

kontroll av blære- og rektumvolum, ga det kun en liten reduksjon i intrafraksjonell 

bevegelse[6]. Derimot kunne Buchali et al. rapportere at blærevolum er knyttet til 

uterusbevegelse, mens rektumfylling ikke er det[7]. I våre studer har vi tidligere diskuter at vi 

kun hadde en svak korrelasjon mellom dette. Van de Bunt et al. rapportert pasientspesifikke 

forskjeller mellom blærevolum og uterusbevegelse[8]. Selv om våre pasienter er instruert til å 

følge et drikkeregimet og tømme rektum før planCT og daglige CBCT for å opprettholde et 

konstant blære- og rektumvolm, var der store forskjeller i disse volumene. Dette vil da kunne 

fører til uforutsigbar bevegelse av uterus. Slike observasjoner antyder at selv om man prøver å 

kontrollere disse volumene, vil man oppleve stor variasjon og kun en begrenset reduksjon av 

uterusbevegelse oppstår. Selv med et strengt drikkeregimet vil konstant blærevolum være 

vanskelig å opprettholde. Det er blitt vist at blærevolumet systematiske reduseres gjennom 

behandlingen, sannsynligvis på grunn av blærekapasitet og stråling cystitt. Min vurdering av 

blære- og rektumvolum er at et mye strengere regime burde vært satt. Man vet at hvis 

pasienten er svært dehydrert når hun ankommer behandling og deretter blir bedt om å drikke 

300 ml vann, vil mye av dette kunne trekke rett inn i kroppen istedenfor å fylle opp blæren. Et 

strengere drikkeregime ville til en viss grand kunne reduserer noe av uterusbevegelsen sett 

under behandling.  

Rektumdiameteren ser ikke ut til å endre seg signifikant fra uke til uke, og dette kan tyde på at 

rektumdiameter ikke er svært påvirket av behandlingen. Fra korrelasjonsplottet i Figur 38 ser 

vi kun en svak økning i lineærregresjonen og at det er mange datapunkter over og under 

regresjonslinjen. Det er blitt rapportert en middelverdi på 4.1 mm for cervix bevegelse, men 

det er tilfeller hvor man ser avvik på 19 mm. Disse store avvikene skyldes da endring i rektum 

diameter fra 71 til 34 mm [5]. Våre middelverdier på cervixbevegelse ligger mellom 1.0 – 5.0 

mm, men det er tilfeller med avvik på 21.3 mm. I tillegg er det av de 400 CBCT bildene målt 
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0 mm cervixbevegelse på 68.8 % av disse CBCT bildene. Slik at tallene man ser for 

gjennomsnittlig cervixbevegelse kun består av veldig får observasjoner. Og vi kan derfor ikke 

si om dette skyldes endring i rektumdiameter. Min vurdering er at det vil være nødvendig med 

større kontroll av rektum og blærevolm for å kunne gi mere stabile forhold under 

behandlingen. Hadde blærevolumet vært konstant for hver fraksjon ville mye av fundus 

bevegelsen vært redusert. For rektumvolumet derimot er det vanskelig å si om kontroll av 

dette ville gitt noe stor fordel. Siden det er såpass lite målt bevegelse av cervix er det ikke noe 

stort sammenligningsgrunnlag for om bevegelsen skyldes rektumvolum.  

 

 

5.4 CTV-PTV marginer 

Søylediagrammet i kapittel 4.3 viser stor variasjon i volumene CTV_LR, ITV_LR og 

ITV_STANDARD. For de aller fleste pasientene er økningen fra ITV_STANDARD til ITV_ 

LR mellom 0- 50 𝑐𝑚3. For tre pasienter (1, 3, 5) observeres derimot neste en dobbelt så stor 

økning. Disse tre pasientene har en utvidelse på ca. 100 𝑐𝑚3,ergo her kan det tenkes at der 

sett stor bevegelse mellom MR og planCT. For pasient 1 kan dette stemme da bevegelsen til 

fundus sett mellom MR og planCT er ca. 80 mm. Ser vi på bevegelsen til pasient 3 er fundus 

bevegelsen 43 mm mellom MR og planCT, noe som er relativt stort og definert tidligere som 

en «Large Mover». Det som er interessant er dermed at for pasient 5 som har en utvidelse på 

97 𝑐𝑚3, er fundusbevegelsen mellom MR og planCT kun 12 mm, og gjennomsnittlig 

bevegelse fra CBCT er 14 mm. Fra Tabell 8 ser vi at pasient 5 har 100 % dekning av ITV og 

IDL42.8, og dette kan da forklares med at ITV_LR er utvidet såpass mye og derfor alltid gir 

100 % dekning. Her kan det da tenkes at denne pasienter kanskje har litt for store marginer og 

at disse kunne vært redusert ytterligere for å spare mer dose til normalvev. Pasient 1 har også 

100% andel vurdert innenfor IDL42.8, men kun 74% andel innenfor ITV_LR, og at dette da 

kan bety at marginene er passelig store for å sikre nok dose til målvolumet. Pasient 3 har 

hverken 100% andel vurdert innenfor ITV_LR eller IDL42.8, med henholdsvis 81% og 95%, 

og man kan tenke at denne pasienten kunne med fordel hatt litt større marginer for å sikre nok 

dose til målvolumet. Det er tre av de andre pasientene som også har 100% dekning med 

ITV_LR og IDL42.8, og dette er pasient nr. 8, 12 og 16. Pasient nummer 8 har ved 

planCT/MR en fundus- og cervixbevegelse på henholdsvis 42mm og 8 mm og stor 

blærevolum med 211 𝑐𝑚3. Gjennomsnittlig bevegelse under behandling er for fundus 18 mm 
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og 4mm for cervix. Boksdiagrammet viser at målingene er veldig spredt og det tyder på at 

marginene som er brukt var nødvendig for å sikre nok dose. Pasient nummer 12 har ved 

planCT/MR en fundus- og cervixbevegelse på henholdsvis 8mm og 0mm og et blærevolum på 

100 𝑐𝑚3. Og gjennomsnitts bevegelsen under behandling er 3mm og 4mm for fundus og 

cervix. Denne pasienten har det minste boksdiagrammet, som tyder på svært lite bevegelse. 

Dette vil si at denne pasienten kunne hatt mindre marginer for å oppnå dosebestemmelsene og 

minimere dosen til normalvev. Pasient nummer 16 har ved planCT/MR en fundus- og 

cervixbevegelse på henholdsvis 0mm og 0mm og et blærevolum på 104 𝑐𝑚3. Under 

behandling opplever pasienten gjennomsnittlig bevegelse av fundus og cervix henholdsvis 

0.1mm og 5mm, og i boksdiagrammet ser vi at det ikke eksistere noen boks. Her ville det 

også vært hensiktsmessig å redusere marginene for å spare mer dose til normalvev. 

Ser vi på hvilken pasient som har lavest andel vurdert innenfor ITV_LR og IDL42.8 er det 

pasient 6 med kun 60% og 85% dekning. Ser vi så på ITV_LR og ITV_STANDARD for 

denne pasienten er det kun gjort en minimal utvidelse med bare 4 𝑐𝑚3. Det er observert 23 

mm fundusbevegelse mellom MR og planCT, og gjennomsnittlig 14 mm fundusbevegelse på 

CBCT-bildene, men likevel ikke gjort en utvidelse av ITV_LR. Denne pasienten kunne med 

fordel hatt større marginer for å sikre seg høyere andel dekning av ITV_LR og IDL_42.8. 

Derimot vil en utvidelse av marginen redusere sparing av dose til normalvev, kun et par mm 

økning rundt CTV_LR korresponderer til flere kubikkcentimeter 𝑐𝑚3 økning i PTV volum. 

Tidligere studier har vist at ved å bruke en uniform margin på 7 mm rundt CTV gir et 

gjennomsnittlig PTV volum på 313 𝑐𝑚3. Øker man marginen til 13 mm, som øker dekningen 

signifikant, vil føre til 124.6 % økning av PTV[60]. Ikke-uniforme marginer, med større 

fundus og mindre cervix margin, gir rom for at observert bevegelse kan tas hensyn til. Det har 

oppstått debatter om hvorvidt fundus bør være inkludert i CTV, ettersom det er lite data som 

antyder at det er et vanlig sted for mikroskopisk spredning for livmorhalskreft. Siden fundus 

er den mest mobile CTV-komponenten, og marginene som brukes for å redegjøre for 

bevegelse er så mye større her, er det viktig å vurdere disse marginene ytterligere. Vi har i 

våre resultater sett at det kan tyde på at noen pasienter har for store marginer og at disse 

kunne vært redusert, selv om det baser på personlig fundusbevegelse. Individualiserte 

adaptive tilnærming er sannsynligvis meget viktig for forskning i livmorhalskreft gitt den 

komplekse, pasientspesifikke organbevegelsen. Derimot vil en klinisk implementering av 

POTD strategien mulig vært et enda bedre alternativ. Fordi ved å ha et bibliotek med 

beregnede VMAT-planer med ulik blærefylling og adapsjon kan man med daglig CBCT-
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bilder gi flere muligheter under behandlingen. Tidligere studier viser at denne tilnærmingen 

kan gjennomføres på en trygg og effektiv måte, og føre til forbedret sparing av dose til 

normalvev samtidig som man opprettholder tilstrekkelig dose til målvolumet[44].  

 

5.5 Vurdering av dose-volum-histogram 

Deformert akkumulert dose er gjort for pasient 18. Det vi vet om denne pasienten er at 

fundus- og cervixbevegelsen sett på MR/planCT er henholdsvis 2.8 og 0.5 cm. Blærevolumet 

til pasient 18 er det største observerte av alle pasienter og ligger på 283.4 𝑐𝑚3, og rektum 

volumet er 83 𝑐𝑚3. I tillegg er alle 25 CBCT-bildene er vurderte i henhold til 

uterusbevegelse, og det er målt en bevegelse av fundus på 21 fraksjoner med gjennomsnittlig 

bevegelse på 2.6 ± 2𝑐𝑚. For cervix er det målt bevegelse på 14 fraksjoner meg gjennomsnitt 

0.35 ± 0.4𝑐𝑚og de resterende fraksjonene er det målt 0 cm. Det er 11 tilfeller av bevegelse 

som er større en 2.5 cm, som kan klassifiseres som en Large Mover. Gjennomsnittlig 

bildekvalitet er på 4, som er den beste gjennomsnittlige kvaliteten observert.  Inntegningen av 

volumene for CTV_LR og ITV_LR er 255.5 𝑐𝑚3 og 522.6 𝑐𝑚3, den genererte 

ITV_STANDARD er 514.5 𝑐𝑚3. Det er 19 fraksjoner som har dekning av ITV_LR (79%) og 

21 fraksjoner som har dekning av IDL42.8 (88%).  

Figur 41 viser DVH for blære og CTV av den akkumulerte dosen for fraksjon 1-5. Den 

akkumulerte leverte dosen til blære er litt mindre enn den planlagte akkumulerte dosen. 

Sammenligner vi dette med Figur 45 som viser den akkumulerte dosen for alle fraksjonene ser 

vi at blære har fått litt mer dosen en det som var planlagt. Og at CTV har en liten 

underdosering. Ser vi på dosen til de to enkeltfraksjonene i Figur 46 og 47 når blærevolumet 

er henholdsvis mindre og større en ved planCT, se vi at dette påvirker den deformerte dosen. 

Når blærevolumet er lite ser vi at den deformerte leverte fraksjonsdosen er litt mindre, dette 

kan forklares med at det er mindre blærevolum innenfor høydose området. Mens når 

blærevolumet er veldig stort vil mye av dette volumet havne innenfor høydoseområdet.  
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5.6 Totalvurdering og forlag til videre arbeid 

På bakgrunn av litteratur og resultater i denne oppgaven, vil vi her trekke frem ulike aspekter 

som må tas tak i før POTD-strategiene kan gjennomføres i klinikken.  

For valg av individuelle marginer må det vurderes ulike blærefylling ved planCT, det er ikke 

nok med å se på fundusbevegelse kun mellom to ulike blærevolm, slik som mellom planCT 

og MR. Korrelasjonen mellom fundusbevegelse på planCT/MR og gjennomsnittlig 

fundusbevegelse på CBCT er for svak til å kunne gjøre en god prediksjon.. Vi har sett at det 

kun er ca. 30% av fundusbevegelse som kan forklares med blærevolum. Det resterende 70% 

av fundusbevegelsen kan ikke forklares av blærevolum slik det gjøres nå. Selv om marginene 

som brukes i dag er baster på bevegelsen til fundus mellom, så ser vi at det finnes tilfeller 

hvor målvolumet havner utenfor disse marginene, men flertallet har 100 % dekning av 

IDL48.8. Disse pasientene kunne muligens hatt mindre marginer for å dermed spare mere 

normalvev.  

Tar man ved planlegging flere bilder med ulike blærevolum vil dette kunne beskriver 

fundusbevegelsen i større grad og man kan modellere en pasientspesifikk margin. Dette vil 

være en fordel fordi vi har sett at selv om pasienten følgen en drikkeprotokoll så er det mye 

variasjon i blærevolumet under behandlingen. En slik modell vil nok ha en sterkere 

korrelasjon mellom blærevolum og fundusbevegelse, og har potensialet til å redusere 

marginene. Flere VMAT planer kan forberedes med pasientspesifikke marginer og disse kan 

man velge mellom før hver fraksjon. Ved behandling blir pasienten avbildet med CBCT og 

basert på blærevolum velges den beste behandlingsplanen. For å gjennomføre dette er det 

viktig at kvaliteten på CBCT-bildene er av god kvalitet. Det har vi i denne oppgaven vurdert. 

Min vurdering er at kvaliteten på bildene er god nok til at man ved behandling klarer å velge 

best mulig VMAT plan for den gitte fraksjonen. Det var et tilfelle hvor kvaliken var mindre 

god, og dette var for pasienten som var ekstra stor. For denne pasienten kunne det blitt vurdert 

å øke eksponeringen for å gi akseptabel bildekvalitet.  

.  

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Kildeliste 

[1] Folkehelseinstituttet. 2018. Kreft er nå hyppigste dødsårsak i norge. Hentet fra: 

https://www.fhi.no/nyheter/2018/dodsarsakene-2017/. Lastet ned: 10.06.2020. 

[2] Kreftregisteret. 2019. Cancer in norway 2018. Hentet fra: 

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Cancer-in-Norway/cancer-in-

norway-2018/. Lastet ned: 10.06.2020. 

[3] G. B. Kristensen. 2017. Livmorhalskreft. Hentet fra: 

http://oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmorhals. 

[4] D. Xu, G. Li, H. Li og F. Jia, "Comparison of imrt versus 3d-crt in the treatment of 

esophagus cancer: A systematic review and meta-analysis," (på eng), Medicine, vol. 

96, nr. 31, s. e7685-e7685, 2017. 

[5] Q. Wang et al., "Evaluation of intra- and interfraction movement of the cervix and the 

uterine body during intensity modulated radiation therapy," International Journal of 

Radiation Oncology*Biology*Physics, vol. 84, nr. 3, Supplement, s. S446, 

2012/11/01/ 2012. 

[6] P. Chan et al., "Inter- and intrafractional tumor and organ movement in patients with 

cervical cancer undergoing radiotherapy: A cinematic-mri point-of-interest study," 

International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, vol. 70, nr. 5, s. 1507-

1515, 2008/04/01/ 2008. 

[7] A. Buchali et al., "Impact of the filling status of the bladder and rectum on their 

integral dose distribution and the movement of the uterus in the treatment planning of 

gynaecological cancer," Radiotherapy and Oncology, vol. 52, nr. 1, s. 29-34, 1999. 

[8] L. van de Bunt, I. M. Jurgenliemk-Schulz, G. de Kort, J. M. Roesink, J. H. A. Tersteeg 

og U. A. van Der Heide, "Motion and deformation of the target volumes during imrt 

for cervical cancer: What margins do we need?," International Journal of Radiation 

Oncology, Biology, Physics, vol. 69, nr. 3, s. S388-S388, 2007. 

[9] M. L. Bondar et al., "Individualized nonadaptive and online-adaptive intensity-

modulated radiotherapy treatment strategies for cervical cancer patients based on 

pretreatment acquired variable bladder filling computed tomography scans," (på eng), 

Int J Radiat Oncol Biol Phys, vol. 83, nr. 5, s. 1617-23, Aug 1 2012. 

[10] S. m. leksikon. 2019. Kreft. Hentet fra: https://sml.snl.no/kreft. 

[11] D. L. I. AS og F. AS. 2016. Kreft. Hentet fra: 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/kreft. 

[12] Kreftforeningen. Behandling. Hentet fra: https://kreftforeningen.no/om-

kreft/kreftbehandling/?gclid=CjwKCAjw5cL2BRASEiwAENqAPiEsB1wwqclvoHazl

UpepJCRInWMINu4NHAQw_j8epIHbVrsqHc-dhoCTgkQAvD_BwE. Lastet ned: 

29.05.2020. 

[13] J. R. Smith og G. Del Priore, Women's cancers: Pathways to healing. London: 

Springer, 2009. 

[14] J. A. Jordan og A. Singer, The cervix Second utg. Blackwell, 2006. 

[15] Oncolex. Livmorhalskreft. Hentet fra: 

http://oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmorhals?procedureSearchText=livmorhalskreft. 

[16] C. R. o. Norway. 2019. Cancer in norway 2018- cancer incidence, mortality, survival 

and prevalence in norway. (Inger Kristin Larsen utg.). Lastet ned: 03.06.2020. 

[17] S. M. Leksikon. 2020. Epitel. Hentet fra: https://sml.snl.no/epitel. Lastet ned: 

29.05.2020. 

[18] Folkehelseinstituttet, "Hvp-vaksine (humant papillomavirus) - veileder for 

helsepersonell," 2008. 

https://www.fhi.no/nyheter/2018/dodsarsakene-2017/
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Cancer-in-Norway/cancer-in-norway-2018/
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Cancer-in-Norway/cancer-in-norway-2018/
http://oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmorhals
https://sml.snl.no/kreft
https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/kreft
https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftbehandling/?gclid=CjwKCAjw5cL2BRASEiwAENqAPiEsB1wwqclvoHazlUpepJCRInWMINu4NHAQw_j8epIHbVrsqHc-dhoCTgkQAvD_BwE
https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftbehandling/?gclid=CjwKCAjw5cL2BRASEiwAENqAPiEsB1wwqclvoHazlUpepJCRInWMINu4NHAQw_j8epIHbVrsqHc-dhoCTgkQAvD_BwE
https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftbehandling/?gclid=CjwKCAjw5cL2BRASEiwAENqAPiEsB1wwqclvoHazlUpepJCRInWMINu4NHAQw_j8epIHbVrsqHc-dhoCTgkQAvD_BwE
http://oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmorhals?procedureSearchText=livmorhalskreft
https://sml.snl.no/epitel


88 

 

[19] M. Nygård et al., "Evaluation of the long-term anti-human papillomavirus 6 (hpv6), 

11, 16, and 18 immune responses generated by the quadrivalent hpv vaccine," (på 

eng), Clin Vaccine Immunol, vol. 22, nr. 8, s. 943-8, Aug 2015. 

[20] G. B. Kristensen. 2017. Stadiet ved livmorhalskreft Hentet fra: 

http://oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmorhals/Bakgrunn/Stadier. 

[21] S. M. Leksikon. 2019. Hydronefrose. Hentet fra: https://sml.snl.no/hydronefrose. 

Lastet ned: 29.05.2020. 

[22] S. Vaccarella, S. Franceschi, G. Engholm, S. Lonnberg, S. Khan og F. Bray, "50 years 

of screening in the nordic countries: Quantifying the effects on cervical cancer 

incidence," (på eng), Br J Cancer, vol. 111, nr. 5, s. 965-9, Aug 26 2014. 

[23] Kreftforeningen. 2019. Livmorhalskreft. Hentet fra: https://kreftforeningen.no/om-

kreft/kreftformer/livmorhalskreft/. 

[24] I. f. p. kreftforskning. Stor effekt av screening mot livmorhalskreft. Hentet fra: 

https://www.kreftregisteret.no/generelt/nyheter/stor-effekt-av-screening-mot-

livmorhalskreft/. 

[25] E. J. Hall og A. J. Giaccia, Radiobiology for the radiologist. Philadelphia: Wolters 

Kluwer 

2019. 

[26] K. H. Chadwick og H. P. Leenhouts, "A molecular theory of cell survival," (på eng), 

Phys Med Biol, vol. 18, nr. 1, s. 78-87, Jan 1973. 

[27] C. G. Orton. 2016. Fractionation: Radiobiological principles and clinical practice 

Hentet fra: https://oncohemakey.com/fractionation-radiobiological-principles-and-

clinical-practice/#F3-21. 

[28] P. A. K. David J. Dowsett, R. Eugene Johnston, The physics of diagnostic imaging 

2006. 

[29] W. C. Scarfe og A. G. Farman, "What is cone-beam ct and how does it work?," 2008. 

[30] N. Mail, D. J. Moseley, J. H. Siewerdsen og D. A. Jaffray, "The influence of bowtie 

filtration on cone-beam ct image quality," Medical Physics, [Article] vol. 36, nr. 1, s. 

22-32, 2009. 

[31] J. H. Siewerdsen, D. J. Moseley, B. Bakhtiar, S. Richard og D. A. Jaffray, "The 

influence of antiscatter grids on soft-tissue detectability in cone-beam computed 

tomography with flat-panel detectors," Medical Physics, vol. 31, nr. 12, s. 3506-3520, 

2004. 

[32] P. Mayles, A. Nahum og J.-C. Rosenwald, A. Nahum, red. Handbook of 

radiotheraphy. Taylor & Francis Group, 2007. 

[33] DSA. 2012. Volum og dose i ekstern stråleterapi. Hentet fra: 

https://www.dsa.no/publikasjon/straalevernrapport-2012-9-volum-og-doser-i-ekstern-

straaleterapi.pdf. 

[34] X. Deng et al., "Dosimetric benefits of intensity-modulated radiotherapy and 

volumetric-modulated arc therapy in the treatment of postoperative cervical cancer 

patients," (på eng), Journal of applied clinical medical physics, vol. 18, nr. 1, s. 25-31, 

2017. 

[35] D. E. Heron et al., "Conventional 3d conformal versus intensity-modulated 

radiotherapy for the adjuvant treatment of gynecologic malignancies: A comparative 

dosimetric study of dose-volume histograms," (på eng), Gynecol Oncol, vol. 91, nr. 1, 

s. 39-45, Oct 2003. 

[36] L. Cozzi et al., "A treatment planning study comparing volumetric arc modulation 

with rapidarc and fixed field imrt for cervix uteri radiotherapy," (på eng), Radiother 

Oncol, vol. 89, nr. 2, s. 180-91, Nov 2008. 

http://oncolex.no/GYN/Diagnoser/Livmorhals/Bakgrunn/Stadier
https://sml.snl.no/hydronefrose
https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/livmorhalskreft/
https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/livmorhalskreft/
https://www.kreftregisteret.no/generelt/nyheter/stor-effekt-av-screening-mot-livmorhalskreft/
https://www.kreftregisteret.no/generelt/nyheter/stor-effekt-av-screening-mot-livmorhalskreft/
https://oncohemakey.com/fractionation-radiobiological-principles-and-clinical-practice/#F3-21
https://oncohemakey.com/fractionation-radiobiological-principles-and-clinical-practice/#F3-21
https://www.dsa.no/publikasjon/straalevernrapport-2012-9-volum-og-doser-i-ekstern-straaleterapi.pdf
https://www.dsa.no/publikasjon/straalevernrapport-2012-9-volum-og-doser-i-ekstern-straaleterapi.pdf


89 

 

[37] E. Dale. 2014. Adaptiv stråleterapi. Hentet fra: https://onkonytt.no/adaptiv-

straleterapi/. Lastet ned: 30.05.2020. 

[38] C. Broit, "Optimal registration of deformed images," [Ph.D. dissertation] 1981. 

[39] K. Tanderup et al. Embrace 2 - image guided intensity modulated external beam 

radiochemotherapy and mri based adaptive brachytherapy in locally advanced cervicl 

cancer. Hentet fra: 

https://www.embracestudy.dk/UserUpload/PublicDocuments/EMBRACE%20II%20P

rotocol.pdf. 

[40] T. J. Wood, C. S. Moore, C. J. Horsfield, J. R. Saunderson og A. W. Beavis, 

"Accounting for patient size in the optimization of dose and image quality of pelvis 

cone beam ct protocols on the varian obi system," (på eng), The British journal of 

radiology, vol. 88, nr. 1055, s. 20150364-20150364, 2015. 

[41] StatisticsSolutions. 2013. What is linear regression. Hentet fra: 

https://www.statisticssolutions.com/what-is-linear-regression/. Lastet ned: 13.04.2020. 

[42] D. S. Moore, G. P. McCabe og B. A. Craig, Introduction to the practice of statistics, 

Eight utg. W.H Freeman and Company, 2014. 

[43] Wikipedia. 2020. Standard score. Hentet fra: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_score. Lastet ned: 14.05.2020. 

[44] M. Buschmann et al., "Image guided adaptive external beam radiation therapy for 

cervix cancer: Evaluation of a clinically implemented plan-of-the-day technique," (på 

eng), Z Med Phys, vol. 28, nr. 3, s. 184-195, Aug 2018. 

[45] J. Nijkamp et al., "Adaptive radiotherapy for prostate cancer using kilovoltage cone-

beam computed tomography: First clinical results," (på eng), Int J Radiat Oncol Biol 

Phys, vol. 70, nr. 1, s. 75-82, Jan 1 2008. 

[46] J. H. Siewerdsen og D. A. Jaffray, "Cone-beam computed tomography with a flat-

panel imager: Magnitude and effects of x-ray scatter," (på eng), Med Phys, vol. 28, nr. 

2, s. 220-31, Feb 2001. 

[47] M. H. Smitsmans et al., "Automatic prostate localization on cone-beam ct scans for 

high precision image-guided radiotherapy," (på eng), Int J Radiat Oncol Biol Phys, 

vol. 63, nr. 4, s. 975-84, Nov 15 2005. 

[48] O. Smedby og M. Fredrikson, "Visual grading regression: Analysing data from visual 

grading experiments with regression models," (på eng), The British journal of 

radiology, vol. 83, nr. 993, s. 767-775, 2010/09// 2010. 

[49] N. Patni et al., "Assessment of three-dimensional setup errors in image-guided pelvic 

radiotherapy for uterine and cervical cancer using kilovoltage cone-beam computed 

tomography and its effect on planning target volume margins," Journal of Cancer 

Research and Therapeutics, [Original Article] vol. 13, nr. 1, s. 131-136, January 1, 

2017 2017. 

[50] D. Yan, F. Vicini, J. Wong og A. Martinez, "Adaptive radiation therapy," (på eng), 

Phys Med Biol, vol. 42, nr. 1, s. 123-32, Jan 1997. 

[51] S. Thörnqvist et al., "Adaptive radiotherapy strategies for pelvic tumors - a systematic 

review of clinical implementations," (på eng), Acta Oncol, vol. 55, nr. 8, s. 943-58, 

Aug 2016. 

[52] C. Kontaxis, G. H. Bol, L. G. W. Kerkmeijer, J. J. W. Lagendijk og B. W. 

Raaymakers, "Fast online replanning for interfraction rotation correction in prostate 

radiotherapy," Medical Physics, vol. 44, nr. 10, s. 5034-5042, 2017. 

[53] A. Shah, E. Aird og J. Shekhdar, "Contribution to normal tissue dose from 

concomitant radiation for two common kv-cbct systems and one mvct system used in 

radiotherapy," (på eng), Radiother Oncol, vol. 105, nr. 1, s. 139-44, Oct 2012. 

https://onkonytt.no/adaptiv-straleterapi/
https://onkonytt.no/adaptiv-straleterapi/
https://www.embracestudy.dk/UserUpload/PublicDocuments/EMBRACE%20II%20Protocol.pdf
https://www.embracestudy.dk/UserUpload/PublicDocuments/EMBRACE%20II%20Protocol.pdf
https://www.statisticssolutions.com/what-is-linear-regression/
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_score


90 

 

[54] E. Spezi, P. Downes, R. Jarvis, E. Radu og J. Staffurth, "Patient-specific three-

dimensional concomitant dose from cone beam computed tomography exposure in 

image-guided radiotherapy," (på eng), Int J Radiat Oncol Biol Phys, vol. 83, nr. 1, s. 

419-26, May 1 2012. 

[55] R. Ahmad et al., "Increasing treatment accuracy for cervical cancer patients using 

correlations between bladder-filling change and cervix–uterus displacements: Proof of 

principle," Radiotherapy and Oncology, vol. 98, nr. 3, s. 340-346, 2011. 

[56] R. Ahmad, M. S. Hoogman, M. Bondar, I. D. Pree, J. W. Mens og B. J. M. Hijmen, 

"Increasing treatment accuracy for cervical cancer patients usin correlations between 

bladder-filling change and cervix-uterus displacment: Proof of principle," 

Radiotherapy and Oncology, vol. 98, nr. 3, s. P340-346, 2011. 

[57] A. Taylor og M. E. B. Powell, "An assessment of interfractional uterine and cervical 

motion: Implications for radiotherapy target volume definition in gynaecological 

cancer," Radiotherapy and Oncology, vol. 88, nr. 2, s. 250-257, 2008. 

[58] N. H. Haripotepornkul, S. K. Nath, D. Scanderbeg, C. Saenz og C. M. Yashar, 

"Evaluation of intra- and inter-fraction movement of the cervix during intensity 

modulated radiation therapy," Radiotherapy and Oncology, vol. 98, nr. 3, s. 347-351, 

2011/03/01/ 2011. 

[59] S. T. Heijkoop et al., "Clinical implementation of an online adaptive plan-of-the-day 

protocol for nonrigid motion management in locally advanced cervical cancer imrt," 

International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, vol. 90, nr. 3, s. 673-

679, 2014. 

[60] L. Bondar, L. Velema, J. W. Mens, E. Zwijnenburg, B. Heijmen og M. Hoogeman, 

"Repeat ct-scan assessment of lymph node motion in locally advanced cervical cancer 

patients," Strahlentherapie und Onkologie, vol. 190, nr. 12, s. 1104-1110, 2014/11/01 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Appendiks A 

Dicomtags for tilfeldig pasient A. 

 

 

 

 

 

 

 

DICOM TAG

Study date 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307

Series date 20190318 20190319 20190320 20190321 20190322 20190325 20190326 20190327 20190328 20190329 20190401 20190402

Acquistion date 20190318 20190319 20190320 20190321 20190322 20190325 20190326 20190327 20190328 20190329 20190401 20190402

Content date 20190318 20190319 20190320 20190321 20190322 20190325 20190326 20190327 20190328 20190329 20190401 20190402

Station name SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R 

Scan options  SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH

Slice thickness 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454

KVP 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Data collection diameter 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658

Software versions PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0

Reconstruction diameter 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658

Distance source to detector 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Distance source to patient 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Table height 113,28054 112,582382 113,428139 107,20605 112,478831 113,292948 113,544814 111,629328 112,464918 110,742443 109,455577 111,806037

Rotation direction CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

Exposure time 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

X-ray tube current 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Exposure 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Filter type Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1

Focal spots 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Convolution kernel Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak 

Pasient position HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS 

Rows 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

Columns 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

Rescale intercept -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000

Rescale slope 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307 20190307

20190403 20190404 20190405 20190408 20190409 20190410 20190411 20190412 20190415 20190416 20190417 20190420 20190423

20190403 20190404 20190405 20190408 20190409 20190410 20190411 20190412 20190415 20190416 20190417 20190420 20190423

20190403 20190404 20190405 20190408 20190409 20190410 20190411 20190412 20190415 20190416 20190417 20190420 20190423

SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R SB10R 

SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH

1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658

PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0

261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

116,535214 113,610378 111,406656 108,611572 109,554369 113,39405 113,186608 109,666341 108,940978 115,366151 107,914222 105,268463 108,116232

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12525 12500 12500 12525 12500 12525

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

750 750 750 750 750 750 750 751 750 750 751 750 751

Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak 

HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS 

512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

-1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Dicomtags for tilfeldig pasient B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICOM TAG

Study date 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219

Series date 20190305 20190306 20190307 20190308 20190311 20190312 20190313 20190314 20190315 20190318 20190319 20190320

Acquistion date Acq date NaN 20190306 Acq date NaN 20190308 20190311 20190312 20190313 20190314 20190315 20190318 20190319 20190320

Content date 20190305 20190306 20190307 20190308 20190311 20190312 20190313 20190314 20190315 20190318 20190319 20190320

     Station name SB9R SB8R SB9R SB9R SB9R SB10R SB9R SB9R SB9R SB9R SB9R SB9R

     Scan options  SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH

     Slice thickness 1,98972452 1,98972454 1,98972452 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454

     KVP 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

     Data collection diameter 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658

     Software versions PVA 2.5.16.0 PVA 2.21.14.0 PVA 2.5.16.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0

     Reconstruction diameter 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658

     Distance source to detector 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

     Distance source to patient 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

     Table height 120,68961 120,899553 122,075891 117,638125 119,381565 117,390173 120,589949 114,475896 118,845022 117,524546 115,763311 120,857399

     Rotation direction CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

     Exposure time 7500 12500 7500 12525 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

     X-ray tube current 100 60 100 60 60 60 60 60 60 60 60 60

     Exposure 750 750 750 751 750 750 750 750 750 750 750 750

     Filter type Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1

     Focal spots 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

     Convolution kernel Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak 

     Pasient position HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS 

     Rows 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

     Columns 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

     Rescale intercept -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000

     Rescale slope 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219 20190219

20190321 20190322 20190325 20190327 20190328 20190402 20190304 20190404 20190405 20190408 20190409 20190410 20190411

20190321 20190322 20190325 20190327 20190328 20190402 Acq date NaN 20190404 20190405 20190408 20190409 20190410 20190411

20190321 20190322 20190325 20190327 20190328 20190402 20190304 20190404 20190405 20190408 20190409 20190410 20190411

SB9R SB9R SB9R SB9R SB9R SB9R SB9R SB10R SB9R SB9R SB9R SB10R SB10R 

SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH SMOOTH

1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972452 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454 1,98972454

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658

PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.5.16.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0 PVA 2.22.5.0

261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658 261,729658

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

119,422867 120,2775 121,444388 121,058796 126,332056 120,314529 113,616204 117,986201 119,63621 116,396396 117,016433 116,195739 111,699832

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CW CC CC CC

12500 12500 12500 12600 12500 12600 7500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

60 60 60 60 60 60 100 60 60 60 60 60 60

750 750 750 756 750 756 750 750 750 750 750 750 750

Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1 Tit V1,FF V1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak Ram-Lak 

HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS HFS 

512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

-1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Appendiks B 

Måling av intrafraksjonell bevegelse for fundus for alle fraksjoner. 
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Måling av intrafraksjonell bevegelse for cervix for alle fraksjoner.  
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Appendiks C  

Volum og forhold mellom CTV_LR, ITV_LR og ITV_STANDARD. 

 

PASIENT CTV ITV CTV/ITV ITV/CTV ITV_S

1 287,74 634,73 0,45 2,21 537,9

2 135,87 334,47 0,41 2,46 324,5

3 333,89 709,05 0,47 2,12 601,8

4 242 579 0,42 2,39 508,1

5 285,77 658,99 0,43 2,31 561,5

6 244,35 493,58 0,50 2,02 489,5

7 220,28 552,34 0,40 2,51 497,1

8 205,11 471,97 0,43 2,30 433,9

9 208,65 506,84 0,41 2,43 483,3

10 177,6 424,1 0,42 2,39 396,5

11 129,73 358 0,36 2,76 312,7

12 197,75 470,05 0,42 2,38 448,7

13 172,47 442,06 0,39 2,56 392,4

14 254,97 571,1 0,45 2,24 521,4

15 262,73 598,11 0,44 2,28 551,4

16 183,85 394,73 0,47 2,15 386,2

17 207,94 487,35 0,43 2,34 438,6

18 255,48 522,61 0,49 2,05 514,5

19 219,79 461,72 0,48 2,10 460,4

GJ.SNITT 222,42 508,98947 0,43 2,32 466,34


