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Ágrip 

Inngangur : Innri geislameðferð er þegar geislavirkri hleðslu er komið fyrir í eða við æxli innan í 

líkamanum. Markmið innri geislameðferðar er að ná háum geislaskammti í afmarkað meðferðarsvæði. 

Í desember 2011 kom ný uppfærsla í geislaáætlunarkerfi Landspítala en með því opnuðust nýir 

möguleikar á nákvæmri geislaáætlun við innri geislameðferðir. Áætlað að með þessu sé unnt að taka 

upp endurbætta meðferðatækni í samræmi við ráðgjöf GEC-ESTRO vinnuhóps. 

Markmið : Markmið rannsóknarinnar var að leggja mat á það hve áreiðanlegar upplýsingar TLD-

mælingar í áhættulíffærum gefa við mat á geislaskömmtum við innri geislameðferð gegn 

leghálskrabbameini. Einnig var markmiðið að skoða áætlaða geislaskammta í rúmmálum innan 

áhættulíffæra í samræmi við ráðgjöf GEC-ESTRO vinnuhópsins og bera saman við mældan 

geislaskammt með TLD geislanemum.  

Efni og aðferðir : Skoðuð voru gögn 17 kvenna sem höfðu fengið innri geislameðferð gegn 

leghálskrabbameini á Landspítala á árunum 2009-2011. Fegnar voru TLD mælingar í áhættulíffærum, 

endaþarms og þvagblöðru úr tölvukerfi geislaeðlisfræðideildar. Með nýjum hugbúnaði 

geislaáætlunarkerfis voru TLD nemarnir staðsettir á röntgenhermismyndum í meðferð tveggja 

sjúklinga. Með geislaáætlun er notað hnit TLD geislanemanna og reiknaður áætlaður geislaskammtur í 

þeim. Útreikningar eru bornir saman við mældan geislaskammt TLD úr innri geislamælingum 

sjúklinganna. Allar CT og CBCT rannsóknir sjúklinganna voru fluttar inn í geislaáætlunarkerfið. Með 

geislaáætlun fyrir hverja rannsókn var áætlaður geislaskammtur í mest útsettu 0,1 cm
3
, 1 cm

3
, 2 cm

3
 

og 5 cm
3 

í áhættulíffærum. Niðurstöður útreikninga voru bornar saman við hæstu mæligildi TLD 

geislanema og meðaltal geislaskammta sem mældust með TLD geislanemum fyrir viðkomandi 

meðferðarskipi. 

Niðurstöður : Fylgni milli áætlaðs geislaskammts í TLD geislanemum í geislaáætlunarkerfi og mælds 

geislaskammts í TLD geislanemum er 0,452. Fylgni milli áætlaðs geislaskammts í rúmmálum og 

hæsta mælda geislaskammts með TLD er 0,339 - 0,389 í endaþarmi og 0,827 - 0,873, í þvagblöðru. 

Fylgni á milli áætlaðs geislaskammts í rúmmálum og geislaskammts að meðaltali sem mældur var 

með TLD geislanemum er 0,132 - 0,153 í endaþarmi og 0,844 - 0,864 í þvagblöðru. 

Umræða : TLD er ekki leiðrétt fyrir fjarlægð en allt að 33% hlutfallslegur munur getur verið við aflestur 

TLD í 10 til 100 mm fjarlægð frá geislahleðslu. Tilviljunarkennt hvar TLD geislanemar lenta í 

endaþarmi en þeir voru á sama stað fyrir þvagblöðru. Nákvæm og rétt staðsetning í 

geislaáætlunarkerfi er mikilvæg. Niðurstöður milli áætlaðs og mælds geislaskammts í TLD eru 

sambærilegar við niðurstöður annarra. Fyrir þvagblöðru fékkst góður línulegur fylgnistuðull á milli 

áætlaðs geislaskammts í rúmmálum og mælds geislaskammts með TLD heldur en fyrir endaþarm, 

sem eru sambærilegar við niðurstöður annarra.    

Ályktanir : Nota skal TLD mælingar í áhættulíffærum til að gefa viðbótar upplýsingar.  Þær eiga ekki 

að koma í staðinn fyrir geislaáætlanakerfi til að meta geislaskammta. Mikilvægt er að á Landspítala sé 

fylgt þeirri þróun sem GEC-ESTRO vinnuhópurinn mælir með við notkun geislaáætlunar við innri 

geislameðferðir. Þar er geislaáætlunarkerfi ráðandi þáttur í mati á geislaskömmtum í áhættulíffærum. 
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Þakkir 

Þetta verkefni er skrifað sem lokaverkefni til diplómaprófs í geislafræði við Læknadeild Háskóla 

Íslands. Garðar Mýrdal eðlisfræðingur og forstöðumaður Geislaeðlisfræðideildar Landspítala 

Háskólasjúkrahús átti hugmyndina að verkefninu, sem var unnið á Geisladeild Landspítalans. 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Garðari Mýrdal, Maríu Sastre og Jónínu Guðjónsdóttir fyrir 

góða leiðsögn í tengslum við verkefnið og mikla þolinmæði. Einnig vil ég þakka starfsfólki 

Geisladeildarinnar fyrir góðar móttökur, gott starfsumhverfi. Eins vil ég þakka Óla Palla Geirsyni fyrir 

tölfræðiaðstoð hjá Tölfræðimiðstöð Háskóla Íslands. Fyrir yfirlestur á ritgerðinni vil ég þakka Helga 

Jóhannesi Ísakssyni.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrri góðan stuðning, þolinmæði og hvatningarorð á 

meðan verkefninu stóð. 
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2D  Two-dimensional 

3D  Three-dimensional 
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CT  Computed Tomography 

CTV  Clinical Target Volume 

D5cm
3 

Áætlaður geislaskammtur í þessu rúmmáli 

DVH  Dose volume histogram 

Dmax Hæsti geislaskammtur mældur með TLD geislanema 
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HDR High dose rate 
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Pat/session Sjúklinganúmer/meðferðarskipti 

PTV  Planning Target Volume 

SD  Staðalfrávik 

TLD  Thermo Luminescent Dosimeter 
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1 Inngangur 

1.1 Bakrunnur rannsóknar 

Saga innri geislameðferðar hefst með uppgötun Henry Becquerel ágeislavirkni árið 1896 en tveimur 

árum síðar uppgötvaði Marie Curie radíum (1). Innri geislameðferð er þegar geislavirkri hleðslu er 

komið fyrir í eða við æxli inni í líkamanum. Markmið innri geislameðferðar er að ná sem bestri meðferð 

með lágum geislaskammt í litlu meðferðarsvæði. Fyrsta meðferð með radíum var framkvæmd árið 

1906 í París. Árið 1919 hófst á Íslandi innri geislameðferð með radíum á Radíumstofunni. Mismunandi 

aðferðir í meðferðum komu fram á þessum tíma s.s Stokkhólmsaðferðin, Parísaraðferðin og 

Manchesteraðferðin. Stokkhólmsaðferðin var tekin upp á Landspítala árið 1967 gegn 

leghálskrabbameini (1, 2).  

ICRU Report 38 (International Commission on Radiation Units and Measurements) lýsir innri 

geislameðferð samkvæmt skammtahraða geislunar (e. dose rate) í ákveðnum viðmiðunarpunkti í 

líkamanum (3). Háskammtahraði HDR (e. high dose rate) er skammtahraði sem er hærri en 12 Gy/klst 

sem leysti af lágskammtahraða LDR (e. low dose rate) sem er minni en 2 Gy/klst. Kostur HDR er að 

meðferðin tekur 3-5 mín í staðinn fyrir 15-17 klukkustundir með LDR. Þegar skammtahraði er aukinn 

verða líffræðileg áhrif geislunar meiri og því getur orðið 

aukning á aukaverkunum í nærliggjandi líffærum. Þegar 

tekin var upp HDR meðferð varð því breyting á meðferð 

með innri geislun, geislaskammtur var hafður minni og 

fjöldi meðferðskipta var aukinn miðað við meðferð með 

lágskammtahraða. Markmið ICRU 38 var að geta borið 

saman ólíkar meðferðar aðferðir og þar var gert ráð fyrir 

að gefa geislaskammt í viðmiðunarpunkt A 

(Manchesteraðferð). Þessi aðferð er notuð í dag á 

Landspítala. Viðmiðunarpunktur A í leghálsi er 2 cm til 

hliðar við legholið og 2 cm fyrir ofan slímhimnu 

leggangahvolfs (e. fornix vaginae), punkturinn er fundin á 

mynd með því að fara 2 cm upp frá brúninni á 

geislahaldaranum og 2 cm til hliðar við miðgöng, eins og 

sést á mynd 1. Punktur A hefur því þróast í gegnum árin 

frá því að vera líffærafræðilegur (e. anatomical) yfir í að staðsetning hans er skilgreind út frá 

geislahaldaranum. Viðmiðunarpunktur B er ekki mikið notaður í dag á Landspítala en hann er 5 cm frá 

miðlínu eða 3 cm til hliðar frá punkti A eins og sést á mynd 1 (2, 3).  

Í dag er notuð eftirhleðslutækni á Landspítala með Ir-192 en hún var tekin upp árið 2000 og er HDR 

meðferð. Ir-192 leysti þá Cs-137 af hólmi sem var LDR meðferð, en Cs-137 leysti radíum af hólmi árið 

1987. Í eftirhleðslutæki er geislavarið hylki sem geymir geislahleðsluna þegar hún er ekki í notkun. Það 

hefur þann kost að óveruleg geislavirkni kemst út úr hylkinu þar sem geislahleðslan er geymd en það 

þýðir að lítið geislaálag er á starfsfólk (1, 3). Tækið er tengt með leiðslum í geislahaldara (e. 

applicator) sem staðsettur er í eða við æxlið. Tækið er tengt við stjórnstöð sem gefur þann kost að 

Mynd 1   Staðsetning 
viðmiðunarpunkta A og B 
samkvæmt IRCU 1985 (3). 
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hleðslan getur stoppað á mismunandi sætum í geislahaldaranum og þaðan er unnt að forrita tíma sem 

hleðslan stoppar á hverjum stað. Áður en meðferðin á sér stað er geislaáætlun fyrir meðferð sjúklinga 

skráð í forrit stjórnstöðvar og eru þar fyrirfram ákveðin geislahleðslusæti sett inn ásamt meðferðartíma 

(2). 

Innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini (e. cervical cancer) er ein hagkvæmasta 

meðferðartækni sem er í boði. Ástæður fyrir þessu eru tvær: a) líffræðileg lögun þar sem 

geislahaldarinn kemst nálægt meðferðarsvæðinu, b) lögmálið um kvaðrat fjarlægðar (e. inverse square 

law). Þar sem hár geislaskammtur er gefin í meðferðarsvæði en samkvæmt lögmálinu lækkar hann 

fljótt með fjarlægð, sem hentar vel til að hlífa áhættulíffærum (e. organ at risk). Með betri myndtækni er 

hægt að staðsetja æxli nákvæmar og hlífa heilbrigðum vef með því að staðsetja legu haldara við 

frágang geislaáætlunar. Með öflugri geislaáætlunarkerfum (e. dose planning system) í tölvu og betri 

þekkingu manna á geislalífeðlisfræði hefur innri geislameðferð orðið nákvæmari og öruggari (1).  

Í desember 2011 kom ný uppfærsla á geislaáætlunarkerfi Landspítala en þar með eru nýir 

möguleikar á nákvæmri geislaáætlun við innri geislameðferðir. Áætlað er að með þessari uppfærslu sé 

unnt að taka upp endurbætta meðferðartækni í samræmi við GEC-ESTRO ráðgjafahópinn (4, 5).  

1.2 Leghálskrabbamein 

1.2.1 Líffærafræði leghálsins  

Leghálsinn (e. cervix) er hluti af leginu (e. uterus) þar sem leggöngin (e. vagina) tengjast neðsta hluta 

legbolsins (e. uterine corpus). Legið er hluti af æxlunarfærum kvenna ásamt eggjastokkum (e. 

ovaries), eggjaleiðurum (e. uterine tubes), leggöngum, ytri kynfærum (e. vulva) og mjólkurkirtlum (e. 

mammary glands). Legið er leið fyrir sæði karlmanns til að komast frá leggöngum yfir í eggjaleiðarana, 

eins er það bólfesta fósturvísa (e. fertilized ovum) en fóstrið þroskast þar á meðgöngu. Ef bólfesta 

fósturvísa á sér ekki stað í tíðarhringnum er legið uppspretta tíðablæðinga kvenna (6).  

Legið er perulaga líffæri og hjá konum sem ekki hafa orðið þungaðar er það um 7,5 cm langt, 5 cm 

breitt og 2,5 cm þykkt. Það er stærra hjá konum sem hafa nýlega verið þungaðar og minna hjá konum 

eftir tíðarhvörf (6, 7). Legið liggur í botni grindarhols framan við endaþarm (e. rectum) og aftan við 

þvagblöðru (e. urinary bladder) (7). Leghálsinn er pípulaga og um 2,5 cm langur (8). 

Vefjafræðilega er legið samansett úr þremur lögum, ysta lagið nefnist hála eða varahjúpur (e. 

perimetrium) sem er einfaldur flöguþekjuvefur sem klæðir bæði þvagblöðru og endaþarm að hluta. 

Miðlagið nefnist vöðvahjúpur (e. myometrium) og er úr þremur lögum sléttvöðvafruma sem eru þykkust 

í legbotni (e. fundus uteri) sem er nálægt opnunum inn í eggjaleiðarana og er þynnst í leghálsinum. 

Við barnsburð orsakar hormónið oxytocin samdrátt í þessum vöðvafrumum en það hjálpar til við að ýta 

barninu úr móðurkviði. Innsta lagið nefnist legslímhúð (e. endometrium) það er slímhúðin hún skiptist í 

3 hluta. Fyrst hlutinn er einföld stuðlaþekja með bifhærðum og seytandi frumum. Slímhúðarkirtlar er 

mynda annan hluta en þeir ganga niður í slímhúðina og ná næstum alveg niður að miðlaginu. 

Þriðjihlutinn er þunnt bandvefslagi. Legslímhúðinni er skipt upp í tvo lög, virka lagið (e. stratum 

functionalis) sem losnar upp við tíðarblæðingar og grunnlag (e. stratum basalis)  sem helst og er síðan 

upphaf að nýju virku lagi. Á mynd 2 sést legið og leggöng ásamt vefjafræðilegri samsetningu (6, 8).  
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Mynd 2 Sýnir legháls og leggöng ásamt vefjafræðilegri samsetningu (6). 

 

1.2.2 Almennt um myndun krabbameina 

Krabbamein verða til þegar frumur skipta sér óeðlilega, verða bæði illkynja í útliti og hegðun. 

Krabbamein er samheiti yfir sjúkdóma en þeir geta átt uppruna sinn í flestum vefjum og líffærum 

líkamans. Krabbameinum er gefið nafn eftir þeim vefjum og líffærum sem þau eiga upptök sín í. Talið 

er að eðlileg fruma breytist t.d. með stökkbreytingu nefnist hún þá forstigsbreyting. Forstigsbreytingar 

eru óeðlilegar, þær byrja að hafa áhrif á uppbyggingu líffærisins, geta síðan leit til æxlisfrumna en æxli 

getur bæði verið góðkynja og illkynja. Líkaminn verður fyrir stökkbreytingum alla daga en frumur 

líkamans búa yfir miklum hæfileikum til að gera við skaðann og því verða hlutfallslega mjög fáar 

stökkbreytingar að krabbameinum. 

Krabbameins eða illkynja æxli einkennast af stjórnlausri frumufjölgun. Krabbamein virðir ekki 

landamæri sín og vex inn í aðlægan vef og jafnvel inn í sogæðar og blóðæðar. Þannig getur það borist 

út um líkamann og myndað meinvörp í eitlum og örðum líffærum. Ef um góðkynja æxli er  að ræða þá 

virðir það landamærin sín og vex ekki í aðliggjandi vef og dreifist ekki um líkamann (9).  

1.2.3 Áhættuþættir leghálskrabbameins 

Leghálskrabbamein er oftast flöguþekjukrabbamein eða kirtilfrumukrabbamein, en talið er að það 

þroskist oftast út frá forstigsbreytingum í leghálsi. Leghálskrabbamein hefur lengi verið tengt lífstíl og 

kynhegðun kvenna ásamt fleiri þáttum eins og aldri við fyrstu samfarir, fjölda rekjunauta og reykingum 

(10).  

Í dag er helsti áhættuþáttur fyrir leghálskrabbameini talinn veirusýking sem nefnist Human 

Papilloma Virus (HPV) sem er kynsjúkdómur og smitast við kynmök en smit af henni er álitinn 

forsenda fyrir myndun krabbameins (9, 10). Talið er að 80% kvenna smitist einhvern tímann um ævina 
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og talið er að þær smitist fljótlega eftir fyrstu kynmök og því er HPV smit algengast meðal yngri kvenna 

eða hjá allt að 40%. Eftir þrítugt lækkar hlutfallið mjög hratt og nær jafnvægi eftir 45 ára aldur eða 5-

7%. Eftir smit myndar ofnæmiskerfið mótefni sem eyða veirunni í um 92% tilfella innan 18 mánaða eftir 

sýkingu. Því leiðir smit aðeins í undantekningartilvikum til leghálskrabbameins (11). Til eru meira en 

100 undirstofnar af HPV og 40 eru kynfærastofnar en af þeim eru 15 sem geta orsakað 

leghálskrabbamein. Aðallega eru þetta stofnar HPV 16 og 18. Hefur því þróun bóluefnis beinst að 

þessum tveimur stofnum en þeir valda um 60-70% tilfella leghálskrabbameins og 40% alvarlegra 

forstigsbreytinga. Stúlkur á aldrinum 10-12 ára eru bólusettar (fyrir kynþroskaaldur) því það þarf að 

bólusetja stúlkur áður en þær  hafa hafið kynmök. Ekki er gagn af bóluefninu hjá þeim konum sem 

hafa smitast af HPV veirum, er því leghálsstrokið ennþá mjög mikilvægur þáttur í forvarnaskyni gegn 

leghálskrabbameini (9, 10, 12).  

1.2.4 Algengi og skimun leghálskrabbameins 

Leghálskrabbamein var þriðja algengasta krabbamein hjá konum í heiminum árið 2008 á eftir 

brjóstakrabbameini og krabbameini í ristli (13). Áætlað er að 530.000 ný tilfelli leghálskrabbameins  

hafa greinst í heiminum árið 2008 og  275.000 konur dóu úr því það sama ár. Leghálskrabbamein er 

ein helsta ástæða fyrri dauða vegna krabbameins hjá konum í þróunarlöndum þá aðallega í Afríku,  

Mið-Ameríku, Suður- og Mið-Asíu ásamt Malasíu. Leghálskrabbamein er algengara en önnur algeng 

krabbamein hjá konum undir 45 ára aldri (13, 14). 

Samkvæmt tölum Krabbameinskrár Krabbameinsfélags Íslands greindust að meðaltali 14 konur 

með leghálskrabbamein á ári tímabilið 2005 til 2009 hér á landi og meðalfjöldi látinna var 2 á ári á 

þessu sama tímabili. Meðalaldur við greiningu var 44 ár og er leghálskrabbamein um 2,1% af öllum 

greindum krabbameinum á Íslandi á tímabilinu, sjá töflu 1 (15). 

Tafla 1 Yfirlit yfir fjölda leghálskrabbameina 2005-2009. Taflan sýnir nýgengi, meðalaldur og 
dánartíðni fyrir leghálskrabbamein á Íslandi á fimm ára tímabili. Af vefsíðunni 
www.krabbameinskrá.is (15). 

 

 

 Tíðni leghálskrabbameins hefur lækkað til muna þ.e.a.s. nýgengi um 64% og dánartíðni um 83% 

eftir að leghálskrabbameinsleit hófst hér á landi  í júní 1964 (11, 12). Við leghálskrabbameinsleit er 

tekið frumustrok frá leghálsi (e. pap-smear) en það hjálpar til að greina forstigsbreytingar í leghálsi og 

meðhöndla áður en eiginlegt krabbamein myndast.  
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Í mörgum löndum er skimunaraðferð ekki beitt og því er talið að tíðni leghálskrabbameins sé svona 

há í heiminum. Við leghálskrabbameinsleit er framkvæmd kvensjúkdómaskoðun og frumustrokið fer 

þannig fram að læknirinn notar lítinn tréspaða og bursta sem taka frumusýni af yfirborði leghálsins og 

síðan er sýnið skoðað á frumurannsóknarstofu (9, 16).  

Konur á aldrinum 20-69 ára á Íslandi eru boðaðar til skoðunar á tveggja ára fresti á leitarstöð 

Krabbameinsfélags Íslands en eins geta konur mætt á heilsugæslustöðvar, stofu sérfræðings í 

kvensjúkdómum og til heimilislæknis (16).  

1.2.5 Einkenni leghálskrabbameins 

Til að byrja með er leghálskrabbamein alltaf einkennalaust og því uppgötvast oftast hér á landi illkynja 

vöxtur við leghálsstrok. Ef konur greinast fyrst með langt genginn sjúkdóm  hafa þær yfirleitt  ekki mætt 

í boðaða krabbameinsleit (9).  

Fyrstu einkenni eru oftast blæðingar við áreynslu, samfarir og einnig sársauki við samfarir,  eða 

milliblæðingar. Hjá eldri konum geta fyrstu einkenni verið brún eða mikil hvítleit útferð. Við langt 

genginn sjúkdóm geta einkennin breyst og verið óþægilegur þrýstingur á þvagblöðru og endaþarm. 

Þessi verkur getur leitt niður í aftanverð læri vegna þrýstings á taugar og eins getur komið bjúgur á 

fætur vegna þrýstings á sogæðar (9, 17).  

1.2.6 Greining og stigun leghálskrabbameins 

Forstigsbreytingar eru greindar með frumustroki. Þessar breytingar í flöguþekjuyfirborðinu nefnast CIN 

(cervical intraepithelial neoplasia) og er skipt upp í flokka eftir alvarleika í CIN I, CIN II og CIN III. 

Meðferð forstigsbreytinganna ræðst síðan af þessari greiningu (9, 10). Frumustrok segir oftast til um 

hvort illkynja vöxtur er til staðar en stundum er rannsóknin ekki fullnægjandi. Ef einkenni eru til staðar 

er gerð leghálsspeglun til að skoða leghálsinn enn betur. Tekin eru vefjasýni í spegluninni og þau sett í 

vefjarannsókn (9). Forstigbreytingar í leghálsi eru meðhöndlaðar eftir CIN gráðu þeirra, ef CIN I  

breyting er til staðar þá nægir eftirlit með frumustroki. Ef CIN II og CIN III breytingar eru til staðar þarf 

að fjarlægja vefinn með breytingunum og nefnist sú aðgerð keiluskurður. Er hún framkvæmd með 

skurðhníf, brennsluhníf, leysitækni eða frystingu. Ef um er að ræða mjög lága stigunn krabbameins á 

afmörku svæði er einnig hægt að framkvæma keiluskurð (9, 10). 

Ef vefjarannsóknin leiðir í ljós að krabbamein sé til staðar er gerð ítarlegri skoðun á sjúklingnum til 

að sjá hvort æxlið hafi dreift sér. Það er gjarnan gert með tölvusneiðmyndarannsókn (e. Computed 

Tomography, CT) og/eða segulómrannsókn (e. Magnetic Resonance Imaging, MRI). Segulómmyndir 

eru sérstaklega skoðaðar við greiningu leghálskrabbameins því þar sést staðsetning æxlis miðað við 

aðra mjúkvefi mjög vel. Oft er einnig þvagblaðran skoðuð með blöðruspeglun og einnig tekin 

röntgenmynd af þvagleiðurum (1, 9). 

Leghálskrabbamein er stigað eftir FIGO (The International Federation of Gynecology and 

Obstetrics) alþjóðlegu kerfi,  þetta eru fimm stig (0-IV) með undirflokka en fylgiskjal 1 sýnir flokkunina 

(18). Stig 0 þar er ekki um ífarandi krabbamein að ræða. Á stigi I  er æxlið takmarkað við leghálsinn. Á 

stigi II þá er það komið út fyrir leghálsinn en nær ekki að grindarholsveggnum og ekki niður að neðri 

þriðjungi legganga. Á stigi III hefur það ekki teygt sig að grindarholsveggnum en niður í neðri þriðjungi 
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legganga. Á stigi IIIA hefur æxlið teygt sig að grindarholsvegnum eða að sjúklingur er ekki lengur með 

starfhæf nýru. Við stigi IV hefur æxlið teygt sig út fyrir grindarholið og/eða er komið inn í slímhúð 

þvagblöðruna og/eða endaþarms eða borist í fjarlægð líffæri. (18-20). 

1.3 Meðferð við leghálskrabbameini 

Eftir greiningu og ítarlega sjúkdómsskoðun er hægt að framkvæma stigun æxlisins en batahorfur 

sjúklings og meðferðin eru háðar útbreiðslu sjúkdómsins við greiningu. Samkvæmt leiðbeiningum 

Landspítala frá febrúar 2011 er leitast við að samtvinna geisla- og lyfjameðferð sem má ekki taka 

lengri tíma en 7 vikur eða 50 daga (21). Þessar meðferðarleiðbeiningar leystu af hólmi eldri 

leiðbeiningar NOCECA sem er samnorrænn meðferðarskrá gefin út af norrænum samtökum 

kvensjúkdómalækna í krabbameinslækningum. NOCECA prótókoll er með hámarkslengd meðferðar 

einnig 7 vikur og skiptist í tvo flokka, I og II eftir stærð æxlisins (2).  

Samkvæmt nýju leiðbeiningunum fer sjúklingur sem er með FIGO stig Ia, Ib1 eða Ib2 í aðgerð þar 

sem allt legið er fjarlægt og nærliggjandi eitlar. Þessum sjúklingum er gefin geisla- og lyfjameðferð ef 

meinvörp finnast í eitlum, vöxtur er í varahjúpnum (e. perimetrium) eða skurðrendur eru ekki fríar. 

Einnig er mælt með geislameðferð ef æxlið er stærra en 3 cm og dýpt íferðar er meiri en 2/3 af 

þykktinni, eða æxlið er meira en 2 cm þar sem dýpt íferðar er 1/3 af þykktinni og æðaíferð er til staðar. 

Ytri geislameðferð er gefin, 1,8 Gy á dag í 25 skipti með fjórum reitum, 0°, 180°, 90° og 270° og 

inniheldur geislarúmmálið eitla þar sem æxli og legháls voru áður. Ef skurðrendur eru ekki fríar er 

geislameðferð gefin með fjórum réttum, einnig 1,8 Gy á dag í 25 skipti í 0° og 180° og inniheldur 

geislasvæðið eitla og svæði þar sem æxli og legháls voru áður. Í stefnu 90° og 270° er gefið 0,2 Gy á 

dag í 25 skipti  þar sem geislarúmmálið inniheldur skurðrendurnar. Krabbameinslyfjameðferð er gefin 

samhliða ytri geislameðferð. Hún er gefin einu sinni í viku og 5 meðferðarskipti. Skammturinn er 40 

mg/m
2
 og hámarksskammtur er 70 mg á viku. Þá daga sem sjúklingur fær krabbameinslyfjameðferð er 

hún gefin á undan ytri geislameðferðin þann daginn. 

Sjúklingur með Ib2, IIa, IIb, IIIa, IIIb og IVa FIGO stigun fá ytri og innri geislameðferð ásamt 

krabbameinslyfjameðferð. Verður sagt nánar frá innri geislameðferð í næsta kafla (1.3.1). Ytri 

geislameðferðin er gefin með fjórum reitum, þar sem sjúklingur liggur á bakinu.  Gefið er 1,8 Gy á dag 

í 25 skipti á stefnu 0° og 180° sem innihalda geislarúmmál með æxli og legi, ásamt eitlum með/án 

meinvörpum eftir stigun.  Í stefnu 90° og 270° er gefið 0,2 Gy á dag í 25 skipti og nær geislarúmmálið 

til æxlis, legs og ef til staðar eru eitlar með meinvörpum eru þeir hafðir með. Ef æxlið er stærra en 8 

cm er bætt við meðferðina tveimur reitum í beinu framhaldi með 90° og 270° stefnu með 

geislarúmmálið eingöngu yfir sjálft æxlið í leghálsinum en gefið er 2 Gy á dag í 5 skipti, sjúklingar með 

IVa fá þessa tvo reiti alltaf. Krabbameinslyfjameðferð er gefin eins og hjá sjúklingum með FIGO stig Ia, 

Ib1 eða Ib2 en gefin helst í 6 vikulegar meðferðir.  

Ef sjúklingur er með FIGO stig IVb fær sjúklingurinn líknandi meðferð, það er meðferð gegn 

einkennum (21).  
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1.3.1 Innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini 

Samkvæmt leiðbeiningum Landspítala frá febrúar 2011 er innri geislameðferð (e. brachytherapy) gefin 

samhliða ytri geislameðferð og krabbameinslyfjameðferð. Innri geislameðferðin hefst þegar búið er að 

gefa minnst 20 Gy í ytri geislameðferð hjá sjúklingum með FIGO stigun Ib2, IIa og IIb, en eftir 30 Gy 

hjá sjúklingum með FIGO stigun IIIa og IIIb. Öllum sjúklingum eru gefin 5 Gy í 5 skipti og tvisvar i viku 

af innri geislameðferð. Þá daga sem innri geislameðferð er gefin er ytri geislameðferð eða 

krabbameinlyfjameðferð ekki gefin (21). Með gömlu leiðbeiningunum, samkvæmt NOCECA II er innri 

meðferð gefin í lok þriðju viku og fer sjúklingur þrjá dag í röð og síðan í tvö skipti í sjöttu viku. Það voru 

gefin 4,2 Gy í þessi 5 skipti (2). 

1.3.1.1 Geislahaldari 

Á Landspítala við innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini er notaður svokallaður hringhaldari (e. 

ring applicator) sem hannaður var til að uppfylla Stokkhólmsaðferðina. Mest hefur verið notaður 

hérlendis hringhaldari sem er úr stáli en það er einnig til haldari út koltrefjaefni (e.carbon fiber) sem 

hægt er að nota ef sjúklingur fer í segulómun. Þar sem sjúklingur fer ekki í segulómun eftir að 

hringhaldaranum hefur verið komið fyrir heldur tölvusneiðmyndatöku þá er sá úr stáli notaður. 

Koltrefjahaldarinn er stærri um sig og þar með talinn óþægilegri fyrir sjúklinginn. Hringhaldarinn er frá 

Nucletron. Hann er settur saman úr hring (e. Ring Tube) og IU-stöng (e. Intrauterine Tube). Hann er 

skrúfaður saman svo IU-stöngin myndar 90° horn við hringflötinn og 45° horn við leiðara haldarans 

sem standa út úr líkama sjúklingsins og tengist eftirhleðslutækinu. Einnig er fest við haldarann hlíf  (e. 

rectal spacer) sem hefur það hlutverk að breikka bil á milli endaþarms og geislahaldara til að hlífa 

endaþarmi við geislun. Til eru þrjár stærðir af hring, 26, 30 og 34 mm þvermál og eins eru til þrjár 

lengdir af IU-stöng 20, 40 og 60 mm. IU-stöngin og hringurinn hafa 48 sæti fyrir geislahleðsluna þar 

sem 2,5 mm eru á milli hvers sætis þar sem geislahleðslan getur stoppað. Mynd 3 sýnir í stórum 

dráttum hringhaldara inni í leghálsi við innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini (22). 

 

Mynd 3 Hringhaldari í leghálsi. Myndin sýnir í stórum dráttum hringhaldara í leghálsi við innri 
geislameðferð. 
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1.3.1.2 Geislaskammtur og geisladreifing  

Meðferðin er gefin með Ir-192 (e. Iridium) sem hefur helmingunartímann 74 daga. Geislahleðslan  er 

pöntuð til landsins sem næst 12 Ci. Í meðferð sjúklinga er jafnan stuðst við staðlaða geisladreifingu 

sem reiknuð er miðað við stærð hrings og IU-stanga. Þá er búið að reikna út staðsetningar og þann 

tíma sem hleðslan stoppar út frá stærð hrings og stöng sem eru notuð. Stöðvunartími eru reiknaður í 

geislaáætlun út frá 12 Ci sem er þá viðmiðunar geislastyrkur (e. associated source strength) til að fá 5 

Gy í punkti A. Þegar hleðslan eldist og styrkurinn minnkar lengist tíminn sem hleðslan stöðvast á 

hverjum stað. Meðferðin er því gefin miðað við raunverulegan geislastyrk (e. actual source strength) 

sem stjórnstöð eftirhleðslutækisins reiknar út. Útfrá stærð hrings og IU stöng sem eru valin eru til 

stöðluð sæti fyrir geislahleðsluna sem sést á mynd 4a en 4b sýnir hleðslusætin á myndum úr 

geislaáætlunarkerfi Landspítalans.   

      a) 

Hleðslusæti í stöng 
 

Hleðslusæti í hring 

20 mm 1,3,5,7 
 

26 mm 4,6,7,8,10   20,22,23,24,26 

40 mm 1,3,5,7,9,12 
 

30 mm 6,8,9,10,12   24,26,27,28,30 

60 mm 1,3,5,7,10,13,16,20 
 

34 mm 6,8,9,10,12   29,31,31,33,35 
b) 

 

Mynd 4 Hleðslusæti geislahleðslunnar. a) Sýnir hleðslusætin í staðlaðri meðferð út frá stærð IU 
stangar og hrings í mm. b) Sýnir myndir úr geislaáætlunarkerfi Landspítalans sem 
sýnir hleðslusætin þar sem geislahleðslan stoppar í staðlaðri meðferð út frá stærð IU 
stangar og hring, geislahaldari er ljósblár á mynd og hleðslusættin eru rauð. 
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Geisladreifing hringshaldarans er perulaga þegar horft er framan frá og aftur (e. anterio-posterior) 

og bananalaga þegar horft er frá hlið (e. laterally). Rúmmál þessarar perulöguðu geisladreifingar er 

skilgreint út frá þrem stærðum, hæð (dh), breidd (dw) og þykkt (dt) miðað við jafngeisla yfirborð (e. 

isodose surface) þess geislaskammts sem kvarðaður er  í punkti A. Þessar stærðir eru oftast gefnar 

upp í sentímetrum (cm). Samkvæmt mynd frá ICRU 38 (mynd 5) er hæðin og breiddin mæld á skáaðri 

framhlið plans a á mynd 5. Hæð og breidd er mæld yfir breiðasta hluta perunnar. Á plani b sem er 

skáuð þykktarskurðmynd (e. sagittal) á mynd 5, er mæld þykkt geisladreifingarnar sem er mæld yfir 

breiðasta hluta bananans (1, 3).  

 

Mynd 5 Geisladreifing geislahaldara. Plane a sýnir skáaða framhlið, brotna línan sýnir peru-
lögunina á geisladreifingunni. Plane b er skáuð þykktarskurðmynd og brotna línan 
sýnir banana lögun geisladreifinguna (3). 

 

1.3.1.3 TLD geislanemar og áhættulíffæri 

Á meðan meðferð stendur yfir er TLD (e. Thermo Luminescent Dosimeter) geislanemum komið fyrir í 

áhættulíffærum (e. Organ at risk), þau eru þvagblaðra og endaþarmur við innri geislameðferð gegn 

leghálskrabbameini. Áhættulíffæri eru heilbrigð líffæri sem eru viðkvæm fyrir geislun (3). Þessar innri 

mælingar á geislaskammti (e. In vivo dosimetry) eru taldar mikilvægar til að meta geislaskammt sem 

áhættulíffærin verða fyrir í meðferð. TLD nemarnir sem eru notaðir á Landspítala nefnast TLD stafir og 

eru gerðir úr LiF (TLD 100). Oftast eru notaðir sjö TLD geislanemar í hverri meðferð, þ.e. 4 eru notaðir 

til að mæla geislaskammt í endaþarmi og 3 til að mæla geislaskammt í þvagblöðru. Til viðmiðunar eru 

4 TLD geislanemar kvarðaðir hvern meðferðardag með Ir-192 geislahleðslu og eru þeir geislaðir með 

0,5 Gy. Niðurstöður þessara innri geislamælinga með TLD geislanemum eru skoðaðar eftir hvert 

meðferðarskipti og eru mæligildin skráð sem hluti af meðferðargögnum. Ef mæliniðurstöður benda til 

of hárra geislaskammta í áhættulíffærum er farið yfir hvort ástæða er til að breyta geislaplaninu fyrir 
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þau meðferðarskipti sem sjúklingurinn á eftir til að minnka geislaskammt í áhættulíffæri. Samkvæmt 

rannsókn Lambert et al. þá eru TLD nemar ekki ákjósanlegir til að meta geislaskammt í innri 

geislameðferð vegna þess að samanburðarnákvæmi (e. reproducibility) þeirra er ekki sú besta (23).  

ICRU 38 mælt með því að horfa til ákveðinna tilvísunarpunkta í þvagblöðru og endaþarmi sem 

segja til um geislaskammt í þessum áhættulíffærum. Í þvagblöðru er tilvísunarpunkturinn á aftara 

yfirborði (e. posterior surface) blöðrunnar (e. balloon) sem er á fram-aftur (e. anterior-posterior) línu í 

gegnum miðju blöðrunnar, sjá mynd 6.  Blaðran er útskýrð frekar í næsta kafla 1.3.1.4. 

Tilvísunarpunkturinn í endaþarmi er 5 mm aftan við legið, í fram-aftur línu í miðju hringsins í 

hringhaldara, sjá mynd 6 (1, 3).  

 

 

Mynd 6 Tilvísunarpunktar (e. reference points) í þvagblöðru og endaþarmi samkvæmt ICRU 38 
(3). 

 

1.3.1.4 Framkvæmd meðferðar 

Uppsetning geislahaldara er framkvæmd af kvensjúkdómalækni á skurðdeild kvennadeildar 

Landspítalans. Sjúklingur er í svæfingu á meðan haldaranum er komið fyrir. Læknirinn mælir og 

skoðar stærð leggangnanna og velur stærð af hring og IU-stöng eftir því sem við á. IU-stöngin er sett 

inn í legið og hringurinn er látinn þétt upp að leghálsinum. Þvagleggur er þræddur í þvagblöðru og er 

blaðra (e. balloon) á honum sem er fyllt með lofti (7 cm
3
). Togað er í þvaglegginn svo blaðran sé 

staðsett neðst í þvagblöðrunni. Plaströri með TLD geislanemum er komið fyrir efst í þvagleggnum og 

einnig er plastleggur þræddur inn í endaþarm og er TLD geislanemum komið fyrir efst inni í honum (1).  

Þegar konan vaknar  eftir svæfingu er farið með hana á myndgreiningardeild spítalans þar sem 

tölvusneiðmyndir  eru teknar af grindaholi, 5 mm þykkar sneiðar. Tölvusneiðmyndir eru jafnan teknar í 

fyrstu meðferð og í síðari meðferðum ef ástæða er talin til þess t.d. vegna breytingar á stærð 

hringhaldarans. Tölvusneiðmyndirnar gefa mat á legu áhættulíffæra miðað við hringhaldarann. Konan 

er síðan flutt á geislaeðlisfræðideild í K-byggingu og er hún mynduð í röntgenhermi (e. Simulator) í 

öllum meðferðarskiptunum. Í þessari myndatöku er settar upp í geislahaldarann eftirlíking af 

geislahleðslu (e. dummy soures). Þessi eftirlíking gefa kost á að staðsetja á röntgenhermismyndunum 



  

19 

sætin sem geislahleðslan er látin stoppa í við framkvæmd meðferðarinnar. Í röntgenherminum eru 

teknar tvær myndir (orthogonal images) framan-aftan frá (e. anterior-posterior, AP) og hliðarmynd. 

Röntgenhermismyndirnar gefa skýra staðsetningu á TLD geislanemunum miðað við hringhaldarann og 

hefur á grundvelli þeirra verið unnt að reikna væntanlegt gildi geislaskammts sem samanburðargildi 

við mælingar. Stundum er tekin CBCT (Cone Beam Computed Tomography) í röntgenhermi ef talin er 

ástæða til. CBCT myndir eru ekki af sambærilegum gæðum og sneiðmyndir sem fegnar eru með CT 

tæki myndgreiningardeildar, en gefa þó nægilega góðar upplýsingar um legu haldarans með tilliti til  

áhættulíffæra í flestum tilvikum. Bæði CT- og röntgenhermismyndir gefa kost á útreikningi 

geisladreifingar í líkama sjúklingsins með geislaáætlunarkerfi.   

Ef staðsetning geislahaldarans er ákjósanleg er meðferð gefin með 5 Gy í punkti A. Síðan er 

geislahaldarinn tekinn eftir að meðferð hefur verið gefin. 

1.4 Geislaáætlunarkerfi og GEC-ESTRO ráðgjöf 

Innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini á Landspítala hefur undanfarin ár verið grundvölluð á 

stöðluðum geislaáætlunum þar sem geislaskammtar eru ákvarðaðir í punktum sem eru fundnir á 

tvívíddum myndum (2D). Dvalartíma geislahleðslu í sætum innan geislahaldara er sá sami í öllum 

sætum sem geislahleðslan er stöðvuð í. Með tilkomu nýrrar uppfærslu á geislaáætlunarbúnaði 

Landspítalans (desember 2011) er hægt að framkvæmda geislaáætlun fyrir innri geislameðferðir. Með 

þessari uppfærslu er skapaður grundvöllur til að aðlaga geisladreifingu að útbreiðslu krabbameinsins 

og legu áhættulíffæra. Eins er unnt að reikna geislaáætlanir þar sem dvöl geislahleðslu í sætum innan 

haldara er höfð breytileg. Með þrívíddarmyndum (3D) er hægt að aðlaga geisladreifinguna samkvæmt 

líffærafræðilegri byggingu hvers sjúklings, þá ekki bara með tilliti til áhættulíffæra heldur einnig til 

minnkunar æxlis sem næst oft með ytri geislameðferð og krabbameinslyfjameðferð. Þannig gefst 

möguleiki á að aðlaga geisladreifingu fyrir hverja innri geislameðferð þeirri legu og því skilgreinda 

meðferðarsvæði sem við á.  

1.4.1 Geislaáætlun 

Við hverja meðferð eru teiknuð inn á 3D myndir sjúklingsins, hvort sem það eru segulóm- eða 

tölvusneiðmyndir, meðferðarsvæði og áhættulíffæri, ásamt hringhaldara og geislahleðslum og punkti 

A. Komið hafa fram leiðbeiningar um hvernig eigi að skilgreina ákveðin geislasvæði eins og ICRU-62 

fyrir ytri geislameðferðir. Í hverri innri geislameðferð á að teikna inn GTV (Gross Tumor Volume) en 

það er æxlisvefurinn sjálfur við greiningu og við hverja innri meðferð. GTV lýsir stærð æxlis og illkynja 

vexti. Hugsanlega er hann ekki til staðar eftir skurðaðgerð. CTV (Clinical Target Volume) inniheldur 

GTV og vef sem gæti innihaldið æxlisfrumur, CTV er metið út frá þekkingu á tegund sjúkdómsins og 

líkum á útbreiðslu hans. PTV (Planning Target Volume) inniheldur CTV og öryggismörk  vegna innri 

skekkju vegna hreyfinga líffæra. Síðan eru áhættulíffæri OAR (Organ At Risk) líka teiknuð inn á 

myndina (1, 24). 

1.4.2 GEC-ESTRO vinnuhópurinn 

Ráðgjöf  GYN GEC-ESTRO vinnuhóps (Groupe European Curie-therapy - The European Society for 

Therapeutic Radiology and Oncology) byggir á hugmyndum um það hvernig innri geislameðferð gegn 



  

20 

leghálskrabbameini á að fara fram. Þar er lögð áhersla á þrívíddar (3D – three dimensional) 

meðferðaráætlun bæði við skilgreiningu meðferðarsvæða og áhættulíffæra ásamt útreikningi 

geislaáætlunar áður en innri geislameðferð er framkvæmd með hringhaldara inni í sjúklingnum. GEC-

ESTRO vinnuhópurinn hvetur til þess að við framkvæmd meðferðar fari sjúklingur í 3D myndatöku við 

hverja meðferð með hringhaldara staðsettan í leghálsinum og hópurinn mælir með því að sjúklingur 

fari a.m.k. í segulómun við fyrstu meðferð. Segulómunarmyndir eru betri en tölvusneiðmyndir til að 

greina staðsetningu og útbreiðslu æxlis og til að afmarka aðliggjandi heilbrigðan mjúkvef og gefa sömu 

möguleika og tölvusneiðmyndir til að sjá þvagblöðru, endaþarm, garnir og leg. Út frá þessum 3D 

myndum er gerð geislaáætlun fyrir hvern sjúkling við hvert meðferðarskipti, því lega haldarans og 

fylling í áhættulíffærum er ekki eins frá einum degi til annars (4, 5, 25). Ef taka ætti upp leiðbeiningar 

GEC-ESTRO vinnuhópsins á Íslandi myndi lítið breytast með uppsetningu geislahaldarans nema að 

geislahaldarinn sem er fyrir segulómun væri oftar notaður þar sem sjúklingur yrði að fara í segulómun 

við fyrstu meðferð. Eins eftir að sjúklingur hefur farið í 3D myndatöku þá þyrfti sjúklingur að bíða á 

meðan starfsmenn geislaeðlisfræðideildar notuðu geislaáætlunarkerfið til að finna bestu mögulegu 

geisladreifingu fyrir hvern meðferðardag. Síðan yrði meðferð gefin og geislahaldarinn tekinn.  

GYN GEC-ESTRO vinnuhópurinn hefur mælt með að skipta CTV í tvennt við geislaáætlun. Annað 

nefnist HR CTV („high risk“ CTV) en hitt IR CTV („intermediate risk“ CTV), eins og sýnt er á mynd 7. 

HR CTV inniheldur leghálsinn og sjáanlegt æxli utan hans. Hjá sjúklingum með æxli sem er minni en 4 

cm inniheldur HR CTV, GTV við greiningu og leghálsinn. IR CTV inniheldur HR CTV og öryggismörk 

5-15 mm en stærð markana er valin eftir stærð æxlis við greiningu og staðsetningu, hugsanlegri 

útbreiðslu, minnkun æxlis og öðrum meðferðum. Öryggismörkin ættu að takmarkast við vegg 

þvagblöðru og endaþarms. (4, 5).  

 

Mynd 7 Vefjasvæði sem skilgreind eru við geislaáætlun. Sýnir skematíst GTV (Gross Tumor 
Volume) sjálfan æxlisvefinn og CTV (Clinical Target Volume) sem er æxlisvefurinn og 
frumur sem geta innihaldið æxli. CTV skiptist upp í  HR CTV („high risk“ CTV) og IR 
CTV („intermediate risk“ CTV) (4). 

 

GEC-ESTRO mælir með því í dag að áfram séu notaðar hefðbundnar meðferðaraðferðir og að 

geislaskammtur sem gefinn er í punkt A sé skráður í meðferðargögn sjúklings. Ekki er mælt með að 

koma strax með glænýjar vinnuleiðbeiningar heldur sé ákjósanlegt að bæta við þær gömlu þar sem 



  

21 

mikil óvissa getur fylgt kerfi sem ekki er komin á reynsla. Ætlast er til að HR CTV fái sem mest af þeim 

geislaskammti sem gefinn er í punkti A. Með geislaáætlunarkerfi er handhægt að meta geislaskammta 

í ákveðnum geislasvæðum, punkti og rúmmáli. Þegar mismunandi stofnanir og rannsóknarverkefni 

greina frá niðurstöðum sínum mælir GEC-ESTRO með því að skilgreina rúmmálið D100 og D90 í 

GTV, HR CTV, IR CTV fyrir æxlið ásamt geislaskammti í punkti A. D100 og D90 segja til um að minnst 

100% eða 90% af skilgreindum æxlisvexti eigi að fá þann viðmiðunargeislaskammt sem er gefinn í 

meðferðinni (5). 

GEC-ESTRO hefur mælt með að fyrir áhættulíffæri ætti að  gefa upp geislaskammt í þvagblöðru og 

endaþarmi samkvæmt ICRU tilvísunarpunktum. Eins ætti að gefa upp minnsta geislaskammt í mest 

útsetta rúmmáli þvagblöðru og endaþarms. Skilgreindar eru nokkrar rúmmálsstærðir af GEC-ESTRO 

0,1 cm
3
, 1 cm

3
, 2 cm

3
, 5 cm

3
 og 10 cm

3
, en mynd 8 sýnir í megindráttum rúmmálin 0,1 cm

3
,1 cm

3
 og  2 

cm
3
 fyrir áhættulíffærin og bugaristilinn (e. sigmoid colon). GEC-ESTRO mælir með að helst sé gefinn 

upp sé geislaskammtur í tveimur af þessa rúmmálum og mælir þá sérstaklega með 1 cm
3
 og 2 cm

3
 

(5). Fundist hefur einhver fylgni milli meðal ICRU geislaskammts í tilvísunarpunkti í endaþarmi og  

geislaskammts í 2 cm
3
 í endaþarmi. Ekki hefur fundist fylgni fyrir þvagblöðru en fundist hefur að ICRU 

tilvísunarpunkturinn vanmetur lágmarks geislaskammt í mest geislaða svæði þvagblöðru (25).  

 

Mynd 8 Mest útsettu svæðin við geislun í áhættulíffærum. Myndin sýnir í megindráttum 
rúmmálin 0,1 cm

3
, 1 cm

3
 og 2 cm

3
 í þvagblöðru, endaþarmi og bugaristli. Ásamt 

tilvísunarpunktum í þvagblöðru og endaþarmi samkvæmt ICRU 38 (5). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að leggja mat á það hve áreiðanlegar upplýsingar TLD-mælingar í 

áhættulíffærum gefa við mat á geislaskömmtum við innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini. 

Einnig er markmiðið að skoða áætlaða geislaskammta í rúmmálum innan áhættulíffæra í samræmi við 

ráðgjöf GEC-ESTRO vinnuhópsins og bera saman við mældan geislaskammt með TLD geislanemum.  
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3 Efni og aðferðir  

3.1 Úrtak 

Í þessari aftursýnu rannsókn voru tekin til rannsóknar gögn allra þeirra 17 kvenna sem höfðu fengið 

innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini á Landspítala á árunum 2009-2011. Hver sjúklingur fékk 

sjúklinganúmer af handhófi 1 upp í 17 til að samræma mældan og áætlaðan geislaskammt á meðan 

söfnun upplýsinga í rannsókninni fór fram.  

3.2 Búnaður 

Geislaáætlunarkerfið sem notað er á Landspítala nefnist Oncentra Version 4,0 frá Nucletron B.V frá 

2010 og var ný uppfærsla þess fyrir innri geislameðferðir tekin í notkun í desember 2011. 

Eftirhleðslutækið sem notað er við innri geislameðferðina heitir HDR microSeletron frá Nucletron sem 

inniheldur 5 mm geislahleðslu. 

Geislanemarnir sem notaðir eru til innri mælinga sem þessi rannsókn byggð er á eru stafir af 

gerðinni LiF (TLD-100) 1x6 mm. TLD aflestursmælirinn er af gerðinni Harshaw TLD 5500. Yfirleitt voru 

sjúklingarnir með 4 TLD geislanema í endaþarmi og 3 í þvagblöðru til að meta geislaskammt í þessum 

áhættulíffærum. Viðmiðunarmælingar hvern meðferðardag voru notaðar til kvörðunar, 4 TLD 

geislanemar og voru þeir geislaðir með 0,5 Gy. Aflestur þessara 4 TLD viðmiðunargeislanema er í nCi 

(nanocoulomb) og er miðað við 0,5 Gy geislaskammti í þá, ákvarðaður margföldunarstuðull frá nC í Gy 

(Gray). Út frá því er fundið hvað hver TLD geislanemi í áhættulíffærunum varð fyrir mikilli geislun í Gy.  

3.2.1 Samanburðarnákvæmni TLD 

Samanburðarnákvæmni TLD geislanemanna sem notaðir hafa verið við mælingar á geislun á 

áhættulíffærum við innri geislamælingar voru skoðuð á grundvelli gagna um viðmiðunarmælingar frá 

tímabilinu (2009-2011). Þar voru margir TLD geislanemar geislaðir með sömu geislun sem var 0,5 Gy 

og næmni þeirra skoðuð þ.e.a.s. dreifing mæligildanna um meðaltalið. 

3.3 Samanburður á áætluðum geislaskammti og mældum geislaskammti 
í TLD á röntgenhermismyndum. 

Fegnar voru upplýsingar TLD geislamælingar í endaþarmi og þvagblöðru úr tölvukerfi 

Geislaeðlisfræðideildar. Röntgenhermismyndir fyrir öll meðferðarskipti tveggja sjúklinga voru fluttar inn 

í geislaáætlunarkerfið (OMP). Valdir voru tveir sjúklingar, sem vitað var að ekkert hafði farið úrskeiðis 

hjá við aflestur TLD geislanema. Umsvif verkefnisins leyfðu ekki rannsókn á fleiri sjúklingum. Notaður 

var hugbúnaður innan forritsins svokölluð haldaraskrá (e. applicator library) til að setja inn hringhaldara 

fyrir hverja rannsókn og er miðað við þann hringhaldara sem var settur upp í hvert meðferðarskipti og 

er það í samræmi við ráðgjöf GEC-ESTRO fyrir geislaáætlun í innri geislameðferð gegn 

leghálskrabbameini (26). Punktur A var settur inn 2 cm upp og 2 cm til hliðar út frá hnitakerfi 

hringhaldarans og setur var inn geislaskammtur 5 Gy sem var gefinn þessum sjúklingum. 

Hleðslusætin voru sett inn í áætlunina miðað við staðlaða meðferð eftir því hvaða IU-stöng og hringur 
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var notaður í meðferðinni og þegar hleðslusætin og gefinn geislaskammtur  hafa verið færð inn er 

reiknuð geisladreifing meðferðarinnar.  

Fyrir hverja meðferð voru AP-myndir og hliðarmyndirnar úr röntgenhermi paraðar saman en TLD 

geislanemarnir sjást með góðu móti á þessum myndum. Til að staðsetja hnit TLD geislanemana á 

röntgenhermismyndum og reikna áætlaðan geislaskammt í þá, þarf að byrja á því að para myndirnar 

saman. Því þegar valin er önnur hvor myndin (dæmi hliðarmynd) og TLD nemi er staðsettur á réttum 

stað þá er komin rétt hæð inn á hina myndina (þá AP) og einungis nauðsynlegt að staðsetja þennan 

ákveðna TLD nema nánar til hægri og vinstri. Á mynd 9 sést hvar allir 7 TLD geislanemarnir hafa verið 

staðsettir, 3 í blöðru og 4 í endaþarmi fyrir eitt meðferðarskipti, einnig sést á þeirri mynd punktur A og 

hringhaldarinn ásamt hleðslusætum. Þegar allir TLD nemarnir hafa verið staðsettir þá er hægt að skrá 

áætlaðan geislaskammt sem hver þeirra fékk úr geislaáætlunarkerfinu. 

 

Mynd 9 TLD geislanemar í geislaáætlunarkerfi fyrir röntgenhermismyndir. Myndin sýnir TLD 
geislanema í áhættulíffærum P1-3 eru TLD geislanemar í þvagblöðru og P4-7 eru TLD 
geislanemar í endaþarmi. Myndi til vinstri er AP og sú til hægri er hliðarmynd. 

 

3.4 Samanburður á áætluðum geislaskammti í rúmmálum og TLD 
geislamælingum í áhættulíffærum með CT og CBCT rannsóknum. 

Fegnar voru upplýsingar TLD mælingar í endaþarmi og þvagblöðru úr tölvukerfi 

Geislaeðlisfræðideildar, hjá öllum sjúklingum fyrir öll skráð meðferðarskipti sem voru til í tölvukerfinu. 

Reiknað var fyrir hvern meðferðardag hvað TLD geislanemarnir fengu mikla geislun að meðtali og 

staðalfrávik af því fundið. Einnig var skráð hver var hæsta mæling fyrir hvert meðferðarskipti í báðum 

áhættulíffærum. Fyrir sex sjúklinga var ekki hægt að nálgast TLD mælingar fyrir öll meðferðarskiptin 

en það kom ekki að sök þar sem myndgreiningarannsókn var ekki til fyrir hvert meðferðarskipti, eins 

voru CT og CBCT rannsóknir til sem ekki var unnt að nálgast eða níu talsins.  

Allar CT og CBCT rannsóknir sjúklinganna sem til voru og áttu TLD mælingar til samanburðar voru 

fluttar inn í geislaáætlunarkerfið (OMP) eða alls 29 rannsóknir. Teiknaðar voru á allar myndirnar sem 

fluttar voru inn í geislaáætlunarkerfið útlinur líkamans, ásamt útlínum áhættulíffæranna, þvagblöðru og 

endaþarms sem sést á mynd 10. 
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Mynd 10 Útlínur líkama og áhættulíffæra í geislaáætlun á 3D myndum. Myndirnar eru tekin úr 
geislaáætlunarkerfi Landspítalans þar sem búið er að teikna inn útlínur líkamans 
(gulur litur) og áhættulíffæra (ljósgrænn litur fyrir þvagblöðru og dökkgrænn fyrir 
endaþarm). 

  

Notuð var haldaraskrá (e. applicator library) til að setja inn hringhaldara fyrir hverja rannsókn og er 

miðað við þann hringhaldara sem var settur upp í hvert meðferðarskipti. Síðan var settur inn punktur A 

þá 2 cm upp og 2 cm til hliðar út frá hnitakerfi hringhaldarans. Gefin var geislaskammtur 5 Gy eða 4.2 

Gy í punkti A eftir því hvort sjúklingur fékk meðferð skv. nýju leiðbeiningunum (feb. 2011) eða 

NOCECA prótókoll. Hleðslusætin voru sett inn í áætlunina miðað við staðlaða meðferð eftir því hvaða 

IU-stöng eða hringur voru notað í meðferðinni. Þegar hleðslusætin hafa verið færð inn er 

geisladreifingin fengin og þá er hægt að skoða línuritið fyrir geislaskammta í rúmmáli eða geisladreifirit 

(e. dose volume histogram (DVH)) og töflur eins og sjá má í mynd 11.  

Fyrir hvert og eitt meðferðarskipti var skráð hve mikil geislun var áætluð í mest útsettu 0,1 cm
3
, 1 

cm
3
, 2 cm

3
 og 5 cm

3 
rúmmálum í áhættulíffærum. Ákveðið var í þessari rannsókn að horfa ekki til  10 

cm
3
 né ICRU tilvísunarpunkta í áhættulíffærum. Mynd 12 sýnir geislaáætlun byggða á CT myndum og 

mynd 13 sýnir geislaáætlun byggða á CBCT myndum.  

 



  

26 

 

Mynd 11 Dose volume histogram (DVH) og töflur úr geislaáætlunarkerfi. Hér sést línurit fyrir 
geislaskammt í áhættulíffærum ásamt töflu fyrir rúmmálin sem GEC-ESTRO mælir 
með, notaðar voru tölurnar í  Dose[Gy] í þessari rannsókn. 

 

 

Mynd 12 Geislaáætlun byggð á CT myndum. Þar eru útlínur líkamans og áhættulíffæra 
teiknaðar inn. Geislahaldari (grænn) ásamt hleðslusætum (rauðir punktar) fyrir 
geislahleðsluna og punktur A (ekki sjáanlegur á þessari mynd) eru einnig sett inn. 
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Mynd 13 Geislaáætlun byggð á CBCT myndum. Þar eru útlínur líkamans og áhættulíffæra 
teiknaðar inn. Geislahaldari (græn) ásamt hleðslusætum (rauðir punktar) fyrir 
geislahleðsluna og punktur A (ekki sjáanlegur á þessari mynd) eru einnig sett inn.
  

 

3.5 Tölfræði 

Skoðaður var Pearson línulegan fylgnistuðul (e. correlation coefficient) einhliða ef gögn höfðu lága 

fylgni var framkvæmt Kí-kvaðrat próf á gögnin hvort þau væru háð hvert örðu, 3x4 krosstöflu. Einnig 

var athugað hvort marktækur munur fæst með pöruðu t-prófi á milli áætlaðs geislaskammts í TLD á 

röntgenhermismyndum í geislaáætlunarkerfi og mæligildum mældum með TLD geislanemum í innri 

geislamælingum. Ef gögnin eru normaldreifð er parað t-próf framkvæmt annars er notað Wilcoxon 

signed-ranks test (27).  

Skoðað var einnig hvort einhver Pearson línulegur fylgnistuðul (einhliða) sé á milli áætlaðs 

geislaskammts í rúmmálum sem GEC-ESTRO ráðgjafahópurinn mælir með úr geislaáætlunarkerfi og 

mælds geislaskammts með TLD geislanemum. Ef lágur fylgnistuðul var til staðar var framkvæmt Kí-

kvaðrat próf með 2x2 krosstöflu með yates continuity leiðréttingu. 

Tölfræði úrvinnslan var framkvæmd í Microsoft Office Excel og tölfræðiforritinu R. 

3.6 Leyfi 

Fengið var leyfi Persónuverndar, tilvísun: 2011121411HGK/-- (fylgiskjal 2) og siðanefndar Landspítala 

nr. 63/2011 (fylgiskjal 3). Framkvæmdastjóri lækninga á Landspítala gaf leyfi fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar sem og yfirlæknir geislameðferðar krabbameina (fylgiskjöl 4 og 5). 
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4 Niðurstöður 

Alls fengu þessar 17 konur í úrtakinu 82 meðferðarskipti sem gefin voru með HDR micro Selectron 

eftirhleðslutæki frá Nucletron. Ein kona fór aðeins í tvö skipti í innri geislameðferð þar sem 

krabbameinið var búið að eyða hluta legsins og þvagblaðran var komin niður að geislahaldaranum, 

þar með var alltof hár geislaskammtur mældur með TLD og því var meðferð hætt.  

Aldur kvennanna var á billinu 25 - 69 ár við meðferð og meðalaldurinn 47,2 ár. Allir sjúklingarnir 

fengu jafnframt ytri geislun og krabbameinslyfjameðferð.  

Allar konurnar fóru í CT myndatöku við fyrsta meðferðferðarskipti síðan við hin meðferðaskiptin eftir 

mati geislaeðlisfræðings og kvensjúkdómalæknis. Til voru 3 CT rannsóknir af konum fyrir utan þessar 

úr fyrstu meðferð þar sem TLD geislamælingar voru til fyrir samanburð. Þar með alls 20 CT 

rannsóknir. CBCT var tekið af sjúklingunum eftir mati geislaeðlisfræðings og voru þar af 9 rannsóknir 

sem áttu TLD geislamælingar til að bera saman við.  

Við hvert meðferðarskipti voru teknar tvær myndir í röntgenhermi (orthogonal, AP og hliðarmynd). 

Öll meðferðarskipti tveggja sjúklinga voru skoðuð sérstaklega í þessari rannsókn. 

4.1 Samanburðarnákvæmni TLD 

Á árunum 2009-2011 voru þrisvar sinnum gerðar samanburðarmælingar fyrir TLD geislanemana og 

sést tíðnirit þeirra á mynd 14. Þar sést að gögnin eru ekki normaldreifð. Úr frá þessum 

samanburðarmælingum er meðaltalið 0,5 Gy og staðalfrávik 0,11 Gy. Samkvæmt þessu er 

samanburðarnákvæmni TLD geislamælinganna metin vera með breytileikastuðul (e. coefficients of 

variation) upp á 22,33%. 

 

Mynd 14  Tíðnirit af viðmiðunarmælingum TLD. Sýnir samanburðarnákvæmi TLD geislanema 
sem voru geislaðir með 0,5 Gy. Sést að gögnin eru ekki normaldreifð. 
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4.2 Samanburður á áætluðum geislaskammti og mældum geislaskammti 
í TLD á röntgenhermismyndum  

Geislaskammtar áætlaðir með geislaáætlunarkerfinu voru frá 0,41 Gy til 4,95 Gy með meðaltal upp á 

1,47 Gy og staðalfrávik er 1,02 Gy. Geislaskammtur mældur með TLD var frá 0,17 Gy til 3,62 Gy þar 

sem meðaltalið var 1,13 Gy og staðalfrávikið 0,85 Gy.  

Tafla 2 sýnir línulega fylgnistuðulinn á milli áætlaðs geislaskammts í TLD geislanemum á 

röntgenhermismyndum og mælds geislaskammts með TLD geislanemum ásamt öryggisbili og p-gildi, 

α = 0,05. Þegar logaritmi var tekinn af gögnunum varð línulegi fylgnistuðullinn hærri eins og sést á 

töflu 3, þar sem α = 0,05. Höfðu því báðir marktækt línulegan fylgnistuðul r ˃ 0.  

Vegna lága fylgnistuðuls var framkvæmt kí-kvaðrat próf til að skoða hvort gögnin væru háð hvert 

öðru, krosstafla upp á 4x3 var notuð og sést á töflu 4. Kí-kvaðrat prófið gaf p-gildið 3,652e-04 með α = 

0,05, þar með eru gögnin marktækt háð hvert öðru. 

Mynd 15 sýnir dreifingu gagnanna á fylgniriti (e. scatter chart) þar sem dregin hefur verið besta lína 

í gegnum gögnin. Geislaskammtur áætlaður í TLD með geislaáætlunarkerfi er háða breytan (OMP - 

Oncentra Master Plan) en mældur geislaskammtur með TLD er óháða breytan. 

Fylgnistuðullinn í öðru veldi (r
2
) á mynd 15 segir til um hversu stór hluti dreifingar einnar breytu 

hefur áhrif á hina breytuna, sem er í þessu tilviki 20,43% sem sýnir einhver tengsl á milli breytanna 

OMP og TLD. 

Tafla 2 Fylgnistuðull á milli áætlaðs og mælds geislaskammts í TLD ásamt 95% öryggisbili og 
p-gildi. 

  Fylgnistuðull 95% öryggismörk        p-gildi 

       0,452     0,286 ; 1,000     2,108e-05 

  α = 0,05 

Tafla 3 Fylgnistuðull á milli áætlaðs og mælds geislaskammts með TLD í logaritma, ásamt 95% 
öryggisbili og p-gildi.  

   Fylgnistuðull 95% öryggismörk         p-gildi 

       0,511    0,355 ; 1,000      1,206e-06 

  α = 0,05 

Tafla 4 Krosstafla 3x4 fyrir Kí-kvaðrat próf milli áætlaðs  og mælds geislaskammts með TLD. 

Þar sem gögnunum hefur verið skipt upp í flokka eftir geislaskammti, fjöldi í hverjum 

flokki segir til um fjöldi gilda á þessum bilum. 

 0.41 Gy - 0.697 Gy 0.697 Gy - 1.08 Gy 1.08 Gy - 4.95 Gy 

    0.17 Gy - 0.568 Gy           11             3            5 

    0.568 Gy - 0.845 Gy            2            10            7 

    0.845 Gy - 1.44 Gy            3             4           12 

    1.44 Gy - 3.62 Gy            3             2           14 

p-gildi kí-kvaðratprófsins 3,652e-04, α = 0,05 
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Mynd 15 Fylgnirit milli áætlaðs og mælds geislaskammts á röntgenhermismyndum. Fylgnirit 
sem sýnir samband á milli áætlaðs geislaskammts í TLD úr geislaáætlunarkerfi, OMP 
og geislaskammts mælds með TLD. Besta lína hefur verið dregin í gegnum gögnin. 

 

Ekki var unnt að framkvæma parað t-próf þar sem gögnin reyndust ekki vera normaldreifð, sjá mynd 

16 þar sem mismunur á milli OPM og TLD hefur verið færður í tíðnirit. Einnig er meðaltalsmismunur 

gagnanna 48,80%. Því var framkvæmt Wilcoxon signed-ranks test sem gaf p gildi 4,322e-03 þar sem 

α er 0,05, því er marktækt að sanna meðaltal gagnanna eru ekki eins. 

 

 

Mynd 16 Tíðnirit af mismun á milli áætlaðs geislaskammts með geislaáætlunarkerfi (OMP) og 
TLD mælingum. Sést þar að gögnin eru ekki normaldreifið. 
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4.3 Áætlaður geislaskammtur í rúmmáli og mældur geislaskammtur í 
TLD geislanemum í áhættulíffærum 

Alls áttu 29 sjúklingar CT eða CBCT rannsóknir. TLD mælingar í endaþarmi voru til fyrir öll 

meðferðarskiptin, en mælingar í þvagblöðru voru til í 22 tilfellum og þar af voru tvær mælingar metnar 

ónóthæfar vegna óeðlilegra lágra gilda (meðaltal undir 0,2 Gy). Í fylgiskjali 6 sjást öll þau gildi sem 

safnað hafði verið fyrir meðferðarskiptin.  

4.3.1 Geislamælingar í áhættulíffærum 

Í endaþarmi var mældur hæsti geislaskammtur (Dmax) með TLD geislanemum frá 0,55 Gy til 3,81 Gy, 

meðaltalið var 1,61 Gy og staðalfrávik 0,84 Gy. Meðaltals geislaskammtur (Dmean) mældur með TLD 

geislanemum í endaþarmi var frá 0,50 Gy til 3,10 Gy, meðaltal 1,05 Gy og staðalfráviki 0,52 Gy. 

Í þvagblöðru mældist hæsti geislaskammtur (Dmax) með TLD geislanemum frá 0,39 Gy til 6,66 Gy, 

meðaltalið fyrir þvagblöðru var 1,85 Gy og staðalfrávik 1,52 Gy. Meðaltals geislaskammtur (Dmean) 

mældur með TLD geislanemum í þvagblöðru var frá 0,31 Gy til 3,61 Gy með meðaltal upp á 1,15 Gy 

og staðalfrávik 0,84 Gy.  

Fylgiskjal 6 sýnir hvað hver sjúklingur fékk mikla geislun mælda með TLD í innri geislamælingum 

við hvert meðferðarskipti 

4.3.2 Áætlaður geislaskammtur í áhættulíffærum 

Við geislaáætlun með geislaáætlunarkerfi  var fundinn áætlaður geislaskammtur í mest útsettu 0,1 

cm
3
, 1 cm

3
, 2 cm

3
 og 5 cm

3
 hvers áhættulíffæris samkvæmt GEC-ESTRO ráðgjöf. Fylgiskjal 6 sýnir 

hvað var áætlaður geislaskammtur í mest úrsettu svæðunum hjá þessum rúmmálum fyrri hvert 

meðferðarskipti.  

Í Töflu 5 hefur verið tekinn saman áætlaður geislaskammtur í þessum áhættulíffærum, þá meðaltal, 

staðalfrávik ásamt hæstu og lægstu gildum fyrir öll meðferðarskiptin. Fyrir þvagblöðru er sami 

sjúklingur sem á hæstu gildi fyrir hvert og eitt rúmmál, er það sá sjúklingur sem fékk einungis tvö 

meðferðarskipti. Síðan er annar sjúklingur sem á öll lægstu gildin í þvagblöðru. Fyrir endaþarm er sami 

sjúklingur sem á öll lægstu gildin fyrir hvert og eitt rúmmál.  

Tafla 5 Meðaltal, staðalfrávik og hæstu og lægstu gildi fyrri áætlaðan geislaskammt í 
rúmmálum 0,1cm

3
, 1cm

3
, 2cm

3
, 5cm

3
 áhættulíffæra. 

Áætlaður geislaskammtur í endaþarmi fyrir alla mælingar 

Rúmmál 0,1 cm
3
 1 cm

3
 2 cm

3
 5 cm

3
 

Meðaltal (Gy) 3,59 2,82 2,52 2,07 

Staðalfrávik (Gy) 1,5 0,89 0,74 0,55 

Hæsta gildi (Gy) 8,63 5,16 4,26 3,39 

Lægsta gildi (Gy) 2,08 1,77 1,62 1,37 

 

Áætlaður geislaskammtur í þvagblöðru fyrir alla mælingar 

Rúmmál 0,1 cm
3
 1 cm

3
 2 cm

3
 5 cm

3
 

Meðaltal (Gy) 5,04 4,01 3,68 3,18 
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Staðalfrávik (Gy) 3,17 1,56 1,26 0,97 

Hæsta gildi (Gy) 17,5 9,51 7,85 6,06 

Lægsta gildi (Gy) 2,70 2,44 2,32 2,07 

 

4.3.3 Samanburður á áætluðum geislaskammti í rúmmálum og TLD 
geislamælingum í áhættulíffærum með CT og CBCT rannsóknum. 

Áhugi var á að athuga hvort fylgni væri milli áætlaðs geislaskammts í rúmmálum GEC-ESTRO og 

geislaskammts sem mældur er með TLD. Tafla 6 sýnir línulega fylgnistuðulinn, öryggisbilið og p-gildi 

fyrir áhættulíffærin. Taflan sýnir línulega fylgnistuðla á milli rúmmálanna annars vegar við hæsta 

mælda TLD og hins vegar við meðaltals geislaskammts sem mældur var með TLD geislanemum. TLD 

max stendur fyrir hæsta mælda geislaskammt og TLD mean stendur fyrir meðaltals geislaskammt 

mældan með TLD geislanemum. Þar sem fylgni á milli áætlaðs geislaskammts og mælds með TLD 

var lægri í báðum tilvikum fyrir endaþarm en fyrir þvagblöðru var tekinn logaritmi af þeim. Athugað 

hvort betri fylgni fengist með því sem það gerði, sjá töflu 7.  

Einnig var skoðað kí-kvaðrat próf fyrir endaþarm þar sem svo lágur línulegur fylgnistuðull var til 

staðar. Kí-kvaðrat próf er til að athuga hvort gögnin séu háð hvert öðru en fylgiskjal 7 sýnir 2x2 

krosstöflur á milli allra rúmmálanna, annars vegar hæsta mælda TLD í endaþarmi og hins vegar 

meðaltals mæligildi sem voru mæld með TLD geislanemum. Þar sést að einungis eitt rúmmál (5 cm
3
) 

og hæsti mældi geislaskammtur með TLD reyndust háð hvert öðru og sést það í töflu 8.  

Tafla 6 Fylgnistuðull á milli áætlaðas geislaskammts í rúmmálum og mælds með TLD. 

Fylgnistuðull, öryggismörk og p-gildi á milli áætlaðs geislaskammts í 0,1 cm
3
, 1 cm

3
, 2 cm

3
, 5 

cm
3
 og hæsta mælds TLD geislanemum (TLD max) og meðaltals geislaskammts mælds 

með TLD geislsanemum (TLD mean) hjá áhættulíffærum. 

Rúmmál Fylgnistuðull 95% öryggismörk       p-gildi 

TLD max þvagblaðra    

0,1cm
3
 0,873 0,738 ; 1,000 2,594e-07* 

1cm
3
 0,866 0,725 ; 1,000 3,973e-07* 

2cm
3
 0,852 0,699 ; 1,000 9,331e-07* 

5cm
3
 0,827 0,652 ; 1,000 3,527e-06* 

TLD mean þvagblaðra 

0,1cm
3
 0,851 0,697 ; 1,000 9,765e-07* 

1cm
3
 0,864 0,721 ; 1,000 4,599e-07* 

2cm
3
 0,859 0,712 ; 1,000 6,384e-07* 

5cm
3
 0,844 0,683 ; 1,000 1,475e-06* 

TLD max endaþarmur 

0,1cm
3
 0,339 0,030 ; 1,000 0,03612* 

1cm
3
 0,377 0,074 ; 1,000 0,02186* 

2cm
3
 0,389 0,087 ; 1,000 0,01863* 

5cm
3
 0,386 0,084 ; 1,000 0,0194* 
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TLD mean endaþarmur 

0,1cm
3
 0,132 -0,188 ; 1,000 0,2474 

1cm
3
 0,145 -0,747 ; 1,000 0,2264 

2cm
3
 0,153 -0,167 ; 1,000  0,2139 

5cm
3
 0,148 -0,172 ; 1,000 0,2224 

* Marktækt að r ˃ 0, α = 0,05. 

 

Tafla 7 Fylgnistuðull á milli áætlaðs geislaskammts í rúmmálum og mælds með TLD í 
endaþarmi, þar sem gögnin eru í logaritma. Fylgnistuðull, öryggismörk og p-gildi á milli 
áætlaðs geislaskammts í 0,1 cm

3
, 1 cm

3
, 2 cm

3
, 5 cm

3
 og hæsta mælda TLD geislanema 

(TLD max) og meðaltals geislaskammts mælds með TLD geislanemum (TLD mean) í 
endaþarmi. 

Rúmmál Fylgnistuðull  95% öryggismörk p-gildi 

TLD max endaþarmur, logaritmi af gögnunum 

0,1cm
3
 0,419 0,124 ; 1,000 0,01176* 

1cm
3
 0,425 0,131 ; 1,000 0,01074* 

2cm
3
 0,428 0,134 ; 1,000 0,01031* 

5cm
3
 0,419 0,122 ; 1,000 0,01205* 

TLD mean endaþarmur, logaritmi af gögnunum 

0,1cm
3
 0,226 -0,092 ; 1,000 0,1188 

1cm
3
 0,224 -0,094 ; 1,000 0,1212 

2cm
3
 0,229 -0,089 ; 1,000 0,1157 

5cm
3
 0,224 -0,095 ; 1,000 0,1217 

* Marktækt að r ˃ 0, α = 0,05.  

 

Tafla 8 Krosstafla 2x2 fyrir Kí-kvaðrat próf á milli áætlaðs geislaskammts í 5 cm
3
 og hæsta 

mælda TLD geislanema í endaþarmi. Þar sem gögnunum hefur verið skipt upp í flokka eftir 

geislaskammti, fjöldi í hverjum flokki segir til um fjöldi gilda á þessum bilum. 

 1.37 Gy - 1.87 Gy 1.87 Gy - 3.39 Gy 

 0.55 Gy - 1.53 Gy        11          4 

 1.53 Gy - 3.81 Gy         4         10 

p-gildi = 0,04148, α = 0,05. 

 

Myndir 17 og 18 sýna dreifingu gagnanna og þar hefur verið dregin besta lína í gegnum gögnin á milli 

áætlaðs geislaskammts í mest útsetta 5 cm
3
 rúmmáli og hæsta geislaskammts mælds með TLD 

geislanemum í áhættulíffærunum, endaþarmi og þvagblöðru. Áætlaður geislaskammtur með 

geislaáætlunarkerfi er háða breytan en geislamælingar með TLD geislanemum er óháða breytan.  

Fylgiskjal 8 sýnir fylgnirit fyrir hin rúmmálin bæði í endaþarmi og þvagblöðru fyrir hæsta mælda 

geislaskammtinn með TLD. Fylgiskjal 8 sýnir einnig fylgnirit fyrir áætlaðan geislaskammt í 

rúmmálunum á móti meðaltals geislaskammti sem var mældur með TLD. 
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Mynd 17 Fylgnirit milli áætlaðs geislaskammts í rúmmáli (5cm
3
) og hæsta mælda 

geislaskammts með TLD í endaþarmi. Þar sem besta lína hefur verið dregin í gegnum 
gögnin.                     

 

Mynd 18 Fylgni milli áætlaðs geislaskammts í rúmmáli (5cm
3
) og hæsta mælda geislaskammts 

með TLD í þvagblöðru. Þar sem besta lína hefur verið dregin í gegnum gögnin.  

y = 0,2505x + 1,6621 
R² = 0,1487 
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5 Umræða 

5.1 Helstu niðurstöður 

Fylgni milli áætlaðs geislaskammts í TLD geislanemum í geislaáætlunarkerfi og mælds geislaskammts 

í TLD geislanemum er 0,452 og p ˂ 0,05, kí-kvaðrat prófið með p ˂ 0,05, Wilcoxon signed-rank test 

með p ˂ 0,05.  

Fylgni milli áætlaðs geislaskammts í rúmmálum GEC-ESTRO og hæsta mælda geislaskammts 

með TLD er frá 0,339 til 0,389 í endaþarmi, en frá 0,827 til 0,873 í þvagblöðru. Fylgni á milli áætlaðs 

geislaskammts í rúmmálum GEC-ESTRO og meðaltals geislaskammts sem mældur er með TLD 

geislanemum er frá 0,132 til 0,153 í endaþarmi en frá 0,844 til 0,864 í þvagblöðru. Þar sem lágur 

línulegur fylgnistuðull fékkst fyrir endaþarm var framkvæmt kí-kvaðrat próf til að finna út hvort gögnin 

væru háð hvert öðru. Niðurstaðan var sú að einungis 5 cm
3
 á móti hæsta mælda TLD eru háð. 

5.2 Nákvæmi TLD geislanema 

Samanburðarnákvæmi TLD geislanemanna er með breytileikastuðul upp á 22,33% sem þýðir að 

staðalfrávik gagnanna dreifast á 22,33% bili um meðaltalið. Þessi hái breytileikastuðull hefur áhrif á 

nákvæmni niðurstaðanna með TLD geislanemum við innri geislamælingar í áhættulíffærum. 

Mögulegar skýringar á þessari dreifingu TLD í kringum meðaltalið er í fyrsta lagi að aflesarinn sem les 

geislunina af TLD geislanemunum sé ekki rétt kvarðaður þ.e.a.s. hvort samræmi sé í aflestri fyrir 

kvörðunargildi 0,5 Gy. Annar möguleiki er að leita skýringar í tímalengdinni frá geislun og að aflestri 

TLD geislanemanna og eins í ferlum upphitunar og kælingar fyrir næstu geislun. 

Í grein Lambert et al. kemur fram að tölfræðileg óvissa í TLD mælingum sé að stærstum hluta 

vegna óvissu í aflestri. Í þeim svæðum sem fengu hæsta geislaskammtinn (e. high dose regions) var 

óvissa TLD mælinganna allt að 6%. Þeir fundu einnig út að skekkja í næmni TLD geislanema er háð 

fjarlægð á móti fyrirfram ákveðnum gildum um -18% á 10 mm til +15% á 100 mm dýpi. Tiltölulega 

hærri aflestur fæst við lengri fjarlægð (23). Ekki er leiðrétt fyrir fjarlægð TLD miðað við geislahleðsluna 

á Landspítala svo þessi hlutfallslegi munur upp á 33% hefur mögulega áhrif á niðurstöður okkar á TLD 

mælingum. 

Fyrir CT og CBCT myndirnar eins og sést á mynd 19 þegar endaþarmur er skilgreindur inn á 

myndirnar í geislaáætlunarkerfi að TLD geislanemarnir voru ekki í endaþarminum heldur í 

bugaristlinum (e. sigmoid). Þar sem plastleggurinn sem TLD geislanemarnir eru settir í er 51 cm en 

endaþarmur er ca. síðustu 15 cm af ristlinum. Þess vegna veit læknirinn sem framkvæmir uppsetningu 

geislahaldarans ekki hvar rörið með TLD geislanemunum lendir nákvæmlega í endaþarmi og  er því 

tilviljunarkennt hvar TLD geislanemarnir lenda.  

Í geislaáætlunarkerfinu eru skilgreindar útlínur endaþarms ekki hærra en 15 cm, áætlunin um 

geislaskammt er reiknuð þar og er því tilviljunarkennt hvort mælingarnar í endaþarmi lendi á þessu 

áætlaða svæði. Þar sem ekki er hægt að sjá hvaða TLD geislanemi þetta er í endaþarmi miðað við 

niðurstöður innri geislamælinganna er erfitt að meta raunverulega áhrif hans á niðurstöðurnar (sjá 

mynd 19). Hefur því alltaf verið horft til hæstu mælingar TLD geislanema til að meta geislaskammt í 
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áhættulíffærum frekar en til meðaltals geislaskammts mælds með TLD geislanemum þar sem ekki er 

leiðrétt fyrir fjarlægð TLD og þessa tilviljun í staðsetningu á TLD í endaþarmi.  

Eins fyrir þvagblöðru er efsti TLD geislaneminn við blöðruna (e. balloon) á þvagleggnum sem er 

neðst í þvagblöðrunni og hann er sá sem verður fyrir hæstu geislun. Hæsti geislaskammtur er því mest 

lýsandi fyrir geislaskammt sem þvagblaðran verður fyrir, ekki tilviljunarkennt eins og fyrir endaþarm. Á 

mynd 19 sést blaðran í þvagblöðrunni og efsti TLD geislaneminn. 

 

 

Mynd 19 TLD geislanemar í ristlinum. Myndin sýnir TLD geislanema (hvíta örin bendir á TLD 
geislanema) ofar í ristlinum eða bugaristlinum (e. sigmoid) en ekki í sjálfum 
endaþarmi (teiknaður dökkgrænn á myndina). Útlínur þvagblöðru eru ljósgrænar, þá 
sést blaðran með 7 cm

3
 af lofti og TLD.  Myndin fengin úr OMP geislaáætlunarkerfi 

Landspítalans. 

 

5.3 Nákvæmni réttrar staðsetningar í geislaáætlunarkerfi 

Mikla nákvæmi þarf til að staðsetja TLD geislanemana rétt í geislaáætlunarkerfinu og gæti skekkja þar 

haft áhrif á niðurstöðurnar. Eins ef hringhaldari er ekki staðsettur alveg nákvæmlega þá hefur það áhrif 

á geisladreifinguna og þar með áætlaðan geislaskammt í TLD og áhættulíffærum. Þörf fyrir þessa 

miklu nákvæmi má skýra með ráðgjöf GEC-ESTRO vinnuhópsins en samkvæmt henni þá getur 

geislaskammtur í 2 cm
3
 breyst um 5 - 6% fyrir hvern mm sem skekkja er í staðsetningu 

geislahaldarans fram eða aftur (e. anterior – posterior) og upp í 7% fyrir einn og sama sjúklinginn (26).  

Hreyfing líffæra eða skekkja í staðsetningu geislahaldarans á milli myndatöku og meðferða leiðir til 

misræmis á milli mælds og gefins geislaskammts. Sýnt hefur verið fram á að hreyfing líffæra hefur 

meiri áhrif á DVH gildi heldur en skekkja í staðsetningu í geislaáætlunarkerfi (26). Í rannsókn 

Waldhäust et al. á meðferðum við leghálskrabbameini kom fram að færsla til um 2,5 og 3,5 mm getur 
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haft áhrif á geislaskammt um meira en 10%. Slík breyting getur orðið á þeim tíma sem líður á milli 

myndatöku og geislunar, ásamt hreyfingu sjúklingsins, líffæra og geislahaldara (28). 

Við skilgreiningu áhættulíffæra, þegar þau eru teiknuð í geislaáætlunarkerfinu er auðveldara að 

teikna þvagblöðruna heldur en endaþarm þar sem skuggaefni er komið fyrir í henni á meðan 

myndatakan fer fram svo hún er greinileg á myndunum. Útlínur endaþarms er ekki eins greinilegar. 

Fyrir CBCT er erfiðara að greina útlínur áhættulíffæranna eins og sjá má við samanburð á mynd 12 og 

13.  

5.4 Fylgni mælinga við áætluð gildi byggð á röntgenhermismyndum 

Fyrirfram mátti gera ráð fyrir að einhver línuleg fylgni fengist á milli áætlaðs geislaskammts í TLD og 

mælds geislaskammts í sama TLD. Línulega fylgnin var einungis 0,452 með p-gildi ˂0,05 og þar með 

er samþykkt gagntilgátan að r ˃ 0. Þetta telst ekki há línuleg fylgni en er marktæk. Einnig voru gögnin 

sett upp í logaritma og með því fékkst örlítið betri línulegur fylgnistuðull. Mynd 15 sýnir að gögnin hafa 

mikla dreifingu og vegna lágs línulegs fylgnistuðuls var kí-kvaðrat próf framkvæmt til að skoða hvort 

gögnin eru háð. Samkvæmt kí-kvaðrat prófinu eru þau háð hvert öðru þar sem p-gildið er ˂0,05. 

Wilcoxon signed rank test sýndi að það sanna meðaltal gagnanna er ekki eins, p ˂0,05 og má rekja 

það til dreifingar gagnanna sem sést á mynd 15.  

Líklegasta skýringin á þessu er sú að TLD mæliniðurstöðurnar í áhættulíffærum eru ekki 

sambærilegar við áætlaðan geislaskammt eins og hann reiknast í geislaáætlunarkerfinu. Möguleiki er 

fyrir hendi að rétt staðsetning í geislaáætlunarkerfi hafi einnig áhrif.  

Aðrar rannsóknir eins og rannsókn Hassouna et al hafa einnig sýnt fram á lága fylgni. Þvert á 

niðurstöðurnar sem sýndu litla fylgni, þá kom einnig fram í grein Hassouna et al. að rannsóknir Kappa 

et al. og Stuecklschweiger et al. fengu góða fylgni upp á 0,9556 og 0,9694 á milli áætlunar sem unnin 

var út frá röntgenhermismyndum og mælds geislaskammts með TLD (29). 

5.5 Fylgni mælinga við áætluð gildi byggð á CT og CBCT myndum 

Línulegi fylgnistuðullinn milli áætlaðs geislaskammts í þeim rúmmálum sem valin voru og mælds 

geislaskammts með TLD var töluvert betri þegar skoðað var hæsta mæligildi TLD heldur en línuleg 

fylgni við meðtals geislaskammts mældra TLD í endaþarmi. Fyrir TLD geislamælingar í þvagblöðru var 

línulega fylgnin næstum alveg eins hvort sem var fyrir hæsta gildi með TLD eða meðaltals mæligildi 

TLD. Betri línulegur fylgnistuðull fékkst þegar tekinn var logaritmi af gögnum fyrir endaþarm.  

Þar sem línulegi fylgnistuðullinn er svona hár fyrir þvagblöðru þá eru gögnin háð hvert öðru en kí-

kvaðrat próf var framkvæmt á gögnum fyrir endaþarm. Eins og sést í fylgiskjali 7 þá var einungis eitt 

próf sem sýndi marktækt að gögnin voru háð, þ.e. milli 5 cm
3
 og hæsta geislaskammts sem mælist 

með TLD. Því má álykta að TLD sé ekki að gefa upp sömu niðurstöður og geislaáætlunarkerfið en 

skýringar á því hafa verið settar fram hér að ofan þ.e. nákvæmi TLD og mikilvægi réttrar staðsetningar 

í geislaáætlunarkerfi. 

Lítill munur er á línulegri fylgni eftir því hvaða rúmmál er skoðað enda er í öllum tilvikum um að 

ræða mest útsetta svæðið, þó mismunur sé á stærð þeirra í rúmsentímetrum (cm
3
). 
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Ekki fundust aðrar rannsóknir sem skoðað hafa línulega fylgni milli áætlaðs geislaskammts í mest 

útsettu rúmmálunum (skilgreind af GEC-ESTRO vinnuhóp) og geislaskammta sem mældir eru með 

TLD geislanemum. Einungis á milli rúmmálanna og ICRU tilvísunarpunkta. Flestar rannsóknir nota 

díóður en ekki TLD til innri geislamælinga en þær eru taldar gefa nákvæmari niðurstöður. Waldhäust 

et al. fundu með sinni rannsókn að geislaskammtur mældur með díóðum breytist með fjarlægð frá -

3,5% í 30 mm til -7,3% við 100 mm á móti -18% á 10 mm til +15% á 100 mm fjarlægð fyrir TLD 

samkvæmt Lambert et al. (23, 28). Hassouna et al. funndu enga fylgni milli geislaskammts mælds með 

díóðu í áhættulíffærum og áætlaðs geislaskammts úr geislaáætlunarkerfi í rúmmálunum 1 cm
3
, 2 cm

3
 

og 5 cm
3
, við meðferð gegn leghálskrabbameini (29). Innri mælingar þeirra gáfu almennt lægri tölur að 

jafnaði heldur en það sem var áætlað með geislaáætlunarkerfinu sem er í samræmi við okkar 

niðurstöður eins og sést á tíðnigröfum í fylgiskjali 8 og á myndum 17 og 18 (29). Waldhäust et al. 

fundu með díóðu mælingum að fylgnistuðullinn fyrir þvagblöðru (0,82) var hærri heldur en fyrir 

endaþarm (0,66) sem einnig ber saman við okkar niðurstöður (28).  

Anagnostopoulos et al. notuðu TLD til að mæla geislaskammta í þvagblöðru með HDR innri 

geislameðferð gegn blöðruhálskirtilskrabbameini og þeir fundu út að það væri marktækur munur á 

geislaskömmtum sem mældir voru með TLD geislanemum á móti geislaskammti sem áætlaður var 

með geislaáætlunarkerfi (30).  

5.6 Styrkleiki og veikleiki rannsóknarinnar 

Styrkleiki rannsóknarinnar er að sami einstaklingur teiknaði og staðsetti geislahaldara allra 3D 

rannsókna ásamt TLD geislanemum í 2D. Einnig er það styrkleiki að TLD geislanemar eru kvarðaðir 

sérhvern meðferðardag. Allar konur fengu staðlaða meðferð sem er styrkleiki en úrtakið mætti vera 

stærra til styrkja tölfræðilegar niðurstöður rannsóknarinnar. Ákveðinn veikleiki er að notaðir voru TLD 

geislanemar við innri geislamælingar. Eins er veikleiki að ekki voru leiðréttar mælingar TLD fyrir 

fjarlægð frá geislahleðslunni þar sem 33% munur er á geislaskammti með fjarlægð frá 10 mm til 100 

mm samkvæmt Lambert et al. (23).  

5.7 Möguleg næstu skref 

Næstu skref fyrir meðferð á leghálskrabbameini á Landspítala eru að bæta við skýrari verklagsreglum 

miðað við ráðleggingar GEC-ESTRO vinnuhópsins. Í því sambandi þarf að ákveða hlutverk MRI, CT 

og CBCT við gerð geislaáætlunar og ákvörðun meðferðar. Eins þarf að taka ákvörðun um hlutverk 

TLD geislanema við mat á geislaskömmtum og í því sambandi hlutverk röntgenhermismynda. Það 

tekur væntanlega tíma að fá næga reynslu á gerð geislaáætlunar fyrir hvert meðferðarskipti sjúklings. 

Þar verða TLD mælingar notaðar enn um sinn fyrir þessa meðferð en æskilegt væri að bæta 

nákvæmni þeirra. 

Fyrir samanburðarnákvæmni TLD væri mjög fróðlegt að taka tölvusneiðmyndir af kvörðunarlíkani 

TLD, geisla síðan TLD geislanema með 0,5 Gy í kvörðunarlíkaninu. Framkvæma útreikninga og 

geislaáætlun á grundvelli CT mynda af líkaninu. Bera saman niðurstöður mælinga og útreikninga og 

athuga hvort fáist línuleg fylgni. Mögulega væri hægt að fá einhverja % skekkju sem hægt væri að taka 
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með í reikninginn fyrir áhættulíffærin og fá þannig betri línulega fylgni. Einnig að leiðrétta TLD 

geislanemana fyrir fjarlægð frá geislahleðslunni.  

Ef skoðaðar væru röntgenhermismyndir fyrir meðferðarskipti hjá öllum hinum sjúklingunum mætti 

mögulega fá betri fylgnistuðul. Við val á þeim tveimur sjúklingum sem teknir voru í þessa rannsókn var 

tekið tillit til heildstæðra TLD gagna og eins voru röntgenhermismyndir þessara tveggja sjúklinga með 

góð myndgæði sem auðveldaði staðsetningu TLD geislanemanna. Trúlega víkur notkun 

röntgenhermismynda út fyrir notkun 3D mynda. E.t.v. er því óþarft að framkvæma þessa rannsókn 

aftur til að fá betri fylgni en það væri samt mjög fróðlegt að skoða niðurstöður fyrir allar konurnar og sjá 

hvort það gæfi betri fylgnistuðul. 

Fyrir samanburð á áætluðum geislaskammti í rúmmáli í endaþarmi við mæligildi fengin með TLD 

væri næsta skref að nota styttra plaströr fyrir TLD geislanemana þegar þeir eru settir upp í 

endaþarminn. Þar með fengist væntanlega betra samræmi á staðsetningu og þá einnig betri 

fylgnistuðull á milli áætlaðs geislaskamms og mæligilda TLD geislanema. Eftir sem áður verður 

erfiðara að teikna endaþarm heldur en þvagblöðru á þessum myndum, a.m.k á meðan ekki er notað 

skuggaefni í endaþarminn. Fylgni varðandi þvagblöðru er ásættanleg en ef hún ætti að hækka er unnt 

að bæta nákvæmni TLD geislamælinga sem reyndar á við um bæði áhættulíffærin.  
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6 Ályktanir 

Niðurstöður þessa verkefnis sýna litla fylgni milli TLD mælinga í endaþarmi miðað við áætluð gildi 

fengin með útreikningi í geislaáætlunarkerfi.  Fylgnin er hins vegar betri varðandi gildi í þvagblöðru. 

Nota skal TLD mælingar í áhættulíffærum til að gefa viðbótar upplýsingar.  Þær eiga ekki að koma í 

staðinn fyrir geislaáætlanakerfi til að meta geislaskammta.  

Eins má álykta að hæsta mæligildi TLD geislanema sé að gefa betri mynd af geislaskammti 

áhættulíffæranna miðað við geislaáætlunarkerfið.  TLD eru vel staðsettir í þvagblöðru en fyrir mælingar 

á geislaskammt í endaþarmi er frekar tilviljunarkennt hvar TLD geislanemarnir lenda.  

Markmið rannsóknarinnar var að leggja mat á það hve áreiðanlegar upplýsingar TLD mælingar í 

áhættulíffærum gefa við mat á geislaskömmtum við innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini. Þar 

sem lár línulegur fylgnistuðull fékkst má álykta að TLD er ekki að gefa sömu niðurstöður og 

geislaáætlunarkerfi en marktækt voru gögnin háð hvert öðru. Með Wilcoxon signed rank testi kom í 

ljós að sanna meðaltal gagnana er ekki eins en það er eitthvað sem við mátti búast vegna mikillar 

dreifingar gagna. Ef nota á TLD fyrir slíka mælingar fyrir innri geislameðferð gegn leghálskrabbameini 

er mikilvægt að vinna betur að nákvæmni hennar. 

Markmið rannsóknarinnar var einnig að skoða áætlaða geislaskammta í rúmmálum innan 

áhættulíffæra í samræmi við ráðgjöf GEC-ESTRO vinnuhópsins og bera saman við mældan 

geislaskammt með TLD geislanemum. Línulegur fylgnistuðull mældist nokkuð góður í þvagblöðru en 

lár í endaþarmi. Það er ákjósanlegt að nota fyrst og fremst geislaáætlunarkerfi til að meta 

geislaskammt í þessi áhættulíffæri og TLD mælitækni til að styðja við öryggi fyrir ákvörðun á 

geislaskömmtum við meðferðina. 

Mikilvægt er að á Landspítala sé fylgt þeirri þróun sem GEC-ESTRO vinnuhópurinn mælir með við 

notkun geislaáætlunar við innri geislameðferðir. Þar er geislaáætlunarkerfi ráðandi þáttur í mati á 

geislaskömmtum í áhættulíffærum. 
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Fylgiskjal 1 

Alþjóðleg stigun leghálskrabbameins, stig 0 – IV ásamt undirflokkum. 
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Fylgiskjal 2 
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Fylgiskjal 3 
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Fylgiskjal 4 
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Fylgiskjal 5   
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Fylgiskjal 6 

 

Pat/session Dmean (Gy) SD Dmax (Gy) D0,1cm3 (Gy) D1cm3 (Gy) D2cm3 (Gy) D5cm3 (Gy)

1/1 1,09 0,69 2,04 3,69 3,00 2,72 2,25

1/2 1,10 0,34 1,6 2,38 2,06 1,90 1,63

1/3 1,27 0,75 2,18 3,08 2,57 2,32 1,89

2/1 1,12 0,70 2,06 5,47 4,02 3,48 2,68

3/1 0,71 0,34 1,13 2,80 2,37 2,18 1,87

4/1 0,96 0,60 1,66 2,71 2,31 2,1 1,73

5/1 0,99 0,14 1,18 2,23 1,92 1,78 1,58

6/1 0,88 0,47 1,53 8,63 5,16 4,19 2,99

7/1 0,66 0,12 0,79 2,09 1,84 1,71 1,53

7/3 0,80 0,61 1,56 6,50 4,86 4,26 3,39

8/1 0,64 0,11 0,78 2,89 2,29 2,08 1,71

8/4 1,00 0,19 1,21 3,84 2,98 2,68 2,24

9/1 0,57 0,21 0,85 4,37 3,78 3,47 2,96

10/1 0,98 0,12 1,14 2,08 1,77 1,62 1,37

10/2 0,91 0,21 1,19 2,59 2,20 2,01 1,68

10/3 1,62 0,54 2,25 5,27 3,53 3,06 2,41

10/4 1,48 1,17 3,04 4,72 4,14 3,80 3,18

11/1 0,93 1,20 2,69 3,18 2,58 2,31 1,91

11/2 1,47 0,39 2,01 3,28 2,71 2,44 1,97

12/1 1,79 1,47 3,81 5,60 3,93 3,42 2,71

12/2 1,13 0,68 1,83 3,03 2,47 2,22 1,83

12/4 0,69 0,19 0,97 3,07 2,41 2,11 1,68

13/1 1,41 0,32 1,76 3,24 2,70 2,50 2,17

13/4 0,66 0,10 0,79 2,56 2,18 1,92 1,53

14/1 3,10 0,68 3,51 3,08 2,55 2,30 1,86

15/1 0,50 0,05 0,55 3,08 2,75 2,54 2,12

15/4 0,51 0,19 0,79 3,70 2,70 2,34 1,83

16/1 0,54 0,11 0,70 2,14 1,86 1,72 1,49

17/1 0,86 0,35 1,19 2,75 2,21 2,02 1,73

TLD MÆLINGAR OMP ÁÆTLAÐAR MÆLINGAR

ENDAÞARMUR
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OMP- geislaáætlanakerfi. Pat/session - sjúklinganúmer/meðferðarskipti. SD-staðalfrávik. 

Dmean – meðaltals geislaskammtur mældur með TLD geislanemum. 

Dmax - hæsti geislaskammtur mældur með TLD geislanema. 

D0,1 cm
3
, D1 cm

3
, D2 cm

3
 og D5 cm

3
 stendur fyrir áætlaðan geislaskammt í þessum rúmmálum.   

Pat/session Dmean (Gy) SD Dmax(Gy) D0,1cm3 (Gy) D1cm3 (Gy) D2cm3 (Gy) D5cm3 (Gy)

1/1 1,45 0,58 2,03 5,08 4,09 3,70 3,10

1/2

1/3 1,66 0,71 2,46 6,13 5,03 4,71 4,13

2/1 0,99 0,39 1,27 3,33 2,98 2,82 2,54

3/1 1,01 0,46 1,36 4,77 4,27 4,02 3,54

4/1 3,25 2,24 5,41 8,02 6,11 5,53 4,79

5/1 1,09 0,53 1,65 3,8 3,37 3,16 2,82

6/1 0,18 0,07 0,24 1,64 1,44 1,35 1,21

7/1 0,78 0,19 0,95 5,47 4,68 4,33 3,77

7/3

8/1 0,69 0,38 1,12 3,83 3,3 3,03 2,59

8/4

9/1 3,61 2,69 6,66 17,50 9,51 7,85 6,05

10/1 0,82 0,23 1,00 5,25 4,49 4,17 3,68

10/2 0,74 0,35 1,13 4,54 3,94 3,73 3,38

10/3

10/4 0,20 0,18 0,37 7,52 6,15 5,47 4,37

11/1 0,77 0,21 2,01 4,90 4,11 3,78 3,31

11/2

12/1 0,65 0,28 0,81 3,67 3,30 3,12 2,79

12/2

12/4 0,31 0,15 0,39 3,62 3,01 2,74 2,26

13/1 0,91 0,51 1,47 3,92 3,46 3,23 2,81

13/4

14/1 0,88 0,93 1,85 3,52 3,03 2,82 2,46

15/1 0,64 0,48 1,21 3,78 3,18 2,91 2,49

15/4 0,58 0,22 0,91 3,47 2,83 2,60 2,27

16/1 1,04 0,58 1,75 3,55 3,15 2,96 2,65

17/1 1,05 0,53 1,61 2,7 2,44 2,32 2,07

TLD mælingar með meðaltal < 0,2 Gy eru ekki notuð vegna of lágs gildis.

BLAÐRA

OMP ÁÆTLAÐAR MÆLINGARTLD MÆLINGAR
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Fylgiskjal 7 

Fylgiskjal 7 sýnir krosstöflur 2x2 fyrir kí-kvaðrat próf með yetes continuity leiðréttingu. 

 

Kí-kvaðrat 2x2 krosstafla á milli 0,1 cm
3
 og hæsta mælda geislaskammts með TLD geislanema í 

endaþarmi þar sem  α er 0,05. 

 2.08 Gy - 3.08 Gy 3.08 Gy - 8.63 Gy 

0.55 Gy - 1.53 Gy             11              4 

1.53 Gy - 3.81 Gy              5              9 

P gildi = 0,09652 

 

Kí-kvaðrat 2x2 krosstafla á milli 1 cm
3
 og hæsta mælda geislaskammts með TLD geislanema í 

endaþarmi þar sem  α er 0,05. 

 1.77 Gy - 2.57 Gy 2.57 Gy - 5.16 Gy 

0.55 Gy - 1.53 Gy             10             5 

1.53 Gy - 3.81 Gy              5             9 

p-gildi = 0,1953 

 

Kí-kvaðrat 2x2 krosstafla á milli 2 cm
3
 og hæsta mælda geislaskammts með TLD geislanema í 

endaþarmi þar sem  α er 0,05. 

 1.62 Gy - 2.31 Gy 2.31 Gy - 4.26 Gy  

0.55 Gy - 1.53 Gy             10             5 

1.53 Gy - 3.81 Gy              5             9 

p-gildi = 0,1953 

 

Kí-kvaðrat 2x2 krosstafla á milli 5 cm
3
 og hæsta mælda geislaskammts með TLD geislanema í 

endaþarmi þar sem  α er 0,05 

 1.37 Gy - 1.87 Gy 1.87 Gy - 3.39 Gy 

0.55 Gy - 1.53 Gy             11             4 

1.53 Gy - 3.81 Gy              4            10 

p-gildi = 0,04148 er undir 0,05 svo x er háð y gildum. 

 

Kí-kvaðrat 2x2 krosstafla á milli 0,1 cm
3
 og meðaltals geislaskammts með TLD geislanemum í 

endaþarmi þar sem  α er 0,05. 

 2.08 Gy - 3.08 Gy 3.08 Gy - 8.63 Gy 

0.5 Gy - 0.96 Gy             10             5 

0.96 Gy - 3.1 Gy              6             8 

p-gildi = 0,3603 

 

Kí-kvaðrat 2x2 krosstafla á milli 1 cm
3
 og meðaltals geislaskammts með TLD geislanemum í 

endaþarmi þar sem  α er 0,05. 
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 1.77 Gy - 2.57 Gy 2.57 Gy - 5.16 Gy 

0.5 Gy - 0.96 Gy             9             6 

0.96 Gy - 3.1 Gy             6             8 

p-gildi = 0,5814 

 

Kí-kvaðrat 2x2 krosstafla á milli 2 cm
3
 og meðaltals geislaskammts með TLD geislanemum í 

endaþarmi þar sem  α er 0,05. 

 1.62 Gy - 2.31 Gy 2.31 Gy - 4.26 Gy 

0.5,0 Gy – 96 Gy            10             5 

0.96 Gy - 3.1 Gy              5             9 

p-gildi = 0,1953 

 

Kí-kvaðrat 2x2 krosstafla á milli 5 cm
3
 og meðaltals geislaskammts með TLD geislanemum í 

endaþarmi þar sem  α er 0,05. 

 1.37 Gy - 1.87 Gy 1.87 Gy - 3.39 Gy 

0.5 Gy - 0.96 Gy             10             5 

0.96Gy - 3.1 Gy              5             9 

p-gildi = 0,1953 
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Fylgiskjal 8 

 Fylgnirit fyrir áætlaðan geislaskammt í rúmmálum með geislaáætlunarkerfi og mældan geislaskammt í 

hæsta TLD geislanema í áhættulíffærum. 
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Endaþarmur 
Fylgnirit á milli OMP og hæsta TLD í 0,1 cm3  
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Endaþarmur 
Fylgnirit á milli OMP og hæsta TLD í 1 cm3 
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Endaþarmur 
Fylgnirit á milli OMP og hæsta TLD í 2 cm3 
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Fylngirit fyrir áætlaðan geislasakmmt í rúmmálum með geisláætlunarkerfi og mældan geislaskammt að 

meðaltali með TLD geislanemum í áhættulíffærum 
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Þvagblaðra 
Fylgnirit á milli OMP og hæsta TLD í 0,1 cm3 

y = 0,8888x + 2,3674 
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Þvagblaðra 
Fylgnirit á milli OMP og hæsta TLD í 1 cm3 

y = 0,7065x + 2,3677 
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Þvagblaðra 
Fylgnirit á milli OMP og hæsta TLD í 2 cm3 
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y = 0,3785x + 3,1915 
R² = 0,0174 
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Endaþarmur 
Fylgnirit á mili OMP og meðaltals TLD í 0,1 cm3 

y = 0,2486x + 2,5621 
R² = 0,021 
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Endaþarmur 
Fylgnirit á milli OMP og meðaltals TLD í 1 cm3 

y = 0,2168x + 2,2971 
R² = 0,0234 
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Endaþarmur 
Fylgnirit á milli OMP og meðaltals TLD í 2 cm3 
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Endaþarmur 
Fylgnirit á milli OMP og meðaltals TLD í 5 cm3 
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Þvagblaðra 
Fylgnirit á milli OMP og meðaltals TLD í 0,1 cm3 

y = 1,6138x + 2,1646 
R² = 0,7463 
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Þvagblaðra 
Fylgnirit á milli OMP og meðaltals TLD í 1 cm3 
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y = 1,296x + 2,1913 
R² = 0,737 
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Þvagblaðra 
Fylgnirit á milli OMP og meðaltals TLD í 2 cm3 

y = 0,9774x + 2,0549 
R² = 0,7119 
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Þvagblaðra  
Fylgnirit á milli OMP og meðaltals TLD í 5 cm3  


