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Ágrip 

 

Inngangur: Sýnt hefur verið fram á að hækkun geislaskammta á meðferðarsvæði við geislameðferð 

gegn staðbundnu krabbameini í blöðruhálskirtli skilar bættum meðferðarárangri. Mikilvægt er að slík 

hækkun skammta byggi á mikilli nákvæmni við framkvæmd meðferðarinnar. Undanfarin ár hafa verið 

gerðar breytingar á slíkri geislameðferð á Landspítala. Teknar hafa verið upp nýjar meðferðaraðferðir í 

samræmi við rannsóknir sem gerðar hafa verið og þróun erlendis á þessu sviði. Liður í því var að 

hækka geislaskammt, fjölga eftirlitsmyndum og taka upp IMRT meðferð. Ekki hefur verið tekið saman 

hver munur á árangri meðferða er en í þessari ritgerð er athugað hvort breyting hafi orðið á 

geislalífeðlisfræðilega þættinum „Biologically Effective Dose“ á milli áranna 2007 og 2011.  

Í lok ársins 2007 voru á geislameðferðardeild Landspítalans gerðir ákveðnir verkferlar um það 

hvernig framkvæma skyldi IMRT meðferð gegn krabbameini í blöðruhálskirtli og hvaða skorður ættu 

að gilda á geislaskömmtum í áhættulíffæri. Í þessu verkefni eru teknar saman upplýsingar um hvernig 

geislaskammtar uppfylla skilmála samkvæmt þessum skorðum fyrir útgáfu verkferlanna og eftir. 

Efni og aðferðir: Safnað var upplýsingum um geislameðferð 40 einstaklinga, 20 fyrstu hvort árið fyrir 

sig.  Og BED gildi meðferða þeirra reiknað út. Til þess þurfti að sækja upplýsingar um heildargeislun, 

og geislaskammt í hvert meðferðarskipti. Auk þess þurfti að finna hvaða α/β gildi skyldi nota. Ákveðið 

var að notast við α/β gildið 3,5 Gy fyrir blöðruhálskirtilskrabbamein. 

Niðurstaða og umræður: Munur er á BED gildi milli áranna. Árið 2007 er meðal BED 113,21 Gy en 

árið 2011 116,05 Gy (án útlaga 117,86 Gy). Árið 2011 er óalgengara að farið sé yfir settar skorður fyrir 

endaþarm. Gögn um geislun á þvagblöðru árið 2007 eru ekki aðgengileg en árið 2011 er enginn með 

skráð gildi yfir settum skorðum í þvagblöðru en upplýsingar skorti fyrir 2 sjúklinga. Við söfnun 

nauðsynlegra gagna komu í ljós ýmsir gallar á skráningu meðferðarupplýsinga. Mikilvægt verður að 

telja að Landspítalinn geri upp gögn um meðferðarárangur. Mikilvægt er að hægt verði í framtíðinni að 

gera upp geislalífeðlisfræðilega þætti eins og EUD, TCP, NTCP og áhrif OTT á árangur meðferðar. 
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Þakkir 

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

Íslands. Garðar Mýrdal forstöðumaður geislaeðlisfræðideildar Landspítala Íslands átti hugmyndina að 

verkefninu og var það unnið á geisladeild Landspítalans. 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Garðari Mýrdal og Hönnu Björg Henrysdóttur fyrir góða 

leiðsögn. Einnig vil ég þakka starfsfólki geisladeildar fyrir að taka vel á móti mér á deildinni og aðstoð 

við verkefnið. 

Að lokum vil ég þakka Villimey eiginkonu minni, fjölskyldu og vinum fyrir að styðja við bakið á mér 

og veita mér hvatningu og skilning. 
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1 Inngangur 

Í þessu verkefni er lagt mat á þær breytingar sem hafa orðið á geislameðferð gegn staðbundnu 

blöðruhálskirtilskrabbameini á Landspítala Íslands á árunum 2007 – 2011. Í meistaraverkefni Agnesar 

Þórólfsdóttur (1) var á grundvelli eftirlitsmynda af meðferðarreitum á árinu 2006 sýnt fram á mikilvægi 

nákvæmrar innstillingar sjúklings í slíkri geislameðferð. Í framhaldi af því verkefni voru gerðar 

breytingar á verklagi við undirbúning og framkvæmd meðferðar og eftirlits með henni. Kaup nýs 

hugbúnaðar gerði geislameðferðardeild Landspítalans kleift að framkvæma IMRT meðferð. Í samstarfi 

við sjúklingana var skipulagt betur hvernig þrýstingur í kviðarholi væri sem líkastur frá einu skipti 

meðferðar til þess næsta. Tíðni eftirlitsmyndataka var aukin og unnið að bættum myndgæðum með 

endurbættum kvörðunum myndnema. Sett voru gullmerki í blöðruhálskirtilinn til að auka öryggi á að 

geislameðferðin hitti á hann. Diplómaverkefni Önnu Einarsdóttur (2) var grundvallað á eftirlitsmyndum 

fyrir sjúklinga sem voru í geislameðferð gegn staðbundnu krabbameini í blöðruhálskirtli á árinu 2009 

Þar var meðal annars sýnt fram á ágæti þess að auka tíðni myndataka við meðferð úr 3 skiptum í viku 

í 5 skipti í viku sem jók nákvæmni innstillinga. Í þessu verkefni verður einnig skoðað í 

skráningarkerfum geislameðferðar á Landspítala aðgengi að nauðsynlegum gögnum til að meta 

geisladreifingu á meðferðarsvæði og önnur líffæri og heildargeislun eftir meðferð. Til að meta 

heildargeislun verður notast við α/β fyrir vefina en mikil vakning og umræða hefur verið á undanförnum 

árum um hver raunveruleg gildi α/β eru fyrir líffæri og vefi. 

 

1.1 Krabbamein 

Krabbamein er samheiti yfir marga sjúkdóma sem myndast þegar frumur í vef eða líffæri skynja sig 

ekki sem hluta af heildinni og byrja að vinna sjálfstætt. Frumurnar byrja að skipta sér óháð þörfum 

líkamans. Ástæðan fyrir þessu eru truflanir eða stökkbreyting í erfðaefninu DNA sem stjórnar hegðun 

frumunnar. Samverkandi þættir umhverfis og erfðarþátta einstaklinganna eru taldir líkleg orsök 

myndunar krabbameins (3).  Fyrir frekari fróðleik er lesanda bent á að kynna sér bókina Krabbamein á 

Íslandi eftir Jón Gunnar Jónasson og Laufeyju Tryggvadóttur. 

 

1.2 Blöðruhálskirtilskrabbamein 

Á Íslandi greinast að meðaltali 220 ný tilfelli á hverju ári. Meðalaldur við greiningu er 70 ár og á hverju 

ári látast að meðaltali 51 af völdum blöðruhálskirtilskrabbameins (3). 

 

1.2.1 Blöðruhálskirtillinn 

Blöðruhálskirtillinn er staðsettur á milli þvagblöðrunnar og lims og er á stærð við valhnetu. 

Blöðruhálskirtillinn umlykur þvagrásina en hlutverk hans er að framleiða sæðisvökva, en sæðisvökvinn 

sér sáðfrumunum fyrir næringu. Við kynþroska fer kirtillinn að vaxa og þróast en virkni kirtilsins er 
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stjórnað af karlhormóninu testosterón. Eftir kynþroska helst stærð kirtilsins yfirleitt óbreytt fram til 

fertugs en þá verður oft góðkynja stækkun á honum sem ekkert þarf að gera í nema að stækkunin hafi 

áhrif á lífsgæði einstaklingsins. (3-5). 

 

1.2.2 Orsakir 

Það er ekki ljóst hvað veldur krabbameinsmyndun í blöðruhálskirtli en þættir sem taldir eru hafa áhrif 

eru erfðaþættir, hormónabúskapur og umhverfisáhrif. Ef faðir eða bróðir karlmanns fær 

blöðruhálskirtilskrabbamein tvöfaldast líkurnar á því að einstaklingurinn fái það líka. Karlmenn sem 

hætta seint að framleiða testósterón eru í meiri hættu á að fá krabbameinið. Einnig hefur sést 

landfræðilegur munur á fjölda tilfella. Karlmenn á Vesturlöndum eru líklegri til að fá 

blöðruhálskirtilskrabbamein heldur en aðrir, einnig eru svartir karlmenn í þeim löndum líklegri en aðrir 

kynbræður þeirra til að fá krabbameinið (3, 6). 

 

1.2.3 Einkenni 

Það eru sjaldan einkenni á fyrstu stigum blöðruhálskirtilskrabbameins. Oftast koma einkenni í ljós 

þegar krabbameinið er búið að dreifa sér út fyrir blöðruhálskirtilshýðið. Algeng einkenni eru erfiðleiki 

við að byrja þvaglát og tæma þvagblöðruna, tíð þvaglát, bakverkur, kraftlítil þvagbuna og 

þyngdartap.(3, 4)  

 

1.2.4 Greining  

Til þess að greina hvort um krabbamein sé að ræða eru til nokkrar rannsóknir, þær eru: PSA mæling, 

ómskoðun og vefjasýnataka. Með þessum greiningum er svo umfang eða stigun krabbameinsins 

metin. 

PSA Mæling  

Blöðruhálskirtillinn framleiðir PSA (e. prostatic specific antigen). Í blóði karlmanns er eðlilegt magn 

PSA á milli 2,5 – 4 ng/ml. Ef karlmaður greinist með 10 ng/ml eða meira í blóðinu er talin vera ástæða 

til frekari rannsókna. En hækkun á PSA gildi í blóði getur jafnframt verið afleiðing góðkynja stækkunar 

eða blöðruhálskirtilsbólgu. (4, 7). 

Endaþarmsskoðun 

Hægt er að þreifa á blöðruhálskirtlinum um endaþarm til að meta lögun hans. Eðlilegur kirtill er sléttur 

og samhverfur en sé hann harður eða ójafn eru líkur á krabbameinsvexti og þörf á frekari rannsóknum. 

(4, 6). 
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Ómskoðun um endaþarm (e. Transrectal ultrasound) 

Ef eitthvað athugavert hefur komið í ljós við PSA mælingu eða þreifingu þá er stundum framkvæmd 

ómskoðun gegnum endaþarm. Ómstautur er settur í endaþarm og blöðruhálskirtillinn þannig 

ómskoðaður. Með þessu er hægt að meta stærð blöðruhálskirtilsins og umfang krabbameinsins. Síðan 

ef ástæða þykir til er möguleiki á að taka vefjasýni samhliða ómskoðuninni. (4, 6, 8). 

 

Niðurstöður greiningar 

Þegar krabbamein hefur fundist er því gefin gráða og svo flokkað. Notast er við Gleason gráður en þá 

er gefin gráða frá 2 upp í 10 eftir því hvernig útlit og mynstur kirtilsins er. Því hærri sem gráðan er, því 

verri eru lífslíkur sjúklings.   

Krabbameinið er svo flokkað eftir TNM kerfi þar sem T stendur fyrir æxli (e. tumor), E fyrir 

nærliggjandi eitlastöðvar (e. node) og M fyrir meinvörp (e. metastasis). T: Æxlið er í sjálfum kirtlinum 

(staðbundið), N: Krabbameinið er komið í nærliggjandi eitla og M: Meinvörp greinast í beinum. 

Einstaklingar sem koma í geislameðferð á staðbundnu blöðruhálskirtilskrabbameini eru  í T flokki 

og þá T1 eða T2 aðallega en þeir skiptast í eftirfarandi greiningar.  

T1: Æxli fannst ekki við þreifingu eða ómun, en æxlisvöxtur fannst í lífsýni sem tekið var af 

kirtlinum. 

T1a: 5% eða minna af vefjasýninu var með æxlisfrumur. 

T1b: 5% eða meira af vefjasýninu var með æxlisfrumur. 

T1c: Æxli fannst með vefjasýnatöku eftir að hækkað PSA gildi vakti grunsemd um 

æxlismyndun. 

T2: Æxlið er einungis í blöðruhálskirtlinum sjálfum. 

T2a: Æxlið finnst í minna en 50% af helmingi kirtilsins. 

T2b: Æxlið finns í meira en 50% af helmingi kirtilsins. 

T2c: Æxlið finnst í báðum helmingum kirtilsins. 

T3: Æxlið er komið út fyrir hýði kirtilsins. 

T3a: Æxlið er komið út fyrir hýði kirtilsins en hefur ekki komist í sáðblöðrurnar. 

T3b: Æxlið er komið í sáðblöðrur líka. 

T4: Æxlið hefur dreift sér út frá kirtlinum og í nærliggjandi vefi aðra en sáðblöðrurnar. T.d 

endaþarm, háls þvagblöðru og mjaðmaveggi (1, 4, 9). 
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1.2.5 Meðferð  

Meðferð blöðruhálskirtilskrabbameins fer eftir stigun, aldri sjúklings, tilvist annara kvilla og óskum 

sjúklings.   

 

1.2.5.1 Eftirlit  

Ef eldri einstaklingur greinist með staðbundið æxli í blöðruhálskirtlinum sem talið er ólíklegt að muni 

hafa einhver áhrif á ævilengd eða lífsgæði, þá er oftast ekkert aðhafst nema einstaklingurinn er látinn 

koma í reglubundið eftirlit með PSA mælingum, vefjasýnatöku og skoðun svo hægt sé að fylgjast með 

hvort breytingar verði á æxlinu og hvort þörf sé á inngripi. Einstaklingar með minna en 10 ára lífslíkur 

óháð krabbameini er boðinn þessi möguleiki (3, 4). 

 

1.2.5.2 Skurðaðgerð 

Skurðaðgerð er framkvæmd hjá sjúklingum sem hafa blöðruhálskirtilskrabbamein og metið er að eigi 

meira en 10 ár eftir lifað. Við skurðaðgerðina er allur blöðruhálskirtillinn fjarlægður auk sáðblaðra. 

Stundum er einnig gefin geislameðferð eftir aðgerðina ef krabbameinið hefur verið nálægt útjaðri 

skurðarsvæðisins. Ef krabbameinið hefur dreift sér út fyrir blöðruhálskirtilinn er skurðaðgerð ekki 

framkvæmd nema í undantekningartilfellum og þá aðallega hjá einstaklingum sem hafa meira en 10 

ára lífslíkur og hafa takmarkaðan vöxt út fyrir kirtilinn (3, 4). 

 

1.2.5.3 Ytri geislameðferð   

Notaður er svokallaður línuhraðall sem beinir háorku geislum á æxlið frá mismunandi áttum. Oft er 

hormónameðferð notuð samhliða geislameðferð (3, 4). Í dag er á geisladeild Landspítalans notast við 

IMRT eða 5r/7 aðferðina en áður var algengt að nota 4 reita aðferð. 

Frekar verður fjallað um ytri geislameðferð í kafla 1.3  

 

1.2.5.4 Innri geislameðferð 

Innri geislameðferð gegn blöðruhálskirtilskrabbameini er víða í nágrannalöndunum gefin með 

eftirhleðslutæki, þá oftast með háhraða geislaskammti (HDR eða High Dose Rate) oft með geislavirku 

samsætunni Ir-192. HDR hefur stundum verið notað sem viðbótarmeðferð eða „boost“ við ytri 

geislameðferðir. 

Varanleg innlögn geislavirkra korna (LDR eða Low Dose Rate Seeds) hefur verið notuð víða um 

heim um árabil og var tekin upp við LSH í janúar 2012. Þá er talað um PPB (e. permanent prostata 

brachytherapy). Algengt er að geislavirku samsæturnar I-125 og Pd-103 séu notaðar við PPB-

meðferð.  
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Við PPB meðferð er geislavirkum kornum komið fyrir í blöðruhálskirtlinum með aðgerð. Þessi korn 

gefa frá sér stöðuga lága geislun í nokkra mánuði. Geislunin nær mjög stutt og skaðar því nærliggjandi 

vefi lítið. 

Þeir sjúklingar sem fara í PPB geislameðferð eru oftast með hægt vaxandi krabbamein. Innri 

geislameðferð er talinn góður kostur fyrir sjúklinga með PSA gildi undir 10 ng/ml, Gleason gráðuna 5-6 

og ekki stærri blöðruhálskirtil en 40g (4, 10). 

 

1.2.5.5 Hormónahvarfsmeðferð 

Til að æxli í blöðruhálskirtli geti vaxið þarfnast það karlhormónsins testósterón. Með því að hindra 

aðgengi testosteróns að æxlinu er hægt að hægja á vexti þess og jafnvel stöðva hann tímabundið. 

Þetta er þó ekki læknandi meðferð.  

Helstu hormónameðferðirnar eru: að fjarlægja þann hluta eistnanna sem framleiðir hormónið og 

stöðva þar með framleiðslu þess, andhormón gefin í töfluformi en þau hefta testosterón frá því að 

komast til æxlisins, stungulyfjameðferð með GnRH (Gonadotrophin losandi hormónahliðstæðu) sem 

sprautað er í sjúkling á 3 – 6 mánaða fresti. 

 Ef krabbameinið hefur náð að dreifa sér í önnur líffæri þá er oft gefin hormónameðferð eingöngu til 

þess að hægja á frekari vexti og halda sjúkdómnum í skefjum en ekki í þeim tilgangi að lækna (4, 6). 

 

1.2.5.6 Horfur  

Þó svo að blöðruhálskirtilskrabbamein sé algengasta krabbameinstengda dánarorsök karlmanna á 

Íslandi þá eru horfur flestra sjúklinga með þennan sjúkdóm góðar. Það sem sker úr um hversu vel 

tekst til er hversu snemma krabbameinið uppgötvast. Ef krabbameinið er aðeins í blöðruhálskirtlinum 

og hefur ekki náð að dreifa sér til annarra líffæra eða beina þá eru horfur mjög góðar og allt að 90% 

lifun. Ef aftur á móti krabbamein hefur dreift sér út fyrir kirtilinn þá eru líkur á lifun mun minni og ef það 

hefur dreift sér í beinin þá er sjúkdómurinn talinn ólæknandi. Í þeim tilvikum er samt hægt að veita 

meðferð til að hægja á framþróun krabbameinsins (6, 7). 
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1.3 Geislameðferð blöðruhálskirtilskrabbameins  

1.3.1 Undirbúningur 

Hér er lýst hvernig staðið er að undirbúning og geislameðferð gegn staðbundnu krabbameini í 

blöðruhálskirtli á Landspítala. 

 

1.3.1.1 Viðtal 

Áður en meðferð hefst fer sjúklingur í viðtal hjá lækni þar sem honum er greint frá sjúkdómnum og 

hvernig meðferðin mun fara fram (11). 

 

1.3.1.2 Gullkorn 

Fyrir meðferð er  sjúklingurinn fyrst sendur til þvagfæraskurðlæknis sem setur þrjú gullkorn á stærð 

við hrísgrjón í blöðruhálskirtilinn sem síðan eru notuð til að meta staðsetningu kirtilsins við plönun 

meðferðar og við meðferðina sjálfa. Gullkornin sjást mun betur á röntgenmyndum en kirtillinn sjálfur. 

Gullkornin eru tiltölulega stöðug eftir að bólgur sem mögulega fylgja innsetningunni hafa hjaðnað. Og 

er færsla á þeim metin óveruleg (um 1 mm) yfir alla meðferðina (12). 

 Með slíkri notkun gullkorna fæst aukin nákvæmni í innstillingu geislareita sem gefur kost á hærri 

geislaskömmtum (13) og með því ná betri árangri án þess að aukaverkanir verði meiri. Þegar 

meðferðinni lýkur eru gullkornin ekki fjarlægð, þar sem þau eru ekki talin valda neinum óþægindum 

(Fylgiskjal 1 og 2).  

 

1.3.1.3 Geislahermir 

Næsta skref er geislahermir en áður en sjúklingurinn fer í hann fær hann viðtalstíma þar sem farið er 

yfir helstu atriði meðferðarinnar, hverjar aukaverkanirnar eru sem búast má við og hvers er ætlast til af 

sjúklingnum í meðferðinni. Síðan eru honum gefnar skriflegar leiðbeiningar um geislameðferðina og 

sjúklingurinn fær tækifæri til að spyrja spurninga ef einhverjar eru. Einnig er sjúklingurinn minntur á 

mikilvægi þess að liggja alveg kyrr meðan á meðferð stendur, koma með tóman endaþarm og tæma 

þvagblöðruna 30 mínútum fyrir meðferð og plönun og drekka svo 300 ml af vatni eða um það bil 2 lítil 

glös. Þetta er gert svo að stærð þvagblöðru og ristils séu svipuð í öll skipti meðferðar og við 

geislaplönun (11) (Sjá fylgiskjal 3).  

Sumar stofnanir notast við blöðrur sem settar eru í endaþarm og blásnar upp til að minnka 

hreyfingu og stærðarbreytingu endaþarms á meðan meðferð stendur. Rannsóknir hafa þó bent til þess 

að lítill sem enginn munur er á þeim sem hafa slíka blöðru og þeim sem fá leiðbeiningar um 

hægðarlosun (12).  
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Við geislaherminn er ákveðið hvernig sjúklingurinn skuli liggja á meðan á meðferð stendur svo 

hægt sé að ná sem mestri nákvæmni, en til þess að ná þessari nákvæmni er notaður geislahermir 

sem hefur sömu hreyfieiginleika og geislameðferðartækið.   

Þegar sjúklingurinn kemur í geislaherminn er hann látinn afklæðast öllum fatnaði fyrir neðan mitti 

og klæðast slopp, næst er hann látinn leggjast á bekk geislahermis. Púði er settur undir hné sjúklings 

og hann er látinn halda í hring sem er settur á bringuna á honum en rannsóknir hafa sýnt að notkun 

hnépúðans minnkar geislaálag á endaþarm um 5,1 Gy af heildargeislun (12). 

Næst er svo notast við veggfasta leysa sem mynda krossa og er merkt á húð sjúklings hvernig þeir 

hitta á líkama hans. Þessar merkingar eru notaðar til að finna nákvæma legu sjúklingsins aftur bæði í 

seinni undirbúning og í meðferð. Með geislaherminum eru svo teknar röntgenmyndir af 

meðferðarsvæðinu sem notaðar verða þegar kemur að því að teikna inn meðferðarsvæði (1, 11). 

Í seinni komu í geislaherminn eftir að búið er að gera geislaplönunina þá leggst sjúklingurinn aftur í 

geislaherminn eins og áður. Myndir eru teknar til að staðfesta geislareitina sem búið er að velja og 

legu sjúklings. Þessar myndir eru svo notaðar sem viðmiðunarmyndir við eftirlistmyndatökur í 

meðferðartæki. 

 

1.3.1.4 Tölvusneiðsmyndun 

Þegar sjúklingurinn er búinn í fyrri komu í geislaherminum er farið með hann í tölvusneiðmyndatöku. 

Sjúklingurinn er látinn liggja í sömu stöðu og í geislaherminum og meðferðarsvæðið er myndað. Þetta 

er gert svo hægt sé að fá þrívíða afstöðu blöðruhálskirtilssins og áhættulíffæra.  

Teknar eru myndir með sneiðbilið og þykktina 5 mm (5/5 sneiðar) og myndirnar eru fluttar yfir í 

geislaáætlunarkerfi geislameðferðadeildar (1). 

Einnig eru teknar DRR myndir með sneiðbilið 1.25 mm en gullkornin koma mjög skýrt fram á þeim. 

Leitast er við að sjúklingurinn liggi í sömu stellingu í tölvusneiðmyndatökunni, geislaherminum og í 

línuhraðlinum.  

 

1.3.1.5 Geislaáætlunarkerfið 

Tölvuvætt útreikningskerfi er notað fyrir gerð geislaáætlana og eru sneiðmyndir af þeim hluta líkama 

sjúklings sem meðferð nær til notaðar til þess. Við gerð geislaáætluninnar er yfirleitt allur 

blöðruhálskirtillinn teiknaður inn sem CTV (e. critical target volume) eða kjörmeðferðarsvæðið. Þetta er 

það svæði sem á að fá heildargeislun á sig í samræmi við beiðni læknis. Einnig er teiknað PTV (e. 

planning target volume) eða áætlað meðferðarsvæði. Það umlykur CTV og eru skilgreind öryggismörk 

(e.set-up margins) sem eru ákvörðuð samkvæmt rannsóknum á nákvæmni innstillingar sjúklinga á 

grundvelli eftirlitsmyndataka. Slíkar rannsóknir hafa verið gerðar á geisladeild Landspítala bæði fyrir 

meðferðir sem fóru fram árið 2006 (1) og 2009 (2) og sýndu þessar rannsóknir bætta 

innstillingarnákvæmni milli 2006 og 2009 þannig að öryggismörk hafa verið minnkuð um leið og 

geislaskammtar eru hækkaðir.  Geislaskammtur er ákvarðaður sem meðaltalsskammtur í PTV og er 
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þá gert ráð fyrir að CTV fái fullan umbeðinn geislaskammt þrátt fyrir litlar tilfærslur á blöðruhálskirtli frá 

skipti til skiptis (Fylgiskjal 1). 

Fyrir geislameðferð gegn staðbundnu krabbameini í blöðruhálskirtli hefur einkum verið beitt þrem 

tæknilegum nálgunum við geislameðferð, þ.e. 4r, 5r/7 og IMRT.   

Í 4r meðferð er geislað á 4 reiti yfirleitt með stefnunum 0°, 90°, 180° og 270°  

Í 5r/7 meðferð er geislað á  5 – 7 reiti með stefnurnar 0°, 92°, 140°, 220° og 268°, á 2 reiti (140° og 

220°) er gefið boost með þrengdu meðferðarsvæði þannig að endaþarminum sé hlíft. 

Í IMRT meðferð er svo geislað á 5 – 6 reiti oftast með stefnurnar 45°, 100°, 180°, 260° og 315°. 

Í dag er annaðhvort notast við 5r/7 eða IMRT en með þeim meðferðum er hægt að gefa hærri 

geislaskammta og vernda um leið áhættulíffæri betur fyrir geislun. 

Við gerð geislaáætlunarinnar skulu teiknuð þau líffæri í námunda við blöðruhálskirtilinn sem eru í 

hættu á því að verða fyrir skaða. Skilgreind áhættulíffæri (e organs at risk: OR) eru öll þvagblaðran, 

allur endaþarmurinn (2 cm frá endaþarmsopi og að flexura sigmoid), sá hluti sáðblaðranna sem liggja 

næst blöðruhálskirtlinum og svo höfuð lærleggjanna frá trochanter major að minor. (sjá fylgiskjal 1). 

Í geislaáætlunarkerfinu er hægt að skoða geisladreifirit (e. dose volume histogram: DVH) sem gefur 

kost á að lagt sé mat á geislaskammt í ákveðinn hluta rúmmáls áhættulíffæranna. (Sjá mynd 2)  

Kerfið sem er notað á Landspítalanum heitir OMP og er frá Nucletron og hefur verið notað frá 

upphafi árs 2007. 

 

Mynd 1 Geislaáætlun fyrir IMRT meðferð á staðbundnu krabbameini í blöðruhálskirtli. Búið er 
að teikna inn á geislaáætlunina meðferðarsvæðið, áhættulíffæri og 

kjörmeðferðarsvæði. 
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Mynd 2 DVH fyrir IMRT meðferð. Verið er að skoða hversu mikla geislun 15,91% af endaþarmi 
fær á sig samkvæmt þessari geislaáætlun en það mun vera um 45,55 Gy 

 

1.3.2 Geislameðferð 

Í meðferðinni er sjúklingurinn látinn liggja nákvæmlega eins og í undirbúningnum. Honum er komið 

fyrir á meðferðarbekknum með hjálp merkinga á húð og meðferð hafin. Meðferðin tekur nokkrar 

mínútur og sjúklingur finnur ekkert fyrir geislunum. Sjúklingurinn mætir svo alla virka daga í meðferð í 

að jafnaði 6 vikur. Heildargeislun meðferðarinnar er 60 – 78 Gy og eru gefin 2 Gy í hvert 

meðferðarskipti.  

Yfirleitt eru notaðar 6 MV ljóseindir við IMRT, en 18 MV við 4r og 5r/7 meðferðir. Sjúklingar með 

Gleason gráðu 6 eða minna fá meðalskammt 74 Gy á allt CTV svæðið þ.e. 95% PTV fær 74 Gy. 

Sjúklingar með Gleason gráðu 7 eða hærra fá svo meðalskamtinn 78 Gy á allt CTV svæðið, 95% af 

PTV á að minnsta kosti að fá 78 Gy. Hæsti geislaskammur í PTV á aldrei að fara yfir 117% af 

meðalskammt í CTV. 

Skorður varðandi geislaskammt í þvagblöðru eru að 60% af rúmmáli blöðrunnar skuli ekki fá hærri 

skammt en 50 Gy. 

Skorður varðandi geislaskammt í ristli er að 17% af rúmmáli ristils skuli ekki fá hærri skammt en 65 

Gy og 35% skuli ekki fá hærri skammt en 40 Gy. (sjá fylgiskjal 1) 
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Algengustu snemmbúnu aukaverkanir sem fylgja meðferð við staðbundnu krabbameini í 

blöðruhálskirtli eru roði á húð, þreyta, getuleysi og niðurgangur (11). 

 

1.4 Geislalífeðlisfræði 

Meginástæða þess að huga þarf að geislalífeðlisfræði er sú að við geislameðferð er mikilvægt að ná 

sem bestum árangri við að eyða krabbameininu (e. tumor control probablity: TCP) án þess að skaða 

nálægan heilbrigðan vef alvarlega (e. normal tissue complication probability: NTCP). Þessu leitast 

menn við að ná fram með því að huga að geisladreifingu og geislaskömmtun. Þekktir áhrifavaldar í 

líkindum á frumudauða og eyðingu vefja eru þættir eins og  geislunarhraði, staða frumna í 

skiptingarferli, magn súrefnis í umhverfi frumna, tegund geislunar, heildargeislun og svörun 

mismunandi vefja við geislun. Skammtamynstur við meðferð (e. fractionation) hefur mótast út frá 

reynslu manna af geislameðferð og rannsóknum á sviði geislalífeðlisfræði.  

 

1.4.1 Áhrif geislunnar 

Í geislameðferð er verið að skemma æxlisfrumur með því að skaða sameindir frumnanna og 

óhjákvæmilega verða heilbrigðar frumur í nálægum vefjum fyrir skemmdum. Skaðinn sem heilbrigður 

vefur verður fyrir í geislameðferð er misjafn eftir tegund og alvarleika. Skaði á sum líffæri eins og 

lungu, beinmerg og þarma getur leitt til dauða á meðan skaði á húð, kynkirtla og útlimi er ekki 

lífshættulegur en getur skert lífsgæði einstaklings. Því hærri geislaskammtur sem notaður er því meiri 

líkur eru á slíkum sköðum en um leið eru meiri líkur á því að við náum að ráða niðurlögum æxlisins 

(TCP). Það er mjög mikilvægt að hafa geislaskammt eins háan og mögulegt er í hvert skipti án þess 

þó að skaða heilbrigðan vef of mikið á sama tíma. Þetta er oft kallað meðferð að þolmörkum (14, 15). 

Þegar við tölum um skaða á heilbrigðan vef þá er hann mjög misjafn. Við höfum vísan og 

slembiskaða,  beinan og óbeinan skaða, einnig snemmbúna og síðbúna svarandi vefi (14, 15). 

Þegar talað er um vísa skaða er átt við skaða sem hlýst af þekktum þáttum og hægt er að koma í 

veg fyrir eða lágmarka. Þættir sem hafa áhrif á vísan skaða eru: heildargeislaskammtur, 

meðferðarsvæði og skammtamynstur meðferðar. Skaðinn sem hlýst er af víxlverkun geislans við 

kjarnsýru frumunnar og veldur dauða hennar (14). 

Slembiskaðar eru síðan þeir skaðar sem hljótast af atriðum sem ekki er hægt að stjórna eins og 

aldur, lífstíll og ástand sjúklings. Því verra sem líkamlegt ástand sjúklingsins er því viðkvæmari er hann 

fyrir geislun. Einnig eru þekkt gen og genagallar sem gera einstaklinga viðkvæmari fyrir geislun. Dæmi 

um slíkt eru einstaklingar með viðkvæma húð sem sólbrenna léttilega en húðin á þeim er þá líka 

líklegri til að verða fyrir skaða en á öðrum við geislun. Einnig flokkast þarna undir krabbameinsmyndun 

sem afleiðing geislameðferðar, það er að segja ef geislunin veldur skemmd á frumu sem verður svo 

að æxli (14). 

Beinn skaði hlýst af víxlverkun geislans við kjarnsýrur frumu og veldur dauða hennar og er sá skaði 

sem leitað er eftir í geislameðferð að ná fram gegn æxlisfrumum.. 
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Óbeinn skaði er þegar víxlverkun geislans við efni frumu myndar (oftast úr vatnssameindum) 

syndureindir (e. free radicals) sem eru mjög hvarfagjarnar eindir og geta valdið skaða á kjarnsýrum 

frumunnar. 

Vefir með snemmbúna svörun sýna skaða innan nokkurra vikna frá geislun. Þetta eru vefir sem 

endurnýjast ört til dæmis húð, þekjuvefur í munni, beinmergur og eistu. Þessir vefir sýna viðbrögð 

snemma vegna þess að frumurnar hafa stutta ævi. Að jafnaði gengur skaði sem þessir vefir fá til baka. 

Síðbúin svörun í vef kemur fram eftir mánuði, jafnvel ár. Helstu líffæri þessa flokks eru lungu, nýru 

og mænan. Slíkir skaðar eru jafnan óafturkræfir. Það er út af þess konar sköðum sem þörf er á að 

takmarka geislaskammta því þeir eru mjög alvarlegir og geta leitt til dauða. Hægt er að meta líkur á því 

eftir meðferð hvort sjúklingurinn muni þjást af annars stigs síðbúnum skaða á þvagblöðru eða 

endaþarmi. Það er unnt að reikna út frá EUD (e equivalent uniform dose). EUD Í krabbameinsæxlum 

var upphaflega sett fram af Niemierko (16) en EUD stendur fyrir þann geislaskammt sem, ef gefinn 

væri jafndreifður um krabbameinsæxli, gæfi sömu reiknuðu geislalífeðlisfræðilegu verkun eins og 

raunverulega ójafna geisladreifingin sem gefin er í geislameðferð samkvæmt geislaáætlun. Síðar 

útvíkkaði Niemerko EUD hugtakið til að nota það til mats á áætluðum skaða á heilbrigðan vef. 

Sjúklingar sem fá EUD yfir 63,1 Gy á endaþarm og yfir 53,4 Gy á þvagblöðru eru mun líklegri til að fá 

síðbúinn skaða heldur en þeir sem voru með lægra EUD gildi (14, 17).  

Á grundvelli rannsókna á áhrifum geislaskammta á frumur, frumusamfélög og lífræna vefi hafa 

verið sett fram reiknilíkön til að áætla líkur á því að krabbameinsæxli verði eytt með geislaskammtinum 

(umreiknuðum í EUD) og er þá talað um TCP. Einnig er með svipuðum hætti reiknuð líkindi fyrir 

NTCP. 

Ekki eru forsendur til að gera upp í þessu verkefni geislalífeðlisfræðilegu þættina EUD, TCP eða 

NTCP. Þess í stað verður látið reyna á forsendur í skráningarkerfum fyrir geislameðferð á Landspítala 

til að reikna út frá LQ-módeli geislaskammtinn BED (e. biological effective dose) og verður hérna á 

eftir gerð nokkur grein fyrir forsendum útreiknings BED.  

 

1.4.2 Frumur 

Frumur eru ekki allar jafn geislanæmar. 

Stofnfrumur og nýjar frumur eru mun 

geislanæmari en fullorðnar frumur. Frumur með 

hraða skiptingu eru einnig næmari fyrir geislun en 

aðrar.  

Frumur eru viðkvæmastar á ákveðnum 

tímabilum  í frumuskiptihringnum. Frumur í S-fasa 

hafa sýnt mikið þol fyrir geislun en frumur í M 

(Mítósu) – fasa og seint í G2 eru veikastar fyrir 

geislun. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að við 

þurfum að gefa geislameðferð í skömmtum því Mynd 3 Frumuhringurinn (15). 
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næst þegar sjúklingur kemur í meðferð hefur orðið fasaskipting og frumurnar sem voru í S-fasa eru þá 

komnar í viðkvæmari fasa og því næmari fyrir geisluninni.  

Þegar geislað er á æxli eru alltaf góðar líkur á að í því séu súrefnissnauðar (e. anoxic) frumur. 

Þegar þær eru súrefnissnauðar er geislaþol þeirra meira en ef þær eru í súrefnisríku umhverfi. Þessar 

frumur verða súrefnissnauðar vegna þess að þær komast ekki í næringu og fara því í hálfgerðan 

dvala. Þegar súrefnismettuðu frumurnar eru drepnar þá komast hinar sem voru súrefnissnauðar að og 

geta náð nær fullri súrefnismettun á einum degi og komast af stað með undirbúning að skiptingu. Með 

því að geisla daglega þá náum við betur til þeirra frumna sem voru í súrefnissnauðu umhverfi og 

heftum útbreiðslu þeirra (14, 15). 

 

1.4.3 Áhrif af rúmmáls geislaðs svæðis (e. volume effect) 

Það er misjafnt milli líffæra hver áhrif rúmtaks geislaðs svæðis er. Líffæri eins og lungu og nýru eru 

mjög viðkvæm ef þau eru geisluð í heild sinni. Ef hluti af þeim skemmist við geislun þá geta þau  

starfað áfram en með minnkuðum afköstum. Þessi líffæri eru kölluð samsíða tengd líffæri, með vísan 

til að þó svo að partur af þeim skemmist þá heldur starfsemin samt áfram. Líffæri eins og mænan er 

síðan það sem hægt er að kalla raðtengt líffæri. Ef einhver partur af mænunni skaddast þá stoppar öll 

virkni fyrir neðan þann part (14). 

Þrátt fyrir miklar rannsóknir vísindamanna á áhrifum af rúmmáli geislaeðlissvæðis þá er enn margt 

óljóst um þau áhrif. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á dýrum en erfitt er að færa þær niðurstöður 

yfir á mannfólk. Það er því ekki hægt að rannsaka áhrifin nema þegar þau koma upp hjá sjúklingum 

(14). 

Þó svo að að áhrifin séu ekki alveg þekkt þá skal samt hafa varan á, af því að ýmislegt bendir til 

þess að alvarleg síðbúin áhrif geislunar séu háð rúmtaki geislaðs svæðis (18). 

 

1.4.4 Geislalífeðlisfræðileg líkön 

Mörg líkön hafa verið gerð í gegnum tíðina fyrir geislaáhrif á lífræna vefi af ólíkum tegundum. Þessi 

líkön hafa sýnt samhengi milli frumudauða og heildar geislaskammts. Eitt það einfaldasta og mest 

notaða er hið svokallaða LQ líkan (e. linear quadratic model) sem er stundum kallað  α/β líkan. LQ 

líkanið sýnir lififeril frumu sem hallandi línu miðað við hækkun á heildar geislaskammt. Jafnan fyrir 

líkanið er:  

 

 

 𝑬 = 𝒏 ×  𝜶𝒅 +  𝜷𝒅𝟐 = 𝑫 × (𝜶 +  𝜷𝒅) (1) 
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Í módelinu er svo notast við α/β gildi vefja. α/β eru stuðlar sem gefa okkur upplýsingar um næmni 

vefja fyrir breytingum á geislaskömmtum. α er hallatala línulega þáttarins eða þær frumur sem deyja 

við geislunina sjálfa og β er stuðull kvaðratíska þáttarins sem er áberandi fyrir lægstu 

geislaskammtana þar sem margar frumur lifa af vegna hæfni þeirra til að gera við geislaskaða. Fruma 

telst dauð þegar hún hefur misst hæfileikann til að skipta sér. Fowler (19) gerði árið 1989 tillögu um að 

vegna mikillar óvissu sem þá var á α/β hlutfalli fyrir vefi og æxli af ólíkum gerðum þá væri rétt að nota 

gildið 3,0 fyrir vefi sem sýna síðbúna svörun við geislun og 10,0 fyrir vefi (þ.m.t. flest æxli) sem sýna 

snemmbúna svörun. Umfangsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar á α/β-hlutföllum á undanförnum 

árum og eru bættar forsendur fyrir nákvæmari útreikningum eftir því sem upplýsingar og niðurstöður 

frá geislalífeðlisfræðilegum rannsóknum verða betri og umfangsmeiri (20). 

α/β hlutfallið er vanalega hærra í æxlum (vanalega 5 – 25 Gy) heldur en í heilbrigðum vef 

(vanalega 1 – 5 Gy). Undantekningar eru þó á þessu og má þar nefna blöðruhálskirtilskrabbamein en 

α/β hlutfallið er talið geta verið allt niður í 1 – 1,5 Gy. Síðar hafa komið kenningar að það sé of lágt og 

að það sé í rauninni 3,5 Gy (14, 21, 22). 

Ástæðan fyrir því að hlutfallið α/β er svona lágt í blöðruhálskirtlinum er líklegast sú að mjög hátt 

hlutfall æxlisfrumanna þar eru ekki í virkri skiptingu (21).  

Nú er hægt að reikna á einfaldan hátt þann skaða sem ákveðin geislameðferð veldur í vef eða  

lífeðlisfræðilegan virkan skammt (e. biologically effective dose) með því að nota stuðlana α og β.  

Með jöfnunni:  

 

 𝑩𝑬𝑫 = 𝑫 × 𝑹𝑬 (2) 

 

þar sem D er heildargeislakammtur og RE = [1 + d / (α/β)] þar sem d er geislaskammtur í hverju 

meðferðar skema (14). 

Ekki ríkir almenn sátt um þetta líkan og menn hafa reynt að koma fram með nýtt og nákvæmara en 

það gengur illa án þess að gera það svo flókið að það verði almennt ekki notað. Meiri stoðir þurfa að 

koma undir LQ - líkanið áður en það verður talið til gagnreyndra vísinda og skal það einungis notað til 

viðmiðunar við áætlunargerð meðferðar en ekki sem endanleg niðurstaða (14, 23). 

Í þeim tilgangi að taka tillit til þess hve langan heildar tíma (fjölda daga) geislameðferð tekur (e. 

overall treatment time: OTT), þannig að unnt sé að reikna inn áhrif af hléum í meðferð, þá hefur verið 

gerð tillaga um viðbótar lið í jöfnu 2. 

 

 𝑩𝑬𝑫 = 𝑫 × 𝑹𝑬 − 𝑲 × (𝑻 − 𝑻𝑲)  (3) 

   

Þar sem K er stuðull háður tegund vefja eða æxla og er með eininguna Gy/dag (24). Með þessum 

hætti er áætlað að taka megi tillit til skiptingar krabbameinsfruma og að unnt sé að heildartími 

meðferðar og TK stendur fyrir þann tíma sem líður frá upphafi meðferðar og þar til skipting æxlisfruma 
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hefst (e. lag-time). Þetta módel fyrir leiðréttingu á lengingu á meðferðartíma er ekki gagnreynt og óljóst 

er hvert gildi TK er fyrir krabbamein í blöðruhálskirtli. 

 

1.4.5 Skammtamynstur meðferðar 

Það væri hægt að gefa háan geislaskammt sem myndi að öllum líkindum drepa allar æxlisfrumurnar 

en þá eru líkur á því að allar nærliggjandi heilbrigðar frumur drepist líka. Þess vegna er 

heildargeislunin skömmtuð og búið til svokallað skammtamynstur meðferðar (e. fractionation). Þannig 

má gefa heilbrigðum vef og aðliggjandi líffærum sem verða líka fyrir geislun tækifæri til að jafna sig. Sá 

tími sem líður á milli meðferða er einkum háður því hvað sjúklingurinn þolir og hvaða tíma það tekur 

heilbrigðan vef að jafna sig og með endurnýjun fruma í stað þeirra sem eyddust (e. recovery). Annar 

þáttur sem mótar skammtamynstrið og tímalengd milli meðferðarskammta tengist staðsetningu 

æxlisfruma í frumuskiptingarhringnum (e. redistribution) (14). 

Þegar æxlið er nálægt áhættulíffærum (OR) sem geta orðið fyrir áhrifum geislunarinnar þá er haft 

færri skammtamynstur til að hlífa líffærunum. Þegar langt er á milli æxlis og líffæra sem geta orðið fyrir 

áhrifum geislunar þá ætti að vera ávinningur af því í að hafa geislaskammt fyrir hvert meðferðarskipti 

hærra, fækka skiptum og stytta OTT  (25).  

Í yfirlitsgrein frá árinu 2008 eftir Edwards et. al. (26) er gerð grein fyrir umfangsmiklum rannsóknum 

sem unnið er að varðandi uppgjör á skipulagsbundnum rannsóknum á áhrifum þess að breyta 

skammtamynstri við geislameðferð gegn staðbundnu krabbameini í blöðruhálskirtli. Þar er gerð grein 

fyrir ólíkum kenningum manna um tölugildi fyrir stuðlana α og β og hvert er gildi α/β – hlutfallsins og þá 

hvort unnt sé að bæta árangur meðferðar með færri skiptum og hærri geislaskömmtum á skipti (styttri 

tíma fyrir OTT).  

Í grein Thames et. al. (27) frá árinu 2010 er gerð grein fyrir uppgjöri á meðferð 4839 sjúklinga sem 

fengu geislameðferð gegn krabbameini í blöðruhálskirtli á níu meðferðardeildum og eru með stigun 

T1b, T1c og T2 N0M0. Sjúklingum er þar skipt í hópa eftir því hvort þeir teldust í lágri, meðal eða hárri 

áhættu. Lág áhætta er skilgreind sem PSA <10 ng/ml og Gleason stigun <7. Í hárri áhættu voru þeir 

taldir sem hafa PSA 20 eða hærra og Gleason stig 8 – 10. Einnig er í rannsókninni greint á milli þeirra 

sem fengu 70 Gy eða lægri heildar geislaskammt í meðferðarsvæði og hinna sem fengu hærri skammt 

en 70 Gy. Þar er niðurstaða að sjúklingar í lág- og meðaláhættu flokkum, sem fá hærri geislaskammt 

en 70 Gy í meðferðarsvæði, eiga 15% hærri líkindi á bata við ef skammtur er aukinn um 6 Gy. Jafn 

framt er niðurstaða að batalíkur fyrir sama flokk sjúklinga minnki um 6% við lengingu á OTT um viku, 

þ.e. K = 0,24 Gy/dag.  
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1.5 Markmið 

Markmið verkefnisins er að reikna út BED gildi fyrir geislameðferð sjúklinga með staðbundið 

krabbamein í blöðruhálskirtli og gera samanburð á niðurstöðum fyrir meðferðir á milli áranna 2007 og 

2011. Farið verður yfir rafræn skráð gögn um nauðsynlega þætti geislameðferðar sjúklinga þannig að 

unnt sé að reikna geislalífeðlisfræðileg áhrif (BED) á æxli og heilbrigða vefi sjúklinga. 
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2 Efni og aðferðir 

 

2.1 Leyfi 

Fengin voru eftirfarandi leyfi fyrir framkvæmd rannsóknar (afrit af leyfum er í viðauka aftast í þessari 

ritgerð): 

Siðanefnd Landspítala Háskólasjúkrahúss. Leyfi veitt 13.01.2012 (Tilvísunar númer 64/2011)  

Persónuvernd. Leyfi veitt 10.01.2012 (Tilvísunar númer 2011121401HGK) 

Leyfi frá yfirlækni geislameðferðar krabbameina. Leyfi veitt 30.01.2011 

Leyfi frá Skrifstofu framkvæmdarstjóra lækninga. Leyfi veitt 05.01.2012 (Tilvísunar númer 16) 

 

2.2 Úrtak 

Í þessari afturvirku rannsókn var notast við gögn 40 sjúklinga sem komið höfðu í geislameðferð gegn 

staðbundu krabbameini í blöðruhálskirtli á Landspítalanum á árunum 2007 og 2011.  

Sótt voru gögn fyrir fyrstu 20 sjúklinga hvors árs sem fengu geislameðferð gegn staðbundnu 

blöðruhálskirtilskrabbameini.  

 

2.3 Söfnun gagna 

Búin var til breytutafla yfir þær upplýsingar sem safna skildi. Sjá mynd 4 
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Mynd 4 Breytulistinn 

 

RIS 

Í Dagbókarkerfi (RIS) spítalans þar sem komur sjúklinga eru skráðar var safnað saman öllum þeim 

sjúklingum sem komu í geislameðferð á Þór, sem er sá línuhraðall sem meðferðir gegn staðbundnu 

krabbameini í blöðruhálskirtli eru meðhöndluð á. Síðan voru flokkaðir úr þeim gögnum allir  þeir sem 

komu í geislameðferð gegn staðbundu krabbameini í blöðruhálskirtli. Að lokum voru 20 fyrstu af þeim 

teknir fyrir hvort árið og þeim öllum gefið rannsóknarnúmer. Þessir 40 einstaklingar þurftu allir að 

uppfylla þau skilyrði að hafa komið í læknandi meðferð við staðbundnu blöðruhálskirtliskrabbameini á 

árunum 2007 eða 2011 á geislameðferðardeild Landspítalans. Fjöldi einstaklinga sem komu í meðferð 

á staðbundnu krabbameini á blöðruhálskirtli árið 2007 samkvæmt RIS voru 65 en árið 2011 voru þeir 

64. 

VARIS 

í Varis kerfi spítalans er að finna upplýsingar um heildarmeðferðartíma, heildar geislun og hvort 

meðferðin hafi verið gefin samfellt eða með hléum. Þær upplýsingar eru skráðar fyrir sjúklingana 

sjálfvirkt með hugbúnaði Varis-kerfis við línuhraðlana. 

Safnað var upplýsingum um dagsetningu upphafs geislameðferðar, dagafjölda frá upphafi meðferðar, 

til loka hennar (e. over all treatment time: OTT) hvort meðferð hafi verið gefin samfellt eða hvort 

einhver hlé komu í hana og heildargeislun meðferðar. 

OMP 

OMP (Oncentra Master Plan) kerfi spítalans veitir upplýsingar um geislaáætlanir, það er 

geisladreifingu innan meðferðarsvæðis og stærð meðferðarsvæðis. 

Safnað var upplýsingum um hvaða meðferðaraðferð var notuð, geisladreifing innan meðferðarsvæðis, 

stærð meðferðarsvæðis, hámarks geislaskammtur á líkama sjúklings, endaþarm og á þvagblöðru. 

Fyrir hvern þátttakanda

Rannsóknarnúmer Sjúklings

Dagsetning upphafs geislameðferðar

Stig sjúkdóms Gleason 

Hvaða meðferð var gefin

max min staðalfrávik Meðaltal

Geisladreifing innan meðferðarsvæðis

Stærð meðferðarsvæðis ccm

Hámarks geislaskammtur í líkama sjúklings.

Hámarksskammtur í rectum.

Hámarksskammtur í þvagblöðru.

Geislun á 17% endaþarms

Geislun á 35% endaþarms

Geislun á 60% þvagblöðru

Var meðferð gefin samfellt eða kom inn hlé?

OTT (dagafjöldi frá upphafni til loka meðferðar)

Heildar Geislun (Total Dose)

Geislaskammtur í hver meðferðarskipti
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Einnig var skoðað Dose Volume Histogram (DVH) og geisladreifing á endaþarm og þvagblöðru og 

voru þessi gögn borin saman við skorður varðandi geislaskammt á þau líffæri (samkvæmt 

leiðbeiningum í fylgiriti 1). 

 

Saga 

Varðandi greiningarupplýsingar sjúklinga var safnað upplýsingum um Gleason stig (sjá töflu 3 og 4) en 

ekki var aðgengilegt að fá upplýsingar um PSA gildi sjúklings. 

 

Gögnin voru sett upp í Excel skjali. 

 

 

2.4 Útreikningur og frágangur gagna 

 

Út frá söfnuðum gögnum er reiknað út BED gildi meðferðarinnar fyrir hvern sjúkling og var til þess 

notuð jafna 2. 

Valið var að notast við α/β hlutfallið 3,5 Gy fyrir útreikningana í samræmi við það sem gert var í 

rannsókn (23) 

Tafla var gerð fyrir geislaskammta í endaþarm og þvagblöðru og lagt mat á það fyrir meðferðir 

2007 hve stórt hlutfall uppfyllir núgildandi skilmála deildarinnar. Til samanburðar er sett upp 

samskonar dreifirit fyrir niðurstöður sömu þátta fyrir meðferðir ársins 2011. 

Einnig er borið saman hvaða BED-gildi fengust fyrir meðferðir hvors árs 2007 og 2011 og hver var 

breytileiki innan hvors árs fyrir sig og hver er breytileiki í heildar meðferðartíma (OTT) sem fall af BED. 
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3 Niðurstöður 

 

Tafla 1 BED á móti heildar meðferðartíma 

 

 

Tafla 2 BED á móti heildar meðferðartíma án útlaga 
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Tafla 3 Samantekt ársins 2007 

Sjúklingsnr. Meðferð PTV ccm 

Gy 
Endaþ. 
17% 

Gy 
Endaþ. 
35% 

Gy 
Þvagb. 
60% 

Heildarg 
Gy Gleason BED 

1 4r 98.87 65.57 51.7 Vantar 70 6 109.9 

2 4r 106.76 59.04 42.7 Vantar 70 7 109.9 

3 4r 36.12 43.26 41.45 Vantar 70 7 109.9 

4* 4r 63.35 68.04 58.61 Vantar 72 6 116.18 

5 4r 345.65 70.6 63.47 Vantar 70 6 109.9 

6* 4r 45.617 69.86 60.067 Vantar 74.02 7 116.22 

7* 4r 68.251 53.52 42.5 Vantar 70 6 109.9 

8* 4r 84.407 Vantar Vantar Vantar 74 6 116.18 

9* 4r 48.762 82.93 62.46 Vantar 74 8 116.18 

10* 4r 102.275 Vantar Vantar Vantar 70 8 107.8 

11* 4r 45.914 66.36 44.46 Vantar 74 7 116.18 

12* 4r 46.73 64.33 45.53 Vantar 74 6 116.18 

13* 4r 95.906 58.71 41.4 Vantar 70 6 107.8 

14* 4r 95.417 Vantar Vantar Vantar 74 6 116.18 

15 4r 56.89 42.64 41.05 Vantar 72.16 6 113.3 

16* 4r 70.37 63.78 47.71 Vantar 74 7 116.18 

17* 4r 45.01 67.27 60.99 Vantar 74 7 116.18 

18* 4r 100.32 71.32 52.61 Vantar 70 6 107.8 

19* 4r 29.171 Vantar Vantar Vantar 74 8 116.18 

20* 4r 48.288 77.8 57.7 Vantar 74 7 116.18 

 
*Meðferð sjúklings var breytt, meðferðarsvæði var minnkað eða gefið var auka meðferðarskipti. Notast 
er við minnsta PTV svæðið því það er það svæði sem fékk alla meðferðina. Hægt er að skoða 
upplýsingar um þessi skipti í fylgiskjali 8.  
Rautt merktur reitur þýðir að farið var yfir skorður sem gefnar eru í fylgiskjali 1 og grænn merkir að ekki 
sé farið yfir þær skorður. 
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Tafla 4 Samantekt ársins 2011 

Sjúklingsnr. Meðferð PTV ccm 

Gy 
Endaþ. 
17% 

Gy 
Endaþ. 
35% 

Gy 
Þvagb. 
60% 

Heildarg 
Gy Gleason BED 

1 IMRT 192.77 45.5 32.93 2.71 52 6 81.71 

2* 5r/7 119.878 54.5 42.65 43.58 74 7 116.18 

3* IMRT 69.579 86.96 64.63 36.49 74 6 116.18 

4* IMRT 108.13 66.72 47.79 5 74 7 119.32 

5 5r/7 225.98 30.72 25.15 36.83 70 Vantar 110 

6 5r/7 108.73 51.98 43.01 40.02 76 6 119.32 

7* 5r/7 74.822 41.53 34.34 4.71 70.02 7 109.93 

8 IMRT 153.62 53.55 42.14 10.74 77.8 7 122 

9 IMRT 128.57 51.91 40.75 13.22 75.736 6 118.91 

10 IMRT 134.8 67.92 53.45 Vantar 76 7 119.32 

11 5r/7 80.25 56.15 45.62 9.34 74 Vantar 116.18 

12 IMRT 97.19 54.61 40.15 3.38 75.39 7 118.36 

13 IMRT 142.98 51.07 38.07 3.35 75.54 7 118.59 

14 IMRT 172.89 45.23 37.91 3.99 76 6 119.32 

15 IMRT 179.92 54.79 41.2 32.32 76.04 8 119.37 

16 IMRT 95.05 57.99 39.06 23.08 75.7 6 118.84 

17 IMRT 279 63.3 50.72 38.82 76.03 6 119.37 

18 IMRT 86.05 51.24 38.16 9.44 76 7 119.32 

19 IMRT 124.24 44.69 36.77 23.08 76 8 119.32 

20 IMRT 176.95 64.62 50.59 Vantar 76 6 119.32 

*Meðferð sjúklings var breytt, meðferðarsvæði var minnkað eða gefið var auka meðferðarskipti. Notast 
er við minnsta PTV svæðið því það er það svæði sem fékk alla meðferðina. Hægt er að skoða 
upplýsingar um þessi skipti í fylgiskjali 9.  
Rautt merktur reitur þýðir að farið var yfir skorður sem gefnar eru í fylgiskjali 1 og grænn merkir að ekki 
sé farið yfir þær skorður. 
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Tafla 5 Uppgjör varðandi skorða á 17% rúmmál endaþarms 

17% Skorður Yfir Undir 
Upplýsingar 

vantaði 

2007 52.25% 43.75% 4 

2011 15% 85% 0 
 

 

Tafla 6 Uppgjör varðandi skorður á 35% rúmmál endaþarms 

35% Skorður Yfir Undir 
Upplýsingar 

vantaði 

2007 100% 0% 4 

2011 60% 40% 0 
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4 Umræða 

 

4.1 Söfnun gagna 

Við söfnun gagna sem eru til úrvinnslu í þessu verkefni, þurfti að notast við 4 tölvukerfi þ.e. RIS, Varis, 

OMP og Saga. 

Í RIS kerfinu voru nokkrir sjúklingar með rangar upplýsingar eða þeir voru tvískráðir. Þá voru þeir 

skráðir í geislameðferð gegn blöðruhálskirtilskrabbameini en í rauninni voru þeir að koma í meðferð á 

geirvörtur, þvagblöðru eða sáðblöðrur. Þetta var mun algengara 2007 og er greinilegt að skráning í 

RIS kerfinu hefur farið batnandi milli áranna. 

Í Varis kerfinu bar ekki á villum eða rangfærslum. Greinilega kom í ljós að meðferðarsvæði var mun 

oftar minnkað árið 2007 heldur en 2011. Einnig kom það líka oftar fyrir að óvænt hlé varð á meðferð 

árið 2011 en 2007 en ástæðan fyrir því er talin vera hærri bilanatíðni línuhraðalsins árið 2011. Varis 

kerfið var í þessu verkefni notað til að staðfesta að þeir sjúklingar sem fengnir voru úr RIS kerfinu ættu 

heima í úrtakinu og fara þurfti yfir hvort ekki væri örugglega um að ræða læknandi meðferð á 

staðbundnu blöðruhálskirtilskrabbameini en ekki líknandi eða meðferð við einhverju öðru. 

Í OMP komu upp nokkur vandamál. Einn einstaklingur árið 2007 átti ekki reiknað geislaplan í OMP. 

Ástæðan fyrir því var sú að geislun fyrir meðferðinni hans hafði verið reiknuð í eldra kerfi sem var lagt 

niður í byrjun janúar 2007, TMS eða treatment moduling system. Til þess að hægt væri að hafa gögn 

þessa einstaklings í rannsókninni þurfti að opna í hugbúnaðinum tímabundið leyfi fyrir gamlar 

geislaferilskrár til að endurreikna geislaplanið í OMP. Gömlu geislaferilskránum var síðan lokað aftur 

svo aðrir myndu ekki nota það fyrir slysni. Einnig var í einu tilfelli búið að vista yfir upprunalegt 

geislaplan sjúklings, búið var að gefa part af upprunalega geislaplaninu en síðan reiturinn minnkaður. 

Þegar það  var gert þá hefur minnkaði reiturinn verið vistaður yfir upprunalega planið og þar með það 

ekki lengur til í tölvukerfinu. Til þess að laga þetta voru fundin útprentuð gögn um meðferð sjúklingsins 

og  með þeim var endurskapað upprunalega geislunarplanið fyrir hann.  

Eitt atriði sem hefði oft getað hjálpað þeim sem skoða gögnin dögum, jafnvel árum eftir að meðferð 

var gefinn er innbyggða athugasemdarkerfið í OMP sem var nánast ekkert notað. Ef athugasemdir 

hefðu verið færðar inn sem útskýra hvaða breytingar voru gerðar á geislaplani þegar þær voru gerðar 

hefði það einfaldað söfnun og úrlestur gagna mikið. Og er því mælt með að það verði notað í auknum 

mæli.  

Fyrir uppgjör á árangri meðferðarinnar er mikilvægt að taka tillit til nákvæmrar sjúkdómsgreiningar 

og stigunar fyrir sjúklingana og er flokkun sjúklinga með staðbundið krabbamein í blöðruhálskirtli byggt 

á Gleason og PSA gildi. Í þessu verkefni var safnað upplýsingum um Gleason stig (sjá töflur 3 og 4). 

Ekki voru tekin í þetta verkefni PSA gildi sjúklinga þar sem óljóst var hvar þau væri að finna og hvaða 

tímasetningar á mælingu PSA ætti þá að miða við.  Miklvægt er að hafa skýrar reglur varðandi 

skráningu á greiningu krabbameins, s.s PSA gildum og öðrum þáttum sem ráða stigun sjúkdóms.  
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Mælt er með að skipulagsbundnari og markvissari skráning og frágangur verði stunduð innan 

deildarinnar og gengið sé frá geislaplönum og gögnum sjúklings í lok meðferðar svo þau verði sem 

aðgengilegust hvort sem það verði gert með nýju skráningarkerfi eða einni miðlægri skráningu þar 

sem skráningar úr öllum kerfunum eru teknar saman í lok meðferðar og þær skráðar inn.  

 

 

 

4.2 Lífeðlisfræðilega virkur skammtur (BED) 

Ástæðan fyrir því að við skoðum BED en ekki bara heildargeislaskammt meðferðar er til að hafa α/β 

hlutfallið með og taka þar með tillit til áhrifa geislunar á blöðruhálskirtilinn og lífeðlisfræðilegra 

eiginleika. Þegar rannsóknir á mismunandi meðferðartækni eru skoðuð eins og HDR eða LDR innri 

meðferð og ólíkum skammtamynstrum ytri meðferðar, þá byggja menn mat á geislalífeðlisfræðilegum 

skammtastærðum eins BED til að bera saman áhrif þessara meðferða.  

Við útreiking á BED var notast við formúlu 2. Til þess að geta reiknað út BED gildi hvers 

einstaklings þurfti að fá upplýsingar um hver geislaskammtur var í hverju meðferðarskipti og hver 

heildargeislaskammtur í lok meðferðar var. 

Dæmi um útreikning á BED fyrir sjúkling sem fékk 2 Gy í hvert meðferðarskipti upp í 76 Gy í 

heildarskammt. 

BED=D ×RE   

BED = 76 * [1 + 2 / 3,5] 

BED = 119,32 Gy 

 

Árið 2007 var BED meðaltalið 113,21 Gy en það hefur hækkað í 116,05 Gy árið 2011. Eins og sjá 

má á dreifiriti (tafla 1) þá er skýr útlagi árið 2011 en hann stafar af því að sjúklingurinn gat ekki klárað 

meðferðina vegna mikilla aukaverkana og hefur það áhrif á meðaltalið fyrir árið 2011. Ef útlaginn er 

ekki tekinn með (tafla 2) þá hækkar meðaltalið í 117,68 Gy fyrir árið 2011 og munurinn á árunum 

verður 4,65 Gy. 

BED tekur ekki tillit til OTT meðferðar en eins og fram kom í kafla 1.4.5 þá hafa rannsóknir sýnt að 

lenging á OTT þegar meðferð er komin yfir 70 Gy hefur slæm áhrif á árangur meðferðar. Í framtíðinni 

væri æskilegt að þessar upplýsingar væru skýrt sýnilegar í samantekt um meðferð hverju sinni. 

Þegar litið er á dreifiritið (tafla 2) þá sjáum við að nokkuð er um að sjúklingar sem fá sama BED 

gildi hafa mislangan OTT. Við sjáum að hluti þeirra sem fá meðferð á árinu 2007 eru með  ≈116 Gy í 

BED en munurinn á OTT hjá þeim eru 12 dagar og ef þetta eru allt sjúklingar í lág- eða 

meðaláhættuhóp þá getur munað um 12% á batalíkum þess sem var með stysta OTT og þeim sem 

var með lengsta OTT, það er mikill munur. Mikilvægt er að náið sé fylgst með niðurstöðum rannsókna 

sem eru á geislalífeðlisfræðilegum þáttum fyrir geislameðferð gegn krabbameinum í blöðruhálskirtli s.s 



  

34 

gildi α/β-hlutfalls og OTT og að þessir þættir komi inn í skráningu á meðferð við deildina og nýtist við 

uppgjör á árangri meðferðar. 

Þó svo að hægt sé að sjá með BED að munur sé á milli áranna þá þyrfti til þess að gera gott 

uppgjör á árangri meðferðar að skoða EUD og taka með dreifingu geislans í æxli og áhættulíffæri. Til 

þess hefði þurft að reikna NTCP og TCP en spítalinn hefur því miður ekki aðstæður til þess og það 

verk yrði mun stærra og tímafrekara en þetta diplómaverkefni gefur kost á. Áhugavert væri að 

rannsaka EUD frekar og bent er á grein eftir Niemierko (28) þar sem gefinn er forritunarkóðinn fyrir 

reikniforrit sem getur reiknað út NTCP og TCP séu nauðsynlegar upplýsingar settar inn.  

 

4.3 Samanburður á árunum 2007 og 2011 

Þegar byrjað var að framkvæma IMRT meðferðir var heildargeislaskammtur meðferðar hækkaður í 

samræmi við uppgjör niðurstaðna um betri lifun og minnkun á geislaálagi á endaþarm sjúklinga frá 

stórum erlendum stofnunum sem sýndu fram á tölfræðilega marktækan mun á því og mæla með því 

að sjúklingur fái eins háan skammt og mögulegt er, eins lengi og ekki er of mikið lagt á áhættulíffæri.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hækkun hefur átt sér stað. 2007 var meðal 

heildargeislaskammtur sjúklinga 72,31 Gy á meðan 2011 var það 73,93 Gy eða um 1,2% hækkun  en 

ef útlaginn árið 2011 er ekki tekinn með þá verður meðaltal 2011 75,08 Gy sem sem gerir  2,08% 

hækkun. 

Ef skoðað er hvort geislameðferðirnar uppfylli skorðurnar sem settar eru fram í (fylgiriti 1) fyrir 17% 

af rúmmáli endaþarms þá er niðurstaða fyrir árið 2007 að 56,25% lentu út fyrir skorður en 2011 voru 

það 15% (Sjá töflu 5). 

Fyrir 35% skorðurnar þá fyrir árið 2007 voru 100% sjúklinga yfir skorðurnar en árið 2011 60% (Sjá 

töflu 6). 

Við sjáum greinilegan mun á milli þessara ára en það skal þó tekið fram að árið 2007 voru ekki allir 

með teiknaðan endaþarm á geislaplani. Ástæðan fyrir því að geislaskammtur á endaþarm er 

áhyggjuefni er sú að alvarlegar aukaverkanir á endaþarminn eru algengar hjá þeim sem fara í þessa 

tegund geislameðferðar. Með því að setja slíkar skorður er verið að berjast við það að minnka 

geislaskammt á endaþarm og þar með að minnka aukaverkanir. Stöðug þróun er í gangi og menn 

reyna að finna leiðir til að minnka geislaskammt á endaþarm t.d með því að setja púða undir hné, 

stjórna fyllingu, nota blöðrur og nýlega skýra menn frá notkun uppfyllingar gels (e. spacer gel) þar sem 

geli er sprautað í líkamann til að ýta endaþarminum fjær meðferðarsvæðinu (29). 

Árið 2007 var þvagblaðran aldrei teiknuð inn á sneiðmyndir fyrir geislaáætlun þannig að ekki er hér 

tekið með hversu mikinn geislaskammt hún fékk á sig. Það er mögulegt að teikna þvagblöðruna inn 

fyrir alla sjúklingana en það er mjög mikil vinna og hefði tekið of langan tíma fyrir þetta verkefni. 

Hinsvegar voru allir nema 2 árið 2011 með þvagblöðruna teiknaða og engin þeirra fór yfir 60% 

skorðurnar.     

Í þessu verkefni var ekki leitað eftir upplýsingum um aukaverkanir hlutaðeigandi sjúklinga og of 

snemmt er að athuga hvernig til tókst með meðferðirnar og hver lifun sjúklinganna er. Það var ekki 
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markmið að gera upp hver var raunverulegur árangur meðferðanna sem hér voru teknar með heldur  

var markmið þessa verkefnis að fá samanburð milli meðferða 2007 og 2011 og um leið leggja mat á 

aðgengi upplýsinga fyrir slíkt uppgjör. 

Mikilvægt verður að telja að Landspítalinn geri upp gögn sín og komist að því hvaða árangur hefur 

náðst í gegnum árin.  

Þetta verkefni hefur nú lagt grunn að því hvernig eigi að skrá gögn svo slík rannsókn sé möguleg. 
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5 Ályktanir 

Þegar niðurstöður frá þessum tveimur tímabilum eru bornar saman þá kemur fram munur þar sem 

settum skorðum er oftar fylgt heldur en áður og að heildar geislaskammtur meðferðar hefur hækkað.  

Það sem kemur fram í þessari rannsókn er að ennþá vantar niðurstöður til að gera upp OTT en 

vonandi mun það verða mögulegt í náinni framtíð. Deildin þarf að móta stefnu um að fylgjast með 

þróun geislalífeðlisfræðilegra þátta og framvindu rannsókna svo mögulegt verði að nýta þessi líkön 

þegar þau hafa verið viðurkennd sem gagnreynd læknisfræði. 

Bæta þarf skráningu varðandi greiningu sjúklinga og ýmsa hluti varðandi meðferð sjúklings svo 

uppgjör sé aðgengilegra. Lagt er til að gerð sé verklagsregla um frágang á skráningu fyrir meðferð 

sjúklinga. Æskilegt er að taka upp við geislameðferð við Landspítala, uppgjör á EUD gildum meðferða 

og útreikninga samkvæmt TCP og NTCP líkönum.  
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Fylgisjkal 7: 
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Fylgiskjal 8: Samantekt ársins 2007 

Sjúklingsnr. Meðferð PTV ccm 
Gy Endaþ. 
17% 

Gy Endaþ. 
35% 

Gy Þvagb. 
60% 

Heildar geislun 
Gy 

1 4r 98.87 65.57 51.7 Vantar 70 

2 4r 106.76 59.04 42.7 Vantar 70 

3 4r 36.12 43.26 41.45 Vantar 70 

4a 4r 108.84 48.62 43.15 Vantar 50 

4b 4r 73.911 17.28 13.81 Vantar 20 

4c 4r 63.35 2.14 1.65 Vantar 2 

5 4r 345.65 70.6 63.47 Vantar 70 

6a 4r 179.4 49.96 46.61 Vantar 50 

6b 4r 84.202 9.22 6.34 Vantar 10 

6c 4r 65.074 7.91 5.67 Vantar 10 

6d 4r 45.617 2.77 1.447 Vantar 4.023 

7a 4r 114.31 15.84 8.98 Vantar 14 

7b 4r 87.903 25.19 21.85 Vantar 36 

7c 4r 68.251 12.49 11.67 Vantar 20 

8a 4r 95.76 Vantar Vantar Vantar 60 

8b 4r 84.407 Vantar Vantar Vantar 10 

8c 3r 84.407 Vantar Vantar Vantar 4 

9a 4r 165.44 66.16 48.88 Vantar 50 

9b 4r 142.277 9.19 6.63 Vantar 10 

9c 4r 78.209 6.16 5.76 Vantar 10 

9d 3r 48.762 1.42 1.19 Vantar 4 

10a 4r 161.4 Vantar Vantar Vantar 18 

10b 4r 121.259 Vantar Vantar Vantar 32 

10c 4r 102.275 Vantar Vantar Vantar 20 

11a 4r 72.24 57.73 40.08 Vantar 60 

11b 4r 45.914 8.63 4.38 Vantar 14 

12a 4r 96.66 60.63 42.56 Vantar 64 

12b 3r 46.73 3.7 2.97 Vantar 10 

13a 4r 111.08 42.31 30.1 Vantar 50 

13b 4r 95.906 16.4 11.3 Vantar 20 

14a 4r 128.41 Vantar Vantar Vantar 54 

14b 4r 95.417 Vantar Vantar Vantar 20 

15 4r 56.89 42.64 41.05 Vantar 72.164 

16a 4r 128.41 54.04 40.02 Vantar 60 

16b 4r 127.646 7.38 6.08 Vantar 10 

16c 4r 70.37 2.36 1.61 Vantar 4 

17a 4r 145.7 66.8 60.78 Vantar 68 

17b 2r 45.01 0.47 0.21 Vantar 6 

18a 4r 100.32 64.57 48.22 Vantar 64 

18b 3r 100.32 6.75 4.39 Vantar 6 

19a 4r 44.46 Vantar Vantar Vantar 50 
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19b 4r 29.171 Vantar Vantar Vantar 24 

20a 4r 70.93 68.36 50.11 Vantar 60 

20b 4r 48.288 7.19 6.13 Vantar 10 

20c 3r 48.288 2.25 1.46 Vantar 4 
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Fylgiskjal 9: Samantekt ársins 2011 

Sjúklingsnr. Meðferð PTV ccm 
Gy Endaþ. 
17% 

Gy Endaþ. 
35% 

Gy Þvagb. 
60% 

Heildargeislun 
Gy 

1 IMRT 192.77 45.5 32.93 2.71 52 

2a 5r/7 185.46 45.7 35.07 37.01 60 

2b 5r/7 119.878 8.8 7.58 6.57 14 

3a IMRT 124.43 24.45 17.98 10.95 30 

3b IMRT 69.579 62.51 46.65 25.54 44 

4a IMRT 108.13 8.05 5.79 0.7 20 

4b IMRT 108.13 58.67 42 4.93 56 

5 5r/7 225.98 30.72 25.15 36.83 70 

6 5r/7 108.73 51.98 43.01 40.02 76 

7a 5r/7 121.62 36.32 30.19 4.3 60.02 

7b 5r/7 72.822 5.21 4.15 0.41 10 

8 IMRT 153.62 53.55 42.14 10.74 77.8 

9 IMRT 128.57 51.91 40.75 13.22 75.736 

10 IMRT 134.8 67.92 53.45 Vantar 76 

11 5r/7 80.25 56.15 45.62 9.34 74 

12 IMRT 97.19 54.61 40.15 3.38 75.39 

13 IMRT 142.98 51.07 38.07 3.35 75.54 

14 IMRT 172.89 45.23 37.91 3.99 76 

15 IMRT 179.92 54.79 41.2 32.32 76.04 

16 IMRT 95.05 57.99 39.06 23.08 75.7 

17 IMRT 279 63.3 50.72 38.82 76.03 

18 IMRT 86.05 51.24 38.16 9.44 76 

19 IMRT 124.24 44.69 36.77 23.08 76 

20 IMRT 176.95 64.62 50.59 Vantar 76 
 


