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Har pasientleie betydning for reproduserbarhet
og dosefordeling til risikoorgan ved strålebehandling av pasienter med endetarmskreft?
En randomisert studie.
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Kreft i tykktarm og endetarm er den nest vanligste

kreftformen hos både kvinner og menn i Europa (1). Ved
denne kreftformen er strålebehandling, ofte i kombinasjon
med kjemoterapi, standard tilleggsbehandling før eller etter
kirurgi. Disse tilleggsbehandlingene reduserer risikoen for
lokalt residiv, og kan gi bedre overlevelse (2).
Stråling mot tarmen gir ofte akutte bivirkninger
som kan bli en plagsom belastning for pasienten i
behandlingsperioden. Strålebehandling mot bekkenet
kan inkludere et betydelig volum av tynntarm, noe som
kan være avgjørende for graden av akutte bivirkninger (3).
Tynntarmen blir derfor et av de viktigste risikoorganene ved
bekkenbestråling (4, 5), og man ønsker å begrense andelen
bestrålt tynntarmsvolum.
Pasientens leie (buk eller rygg) under strålebehandling
påvirker beliggenheten til indre organer og dermed hvordan
stråledosene fordeler seg i tarmen. I tillegg kan pasientleiet
påvirke reproduserbarheten, det vil si hvor godt en klarer
å gjenskape eksakt pasientposisjon fra dag til dag. God
reproduserbarhet er essensielt for strålebehandlingens
nøyaktighet.
Tidligere forskning antyder at bukleie kan gi mindre doser
til tarmen, men at reproduserbarheten er dårligere ved dette
leiet (4,6). Disse studiene hadde små utvalg og var ikke
designet for å kunne konkludere med hvilket pasientleie som
var optimalt.
Vi gjennomførte en prospektiv, randomisert studie hvor
målet var å vurdere effekten av pasientleie både med tanke på
reproduserbarhet og dosefordeling til tynntarm.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Radiation Oncology (2015)
10:217, da under tittelen «A randomized study of the effect of
patient positioning on setup reproducibility to organs at risk in
radiotherapy of rectal cancer patients». Artikkelen er forkortet og
oversatt til norsk av forfatterne.

Behandlingsplanlegging

Pasientene fikk beskjed om å tømme blæra én time før
CT-undersøkelsen, og fikk deretter 9 dl peroral kontrast
(Gastrografin 900ml). Pasientene fikk også 95 ml intravenøs
kontrast (Omnipaque 350 mgI/mL) for bedre visualisering
av tarmen, og en blymarkør ble plassert distalt på fremre
kant av anus for å lette inntegningen av volumet som skulle
bestråles. CT av hele abdomen og bekken ble gjennomført
gjennomførte en prospektiv, randomisert studie hvor målet var å vurd
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Pasienter og metode

Pasienter som ble henvist til pre- eller postoperativ
strålebehandling (2 Gy x 25) for endetarmskreft i perioden
november 2005 til desember 2008 ved St. Olavs Hospital HF
og ved Ålesund sjukehus, Helse Sunnmøre HF, ble vurdert
for inklusjon i studien. For å oppnå 80 prosent statistisk
styrke behøvde vi minimum 35 pasienter i hver arm.
Etter informert samtykke ble pasientene randomisert til
behandling i buk- eller ryggleie og stratifisert i forhold til
pre- og postoperativ strålebehandling, se flytskjema over
rekrutteringen i figur 1.

Behandling
i bukleie (n=46)

Ekskludert (n=6)
Stomi (n=2)
Komorbiditet (n=1)
Annen behandling etter inklusjon (n=1)
Trukket samtykke (n=2)

Analysert
i bukleie (n=40)

Behandling
i ryggleie (n=45)

Ekskludert (n=2)
Annen behandling etter inklusjon (n=1)
Behandling på annet sykehus (n=1)

Analysert
i ryggleie (n=43)

Figur 1: Rekrutteringsflytskjema
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deretter ni dl peroral kontrast (Gastrografin 900ml). Pasientene fikk ogs

Tabell 1. Pasientkarakteristikk

i alle tre plan (lateral (x), longitudinal
(y) og vertikal (z) retning), ble det tatt
to feltkontrollbilder; i 0° eller 180° og
i 90° eller 270°. På referansebildene ble
det tegnet linjer på bestemte anatomiske
skjelettstrukturer slik at man kunne
måle avvik mellom referanse- og
feltkontrollbildet ved å overlagre
feltgrensene og måle forskyvningen av
anatomien (figur 3).
Innstillingsavvik ble definert som
avvik mellom forventet og faktisk
posisjon av anatomiske strukturer,
og ved en perfekt match er avviket 0
mm. Ifølge faglige anbefalinger for
pre- og postoperativ strålebehandling
ved endetarmskreft skal dette
avviket være mindre enn 5 mm (7).
Innstillingsavviket kan kvantifiseres ved
hjelp av en avviksvektor. Lengden på
vektoren er en absoluttverdi og beskrives
som:

Vektorlengden er et uttrykk for
totalforskyvning i forhold til maskinens
isosenter (omdreiningspunkt) (figur 4),
og ble sammenliknet i buk- og ryggleie.
Resultater og diskusjon
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til Weber et al (8) og Bayley et al
(9). Imidlertid var den estimerte
Figur 2: Aksialsnitt av pasient som viser tynntarm (gul) og total tarm (rød) i bukleie (A) og ryggleie (B).
avviksforskjellen
Figur 2: Aksialsnitt av pasient som viser tynntarm (gul) og total tarm (rød) i bukleie (A) og ryggleie gjennomsnittlige
(B).
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nøyaktigheten av strålebehandlingen verifiseres. Det ble tatt 2D-MV feltkontrollbilder
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feltgrensene og måle forskyvningen av anatomien (figur 3).

Figur 3: Inntegning av strukturer på referansebilder DRR-bilder på front- og sidebilde. Strukturene som det matches mot, er markert med grønt,
mens strålefeltene er markert med rødt.
Tabell 2. Dosevolum-sammenhenger til risikoorgan i buk- og ryggleie.

Tabell 3. Dosevolum-fordeling i tynntarm og total tarm i buk- og ryggleie.
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på kun 1.3 mm, så den kliniske
betydningen er sannsynligvis liten.
Dosevariasjonen var litt større
i bukleie enn i ryggleie, men det
var ingen signifikant forskjell i
gjennomsnittsdosen til tynntarm
(p=0.85), total tarm (p=0.29) eller
urinblære (p=0.74) mellom pasientleiene
(tabell 2). Gjennomsnittlig definert
tynntarms-volum var litt større i bukleie
enn i ryggleie, mens de gjennomsnittlige
dosevolumene (V5-V45) var litt større i
ryggleie enn i bukleie (tabell 3).
Forskjellene i dosevolum mellom
buk og rygg økte med avtagende dose,
og forskjellene var størst ved de laveste
dosevolumene (V5 og V10). Imidlertid
var ingen av disse forskjellene statistisk
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!
v = Δx 2 + Δy 2 + Δz 2

er et uttrykk for totalforskyvning i forhold til maskinens isosenter
unkt) (figur 4), og ble sammenliknet i buk- og ryggleie.
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Figur 5: Kumulativ frekvensfordeling som viser fordelingen av

Figur
5: Kumulativi bukfrekvensfordeling
avviksvektoren
og ryggleie. som viser fordelingen av avviksvektoren i buk- og ryggleie.

Dosevariasjonen var litt større i bukleie enn i ryggleie, men det var ingen signifikant
forskjell i gjennomsnittsdosen til tynntarm (p=0.85), total tarm (p=0.29) eller urinblære
(p=0.74)
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