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Snabbare planering av strålterapi

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Johan Sundström

Det forskas mycket inom protonterapi just nu. All typ av strålterapi mot cancer kan ha
allvarliga biverkningar, men med protonbehandlingar kan problemet reduceras genom
att strålningen koncentreras bättre till själva tumören. Denna precisa behandlingsme-
tod kräver dock avancerade och tidskrävande planeringsalgoritmer.

När en cancerpatient ska behandlas med strålter-
api används 3D-bilder av patienten för att kunna
planera behandlingen i detalj. I bilderna mark-
eras tumörer och känsliga organ ut, och ett dator-
program beräknar därefter en optimal behandling
utifrån ett gäng kriterier som läkare och strål-
ningsfysiker kommit överens om.

Vid själva behandlingstillfället är det mycket
viktigt att patienten placeras i exakt samma po-
sition som när bilden togs. Annars är risken att
strålningen hamnar på fel ställe i kroppen, och den
precist optimerade behandlingen faller då platt.
Tänk dig en bågskyttebana där Robin Hood

plötsligt dyker upp. De andra bågskyttarna prop-
sar snart på att han ska demonstrera sin omtalade
träffsäkerhet. Robin tar villigt plats vid skyttelin-
jen, siktar in sig på måltavlan och tar sedan på sig
en ögonbindel. Några illvilliga skojare springer då
fram och flyttar måltavlan ett litet stycke åt höger!
Och när Robin tittar fram bakom ögonbindeln up-
ptäcker han till sin förvåning att pilen hamnat en
bra bit till vänster om mitt i prick
Inom strålterapi finns det inga illviliga skojare

som flyttar på patienten med flit. Men behandlin-
gen levereras vid ett stort antal separata tillfällen,
och det är omöjligt att på millimetern placera pa-
tienten likadant varje gång. Därtill tillkommer
förändringar i anatomin, såsom viktnedgång, un-
der behandlingens gång. Detta innebär att 3D-
modellen inte exakt stämmer överens med hur pa-
tienten ser ut vid behandlingen. För protonterapi
är detta särskilt problematiskt eftersom stråldosen
(den absorberade energin per massenhet) hamnar

på olika djup i kroppen beroende på vilken typ av
vävnad som strålen passerar.

Planerad stråldos för en lungcancerpatient.

I mitt examensarbete har jag vidareutvecklat
och utvärderat en metod som beräknar stråldoser
vid exempelvis små förskjutningar av patienten.
Förhoppningen är att metoden ska kunna använ-
das till att snabba upp beräkningarna. Dessa tar i
förekommande fall väldigt lång tid, vilket leder till
att behandlingens planeringsfas drar ut på tiden.
Resultaten visar att metoden har potential att up-
pnå detta mål, även om en del hinder kvarstår
innan den kan användas i praktiken.
Så tillbaka till Robin Hood. Hur kan han över-

lista skojarna? En lösning är att använda en hel
bunt med pilar och hoppas på att åtminstone en
hamnar rätt. Men det bästa är så klart alltid att
tavlan står på rätt plats.


