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Utveckling inom strålbehandling av
cancer kan vara lättare än tidigare trott

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Jonas Berg

Tänk dig att du ska spela dart, men vid varje kast måste du blunda och dessutom
låta en motståndare gå fram och flytta på tavlan. Låter det svårt? Läkare har länge
behövt arbeta runt liknande problem vid strålbehandling av cancer, då de enbart har
tillgång till datortomografibilder tagna flera veckor tidigare när en tumör ska bestrålas
– trots att denna kan ha flyttat på sig i patientens kropp. Lundastudenten Jonas Bergs
examensarbete visar nu att detta problem kan vara lättare att lösa än man tidigare
trott.

I Sverige dör varje år över 22 000 personer i can-
cer, trots att dödligheten minskar till följd av
stora framsteg inom medicin och sjukvård. En av
de vanligaste behandlingsformerna är strålbehan-
dling, där radioaktiv strålning skjuts mot tumören
vilket dödar cancercellerna. Men denna typ av
behandling är inte riskfri, då bestrålning av frisk
vävnad kan leda till allvarliga biverkningar för pa-
tienten. I takt med att tekniken utvecklas kan den
radioaktiva dosen levereras med allt högre nog-
grannhet och minska dessa biverkningar. Men bri-
stande information om tumörens position vid be-
handlingstillfället utgör en flaskhals för hur nog-
granna behandlingsplanerna kan göras.

För att åtgärda detta problem har läkare börjat
ta röntgenbilder av patienterna innan dessa be-
strålas, så man bättre kan se vad som kommer
att träffas av strålningen. Men att manuellt kon-
trollera dessa bilder tar mycket tid och hinns där-
för ofta inte med i de dagliga rutinerna. Detta
problem kan lösas med hjälp av artificiell intelli-
gens (AI), som kan automatisera tidskrävande de-
lar av denna process och förenkla läkarnas arbete.
Liknande AI-modeller används inom andra delar
av sjukvården, men ännu har forskare inte lyckats
skapa en lösning till detta problem – då man inte

har tillgång till data som modellen kan lära sig
från.
Jonas Berg, som studerar teknisk fysik vid

Lunds Tekniska Högskola, har genomfört sitt ex-
amensarbete inom just detta område. Planen för
arbetet var att utvärdera ett flertal mycket inveck-
lade tekniska lösningar, vilka tidigare diskuterats
av experter inom området som möjliga sätt att
angripa problemet. Men som ett ytterligare ex-
periment valde han även att testa att lösa prob-
lemet på ett mycket enklare sätt; genom att helt
enkelt återanvända data från ett liknande prob-
lem, men anpassa denna till det nya problemet.
Till hans förvåning visade sig denna lösning vara
likvärdig eller bättre än de andra lösningar som
studerats, och den nya AI-modellen har uppvisat
mycket lovande preliminära resultat. Den skall
nu utvärderas av RaySearch Laboratories som en
möjlig produkt för att underlätta läkarnas arbete
mot cancer.
Det är ännu en lång väg kvar mot drömmen

om en värld där cancer kan botas effektivt och
utan allvarliga biverkningar. Men med denna nya
teknik kan sjukvården förhoppningsvis tas ett steg
närmare detta mål.


