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Abstrakt 

Omfattning av rörelse och volymförändringar i tumörområdet under 

strålbehandling av cervikal cancer. 

Bakgrund 

Extern strålbehandling är en viktig del av processen för behandling av cervikal 

cancer. Målet med denna typ av behandling är att bestråla tumörområdet med så hög 

dos som möjligt och omkringliggande frisk vävnad med så lite dos som möjligt. Ett 

problem som upptäckts är att rörelser i tumörområdet under behandling kan påverka 

precisionen av strålfältet.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva omfattning av rörelse och 

volymförändring i tumörområdet under strålbehandling av cervikal cancer. 

Metod  

Nio artiklar med kvantitativ design kvalitetsgranskades och resultaten 

sammanställdes med inspiration av Fribergs modell. 

Resultat 

Omfattning av rörelser och volymförändringar upptäcktes variera och är något som 

skiljer sig mellan individer. Valet av bildtagnings- och mätmetod har stor betydelse 

gällande patientsäkerhet och stråldos.   

Slutsats 

Hur mycket tumörområdet rör sig/förändras i volym var något som varierade mellan 

patienterna i studierna och det är därför viktigt att anpassa behandlingen efter dessa 

variationer. Olika metoder för bildtagning och mätning kan användas både för att 

upptäcka rörelser och volymförändringar i tumörområdet under extern 

strålbehandling. De olika metodernas fördelar bör noggrant vägas mot nackdelar 

innan användning för att hitta en optimal metod som främjar patientsäkerhet.  

Nyckelord 

organrörelse, cervikal cancer, extern strålbehandling, metoder 

 



Abstract 

Extent of movements and volume changes in the tumor area during 

radiotherapy treatment of cervical cancer. 

Background 

External radiation therapy is an important part when treating cervical cancer. The 

goal of this type of therapy is to irradiate the tumor area with the highest possible 

dose and minimize the dose given to the surrounding healthy tissue. One problem 

showed is that movement in the tumor area during treatment can cause problems 

regarding keeping the precision as high as possible.  

Aim 

The aim of this literature study was to describe the extent of movement and volume 

change in the tumor area during external radiotherapy treatment of cervical cancer. 

Method 

Nine articles with quantitative design were quality-reviewed and the results were 

compiled with inspiration from Friberg's model. 

Results 

The extent of movements and volume changes was discovered varying and is 

something that differs between individuals. The choice of imaging and measurement 

method is of great importance in terms of patient safety and radiation dose. 

Conclusions 

The extent of movement and change in volume varied between patients in the studies 

and it is therefore important to adjust the treatment according to these variations. 

Different methods of imaging and measurement can be used both to detect 

movements and volume changes in the tumor area during external radiation therapy. 

The benefits of the different methods should be carefully weighed against 

disadvantages before use to find an optimal method that promotes patient safety. 

Keywords 

organ movement, cervical cancer, external beam radiation therapy, methods 
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Introduktion 

Cervikal cancer eller livmoderhalscancer är globalt sett den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor i åldrarna 15 till 44 år. Sjukdomen orsakas till störst del av en kronisk 

infektion med humant papillomvirus (Bruni et al., 2016). Enligt Socialstyrelsen och 

cancerfonden (Bergman, Hont, & Johansson, 2013) diagnostiserades i Sverige år 2011 

421 kvinnor med cervikal cancer och antalet dödsfall 139 stycken.  

Diagnos och behandling 

Processen för att ställa diagnosen cervikal cancer utgörs vanligtvis av ett cellprov från 

cervix som sedan leder till en biopsi vid misstanke om cellförändringar i cervix (Likes 

& Itano, 2003). Behandlingen kan bestå av flera olika delar som primärkirurgi med 

radikal hysterektomi och utrymning av lymfkörtlar i bäckenområdet. Behandling 

med cytostatika samt intern- och extern-strålbehandling kan också användas. Vilken 

av dessa behandlingar som används beror på olika faktorer som typ av cancerceller, 

metastasering och hur tidigt cancern upptäcks. De olika metoderna kan också 

kombineras vid behov (Nilbert, 2013, 180-182).  

Extern strålbehandling 

Extern strålbehandling är en behandlingsmetod som innebär att joniserande 

strålning från en strålkälla behandlar tumörområdet genom att skada cellerna i 

strålområdet. Denna typ av behandling utförs till exempel efter kirurgi som 

komplement, innan kirurgi för att förminska tumören eller för att behandla tumörer 

som inte är lämpliga att behandla med kirurgi (Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008, 

24-25). Innan extern strålbehandling startas görs en planering med hjälp av 

datortomografi (CT) och/eller magnetresonanstomografi (MRT). Bilder tas på 

tumörområdet och sedan ritas en plan för hur strålningen skall fördelas. Målet är att 

ge så hög dos till tumören som möjligt och så låg dos till omkringliggande frisk 

vävnad. Den vanligaste stråldosen som ges mot lilla bäckenet uppnår 50 Gray (Gy). 

Efter 40 Gy görs en ny bildtagning (CT/MR) för att se om kompletterande behandling 

med brachyterapi (intern strålbehandling) behövs göras (Onkologiskt centrum norra 

regionen, 2012). 
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Intensitetsmodulerad radioterapi  

En variant av extern strålbehandling är intensitetsmodulerad radioterapi (IMRT) 

(Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008, 84). Det går att använda sig av förutbestämda 

populations baserade marginaler vid planering av strålfältet men användningen av 

dessa kan riskera att en onödigt hög dos ges till friska organ (Bondar et al., 2012). 

Därför föredras användningen av IMRT. IMRT innebär att datorstyrda linjära 

acceleratorer används för att leverera exakta stråldoser till en malign tumör eller 

specifika områden inuti tumören. IMRT möjliggör att strålningen anpassas eller 

moduleras för att överensstämma med tumörens form som är tredimensionell. Detta 

är idag en vanlig variant av extern strålbehandling för cervikal cancer där målet är att 

rita så precisa marginaler som möjligt och ge en mer komplex dosfördelning i 

tumörområdet (Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008, 84). En studie av Portelance et 

al. (2001) rapporterar att denna relativt nya metod är ett stort framsteg inom 

strålbehandling och gör det möjligt att skapa en behandling med mer precision, hög 

dos till sjuk vävnad och så låg dos som möjligt till frisk vävnad än vad som tidigare 

varit möjligt. Ur en strålsäkerhetssynpunkt föredras alltså IMRT framför populations 

baserade marginaler. En reviewartikel av Boyer et al. (2001) och en studie av Ahmad 

et al. (2011) rapporterar båda om ett problem med adaptiva metoder som IMRT. Om 

inte hänsyn tas till tumörens och kringliggande organs rörelse kan detta bidra till en 

felmarginal som innebär att stråldosen kan bli för låg eller för hög till tumörområdet.  

Organrörelse och riskorgan 

Organ i bäckenområdet kan ändra läge i kroppen och förändras i volym över tid 

(Jadon et al., 2014). En studie av Eminowicz et al. (2017) visar att en konsekvens av 

organrörelser under extern strålbehandling av cervikal cancer är att planerad dos inte 

motsvarar den faktiska dosen. Studien rapporterar om hur variationer i 

organposition kan påverka stråldosen given till patienten. För cervix var procenten av 

den planerade dosen i planning target volume (PTV) för alla patienterna minsta 

uppnådd dos/maximal uppnådd dos 85.5%/103.1% jämfört med efter omplanering, 

med en fast urinblåsevolym, >300cc, 94%/101.5%. Resultatet visar att omplanering 

av marginalerna, när dosen inte motsvarade den planerade under behandlingstiden, 

förbättrar förutsättningarna. Vid planeringen som sker innan behandlingsstart ritas 

en plan för målområdet och denna skall vara så precis som möjligt utan att ge onödig 

dos till omkringliggande friska organ. De friska organen kring tumören i 
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bäckenområdet har en känslighet för joniserande strålning som varierar och kan 

påverka hur planeringen av strålbehandlingen utformas. Dessa organ kallas för 

riskorgan och innefattar organ som till exempel urinblåsan och rektum. Riskorganen 

är känsligare för strålning och att bestråla dessa kan bidra till svåra biverkningar för 

patienten vilket gör det viktigt att hålla så hög precision som möjligt vid 

strålbehandling (Berthelsen et. al, 2007).  

Röntgensjuksköterskans ansvar 

Resultatet av denna litteraturstudie kommer vara viktig för röntgensjuksköterskan 

för att kunna veta vilka metoder som kan användas för mätning av rörelse och 

förändringar i volym för tumörområdet. Detta för att säkerställa precisionen vid 

extern strålbehandling av cervikal cancer och se till att den håller högsta möjliga 

kvalitet. För att kunna säkerställa att onödiga stråldoser inte ges finns ALARA-

principen (Sodhi et. al, 2015). Denna internationella princip beskriver att strålning 

till allmänheten skall hållas så lås som möjligt. Som röntgensjuksköterska är 

principen viktig att ta hänsyn till när det kommer till val av metod för bildtagning 

eller behandling. I den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor (Örnberg & 

Eklund, 2008) skrivs att röntgensjuksköterskan ska vara öppen för att kritiskt kunna 

granska sin yrkesutövning vilket i detta fall kan vara att ifrågasätta sjukhusets 

metoder och kanske bidra med nya synvinklar och argument kring området 

strålbehandling. Röntgensjuksköterskans kunskaper om rörelse och 

volymförändringar i tumörområdet vid extern strålbehandling är därför viktig och 

resultatet av denna litteraturstudie skall hjälpa röntgensjuksköterskan att bredda sitt 

kunskapsområde kring vilka metoder som kan användas.  

Problemformulering och syfte 

För att uppnå hög precision och säkerställa patientsäkerhet vid extern 

strålbehandling måste marginalerna stämma med de planerade under hela 

behandlingstiden och för att kunna göra detta krävs att området avbildas under 

behandlingen (Berthelsen et. al, 2007). Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

omfattning av rörelse och volymförändring i tumörområdet under strålbehandling av 

cervikal cancer. 
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Metod 

Denna litteraturstudie baseras på analys av artiklar med kvantitativa resultat. 

Kvantitativ forskning kan användas för att mäta eller observera olika metoder för en 

praktisk vårdåtgärd (Friberg, 2012, 99).  

Sökmetod 

Litteratursökning genomfördes på engelska i de två olika databaserna Pubmed och 

Scopus då dessa databaser innefattar en värderande mängd artiklar inom området 

radiografi (Willman, Stolz & Ludvigsen, 2016, 80). Först valdes söktermer ut i 

samråd med bibliotekarie och utifrån författarens tidigare kunskap inom området. 

Söktermerna som användes var uterine cervical neoplasms, organ movement och 

radiotherapy. Söktermen uterine cervical neoplasms hittades genom att söka efter 

MESH-termer i SweMeSH. Testsökningar påbörjades med enstaka termer för att 

brett läsa av området och ta reda på vilka av dessa som gav mest träffar. Två andra 

termer, cervical cancer och cervix cancer, valdes som komplement till termen uterine 

cervical neoplasms och dessa kombinerades med den booleska operatorn OR. För att 

kunna kombinera ord som har liknande betydelse och på så sätt minska risken att 

exkludera viktigt material kan den booleska operatorer OR användas (Nordenström, 

2006, 38). Sökningen finns presenterad i tabellform (se bilaga 1). Den första 

sökningen gjordes innefattande tre termer i Pubmed och Scopus. Sökningen 

resulterade i 90874 respektive 55904 stycken träffar. Denna sökning blev för bred 

och därför valde författaren att öka specificiteten genom att addera söktermerna 

organ movement och radiotherapy. Mellan de tidigare termerna och de två nya 

användes den booleska termen AND för att förtydliga att en ny sökterm lagts till 

(Nordenström, 2006, 38). Två sökningar gjordes i samma databaser med de två 

tillagda termerna och resulterade i 31 träffar i Pubmed respektive 325 träffar i 

Scopus. En manuell sökning i referenslistor gjordes vilket resulterade i upptäckten av 

ytterligare en artikel.  

Urval  

Inklusionskriterierna innefattade: 

Studier som mäter rörelse och/eller volymförändringar i tumörområdet för kvinnor 

under extern strålbehandling av cervikal cancer. Författaren valde att exkludera 

studier som genomförts med endast brachyterapi då detta är en intern och inte extern 
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strålbehandling. Författaren inkluderade studier som kombinerar de två 

behandlingstyperna. Sökningen i databaserna ledde till ett resultat på sammanlagt 

356 titlar. I urval ett lästes alla titlar i respektive databas. I urval två lästes abstrakten 

och till sist i urval tre lästes hela artikeln. Mellan dessa tre urvalssteg exkluderades 

artiklar som inte stämde överens med inklutionskriterierna. Det slutliga urvalet 

bestod av nio artiklar grundade på prospektiva eller retrospektiva studier. Studierna 

innefattar någon av bildtagningsmetoderna CT, CBCT, MVCT, EPID, MRT eller 

ultraljud. Alla studier innefattar kvantitativa resultat som beskriver omfattning av 

rörelser och/eller volymförändringar i tumörområdet under behandlingstiden 

antingen uttryckt i kubikcentimeter (cc), centimeter (cm) eller i millimeter (mm). 

Författaren kvalitetsgranskade sedan alla nio artiklar med hjälp av en modifierad 

version av en mall skapad av Olsson och Sörensen (2011, 284). Studiernas interna 

validitet och generaliserbarhet togs också i åtanke vid analysen. Alla nio artiklar 

kvalitetsgranskades. Två artiklar uppnådde hög kvalitet och resterande sju uppnådde 

medelhög kvalitet. Delar av resultatet i artiklarna som överensstämmer med syftet för 

litteraturstudien sammanställdes i en resultatdel.  

Analys 

Analysen av artiklarnas resultat genomfördes med hjälp av en modell av Friberg 

(2012). Analysen inleddes med att läsa studierna ett flertal gånger med avsikt att 

förstå innehållet, dvs. helheten. Artiklarna analyserades utifrån syftet att hitta 

likheter och skillnader i de olika studiernas resultat. Resultatet sorterades sedan 

utifrån dessa likheter och skillnader, vilket gav upphov till tre kategorier som 

fokuserade på om mätmetoden som använts innefattat joniserande strålning eller 

inte samt en egen kategori för de studier där markörer använts som mätpunkt. 

Artiklarna presenterades sedan i en översiktstabell (se bilaga 2). I översiktstabellen 

sammanställdes, i den mån data fanns tillgänglig, typ av mätmetod, ålder på 

deltagarna och huvudsakligt resultat (omfattning av rörelse eller volymförändring) 

(jfr Friberg 2012, 140-141). Omfattningen av rörelse och volymförändring 

sammanställdes utöver i löpande text även i två tabeller för att ge läsaren en bättre 

övergripande bild (se bilaga 3 och 4). I de två tabellerna har författaren också 

omvandlat resultatet av volymförändringar till procent för att underlätta förståelsen. 
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Viktiga begrepp 

Nedan följer några definitioner av begrepp som är viktiga att klargöra då dessa 

förekommer i litteraturstudien. 

 

Megavolt computed tomography (MVCT) är en bildtagningsmetod baserad på en 

standard linjär accelerator utrustad med en elektronisk portal-avbildningsanordning 

som är anpassad för fotoner med mega-elektronvolt (Bortfeld, 2006, 106). 

 

Cone beam computed tomography (CBCT) är en bildtagningsmetod, vanlig inom 

strålbehandling, som bygger på CT-teknik med flera strålar som sänds ut i en 

konform och detekteras med en 2 dimensionell bildplatta. En enda rotation runt 

patienten resulterar i en avbildning av hela det valda området jämfört med CT där 

flera rotationer krävs (Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008, 86) 

 

Electronic portal imaging device (EPID) är en utrustning som finns på moderna 

strålbehandlingsapparater och är en bildplatta med flera mätpunkter som genererar 

en vanlig 2 dimensionell bild. Plattan kan också användas för att ta CBCT-bilder 

(Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008, 85-86) 

 

CTV eller Clinical Target Volume är det område som ska behandlas (tumörområdet). 

Detta begrepp innebär att det är CTV-fältet som är det primära området som kommer 

att strålbehandlas. PTV eller Planning Target Volume innefattar hela CTV men också 

extra marginaler för till exempel patientrörelser under behandlingstiden som kan 

bidra till att området som skall strålas hamnar utanför CTV-gränserna (Burnet et. al, 

2004). 

 

CT = computed tomography/datortomografi. 

 

MRT = magnetresonanstomografi. 
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OBI = on board imaging. 

 

Forskningsetik  

Vetenskapliga studier skall utföras på ett etiskt korrekt sätt och detta skall 

kontrolleras och redovisas (Forsberg & Wengström 2015, 59). 

Helsingforsdeklarationen är ett grundläggande dokument som innehåller en 

beskrivning av de etiska riktlinjer som bör efterföljas för humanforskning (World 

Medical Association, 2013). I dokumentet finns bland annat en punkt som beskriver 

att den som forskar skall vara kunnig och insatt inom sitt valda forskningsområde. 

Vinsten av att utföra studien skall väga tyngre än risken att utsätta patienten för 

något som påverkar patientens hälsa negativt. Författaren inkluderade endast artiklar 

som har utförts på ett humant och etiskt korrekt sätt. Bevis på detta skulle framgå i 

artikeln eller i utgivande tidskrifts riktlinjer för publicering. 

 

Resultat 

Resultatet delas upp i tre olika kategorier. Utöver omfattning av rörelse och/eller 

volymförändringar i tumörområdet under extern strålbehandling av cervikal cancer 

presenteras även bildtagnings och mätmetod. Omfattning av rörelse och 

volymförändringar sammanställs även i tabellform (se bilaga 3 och 4). 

Tabell 1 resutatkategorier 

Rörelse och 

volymförändringar mätt 

med joniserande strålning 

Rörelse och 

volymförändringar mätt 

utan joniserande strålning 

Rörelse mätt med 

joniserande strålning och 

markörer som mätpunkt 

 

Rörelse och volymförändringar mätt med joniserande strålning 

Denna kategori består av två studier där CT och MVCT använts som bildtagnings- och 

mätmetod.  
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Beadle et. al (2009) genomförde en studie med CT som bildtagningsmetod för att 

undersöka cervix rörelse och volymförändring under extern strålbehandling (IMRT). 

Sexton patienter med cervikal cancer inkluderades i studien och genomgick CT-

bildtagningar före, under och efter behandling dagligen. Cervixvolymen jämfördes 

mellan bilderna och mätning av rörelse gjordes i de sex riktningarna anteriort, 

posteriort, superiort, inferiort höger och vänster. Medelvärdet för volymen av cervix i 

början av behandling var 97.0cc (37.0-302.9 cc) och i slutet 31.9 cc (11.8–83.3 cc). 

Inget signifikant samband hittades mellan startvolym och mängd volymminskning 

(R2 = 0,32) eller klinisk tumördiameter vid behandlingsstart och andel 

volymminskning (R2 = 0,07). Tretton patienter hade i genomsnitt mer än 50 % 

tumörregression efter 20 dagar (7-34 dagar). Medelvärdet för den maximala 

förändringen i position för COM (center of mass) angett i centimeter var 2.1 cm 

superiort-inferiort 1.6 cm anteriort-posteriort och 0.82 cm i höger-vänster-riktning. 

Medelvärdet för den maximala förändringen i cervix var 2.3 och 1.3 cm superiort-

inferiort, 1.7 och 1.8 cm anteriort-posteriort, och 0.76 och 0.94 cm i höger-vänster-

riktning. 

I en studie av Collen et. al (2010) användes MVCT för att uppskatta livmoderns och 

cervix rörelser. Tio patienter genomgick dagligen bildtagning med MVCT under 

behandling. Dessa bilder ställdes mot en standard planerings-CT-bild som togs innan 

behandlingsstart. Resultatet av mätningen presenteras i millimeter. För cervix 

hittades rörelser i 6 riktningar: anteriort 0.4 ± 10.1, posteriort -3.0 ± 6.9, vänster -3.5 

± 4.9, höger 0.2 ± 4.5, superiort 2.2 ± 8.0 och inferiort 0.5 ± 5.0. För livmodern 

hittades rörelser i samma riktningar: anteriort 3.3 ± 11.9, posteriort 0.3 ± 11.7, 

vänster 0.7 ± 8.1, höger -0.6 ± 7.5, superiort 6.1 ± 11.6 och inferiort 5.0 ± 11.2. Den 

genomsnittliga cervix-volymen (sett på MVCT-bilderna) vid behandlingsstart var 106 

cc (29cc-269cc), och 74cc (25cc-158cc) vid sista veckan av behandlingen (p <0.05). 

De två studierna visar att rörelse och volymförändringar i tumörområdet vid extern 

strålbehandling kan mätas med CT och MVCT. Den största genomsnittliga 

minskningen i volym från första till sista behandlingstillfället var 97cc till 31.9cc. I en 

av studierna minskade tumörens storlek i genomsnitt med mer än 50% efter 20 dagar 

för 13 patienter. Rörelse av cervix upptäcktes i alla de mätta riktningarna för alla tre 

studierna. Rörelse varierade mellan patienterna. Största mängd rörelse upptäcktes 

med hjälp av CT-bilder och uppmättes till 2.3cm. 
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Rörelse och volymförändringar mätt utan joniserande strålning 

Denna kategori innefattar fyra studier där ultraljud eller MRT använts som 

bildtagning och mätmetod. Observera att i studien med ultraljud som bildtagnings 

och mätmetod ingår finns även en mätning med CBCT, som innefattar joniserande 

strålning, gjord för att jämföra. 

Baker et. al (2014) genomförde en studie med tre patienter med cervikal cancer där 

syftet var att dels mäta livmoderns rörelse med hjälp av ett bildsystem grundat på 3-

dimensionell-ultraljudsteknik tagna efter varje behandlingstillfälle. För att kunna se 

hur pass bra ultraljud var som mätmetod jämfördes mätningen med ultraljud mot 

CBCT-bilder som tagits veckovis. Variationer av livmoderns läge mellan dessa olika 

bildtagningsmetoder jämfördes sedan i tre olika riktningar. Forskarna använde sig av 

ultraljud för att även kunna se om livmoderns förflyttning i kroppen har betydelse 

genom att även göra en matchning efter mjukvävnadsstrukturer. Ett försök till 

matchning efter mjukvävnad även på CBCT-bilderna gjordes med detta lyckades inte 

på grund av bildernas låga kvalitet. Rörelser i tumörområdet hittades i riktningarna: 

anteriort, inferiort och höger-vänster. Resultatet av mätningen presenteras i 

millimeter. Det övergripliga medelvärdet i skift för ultraljud i jämförelse mot CBCT-

bilderna tagna veckovis var i anterior-posterior-riktning 3.8mm ± 5.5mm/2.8mm ± 

2.0mm, i superior-inferior-riktning -3.0mm ± 5.22mm/8mm ± 2.0mm och i höger-

vänster-riktning -2.7mm ± 1.7mm/-1.0mm ± 3.3mm. Studien visar på att livmodern 

rört sig under behandling och att en större mängd förflyttning kunde ses i de 

ultraljudsledda bilderna mot CBCT-bilderna. Skillnad i mängd rörelse mellan 

ultraljudsbilderna och CBCT-bilderna visade sig dock ej vara signifikant (P>0.05). 

Bunt et. al (2008) genomförde en studie där 20 patienter som behandlades med 

IMRT genomgick MRT-bildtagning före och veckovis, baserad på T2-viktade bilder, 

för att mäta rörelser i tumörområdet under behandling. Det upptäcktes också en 

signifikant regress av primärtumören under behandlingstiden (P<0.05). Mätningen 

gjordes i volym och presenteras i kubikcentimeter (cc). Den genomsnittliga volymen 

av primärtumörer (GTV) på planeringsbilderna var 57 cc (6,4 till 154,1 cc). Efter 

första veckan minskade medelvolymen till 52.6cc (p=0.15). Efter 2 veckor inträffade 

en signifikant reduktion av tumörvolymen jämfört med vecka 1 till 43.3 cc (P = 0,001) 

följt av en minskning till 32 och 23 cc efter 3 och 4 veckor. (P <0,001 för båda 

veckorna).  
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Chan et al. (2008) genomförde en studie där 20 patienter med cervikal cancer deltog. 

Patienterna genomgick bildtagning med MRT under en tid på 30 minuter per gång. 

Bildtagningen utfördes före och veckovis under tiden patienterna behandlades med 

extern strålbehandling. Tre punkter i cervix valdes ut, för mätning av rörelse i 

tumörområdet, i områdena: cervixmunnen, cervixkanalen och cervixbotten. 

Mätningen gjordes dessutom i de två olika riktningarna anteriort-posteriort och 

superiort-inferiort. Resultatet av mätningen presenteras i millimeter. Medelvärdet 

för den totala mängden förflyttning i de tre olika punkterna var: cervixmunnen 

anteriort-posteriort -4.6mm och superiort-inferiort 7.8mm, cervixkanalen anteriort-

posteriort -4.8mm och superiort-inferiort 5.7mm och för cervixbotten anteriort-

posteriort 2.4mm och superiort-inferiort 1.5mm. 

Kerkhof et. al (2009) genomförde en studie för att ta reda på organrörelse med hjälp 

av MRT under IMRT-behandling. Tjugotvå patienter genomgick två till tre MRT-

bildtagningar före och under behandling under en tid på 16 minuter vilket ungefär 

motsvarar tiden för ett vanligt strålbehandlingstillfälle. Resultatet av mätningen 

presenteras i millimeter. Forskarna upptäckte rörelser för tumören som påverkar 

CTV. I området kring tumören var förskjutningen 0.9 mm ± 6.3 mm och den 

maximala förskjutningen var 6.2 mm ± 3.6 mm. Förskjutningar större än 1 mm sågs 

för 22% av tiden för behandling, större än 2 mm för 9.8 % av tiden, större än 5 mm 

för 1.2 % av tiden och större än 10 mm för 0.2 % av tiden. 

Dessa fyra studier visar på olika omfattning av både rörelse och volymförändring i 

tumörområdet. Den största genomsnittliga rörelsen mättes till 8.0mm (CBCT). Den 

största genomsnittliga volymförändringen mättes till 37cc (57cc -23cc). Rörelse och 

volymförändringar i tumörområdet kunde upptäckas med hjälp av MRT och med 

ultraljud som bildtagnings- och mätmetod. 

Rörelse mätt med joniserande strålning och markörer som mätpunkt 

Denna kategori innefattar tre studier där röntgentäta markörer satts in i tumören för 

att användas som mätpunkt tillsammans med bildtagning under behandling. 

Bildtagningen gjordes med OBI, EPID eller MVCT som alla baseras på joniserande 

strålning. 

Haripotepornkul et al. (2011) genomförde en studie där data samlades in i efterhand 

för 10 patienter. Bildtagning gjordes med OBI Patienterna genomgick extern 
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strålbehandling med IMRT i kombination med kemoterapi följt av brachyterapi för 

att behandla cervikal cancer. Innan behandling hade 2 guldmarkörer satts in i cervix. 

Förflyttningen av dessa bestämdes i riktningarna: lateralt, vertikalt och anteriort-

posteriort för både intra- och inter-fraktionella rörelser. Forskarna använde datan för 

att i efterhand beräkna ett medelvärde för markörernas rörelse under behandlingen. 

Förflyttningen av markörerna intra-fraktionellt var i lateral riktning 1.6mm ± 2.0mm, 

vertikal riktning 2.6 ± 2.4 och i anterio-posterior riktning 2.9 ± 2.7. Förflyttningen av 

markörerna inter-fraktionellt var i lateral riktning 1.9mm ± 1.9mm, vertikal riktning 

4.1 ± 3.2 och i anterio-posterior riktning 4.2 ± 3.5. Rörelserna i alla riktningar både 

intra- och inter-fraktionellt var statistiskt signifikanta (p<0.001). 

I en studie av Kaatee et al. (2002) undersöktes cervix rörelse för 10 patienter med 

cervikal cancer under extern strålbehandling med hjälp av en fluoroscopic electronic 

portal imaging device (EPID) och röntgentäta markörer av tantalum insatta i cervix. 

Genomsnittlig systematisk och randomiserad rörelse mättes i tre riktningar. Rörelsen 

presenteras i millimeter. Systematisk rörelse uppmättes i anterio-posterior-riktning 

3.5mm, superior-inferior-riktning 4.1mm och i höger-vänster-riktning 3.7mm. Den 

randomiserade rörelsen uppmättes i anterio-posterior-riktning 3.9mm, superior-

inferior-riktning 3.7mm och i höger-vänster-riktning 2.2mm. Det sammanlagda 

antalet markörer som sattes in var 26 stycken. Av dessa försvann 3 stycken innan 

planerings-CT genomfördes och ytterligare 3 försvann innan behandlingsstart.  

Latifi et al. (2013) valde att använda sig av en metod baserad på implantat (markörer 

av guld) för att undersöka tumörens storleksskillnad för 19 patienter under 

strålbehandling med IMRT. Tre guldmarkörer sattes in i cervix med ett mellanrum på 

4mm för att kunna följa hur organet rör sig under behandlingen. Dagliga MVCT-

bilder togs sedan under fem veckor för att utvärdera och justera strålfältet under 

behandlingstiden. Tolv av patienterna behöll alla tre markörerna under 

behandlingstiden, två patienter hade kvar två stycken och resterande fem behöll 

endast en markör till slutet av behandlingen. Resultaten baseras därför endast på 14 

patienter då patienterna med endast en markör kvar exkluderades. En vektoranalys 

gjordes för att mäta mängd rörelse i riktning och total förändring från början till slut. 

Mätningen gjordes för intrafraktionella rörelser i tumörområdet. Resultatet av 

mätningen presenteras i millimeter. Medelvärde för rörelse i höger-vänster-riktning 
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var 2.2 mm ± 1.9 mm, anteriort-posteriort 4.4 mm ± 2.1mm och superiort–inferiort 

4.7mm ± 2.5mm.  

De tre studierna visar på olika omfattning av rörelse i tumörområdet. Den största 

genomsnittliga rörelsen mättes till 4.7mm med hjälp av MVCT och guldmarkörer. De 

tre studierna visar även att markörer i tantalum eller guld kan användas för att 

lokalisera tumörområdets rörelse under behandlingstiden. I två av studierna 

rapporteras bortfall av deltagare på grund av att markörerna gått förlorade innan 

eller under behandlingstiden. I studien där guldmarkörer använts ses ett högt bortfall 

av patienter. 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva omfattning av rörelse och 

volymförändring i tumörområdet under strålbehandling av cervikal cancer. 

Författaren anser att syftet besvarades. Det sammanlagda resultatet av 

litteraturstudien visar att de olika studierna upptäckt olika mycket rörelse och mängd 

volymförändring i tumörområdet. Det kan därför möjligen antas att framför allt 

mängden rörelse är något som är individuellt och varierar mellan patienterna. Ett av 

målen med extern strålbehandling är att minska tumören genom att skada 

cancercellerna med joniserande strålning (Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008, 21). 

Resultatet av litteraturstudien visar att tumörens storlek minskade från början till 

slutet av behandlingen. Delvis beror rörelsen eller volymförändringen i 

tumörområdet alltså på en minskning i volym för tumören på grund av strålningens 

inverkan. Detta styrks även i en studie av Huh et al. (2004). Data från 66 patienter 

som genomgått extern strålbehandling för cervikal cancer från januari 1997 till 

november 2002 granskades retrospektivt. Patienterna genomgick MRT-bildtagning 

före behandlingsstart och under vecka 3 eller 4 under behandlingstiden. Resultatet 

visade att medelvärdet av förändring i tumörvolym under behandlingen var 8.0 mm i 

små tumörer och 17.9 mm i stora tumörer. Uttryckt i procent förändrades 

tumörvolymen 23% mätt i cervixkanalen. För patienter under 60 år var skillnaden i 

en av riktningarna statistiskt signifikant (p=0.084). Att tumörvolymen förändras kan 

alltså vara en av anledningarna till rörelse som påverkar precisionen negativt under 



13 

 

behandling med extern strålning. Ahmad et. al (2008) rapporterar i en studie om hur 

urinblåsans förändring i volym kan bidra till rörelser i tumörområdet. Urinblåsans 

volym mättes med hjälp av ultraljud under extern strålbehandling av cervikal cancer. 

För 24 patienter varierade blåsvolymen från planering till vecka 6 med 71% i 

genomsnitt. Detta styrks också i en studie av Eminowicz et. al (2016) där tio patienter 

med cervikal cancer ingick. Patienterna genomgick extern strålbehandling. 

Bildtagning med CBCT två gånger per vecka genomfördes och bilderna användes för 

att mäta blåsans volym retrospektivt. Två oberoende kliniker markerade ut blåsan, 

rektum och den primära kliniska målvolymen (CTV) på varje CBCT. Studiens resultat 

visar att risken för att inte PTV täcker CTV är högre om rektumvolymen är större 

under behandling än vid planering och rekommenderar att patienterna tömmer 

rektum före behandling. En studie av Mangar et al. (2007) visar liknande resultat för 

urinblåsan. I studien mättes urinblåsans volymökning på 9 patienter med cancer i 

urinblåsan med hjälp av MRT. T1-viktade bilder togs under en tidsperiod på 20 min. 

De fann en genomsnittlig ökning i urinblåsans volym på 37% före och 30% under 

strålbehandling. Det kan alltså antas att rörelse och volymförändringar för organ som 

ligger i eller nära tumörområdet också kan påverka precisionen negativt. Att hålla 

blåsfyllnaden och rektumvolymen så lik den som mättes vid planering för att 

säkerställa att PTV täcker CTV kan antas vara en viktig faktor. 

Rörelse och volymförändringar mätt med joniserande strålning  

Resultatet av litteraturstudien visar att omfattning av rörelse och volymförändringar i 

tumörområdet kunde upptäckas med hjälp av CT och MVCT. Som 

röntgensjuksköterska är det viktigt att ta hänsyn till mängd stråldos som planeras att 

ges till patienten. Särskilt viktigt är det vid strålbehandling som innebär höga 

stråldoser till patienten och där organrörelse kan leda till att en felaktig dos ges. 

Därför måste valet av mätmetod noga utvärderas. CBCT och MVCTs dospåverkan har 

jämförts i en brittisk studie av Shah et al. (2012). Tester gjordes med hjälp av två 

olika fantom, en för torax och en för bäckenområdet där två olika kilovoltbaserade 

(CBCT)-system och ett megavolt-CT-systems doser jämfördes. Som exempel visas 

given dos till urinblåsan och rektum, som är riskorgan även vid strålbehandling av 

cervixcancer, där de två CBCT-systemen i genomsnitt gav 23.2 mGy (19.3–29.5) och 

25.4 mGy (21.2–31.1) jämfört mot bildtagning med MVCT-systemet som uppmätte en 

dos på 3,7 mGy för urinblåsan respektive 20.7 mGy (19.4–21.6) 23.9 mGy (22.9–
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25.6) 7.0 mGy (3.7–8.9) för rektum. Resultatet visar att de två CBCT-systemen inte 

skiljde sig i mängd dos given medan MVCT-bildtagning visade lägre dosmängd än de 

båda CBCT-systemen. Kan et al. (2008) rapporterar en dos till huden på 

54mGy/fraktion vid användning av CBCT och när mAs-värdet sänktes minskade 

dosen till 12mGy. MVCT har alltså fördelen att inte ge lika mycket stråldos till 

patienten jämfört med kilovolt baserad CT. En av nackdelarna som upptäckts med 

MVCT beskriver Jackowiak et al. (2015). Studien rapporterar att MVCT har en högre 

osäkerhet för att kunna visualisera bland annat mjukvävnad. Sex olika strukturer 

skapades med hjälp av fantom för att efterlikna densiteten för levern, benmassa, 

luftstrupe, lunga, mjukvävnad och muskler. Skillnader sågs för mjukvävnad i hur 

variabilitet mellan volymerna för avgränsning skiljde sig mellan Kilovolt-CT och 

MVCT men dessa var inte statistiskt signifikanta (Kilovolt-CT p=0.007, MVCT 

p=0.004). MVCT kan användas för att mäta rörelse och volymförändringar i 

tumörområdet men kan tänkas vara en osäker metod på grund av den höga 

osäkerheten att visualisera mjukvävnad. Att välja en bildtagnings- och mätmetod som 

innefattar joniserande strålning betyder att patienten får en extra stråldos utöver 

strålbehandlingen. Som röntgensjuksköterska är det viktigt att ta hänsyn till hur 

mycket extra joniserande strålning till patienten som detta kan innebära redan vid 

planering av behandlingen.  

Rörelse och volymförändringar mätt utan joniserande strålning  

Resultatet av litteraturstudien visar att omfattning rörelse och volymförändringar i 

tumörområdet vid extern strålbehandling av cervikal cancer kan upptäckas med hjälp 

av MRT och ultraljud. De båda metoderna innefattar inte joniserande strålning och 

dessa är därför ett bra val ur ett strålsäkert perspektiv (Degerfält, Moegelin & Sharp, 

2008, 24). I arbetet med strålning är det ytterst noga att följa de riktlinjer, lagar och 

förordningar som finns gällande användandet av strålning för att kunna upprätthålla 

en patientsäker miljö (SFS 1988:220). Att ALARA-principen följs är viktigt i valet av 

metod för mätning (Sodhi et. al, 2015). Resultatet av litteraturstudien visar att 

ultraljud upptäckte en större omfattning rörelse än CBCT. En studie gjord på 

patienter med prostatacancer av Orton et al. (2006) visar på fördelarna med 

ultraljud. I studien jämfördes precisionen mellan MVCT och ultraljud som mätmetod 

för rörelse av prostatan på åtta patienter under extern strålbehandling. För sex 

patienter kunde precisionen förbättras med hjälp av ultraljud. Om MRT och 
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ultraljuds-bilderna är tillräckligt bra för mätning av rörelse och volymförändringar i 

tumörområdet så bör alltså dessa möjligen värderas högre ur ett 

strålsäkerhetsperspektiv. I Kompetensbeskrivning för legitimerad 

röntgensjuksköterska (Örnberg & Andersson, 2011) går det att läsa att en 

röntgensjuksköterska skall kunna applicera sina kunskaper om strålningsfysik och 

ansvara för att strålningen används på ett säkert och optimalt sätt. Att använda 

metoder som innefattar joniserande strålning innebär att en högre stråldos ges till 

patienter jämfört med metoderna utan strålning som ultraljud och MRT. 

Rörelse mätt med joniserande strålning och markörer som mätpunkt 

Resultatet av litteraturstudien visar att studierna med markörer haft ett bortfall av 

patienter på grund av att markörerna försvunnit innan eller under behandlingstiden. 

I en av studierna där guldmarkörer använts rapporterades ett bortfall på 7/19 

patienter på grund av att markörerna gått förlorade. I studien med tantalum sattes 

sammanlagt 26 markörer in och av dessa försvann 6 stycken markörer. En studie 

gjord av Gurney-Champion et al. (2015) visar dock på en fördel med användningen av 

markörer i jämförelse med endast strålfälts-matchning efter benstrukturer. I studien 

ingick 13 patienter med diagnosen pankreascancer. Forskarna använde markörer och 

CBCT-bildtagning för att mäta intrafraktionella rörelser i pankreas. Denna studie 

visar att större mängd förskjutningar kunde upptäckas vid mätning av markörernas 

skillnad i position jämfört med mätning av benstrukturers skillnad i position. Val av 

material för markörerna kan dock spela roll för huruvida detta anses vara en säker 

metod för mätning av rörelse eller inte. I en studie av Langerak et al. (2015) testades 

att använda markörer av en annan sort, en plasttyp kallad polymer. Resultatet visar 

att endast 3 av 50 patienter tappade sina markörer under behandling. Dessutom 

jämfördes mängd artefakter i bilderna mot guldmarkörer och detta visade att 

polymer-markörerna även är bättre ur ett perspektiv med bildkvalitet i fokus. Detta 

styrks även av en annan studie gjord av Mens (2011) där 12 patienter med diagnosen 

cervikal cancer ingick. Patienterna fick 4-6 markörer av polymplast insatta och 

sammanlagda antalet för alla 12 patienter var 50 stycken markörer. Nio av dessa 

försvann innan behandlingsstart och endast en markör försvann under 

behandlingstiden. Med dessa studier i åtanke kan slutsats dras om att metoder som 

innefattar markörer kan vara riskabla att använda i den kliniska verksamheten 

jämfört med mätmetoderna som inte innefattat markörer. I studier där guldmarkörer 
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använts visar sig ett högre bortfall. Om markörer skall användas kan alltså antas att 

de tillverkade i polymplast är att föredra. Det är viktigt att markörerna sitter kvar för 

att kunna användas som mätpunkter under hela behandlingstiden. 

Samhälleliga aspekter 

För patienter med livmoderhalscancer vet vi idag att livskvalitet försämras både på 

kort och lång sikt, speciellt för kvinnor som genomgått radio- eller kemoterapi under 

sin sjukdomstid (Leppert et al., 2015). Kvinnor i olika åldrar drabbas av cervikal 

cancer men för yngre kvinnor (kvinnor i fertil ålder) finns en risk som kan påverka 

livskvaliteten oerhört. En av nackdelarna med till exempel radioterapi är de höga 

stråldoserna och för patienter med livmoder- och livmoderhalscancer kan detta leda 

till skador på äggstockarna så pass omfattande att kvinnor i fertil ålder blir infertila 

(Sklar el al., 2006). Att veta om att en framtida graviditet kanske inte kommer att 

vara möjlig, framförallt för någon som inte ännu fått barn, är ett besked som kan 

påverka den psykiska hälsan oerhört. Det är därför viktigt för röntgensjuksköterskan 

att ta hänsyn till patientens fysiska och psykiska hälsa samt vara en del av 

utvecklingen inför en framtida potentiell minskning av infertilitet på grund av 

radioterapi. Ett av målen med sjukvård är jobba efter humanistisk människosyn där 

alla är lika mycket värda och varje individ ska få den vård som den behöver efter sina 

behov oavsett ålder (SFS 1982:763). Författaren anser att det som 

röntgensjuksköterska är viktigt att ta extra hänsyn till de patienter som kan riskera 

att bli infertila för att stötta och se till att vårda så bra som möjligt på individnivå. Det 

kan röntgensjuksköterskan göra genom att bland annat se till att mätmetoderna och 

behandlingstyperna som används vid extern strålbehandling av cervikal cancer är så 

optimala och patientsäkra som möjligt.  

 

Metoddiskussion  

I denna litteraturstudie inkluderades studier gjorda på kvinnor med cervikal cancer. 

Författaren valde att vara så pass specifik på grund av begränsningar i omfattning för 

litteraturstudien. Inga begränsningar i artikelsökningarna gjordes kring årtal för 

publicering vilket kan påverka kvaliteten av resultatet i litteraturstudien negativt. Allt 

för gamla studier kan i värsta fall bli inaktuella på grund av att tekniken utvecklas. En 

av urvalsstudierna publicerades år 2002 (se bilaga 2) vilket skulle kunna anses som 
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en något för gammal studie. Författaren valde att inte exkludera denna då den inte 

skiljer sig så pass mycket från nyare studier att den blir inaktuell. Sökningen i 

databaserna kompletterades med en manuell sökning av källor i referenslistor, 

tidskrifter och grå litteratur vilket rekommenderas för att inte missa viktig data (Jfr 

Friberg, 2012, 74, 59-60).  

Antalet deltagare i urvalsstudierna är lågt vilket gör att inga långtgående slutsatser 

kan dras. Det låga antalet deltagare är en svaghet i denna litteraturstudie men kunde 

enligt författaren inte undvikas på grund av att forskning gjord på större grupper ej 

återfanns vid databassökning. Studier som endast genomförts under brachyterapi av 

cervikal cancer exkluderades av författaren vilket författaren i efterhand delvis ser 

som en nackdel. Att inkludera även dessa studier kunde gett ett fylligare resultat. 

Dock står författaren fast vid att exkluderingen var nödvändig för att resultatet skulle 

överensstämma med syftet för litteraturstudien. Författaren innehar viss tidigare 

kunskaper kring området strålbehandling. Detta kan betyda att resultatet vinklats 

vilket läsaren bör ha i åtanke (Jfr Friberg, 2012, 133-134). Studiernas interna validitet 

och generaliserbarhet togs också i åtanke vid analysen. Ett problem rörande 

generaliserbarhet är att märket av hård och mjukvara som använts i de olika 

studierna varierar vilket kan leda till variationer i resultatet. Författaren anser att det 

finns en risk för att resultatet skiljer sig på grund av detta. Willman, Stolz & 

Ludvigsen (2016, 102-103) beskriver en punkt som handlar om att ha i åtanke om 

resultatet kan nyttjas i den kliniska verksamheten. Detta har författaren funderat 

över och eftersom att urvalsartiklarna innefattar studier från 6 olika länder (se bilaga 

2) kan detta tänkas bli ett problem. Författaren har dock bedömt att detta inte 

påverkar trovärdighet och applicerbarhet för litteraturstudiens resultat. Samma typer 

av behandlingsmetoder för strålbehandling som används utomlands används även 

inom svensk sjukvård. Författaren valde att utöver i textform beskriva omfattning av 

rörelse och volymförändring i tabellform i två bilagor. Detta ser författaren som en 

fördel då det underlättar för läsaren.  

Kvalitetsgranskningen genomfördes av författaren efter en modifierad 

granskningsmall för att systematiskt kunna granska studiernas kvalitet. Eftersom att 

granskningen av artiklarna gjordes av endast en person finns en risk att delar av 

denna har missats eller missuppfattats. Minst två oberoende granskare krävs för 

ytterligare noggrannhet och trovärdighet. En annan nackdel med att endast en 
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författare genomfört litteraturstudien är att ingen diskussion kring olika resonemang 

i arbetet förts vilket minskar validiteten (Henricson, 2012, 474). Eftersom att endast 

vissa delar av studiernas resultat presenteras i litteraturstudiens resultatdel så finns 

det risk att data som kan påverka tolkningen missas av läsaren. Att författaren valt att 

endast presentera vissa delar av resultatet beror på att författaren ansåg att vissa 

delar inte var relevanta mot syftet. Författaren innehar en begränsad kunskap kring 

att skriva litteraturstudier och tolka resultat med kvantitativa resultat. Detta är något 

som påverkar studiens trovärdighet och detta bör läsaren ha i åtanke. 

 

Forskningsetisk diskussion 

I den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor (2008) står det att 

röntgensjuksköterskan ska ansvara för att forskningsetiska riktlinjer följs. Denna 

litteraturstudie har granskat materialet som använts utifrån ett forskningsetiskt 

perspektiv för att säkerställa att ingen patient kommit till skada eller påverkats 

negativt av utförandet. Författaren valde att säkerställa detta genom att se till att de 

publicerande tidskrifternas krav för publicering innefattar etiska hållpunkter som 

skall upprättas innan artikeln blir godkänd för publicering. Alla tidskrifterna som 

granskades ställde krav på etiskt godkännande. Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) innehåller bestämmelser kring etikprövning av 

forskning. Lagen skall bland annat tillämpas på forskning som innebär ett fysiskt 

ingrepp för deltagarna. Tre av studierna, varav två prospektiva, innefattade att 

patienterna fick markörer insatta i tumören (se bilaga 2). Författaren anser att extra 

försiktighet bör tas vid genomförande av studier av denna typ då ett invasivt ingrepp 

kan innebära att patienterna riskerar att få komplikationer som inte deltagarna i de 

andra studierna riskerar att få. Detta skulle i så fall strida mot en av paragraferna i 

lagen nämnd ovan som beskriver att forskning inte får godkännas om det resultat 

som förväntas uppnås kan åstadkommas på ett skonsammare sätt. Författaren anser 

dock att eftersom att alla studierna fått ett etiskt godkännande har riskerna inte vägt 

över nyttan av studien. En annan punkt i SFS 2003:460 beskriver att personuppgifter 

om deltagarna i studier endast skall redovisas om det anses nödvändigt mot studiens 

syfte. Författaren av litteraturstudien anser att alla de 9 studierna uppfyller detta 

krav då inga personuppgifter utöver medelålder i en av studierna kan återfinnas. 
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Konklusion 

Omfattning av rörelse och volymförändringar i tumörområdet var något som 

varierade mellan patienterna i studierna. Att tumörvolymen förändras under 

behandlingstiden kan påverka strålfältets precision negativt. Alla urvalsstudierna 

använde sig av olika modaliteter och metoder för att mäta omfattning av rörelse och 

volymförändring i tumörområdet. MVCT kan med fördel användas för att mäta 

rörelse och volymförändringar i tumörområdet. Fördelen med MVCT är dess låga 

stråldos jämfört med kilovoltbaserade bildtagningsalternativ. Nackdelen är dock att 

MVCT inte kan avbilda mjukvävnad med lika hög säkerhet som kilovoltbaserade 

bildtagningsalternativ. MRT och ultraljud kan rekommenderas som bildtagnings- och 

mätmetoder ur ett strålsäkerhetsperspektiv. Ultraljud och CT kunde upptäcka en 

större omfattning av rörelse i tumörområdet jämfört med de andra mätmetoderna. 

Mätmetoder som innefattar markörer kan vara riskabla att använda i den kliniska 

verksamheten jämfört med mätmetoderna som inte innefattat markörer. Om 

markörer skall användas kan antas att de tillverkade i polymplast är att föredra. Att 

säkerställa precision vid strålbehandling är mycket viktigt i arbetet som 

röntgensjuksköterska. Det är röntgensjuksköterskans ansvar att säkerställa hög 

patientsäkerhet och upprätthålla och utveckla en strålsäker miljö där ingen patient 

utsätts för felaktiga stråldoser. Mer forskning kring konsekvenserna av rörelse och 

förändring av volym i tumörområdet behövs. Det behövs också mer forskning kring 

hur precisionen på bästa sätt kan säkerställas under extern strålbehandling av 

cervikal cancer. 
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examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gurney-Champion, O. J., Lens, E., Horst, A. V., Houweling, A. C., Klaassen, R., Hooft, 

J. E., & Bel, A. (2015). Visibility and artifacts of gold fiducial markers used for image 

guided radiation therapy of pancreatic cancer on MRI. Medical Physics, 42(5), 2638-

2647. doi:10.1118/1.4918753 

 

*Haripotepornkul, N. H., Nath, S. K., Scanderbeg, D., Saenz, C., & Yashar, C. M. 

(2011). Evaluation of intra- and inter-fraction movement of the cervix during 

intensity modulated radiation therapy. Radiotherapy and Oncology, 98(3), 347-351. 

doi:10.1016/j.radonc.2010.11.015 

 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 
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            Bilaga 1 Söktabell

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2017 02 23 Pubmed uterine cervical 

neoplasms OR cervical 

cancer OR cervixcancer 

inga 90874 - - - 

2017 02 23 Scopus uterine cervical 

neoplasms, cervical 

cancer, cervixcancer 

inga 55904 - - - 

2017 02 23 Pubmed uterine cervical 

neoplasms OR cervical 

cancer OR cervix cancer 

AND organ movement 

AND radiotherapy  

All fields 31 11 9 4 

2017 02 23 Scopus uterine cervical 

neoplasms OR cervical 

cancer OR cervix cancer 

AND organ movement 

AND radiotherapy  

All fields 325 14 8 4 



 

 

 

 

Bilaga 2 Urvalstabell med kvalitetsgranskning 

 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod 
 

Resultat Kvalitet  
Typ 

Baker M, 

Jensen 

Arendt J, 

Behrens CF 

  

2014 

 

Danmark 

Determining inter-

fractional motion of 

the uterus using 3D 

ultrasound imaging 

during radiotherapy 

for cervical cancer 

1) Quantify the inter-

fractional uterine 

displacement using a 

novel 3D ultrasound 

(US) imaging system, 

2) Compare the 

result with the bone 

match shift 

determined by Cone-

Beam CT (CBCT) 

imaging. 

Tre kvinnor med 

cervikal cancer som 

behandlas med 

extern strålning. 

Medelålder 60år. 

Kvantitativ. Bildtagning med CBCT 

veckovis före behandling och ultraljud 

efter behandling. Variationer i läget av 

livmodern mellan ultraljudsbilderna och 

CBCT-bilderna jämfördes sedan i tre 

riktningar. 

 

Paried t-test. 

Medelvärdet i skift för ultraljud 

i jämförelse mot CBCT-bilderna 

tagna veckovis var i anterior-

posterior-riktning 3.8mm ± 

5.5mm/2.8mm ± 2.0mm, i 

superior-inferior-riktning -

3.0mm ± 5.22mm/8mm ± 

2.0mm och i höger-vänster-

riktning -2.7mm ± 1.7mm/-

1.0mm ± 3.3mm. 

Medel 

  

Prospektiv 

Beadle BM, 

Jhingran A, 

Salehpour M, 

Sam M, Iyer 

RB, Eifel PJ 

  

2009 

  

USA 

Cervix regression and 

motion during the 

course of external 

beam chemoradiation 

for cervical cancer. 

To evaluate the 

magnitude of cervix 

regression and 

motion during 

external beam 

chemoradiation for 

cervical cancer. 

Sexton patienter 

med cervikal cancer 

som behandlas med 

extern strålning för 

cervikal cancer. 

Ålder ej angivet. 

Kvantitativ. Bildtagning med CT 

veckovis före och efter behandling. 

Variationer i tumörens läge och volym 

mellan de olika bilderna mättes i sex 

riktningar. 

 

Analysmetod för omfattning av rörelse 

och volymförändring ej angivet. 

Inget signifikant samband 
hittades mellan startvolym och 
mängd volymminskning (R2 = 
0,32) eller klinisk 
tumördiameter vid 
behandlingsstart och andel 
volymminskning (R2 = 0,07). 

Tretton patienter hade i 
genomsnitt mer än 50 % 
tumörregression efter 20 dagar 
(7-34 dagar). Medelvärdet för 
den maximala förändringen i 
position för COM (center of 
mass) angett i centimeter var 
2,1 cm superiort-inferiort 1.6 
anteriort-posteriort och 0.82 
cm i höger-vänster-riktning. 
Medelvärdet för den maximala 
förändringen i cervix var 2.3 
och 1.3 cm superiort-inferiort, 
1.7 och 1.8 cm anteriort-
posteriort, och 0.76 och 0.94 
cm i höger-vänster-riktning. 
 

Medel 

  

Prospektiv 



 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet  

Typ 

Bunt 

L,Jürgenliemk-

Schulz, de 

Kort, Roesink, 

Tersteeg, van 

der Heide 

  

2008 

  

Holland 

Motion and 

deformation of the 

target volumes 

during IMRT for 

cervical cancer: What 

margins do we need? 

To use weekly MR 

imaging to derive 

PTV margins that 

accommodate these 

changes. 

Tjugo patienter 

med cervikal 

cancer som 

behandlas med 

extern strålning. 

Ålder ej angivet 

Kvantitativ. Bildtagning med MRT 

veckovis före och en gång per vecka 

under behandling. Variationer i 

tumörens volym mellan de olika 

bilderna mättes. 

 

Paried t-test 

Den genomsnittliga volymen 

av primärtumörer (GTV) på 

planeringsbilderna var 57 cc 

(6,4 till 154,1 cc). Efter första 

veckan minskade 

medelvolymen till 52,6cc 

(p=0.15). Efter 2 veckor 

inträffade en signifikant 

reduktion av tumörvolymen 

jämfört med vecka 1 till 43,3 

cc (P = 0,001) följt av en 

minskning till 32 och 23 cc 

efter 3 och 4 veckor. (P 

<0,001 för båda veckorna).  

 

Medel 

  

Prospektiv 

Chan, P., 

Dinniwell, R., 

Haider, M. A., 

Cho, Y., 

Jaffray, D., 

Lockwood, G., 

Milosevic, M 

 

2008  

 

Canada 

Inter- and 

intrafractional tumor 

and organ movement 

in patients with 

cervical cancer 

undergoing 

radiotherapy: A 

cinematic-MRI point-

of-interest study 

Examine the internal 

movement of the 

tumor, cervix, and 

uterus using serial 

cinematic magnetic 

resonance imaging 

scans and point-of-

interest analysis 

Tjugo patienter 

med cervikal 

cancer som 

behandlas med 

extern strålning. 

Ålder ej angivet. 

Kvantitativ. Bildtagning med MRT 

veckovis före och en gång per vecka 

under behandling. Variationer i 

tumörens volym mellan de olika 

bilderna mättes. Mätning av rörelse 

gjordes i tre punkter för cervix i två 

olika riktningar. 

 

Interscan analysis 

Medelvärdet för den totala 

mängden förflyttning i de tre 

olika punkterna var: 

cervixmunnen anteriort-

posteriort -4.6mm och 

craniocaudalt 7.8mm, 

cervixkanalen anteriort-

posteriort -4.8mm och 

craniocaudalt 5.7mm och för 

cervixbotten anteriort-

posteriort 2.4mm och 

craniocaudalt 1.5mm. 

Medel 

 

Prospektiv 



 

 

 

 

 

 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet  
Typ 

Collen C, Engels 

B, Duchateau M, 

Tournel K, De 

Ridder M, Bral 

S, Verellen D, 

Storme G 

  

2010 

  

Belgien 

Volumetric imaging 

by megavoltage 

computed 

tomography for 

assessment of 

internal organ 

motion during 

radiotherapy for 

cervical cancer 

Assess the internal 

organ motion of the 

cervix and uterus by 

megavoltage 

computed 

tomography (MVCT) 

during intensity-

modulated 

radiotherapy (IMRT) 

Tio patienter med 

cervikal cancer 

som behandlas 

med extern 

strålning. Ålder ej 

angivet. 

Kvantitativ. Bildtagning med MVCT 

dagligen. Variationer i tumörens läge 

mättes mellan de olika bilderna och 

CT bilder från planeringstillfället. 

Mätningen gjordes i sex olika 

riktningar. 

 

Two-tailed paired t test 

Cervix-rörelse (medelvärde ± 

SD) uppmättes till 0,4 ± 10,1 

mm anteriort, 3,0 ± 6,9 mm 

posteriort, 3,5 ± 4,9 mm i 

vänster-lateral och 0,2 ± 4,5 

mm i höger-lateral riktning, 

2,2 ± 8,0 mm posterior och 

0,5 ± 5,0 mm i superior 

riktning. Cervix volym var vid 

start 106 cc (29cc-269cc), och 

74cc (25cc-158cc) vid sista 

veckan av behandlingen (p 

<0,05) = en genomsnittlig 

minskning på 30 %. 

Hög 

  

Prospektiv 

Haripotepornkul, 

N. H., Nath, S. 

K., Scanderbeg, 

D., Saenz, C, 

Yashar, C. M 

 

2011  

  

 

USA 

 

Evaluation of intra- 

and inter-fraction 

movement of the 

cervix during 

intensity modulated 

radiation therapy 

To assess the degree 

of intra- and inter-

fraction cervical 

motion throughout a 

course of intensity 

modulated radiation 

therapy (IMRT) for 

cervical cancer 

patients. 

Tio patienter med 

cervikal cancer 

som behandlas 

med extern 

strålning. Ålder ej 

angivet. 

Kvantitativ. Bildtagning med OBI 

dagligen. Markörer sattes in i cervix 

innan behandling och användes som 

mätpunkter. Variationer i 

markörernas läge mättes i tre olika 

riktningar. 

 

One sample, two tailed t-tests. 

Förflyttningen av markörerna 

intra-fraktionellt var i lateral 

riktning 1.6mm ± 2.0mm, 

vertikal riktning 2.6 ± 2.4 och 

i anterio-posterior riktning 2.9 

± 2.7. Förflyttningen av 

markörerna inter-fraktionellt 

var i lateral riktning 

1.9mm ± 1.9mm, vertikal 

riktning 4.1 ± 3.2 och i 

anterio-posterior riktning 4.2 

± 3.5. Rörelserna i alla 

riktningar både intra- och 

inter-fraktionellt var statistiskt 

signifikanta (p<0.001). 

Medel 

 

Retrospektiv 



 

 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet  

Typ 

Kaatee RS, 

Olofsen MJ, 

Verstraate 

MB, Quint S, 

Heijmen BJ 

  

2002 

  

Holland 

Detection of organ 

movement in cervix 

cancer patients 

using a fluoroscopic 

electronic portal 

imaging device and 

radiopaque markers 

Investigate the use 

of a fluoroscopic 

electronic portal 

imaging device 

(EPID) and 

radiopaque markers 

to detect internal 

cervix movement. 

Tio patienter med 

cervikal cancer som 

behandlas med 

extern strålning. 

Ålder ej angivet. 

Kvantitativ. Bildtagning med EPID. Hur 

ofta mätning gjordes anges ej. 

Markörer sattes in i cervix innan 

behandling och användes som 

mätpunkter. Variationer i markörernas 

läge mättes i tre olika riktningar. 

 

Analysmetod för omfattning av rörelse 

och volymförändring ej angivet. 

Systematisk rörelse uppmättes 

i anterio-posterior-riktning 

3.5mm, superior-inferior-

riktning 4.1mm och i höger-

vänster-riktning 3.7mm. Den 

randomiserade rörelsen 

uppmättes i anterio-posterior-

riktning 3.9mm, superior-

inferior-riktning 3.7mm och i 

höger-vänster-riktning 2.2mm. 

Det sammanlagda antalet 

markörer som sattes in var 26 

stycken. Av dessa försvann 6 

stycken sammanlagt. 

Medel 

  

Prospektiv 

Kerkhof E, 

van der Put 

R, 

Raaymakers 

B 

  

2009 

  

Holland 

Intrafraction motion 

in patients with 

cervical cancer: the 

benefits of soft tissue 

registration using 

MRI 

To investigate the 

primary CTV motion 

within a typical IMRT 

delivery time for 

cervical cancer 

patients for various 

correction 

techniques: no 

registration, rigid 

bony anatomy 

registration, and rigid 

soft tissue 

registration 

Tjugotvå patienter 

med cervikal cancer 

som behandlas 

med extern 

strålning. Ålder ej 

angivet. 

Kvantitativ. Bildtagning med MRT före 

och veckovis under behandlingstiden.  

Variationer i tumörens läge mättes 

mellan bilderna.  

 

two-sided Wilcoxon signed-rank test. 

I området kring tumören var 

förskjutningen 0,9 mm ± 6,3 

mm och den maximala 

förskjutningen var 6,2 mm ± 

3,6 mm. Förskjutningar större 

än 1 mm sågs för 22% av tiden 

för behandling, större än 2 mm 

för 9,8 % av tiden, större än 5 

mm för 1,2 % av tiden och 

större än 10 mm för 0,2 % av 

tiden. 

Hög 

  

Prospektiv 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet  

Typ 

Latifi, K., 

Zhang, G. 

G., Moros, E. 

G., Harris, E. 

E 

  

Berlin 

  

2013 

Assessment of intact 

cervix motion using 

implanted fiducials in 

patients treated with 

helical tomotherapy 

with daily MVCT 

positioning 

Assess the relative 

motion of the cervix 

during the course of 

treatment in patients 

with intact cervical 

cancers treated with 

pelvic intensity 

modulated radiation 

therapy (IMRT) 

Nitton patienter 

med cervikal 

cancer som 

behandlas med 

extern strålning. 

Ålder ej angivet. 

Kvantitativ. Bildtagning dagligen med 

MVCT. Markörer sattes in i cervix 

innan behandling och användes som 

mätpunkter. Variationer i 

markörernas läge mättes i tre olika 

riktningar. 

 

Vector analysis 

Data för 14 patienter kunde 

analyseras. Genomsnittlig 

vektor rörelse var 7.0 mm 

 

Markörernas förflyttning var 8 

mm höger–vänster, 12 mm 

anteriort–posteriort, 

och 11 mm superiort–inferiort. 

Medel 

 

Retrospektiv 



 

Bilaga 3 Medelvärde för volymförändring i tumörområdet (cc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare Frekvens av 

bildtagning/mätning 

Medelvärde för 

volymförändring i 

tumörområdet (första-

sista mättillfället) 

Minskning i 

procent 

Bildtagningsmetod/mätmetod 

Beadle et 

al. 

veckovis 97 – 31,9 67% CT 

Bunt et al. veckovis 57 – 52,6 7,7% MRT 

Collen et 

al.  

dagligen 106 – 74 30% MVCT 



 

Bilaga 4 Medelvärde för rörelse i tumörområdet i millimeter (mm)  

Författare Mätområde Frekvens av 

bildtagning/mätni

ng  

Anteriort-

posteriort/ (a/p) 

Superiort-

inferiort (s/i) 

Höger-vänster 

(h/v) 

Maximal 

rörelse 

Mätmetod 

Baker et al. livmodern Veckovis 3.8 -3 -2.7 - Ultraljud 

Baker et al. livmodern Veckovis 2.8 8 -1 - CBCT 

Beadle et al. cervix Veckovis 21 16 8,2 - CT 

Chan et al. cervix Veckovis 4.6  7.8 - - MRT 

Collen et al. cervix och livmodern Dagligen 0.4a/-3.0p och 

3.3a/0.3 

2.2s/0.5i och 

6.1a/5.0i 

-0.2h/3.5v och 

-0.6h/0.7v 

- MVCT 

Haripoteporn

kul et al. 

cervix Dagligen 4.2 4.1 1.9 - OBI+markö

rer 

Kaatee et al. cervix Dagligen 1.7 3 -1.3 - EPID+mark

örer 

Kerkhof CTV 3 tillfällen under 

behandling 

- - - 6.2 EPID+mark

örer 

Latifi et al. cervix Dagligen 7.6 (alla riktningar) - - - MVCT+mar

körer 

 

 


