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Abstract
Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Sektorresektion
med efterföljande strålbehandling mot kvarvarande bröst är lika bra som mastektomi för att
förhindra lokala återfall. Spridd strålning till hjärta ökar risken för kardiovaskulär sjuklighet och
död. Vänstersidig bröstbestrålning medför högre stråldoser till hjärta. Det är angeläget att minimera
stråldos till hjärta utan att påverka effektiviteten av den antitumorala behandlingen.
Andningsanpassning med ”Deep Inspiration Breath Hold” (DIBH) är en sådan vedertagen teknik.
DIBH har använts på Strålbehandlingsenheten i Växjö sedan 2016. Syfte: Undersöka hur
användningen av DIBH på Strålbehandlingsenheten i Växjö har påverkat stråldosen till hjärtat och
dostäckningen för planning target volume (PTV) vid postoperativ strålbehandling av vänster bröst.
Detta är ett led i kontinuerlig kvalitetssäkring. Material och metod: Tio patienter som ingått i
pilotprojekt där dubbla strålplaner gjordes, med och utan DIBH, identifieras. Från klinikens lokala
Dosplaneringsregister identifieras 839 patienter som erhållit strålbehandling mot bröst mellan
2016.01.01-2019.12.31. Efter exklusion kvarstår 32 patienter som fått lokal strålbehandling med
DIBH, 152 som fått lokal strålbehandling med fri andning (FB), 11 patienter som fått lokoregional
strålbehandling med DIBH och 36 patienter som fått lokoregional strålbehandling med FB. Data
för medeldos till hjärta samt PTV D98% inhämtas för samtliga patienter, i de fall LAD Dmax samt
LAD V10% är angivet i registret inhämtas även detta. Data analyseras i SPSS med Mann Whitney
U-test, även Wilcoxon Signed Rank test utförs för pilotgruppen. Resultat: Medelhjärtdos vid lokal
strålbehandling var 1,47 Gy (0,50-5,70) vid DIBH vs. 2,34 Gy (0,30-8,30) vid FB, p-värde = 0,000.
För PTV D98% vid lokal strålbehandling var medeltäckning 93,9 % (92,3 -96,6) för DIBH vs
93,5% (89,4-95,5) för FB, p-värde = 0,107. Medelhjärtdos vid lokoregional strålbehandling var 3,29
Gy (1,30-11,60) vid DIBH vs. 5,11 Gy (1,00-15,80) vid FB, p-värde = 0,006. För PTV D98% var
medeltäckningen 94% (93,6-94,5) vid DIBH vs 94,1% (92,3-96,6) vid FB, p-värde = 0,848. Både
resultat av Mann Whitney U test och Wilcoxon Signed Rank test för pilotgruppen visade statistiskt
signifikant lägre medelhjärtdos vid DIBH vs FB men ingen statistiskt signifikant skillnad i PTV
D98%-täckning. Diskussion: För lokal respektive lokoregional strålbehandling sågs en
dossänkning av medelvärde på hjärtdos med 38% respektive 36%. Detta är i paritet med de
dosvinster man ser i litteraturen. I de fall där LAD Dmax och V10% var angivet var dosnivåer till
LAD signifikant lägre vid DIBH, men dessa subgruppsanalyser bedöms ej helt tillförlitliga. Värdet
av DIBH bedöms högre för patienter som erhåller lokoregional strålbehandling, vilket bör tas i
beaktande vid resursbrist.
Slutsats: DIBH medför statistiskt säkerställt sänkt stråldos till hjärta vid vänstersidig
bröstbestrålning utan att påverka täckningsgraden av PTV.
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Introduktion/bakgrund
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Årligen diagnosticeras runt
10 000 nya fall, varav ca 97% är i stadium I-III och därmed tillgängliga för kurativ behandling.
Nationellt opereras 2/3 med sektorresektion med eller utan axillutrymning (1, 2).
Man har i flertalet studier fastställt att postoperativ strålbehandling efter sektorresektion medför
markant minskad risk för lokala återfall, samt även en marginell minskning av bröstcancerrelaterad
mortalitet (3, 4). Alla patienter som genomgår en sektorresektion bör därför erbjudas
strålbehandling, förutsatt att ingen relevant samsjuklighet föreligger. 2018 erhöll 94% av alla
patienter i riket strålbehandling efter sektorresektion, men uppenbara geografiska skillnader
föreligger och täckningsgraden i de olika regionerna var 75%-99%. Av patienter diagnosticerade i
Kronoberg strålbehandlades 77 av 79, d.v.s. 97%. Av patienter diagnosticerade i Blekinge
strålbehandlades 70 av 79, d.v.s. 89% (2).
Med modern behandling är prognosen mycket god, åldersstandardiserad 5-årsöverlevnad ligger
runt 90% (5). Postoperativ strålbehandling mot bröst medför alltid en viss spridd strålning till
hjärta, denna dos är betydligt högre vid strålbehandling mot vänster bröst (6). I epidemiologiska
studier har man kunnat påvisa ett starkt samband mellan strålbehandling mot vänster bröst och
ökad risk för kardiovaskulär sjuklighet (7, 8). Man har även kunnat visa att risken för sekundär
kardiovaskulär sjuklighet ökar linjärt med ökande stråldos till hjärtat (9, 10). Ingen säker lägsta
hjärtdos har fastställts, utan viss riskökning för sekundär hjärtsjuklighet verkar föreligga även vid
mycket låga doser (9). Värt att notera är att skillnaden i kardiovaskulär dödlighet efter bestrålning
mot vänster respektive höger bröst har minskat de senaste decennierna, i takt med att dosplanering
och strålbehandling förfinats (11).
I de flesta studier har man enbart undersökt medeldos till hjärtat, men en struktur som är av intresse
är vänster främre kransartär (left anterior descending, LAD). (För lista över förkortningar och
strålonkologiska begrepp, v.g. se Appendix I). Man har i djurmodeller samt i obduktionsstudier kunnat
påvisa att joniserande strålning bl.a. orsakar akut vaskulit samt påskyndar formation av ateroskleros
(12, 13). I epidemiologiska studier har man konstaterat signifikant ökad kranskärlssjuklighet hos
patienter bestrålade mot thorax (7-9). Mot bakgrund av detta utvecklades teorin att stråldosen till
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LAD borde vara kopplat till riskökningen för kranskärlssjukdom, vilket man delvis kunnat visa i
retrospektiva data (14). Det har dock varit svårt att med säkerhet fastställa hur starkt detta samband
är, främst med hänsyn till att LAD som strålvolym är svår att definiera vilket medför variationer i
hur enskilda onkologer ritar in riskorganet.
En metod för att minska dosen till hjärta och LAD är “Deep Inspiration Breath Hold” (DIBH),
där patienten håller andan under strålningscykeln då djup inandning medför att avståndet mellan
thoraxvägg och hjärta ökar.( (15-17). (För illustration v.g. se Appendix II)
Studier har funnit att den intraindividuella reproducerbarheten för denna metod är hög. Man har
även kunnat visa signifikant lägre doser till hjärta och LAD på gruppnivå (6, 16, 18, 19). Metoden
är dock mer resurskrävande än standardbehandling med fri andning (free breathing; FB).
På Strålbehandlingsenheten i Växjö behandlas Region Kronobergs och Region Blekinges patienter,
vilket medför ett patientunderlag på drygt 3,5% av Sveriges befolkning (20). Sedan 2016 erbjuds
alla patienter yngre än 60 år med vänstersidig bröstcancer strålbehandling med DIBH. Även
patienter med manifest hjärtsjukdom, eller tydliga riskfaktorer för att utveckla sådan, erbjuds
DIBH.
Svenska Bröstcancergruppen rekommenderar att alla patienter med vänstersidig eller bilateral
bröstcancer ska erbjudas strålbehandling med DIBH (21). Klinikens nuvarande lokala riktlinjer
grundas på prioritering av befintliga resurser samt antagandet att sänkt stråldos till hjärta har större
effekt på patienter med kardiovaskulär samsjuklighet samt lång förväntad överlevnad (7, 11, 22).
Sedan december 2020 är dessa riktlinjer reviderande, med utvidgad indikation för DIBH.

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur användningen av DIBH på Strålbehandlingsenheten
i Växjö har påverkat stråldosen till hjärtat och dostäckningen för planning target volume (PTV) vid
postoperativ strålbehandling av vänster bröst.

Frågeställning
1. Hur mycket minskar stråldosen till hjärta och LAD med DIBH?
2. Föreligger det signifikant skillnad i dostäckningen för PTV vid DIBH jämfört med FB?
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Material och metod
Studiepopulation/urval
För studiens huvudsakliga analys har samtliga patienter som erhållit vänstersidig postoperativ
strålbehandling efter sektorresektion fr.o.m. 2016.01.01. t.o.m. 2019.12.31 varit inkluderbara.
Exklusionskriterier var högersidig bröstcancer, bilateral bröstcancer, ålder < 50 år, ej standardfraktionering, mastektomi, lymfkörtelbestrålning längst a. mammaria interna, DIBH vid ålder > 60
år, ej DIBH vid ålder 50-60 år, samt patienter där det i registret anges avvikelse från rutin. (För
rational bakom exklusionskriterier, v.g. se Appendix III)
Samtliga patienter som erhållit postoperativ strålbehandling mot bröst i Växjö under
studieperioden identifieras utifrån klinikens lokala Dosplaneringsregister. Successiv exklusion sker
därefter enligt selektionsschema. (För selektionsschema, v.g. se Appendix IV)
Ett pilotprojekt genomfördes 2016 på strålbehandlingsenheten i Växjö där två strålplaner gjordes
på ett antal patienter som skulle erhålla vänstersidig bröstbestrålning, en standard-plan med FB och
en plan med DIBH. Dessa strålplaner kommer analyseras i hypotesgrundande syfte.

Metoder
I Dosplaneringsregistret anges rutinmässigt D98% för PTV och medeldos till hjärta samt i vissa
fall Dmax och V10% för LAD. I de fall där D98% och medeldos inte är angivna hämtas saknade
värden ur dosplaneringssystemet Eclipse (Varian Medical Systems). Saknade värden för LAD
kompletteras ej.
Patienterna i pilotprojektet identifieras och samtliga värden för båda planerna hämtas ur Eclipse
med hjälp från dosplanerarna.
D98% för PTV och medeldos till hjärta analyseras för patienter i pilotprojektet för att få en
uppfattning om vilka dosvinster som förväntas i populationsunderlaget. Pilotgruppen analyseras
med både parat och oparat icke-parametriskt test (Wilcoxon signed rank test respektive Mann
Whitney U test) för att undersöka intra- respektive interindividuella skillnader.
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D98% för PTV, medeldos till hjärta samt (i de fall det är angivet) Dmax och V10% för LAD
analyseras med Mann Whitney U test, då data är ej normalfördelat. Gruppen som erhållit lokal
strålbehandling jämförs med kontrollgruppen som erhållit lokal strålbehandling med FB,
motsvarande analys görs mellan DIBH och FB för de som erhållit lokoregional strålbehandling.
Val av statistisk metod har skett i samråd med medicinsk statistiker. Signifikansnivå sätts till 0,05.
Samtliga statistiska analyser genomförs med mjukvaran IBM SPSS Statistics version 26.

Resultat
Pilotgruppen
(För tabeller över deskriptiva data och statistiska analyser, v.g. se Appendix V)
Tio patienter identifierades där det fanns dubbla DT-underlag samt dosplan för strålbehandling
med FB respektive DIBH. Medelålder var 44,4 år (27-56). Sex hade fått lokal strålbehandling och
fyra lokoregional strålbehandling efter mastektomi. Tre av patienterna var inkluderade i
studiepopulationen.
Samtliga patienter hade en intraindividuell dosminskning avseende medelhjärtdos, PTV täckning
varierade dock i gruppen.
För medelhjärtdosen var p-värde = 0,002 vid parat test samt p-värde = 0,043 vid oparat test. För
PTV D98% var p-värde = 1,000 vid parat test och p-värde = 0,883 vid oparat test.

Lokal strålbehandling
(För tabeller över deskriptiva data och statistiska analyser, v.g. se Appendix VI)
32 patienter inkluderades som hade fått lokal strålbehandling med DIBH. 152 patienter
inkluderades som hade fått lokal strålbehandling med FB. Medeldos till hjärta var 1,47 Gy (0,505,70) vid DIBH vs. 2,34 Gy (0,30-8,30) vid FB, p-värde = 0,000 för medeldos till hjärta. För PTV
D98% var medeltäckningen 93,9 % (92,3 -96,6) för DIBH och för FB var medeltäckningen 93,5%
(89,4-95,5), p-värde = 0,107.
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Av dessa patienter var LAD Dmax samt LAD V10% angivet för 22 patienter som fått strålning
med DIBH och 82 patienter som fått strålning med FB. Analys för PTV D98% genomfördes ej
för denna subgrupp. Medeldos till hjärta var 1,07 Gy (0,50-2,80) vid DIBH vs. 2,13 Gy (0,30-6,90)
vid FB. Medeldos för LAD Dmax var 14,02 Gy (3,20-59,10) för DIBH och 29,92 Gy (2,10-40,00)
för FB. Medeldos för LAD V10% var 6,56 Gy (0,00-47,30) för DIBH och 22,40 (0,00-76,80) för
FB. Mann Whitney U test påvisade p-värden på 0,000 för medeldos hjärta samt 0,001 för både
LAD Dmax och LAD V10%.

Lokoregional strålbehandling
(För tabeller över deskriptiva data och statistiska analyser, v.g. se Appendix VII)
11 patienter inkluderades som hade fått lokoregional strålbehandling med DIBH. 36 patienter
inkluderades som hade fått lokal strålbehandling med FB. Medeldos till hjärta var 3,29 Gy (1,3011,60) vid DIBH vs. 5,11 Gy (1,00-15,80) vid FB, p-värde = 0,006. För PTV D98% var
medeltäckningen 94% (93,6-94,5) för DIBH och för FB var medeltäckningen 94,1% (92,3-96,6),
p-värde = 0,848.
Av dessa patienter var LAD Dmax samt LAD V10% angivet för 6 patienter som fått strålning med
DIBH och 10 patienter som fått strålning med FB. Analys för PTV D98% genomfördes ej för
denna subgrupp. Medeldos till hjärta var 2,88 Gy (1,30-9,80) vid DIBH vs. 2,51 Gy (1,60-3,70) vid
FB. Medeldos för LAD Dmax var 13,28 Gy (5,20-35,50) för DIBH och 34,31 Gy (10,20-49,10) för
FB. Medeldos för LAD V10% var 6,47 Gy (0,00-31,80) för DIBH och 25,85 Gy (0,00-60,00) för
DB. Statistisk analys påvisade p-värde = 0,050 för medeldos till hjärta, p= 0,004 för LAD Dmax
samt p = 0,039 för LAD V10%.

Diskussion
DIBH är en väl etablerad metod för att sänka stråldoserna till hjärta vid bestrålning mot thorax.
Som redan beskrivet är detta angeläget med hänsyn till den kända korrelationen mellan sekundär
kardiovaskulär sjuklighet och spridd strålning till hjärta. Dock måste nya tekniker utvärderas
kontinuerligt som ett led i aktiv kvalitetsgranskning av sjukvården.
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Denna studie har syfte att undersöka hur införandet av DIBH på Strålbehandlingsenheten i Växjö
har påverkat medeldoser av spridd strålning till hjärta samt huruvida detta även påverkat täckningen
till PTV. I de fall där LAD Dmax och LAD V10% är angivet i registret har även detta undersökts.
Metoden för att utvärdera detta har brister, vilket kan påverka resultatens tillförlitlighet.
Registerdata har begränsningar, särskilt när data matas in manuellt. Under arbetets gång noterades
markant högre medeldoser till hjärta under 2017. Vid jämförelse mellan registerdata och Varian
framkom att värden för medeldos till lunga förts in under kolumnen för medeldos till hjärta. Detta
korrigerades i registret och i studiens rådata. Inga liknande fel påträffades, men belyser det faktum
att även enstaka siffror i registret kan vara felaktiga. För huvudanalyserna avseende medeldos till
hjärta och PTV är patientunderlaget förhållandevis stort, vilket minskar effekten av sådana fel i
rådata. Man måste dock ha detta i åtanke när resultaten från mindre grupper tolkas.
Valet att jämföra patienter som erhållit DIBH mot en icke-åldersmatchad kohort gjordes då
införandet av DIBH sammanföll med införandet av hypofraktionering vid lokal strålbehandling
(23). Jämförelse med historiska data skulle därmed ha medfört behov att omräkna stråldoser till
standardfraktionering. Detta är i sig inget ovanligt i strålforskning, men medför sina egna felkällor.
Patienter som erhållit lokoregional strålbehandling under samma tidsperiod har fått 50 Gy på 25
fraktioner, men för att bättre kunna jämföra resultaten mellan grupperna bedömdes det att samma
metodologi skulle följas.
Därtill ändrades 2013 matematisk algoritm för beräkning av stråldoser från ”pencil beam
convolution” (PBC) till ”analytical anisotropic algorithm” (AAA). AAA anses ge mer realistiska
resultat avseende stråldoser (24). Detta är ytterligare något som kunde påverka tolkningen om
kontrollgruppen baserats på historiska data. Kroppskonstitutionen ändrar sig över livet, vilket
skulle kunna påverka resultaten när man jämför två ej åldersmatchade kohorter mot varandra. I
denna studie är dock medelåldern mellan DIBH- och FB-grupperna tillräckligt nära varandra för
att denna bias bedöms marginell. Detta antagande stöds av sparsamma data som talar för att ålder
inte är en faktor vid dosvinst av DIBH (18). Med detta i åtanke valdes den metod att selektera
patienter som använts i denna studie.
I denna studie ses en tydlig, statistiskt signifikant minskning av medeldos till hjärta vid både lokal
och lokoregional strålbehandling. Dossänkningen är i storleksgrad 38% för lokal strålbehandling
och 36 % för lokoregional strålbehandling. Detta är i paritet med det som beskrivits i tidigare
kliniska studier (25-28). Bergom et al. har sammanställt 30 kliniska studier där dossänkningen av
medeldos till hjärta är 25-67%(29). Det stora spannet beror sannolikt på att det föreligger
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heterogenitet i dessa studiepopulationer; avseende typ av strålbehandling, vilka patienter som
inkluderas, storlek på studiepopulation, parade vs oparade data etc.
Många studier rapporterar en procentuellt större vinst vid lokoregional strålbehandling, dessa
studier inkluderar dock ofta patienter som får bestrålning mot lymfkörtelstationer längst a.
mammaria interna (30, 31). Strålbehandling mot a. mammaria interna är behäftat med betydligt
högre hjärtdoser, vilket delvis kan förklara denna diskrepans (6).
Trots att den procentuella vinsten av DIBH för medeldos till hjärta i detta material är ungefär
densamma vid lokoregional strålbehandling som vid lokal strålbehandling bör man beakta att
dosnivåerna är högre över lag vid lokoregional strålbehandling. Darby et al. rapporterade att per 1
Gy spridd strålning till hjärta ökade risken för större kranskärlshändelse (t.ex. hjärtinfarkt) med
7,4% (9). Därmed bedöms den absoluta vinsten av DIBH för patienter som erhåller lokoregional
strålbehandling som större (9, 10). Vid resursbrist bör således patienter som ska erhålla lokoregional
strålbehandling mot vänster bröst prioriteras över patienter som ska erhålla lokal strålbehandling.
Vid analys av den subgrupp som erhållit lokal strålbehandling och där värden för LAD Dmax samt
LAD V10% angetts är minskningen av medeldos till hjärta samt dossänkningen för LAD Dmax
och LAD V10% signifikant. När man tolkar dessa siffror bör man dock ha i åtanke att spridningen
på dessa värden är betydande, vilket även speglas i att standarddeviationen för LAD Dmax och
V10% är markant högre än för den för medelhjärtdos (v.g. se Appendix VI). Detta belyser dock att
LAD som struktur är av intresse ur ett strålbiologiskt och medicinskt perspektiv, men att den stora
variabliteten i strålnivåer till LAD medför svårigheter att studera LAD som riskorgan.
I subgruppen av patienter som erhållit lokoregional strålbehandling där dosnivåer till LAD är
angivet i registret noteras förvånande nog en lägre medeldos till hjärta vid FB jämfört med DIBH.
Denna analys består dock av enbart sex patienter i DIBH-gruppen och tio patienter i FB-gruppen.
Medelvärde för medeldos till hjärta vid DIBH är 2,88 (1,3-9,8), respektive 2,51 (1,6-3,7) vid FB.
Vid granskning av rådata framkommer att individen med 9,8 är en s.k. outlier, och om denna stryks
blir medelvärdet 1,5 (1,3-1,8). Fördelningen i kontrollgruppen är mer jämn utan tydliga outliers. Då
p=0,050 föreligger det statistisk signifikans för en ökad medeldos till hjärta vid DIBH för denna
subpopulation, men dessa resultat bedöms inte tillförlitliga p.g.a. det väldigt lilla urvalet. LAD
Dmax och V10% får statistiskt signifikant lägre doser vid DIBH, vilket bedöms något mer
tillförlitligt utifrån deskriptiva data men man måste ha i åtanke det mycket lilla patienturvalet.
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Analysen av pilotgruppen visar en statistiskt signifikant sänkt medeldos till hjärta vid DIBH både
intra- och interindividuellt. Den procentuella dossänkningen av medeldos till hjärta var 48%, vilket
är något högre än i den huvudsakliga studiepopulationen. Sannolikt beror detta främst på det lilla
patientunderlaget, men till viss del kan systematiska fel såsom hur patienter valdes till pilotgruppen
ej uteslutas. Dossänkningen är dock i paritet med det som förväntas utifrån litteraturen. När man
tittar på rådata för pilotgruppen framkommer det att samtliga patienter fått sänkt medeldos till
hjärta med DIBH, men den procentuella och absoluta sänkningen är väldigt varierande. Därmed
är den interindividuella vinsten av DIBH varierande, vilket stämmer väl med litteraturen (32). I
dagsläget finns ingen konsensus om vilka faktorer som kan förutsäga om en individ kommer ha
relevant nytta av DIBH. Framgent föreligger behov av studier för att fastställa prediktiva faktorer
för selektion av patienter för DIBH.
Avseende täckningen för PTV D98% var det ingen statistisk skillnad mellan FB och DIBH i någon
av analyserna. Man kan inte heller se någon tydlig trend avseende PTV täckning i deskriptiva data.
Vid granskning av rådata för pilotgruppen verkar variationerna i PTV täckning intraindividuellt
vara slumpmässig, vilket stärker de större statistiska analyserna på studiepopulationen.
En metaanalys av 12 studier med totalt 1019 patienter visade statistiskt signifikant dossänkning av
stråldos till hjärta och LAD utan påverkan av dostäckningen av PTV. Detta överensstämmer väl
med de resultat denna studie visar (19).

Slutsats
DIBH medför statistiskt säkerställt sänkt stråldos till hjärta vid vänstersidig bröstbestrålning utan
att påverka täckningsgraden av PTV.

Etik
Godkännande från Onkologklinikens verksamhetschef Katarina Planhammar-Hörberg är
inhämtat. Forskningsetiska rådet i Region Kronoberg bedömning är att det inte föreligger behov
för ansökan till Etikprövningsmyndigheten då detta är ett studentprojekt inom ramen för
kvalitetssäkring av sjukvården.
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Appendix I
Förkortningar och strålonkologiska begrepp
AAA
CTV
D98%

”Analytical Anisotropic Algorithm”
”Clinical tumor volume”, område med hög risk för mikroskopisk tumörsjukdom (vid
bröstbestrålning innebär detta all kvarvarande bröstkörtelvävnad +/lymfkörtelstationer)
Representerar dosen som 98% av PTV erhåller

DIBH

”Deep inspiration breath hold”, andningsanpassad strålbehandling

Dmax

Högsta uppmätta stråldosen i volymen (LAD)

DT

Datortomografi

FB

”Free breathing”, strålbehandling under fri andning

Gy

”Gray”, SI-enhet för stråldos

LAD

”Left anterior descending”, vänster främre kransartär

PBC

”Pencil Beam Convolution”

PTV

”Planning target volume”, CTV + marginal för set-up error

V10%

Procentuell andel av organets volym (LAD) som erhåller 10% av den ordinerade
dosen.

Appendix II
Hjärtats position i relation till strålområde under andningscykeln

Avstånd hjärta strålfält
vid ytlig inandning

Avstånd hjärta strålfält
vid djup inandning
15

Appendix III
Rational för exklusionskriterier
Exklusionskriterie

Rational (risk för bias)

Högersidig bröstcancer

Försumbar hjärtdos

Bilateral bröstcancer

Leder ofta till specialanpassade planer för att minska
risken för strålningsorsakade biverkningar

Ålder < 50 år

Erhåller boost mot tumörlogen

Mastektomi

Annorlunda PTV med följaktligen annan dosfördelning

Lymfkörtelbestrålning

Betydligt högre hjärtdoser än vid standard-

längst a. mammaria interna

lymfkörtelbestrålning

Ej standard-fraktionering

Aktivt val av annan fraktionering

DIBH vid ålder > 60 år

Aktivt val av metod, eventuellt p.g.a. ogynnsam anatomi

Ej DIBH vid ålder 50-60 år

Ska rutinmässigt erbjudas DIBH

Aktivt val att frångå rutin, I vissa fall har patienten förutsättningar som omöjliggör
enligt kommentar i registret

en optimal strålbehandling enligt aktuella riktlinjer. I dessa
fall görs ibland en individuell bedömning att avvika från
riktlinjerna. Således skulle inklusion av dessa patienter vara
en källa för bias.
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Appendix IV
Selektionsschema
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Appendix V
Pilotgruppen (n=10)
Deskriptiva data
Medeldos hjärta DIBH
Medeldos hjärta FB
PTV D98% DIBH
PTV D98% FB

Min
0,50 Gy
0,96 Gy
91%
92%

Max
4,90 Gy
6,60 Gy
95%
95%

Medel
1,46 Gy
2,83 Gy
93,7%
93,7%

Standarddeviation
1,27697
2,06191
0,01160
0,00949

Statistiska analyser
Wilcoxon Signed Rank Test

Medelhjärtdos
FB vs DIBH
PTV D98% FB vs DIBH

p-värde
Exakt signifikans (2-tailed)

Negativ rank
Positiv Rank
Oförändrad
Negativ Rank
Positiv Rank
Oförändrad

Antal
0
10
0
3
3
4

Medelhjärtdos FB vs DIBH
0,002

Medelrank
0
5,5
0
3,5
3,5
0

Summa
0
55
0
10,5
10,5
0

PTV D98% FB vs DIBH
1,00

Mann Whitney U test
Medelhjärtdos
PTV D98%

p-värde
Exakt signifikans (2-tailed)

FB
DIBH
Antal
FB
DIBH
Antal

Antal
10
10
20
10
10
20

Medelhjärtdos FB vs DIBH
0,043

18

Medelrank
13,20
7,80

Summa
132
78

10,20
10,80

102
108

PTV D98% FB vs DIBH
0,883

Appendix VI
Lokal strålbehandling (n=184)
Deskriptiva data
DIBH (n=32)
Ålder
Medelhjärtdos
PTV D98%

Min
51 år
0,50 Gy
92,3 %

Max
60 år
5,70 Gy
96, 6 %

Medel
55,09 år
1,47 Gy
93,9 %

Standarddeviation
2,787
1,30384
0,93511

Min
61 år
0,30 Gy
89,4 %

Max
86 år
8,30 Gy
95,5 %

Medel
70,92 år
2,34 Gy
93,5 %

Standarddeviation
5,909
1,65449
1,08092

FB
DIBH
Antal
FB
DIBH
Antal

Antal
152
32
184
152
32
184

FB (n=152)
Ålder
Medelhjärtdos
PTV D98%

Statistiska analyser
Mann Whitney U test

Medelhjärtdos
PTV D98%

p-värde
Exakt signifikans (2-tailed)

Medelhjärtdos FB vs DIBH
0,000

19

Medelrank
100,02
56,80

Summa
15202,5
1817,5

89,60
106,30

13618,5
3401,5

PTV D98% FB vs DIBH
0,107

Lokal strålbehandling, LAD angivet (n=104)
Deskriptiva data
DIBH (n=22)
Ålder
Medelhjärtdos
LAD Dmax
LAD V10%

Min
52 år
0,50 Gy
3,20 Gy
0,00 Gy

Max
60 år
2,80 Gy
59,10 Gy
47,30 Gy

Medel
55,27 år
1,07 Gy
14,02 Gy
6,56 Gy

Standarddeviation
2,585
0,50575
14,14249
11,47496

Min
62 år
0,30 Gy
2,10 Gy
0,00 Gy

Max
86 år
6,90 Gy
40,00 Gy
76,80 Gy

Medel
72,45 år
2,13 Gy
29,92 Gy
22,40 Gy

Standarddeviation
5,994
1,50091
13,66137
22,97447

FB
DIBH
Antal
FB
DIBH
Antal
FB
DIBH
Antal

Antal
82
22
104
82
22
104
82
22
104

FB (n=82)
Ålder
Medelhjärtdos
LAD Dmax
LAD V10%

Statistiska analyser
Mann Whitney U test
Medelhjärtdos
LAD Dmax
LAD V 10%

p-värde
Exakt signifikans (2-tailed)

Medelhjärtdos
FB vs DIBH
0,000

20

Medelrank
58,77
29,14

Summa
4819,0
641,0

57,50
33,86

4715,0
745,0

57,40
34,25

4706,5
753,5

LAD Dmax
FB vs DIBH
0,001

LAD V10%
FB vs DIBH
0,001

Appendix VII
Lokoregional strålbehandling (n=47)
Deskriptiva data
DIBH (n=11)
Ålder
Medelhjärtdos
PTV D98%

Min
51 år
1,30 Gy
93,6%

Max
59 år
11,60 Gy
94,6%

Medel
55,00 år
3,29 Gy
94,0%

Standarddeviation
3,162
3,71253
0,34876

Min
61 år
1,00 Gy
92,30 Gy

Max
83 år
15,80 Gy
96,60 Gy

Medel
70,17 år
5,11 Gy
94,1%

Standarddeviation
6,674
4,35157
0,85302

FB (n=36)
Ålder
Medelhjärtdos
PTV D98%

Statistiska analyser
Mann Whitney U test
Medelhjärtdos
PTV D98%

p-värde
Exakt signifikans (2-tailed)

FB
DIBH
Antal
FB
DIBH
Antal

Antal
36
11
47
36
11
47

Medelhjärtdos FB vs DIBH
0,006

21

Medelrank
26,97
14,27

Summa
971
157

24,22
23,27

872
256

PTV D98% FB vs DIBH
0,848

Lokoregional strålbehandling, LAD angivet (n=16)
Deskriptiva data
DIBH (n=6)
Ålder
Medelhjärtdos
LAD Dmax
LAD V10%

Min
51 år
1,30 Gy
5,20 Gy
0,00 Gy

Max
59 år
9,80 Gy
35,50 Gy
31,80 Gy

Medel
56,83 år
2,88 Gy
13,28 Gy
6,47 Gy

Standarddeviation
2,994
3,39318
11,70563
12,72268

Min
64 år
1,60 Gy
10,20 Gy
0,00 Gy

Max
83 år
3,70 Gy
49,10 Gy
60,00 Gy

Medel
69,40 år
2,51 Gy
34,31 Gy
25,85 Gy

Standarddeviation
7,54542
0,70230
12,27440
22,76773

FB
DIBH
Antal
FB
DIBH
Antal
FB
DIBH
Antal

Antal
10
6
16
10
6
16
10
6
16

FB (n=10)

Ålder
Medelhjärtdos
LAD Dmax
LAD V10%

Statistiska analyser
Mann Whitney U test
Medelhjärtdos
LAD Dmax
LAD V 10%

p-värde
Exakt signifikans (2-tailed)

Medelhjärtdos
FB vs DIBH
0,050

22

Medelrank
10,30
5,50

Summa
103
33

11,00
4,33

110
26

10,40
5,33

104
32

LAD Dmax
FB vs DIBH
0,004

LAD V10%
FB vs DIBH
0,039

