
 
 

Hengitystahdistuksen merkitys rintasyövän sädehoidossa 

ja sydämen säteilyannoksen vähentämisessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petri Paakkari 

LuK-tutkielma 

Fysiikan tutkinto-ohjelma 

Luonnontieteellinen tiedekunta 

Oulun Yliopisto 

Kevät 2017 

Ohjaaja: Ylifyysikko Juha Nikkinen



2 
 

Sisällysluettelo 
Tiivistelmä .......................................................................................................................................................... 3 

Lyhenteet ja yksiköt ........................................................................................................................................... 4 

1 Johdanto .................................................................................................................................................... 5 

1.1 Tutkielman tausta .............................................................................................................................. 5 

1.2 Tutkielman tavoitteet ........................................................................................................................ 5 

2 Teoria ......................................................................................................................................................... 6 

2.1 Rintasyövän sädehoito ...................................................................................................................... 6 

2.2 DIBH -tekniikan teoriaa...................................................................................................................... 7 

2.3 Sydämen anatomiaa .......................................................................................................................... 8 

2.4 Ionisoivan säteilyn vaikutus ihmiseen ............................................................................................... 9 

2.4.1 Ionisoivan säteilyn vaikutus sydämeen ................................................................................... 10 

3 Käytetyt tekniikat ja menetelmät ............................................................................................................ 11 

3.1 Rintasyövän sädehoidossa käytetyt tekniikat ja menetelmät ......................................................... 11 

3.1.1 Kolmiulotteisesti mukautettu sädehoito, 3D-CRT ................................................................... 11 

3.1.2 Intensiteettimuokattu sädehoito, IMRT .................................................................................. 12 

3.1.3 VMAT ....................................................................................................................................... 12 

3.2 Hengitystahdistuksen toteuttamisessa käytetyt tekniikat ja menetelmät ..................................... 13 

3.2.1 Varian RPM .............................................................................................................................. 13 

3.2.2 VisionRT AlignRT ...................................................................................................................... 14 

3.2.3 ABC .......................................................................................................................................... 14 

3.2.4 Anzai RGS ................................................................................................................................. 15 

3.2.5 Abches ..................................................................................................................................... 15 

3.2.6 C-RAD Catalyst/Sentinel -systeemi .......................................................................................... 16 

3.2.7 Visuaalista palautetta antavat systeemit ................................................................................ 16 

4 Tulokset ................................................................................................................................................... 17 

5 Johtopäätelmät ja yhteenveto ................................................................................................................ 23 

6 Lähteet ..................................................................................................................................................... 25 

 

 

 

 



3 
 

Tiivistelmä 
Rintasyöpä on yleisin syöpä Suomessa ja sitä esiintyy lähinnä naisilla, mutta myös muutama tapaus 

vuodessa esiintyy miehillä. Rintasyöpää hoidetaan usein osaresektiolla, johon yhdistetään 

sädehoito, mutta myös mastektomiaan voidaan yhdistää sädehoitoa. Sädehoidossa pitää 

huomioida terve kudos ja huolehtia siitä, että sädetettävän kohdealueen vieressä oleva terve 

kudos saa mahdollisimman vähän säteilyä. Toisaalta samalla kohdealueelle pitää saada tarpeeksi 

suuri säteilyannos, jotta sädehoito on tehokasta ja toimivaa. 

Vasemman rinnan rintasyövän sädehoidossa täytyy ottaa huomioon sydämen sijainti. 

Vapaassa hengityksessä sydän sijaitsee hyvin lähellä vasenta rintaa eli lähellä sädetettävää aluetta. 

Sydän ja sen pinnalla kulkevat verisuonet voivat saada helposti suuren sädeannoksen, jollei tätä 

oteta huomioon sädehoidon annossuunnittelussa. Säderasitteesta voi seurata myöhemmin 

komplikaatioita ja siksi tähän ongelmaan on kehitetty hengitystahdistus tekniikoita, joista tässä 

tutkielmassa keskitytään DIBH -tekniikka (Deep Inspiration Breath-Hold). DIBH -tekniikassa potilas 

hengittää syvään sisään ja pidättää hengitystä hetken, jonka aikana vasenta rintaa säteilytetään. 

Syvällä sisäänhengityksellä sydämen ja vasemman rinnan väliin saadaan välimatkaa muutamia 

senttejä ja sydämeen kohdistuva sädeannos pienenee. 

Tässä tutkielmassa päätavoitteena oli selvittää DIBH -tekniikan hyötyjä ja haittoja sekä 

vertailla DIBH -tekniikkaa vapaaseen hengitykseen, painottaen sydämen ja sydämen pinnalla 

olevan vasemman sepelvaltimon, Left Anterior Descending arteryn eli LAD:n, saamaa sädeannosta 

vasemman rinnan sädehoidossa. 

Tutkimustuloksien perusteella DIBH -tekniikan käyttö vasemman rinnan rintasyövän 

sädehoidossa on suositeltavaa, mikäli potilas siihen kykenee. DIBH -tekniikan käyttö vaati potilailta 

hieman harjoittelua sekä siinä määrin hyvän perusterveydentilan, että noin 15-20 sekuntia pitkät 

syvät sisäänhengitykset onnistuvat ongelmitta. Lisäksi DIBH -tekniikan käyttö vaatii myös 

hoitohenkilökunnalta hieman enemmän aikaa ja vaivaa kuin vapaa hengitys, mutta hyödyt ovat 

huomattavat potilaan kannalta. Sydämen ja LAD:n keskiarvoiset sädeannokset laskevat DIBH -

tekniikalla noin puoleen siitä, mitä ne olisivat vapaassa hengityksessä. 
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Lyhenteet ja yksiköt 
3D-CRT  3-dimensional conformal radiotherapy, kolmiulotteisesti mukautettu sädehoito 

ABC Active Breathing Control, Active Breathing Coordinator 

B/CWRT+RNI  Breast/Chest Wall Radiotherapy +Regional Nodal Irradiation, rinnan/rintakehän 

sädehoito +alueellisten imusolmukkeiden sädetys 

BED Biologically Effective Dose, biologinen vaikutusannos 

BH Breath-Hold, hengityspidätys 

CT Computed Tomography, tietokonetomografia 

CTV Clinical Target Volume, kliininen kohdealue 

DIBH Deep-Inspiration Breath-Hold, syvän sisäänhengityksen hengityspidätys 

EIBH End Inspiration Breath-Hold, normaalin sisäänhengityksen hengityspidätys 

FB Free Breathing, vapaa hengitys 

Gy Gray, [J/kg] 

IMRT Intensity-Modulated Radiation Therapy, intensiteettimuokattu sädehoito 

IR Infrared, infrapuna 

ka. Keskiarvo 

LAD Left Anterior Descending artery, vasemman puoleinen sepelvaltimo 

MLF Multileaf Collimator, moniliuskarajain 

NF-κB  Nuclear Factor-Kappa B 

OSMS Optical Surface Monitoring System 

PTV Planning Target Volume, annossuunnittelun kohdealue 

RCA Right Coronary Artery, oikean puoleinen sepelvaltimo 

RGS  Respiratory Gating System 

RPM Real-time Position Management 

RT Radiotherapy, Radiation Therapy, Radiation Treatment, sädehoito 

SRM Self Respiration Monitoring 

WBRT  Whole Breast Radiotherapy, koko rinnan sädehoito 

VMAT Volumetric Arc Therapy 
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1 Johdanto 

1.1  Tutkielman tausta 

Tutkielman taustalla on sydämeen kohdistuva sädeannos vasemman rinnan rintasyövän 

sädehoidossa. Tämä johtuu sydämen sijainnista lähellä vasenta rintaa, jolloin sydän on usein 

osittain hoitokeilassa sädehoidon aikana. Sydämeen kohdistuva sädeannos voi aiheuttaa, tai 

ainakin lisätä, sydänperäisiä sairauksia (1-3). Etenkin sepelvaltimot ovat vaarassa, erityisesti LAD 

(Left Anterior Descending artery) altistuu helposti säteilylle ja sen säteilyannoksen pienentäminen 

voi olla tärkeämpää kuin koko sydämen sädeannoksen pienentäminen (4). 

Rintasyöpä on yleisin syöpä Suomessa ja sitä esiintyy lähinnä naisilla, mutta muutamia 

tapauksia vuodessa löytyy myös miehiltä. Uusien rintasyöpätapausten määrä on ollut koko ajan 

pienessä kasvussa ja naisilla todetaan noin 4500-5000 uutta rintasyöpää vuodessa (vuonna 1997 

todettiin 3324 uutta rintasyöpätapausta naisilla ja vuonna 2014 todettiin 5008 uutta tapausta) ja 

miehillä noin 20 uutta tapausta vuodessa. Vaikka rintasyöpätapausten määrä on kasvanut, 

kuolleisuus ei ole lisääntynyt. Rintasyöpään kuolee noin 800 henkilöä vuodessa (vuonna 1995 838 

naista kuoli rintasyöpään ja vuonna 2014 kuoleman tapauksia oli 815). Rintasyövän ilmaantuminen 

alle 40-vuotiaalla on harvinaista (vain noin 4% kaikista tapauksista). (5,6) 

DIBH -tekniikkaa (Deep Inspiration Breath-Hold) on tutkittu paljon ja tutkimustulokset ovat 

olleet lupaavia verrattuna muihin tekniikkoihin, kuten vapaaseen hengitykseen ja EIBH -

tekniikkaan (End Inspiration Breath-Hold) nähden (7). DIBH -tekniikka on myös yleisesti käytössä 

vasemman rinnan sädehoidossa maailmalla ja myös Suomessa. 

 

 

1.2 Tutkielman tavoitteet 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää hengitystahdistetun sädehoidon käytön merkitystä 

vasemman rinnan rintasyövän hoidossa ja sitä, onko sen käyttö suositeltavaa. Tarkastelussa on 

erityisesti DIBH -tekniikka, sen hyvät ja huonot puolet. Lisäksi vertaillaan sydämen ja LAD:n 

säteilyannoksia vapaassa hengityksessä ja DIBH -tekniikkaa käyttäen. 

 

 



6 
 

2 Teoria 

2.1 Rintasyövän sädehoito 

Sädehoitoa annetaan yleensä leikkauksen jälkeen esimerkiksi osaresektion eli säästävän 

rintasyöpäleikkauksen jälkeen, joka lienee yleisin syy sädehoidon käyttöön vasemman rinnan 

tapauksessa. Myös mastektomian eli rinnanpoiston jälkeen voidaan antaa sädehoitoa. Tällöin 

syöpä on joko levinnyt kainalon imusolmukkeisiin tai kasvain on suuri, sijaitsee ihon tai rintakehän 

seinämässä. Harkinnan mukaan myös kooltaan yli 2 cm kokoiset kasvaimet leikataan, jos suurena 

vaarana on, että kasvain uusiutuu. (5) 

Ennen kuin sädehoidon varsinainen sädetys suoritetaan, täytyy tehdä annossuunnittelu. 

Sädehoidon suunnittelussa ensimmäiseksi määritellään potilaan hoitoasento. Tämä pyritään tehdä 

toistettavaksi esimerkiksi ihoon merkatuilla merkeillä tai vartalofiksaatiolla, kuten käsitelineellä. 

Tämän jälkeen potilaan koko kohdealue ja keuhkojen alue kuvataan CT:llä hoitoasennossa 

sopivalla viipalepaksuudella. (5) 

Tämän jälkeen määritellään hoitoannos, joka on kohdealueelle yleensä noin 48-52 Gy. Se 

annetaan 1,8-2 Gy:n kerta-annoksissa eli fraktioissa noin viidesti viikossa. Sädehoitoon käytetään 

mielellään myös samaa sädehoitolaitetta koko hoitosarjan ajan, jotta jokainen hoitokerta olisi 

mahdollisimman samanlainen. Lisäksi potilaalle voidaan antaa erillinen tehosteannos, jos potilas 

on alle 40 vuotias tai kasvaimen poisto on ollut epätäydellinen. Hoidon suunnittelussa täytyy ottaa 

huomioon muut terveet elimet niin, että terveen kudoksen sädeannos olisi mahdollisimman pieni. 

Muun muassa keuhkot, sydän ja kilpirauhanen ovat vaarassa, mutta näihin voidaan vaikuttaa 

hoitokeilan suunnalla, muodolla, intensiteetillä ja esimerkiksi DIBH -tekniikalla. (5) 

Kuva 1: Esimerkkikuva suunnitellusta sädehoidosta sekä annosjakaumat. Vasemmalla FB -tekniikalle ja 
oikealla DIBH -tekniikalle suunniteltu annossuunnitelma. Lähde: Vikström, J. et al. (30) 
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2.2 DIBH -tekniikan teoriaa 

Deep Inspiration Breath-Hold -tekniikka (DIBH), käytetään nykyään lähes poikkeuksetta vasemman 

rinnan rintasyövän hoidossa. Tässä hoitomenetelmässä potilas hengittää syvään sisään ja pidättää 

hengitystä, ja tämän aikana rintaa säteilytetään. Sisäänhengityksen täytyy olla tarpeeksi syvä, jotta 

hoidosta on hyötyä. Hengityksen syvyyttä tarkkaillaan jollain sopivalla menetelmällä, kuten 

esimerkiksi infrapunakameralla, joka seuraa potilaan päälle asetettua merkkausrasiaa (8). 

Potilaalle voidaan 

myös antaa tietoa oman 

hengityksen syvyydestä, 

esimerkiksi pienillä 

näytöillä varustetuilla 

laseilla tai erillisen näytön 

avulla. Tutkittaessa tämän 

visuaalisen palautteen 

vaikutusta, sen on 

huomattu parantavan DIBH 

-tekniikan toistettavuutta. 

Esimerkiksi Cervino, L.I. et 

al. (9) tekemässä 

tutkimuksessa ilman 

visuaalista palautetta 

potilaiden DIBH -tekniikan 

mukaisen sisäänhengityksen 

hajonta oli 2,1 mm. Käyttämällä visuaalista palautetta DIBH -tekniikan kanssa sisäänhengityksen 

hajonta oli vain 0,5 mm. 

DIBH -tekniikalla on tarkoitus saada lisättyä välimatkaa sydämen ja sädetettävän kasvaimen 

väliin. Tällöin sydämen sädeannos pienenee ja pitkällä aikavälillä sydänperäiset ongelmat ovat 

vähäisemmät kuin ilman DIBH -tekniikkaa. Darby, S.C. et al. (1) artikkelissa mainitaan, että 

sydänperäisten kuolemien suhde vasemman ja oikean rinnan sädehoitojen välillä on laskenut 

1,21:stä (vuosina 1973-1982) 0,99:ään (vuosina 1993-2001). 

Kuva 2: DIBH (kuvassa A) ja FB (kuvassa B) -tekniikoiden 
eroavaisuudet sädekentissä. Lähde Joo, J.H. et al. (39) 
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Verrattuna vapaassa hengityksessä (FB, Free Breathing) annettuun sädehoitoon, DIBH -

tekniikan edut ovat huomattavat. Hanley, J. et al. (10) tekemässä tutkimuksessa normaalissa 

hengityksessä pallean ja keuhkon rajan keskimääräinen liike oli 2,64 cm, kun taas 

hengityspidätyksellä keskimääräinen ero pidätysten välillä oli 0,1 cm. Samankaltainen ero on 

havaittavissa rintalastan kohdalla. Soveltaessa DIBH -tekniikkaa CT-kuvaukseen (CT = Computed 

Tomography eli tietokonetomografia) havaittiin, että keuhkojen tilavuuden keskimääräinen 

vaihtelu oli 3 % CT kuvien välillä käyttäen DIBH -tekniikkaa, kun taas vapaassa hengityksessä 

tilavuudenvaihtelu oli 11 %:n luokkaa. Lisäksi hengityspidätyksessä kokonaistilavuus on 

keskimäärin 1,9 kertainen verrattuna normaaliin hengitykseen, jolloin säteilyä saavan terveen 

keuhkokudoksen määrä pienenee (11).  

Toisaalta DIBH -tekniikassa on myös huonoja puolia, sillä se on vaativampi hoitomuoto 

verrattuna vapaassa hengityksessä annettuun hoitoon. Potilaita täytyy ohjeistaa ja perehdyttää, ja 

tekniikkaa täytyy myös harjoitella. Tämä vaatii myös potilailta aktiivisuutta sekä kykeneväisyyttä 

toimimaan ohjeiden mukaan. Kaikki potilaat eivät ole kykeneväisiä pidättämään hengitystään 

tarpeeksi pitkään sairauden, kuten yskän takia. Myös ruumiin rakenne voi olla epäsuotuisa DIBH-

tekniikan kannalta, esimerkiksi liikalihavuus voi tehdä DIBH -tekniikasta epäsuotuisan. Lisäksi 

hoidon pituus ajallisesti kasvaa verrattuna vapaan hengityksen aikana annettuun sädehoitoon, 

mutta yleensä DIBH -tekniikalla annetut sädehoidot ovat kuitenkin ohi alle 20 minuutissa. 

 

Lisäksi on olemassa EIBH -tekniikka eli End Inspiration Breath-Hold. EIBH -tekniikassa 

hengityspidätys tapahtuu normaalin sisäänhengityksen loppuvaiheessa, jolloin keuhkot ovat vain 

osittain täyttyneet (7). Tässä tutkielmassa keskityn kuitenkin DIBH -tekniikan hyötyihin ja 

haittoihin, koska EIBH -tekniikka ei ole havaittu niin hyväksi menetelmäksi kuin DIBH eikä sitä 

käytetä niin paljon sädehoidon yhteydessä kuin DIBH -tekniikkaa (7).  

 

2.3 Sydämen anatomiaa 

Ihmisen sydän on nelilokeroinen ja jaotellaan oikeaan eteiseen ja kammioon sekä vasempaan 

eteiseen ja kammioon. Sydämen oikea eteinen ja kammio vastaanottavat verta suuresta 

verenkierrosta ja pumppaa verta edelleen keuhkoihin. Keuhkoista veri etenee vasempaan eteiseen 
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ja kammioon, ja sieltä edelleen systeemiverenkiertoon. Sydän sijaitsee rintaontelossa, rintalastan 

alla ja noin 2/3 sydämestä sijaitsee kehon vasemmalla puolella, osittain kylkiluiden alla.  

Sydämen pinnalla kulkee 

sydämen oma verisuonitus, joka 

on tärkeä sydänlihaksen 

toiminnan ylläpitämisen ja 

hyvinvoinnin kannalta. Aortan 

tyvestä lähtee kaksi 

sepelvaltimoa, vasen ja oikea 

sepelvaltimo, jotka haarautuvat 

sydämen pinnalle. Vasemman 

sepelvaltimon tärkeimmät 

haarat ovat sydämen taakse 

kiertyvä ramus circumflexus 

(lyhenne CX tai CFX) ja 

vasemman kammion päällä 

kulkeva ramus interventricularis 

anterior (lyhenne LAD, Left 

Anterior Descending coronary 

artery), joista LAD on tämän 

tutkielman osalta tarkemmassa 

käsittelyssä. Oikeaa sepelvaltimoa kutsutaan arteria coronaria dextraksi (lyhenne RCA, Right 

Coronary Artery). Sydämen pinnalla kulkee myös sydänlaskimoita, jotka yhtyvät sinus 

coronariuksessa ja laskevat oikeaan eteiseen. (12) 

 

2.4 Ionisoivan säteilyn vaikutus ihmiseen 

Ionisoiva säteily voi vahingoittaa soluja kahdella tapaa: suoraan ionisoimalla jonkun biologisesti 

tärkeän molekyylin tai epäsuorasti ionisoimalla molekyylin, kuten vesimolekyylin, läheltä 

biologisesti tärkeää molekyyliä. Näistä jälkimmäinen on yleisempi. Tämä ei vielä johda 

automaattisesti solun vaurioitumiseen, mutaatioon tai kuolemaan, vaan solulla on omia 

Kuva 3: Sydän posterior suunnasta. Lähde: Sobotta (12) 
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korjausmenetelmiä, joilla se voi korjata suurimman osan vaurioista. Jos solun DNA vaurioituu, eikä 

solu saa sitä korjattua, niin se voi aiheuttaa seuraavassa mitoosissa epäonnistumisen, joka johtaa 

solun kuolemaan. Vaurio voi käynnistää myös solussa ohjelmoidun solukuoleman eli apoptoosin. 

On myös mahdollista, että pieni vaurio siirtyy mitoosissa eteenpäin ja tätä kutsutaan yleisesti 

mutaatioksi. (13) 

Sädehoidolla pyritään aiheuttamaan syöpäsoluihin vaurioita ionisoivalla säteilyllä, joka 

johtaa syöpäsolun kuolemaan. Sädehoitoa annetaan yleensä fraktioissa, joiden annos yleensä 1-2 

Gy:tä. Koko hoidon hoitoannos on noin 50 Gy kohdealueelle eli alueelle, jossa kasvain sijaitsee. 

Sädetettävään kohdealueeseen voidaan ottaa mukaan kasvaimen ympäriltä hieman tervettä 

kudosta, jolla varmistetaan sädehoidon tehokkuus ja vältetään kasvaimen uusiutuminen. Muuten 

kohdealueen ympärillä olevat terveet kudokset pyritään säästämään pitämällä niiden sädeannos 

mahdollisimman pienenä. (13) 

Annoslaskennan yhteydessä käytetään biologisesti efektiivistä annosta eli BEDiä (Biologically 

Effective Dose), jolla voidaan laskea milloin kaksi erilaista fraktiointia aiheuttavat saman biologisen 

vaikutuksen. Sitä pidetään myös eräänlaisena biologisena annoksena ja kun tiedetään 

kudosspesifinen parametri α/β, niin voidaan sitä käyttää saman tehoisten fraktiointikaavioiden 

laskennassa. (13) 

 

2.4.1 Ionisoivan säteilyn vaikutus sydämeen 

Sydämeen kohdistuvan ionisoivan säteilyn määrä lisää sydänperäisten sairauksien, kuten 

sepelvaltimosairauden ja iskemisen sydänsairauden, riskiä 1,2-3,5 kertaiseksi (14). Sepelvaltimot ja 

sydänlaskimot altistuvat helposti ulkopuolelta tulevalle säteilylle, koska ne kulkevat sydämen 

pinnalla. Erityisesti LAD:iin voi kohdistua helposti suuria säteilyannoksia sen sijainnin takia 

vapaassa hengityksessä tehdyssä sädehoidossa (15).  

Tarkkaan ei tiedetä, miksi säteily aiheuttaa sydämen ja sepelvaltimoiden vaurioita ja altistaa 

siten sydänperäisille sairauksille. Esimerkiksi säteilyn ja iän aiheuttamat ateroskleroosi muutokset, 

eli valtimonkovettumasairaus, eroavat sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti toisistaan (16). 

Eräässä tutkimuksessa huomattiin, että säteilyä saaneessa valtimossa NF-κB (Nuclear Factor-Kappa 

B) aktivaatio ylläpiti tulehdusta, mikä voisi olla säteilyn aiheuttaman ateroskleroosin taustalla (17). 
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3 Käytetyt tekniikat ja menetelmät 

3.1 Rintasyövän sädehoidossa käytetyt tekniikat ja menetelmät 

Rintasyövän sädehoidossa käytetään nykyään monenlaisia tekniikoita ja menetelmiä. Jokaisen 

potilaan kohdalla pyritään käyttämään hänelle parhaiten soveltuvaa sädehoitotekniikkaa.  

 

3.1.1 Kolmiulotteisesti mukautettu sädehoito, 3D-CRT 

Kolmiulotteisesti mukautettu sädehoito, eli 3-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT), ottaa 

huomioon kasvaimen muodon. Siinä missä ennen otettiin huomioon vain kasvaimen leveys ja 

korkeus, nykyään tarkkojen kuvausmenetelmien avulla voidaan huomioida kasvaimen 

epäsäännöllinen muoto. Tällä tavoin voidaan vähentää terveen kudoksen sädeannosta. 

3D-CRT:n suunnitteluvaiheessa valitaan aluksi manuaalisesti suunnat, joista kohdealuetta 

sädetetään. Hoitokeilan muoto valitaan joka suunnalle yksilöllisesti, kasvaimen muodon mukaan. 

Tämän jälkeen säädetään hoitokeilan voimakkuus jokaiselle suunnalle niin, että annos on 

kohdealueelle sopiva. 

 

Kuva 4: Sädehoidossa käytettävä lineaarikiihdytin, Varian Clinac iX. 

Lähde: https://www.varian.com/sites/default/files/Tx_Delivery_Clinac_iX_001_960x500.jpg 
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3.1.2 Intensiteettimuokattu sädehoito, IMRT 

Intensiteettimuokattu sädehoito, eli Intensity-Modulated Radiation Therapy (lyhennettynä IMRT), 

on sädehoitomenetelmä, jossa säädellään sädehoitokeilan intensiteettiä tai muotoa riippuen siitä, 

mistä suunnasta kasvainta sädetetään. Näin vähennetään terveisiin kudoksiin kohdistuvaa 

sädeannosta. IMRT -tekniikassa käytetään hyväksi 3D-mallinnusta sädetettävästä alueesta, jolloin 

voidaan paremmin ottaa huomioon kasvaimen muoto. IMRT:ssä kohdealueen sädeannos valitaan 

tietyissä pisteissä sopivaksi, jonka jälkeen tietokone laskee sädehoitokeilan muodon, 

voimakkuuden ja sädetyssuunnat. (5) 

Sädetettävän alueen muotojen huomiointi voidaan toteuttaa erilaisilla suodattimilla, mutta 

tämä tapa on työlästä ja nykyään käytetäänkin tietokoneohjattua moniliuskarajainta (Multileaf 

Collimator, MLF). Moniliuskarajain koostuu useasta limittäisestä liuskasta lineaarikiihdyttimen 

sädetysaukon edessä. Moniliuskarajaimen kanssa voidaan käyttää ns. sliding window -tekniikkaa, 

jolloin liuskat liikkuvat portaattomasti koko sädetyksen ajan. Toinen tapa on ns. step-and-shoot eli 

askeltekniikka, jossa sädetyskeila muodostuu peräkkäisistä staattisista kentistä. (5) 

  IMRT on usein parempi menetelmä kuin 3D-CRT, sillä IMRT säteilyttää paremmin 

kohdealuetta ja säteilyä kohdistuu vähemmän lähettyvillä oleviin terveisiin kudoksiin. Toisaalta 3D-

CRT vie vähemmän aikaa, jolloin vähennetään kasvaimen ja potilaan liikkumista hoidon aikana. 3D-

CRT -tekniikka on parempi silloin, kun tervekudoksen sädeannokset pysyvät matalina eikä 

sädetettävän alueen lähettyvillä ole vältettäviä kohteita, kuten sisäelimiä. (18-20) 

 

3.1.3 VMAT 

VMAT, eli Volumetric Arc Therapy tai myös RapidArc Radiotherapy Technology, on sovellutus 

IMRT:stä. Toisin kuin perinteisessä intensiteettimuokatussa sädehoidossa, VMAT:ssa 

lineaarikiihdyttimen kaarta ei pysäytetä hoitokenttien välillä. Pyörimisnopeus pysyy siis tasaisena 

ja sädehoitokeilaa säädetään koko ajan pyörimisen aikana. 

IMRT:hen verrattuna VMAT on nopeampi ja sädeannos tervekudoksiin pienempi, mutta 

VMAT:n kokonaissädeannos on hieman suurempi kuin IMRT:ssa. Sädehoitomenetelmää valitessa 

täytyy punnita, kumpi on tärkeämpää: kohdealueen lähellä olevien tärkeiden kudosten varominen 

vai potilaan kokonaissädeannoksen pitäminen mahdollisimman pienenä. (21,22) 
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3.2 Hengitystahdistuksen toteuttamisessa käytetyt tekniikat ja menetelmät 

Hengityssyvyyden mittaamiseen on kehitetty erilaisia menetelmiä. Yleinen menetelmä on käyttää 

infrapunakameraa ja potilaan rintalastan päälle asetettua merkkausrasiaa, kuten Varianin Real-

time Position Management (RPM). Toinen yleinen menetelmä on ABC -menetelmä (Active 

Breathing Control tai Active Breathing Coordinator), jossa potilaan hengitystä seurataan 

spirometrillä. 

Jotkut DIBH -tekniikan apuvälineet, esimerkiksi Varianin RPM tai C-RADin Catalyst, 

mahdollistavat automatisoidun sädetyksen. Tällöin sädekeila kytkeytyy päälle, kun potilas 

hengittää tarpeeksi syvään ja ylittää kynnysarvon. Vastaavasti sädekeila kytkeytyy pois, kun potilas 

lopettaa hengityksen pidättämisen ja hengittää ulos.  

 

3.2.1 Varian RPM 

Real-time Position Management eli RPM on yksi käytetyimmistä infrapunakameraan perustuvista 

menetelmistä ja sen kehittäjä on Varian. Se perustuu infrapunakameraan, joka seuraa potilaan 

rintalastan tai vatsan päälle asetettua markkeria. Varianin oma ohjelmisto esittää hengityksen 

reaaliajassa aaltomuodossa sädehoitolaitteen kontrollihuoneen näytöllä ja näyttää mm. määritetyt 

kynnysarvot. Markkeri on pieni muovinen laatikko, jonka kyljessä on 2 tai 6 heijastavaa täplää. 

Markkerin voi helposti asettaa huonosti, jolloin systeemissä esiintyy epätarkkuuksia. Tästä syystä 

markkerin asettamisessa täytyy olla tarkka ja markkeri täytyy olla asetettuna oikeaan paikkaan 

alkaen suunnitteluvaiheen CT-kuvauksesta aina sädehoitoon. (15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5: Varian RPM kanssa käytettävän ohjelmiston näkymä. Lähde: 
https://www.varian.com/sites/default/files/Motion_MGMT_RPM_Gating_004_960x500_0.jpg 
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3.2.2 VisionRT AlignRT 

Toinen kameroihin perustuva järjestelmä on 

VisionRT:n AlignRT -systeemi, joka perustuu 

stereokameroihin. Tämä systeemi ei vaadi 

markkereiden asettamista potilaan päälle eikä 

käytä ionisoivaa säteilyä, vaan seuraa potilaan 

liikkeitä seuraamalla potilaan ihon liikkeitä 

kameroilla. Wiant, D.B. et al. (23) käyttivät 

AlignRT systeemiä vasemman rinnan 

sädehoidon yhteydessä ja se osoittautui hyväksi 

systeemiksi. Etuna oli se, että AlignRT seuraa 

ihon liikkeitä eikä pelkästään hengitystä, josta 

on hyötyä rinnan sädehoidossa. 

 

3.2.3 ABC 

ABC, eli Active Breathing Control tai 

myös Active Breathing Coordinator, 

joista jälkimmäinen on Elektan 

valmistama järjestelmä. ABC -

menetelmässä potilaalle asetetaan 

suuhun suukappale, jonka kautta 

hengitystä kontrolloidaan ja mitataan. 

Nenä tukitaan erityisellä klipsillä, jotta 

hengitys tapahtuisi pelkästään suun 

kautta. Suukappaleen lisäksi ABC -

laitteistoon kuuluu suodatin, hengitystä 

mittaava laitteisto sekä nopeasti 

suljettava venttiili. Venttiilillä voidaan estää sisään- ja uloshengitys, kun sädehoitoon sopiva 

keuhkojen tilavuus on saavutettu. ABC -systeemit vaativat harjoittelua potilaalta, mutta sillä 

saavutetaan aina asetettu keuhkojen tilavuus, jolloin sädetykset ovat samanlaisia. (24)  

 

Kuva 6: AlignRT:n antamaa kuvaa, korostettu 
alue on kiinnostuksen kohteena. Lähde: Wiant, 
D.B. et al. (23) 

Kuva 7: Demonstraatiokuva ABC -systeemistä ja potilaan 
hoitoasennosta. Lähde: Latty, D. et al. (37) 
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3.2.4 Anzai RGS 

Anzai Medical valmistaa vyöhön perustuvaa 

systeemiä, Anzai RGS (Respiratory Gating 

System) tai mallinimeltään Anzai AZ-733V. 

Hengitysvyö kytketään potilaan vatsan 

ympärille ja paineanturit vyössä seuraavat 

paineen vaihtelua, jonka avulla voidaan 

määrittää hengityksen vaihde ja laajuus. 

Verrattuna Varianin RPM -systeemiin, RGS 

antaa hyvin samankaltaista tietoa 

hengityksestä, mutta datassa on eroja ja voivat 

johtaa erilaisiin lopputuloksiin esimerkiksi 

kasvaimen sijainnin tai koon kannalta. (25,26) 

 

3.2.5 Abches 

Abches on japanilaisen APEX Medical, Inc. 

valmistama yksinkertainen mekaaninen laite 

joka seuraa hengityksen syvyyttä. 

Abchesissa on kaksi vartta, joista toinen 

tulee rintalastan tai rinnan päälle ja toinen 

vatsan kohdalle. Näiden varsien avulla laite 

mekaanisesti näyttää hengityksen tason. 

Taso näytetään viisarilla ja sen taustalla 

olevalla taululla, johon on merkattu 

kynnysarvo, johon potilaan pitää pyrkiä. 

Potilas siis itse kontrolloi hengitystään ja 

näkee Abchesin mittariston avulla kuinka syvään hän hengittää ja mikä on vaadittu hengityksen 

syvyys. Abchesia ei kuitenkaan käytetä sädehoidon automatisointiin, vaan sädehoitoa 

kontrolloidaan henkilökunnan toimesta. (27)  

 

Kuva 9: Abches laite. Lähde: Lee, H.Y. et al. (27) 

Kuva 8: Anzai AZ-733V, (a) vyö, (b) paineanturin 
tasku, (c) paineanturi ja (d) Sensor Port. Lähde: 
Otani, Y. et al. (25) 
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3.2.6 C-RAD Catalyst/Sentinel -systeemi 

Catalyst on optinen pinnan skannaus systeemi, joka perustuu sinisiin LED valoihin ja CCD 

kameraan, jolla voidaan seurata hengityksen syvyyttää ilman markkereita. Sentinel on laseriin 

perustuva pinnan skannaus systeemi, jota käytetään CT-kuvauksen aikana parantamaan 

sädehoidon tarkkuutta. Catalyst/Sentinel -systeemi on C-RADin kehittämä ja sen avulla voidaan 

ottaa huomioon potilaan ja kasvaimen liikkuminen, jolloin sädetettävä alue voidaan pitää 

pienempänä eikä potilaaseen tarvitse laittaa merkkejä tai markkereita. (26,28) 

 

3.2.7 Visuaalista palautetta antavat systeemit 

SRM eli Self Respiration Monitoring -systeemissä potilas itse voi seurata hengityksen tasoa. Toinen 

nimitys tälle on Visual Coaching. Esimerkiksi Sung, K. et al. (7) tutkimuksessa, potilaan kasvojen 

eteen asetetaan noin 30-40 cm päähän näyttöruutu, josta potilas voi seurata hengitystään. Näytön 

teline on yleensä siirrettävä ja näyttöruutu on asetettu taipuisan tukivarren päähän. Ruudulla 

näkyvät rintalastan kynnysarvot, joiden väliin potilaan täytyy rintalasta saada sisäänhengityksen 

aikana, jotta sädehoito täyttää DIBH -tekniikan vaatimukset. 

SRM/Visual Coaching -systeemit eivät yleensä tuota itse dataa hengityksen syvyydestä, vaan 

esittävät jonkin toisen hengityssyvyyttä mittaavan systeemin, kuten RPM:n, dataa potilaalle, 

samaan tyyliin kuin mitä kontrollihuoneessa näkyy laitteenhoitajille. (7)  

Kuva 10: (A) SRM systeemin näyttö, (B) SRM aseteltuna potilaan eteen ja (C) SRM systeemin 
näyttämää dataa Varianin RPM systeemistä. Lähde: Sung, K. et al. (7) 
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4 Tulokset 
Sädehoito on kehittynyt paljon sen historian aikana. Rintasyövän sädehoidon ja sydän- sekä 

keuhkoperäisten sairauksien ja kuolemien yhteys havaittiin melko pian 70- ja 80-luvuilla ja 

muutokset sädehoidon menetelmissä ovat vähentäneet sädehoidon jälkeisiä ongelmia (1).  

Henson, K.E. et al. (2) tutkivat vuosien 1973-2008 välillä todettujen Yhdysvaltalaisten naisten 

rintasyöpätapausten yhteyttä sydän- ja keuhkoperäisiin kuolemiin. Vuosina 1973-1982 todetuista 

ja sädehoidolla hoidetuista vasemman puolen rintasyöpätapauksista 7109:stä tapauksesta 926 

kuoli sydänperäiseen sairauteen. Vastaavasti oikean puolen rintasyöpätapauksista 6615:stä 

tapauksesta 624 kuoli sydänperäiseen sairauteen. Vastaavat luvut rintasyöpätapauksissa, joita ei 

hoidettu sädehoidolla, ovat vasemman puolen 25748:sta tapauksesta 2589 kuoli sydänperäiseen 

sairauteen ja oikean puolen 24101:sta tapauksesta 2426 sydänperäiseen sairauteen. 

Sydänperäiset kuolemantapaukset olivat siis noin 1,5 kertaa suuremmat sädehoidolla hoidetun 

vasemman puolen rintasyöpätapauksissa kuin sädehoidolla hoidetun oikean puolen 

rintasyöpätapauksissa. 

Vuoden 1983 jälkeen luvut ovat laskeneet ja niin selkeää eroa ei enää ole. Vuosina 1983-

1992 sädehoidolla hoidetuista rintasyöpätapauksista 14582:sta vasemman puolen tapauksista 844 

kuoli sydänperäiseen sairauteen ja 13945:stä oikean puolen tapauksista 783 kuoli sydänperäiseen 

sairauteen. Vasemman ja oikean rintasyöpätapausten välinen suhde sydänperäisissä kuolemissa 

on alle 1,1 (2). Syy tähän on sädehoidon muutoksissa; 1980-luvulla rinnan sisäistä 

imusolmukeketjun sädetystä pyrittiin välttämään rintasyövän sädehoidossa (7). Tämä vähensi 

myös sydämeen kohdistuvaa sädeannosta (7). 

Huomioitavaa on kuitenkin, että sydänperäiset komplikaatiot eivät ilmene heti sädehoidon 

jälkeen, vaan useamman vuoden jälkeen hoidosta, ja useimmissa tapauksissa sädehoito pidentää 

potilaan elinikää verrattuna hoitamattomaan rintasyöpään.  
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Tutkimuksen 
julkaisija 

Potilaita Sydämen ka. annos Reduktio  LAD:n ka. annos Reduktio  

FB [Gy] DIBH 
[Gy] 

(FB vs 
DIBH) 

FB [Gy] DIBH 
[Gy] 

(FB vs 
DIBH) 

Yeung, R. et al. 
(WBRT) (4) 

11 1,661 1,108 33,3 % 10,046 4,200 58,2 % 

Yeung, R. et al. 
(B/CWRT) (4) 

9 3,757 1,450 61,4 % 18,028 3,962 78,0 % 

Sung, K. et al. (7) 22 5,9 3,0 49,2 % 26,3 13,8 47,5 % 

Darapu, A et al. 
(15) 

19 6,827 4,775 30,1 % 17,84 9,66 45,9 % 

Lee, H.Y. et al. 
(27) 

25 4,53 2,52 44,4 % 26,26 16,01 39,0 % 

Schönecker, S. et 
al. (28) 

13 2,73 1,31 52,0 % 18,91 4,19 77,8 % 

Wang, W. et al. 
(29) 

20 3,174 1,317 58,5 % 20,475 5,946 71,0 % 

Vikström, J. et al. 
(30) 

17 3,7 1,7 54,1 % 18,1 6,4 64,6 % 

Borst, G.R. et al. 
(31) 

19 5,1 1,7 66,7 % 11,4 5,5 51,8 % 

McIntosh, A. et al. 
(32) 

10 -1 -1 48,2 % -1 -1 43,1 % 

Hjelstuen, M.H.B. 
et al. (33) 

17 6,2 3,1 50,0 % 25,0 10,9 56,4 % 

Moran, J.M. et al. 
(WBRT) (34) 

10 1,4 1,0 28,6 % 11,5 4,2 63,5 % 

  
Yeung, R. et al. (4) tutkivat tutkimuksessaan DIBH -tekniikkaa kahdelle kohortille ryhmälle: 

WBRT (Whole Breast RadioTherapy, koko rinnan sädehoito) ja B/CWRT+RNI (Breast/Chest Wall 

RadioTherapy +Regional Nodal Irradiation, rinnan/rintakehän sädehoito +alueellisten 

imusolmukkeiden sädetys). Heillä oli tutkimuksessaan yhteensä 20 potilasta, WBRT -ryhmässä 11 

potilasta ja B/CWRT+RNI -ryhmässä 9 potilasta. Kaikki potilaat kuvattiin CT:llä käyttäen FB ja DIBH -

tekniikkaa. WBRT -ryhmän jäsenille annettiin 42,5 Gy hoitoannos 16 fraktiossa ja B/CWRT+RNI -

ryhmän jäsenille annettiin 40-50 Gy hoitoannos 16-25 fraktiossa rintaan tai rintakehään ja 37,5-45 

Gy hoitoannos 16-25 fraktiossa imusolmukkeisiin. 

Taulukko 1: Sydämen ja LAD:n sädeannosten reduktio DIBH -tekniikalla verrattuna FB -tekniikkaan. 

1Tutkimuksessa ei annettu sydämen eikä LAD:n keskiarvoisia sädeannoksia. 
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WBRT -ryhmän jäsenillä sydämen keskiarvoinen sädeannos laski 33,3% DIBH -menetelmällä 

verrattuna FB -tekniikkaan (1,661 Gy -> 1,108 Gy). Vastaavasti LAD:n keskiarvoinen sädeannos laski 

58,2% (10,046 Gy -> 4,200 Gy). B/CWRT+RNI -ryhmällä sydämen keskiarvoinen sädeannos laski 

jopa 61,4% (3,757 Gy -> 1,450 Gy) ja LAD:n keskiarvoinen sädeannos laski 78,0% (18,028 Gy -> 

3,962 Gy) käyttäen DIBH -tekniikkaa. (4) 

Tuloksista näemme, että DIBH -tekniikka on erityisen hyödyllistä B/CWRT+RNI -ryhmälle. 

LAD:n kohdalla keskiarvoinen sädeannos putosi jopa pienemmäksi kuin WBRT -ryhmällä. 

Tutkimuksessa tutkittiin myös tarvitaanko DIBH -tekniikkaa, jotta sydämen keskiarvoinen 

sädeannos olisi alle 4 Gy:n. WBRT -ryhmän kohdalla kaikki potilaat saavuttivat alle 4 Gy:n 

sädeannoksen myös FB -tekniikalla, mutta B/CWRT+RNI -ryhmästä vain 5 jäsentä (56%) alitti 4 

Gy:n sädeannoksen FB -tekniikalla. DIBH -tekniikalla kaikki potilaat saavuttivat tavoitteen. (4) 

 

Sung, K. et al. (7) tutkivat ja vertailivat FB, DIBH ja EIBH -tekniikkojen vaikutusta vasemman 

rinnan sädehoidossa. He käyttivät RPM:ia hengityksen monitoroimiseen ja heillä oli oma SRM 

systeemi visuaaliseen palautteeseen potilaalle. Tutkimukseen otettiin 22 potilasta, joista 16 

hoidettiin FB -tekniikalla ja 6 DIBH -tekniikalla. Potilaat kuvattiin CT:llä käyttäen FB ja DIBH -

tekniikoita ja lisäksi 11 potilasta 22 potilaasta lisäksi kuvattiin EIBH -tekniikalla. SRM -systeemi 

koostui näytöstä, joka asetettiin potilaiden eteen 30-40 cm päähän kasvoista. 

Potilaille annettiin 50,4 Gy:n hoitoannos 28:ssa fraktiossa. Sydämen keskiarvoinen 

sädeannos laski 49,2% (FB: 5,9 Gy -> DIBH: 3,0 Gy) ja sydämen maksimi sädeannos laski 4,4 % (FB: 

49,5 Gy -> DIBH: 47,3 Gy). LAD:n keskiarvoinen sädeannos laski 52,9 % (FB: 29,3 Gy -> DIBH: 13,8 

Gy) ja LAD:n maksimi sädeannos laski 4,6 % (FB: 50,2 Gy -> DIBH: 47,9 Gy). EIBH -tekniikan 

vastaavat luvut verrattuna FB -tekniikkaan ovat: -25 % (FB: 5,9 Gy -> EIBH: 4,4 Gy), +0,4 % (FB: 49,5 

Gy -> EIBH: 49,7 Gy), -19 % (FB: 26,3 Gy -> EIBH: 21,3 Gy) ja +0,6 % (FB: 50,2 Gy -> EIBH: 50,5 Gy). 

Toisaalta DIBH:n ja EIBH:n sydämen maksimi sädeannosten sekä EIBH:n LAD:n maksimi 

sädeannoksen p-arvot olivat melko suuret, joten virhe voi olla myös suuri näissä tuloksissa. (7) 

Sung, K. et al. mittasivat myös sydänten keskiarvoiset tilavuudet: FB -tekniikalla sydämen 

keskiarvoinen tilavuus oli 521,7 cm3, DIBH -tekniikalla 511,7 cm3 ja EIBH -tekniikalla 515,2 cm3. 

Näistä tuloksista voidaan nähdä, että DIBH -tekniikka, kuten myös EIBH -tekniikka, pienentävät 

sydämen tilavuutta. Aiemmista tuloksista myös nähdään, on DIBH parempi tekniikka 
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sädeannoksen vähentämisessä. EIBH -tekniikka vaikuttaisi olevan kohtuullisen hyvä vaihtoehto, jos 

DIBH -tekniikka ei sovellu potilaalle ja EIBH -tekniikan käyttö onnistuu. (7) 

 

Darapu, A. et al. (15) tutkimuksessaan vertailivat 19 mastektomi potilaan hoitosuunnitelmia. 

Potilaat kuvattiin kahteen kertaan CT:llä, sekä FB -tekniikkaa, että DIBH -tekniikkaa käyttäen. DIBH 

-tekniikka toteutettiin käyttämällä Varianin RPM IR-kamera systeemiä apuna hengityksen 

seuraamisessa ja potilaita ohjeistettiin pitämään hengitystä 15-20 sekuntia. Potilaille annettiin 

yhteensä 50 Gy:n hoitoannos kohdealueelle 25:ssä fraktiossa viiden viikon aikana. (15) 

Sydämen keskiarvoinen sädeannos FB -tekniikalla oli 6,827 Gy ja DIBH -tekniikalla 

keskiarvoinen sädeannos laski 4,775 Gy eli sädeannos laski 30,1 prosenttia käyttäen DIBH -

tekniikkaa. LAD:n kohdalla keskiarvoinen sädeannos FB -tekniikalla oli 17,84 Gy ja DIBH:llä 9,66 Gy 

eli sädeannos laski 45,9 prosenttia. (15) 

 

Lee, H.Y. et al. (27) tutkivat tutkimuksessaan DIBH -tekniikan käyttöä Abches -laitteen kanssa 

vasemman rinnan sädehoidossa. He valitsivat 25 potilasta tutkimukseensa, joista yksi potilas ei 

voinut käyttää DIBH-tekniikkaa yskän takia. Kaikki potilaat kuvattiin CT:llä kahteen otteeseen, sekä 

FB että DIBH -tekniikoilla, ilman kontrastiagentteja. 

Tulokset olivat hyvät ja DIBH -tekniikka vähensi sekä sydämen että LAD:n sädeannosta 

verrattuna FB -tekniikkaan ja myös sädetetty kudoksen tilavuus sydämen osalta pieneni. Sydämen 

keskiarvoinen sädeannos laski FB -tekniikan 4,53 Gy:stä DIBH -tekniikan 2,52 Gy:hin, eli 44,4 % 

pienempi sädeannos. LAD:n osalta vastaavat luvut olivat 26,26 Gy ja 16,01 Gy eli 39,0 prosenttia 

pienempi sädeannos. LAD:n maksimiannos FB -tekniikalla oli 47,27 Gy ja DIBH -tekniikalla 41,65 eli 

11,9 prosenttia pienempi annos. Keuhkojen osalta erot eivät olleet kovin suuret; 8,04 Gy (FB) ja 

7,53 Gy (DIBH), eli vain 6,3% pienempi sädeannos käyttäen DIBH -tekniikkaa. Käytetty hoitoannos 

oli 50,4 Gy ja fraktion koko oli 1,8 Gy. (27) 

Koska CT-kuvien yhteydessä ei käytetty kontrastiagentteja, voi LAD:n ja muiden verisuonien 

tarkkuudessa olla pieniä virheitä, koska esimerkiksi LAD:n tilavuuden ja sijainnin määrityksessä voi 

olla epätarkkuuksia. Sama henkilö kuitenkin käsitteli kaikki CT-kuvat, joten oletettavasti 

esimerkiksi LAD:n sijainti on suunnilleen samalla lailla arvioitu kaikissa CT-kuvissa. Lee, H.Y. et al. 

toteavat Abchesin olevan todennäköisesti hieman epätarkempi kuin jokin muu menetelmä, kuten 
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RPM tai ABC. Koska potilas voi itse monitoroida hengitystään, helpotti Abches potilaiden hoitoa. 

(27) 

 

Schönecker, S. et al. (28) tutkivat FB ja DIBH -tekniikoiden eroja C-RADin Catalyst/Sentinel -

systeemin kanssa vasemman rinnan rintasyövän hoidossa. He valitsivat 13 potilasta, joille kaikille 

tehtiin sekä FB:n, että DIBH:n kanssa CT-kuvaus. Kontrastiagentteja ei mainittu, joten niitä ei 

oletettavasti käytetty vaan sydän ja LAD paikannettiin käyttämällä CT:seen pohjautuvaa atlasta. 

Potilaille annettu hoitoannos oli 50,0 Gy ja fraktion suuruus oli 2,0 Gy. Sydämen maksimi 

sädeannos FB -tekniikalla oli 47,90 Gy ja DIBH -tekniikalla 19,74 Gy, eli 58,8 % pienempi sädeannos 

saavutettiin DIBH -tekniikalla. Sydämen keskimääräinen sädeannos laski 52 prosenttia (2,73 Gy -> 

1,31 Gy) ja LAD:n 77,8 prosenttia (18,91 Gy -> 4,19 Gy). Schönecker, S. et al. tulivat siihen 

tulokseen, että Catalyst/Sentinel -systeemi on varsin toimiva ratkaisu DIBH -tekniikan 

toteutukseen ja että DIBH -tekniikka todella vähentää sydämen sädeannosta. (28) 

 

Wang, W. et al. (29) käyttivät DIBH -tekniikan kanssa ABC -menetelmää. Heillä oli aluksi 53 

potilasta, mutta karsivat 33 potilasta lopulta pois tutkimuksesta. Lopuille 20 potilaalle suoritettiin 

annossuunnittelu ja hoidettiin onnistuneesti DIBH -tekniikalla käyttäen apuna ABC -menetelmää.  

20 potilaasta 17 potilaalle annettiin 42,2 Gy:n hoitoannos 16 fraktiossa ja 3 potilasta 

hoidettiin 50 Gy:n kokonaisannoksella 25 fraktiossa. Lisäksi 14 potilasta saivat 10 Gy:n 

tehosteannoksen, mutta se annettiin vapaassa hengityksessä eivätkä ole sen takia mukana 

tuloksissa. Sydämen keskiarvoinen sädeannos laski 59 prosenttia (3,174 Gy -> 1,317 Gy) ja LADin 

keskiarvoinen sädeannos 71 prosenttia (20,475 Gy -> 5,946 Gy). (29) 

 

Vikström, J. et al. (30) käyttivät 50 Gy:n hoitoannosta ja 2 Gy:n fraktiota sekä DIBH -

tekniikkaa Varianin RPM -menetelmän kanssa. Apuna oli lisäksi audio-visuaalinen opastus -

systeemi, jossa siis sädehoitolaitteen käyttäjä antaa ohjeita ja pitää hengityspidätyksissä tietyn 

rytmin. Potilas puolestaan pyrkii hengittämään riittävän syvään ja tähtää aina yhtä syvään 

hengitykseen lasien antaman visuaalisen tiedon perusteella. Audio-visuaalinen opastus auttoi 

DIBH -tekniikan toistettavuudessa ja sen toistokerrat saatiin helposti 2 mm:n päähän 

tavoitearvosta. 
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17 potilaan ryhmässä sydämen keskiarvoinen sädeannos laski DIBH -tekniikalla 54,1 

prosenttia verrattuna FB -tekniikkaan (3,7 Gy -> 1,7 Gy) ja LAD:n keskiarvoinen sädeannos laski 

vastaavasti 64,6 prosenttia (18,1 Gy -> 6,4 Gy). Sydämen maksisädeannos oli 47,9 Gy FB -

tekniikalla ja 24,5 Gy DIBH -tekniikalla, eli 48,9 prosentin reduktio. LAD:n osalta maksimisädeannos 

laski 56,8 prosenttia (38,7 Gy -> 16,7 Gy). (30) 

 

Borst, G.R. et al. (31) tutkimuksessa 19:sta potilaasta 13:sta potilasta saivat sädehoitoa 

osaresektion jatkotoimenpiteenä, joista lisäksi 5 saivat tehosteannoksen. 19 potilaasta 6 potilasta 

hoidettiin mastektomian jälkeen. Keskiarvoiset sädeannokset laskivat DIBH -tekniikkaa käyttäen 

seuraavasti: sydän 66,7 % (5,1 Gy -> 1,7 Gy) ja LAD 51,8 % (11,4 Gy -> 5,5 Gy). Sydämen 

maksimisädeannos laski 25,3 prosenttia (49,8 Gy -> 37,2 Gy) ja LAD:n maksimisädeannos laski 49,2 

prosenttia (39,8 Gy -> 20,2 Gy). 

Hoitoannos per potilas oli 50 Gy 25:ssä fraktiossa normaalin sädehoidon saaneille ja 

tehosteannoksen saaneille hoitoannos oli 50,7 Gy koko rinnan alueelle ja 64,4 Gy koko rintakehän 

alueelle ja se annettiin 28:ssa fraktiossa. 

 

McIntosh, A. et al. (32) tutkimuksessa oli 10 potilasta, ja DIBH -tekniikan toteuttamiseen 

käytettiin Varianin RPM -menetelmää. Artikkelissa ei annettu mitään sädeannoksia suoraan 

sydämelle tai muille sisäelimille, vaan ne annettiin valmiina potilaskohtaisena vertailuna 

taulukossa. Fraktion suuruus oli noin 2,5 Gy per sädehoitokerta, mutta hoitoannosta ei kerrottu. 

Tulokset olivat lyhyesti: sydämen keskiarvoinen sädeannos laski keskimääräisesti 48,2 % ja LAD:n 

sädeannos laski 43,1 %. 

 

Hjelstuen, M.H.B. et al. (33) tutkimuksessa oli 17 osaresektio potilasta ja tutkimuksessa 

käytettiin DIBH -tekniikan kanssa Varianin RPM -menetelmää. Hoito toteutettiin 50 Gy:n 

hoitoannoksena 2 Gy:n fraktioissa. Sydämen keskiarvoinen sädeannos laski DIBH -tekniikalla 50,0 

prosenttia (6,2 Gy -> 3,1 Gy) ja LAD:n 56,4 prosenttia (25,0 Gy -> 10,9 Gy). Sydämen 

maksimisädeannos laski puolestaan 29,3 Gy (47,4 Gy -> 33,5 Gy) ja LAD:n maksimisädeannos laski 

33,9 prosenttia (41,0 Gy -> 27,1 Gy). (33)  
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Moran, J.M. et al. (34) saivat tulokseksi FB ja DIBH -tekniikoiden vertailussa 28,6 % laskun 

sydämen keskiarvoisessa sädeannoksessa (1,4 Gy -> 1,0 Gy) ja LAD:n vastaava reduktio oli 63,5 % 

(11,5 Gy -> 4,2 Gy). Sydämen maksimisädeannos laski 13,7 prosenttia (36,5 Gy -> 31,5 Gy) ja LAD:n 

maksimisädeannos laski 47,0 prosenttia (29,8 Gy -> 15,8 Gy). Hoitoannos oli 50 Gy ja fraktio 2 Gy. 

(34) 

 

 

5 Johtopäätelmät ja yhteenveto 
DIBH -tekniikka vasemman rinnan sädehoidon yhteydessä on tutkittu paljon ja vertailukohtana on 

käytetty paljon Free Breathing (FB) -tekniikkaa. FB -tekniikassa potilas hengittää vapaasti ja 

sädehoitoa annetaan riippumatta hengitystahdista tai -syvyydestä. Tulokset ovat yleisesti ottaen 

selvät sydämen ja LAD:n osalta, joihin kohdistuvat säteilyannokset ovat selvästi pienemmät DIBH -

tekniikalla. Keuhkojen annos on vain marginaalisesti pienempi, joten DIBH-hoidosta ei ole 

keuhkojen osalta niin selkeää hyötyä (35). 

Oikean rinnan sädehoidossa erot FB- ja DIBH -tekniikoiden välillä eivät ole niin suuret. Sydän 

on tällöin fyysisesti sen verran kaukana sädetettävästä kohdealueesta, ettei siihen kohdistu 

erityisen suurta säderasitetta. Essers, M. et al. (36) tekemässä tutkimuksessa tulos antoi näyttöä 

siitä, että tavallisen oikean rinnan sädehoidon yhteydessä DIBH -tekniikasta ei ole kliinistä hyötyä, 

mutta 10-25 % potilaista voi hyötyä DIBH -tekniikasta, jos sädehoitoalueeseen kuuluu myös 

alueellisia imusolmukkeita (36). 

 

Latty, D. et al. (37) ja Smyth, L.M. et al. (38) tekemissä DIBH-tekniikkaa käsittelevissä 

katsauksissa selviää, että sydämen sädeannos laski 25-75 % käytettäessä DIBH -tekniikkaa, 

verrattuna FB -tekniikkaan. Myös taulukkoon 1 kerätyissä tuloksissa nähdään DIBH -tekniikan 

tuoma reduktio sydämen sädeannoksessa, joka vaihtelee 30 ja 70 prosentin välissä tutkimusten 

keskiarvon ollessa noin 48 prosenttia. Myös LAD:n sädeannos laskee DIBH -tekniikan käytön 

ansiosta noin 58 prosenttiin (vaihteluväli noin 40-80 %). Eli sydämen ja LAD:n sädeannoksissa 

voidaan nähdä annosten putoaminen noin puoleen, tai jopa enemmän, käyttämällä DIBH -

tekniikkaa. 
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Tulokset vaihtelevat paljolti riippuen DIBH -tekniikan toteutuksesta, esimerkiksi pidättääkö 

potilas itse hengitystä jonkin systeemin avulla. Hengityspidätystä voidaan ohjata myös ABC -

systeemillä. Lisäksi tuloksiin vaikuttaa sädehoidon toteutustapa eli se, onko kyseessä koko rinnan 

sädetys, onko mukana rinnan imusolmukkeita tai mitä sädehoitotekniikkaa käytetään. 

DIBH -tekniikan tuloksissa ei näyttäisi olevan suurta eroa esimerkiksi ABC:n ja RPM:n välillä. 

Näistä kahdesta valittaessa kannattanee valita se, joka sopii nykyiseen sädehoitolaitteistoon 

parhaiten. Yleisin menetelmä tässä tutkielmassa esitellyissä tutkimuksissa oli Varianin RPM. ABC 

oli toiseksi yleisin menetelmä ja satunnaisesti oli käytetty myös muita menetelmiä, joista jotkut 

menetelmät toimivat RPM:n tai ABC:n tukena. 

Potilaan on kyettävä pidättämään hengitystään noin 15-20 sekuntia, jotta sädehoitoaika ei 

veny liian pitkäksi. Tätä voidaan kokeilla esimerkiksi CT-kuvauksen yhteydessä. Koska DIBH -

tekniikassa sädehoitoa annetaan vain silloin, kun potilas pidättää hengitystä, pitenee sädehoitoon 

kuluva aika merkittävästi. Lisäksi DIBH-tekniikan harjoittelusessio voi kestää 15-30 minuuttia (37). 

Usein rintasyöpä todetaan vanhemmilla ihmisillä, joilla voi olla muitakin perussairauksia. 

Nämä voivat vaikuttaa kykyyn pidättää hengitystä. Myös tavalliset hengitystiesairaudet, kuten 

yskä, voivat vaikeuttaa hengityksen pidättämistä ja paikallaan pysymistä, jolloin hengityspidätys 

sädehoidon kanssa ei onnistu. 

 

DIBH -tekniikan käyttö sädehoidossa vaatii enemmän resursseja kuin FB -tekniikka. Toisaalta DIBH 

-tekniikalla voidaan välttyä myöhemmiltä sydänperäisiltä sairauksilta ja pidentää potilaan elinikää. 

Toisin sanoen, käyttämällä hieman enemmän aikaa ja vaivaa potilaan hoitamiseen nyt, voidaan 

vähentää komplikaatioita ja niiden hoitamiseen kuluvia resursseja. Mikäli potilas on 

terveydentilaltaan soveltuva, DIBH -tekniikan käyttö on suositeltavaa vasemman puolen rinnan 

sädehoidossa. 
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