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Tiivistelmä 

 

Työn tarkoitus: Työssä tarkoituksena on tutkia prostatasyövän hoidossa prostataan 

asetettavien radiolähettimien antamaa paikannustietoa suhteessa kartiokeilakuviin 

sädehoidon lineaarikiihdyttimellä. 

Menetelmät: Työ toteutetaan ottamalla ensin 3D-mallista, johon radiolähettimet 

asetetaan, referenssikuvat tietokonetomografialla, joihin sitten verrataan sekä Calypsolla 

saatavaa paikannustietoa että kartiokeilakuvien antamaa informaatiota paikasta. 3D-

malliin eli fantomiin suunnitellaan kolme erilaista lähettimien asettelua ja 

kuvaustilanteita muunnellaan sekä ilman kallistusta että 2° ja 8° asteen kallistuksilla. Eri 

menetelmin saatavaa paikannustietoa vertailemalla pyritään saamaan parempi käsitys 

siitä, onko Calypsolla tapahtuva paikannus luotettavaa verrattuna kartiokeilakuviin. 

Tulokset: Mittauksien perusteella Calypson asettelutarkkuudeksi x,y,z -

koordinaatistossa saatiin 1,1mm ± 0,9mm, jolloin suurin mahdollinen virhe on 2mm. 

Suurimmaksi mahdolliseksi poikkeamaksi osoittautui 1,5mm ± 0,9mm. 

Johtopäätökset: Calypsolla saavutettiin vertailukelpoinen tulos kartiokeilatomografiaan 

nähden. Reaaliaikainen tuumorin paikannus ja sädehoidon kohdennus Calypson avulla 

lisää hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta, sillä tuumorin liikettä kyetään seuraamaan 

hoidon aikana. 

Avainsanat: Ulkoinen sädehoito, kuvantaohjattu sädehoito, kartiokeilatomografia, 

Calypso 4D Localization System   



   

 

   

 

Käsitteitä 

 

CTV = Clinical target volume 

DVH = Dose-Volume-Histogram, annos-tilavuushistogrammi 

EPID = Electronic Portal Imaging Devices, elektroninen hoitokonekuva 

FOV = Field of View 

GTV = Gross tumor volume, kasvainalue 

Gy = Gray, SI-yksikkö 

IGRT = Kuvantaohjattu sädehoito 

IMRT = Intensiteettimoduloitu sädehoito 

keV = Kiloelektronivoltti 

KKTT = Kartiokeilatietokonetomografia 

kV = Kilovoltti (Sähköinen jännite) 

MeV = Megaelektronivoltti 

PTV = Planning target volume 

TT = Tietokonetomografia 

VMAT = Tilavuusmoduloitu kaarihoito 
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1 Johdanto 

 

Työssä perehdyn kuvantaohjaus- ja kohdennusmenetelmiin, joita käytetään sädehoidossa. 

Aihe on keskeinen puhuttaessa hoidon turvallisuudesta ja kannattavuudesta, sillä 

sädehoidon kannalta on hyvin tärkeää, että se suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle 

potilaalle ja että hoito kyetään toteuttamaan luotettavasti suunnitelman mukaan. 

Kehittyvä tekniikka luo jatkuvasti tähän uusia mahdollisuuksia tarkoituksenaan parantaa 

hoidon laatua, tarkkuutta ja tehokkuutta sekä minimoida negatiiviset sivuvaikutukset. 

Esimerkiksi intensiteettimuokatun sädehoidon (IMRT), tilavuusmoduloidun kaarihoidon 

(VMAT) ja kuvantaohjatun sädehoidon (IGRT) yhteistyöllä voidaan saada kohdistettua 

suurempia säteilyannoksia tarkemmin suoraan kasvaimeen siten, että kasvainta 

ympäröiviin terveisiin kudoksiin annos on huomattavasti pienempi (Srinivasan ym. 

2014). Näin kyetään hoitamaan useampia syöpätapauksia ja hoidon tehokkuus paranee. 

Suuremmat säteilyannokset kerralla mahdollistavat myös ajallisesti/käyntikerrallisesti 

väljemmän hoitosuunnitelman, jolloin muun muassa potilaan matkustaminen sairaalan ja 

kodin väillä vähentyy.  

On hyvin tärkeää, että tuumori on kohdistettuna sädehoitoa varten tismalleen 

samalla tavalla kuin tutkimusvaiheessa. Annosmäärä-, hoitoasento- ja 

kohdealuemääritelmät tehdään millintarkasti tutkimusvaiheessa otettujen TT- tai MRI-

kuvien perusteella (Nurmi ym. 2013). Jos hoitovaiheessa asento on erilainen, menee 

säteily ohi halutusta alueesta. Potilas pyritään asettelemaan oikein ennen jokaista 

hoitokertaa muun muassa sädehoidon lineaarikiihdyttimellä 2D kV röntgenkuvien ja 

kartiokeilakuvaksen (KKTT) avulla.  Lantion, vatsan ja rintakehän lähettyvillä olevat 

kasvaimet ovat kuitenkin jatkuvassa liikkeessä ja tämä vaikeuttaa kasvaimen 

kohdistamista sädehoitoa varten. Kehon luontaisten ja pakonomaisten liikkeiden, kuten 

suolen liikkuvuuden, peristaltiikan, hengityksen ja sydämen sykkeen vuoksi on siis oltava 

hyvin tarkkana, ettei kasvaimen liikkuessa suuri sädeannos mene ohi hoidettavasta 

alueesta. 

Menetelmiä paikantaa hoidettavaa tuumoria sekä ennen hoidon aloittamista että 

ennen kaikkea sädehoidon aikana kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi Varian Medical 

Systems (Inc.) nimisen yrityksen luoma Calypso 4D Localization System seuraa 

reaaliaikaisesti prostataan istutettujen, elektromagneettisesti herkkien lähettimien 
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paikkaa (Franz ym. 2014). Laite kykenee monitoroimaan paikkatietoja prostatasta hoidon 

aikana, ja näin ohjaamaan hoidon kulkua kertomalla hoitohenkilökunnalle mahdollisesta 

tuumorin paikan muutoksesta. Tällöin terveydenhuollon ammattilainen pystyy 

korjaamaan potilaan asennon, jonka jälkeen sädehoidon jatkaminen on turvallista ja 

kannattavaa. 

Työssäni perehdyn prostatasyövän sädehoidossa käytettäviin kohdennuksen 

menetelmiin, sekä vertaan Calypson ja kartiokeilatomografian antamaa paikannustietoa. 

Tutkimusta varten minulla on käytettävissäni 3D-malli, mihin asennamme 

signaalilähettimiä Calypso-laitteistolla tapahtuvaa paikannusta varten. Referenssikuvat 

otetaan tietokonetomografian avulla, jonka jälkeen otamme kuvia lineaarikiihdyttimen 

kartiokeilakuvauslaitteistolla sekä Calypsolla. Tarkoituksenani on vertailla näiden kuvien 

avulla saatavia paikka- ja asentotietoja lähettimistä suhteessa referenssikuviin.  

Willoughby työryhmineen (2006) on toteuttanut eräänlaisen Calypso-

paikannusmenetelmän paikannuksen luotettavuutta tutkivan tutkimuksen. Tutkimuksessa 

kahdellekymmenelle ihmiselle asennettiin kolme signaalilähetintä prostataan, ja tämän 

jälkeen tallennettiin niistä paikkatietoja ilman, että potilaat saivat itse sädehoitoa. 

Tulokset olivat todella valoisat. Kaikki implantoidut lähettimet toimivat ilman suurempia 

komplikaatioita. Potilaan asennon vertailu transponderipisteiden perusteella Calypso-

järjestelmällä osoitti keskimääräisen 1,5±0,9mm 3D eron. Mittausten aikana huomattiin, 

että prostata voi liikkua huomattavasti hoitojen aikana. Tutkimuksessa myös selvitettiin, 

että Calypsolla saavutetaan röntgensäteisiin perustuvan paikannukseen nähden todella 

vertailukelpoinen paikannustarkkuus sädehoitoa varten. Sillä saavutettiin 2 mm 

asettelutarkkuus. 
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2 Ulkoinen sädehoito 

 

Syöpäkasvainten hoitoon on menestyksellisesti käytetty ionisoivaa säteilyä jo yli sata 

vuotta, ja sen käyttö osana syöpäkasvainten hoitoa on edelleen hyvin yleistä (Johansson, 

2015). Sädettämisen etuna on se, että sillä voidaan hoitaa sellaisiakin alueita, joita ei kyetä 

esimerkiksi leikkaamaan tai joihin syöpälääkkeet eivät tehoa. Sädehoitoa voidaan käyttää 

kasvaimen ja etäpesäkkeiden pienentämiseen sekä oireiden lievittämiseen myös 

esimerkiksi leikkaushoidon tukena. 

Tarkoituksena sädehoidossa on ionisoivan säteilyn kohdistaminen syöpäsoluihin, 

jotta niissä tapahtuisi sädevaurioita. Korkeaenerginen säteily aiheuttaa kudoksessa veden 

ja muiden molekyylien ionisoitumista. Ionit reagoivat solujen lisääntymiselle tärkeiden 

molekyylien kanssa, ja vaurioittavat niitä (Sipilä 2004; Tapiovaara ym. 2004). Kun 

solussa on tapahtunut riittävä määrä soluvaurioita, ei se voi enää korjata niitä ja solu 

kuolee. Hoidon hyvää vastetta lisää myös se, että syöpäsolut usein vaurioituvat 

säteilyaltistuksessa herkemmin kuin terveet solut (Sipilä 2004). Terveet solut kykenevät 

myös useasti korjaamaan pienet säteilyn aiheuttamat vauriot tehokkaammin kuin 

syöpäsolut. 

Sädehoitoa voidaan antaa ulkoisesti tai ontelonsisäisesti (Sipilä 2004). Ulkoinen 

sädehoito tarkoittaa sitä, että sähkömagneettista- tai hiukkassäteilyä kohdistetaan 

kasvaimeen kehon ulkopuolelta. Ulkoisesti sädehoitoa voidaan antaa 

röntgenhoitolaitteilla, gammakeilahoitolaitteilla sekä suurenergiahoitolaitteilla. 

Suurenergiahoitolaitteita ovat esimerkiksi beetatronit, mikrotronit ja lineaarikiihdyttimet, 

joilla tuotetaan sähköisesti fotoni- tai elektronisäteilyä. Suomessa beeta- ja mikrotroneja 

ei ole enää käytössä.  

 

2.1 Lineaarikiihdytin 

 

Yleisimmin ulkoinen sädehoito annetaan lineaarikiihdyttimillä (Sipilä 2004; Johansson 

2015). Kiihdytysputkessa elektroneja kiihdytetään sähkökentän avulla lähes 

valonnopeuteen, ja suunnataan ne sitten ohuena, noin millimetrin levyisenä suihkuna joko 

suoraan sirontakalvoihin, joissa keilan suuntajakaumaa levitetään (elektronikeilat) tai 

raskasmetallikohtioon, jolloin syntyy fotoneja. Elektroneja kiihdytetään 
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mikroaaltoteholla aaltoputkessa, jolloin ne saavat 4-20 megaelektronivoltin liike-

energian. Jos elektronit törmäytetään kohtioon, syntyy fotoneja, joiden energia vaihtelee 

6-15 MV. Hoidoissa hyödynnetään siis röntgensäteilyä, mutta se eroaa diagnostiikassa 

käytettävästä röntgensäteilystä suuren energian puolesta (Tapiovaara ym. 2004).  

Lineaarikiihdyttimen korkeaenerginen säteily tunkeutuu syvälle kudokseen. Niiden 

annosnopeus on muihin hoitolaitteisiin nähden suuri, nykyisin jopa 24 Gy/min 

tasoittamattomilla fotonikentillä metrin etäisyydelle kohtiosta. Hyvän hoitovasteen 

takaamiseksi sädehoito ei yleensä voi koostua yksinkertaisista kohtisuorista hoitokentistä 

tai laatikonmuotoisista hoitoalueista, vaan hoitokentän tulee kyetä muotoutumaan 

hoidettavan alueen mukaan (Nurmi ym. 2013). Perinteisessä kolmiulotteisessa 

tekniikassa kentän aukko rajataan hoitokohteen mukaan ja hoito annetaan yhdestä tai 

useammasta suunnasta. Intensiteettimoduloidussa sädehoidossa  (IMRT) annosnopeutta 

hoitokentän aukkoa moduloidaan liuskoilla sädetyksen aikana, ja hoito voidaan antaa 

useasta suunnasta (Sipilä 2004). VMAT -tekniikassa on ääretön määrä kulmia mistä hoito 

annetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitokone pyörii kohteen ympäri ja samalla moduloi 

sädekentän kokoa, annosnopeutta ja kanturin pyörimisnopeutta. 

 

 

Kuten kuvassa 1 on esitetty, IMRT:ssä annosjakaumaa pyritään saamaan tasaisemmaksi 

muuttamalla säteilyn annosnopeutta kentän eri osissa moottoroitujen 

moniliuskakeilarajainten avulla (Sipilä 2004). Intensiteettijakauman ansiosta sädetys on 

tarkempaa, ja annosjakauma on staattista kenttää parempi. Jyrkkä annosgradientti terve- 

Kuva 1.Sädehoidoitoa voidaan antaa useammasta kuin yhdestä suunnasta riippuen 

kenttäjärjestelyistä (Kouri & Kangasmäki, 2009). 
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ja kasvainkudoksen välillä mahdollistaa suuremmat annettavat sädeannokset, jotka 

parantavat hoidon tehoa (Nurmi ym. 2013). Intensiteettimuokatun sädehoidon 

yleistyminen on luonut tarpeen varmistaa entisestään, että tuumori on kohdistettuna 

oikein jokaista hoitokertaa varten. Nykyisillä lineaarikiihdyttimillä onkin mahdollista 

kuvata sädehoidettu alue ennen hoitoa tai hoidon aikana joko erillisillä röntgenputkilla 

(kV), joka on asetettu kiihdyttimeen, tai hyödyntäen hoidossa käytettävää säteilyä (Sipilä 

2004). Varmasti yhtenä kehityksen kohteena tulevaisuudessa on magneettikuvauslaitteen 

yhdistäminen lineaarikiihdyttimeen. 

 

2.2 Hoidon suunnittelu ja toteutus 

 

Sädehoito on moniammatillista yhteistyötä, jossa erikoislääkärit ja fyysikot 

suunnittelevat potilaan tarvitseman hoidon. Hoitosuunnitelmassa määritellään 

esimerkiksi hoitotekniikka, annettava säteilytyyppi ja kokonaisannos (Sipilä 2004). 

Annossuureena sädehoidossa käytetään absorboitunutta annosta, joka tarkoittaa 

energiamäärää, jonka säteily on ”jättänyt” kohdeaineeseen massayksikköä kohti (Gy = 

J/kg). Koska sädehoidoissa käytetään suuria säteilyannoksia, annetaan hoito useassa 

erässä eli fraktiossa. Kasvaimen kokonaisannos on näiden kerta-annosten summa, ja se 

voi kohteesta riippuen olla 20-100 Gy. Tyypillisesti kerta-annos on noin kaksi Gy, mutta 

esimerkiksi hypofraktioiduissa hoidoissa voidaan käyttää 8 Gy kerta-annoksia. Hoidoille 

suunnitellaan myös sopiva jaksotus usein 2-8 viikon ajalle. Hypofraktioitu sädehoidossa 

suuri kerta-annos annetaan vain muutaman kerran hoitojakson aikana. Näissä hoidoissa 

kokonaisannos voi jäädä pienemmäksi kuin pienten kerta-annosten hoidoissa. Tällöin 

biologien annos kasvaimessa saadaan usein kuitenkin suuremmaksi ja ympäröivässä 

tervekudoksessa pienemmäksi.  

 

2.2.1 Referenssikuvat 

 

Ennen referenssikuvien ottamista potilaalle tehdään henkilökohtainen kuvausta vastaavan 

hoitoasennon varmistava fiksaatioväline (Nurmi ym. 2013). Suurin osa 

sädehoitosuunnitelmista tehdään tietokonetomografian (TT) pohjalta, jonka etuna on sen 

1-3mm leikkeistä koostettu 3D kuva, jonka kudostiheystieto on tarkkaa. Kohdealueen 
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geometriasta saadaan hyvä käsitys, sillä tuumori, tervekudokset ja -elimet voidaan 

määrittää kuvasarjaan kolmiulotteisesti.  

Tomografia tarkoittaa kerroskuvantamista. Siinä kohteesta otetaan satoja 

projektiokuvia eri suunnista, ja kootaan niistä tietokoneella esimerkiksi suodatetulla 

takaisin projektio -menetelmällä tai interaktiivisella laskennalla tietyn levyinen 

poikkileikkauskuva kohteesta. Tällöin tietyllä syvyydellä olevat rakenteet ja 

yksityiskohdat kuvautuvat tarkasti, sekä vältetään natiiviröntgenkuville tyypillinen 

päällekkäinen projisoituminen. Vierekkäisten leikkeiden data voidaan muokata 

vastaamaan 3D-kuvadataa (Tapiovaara ym. 2004). Toistaiseksi annoslaskennat tehdään 

yleisimmin TT-kuvasarjaan. Perinteiset magneettikuvat eivät anna tietoa kohteen 

elektronitiheydestä, mutta nykyään voidaan magneettikuvasta määrittä pseudo-TT kuva, 

johon annoslaskenta voidaan suorittaa. 

Digitaaliset annossuunnittelujärjestelmät ovat keskeinen osa suunnitelmien tekoa 

(Nurmi ym. 2013). Niiden avulla voidaan TT-kuviin yhdistellä esimerkiksi 

magneettikuvasarjoja ja PET-TT-kuvasarjoja. Magneettikuvien yhdistäminen 

suunnitteluvaiheessa tuo erityisen lisäarvon pelkkiin TT-kuviin nähden esimerkiksi 

aivojen, pään, kaulan ja lantion seudun syövissä, koska sen pehmytkudoksen erottelukyky 

on parempi. Annossuunnittelu-TT-leikkeiden perusteella luisista rakenteista 

rekonstruoidaan röntgenkuvia sädehoitokenttien vertailukuviksi hoitoa varten. Tämän 

jälkeen sädehoitolaitteen röntgenkuvat kentästä voidaan yhdistää vertailukuvaan 

anatomisten rakenteiden mukaan jokaisen hoitokerran yhteydessä. 

 

2.2.2 Annossuunnittelu 

 

Annossuunnittelukuvasarjaan määritetään kliininen kohdealue, joka käsittää 

makroskooppisen kasvainalueen (GTV), alueen, jolla saattaa sijaita mikroskooppista 

tautia (CTV) sekä epävarmuusalueen (PTV) (Nurmi ym. 2013; Sipilä 2004). CTV ja PTV 

voivat olla jossain määrin hyvin subjektiivisia olettamuksia, ennusteita ja 

todennäköisyyslaskennan varassa olevia arvioita ja olettamuksia syövän kliinisestä ja 

biologisesta käyttäytymisestä. Hoitokohteen suunnittelussa määritetään tilavuus, joka saa 

hoitotehoisen annoksen, sekä alue, jossa annos ei ole mitättömän pieni. 
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Epävarmuusmarginaalissa sekä kasvaimen ja tervekudosalueen liike että hoitoasentoon 

ja tuumorin kohdistukseen liittyvä päivittäinen virhe huomioidaan. 

Annosvaste kuvaa säteilyn määrän vaikutuksia hoidon tehokkuuteen ja negatiivisiin 

sivuvaikutuksiin (Sipilä 2004). Suurempi sädeannos parantaa hoidon tehokkuutta, mutta 

samalla vakavien sivuvaikutusten ilmaantuminen kasvaa. Tämän vuoksi hoitoannoksella 

on aina jokin optimiarvo, joka tapauskohtaisesti riippuen muun muassa tuumorin paikasta 

ja syövän tyypistä määritetään. Jo pieni poikkeama optimiarvosta voi pienentää 

paranemistodennäköisyyttä huomattavasti. Sen lisäksi, että sädeannoksen tulee olla 

optimi, on myös huomioitava tuumorin pinnan muodot, mitkä myöskin vaikuttavat 

syöpäsolukkoon kohdistuvaan säteilyannokseen. Kokonaissädeannosta voidaan kasvattaa 

vain, jos negatiivisten sivuvaikutusten vastetta voidaan siirtää kohti suurempia 

sädeannoksia. Tämä onnistuu, jos tervekudosmarginaalia onnistutaan pienentämään 

(Nurmi ym. 2013). 

 

2.3 Prostatasyövän sädehoito 

 

Prostatasyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa (Eturauhassyöpä: Käypä hoito -

suositus, 2014). Ulkoista sädehoitoa eturauhassyövän hoidossa voidaan käyttää 

esimerkiksi leikkaushoidon, lyhytaikaisen esiliitännäishormonihoidon tai pitkäaikaisen 

hormonihoidon tukena, tai antamalla esimerkiksi ainoastaan hypofraktioitua sädehoitoa. 

Kliininen levinneisyysluokitus, histopatologinen luokitus sekä syövän osuus, PSA 

vaikuttavat hoitoratkaisuun. Syövän riskit jaotellaan karkeasti pienen -, kohtalaisen -, 

suuren -, ja erittäin suuren riskin ryhmään. Riskiluokitus vaikuttaa päätökseen 

hoitomuodosta ja niiden yhdistelmistä. Annos-tilavuushistogrammin (DVH) avulla 

sädehoidossa määritellään syöpäkasvaimen, eturauhasen ja sitä ympäröivien elinten 

saamat sädeannokset. Prostatasyövän sädehoitosuunnitelmassa pyritään minimoimaan 

virtsarakon ja peräsuolen saama sädeannos. 

Paikallista ja paikallisesti levinnyttä eturauhassyöpää voidaan hoitaa ulkoisella 

sädehoidolla (Eturauhassyöpä: Käypä hoito -suositus, 2014). Annossuunnitteluun 

käytetään TT-kuvasarjoja ja niihin liitettyjä magneettikuvasarjoja (Nurmi ym. 2013). TT-

kuvasarjojen antama tieto kudoksen elektronitiheydestä on ensisijaisen tärkeää, mutta 
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koska lantion alueen rakenteet ovat hyvin vesipitoisia, ovat rakenteet paremmin 

nähtävissä MRI-kuvasarjoissa. 

Sädehoito toteutetaan VMAT tai IMRT tekniikalla.  Hoito kohdistetaan 

eturauhasen ja siemenrakkuloiden tyvien alueelle (Eturauhassyöpä: Käypä hoito -

suositus, 2014). Kokonaissädeannos eturauhaseen (tuumoriin) on vähintään 72-74 Gy, 

mutta tapauskohtaisesti siemenrakkulat voidaan jättää sädehoitoalueen ulkopuolelle 45-

50 Gy:n jälkeen. Konformaalisella tekniikalla voidaan päästä noin 72 Gy:n 

kokonaisannokseen, mutta suuremmat sädeannokset vaativat erikoistekniikoita kuten 

IMRT:n ja kuvantaohjauksen yhdistelmää. Pienen riskin syövissä säteily voidaan 

kohdistaa vain eturauhaseen. 

Vaikka paikannus ennen sädehoitoa tehdään alustavasti ihoon asetettujen merkkien 

avulla, referenssipisteet ja muut ulkoiset fiksaatiovälineet eivät takaa oikeaa hoitoasentoa 

prostatasyövän sädehoidossa. Kasvaimen paikannus sädehoitoa varten tapahtuukin usein 

läpivalaisukuvauksen tai kartiokeilatomografian avulla, sillä eturauhanen liikkuu 

luontaisesti suolen toiminnan ja rakon täytön mukaan (Nurmi ym. 2013; Eturauhassyöpä: 

Käypä hoito -suositus, 2014). Kohdennusta helpottamaan asennetaan prostataan 

normaalisti kolme kultajyvää vähintään kaksi viikkoa hoitoa aikaisemmin. 

Annossuunnitelma tehdään vasta näiden kohdistusmarkkereiden implantoimisen jälkeen, 

jotta vertailu hoitotilanteessa olisi mutkatonta. Ennen jokaista hoitokertaa otetaan 2D kV 

röntgenkuvia tai KKTT-kuvia hoidettavasta alueesta, voidaan näiden kuvien perusteella 

hoitopöytä ja potilaan asento fiksata siten, että kultajyvät ovat samassa paikkaa kuin 

diagnosointikuvissa (Nurmi ym. 2014).  
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3 Kuvantaohjattu sädehoito 

 

Potilaan tarkka asettelu ja hoitoalueen kohdistaminen ovat todella tärkeitä hoidon 

kannattavuuden ja potilaan turvallisuuden kannalta. Ulkoisten tekijöiden, kuten 

hoitopöydän sekä fiksaatiovälineiden, esimerkiksi maskien ja tukien - sekä ihoon 

piirrettyjen referenssipisteiden avulla pyritään sama asento toistamaan joka hoitokerralla 

(Srinivasan ym. 2014). Hoitojakson aikana keho kokee muutoksen sairauden ja 

lääkityksen vuoksi, ja tuumori voi liikkua tai vaihtaa asentoa. Varsinkin kehon sisällä 

olevat tuumorit, mitkä eivät ole kiinni tai lähellä esimerkiksi ihoa, ovat luontaisestikin 

jatkuvassa liikkeessä esimerkiksi peristaltiikan takia.  

Kuvantaohjattu sädehoito tarkoittaa sitä, että kohdistamisen apuna käytetään myös 

hoitotilanteissa otettuja onlinekuvia hoidettavasta alueesta, joita verrataan 

tutkimusvaiheessa otettuihin referenssikuviin (Nurmi ym. 2013). Kuvantaohjauksessa 

reaaliaikaiset kuvat voidaan ottaa huomioon välittömästi sädehoidon aikana ja 

toteutuksessa. Näin tuumorin sijainnista ja asennosta saadaan luotettavampaa tietoa. 

Tämän tiedon avulla hoitaja voi tarkistaa potilaan asennon ja hoitopöydän lokalisaation 

sekä tehdä tarvittaessa muutoksia näihin. 

 

3.1 Kuvantaohjauksen menetelmiä 

 

Kuvien tuotto kehittyy jatkuvasti, ja luotettavampia kuvia saadaan nopeammin tuotettua 

(Srinivasan ym. 2014). Perinteisesti esimerkiksi röntgen kuvantamiseen käytettiin 

radiologisia filmejä, jotka asetettiin potilaan taakse kuvan tuottamiseksi. Tapa oli hyvin 

aikaa vievää, eikä sillä päästy kuin 5mm asettelutarkkuuteen. Filmien jälkeen siirryttiin 

kuvien ottamiseen, muokkaamiseen ja siirtämiseen digitaalisesti. Elektronisten 

hoitokonekuvien (EPID) avulla voidaan moni työvaihe filmien käsittelyyn nähden 

automatisoida, sillä ne käyttävät filmien sijasta säteilyn ilmaisimia. Kuvien digitaalinen 

vertailu ja automaattiset analyysit nopeuttavat työskentelyä, sillä niitä voi nopeasti ja 

yksinkertaisesti yhdistellä ja muokata. Kuvat on myös helppo säilöä, lähettää ja ottaa 

uudestaan tarkasteluun. EPID-kuvien ottamiseen on kolme erilaista vaihtoehtoa, mutta 

amorfinen puolijohdeilmaisin on näistä yleisimmin käytössä. Nämä laitteet käyttävät 
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kuvan muodostukseen lineaarikiihdyttimen megavoltti-alueella olevaa säteilyä. Tämä 

johtaa huonoon kuvan kontrastiin Comptonin ilmiön (-sironnan) vallitsevuuden takia. 

EPID-kuvien heikko kontrasti on johtanut kV röntgenkuvien käyttöön 

kohdistuksessa. Nykyaikaisissa lineaarikiihdyttimissä on asennettuna vastakkain 

röntgenputki ja säteilyn ilmaisin 90° hoitokenttään nähden siten, että niillä on sama 

isosentrinen keskus sen kanssa. Tämä mahdollistaa 3D-kuvien tuoton pyöräyttämällä kV 

putken/ilmaisimen potilaan ympäri, ja tämän jälkeen yhdistelemällä saadut 2D kuvat. 

Kun kartiokeilatomografia-kuvia tuotetaan kV röntgensäteiden (30-140 kV) avulla, on 

kuvien alhaisen kontrastin erottelukyky erinomainen verrattuna EPID-kuviin. Hyvä 

alueellinen tarkkuus ja suuri kvanttitehokkuus on tehnyt kartiokeilakuvauksesta suositun 

tavan kohdentaa tuumori ennen sädehoitoa 

Tänä päivänä sädehoidossa käytetään monia eri kuvantamisen menetelmiä sekä 

hoidon suunnittelussa että hoidon toteutuksessa. Valittaessa potilaalle parasta, tarkinta ja 

selkeintä kuvausmenetelmää tulee ottaa huomioon esimerkiksi tuumorin paikka, millaista 

kudosta ympärillä on ja kuvauksesta aiheutuvat haittavaikutukset. Kuvausprotokollaa 

valittaessa on tiedettävä niiden tuottamista sädeannoksista. ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable) -periaatteen mukaan sädealtistus on pidettävä niin pienenä kuin 

mahdollista, kuitenkin siten, ettei kuvanlaatu kärsi (STUK 2005). 

 

3.2 2D kV Röntgenkuvaus 

 

2D kV röntgenkuvaus perustuu fotonien absorptioon ja läpäisykykyyn kudoksessa. 

Kuvantuottoa varten täytyy tuottaa ionisoivaa röntgensäteilyä, muokata ja kohdistaa se 

tarkoituksenmukaisesti kuvattavalle alueelle, tämän jälkeen ottaa tieto säteilyn 

vaimentumisesta (intensiteetistä) vastaan ja muokata siitä hyödyllistä informaatiota. 

Sähkömagneettinen säteily läpäisee kuvattavan alueen rakenteet ja kudokset eri suhteissa 

riippuen kudoksen alkuainekoostumuksesta, tiheydestä ja paksuudesta (Tapiovaara ym. 

2004). Säteilynilmaisin havaitsee säteilyn kuvattavan alueen toisella puolella, ja kerää 

dataa muodostaakseen 2D kuvan sen perusteella (Gupta ym. 2008). 

Röntgenkuvaus sopii kovakudosrakenteiden kuvantamiseen, sillä esimerkiksi 

luukudos absorboi voimakkaasti röntgensäteilyä. Perinteisissä röntgenkuvissa 

voimakkaasti vaimentavat rakenteet näkyvät vaaleina, ja säteilyä hyvin läpi päästävät 



11 

 

   

 

kudokset tummina (Tapiovaara ym. 2004). Röntgensäteilyn keskimääräinen energia 

täytyy olla sopiva kuvattavan alueen kudostyyppeihin nähden. Liian suurella energialla 

kuvatessa säteily läpäisee kuvattavan alueen rakenteet liian tehokkaasti ja kuvan kontrasti 

on huono. Toisaalta jos säteilyn energia on liian pieni, suurin osa säteilystä absorboituu, 

eikä tällöinkään kontrasti ole hyvä. Röntgengeneraattoria säätämällä käyttäjä voi 

määrittää tuotettavan säteilyn laatua ja määrää. Kohteen elektronitiheys on tunnettava, 

jotta röntgensäteilyn energia voitaisiin asettaa oikealle energia-alueelle. 

Detektori eli säteilynilmaisin rekisteröi kudoksen läpimenneen säteilyn 

intensiteettiä. Digitaalisia kuvia varten detektori muuttaa havaitsemansa säteilyn energian 

sähköisiksi signaaleiksi. Tällöin kuvat koostuvat kuvamatriisin pikseleistä, joista 

jokainen pitää sisällään eri harmaansävyä vastaavan luvun. Esimerkiksi jos kuva esitetään 

12 bitillä, on käytössä 4096 eri harmaansävyä. Röntgenkuvien tarkkuuteen vaikuttaa 

myös kuvamatriisin koko. Pikselikoko on määritettävä tapauskohtaisesti, sillä sen optimi 

vaihtelee pikselimäärän ja fyysisen koon suhteena. Röntgenkuvien projisoituminen 

tarkoittaa sitä, että kun kolmiulotteisesta rakenteesta tehdään 2D tasokuva, eri 

syvyyksissä olevat rakenteet kuvautuvat päällekkäin. Tavallisissa röntgenkuvissa on aina 

geometrista vääristymää, summautumista ja suurennusta. 

 

3.3 Kartiokeilakuvaus KKTT 

 

Kartiokeilatomografiassa 3D kuvat koostetaan natiivi-2D -röntgenkuvista. Laitteisto on 

pienikokoisempi kuin tietokonetomografiaan tarvittava, ja esimerkiksi uudenaikaisissa 

lineaarikiihdyttimissä on valmiiksi natiivi röntgenkuvaukseen ja KKTT:hen soveltuva 

laitteisto. Kartiokeilatomografiakuvien kontrastiresoluutio eli -tarkkuus on kuitenkin 

heikompi kuin TT-kuvien (Gupta ym. 2008). Suuremmalla sädeannoksella voidaan 

saavuttaa vertailukelpoinen signaali-kohinasuhde, mutta esimerkiksi kohdennettaessa 

kasvainta sädehoitoa varten, ei kuvan usein tarvitse olla yhtä tarkka kuin 

diagnosointivaiheessa. 
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Kuten kuvassa 2 on esitetty, perinteiseen tietokonetomografiaan nähden kartiokeila-TT -

laitteissa ilmaisinrivi on korvattu alueellisella, tasomaisella ilmaisimella (flat-panel-

detector). Kartiokeilakuvauksessa detektorin ja säteilynlähteen pyörähdyksen aikana 

kuvattavasta alueesta otetaan monta kV natiivi röntgenkuvaa, eli kaksitasoprojektiokuvia 

eri suunnista (Gupta ym. 2008). Datan keräyksen, ja matemaattisen esikäsittelyn jälkeen 

näistä kaksitasoprojektiokuvista kootaan eli rekonstruoidaan kolmiulotteista dataa. 

Tällöin data on tilavuusmuodossa, eli jokainen isometrinen kuva-alkio (voxel) on 

kolmiulotteinen. Nimensä mukaisesti kartiokeilakuvauksessa röntgenkeila on usein 

kartiomainen, mutta se voidaan kollimoida edelleen suorakulmaiseksi palkiksi 

(Srinivasan ym. 2014). 

 

3.3.1 Artefakteja 

 

KKTT-kuviin eniten artefakteja aiheuttaa röntgensäteilyn sironta, joka näkyy kuvissa 

esimerkiksi epähomogeenisyytenä (Srinivasan ym. 2014). Verrattuna TT-kuviin, 

KKTT:ssä sirontaa ilmenee suurempi määrä. Tämä johtuu käytännössä laajemmasta 

kartionmuotoisesta säteilykeilan geometriasta (FOV), joka johtaa siihen, että fotonien 

liikkeen suunta muuttuu suuremmalla todennäköisyydellä. Tämä puolestaan kasvattaa 

satunnaista intensiteettijakaumaa detektorin tunnistinelementeissä. Sironnan 

Kuva 2. KKTT:n kaavamainen toimintaperiaate (mukaillen Srinivasan ym. 2014). 
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vaikutuksesta KKTT-kuvien kontrasti huononee ja kohina kasvaa. Sirontaa pyritään 

minimoimaan esimerkiksi hilojen, filttereiden ja tietokoneohjelmien avulla. 

Kohina on ei-toivottu signaali kuvanmuodostuksessa. Sitä syntyy joko satunnaisesti 

tai ei-satunnaisesti. KKTT-kuvissa kvanttikohina on hyvin yleistä, sillä KKTT-laitteita 

käytetään matalissa putkivirroissa kuvauksesta aiheutuvan säderasituksen 

pienentämiseksi. Täten KKTT-kuvien signaali-kohina -suhde on paljon huonompi, kuin 

TT-kuvissa. Kun kuvia, joilla on alhainen signaali-kohina -suhde, rekonstruoidaan, 

syntyy epäjohdonmukaisia lineaarisia vaimennuskertoimia ja heikkoja HU-arvoja 

(Hounsfielf Unit value). 

Artefakteja aiheutuu myös silloin, kun pienienergiset polykromaattisen spektrin 

hiukkaset vaimentuvat huomattavasti kohteen keskiosassa. Tämä voi johtaa siihen, että 

kuvan keskelle syntyy tumma alue. Toinen mahdollisuus on, että artefaktit näkyvät 

tummina raitoina ja kaistaleina kuvan tiheiden kudosten välillä ja niiden ympärillä silloin, 

kun niitä on kuva-alkiossa. Tällaiset virheet kuvissa ovat hyvin samantyylisiä kuin 

sironnan vuoksi tapahtuneissa. 

 

  



14 

 

   

 

4 Calypso 

 

Calypso on laite, joka on suunniteltu paikannuslaitteeksi esimerkiksi prostatasyövän 

sädehoitoa varten (Franz ym. 2014). Sillä seurataan sähkömagneettisesti herkkien 

Beacon-nimisten signaalilähettimien paikkaa, jotka on asennettu hoidettavalle alueelle. 

Kuvassa 3 on esitettynä Calypson laitteisto. Calypso-paikannusjärjestelmään kuuluu RF 

signaalia lähettävä antenni. Kuvassa 4 tämä on asetettuna hoidettavan alueen yläpuolelle. 

 

 

Calypso-paikannus perustuu radiolähettimien sisältämään kelaan, joka luo 

magneettikentän muuttuvan sähkövirran avulla, sekä vastaanottimeen (Willoughby ym. 

2006). Kun kelat aikaansaavat magneettisen kentän, lähettimiin indusoituu virta ja ne 

lähettävät paikkasignaalia vastaanottimelle. Vastaanotin kerää lähettimien lähettämää 

paikkasignaalia ja tietokone muokkaa niistä algoritmien avulla paikannustietoa. 

Tietokone muun muassa laskee kaikkien paikannettujen lähettimien keskipisteen ja 

estimoi informaation avulla kohdealueen x-y-z -paikkaa (Franz ym. 2014). 

Toimintaperiaate yksinkertaisuudessaan on esitetty kuvassa 5. Kolme radiotaajuista 

signaalilähetintä toimivat 300, 400 ja 500 Hz alueilla, ja jokainen näistä mitataan 

vuorotellen. Koska systeemin näyttö päivittyy 10 Hz:n taajuuksin, se käytännössä toimii 

Kuva 4. Calypso paikannuselementti asetettuna hoidettavan 

kohteen yläpuolelle (Jones & Vapiwala 2008). 

Kuva 3. Calypso laitteisto (Varian Medical 

Systems) 
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jatkuvana seurantamenetelmänä (Willoughby ym. 2006). Tällöin potilaaseen ei kohdistu 

säderasitusta röntgensäteilystä. 

 

 

On tutkittu, että lähettimien paikkaa mittaamalla Calypsolla päästään jopa 1mm 

tarkkuuteen, mikä on vertailukelpoinen tulos perinteisten sähkömagneettisten 

paikannuksen keinojen kanssa (Franz ym. 2014). Niin kuin monissa 

paikannusmenetelmissä, tässäkin paikannusmenetelmässä virhettä aiheutti metallien 

aiheuttamat vääristymät. Virhemarginaalit saattoivat kasvaa 3.2mm suuruisiksi. 

 

4.1 Optiset kamerat 

 

Calypso -paikannusjärjestelmä koostuu lähettimien, elektromagneettisen antennin ja 

mittausyksikön lisäksi infrapunakamera -järjestelmästä (Santanam ym. 2009). Optisia 

kameroita käytetään Calypson elektromagneettisen antennielementin paikantamiseen 

huoneessa. Kolme infrapunakameraa antavat kolmiulotteista paikkatietoa estimoidusta 

paikasta suhteessa lineaarikiihdyttimen isosentripisteeseen. Kameroiden kalibrointi on 

keskeinen osa mitattaessa Calypson luotettavuutta. Kalibroinnissa on kyse näkökentän 

selvittämisestä ja kameroiden vääristymien laskemisesta. Jotta lähettimien paikannus 

olisi luotettavaa, on oltava varmoja, että elektromagneettinen levy ja vastaanotin on 

oikeassa kohdassa. 

 

Kuva 5. Calypso paikannuksen toimintaperiaate (mukaillen Franz ym. 2014) 



16 

 

   

 

4.2 Beacon - lähetin 

 

Beacon-lähetin koostuu suljetusta bioyhteensopivasta lasikapselista, joka sisältää pienen 

passiivisen elektronisen piirin. Ne ovat kuvattavissa röntgen- tai CT-kuvauksen ja 

ultraäänen avulla. Kuvasta 6 nähdään, että Beacon-lähetin on pienikokoinen, sen pituus 

on noin 8mm ja halkaisija noin 1,5mm. Ultraäänikuvauksen avulla ne voidaan 

implantoida prostataan neulojen avulla. 

 

 

Kuvassa 7 on piirrettynä prostata, johon on asennettu kolme Beacon-lähetintä. Kuvasta 

nähdään, että optimitilanteessa kaksi lähetintä on implantoitu vierekkäin oikealle ja 

vasemmalle puolelle rauhasen kraniaaliseen päähän. Yksi lähettimistä on sijoitettuna 

rauhasen kaudaalipäähän. Suositeltu lähettimien välinen etäisyys on 1cm. Prostatan koon, 

muodon, tuumorin paikan ja koon sekä monen muut yksilöllisen eron vuoksi 

kompromisseja implantoinnissa joudutaan kuitenkin usein tekemään, ja lähettimien 

paikkaa muuttamaan. 

  

Kuva 6. Lähettimen koko 

(Jones & Vapiwala 

2008) 

Kuva 7. Beacon-lähettimien optimi lokalisaatio 

prostatassa edestä tai takaa katsottuna (Kouri 

& Kangasmäki, 2009). 
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5 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Calypson ja lineaarikiihdyttimen KKTT paikannuksen tietoja vertailemalla pyritään 

saamaan parempi käsitys siitä, onko Calypsolla tapahtuva paikannus prostatasyövän 

sädehoidossa luotettavaa verrattuna KKTT:n avulla tapahtuvaan paikannukseen.  
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6 Materiaalit ja menetelmät 

 

Tutkimuksessa tutkitaan samansuuntaisten jyvien havaitsemista. Jyvät on aina asetettu 

fantomin pleksipalojen reikiin. Fantomi asetellaan hoitopöydälle siten, että reiät ja näin 

lähettimet sijaitsevat sen kanssa samansuuntaisesti. 

 

6.1 Fantomi 

 

Käytössäni tutkimusta varten oli valmis 3D-malli, fantomi. Se koostui kuudesta levystä, 

jotka kuvan 9 tapaan numeroitiin 1-5. Kuudes pleksipala oli aina etummaisena 

ensimmäisen levyn edessä. Fantomin pleksipaloista 1,3,5 olivat reiällisiä kuvan 8 tapaan, 

kun taas 2,4 olivat tyhjiä välikappaleita. Reiälliset pleksipalat koordinoitiin kuvan 8 

tavalla siten, että sarakkeet nimettiin kirjaimilla A-F ja rivit numeroitiin 1-6. Pleksipalat 

aseteltiin fantomiin aina samalla tavalla: vasen alakulma on A1 ja oikea yläkulma F6. 

Kuva 9 on otettu kootun fantomin yläpuolelta, ja niissä näkyvät numeroinnit ovat siis A6 

reiän päällä. Pleksipalojen paksuus on 1,0cm ja reikien väli 1,0cm.  

 

 

6.1.1 Beacon-lähettimien asettelu 

 

Tutkimus toteutettiin kolmella erilaisella lähettimien asettelulla. Paikat on ilmoitettu 

muodossa (sarake, rivi – pleksipalan numero). 

Kuva 8. Fantomin pleksipala. Kuva 9. Fantomi koottuna kuvausvalmiiksi. 
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1. B4-5 / C2-1 / E4-5, levyt 1,2,3,4,5 järjestyksessä. 

Tässä järjestelyssä on pyritty asettelemaan Beacon-lähettimet fantomiin siten, kuinka ne 

ideaalitilanteessa olisivat asennettuna prostataan. Kaksi lähettimistä on asetettuna 5 

levyyn 2,0cm päähän toisistaan. Yksi lähettimistä on sijoitettu 1. pleksipalaan. 

 

2. B3-3 / B4-3 / E2-5, levyt 1,2,3,4,5 järjestyksessä. 

Tässä järjestelyssä kaksi lähettimistä on sijoitettu päällekkäin kolmanteen pleksipalaan B 

sarakkeeseen. Yksi lähettimistä on erillään kauempana. 

 

3. C3-1 / D3-3 / C4-5, levyt 1,3,5,2,4 järjestyksessä. 

Tässä järjestelyssä kaikki lähettimet lähekkäin, sillä pleksipalat on asetettu peräkkäin, 

eikä välikappaleita ole väleissä. 

 

6.2 Kuvausasento ja -paikka 

 

Fantomi asetellaan sekä TT-kuvausta, että KKTT-kuvausta ja Calypsoa varten siten, että 

5. pleksipala on aina lähimpää itse hoitokonetta. Laservalojen avulla voidaan varmistaa, 

että fantomi on aseteltuna aina samaan paikkaan ja asentoon. 

Referenssikuvaus TT:llä tehtiin viidessä eri fantomin asennossa jokaiselle 

lähettimien asettelulle. Ensimmäiseksi fantomi asetettiin normaalisti hoitopöydälle, ja 

kohdistettiin laservalojen avulla suoraan. Toinen ja kolmas asettelu tapahtui 2° kiilan 

avulla. Toisessa kuvauksessa fantomi on asetettuna kuvan 11 tavalla 2° kiilan päälle 

(kallistus hoitokoneeseen päin). Kolmas asento toteutetaan siten, etä kiila on 

sivusuunnassa (kallistus oikealle). Fantomi asetetaan sivusuunnassa olevan kiilan päälle 

kuvan 10 osoittamalla tavalla siten, että A1 kulma osoittaa alaspäin. Samat kiilan asettelut 

toteutetaan myös 8° kiilalla. Yhteensä referenssikuvapakkoja TT:llä tulee siis 15. 
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6.3 Annossuunnittelu 

 

Jokaiselle referenssikuvien kuvausasettelulle on tehty oma annossuunnitelma. 0° 

asettelukulman referenssikuviin on tehty kaksi annossuunnitelmaa, joista ensimmäisen 

sädeannos on suunniteltu Beacon-lähettimien keskelle ja toinen 3cm lähettimien välisen 

keskipisteen yläpuolelle. Tämän vuoksi, vaikka referenssikuvapakkoja on 15, itse 

mittauksia tutkimuksessa 18.  

 

6.4 Tutkimuksen kulku 

 

Kun referenssikuvat on otettu ja annossuunnitelmat kuviin tehty, voidaan toteuttaa itse 

tutkimus. Fantomi asetellaan hoitopöydälle samalla tavalla kuin referenssikuvia varten: 

5. levy lähimpänä itse hoitokonetta. Laservalojen avulla katsotaan, että fantomi on 

isosentripisteessä. Tämän jälkeen Calypso-laitteisto asetetaan paikalleen ja valitaan sille 

oikea ”potilas”, jolla on sama mittausasetelma (jyvien paikat ja kuvausasento). 

Ensin pyrimme siirtämään pöytää siten, että Calypson antamat lukemat lähettimien 

paikasta poikkeaisivat mahdollisimman vähän. Calypso näyttää vertikaalisen, lateraalisen 

ja pitkittäisen (longitudinal) suunnat 0,05cm tarkkuudella. Nämä lukemat otettiin ylös, 

kuten taulukossa 1 on näytetty. Calypson antamaa rotaatiota ja astelukuja emme ottaneet 

ylös, sillä niiden epätarkkuus on verrattain suuri (1° tarkkuus). Seuraavaksi kuvasimme 

Kuva 11. 2° kallistus hoitokoneeseen päin. Kuva otettu 

sivulta. 
Kuva 10. 8° kallistus hoitokoneesta katsottuna 

vasemmalta oikealle. Kuva otettu hoitokoneeseen 

päin. 
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fantomin KKTT:llä. KKTT:n perusteella tietokone laskee, kuinka paljon ja mihin 

suuntaan pöytää tulee siirtää. Tämä luku löytyy taulukosta 1 (2) riviltä. Viimeiseksi 

siirsimme pöytää ja kohdistimme fantomin KKTT:llä saamiemme lukujen mukaan, ja 

otimme lopuksi Calypson näyttämät paikan poikkeamat ylös (3). 

 

Taulukko 1. Esimerkki mittauksien kirjaamisesta. 

Mittaus1: Setup(x) x° Vertical (cm) Lateral (cm) Longitudinal (cm) 

(1) Calypso alussa -0,05 -0,05 0,00 

(2) KKTT -0,05 0,04 -0,03 

(3) Calypso lopussa 0,00 0,00 -0,05 

 

Calypsolla lateraaliset ja pitkittäiset (longitudinal) paikat ovat samansuuntaiset KKTT:n 

antaman lukeman kanssa (Santanam ym. 2009). Tämä tarkoittaa sitä, että samalla kun 

Calypsolla fantomin paikan arvo kasvoi, kasvoi myös KKTT:llä saadut arvot. Esimerkiksi 

jos Calypson antama lateraalinen paikka alussa on -0,05cm ja KKTT:n kohdistus arvoksi 

saadaan 0,04cm, siirretään pöytää 0,04cm positiiviseen suuntaan (oikealle). Tällöin 

KKTT:llä saatu todellinen paikka on -0,04cm, joka vastaa Calypson alussa antamaa 

paikannustietoa (~ -0,05cm). Pöydän siirtojen jälkeen Calypson loppulukemaksi tulee 

tässä tapauksessa 0,00cm. Toisin sanoen, jos Calypso näyttää aluksi -0,05 cm, tulee 

pöytää siirtää +0,05cm positiiviseen suuntaan, joka pitkittäissuunnassa on hoitokonetta 

päin ja lateraalisessa suunnassa vasemmalle.  

Vertikaalisuunta puolestaan on vastakkaissuuntainen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun 

hoitopöytää nostetaan, Calypson antama arvo kasvaa ja KKTT:n paikannustieto pienenee. 

Esimerkiksi jos Calypson mukaan paikka eroaa alussa -0,05cm ja KKTT:llä saama arvo 

on myös -0,05cm (KKTT:n todellinen paikan arvo +0,05cm), ovat paikan arvot samoja. 

Nyt, kun hoitopöytää siirretään KKTT:n mukaan -0,05cm (ylöspäin), liikkuu Calypson 

paikkatieto vastakkaiseen suuntaan, eli lopulta Calypson vertikaalisuunnan arvoksi jää 

0,00cm. Toisin sanoen, kun pöytää liikutetaan vertikaalisuunnassa ylöspäin, paikan arvo 

KKTT:ssä laskee (-), mutta Calypsossa nousee (+). Esimerkiksi hoitotilanteessa tämä on 

otettava huomioon, sillä pöytää tulee liikuttaa Calypson antaman vertikaalilukeman 

verran etumerkin näyttämään suuntaan lateraalisesta ja pitkittäisestä suunnasta poiketen. 
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7 Tulokset 

 

Mittauksissa saadut tulokset on esitetty liitteessä 1.  

 

Calypso ilmoittaa paikan 0,05cm tarkkuudella, kun taas kartiokeilatomografia 0,01cm 

tarkkuudella. Taulukossa 2 on esitetty yhden ensimmäisen Beacon-lähettimien asettelun 

mittauksen tulokset. Esimerkiksi lateraalinen Calypson antama paikkatieto on alussa -

0,05cm, ja kun fantomia kartiokeilatomografian perusteella siirretään 0,02cm 

positiiviseen suuntaan, Calypso paikantaa lähettimet paikkaan 0,00cm eli samaan 

paikkaan kuin KKTT. Teoreettisesti Calypson tulisi näyttää lopussa -0,05cm + 0,02cm = 

-0,03cm  -0,05cm. Lateraalinen poikkeama Calypsolla voi kuitenkin olla esimerkiksi -

0,04cm, jolloin pöydän liikuttaminen 0,02cm positiiviseen suuntaan pyöristäisi Calypson 

näyttämään 0,00cm. Tämän vuoksi, jokaisen mittauksen suurin virhe x,y,z -

koordinaatistossa on: 

√(0,05𝑐𝑚)2 + (0,05𝑐𝑚)2 + (0,05𝑐𝑚)2 = 0,0866. . 𝑐𝑚 ≈ 0,9𝑚𝑚 

 

Setup1 0°(3cm) Vertical (cm) Lateral (cm) Longitudinal (cm) 

Calypso alussa 0,05 -0,05 0,05 

KKTT 0,02 0,02 -0,1 

Calypso lopussa 0,00 0,00 -0,05 

Taulukko 2. Esimerkki tulosten kirjauksesta. 

 

Kuvassa 12 on esitettynä kaikkien mittauksien Calypson lukema kohdistuksen jälkeen. 

Keskeisimmät tiedot ovat koottuna taulukkoon 3. Kuvasta huomataan, että vertikaalisessa 

suunnassa ero on korkeintaan 0,1cm, joka tarkoittaa 1mm poikkeamaa nollatason 

alapuolella. 18 mittauksesta Calypson lateraalinen paikkatieto erosi lopussa nollasta neljä 

kertaa. Eroavat arvot ovat kaikki -0,05cm, joka tarkoittaa sitä, että Calypso paikansi 

lähettimet 0,5mm enemmän oikealle kuin KKTT. Pitkittäisessä suunnassa suurin ero oli 

-0,1cm, joka tarkoittaa sitä, että Calypso paikansi lähettimet 1mm hoitokoneesta poispäin. 
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Taulukkoon 4 on koottu suurimman poikkeaman mittaukset. Suurimmillaan Calypson 

paikka erosi x,y,z -koordinaatistossa KKTT:stä   

 

√(−0,05𝑐𝑐𝑐𝑐)2 + (0,00𝑐𝑐𝑐𝑐)2 + (−0,1𝑐𝑐𝑐𝑐)2 = 0,1118. . 𝑐𝑐𝑐𝑐 ≈ 0,112𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

Suurimmaksi Calypson poikkeamaksi siis tässä tutkimuksessa saatiin: 0,112cm + 0,09cm 

= 0,202 cm. Calypsolla päästiin siis 2 mm asettelutarkkuuteen. 

 

Melkein jokainen suurimman poikkeaman mittaus on mitattu, kun fantomi on asetettu 

kahden tai kahdeksan asteen kulmaan pöydälle. Yhdessä mittauksista annossuunnitelma 

on tehty 3cm lähettimien keskipisteen yläpuolelle. Setup3:ssa Beacon-lähettimet ovat 

Ero: Vertikaalinen Lateraalinen Pitkittäissuuntainen 

Keskiarvo: 0,33mm -0,1mm -0,39mm 

Suurin poikkeama: 1mm -0,5mm -1mm 

Suunta: Alapuolella Oikealla puolella Poispäin hoitokoneesta 

Taulukko 3. Kootut tulokset kuvasta 12. Calypson ero KKTT:n paikkatietoon nähden. 

Kuva 12. Calypson lukema kohdistuksen jälkeen. 
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aseteltu lähekkäin toisiaan vastoin ideaalitilannetta, jolloin kaikilla lähettimillä on ainakin 

1 cm etäisyys toisiinsa. Hypoteettisesti suurimmillaan virhe taulukon 3 mukaan voisi olla  

 

√(0,1𝑐𝑚)2 + (−0,05𝑐𝑚)2 + (−0,1𝑐𝑚)2 = 0,15𝑐𝑚 = 1,5𝑚𝑚 

 

, jolloin virhemarginaali huomioiden Calypso paikantaa 1,5mm ± 0,9mm tarkkuudella 

lähettimet verrattuna KKTT:hen. 

 

Asettelu: 
Lopullinen Calypson lukema (cm): Kokonais-

poikkeama (cm): Ver. Lat. Long. 

Setup1 2°eteen -0,05 0,00 -0,1 0,112 

Setup1 8°eteen -0,05 -0,05 -0,05 0,087 

Setup1 8°sivulle -0,05 -0,05 -0,05 0,087 

Setup3 0° (3cm) -0,1 0,00 0,05 0,112 

Setup3 2°sivulle -0,1 0,00 0,00 0,1 

Setup3 8° eteen 0,00 0,00 -0,1 0,1 

Taulukko 4. Calypson lopussa antaman arvon suurimmat poikkeamat nollasta. 

 

Kuvassa 13 on esitettynä Calypson alussa antaman paikkatiedon ero suhteessa KKTT:llä 

saatuun tietoon lähettimien paikasta. Keskeiset havainnot on esitetty myös taulukossa 5. 

Taulukoista huomataan, että sekä lateraalisessa että pitkittäissuuntaisessa suunnassa 

Calypson arvo on keskimäärin noin 0,03cm KKTT:n arvoa pienempi. Vertikaalisessa 

suunnassa Calypson arvo puolestaan oli keskimäärin 0,03cm kartiokeilatomografian 

mittaamaa arvoa suurempi. Vertikaalisuunnassa tämä tarkoittaa sitä, että Calypso 

paikansi lähettimet keskimäärin 0,03cm enemmän isosentritason alapuolelle.  
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Ero: Vertikaalinen: Lateraalinen: Pitkittäissuuntainen: 

Keskiarvo: 0,25mm -0,3mm -0,3mm 

Suurin poikkeama: 0,8mm -0,8mm -0,8mm 

Suunta: Alapuolella Oikealla puolella Poispäin hoitokoneesta 

Taulukko 5. Kootut keskeiset tulokset kuvasta 13. 

 

Kuva 13 kuvaa myös paikkaa, missä lähettimet Calypson alussa antaman lukeman ja 

KKTT:llä tehdyn siirron jälkeen tulisi hypoteettisesti olla. Olen kuvannut kuvassa 14 

kuinka paljon kuvan 13 arvot eroavat Calypson lopussa antaman lukeman kanssa. 

Keskimääräisesti Calypso näyttää lopussa 0mm-2mm enemmän, kun mitä se 

hypoteettisesti tulisi näyttää KKTT:n mukaan tapahtuneen siirtämisen jälkeen. Luvut ovat 

pääsääntöisesti loogisia, sillä Calypson tarkkuus on 0,05cm. 

Kuva 13. Calypson ja KKTT:n paikkatiedon ero alussa. 
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Ero: Vertikaalinen: Lateraalinen: Pitkittäissuuntainen: 

Keskiarvo: 0,15mm 0,2mm 0,0mm 

Suurin poikkeama: 0,9mm 0,8mm -0,4mm 

Taulukko 6. Kootut tulokset kuvasta 14. 

 

Keskeiset lukemat kuvasta 14 on kuvattu taulukossa 6. Keskiarvo kuvaa keskimääräistä 

poikkeamaa Calypson todellisen ja hypoteettisen lukeman välillä. 0,9mm vertikaalinen 

poikkeama mitattiin Setup1 -lähetin asettelulla 8° sivusuuntaisella kallistuksella. 

Lateraalinen 0,8mm poikkeama mitattiin Setup3 -asettelulla 2° sivusuuntaisella 

asettelulla. 

 

  

Kuva 14. Calypson lopullinen lukema – Calypson hypoteettinen paikka KKTT:n avulla tapahtuneen 

kohdistuksen jälkeen. 
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8 Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Työssä perehdytään prostatasyövän hoidossa käytettäviin kohdennuksen menetelmiin. 

Työn tarkoituksena oli tutkia, kuinka paljon Calypsolla mitattu prostataan asetettavien 

sähkömagneettisesti herkkien radiolähettimien antama paikannustieto eroaa 

kartiokeilatomografian avulla tapahtuvaan paikannukseen nähden. Jokaisen mittauksen 

kohdalla Calypson tarkkuudesta johtuva virhe oli 0,9mm. Mittausten perusteella suurin 

hypoteettinen 3D asetteluvirhe kartiokeilatomografiaan nähden oli 1,5mm ± 0,9mm. 

Mittauksissa suurin poikkeama Calypson ja KKTT:n välillä oli 1,12mm, joka tarkoittaa 

sitä, että Calypsolla päästiin 2mm asettelutarkkuuteen. Willoughby työryhmineen (2006) 

on tutkimuksessaan selvittänyt myös Calypson paikannuksen tarkkuutta verrattuna 

kartiokeilatomografiaan. Heidän tulokset eivät eroa tässä tutkimuksessa saatujen tulosten 

kanssa. 

Calypsolla saavutettiin hyvin vertailukelpoinen tulos verrattuna 

kartiokeilatomografian kohdennuksen menetelmiin. Sädehoidossa tuumorin 

paikantaminen ja kohdentaminen ovat keskeisessä roolissa puhuttaessa hoidon 

turvallisuudesta. Intensiteettimuokatun sädehoidon yleistyessä suurempia sädeannoksia 

voidaan kohdistaa suoraan tuumoriin. Suurempien sädeannosten mahdollistamiseksi 

tarvitaan luotettavaa tuumorin paikannusmenetelmää. Calypson etu perinteisiin 

röntgensäteillä tapahtuviin kohdennuksen menetelmiin on sen reaaliaikainen jatkuva 

paikannus, sekä säderasituksen pienentäminen. 

Tutkimus on toteutettu käyttämällä valmista 3D-mallia, johon lähettimet on 

asennettu. Tällöin lähettimet ovat aina hoitopöydän suuntaisesti. Prostataan 

implantoitavat lähettimet ovat kuitenkin harvoin näin asetettuina. Lisäksi prostataan 

implantoidut lähettimet ovat jatkuvassa luontaisessa liikkeessä. Calypsolla tapahtuvasta 

paikannuksesta ja sen luotettavuudesta voitaisiin saada parempi käsitys, jos tutkimus 

toteutettaisiin erilaisilla lähettimien kulmilla sekä liikkeessä oleville lähettimille. 
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10 Liitteet 

 

Liite 1: Mittaustulokset 

 



 

   

 

Mittaustulokset    Liite 1 (1/2) 

 

1. mittaus Setup1 0° Vertical (cm) Lateral(cm) Longitudinal (cm) 

 Calypso alussa 0 0 0 

 CBCT 0,03 -0,02 -0,03 

 Calypso lopussa 0 0 -0,05 

2. mittaus Setup1 0° (3cm)    

 Calypso 0,05 -0,05 0,05 

 CBCT 0,02 0,02 -0,1 

 Calypso lopussa 0 0 -0,05 

3. mittaus Setup1 2° (Eteen)    

 Calypso 0 0 -0,05 

 CBCT 0,01 -0,04 -0,03 

 Calypso lopussa -0,05 0 -0,1 

4. mittaus Setup1 2° (Oikealle)    

 Calypso -0,05 -0,05 -0,05 

 CBCT -0,03 0,04 -0,03 

 Calypso lopussa 0 0 -0,05 

5. mittaus Setup1 8° (Eteen)    

 Calypso -0,05 0 0 

 CBCT -0,02 -0,04 -0,05 

 Calypso lopussa -0,05 -0,05 -0,05 

6. mittaus Setup1 8° (Oikealle)    

 Calypso 0,05 0 0 

 CBCT 0,01 -0,05 -0,04 

 Calypso lopussa -0,05 -0,05 -0,05 

7. mittaus Setup2 0°    

 Calypso 0 0 -0,05 

 CBCT 0,02 -0,01 0,04 

 Calypso lopussa -0,05 0 -0,05 

8. mittaus Setup2 0° (3cm)    

 Calypso -0,05 0 0 

 CBCT -0,02 -0,08 -0,03 

 Calypso lopussa 0 -0,05 -0,05 

9. mittaus Setup2 2° (Eteen)    

 Calypso 0 0,05 0 

 CBCT 0 -0,08 0,02 

 Calypso lopussa 0 0 0 

10. mittaus Setup2 2° (Oikealle)    

 Calypso -0,05 -0,05 0 

 CBCT -0,02 0,02 0 

 Calypso lopussa -0,05 0 0 

     



 

   

 

Mittaustulokset    Liite 1 (2/2) 

 

11. mittaus Setup2 8° (Eteen) Vertical (cm) Lateral (cm) Longitudinal (cm) 

 Calypso 0 0,05 0 

 CBCT 0,02 -0,07 -0,05 

 Calypso lopussa -0,05 0 -0,05 

12. mittaus Setup2 8° (Oikealle)    

 Calypso -0,05 -0,05 0 

 CBCT -0,02 0 -0,05 

 Calypso lopussa 0 0 -0,05 

13. mittaus Setup3 0°    

 Calypso 0,05 0,05 0 

 CBCT 0,06 -0,05 -0,01 

 Calypso lopussa 0 0 0 

14. mittaus Setup3 0° (3cm)    

 Calypso 0 0,05 0 

 CBCT 0,08 -0,06 0,04 

 Calypso lopussa -0,1 0 0,05 

15. mittaus Setup3 2° (Eteen)    

 Calypso -0,05 0 -0,05 

 CBCT 0,01 0,02 0,04 

 Calypso lopussa -0,05 0 0 

16. mittaus Setup3 2° (Oikealle)    

 Calypso 0 -0,05 0 

 CBCT 0,08 -0,03 -0,01 

 Calypso lopussa -0,1 0 0 

17. mittaus Setup3 8° (Eteen)    

 Calypso 0,05 0 0 

 CBCT 0,04 -0,03 -0,08 

 Calypso lopussa 0 0 -0,1 

18. mittaus Setup3 8° (Oikealle)    

 Calypso -0,05 0,05 0 

 CBCT 0 -0,11 -0,01 

 Calypso lopussa -0,05 -0,05 0 

 


