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Esityksen sisältöä 

 Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä  

 Tervekudosten annostoleransseja 

 Hypofraktioinnin vaikutus tervekudoksiin 

 Sekundaarisen syövän riski 



Sädehoidon merkitys rintasyövän 
hoidossa 

 Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group 
(EBCTCG); Lancet 2005 

 Sädehoito pienentää paikallisen uusiutuman riskiä 
viiden vuoden kohdalla noin 70 % (54 % - 87 %) 
riippumatta leikkaustavasta, iästä, 
imusolmukelevinneisyydestä tai tuumorin koosta tai 
tyypistä 

 Jokaista neljää estettyä paikallisuusiutumaa kohden 
estetään yksi rintasyöpäkuolema 15 vuoden kohdalla 



Säästävä leikkaus + RT 



Rinnan ja kainaloimus. poisto + RT 



Keuhkot 

 QUANTEC: Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2010 

 Sädepneumoniitti 

 Kliinisesti merkittäviä oireita aiheuttavan 
sädepneumoniitin saa 1 – 5 % rintapotilaista 

 Ilmaantuu yleensä 10 kuukauden sisällä RT:stä 

 Ilmaantuvuudelle ei kynnysarvoja (mean tai Vx) 

 Keuhkojen V20 Gy ≤ 30 – 35 % ja mean ≤ 20 – 
23 Gy niin pneumoniitin riski ≤ 20 % 

 α/β-arvo sädepneumoniitille 4 Gy 



Keuhkot 

 Senkus-Konefka & Jassem; Clin Oncol, 2006 

 Radiologisesti havaittavaa sädefibroosia 
esiintyy jopa 87 %:lla hoidetuista naisista 

 Muutoksia nähdään  

 harvoin alle 20 Gy:n alueilla  

 yleisesti 30 – 40 Gy:n alueilla 

 lähes aina yli 40 Gy:n alueilla 

 Keuhkojen sentraaliset osat todennäköisesti 
herkempiä säteilylle kuin uloimmat osat 



Keuhkot 

 Blom-Goldman et al.; Radiat Oncol, 2010 

 Sädepneumoniitin riski pienenee, kun 
hoitopuolen keuhkon V20 Gy < 30 % 

 V13 Gy näyttäisi korreloivan CT:ssä 
havaittavien radiologisten muutosten kanssa 



Keuhkot 

 Tanskan kansalliset hoitosuositukset: 

 Hoitopuolen keuhko  

 mean alle 18 Gy 

 pelkän rinnan hoidossa V20 Gy ≤ 25 % 

 rinnan + imus.alueiden hoidossa: V20 Gy ≤ 35 % 

 Molempien rintojen hoidossa enintään 20 % 
keuhkojen tilavuudesta voi saada yli 35 Gy:n 
annoksen 



Keuhkot 

 Hypofraktiointi 

 Ei mainintoja merkittävistä keuhko-ongelmista 

 Kaikilla eri fraktioinneilla (25 x 2.0 Gy, 13 x 
3.2 Gy ja 13 x 3.0 Gy) oireita aiheuttavaa 
keuhkofibroosia saman verran (alle 1 %:lla) 
START Trialists’ Group; Lancet Oncol, 2008) 

 Laskennallisesti 15 - 16 Gy:n annos 
hypofraktioinnilla (16 x 2,66 Gy) vastaa 20 
Gy:n annosta normaalifraktioinnilla 



Sydän 

 Darby et al.; NEJM 2013 

 Koronaaritapahtumien riski kasvaa 7,4 % per 
Gy (koko sydämen mean-annos) 

 Ei kynnysarvoa 

 3 Gy:n sydänannoksella 50-vuotiaan naisen 
(ei aikaisempia riskitekijöitä) riski kuolla 
sydänsairauteen ennen 80 vuoden ikää 
kasvaa 1,9 %:sta 2,4 %:iin 



Sydän 

 EBCTCG; Lancet 2005  

 Sädehoidetuilla rintasyöpäpotilailla on arviolta 
27 % suurempi riski kuolla sydänsairauteen 
ei-sädehoidettuihin rintasyöpäpotilaisiin 
verrattuna  

 Eli karkeasti noin yksi 200:sta hoidetusta 
potilaasta kuolee sydänsairauteen 



Sydän 

 QUANTEC: Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2010 

 Sydämen annos minimoitava mutta ei 
kuitenkaan PTV:n kustannuksella 

 Sydänperäisten kuolemien todennäköisyys 15 
vuoden jälkeen sädehoidosta on alle 1 %, kun 
sydämen V25 Gy < 10 %  



Sydän 

 Hypofraktiointi 

 Seuranta-ajat vielä suhteellisen lyhyitä 

 Ei mainintoja poikkeavista sydänhaitoista 

 Laskennallisesti hypofraktioinin pitäisi olla 
sydänystävällisempi normaaliin verrattuna, jos 
sydämen α/β ≥ 1,5 (Appelt et al.: Clin Oncol 
2013) 



Plexus brachialis 

 Plexopatia harvinainen nykyisillä 
hoitotekniikoilla, esiintyvyys < 1 – 2 %, 
kun annos < 55 Gy (Delenian et al.: 
Radiat Oncol 2012) 

 Latenssi 1,5 v – 10 v 

 Laskennallisesti hypofraktiointi (16 x 2,66 
Gy) on tavallista annostelua plexus-
ystävällisempi, jos plexopatian α/β ≥ 1,8  



Smith et al. (ASTRO Guideline): Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011 



Iho 

 James et al.: Cochrane collaboration 2010 

 Akuutteja iho-oireita hypofraktioinnilla hieman 
vähemmän 

 Viiden vuoden jälkeen sekä tavallisissa että 
hypofraktioiduissa ryhmissä noin 3 % potilaista 
kärsi kohtuullisista tai vakavista ihohaitoista 



Iho 

 Tortorelli et al.: BMC Cancer 2013 

 Akuutit G2 ja G3 iho-oireet 42 % ja 13 % 
tavallisella (25 x 2,0 Gy +boost) annostelulla ja 
30 % ja 7,5 % hypofraktioinnilla (16 x 2,75 Gy 
+boost) 

 Annosepähomogeenisuudet (V > 107 %) 
näyttivät korreloivan vakavien ihohaittojen kanssa  



Imunestekierto 

 Senkus-Konefka & Jassem; Clin Oncol, 2006 

 Imunestekierron häiriön (lymfedeeman) 
esiintyvyys eri tutkimuksissa vaihtelee 1 - 30 % 
välillä 

 Imusolmukealueiden hoito lisää esiintyvyyttä ja 
oireiden vakavuutta 

 Leikkauksen ja sädehoidon aiheuttama riski 
likimain saman suuruinen 

 Latenssi 1,5 – 4 vuotta 

 Matala α/β-arvo 

 



Käden liikekyky 

 Senkus-Konefka & Jassem; Clin Oncol, 2006 

 Käden liikekyvyn rajoittuneisuus voi johtua ison 
rintalihaksen fibroosista, verisuorien vaurioista tai 
olkanivelen vaurioista 

 Latenssi 4 vuotta 

 Matala α/β-arvo 

 



Smith et al. (ASTRO Guideline): Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011 



Sekundaarisen syövän riski 

 Grantzau et al.: Radiat Oncol 2013 

 46176 tanskalaista rintasyöpäpotilasta, jotka 
saaneet hoidon vuosien 1982 ja 2007 välillä   

 51 % potilaista sai sädehoitoa 

 Mukaan ei laskettu sekundaarisia rintasyöpiä 

 Säteilyn aiheuttama sekundaarinen syöpä kehittyi 
yhdelle 200 sädehoidetusta potilaasta 

 



Grantzau et al.: Radiat Oncol 2013 



Grantzau et al.: Radiat Oncol 2013 



EBCTCG; Lancet 2005  
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