


ANKARA ONKOLOJİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
RADYASYONONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

Musa KOÇAK
Radyoterapi Teknikeri

IGRT’de Radyolojik Anatomi ve
Referans Noktaların Belirlenmesi



GÖRÜNTÜ KILAVUZLUĞUNDARADYOTERAPİ
(IGRT)

IGRT nedir?

IGRT GÜVEN demektir…
Radyolojik görüntülerin kullanımıyla ;
Hedef volüme yüksek doz verilirken,
Normal dokuların en düşük doz almasının sağlandığı
En güvenilir radyoterapi tekniğidir.



•Hasta pozisyonu değişebilir
•Hasta hareket edebilir
•Organ hareketleri olabilir, örneğin ;

Tedavi sırasında ışınlanan hedef hacim yer değiştirebilir
(interplay effect,intrafraction motion effect) -Solunumla yer
değiştiren akciğerler, abdomen vb.

Tedavi süresi boyunca bir günden diğerine, Organların
boyutları veya şekilleri değişebilir.(interfraction motion effect,)-
Prostat; rektum ve mesane hacimlerinin değişmesi ile yer
değiştirir.
•Tümör boyutunda değişiklikler olabilir.

Hiçbir şey SABİT
değildir…



IGRT
Hastaya çekilen CT den oluşturulan DRR

görüntüleri ile tedavi öncesi ve süresince elde edilen
görüntülerin eşleştirilmesiyle yapılan tedavi tekniğidir.
IGRT 3 şekilde uygulanmaktadır;
Online; tedavi öncesi yapılması,
Offline; tedaviden sonra bir sonraki tedavi için
yapılması,
Real time; tedavi sırasında yapılmasıdır.



IGRT UYGULAMALARI ;
• İki boyutlu IGRT uygulamaları

Mv-Mv (elekta-rapidarc )
Kv- Mv
Kv-Kv (rapidarc,cyberknife )

• Üç boyutlu
CBCT (rapidarc)
MVCT (tomotherapy)



PORTAL IMAJ
Cobalt 60 ve Düşük enerjili linaklarda yapılan uygulamaPort filmlerin simülasyon filmleri ile karşılaştırılmasıKonvansiyonel Uygulama

FILM SIMULASYON PORTAL IMAJ



MV-MV
Megavoltaj enerji ile görüntü elde edinim
DRR görüntüleri ile eşleştirme



•Düşük görüntü kalitesi
•2 boyutlu eşleştirme
• Oblik alanlarda ve yumuşak dokuda eşleştirme
zorluğu



Kemik yapılarda eşleştirme imkanı ve işaretleyicilere
ihtiyaç sunulması dezavantaj
Alınan epıd portal görüntüler üzerinden önce alan
sınırları daha sonra anatomik yapıların konturları
çizilerek eşleştirme yapılır.





KV - KV
•kV X-ışını tüpü
•İki robotik kol
•Yüksek enerji kalitesi
•Düşük görüntü dozu
•Kemik yapılar üzerinden
eşleştirme ve işaretleyiciler
kullanılması



•CyberKnife® cihazında da ilk KV-KV görüntülerini aldıktan sonra
planlamadan gönderilen DRR görüntüleriyle eşleştirme işlemi
yapılarak fiducial konumlaması sağlanmaya çalışır.





• Fiducial konumlamasından emin olana kadar hizalama tekrarlanır. Fiduciallar
cihaza doğru tanımlatıldıktan sonra tedaviye başlanır.









İŞARETÇİLER
(MARKER)KULLANARAK
EŞLEŞTİRME



MVCT
• Kalite ve Çözünürlük yeterli
• 1-3 dk MVCT çekim süresi
• 1-3 cGy düşük sayılabilecek doz
• Metal artefakt KVCT’ye göre az
• Gerektiğinde CT amaçlı kullanım
(Metal implant, kilolu hasta)

MVCT

KVCT



• Alınan MVCT ve kVCT görüntülerinin eşleştirilmesi







Transverse Sagittal

Coronal



CBCT





GÜNLÜK SET-UPHATALARI3 MM VE
ALTINDA



Sonuç olarak ;
IGRT

Yapılan tüm tedavilerde minimum set up
hatası ve maksimum güvenirlik
sağlamaktadır.




