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Brakiterapi

Brakiterapi kelimesi eski Yunanca bir kelimedir.

Yakın tedavi demektir.

Brakiterapi, radyoaktif kaynakların ışınlanacak olan dokunun 

yakınına veya içine yerleştirilmesiyle yapılan radyoterapinin 

bir şeklidir. 

Bu tedavide, çevre dokularda hızlı bir doz düşüşüyle, yüksek 

doz lokal olarak tümöre verilebilir. 



2-D               3-D             4-D

2-D Radyografiler ile başlayıp, 3-D görüntü tabanlı 

brakiterapi ile birlikte, tümörün ve çevre dokuların 

zaman içindeki değişimini de içine alan, 4-D adaptif 

tedaviler her fraksiyonda yapılabilmektedir.

Ö.Şenkesen  



“Image Based Brachytherapy”
Görüntü Temelli

Görüntüleme ve tedavi planlama 
teknolojilerindeki yeni gelişmeler sayesinde 
anatomik noktaların
(A noktası) kullanıldığı 2 boyutlu (2D) brakiterapi 
uygulamaları yerini, hedef hacim ve riskli
organların tanımlandığı 3 boyutlu (3D) görüntü 
temelli brakiterapiye bırakmıştır. 

3D -brakiterapi sadece plan değerlendirilmesinde 
değil, aynı zamanda doz hesaplamalarında
da hedef hacmi ve risk altındaki organ hacimlerini 
göz önüne almaktadır. 



3D Görüntü Temelli Brakiterapi

3D tedavi planlama, brakiterapi alanına sınırlı girmiştir.     
???

- CT manuel beceriye doğrudan bağlıdır. Manuel yaklaşım 
ve dozimetri arasındaki ilişki,  PTV nin klinik tanımına dayanır. 

Diğer önemli sebep

- US, CT ve MR’ı tedavi planlama sistemlerine entegre 
etmedeki pratik zorluklardır. Ancak, kesitsel imaja dayalı tedavi 
planlama, brakiterapinin daha da gelişmesi için önemli bir 
unsurdur. 



2D BT, ortogonal film               3D, volümetrik 



Günümüzde

- Artifakt yapmayan metalik aplikatörler, MR uyumlu aplikatörler 3D BT’yi 
kolaylaştırmıştır.

BT için tedavi planlamadaki esas adım, GTV, PTV ve OAR in sınırlarının 
aplikatöre  göre belirlenmesidir.

-Volümlerin belirlenmesi CT ve MR ile yapılmaktadır.



3D print

aplikatör

Venezia



Hedef Volümler:GTV, HT-CTV, IR CTV



3D brakiterapinin aşamaları

- Aplikatörlerin yerleştirilmesi

- İlgili organın CT’lerinin alınması

- 3D volümlerin belirlenmesi

- Kateter rekonstrüksiyonu

- Kaynak duruş noktalarının aktivasyonu

- Normalizasyon

- Optimizasyon

- Plan değerlendirmesi



Normalizasyon

Planlamada elde edilen doz dağılımında, seçilen referans izodoz 
hattının, dozun %100’ünün geçtiği izodoz değerine ayarlanmasıdır.

Tek bir noktaya normalizasyon yapılabildiği, gibi kateterden belli bir 
uzaklıktaki hat boyunca da normalizasyon yapılabilir.

Tedavi planlama sistemleri modellerine göre ;

• target (hedef) noktalarına, 

• aplikatör noktalarına,

• A noktası gibi belli bir referans noktasına, 

• Kaynaktan belli bir uzaklıktaki referans bir hat ya da otomatik

veya manuel olarak belirlenen bazal doz noktalarına normalizasyon 
yapılmasına izin vermektedir



Ö.Şenkesen

Plan normalizasyon için Eclipse Brachyvision ve Nucletron Oncentra® Brachy planlama sisteminin  normalizasyon
seçenekleri.



Tandem ve çift ovoid uygulanan hastanın tedavi planı,

normalizasyon yapılmadan, standart yükleme ile elde edilen                 ICRU 38’e göre belirlenen A (sağ) noktasına normalize edilen doz dağılımı.



Brakiterapide Doz Optimizasyonu

Brakiterapide Optimizasyon ?

Belirlenen kriterlere en yakın doz dağılımlarının elde 

edilmesi için tekrarlanan  sürece, optimizasyon adı verilir.

Amaç:
Kullanıcı tarafından tanımlanan gerekliliklerin sağlandığı doz 

dağılımının elde edilmesidir.



Optimizasyon 

Brakiterapide optimizasyon kullanarak; 

• Hedef hacim içinde homojen doz dağılımı elde etmek,

• İstenilen  dozun hedefi kapsamasını sağlamak ,

• Hedef dışında hızlı bir doz düşüşü elde ederek kritik organları 
korumak mümkündür.



HDR brakiterapi - optimizasyon 

• Tek mikro kaynak, Stepping source,

• İstenen doz dağılımını elde etmek için
target volüme göre doz noktaları üretilir.

• Bu noktalarda istenen doz tanımlanır.

(fraksiyon başına istenen dozdur)

• Bu noktalardaki gerçek doz, her bir dwell 
pozisyonun doz katkılarının toplamına 
eşittir.

• En iyi doz dağılımını elde etmek için 
optimizasyon algoritmaları kullanılır.

Dwell pozisyonlar
Dwell time’lar



Doz Optimizasyon Metodları

• kaynak duruş ve sürelerinin manuel olarak optimize

edilmesi, (forward planlama)

• grafik optimizasyon, (forward planlama)

• geometrik optimizasyon, (forward planlama)

• nokta optimizasyonu, (forward planlama)

• anatomiye dayalı inverse optimizasyon (inverse planlama )



Forward optimizasyon tekniğinde, kaynak duruş yeri ve süreleri manuel 

olarak değiştirilerek istenen doz dağılımı elde edilmeye çalışılır.

Invers optimizasyon tekniğinde ise hedef hacim ve risk altındaki organların 
alması istenen dozlar baştan belirlenir. Burada, olası kaynak duruş yerini, optimal 
duruş sürelerini seçebilir ve hedef hacim ve kritik organların doz sınırlamalarını 
karşılayan duruş sürelerini tayin edebiliriz.



HDR brakiterapi ve kalıcı implant (I-125, Pd-103 veya Cs-131)
optimizasyonları arasındaki en temel fark, 

HDR için optimizasyon, doz hesaplamasının bir parçası iken 

Kalıcı implantta optimizasyon, uygulamanın bir parçasıdır



Grafik Optimizasyon

lokal veya tam değişiklik yapabilcek seçenekler bulunur. 

Kaynağın tek bir pozisyondaki duruş süresini (lokal) veya 
duruş yerlerinin tümü yada bir bölümünü seçip (tam), izodoz 
eğrisinin bilgisayar ekranı üzerindeki grafik görüntüsü 
üzerinden uygun hale getirmek mümkündür.

Optimizasyon uygulamadaki bütün aplikatörler veya 
kateterler için eşzamanlı yapılır.



Tandem ve ovoidler için Grafik optimizasyon yöntemi kullanılarak elde edilen doz dağılımları ve duruş zamanları.



Geometrik Optimizasyon

Hasta anatomisi yerine seçilen geometrik bir noktaya ya 
da seçilen bir hacme yapılan optimizasyondur.

Yaygın olarak interstisyel implantların doz dağılımlarını 
iyileştirmek için kullanılır.

Tandem ve çift ovoid uygulaması ICRU A noktası seçilerek 
geometrik optimizasyon ve hedef hacim dikkate alınarak

grafik optimizasyon yapılabilinir.



Geometrik Optimizasyon
A noktası



Doz Noktalarına Optimizasyon

Bu yöntemde belli bir nokta veya noktalara verilecek doz belirlenir.

Doz optimizasyonu referans olarak seçilen noktaların belirlenen dozu 
alması için yapılır. Bu noktalara optimizasyon noktaları denir. 

Hem hedef hacim, hem de normal dokular için belirlenen bütün 
kriterleri yerine getiremeyebilir.



Standart Yükleme& Manuel Optimizasyon (Dose Shaper)
Volüm Optimizasyon



Invers optimizasyon

IPSA: Inverse Planning By Simulated Annealing

Lessard ve Pouliot 2001 geliştirmiştir.

Oncentra Brachy inverse planlama için stokastik optimizasyon 
algoritmasını kullanırken 

Eclipse BrachyVision Genetic algoritma kullanmaktadır

Hedef hacim ve kritik organlar için kaynak duruş süresi otomatikdir.



Invers optimizasyon

PTV’nin istenilen  dozu alması için ; 

• riskli organ ve çevre dokuların korunması 

• hedef hacim için minimum ve maksimum doz kriterleri,

• riskli organlar için ise istenen hacimlerdeki doz kriterleri

önemlidir.

IPSA ile elde edilen doz dağılımları grafik optimizasyon

ile elde edilen hedef volüme  benzer doz dağılımları verir. 



Invers optimizasyon

Özellikle inhomojen implantlarda (meme veya prostat) IPSA, 

geometrik optimizasyon yöntemiyle , 

daha düşük riskli organ dozu 

daha yüksek doz homojenitesi sağlar



Invers optimizasyon

• Her tür hedefi optimize eder

• Global (lokal min’den kaçınır ve global min’a yaklaşır)

• Hızlı (Unique Design) 



Invers optimizasyon

Doz tanımı /Doz optimasyonu

Invers planlamada  önemli problem

– İlgili volümlerin konturlanması

(birden fazla volüm olmalı)

– Doz parametrelerinin tanımlanması



Invers optimizasyon

Optimizasyon problemi

• Hedef volümde tanımlanan  dozu en iyi şekilde nasıl  
homojen sarabilir?

• Risk altındaki organları veya üst üste binen dokulardaki 
dozu en aza nasıl indirebiliriz?



Invers optimizasyon

Kaynak pozisyonlarının aktivasyonu

Target veya Target+margin içindeki tüm kaynak 
pozisyonları otomatik olarak aktive olurlar.

Riskli organlardaki veya konturlanmayan normal 
dokulardaki kaynak pozisyonları aktive olmazlar.



Invers optimizasyon

• Kateter şeması

• Dozun tanımlanması ve optimizasyonu

• Kaynak duruş pozisyonları

• Kaynak duruş süreleri

• Doz dağılımının eldesi ve değerlendirilmesi

IPSA ile saniyeler içinde yapılabilir.



Invers optimizasyon

HDR Brakiterapide IPSA;

özellikle kompleks topografi ve aplikasyon tekniklerinde

– Klinik dozimetrik gereksinimlerle hasta bilgilerini entegre eder.

– Daha hızlı ve daha tekrarlanabilir planlama işlemi

– Daha iyi target kapsaması ve organ koruması   sağlamaktadır.



Hibrit Invers Planning Optimization (HIPO)

(HIPO)                    2 görev                    İnvers planlama ve invers optimizasyon

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1538472116304950


Hibrit Invers Planning Optimization (HIPO)

çok sayıda kateterin kullanıldığı HDR prostat implantlarında kullanıcı 

tarafından tanımlanan belli sayıda kateterin template deliklerine otomatik 
yerleşimine olanak tanır.

Kaynak duruş noktaları hesabı ve otomatik kaynak aktivasyonu yapar.

Kateter ve kaynak yerleşimi tespit edildiğinde her bir kateterin pozisyonu

ve her bir kateter içindeki duruş yeri ve duruş sürelerinin

her ikisini de HIPO algoritması optimize eder.

HDR prostat tedavisinde üretra dozu ve hesaplama süresi Hıpo ve Invers 

Optimizasyon ile anlamlı. 



SONUÇ

Kullanılan algoritmalar kullanıcının tam olarak elde etmek 
istediği sonucu bulamazlar. Ancak belirlenen hedeflere 
ulaşmak için yardımcı araçlardır.

Optimizasyon yöntemleri tedavi hedeflerini elde etmek 
için planlayıcıya yardım eder, ancak optimizasyondan önce 
yapılması gereken en önemli adım aplikatör veya kateterlerin 
hastaya uygun şekilde yerleştirilmesidir



HDR  BED-EQD2



Deneyimli Uygulayıcı
Doğru Aplikatör seçimi

Uygun doz planlama 



SAYGIYLA ve ÖZLEMLE
ANIYORUZ



TEŞEKKÜRLER


