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▪Brakiterapi (BT) kelimesi eski Yunan kelimelerinden
gelmektedir.

 kısa, yakın
 tedavi anlamına gelir.

▪Brakiterapi, radyoaktif kaynakların ışınlanacak olan
dokunun yakınına veya içine yerleştirilmesiyle yapılan bir
tedavidir.

Brakiterapi (Küriterapi)



> Bu tedavide, tümöre yüksek doz verilirken, çevre dokularda
hızlı doz düşüşü nedeni ile doz düşüktür.

> Brakiterapi, tümörlerin uzun sürede tedavi edildiği eksternal
terapinin aksine, kısa süreli tümör tedavisinde kullanılmaktadır.

> Tek başına kullanılabileceği gibi eksternal radyoterapi, cerrahi
ve kemoterapi ile birlikte de kullanılabilmektedir.



Brakiterapi uygulamalarında 

Tümör (tümör yatağı)       etki

Çevre sağlam doku                                            hasar



› ICRU’nun 38 No’lu Raporu’na göre, serviks kanserinin Brakiterapi
ile tedavisi için geniş klinik deneyime dayalı üç temel sistem
geliştirilmiştir:

› Stockholm Sistemi
› Paris Sistemi
› Manchester Sistemi

› 1938 yılında tanıtılan Manchester Sistemi, orijinal Paris
Sistemi’nden türetilmiştir. En yaygın olarak kullanılan sistemdir (1).

› 1. Tod ve Meredith 1938



Geleneksel 2D Görüntü-Tabanlı Planlama

▪Manchester Sistemi aslında,
uterus ve vajinanın şekil ve
büyüklüğünden bağımsız
olarak serviksin yakınındaki A
noktasına ~54 cGy/h lik sabit
bir LDR ( low dose rate ) dozu
vermek için tasarlanmıştır
(Şekil 1). Şekil 1. Klasik Manchester sisteminde “A” ve “B” noktalarının tanımı.

A Noktası, uterusun merkez kanalına 2 cm yanal ve uterus ekseninde
lateral fornikse mukozadan 2 cm yukarı olarak tanımlanır. B noktası, A
noktasından enine eksende, orta çizgiden 5 cm uzakta olarak
tanımlanır. Doz hesaplamalarının 2B veya 3B görüntülerden yapıldığı
klinik uygulamada, A noktası genellikle intrauterin kaynağın
flanşından 2 cm yukarı ve merkezi kanaldan 2 cm yanal alınır.



A noktası anatomik bir nokta olmayıp geometrik bir noktadır.
Radyasyon nekrozlarının meydana geldiği ilk noktadır. Hastalıklı
doku için minimum dozu, sağlıklı doku için maksimum dozu ifade
eder.

B noktası, A noktasının 3 cm lateralinde bulunmaktadır.

➢ A noktası tümörü
➢ B noktası ise parametriumları

temsil etmektedir.

Klasik Manchester sisteminde “A” ve “B” noktalarında 



A NOKTASI

Geleneksel 2D Görüntü-Tabanlı 
Planlama

Şekil 1



Geleneksel 2D Görüntü-Tabanlı Planlama

▪ Konvansiyonel iki boyutlu (2-B)
brakiterapinin asıl sınırlılığı,
aplikatör ve noktaya dayalı
olmasıdır. Bu nedenle, tümör
hacimleri ve risk altındaki organ
(OAR) hacimleri hakkında bilgi
eksikliği vardır. Jinekolojik
brakiterapi için, ICRU Rapor
38'in tavsiyelerine göre, rektum
ve mesane için nokta dozları (
Şekil 2 de görüldüğü gibi)
geleneksel olarak hesaplanır ( 1 ).

1.ICRU Rep. 38, ICRU, (1985)

Şekil 2



Bu nokta dozları, her zaman organın tüm hacmi
tarafından alınan dozu temsil etmemektedir.
Sonuç olarak, risk altındaki organ (OAR)
hacimlerine yönelik dozlar çoğu zaman doğru bir
şekilde bilinmez. (2,3).

2. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 62 (2005) 131–137

3. Radiother. Oncol. 30 (1994) 231–238)



Geleneksel 2D Görüntü-Tabanlı Planlama

▪Dolayısıyla, mesane gibi bir organda nokta dozlarla toksisite
insidansı arasında anlamlı bir ilişki yoktur (1,2,3).

▪Ayrıca, tümörün üç boyutlu yapısının tam tespit
edilememesine bağlı olarak (Şekil 2) büyük tümörler için
yetersiz doz kapsamı nedeni ile lokal kontrol tehlikeye girer
(4).

1. Radiother. Oncol. 26 (1993) 203–211.
2. 2. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 13 (1987) 1025–1033.
3. 3. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 12 (1986) 37–44 ).

4.  The GEC ESTRO Handbook  of Brachytherapy, ESTRO, Brussels 
(2007)



▪ İki boyutlu brakiterapi planlaması;
hastaya uygulanan aplikatörlerin,
AP/LAT radyografi görüntülerinin
kullanımıyla elde edilen , 2 boyutlu
görsele göre tümörü sardığı
düşünülen izodozla hesaplanır (1).

▪ Radyoaktif olmayan dummy
kaynaklar, kaynağın aplikatör
içinde gerçek yerleşimini simule
etmek için kullanılır (Şekil 3).

ŞEKİL 3 Manchester tipi bir aplikatör ile rahim ağzı kanserinin tedavisi için
ortogonal radyografiler, aktif kaynak pozisyonları (daha karanlık dolu
daireler), mesane ve rektum dozu hesaplama noktaları (daha açık renkli
daireler) : (a) AP projeksiyonu; (b) yanal izdüşüm. (Gerbaulet, A., Potter,
R., Mazeron, J.-J., Meertens, H. ve Van Limbergen, E. (ed.), 2002.
Brakiterapinin GEC-ESTRO El Kitabı. ESTRO, Brüksel. İzinle.)

1.Gerbaulet ve ark. 2002



Geleneksel 2D Görüntü-Tabanlı Planlama

Mesane referans  noktası

Rektum referans noktası



3BOYUTLU GÖRÜNTÜ-TABANLI
PLANLAMA



3D Görüntü-Tabanlı Planlama

▪Brakiterapi tedavi planlaması için BT ( Bilgisayarlı Tomografi )
görüntülerinin kullanımı hem serviks bölgesi(1) ve hem de interstisyel
implantlar(2) için ilk kez 1980 yılında rapor edilmiştir.

▪ 1985’te ICRU’nun 38 No’lu Raporu, kullanılan dozimetrik referans
noktalarına alternatif olarak çok az BT’den bahseder.

▪ 1997’de ICRU’nun 58 No’lu Raporunda, ek bilgiler olarak Doz-
Volüm-Histogramı (DVH) verilerinden bahsedilmiştir.

▪Bugün, piyasada bulunan ticari Brakiterapi Tedavi Planlama
Sistemleri BT-tabanlı aplikatör/kaynak lokalizasyonu, üç boyutlu (3-
D) anatomik yapı tanımını ve DVH analizini sağlamaktadır.

1. Lee ve ark. 1980
2. Elkon ve ark. 1981



3-D BRAKİTERAPİ PROSEDÜRLERİ

▪Bir 3 boyutlu yüksek doz hızlı (HDR) brakiterapi
programının tasarımı ve uygulaması, tedavinin güvenli ve
etkili olması için gereken bir dizi işlem gerektirir.

▪Bu nedenle, hasta tedavisine başlamadan önce tüm
prosedürlerin belirlenmesi ve test edilmesi önemlidir.



▪Prosedürlerin 
başında uygun 
aplikatörlerin
kullanılması 
gelmektedir.



brakiterapisi

https://merdanfayda.com/3-boyutlu-brakiterapi/

https://merdanfayda.com/3-boyutlu-brakiterapi/


▪Öncelikle;

▪ a) Aplikatörün doğru şekilde uygulanması ve test edilmesi;

▪ b) Görüntülenebilen Tümör hacmini (GTV), klinik hedef hacmini
(CTV) ve risk altındaki organ ( OAR ) hacimlerini belirlemek için
yüksek kaliteli 3 boyutlu tıbbi görüntüleme cihazlarının
kullanılması;

▪ (b) Bekleme sürelerini ve pozisyonlarını optimize etmek için 3
boyutlu tedavi planlama sistemlerinin (TPS'ler) kullanılması;



▪ (c) GTV, CTV ve OAR hacimlerinde 3 boyutlu olarak
dozun hesaplanması;

▪ (d) Doz hacim histogramları (DVH'ler) ve 3-D doz
görselleştirme araçlarını kullanarak doz planının
değerlendirilmesi;

▪ (e) Plan verilerini tedavi cihazına doğru şekilde
aktarılması;

▪ (f) Tedavi sonucunun klinik olarak değerlendirmesi,

Tedavi prosedürleri açısından izlenmesi gereken
mecburi bir yoldur.

( IAEA HUMAN HEALTH REPORTS No. 12 )



APLİKATÖRLER



> Geleneksel sistem aplikatörleri
artifakt oluşturan metal aksamdan
oluşur ( Şekil 4 ) Zırhlı veya zırhsız
olan bu metalik aplikatörler CT
görüntüleri üzerinde güçlü
artifaktlar yaratır. Bu nedenle
aplikatörlerin planlama sırasında
tekrar yapılanması ve hedef tanımı
için onları kullanılır hale getirilmesine
ihtiyaç duyulur.
> AAPM task Grup-43 bunu
önermemektedir.

Şekil 4 Cis Bio Curietron cihazında
kullanılan çelik aksamlı aplikatörler

APLİKATÖRLER



▪Yeni sistem aplikatörler kompozit
fiber v.b. malzemelerden yapılır.
İntrakaviter uygulamalarda
aplikatör seti tandem ve iki intra-
vajinal ovoid'ten oluşur.

▪Ayrıca 3D görüntüleme
sistemleriyle tam uyumludur (Şekil

5). Hiçbir artifakt oluşturmaz.
Şekil 5 Kompozit fiber borudan üretilmiş modern sert,
ayarlanabilir Manchester tarzı aplikatör. Kompozit
malzeme, serviks brakiterapi tedavilerini planlamak
için elde edilen BT ve MR görüntülerinde geleneksel
paslanmaz çelik borularda görülen bozulmaları
ortadan kaldırır.



3-D BRAKİTERAPİ 
PROSEDÜRLERİ



3-D BRAKİTERAPİ PROSEDÜRLERİ

▪Uygun aplikatörle birlikte, Gross tümör hacmini (GTV), klinik
hedef hacmini (CTV) ve Risk Altındaki Organ (OAR) hacimlerini
belirlemek için yüksek kaliteli üç boyutlu (3-D) tıbbi
görüntüleme cihazlarının (MRI,BT,ultrasonv.b.) kullanılması
gerekmektedir.



3-D BRAKİTERAPİ PROSEDÜRLERİ

▪Üç boyutlu brakiterapide kesitsel görüntüleme

yöntemleri ( CT, MR veya ultrason) öncelikle aplikatör

geometrisi ile birlikte CTV ve OAR hacimlerini

tanımlamak için kullanılır.



▪Bu nedenle, tercih 
edilen görüntüleme 
yöntemi ideal 
olarak, hedef 
görselleştirme ve 
aplikatör
rekonstrüksiyonu 
için en iyi görüntü 
kontrastını elde 
etmeye 
dayanmalıdır.

1.CT

2.CT

Görüntüleme yöntemleri



1.CT

2.CT

Görüntüleme yöntemleri



▪ Planlama sırasında 3D görüntüleme (CT ve MRI) kullanılarak
tanımlanan limitler ve belirsizlikler anlaşılmalı ve hesaba
katılmalıdır.

▪Ancak hedef tanımı için 3D görüntülemeden gelen ilave bilgi;
▪OAR tanımlama,
▪ katheter ve aplikatörün yapısının tam tespiti,
▪ doz planlama,

genel tedavi kalitesini elde etmek için yardımcı olan, en fazla
önem taşıyan güvenlik önlemleridir.



Amerikan Tıp Fizikçiler Birliği (AAPM) Görev Grubu 43 «doz
hesaplamaları sırasında homojen olmayan ( artifakt )
bölgelerde düzeltmelerin uygulanmamasını» istemektedir.
(1).

1. Med. Phys. 22 (1995) 209–234



Aplikatör Tanımı

▪ Pratik uygulamaya ilişkin yaklaşımlar yıllar içinde gelişmiş
olmasına rağmen iki veya daha fazla boyutlu görüntülerde
aplikatör koordinatlarının hesaplanması daha hassas ve zaman
alıcıdır.

▪ 3D görüntülemeye geçiş, anatomiyle bağlantılı olan aplikatörün
uygulandığı bölgedeki koordinatların elde edilmesini büyük
ölçüde kolaylaştırmıştır.



➢ BT-tabanlı planlama, anatomi tarifi ve katheter tanımında bazı
otomasyonlara izin verir.

➢ Örneğin, prostat yüksek doz brakiterapi uygulamasında
(HDR’sinde) otomatik katheter yerleşimi kolaylıkla yapılabilir.

Aplikatör Tanımı



Aplikatörün Konturlanması



GYN Tandem + Ring

Şekil 5 : 3D görüntüğü eşliğin de anatomik organların, tümörün ve aplikatörlerle

birlikte kaynak pozisyonunun tanımlanması



Op. End. Ca. Lı hastanın AplikatörTanımlanması



Aplikatör Tipi Offset Değeri

Multichannel 7 mm

Ring 7 mm

Tandem 6 mm

Ovoid 6 mm

Bronş 3 mm



RİSK ALTINDAKİ
ORGANLAR VE 
HEDEF HACİM 

TANIMI



▪Groupe Européen de Curie-thérapie - Avrupa Radyoterapi ve

Onkoloji Derneği (GEC – ESTRO)(1,2) rahim ağzı kanserinde

volumetrik görüntü tabanlı 3-B brakiterapinin uygulanması ve

raporlanması ile ilgili çalışmasında, uygulama sırasında MR

görüntülemesine dayalı bir hedef kavram tanıtarak, GTV,

yüksek riskli CTV (HR-CTV) ve orta riskli CTV (IR-CTV)

tanımlarını getirmiştir.

1. Radiother. Oncol. 78 (2006) 67–77. 
2. Radiother. Oncol. 74 (2005) 235–245.)



▪Bu tanımlamalarda Görüntülenebilen Tümör Hacmi (Gross
Tümör Hacmi GTV)“Palpe edilebilir veya görünür/ gösterilebilir
ölçüde malign büyümenin yeri” olarak tanımlanır (1).

▪GTV genellikle Radyasyon Onkoloğu tarafından yapılan fizik
muayeneden ve görüntüleme yöntemlerinden (CT, MR ve
PET gibi) ve diğer tanı yöntemlerinden (patolojik ve
histopatolojik raporlar gibi) elde edilen bilgilere
dayanmaktadır.

Görüntülenebilen tümör hacmi (Gross Tümör Hacmi-GTV):

1. ICRU Rep. 50, ICRU, Bethesda, MD (1993)



▪Rezidüel makroskopik hastalık nedeniyle «lokal nüks riski» ve
«orta riskli» CTV (IR-CTV) ile «yüksek riskli» CTV (HR-CTV)
tanımları Brakiterapi uygulamasında en fazla rezidüel
mikroskobik hastalığı olan lezyonun başlangıç makroskopik
boyutuna karşılık gelen bölgelerdir.

▪ “Klinik hedef hacmi (CTV), ortadan kaldırılması gereken
gösterilebilir bir GTV ve / veya alt klinik mikroskobik malign
hastalık içeren doku hacmidir.

▪ Bu nedenle bu hacmin, tedavi, kür ya da küçültme amacına
ulaşmak için uygun şekilde tedavi edilmesi gerekir. ”[ICRU Rep. 50]



▪Grup ayrıca ICRU Rapor 38 'de tarif edildiği gibi standart
doz reçete metodu ile başlayarak yani A noktası veya 60 Gy
referans hacmini kullanırken oluşan düşük doz bölgelerini
ortadan kaldırmak ve CTV nin tamamen kapsanması için
yükleme ve bekleme sürelerini ayarlamayı önerdi (1).

▪Bu nedenle, iki boyutlu brakiterapi tedavisinde geleneksel
olarak kullanılan parametrelerin, üç boyutlu tedaviye geçiş için
hâlâ faydalı olduğu düşünülmektedir.

1. ICRU Rep. 38, ICRU, Bethesda, MD (1985)



GÖRÜNTÜLEME: RİSK volüm TANIMINDA 
HEDEF VE ORGANLAR

▪Üç boyutlu brakiterapi uygulamaları kesitsel görüntüleme
yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir.

▪BT, MR veya ultrason kullanımı, öncelikle aplikatör
geometrisi ile birlikte CTV ve OAR hacimlerini tanımlamak
için kullanılır(1).

▪AAPM Task Grubu 43 e göre homojen olmayan
düzeltmeleri önermediğinden, tercih edilen görüntüleme
yöntemi ideal olarak, hedef görselleştirme ve aplikatör
rekonstrüksiyonu için en iyi görüntü kontrastını elde
etmeye dayanmalıdır.

1. IAEA Training Course Series No. 42, IAEA, Vienna (2010).



▪Tanımlama süreci, klinik tanı ve klinik muayeneye , BT'de

aplikatör hastaya takılı iken alınan kesit görüntülere

(tercihen MR-T2 ağırlıklı) dayanmaktadır.

▪Serviks kanserinde yüksek riskli CTV, brakiterapi

sırasındaki GTV (eğer varsa), bütün serviksi ve varsayılan

ekstraservikal tümör uzantısını içermektedir (1).

1.Radiother. Oncol. 74 (2005) 235–245.



› Teknik raporlar ve konu ile ilgili yapılan yayınlar; 3-B
brakiterapi tedavileri sırasında jinekolojik tümörler hariç
diğer hacim bölgelerinde (örneğin, meme ve prostat) hedef
hacim belirlemesi için çok az spesifik tanım getirmiştir.

› Brakiterapi için konturlama yaparken ICRU tarafından
eksternal ışınlama için tanımlanan aynı konseptlerin
kullanılabileceğini belirtilmiştir (1).

› Bununla birlikte, 3-B brakiterapi için, iç hedef hacim ve
planlama hedef hacmi tanımlanmamıştır

› 1.(Supplement to ICRU Report 50), ICRU Rep. 62, ICRU,
Bethesda, MD (1999)].



› Risk altındaki organlar genellikle organ duvarı yerine bütün bir
yapı olarak (mesane, sigmoid kolon ve rahim ağzı kanserinde
rektum gibi) şekillendirilir.

› Çünkü 5 cm³'ten küçük hacimler dikkate alındığında, DVH'ler
mesane ve rektum için dış organ kontürlerinden hesaplanabilir
ve sadece organ duvarları için hesaplanan DVH'ler yerine
kullanılabilir (1).

1. Radiother. Oncol. 68 (2003) 269–276



BRAKİTERAPİDE 
GÜNCEL YAKLAŞIM 

IGBRT



BRAKİTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIM : IGBRT

Brakiterapi uygulaması öncesi ve brakiterapi uygulaması
sırasında görüntülemede MRG’nin kullanıldığı bu yeni
teknikle jinekolojik brakiterapide gerek dozimetrik
gerekse klinik sonuçlar yönünden önemli ilerlemeler
sağlanmıştır.

1. Lindegaard JC, Tanderup K, Nielsen SK, Haack S,Gelineck J.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;71(3):756–64.

2. Potter R, Dimopoulos J, Georg P, Lang S, Waldhausl C,
Wachter-Gerstner N, et al, Radiother Oncol 2007;83(2):148–55.



Üç-boyutlu görüntü kılavuzluğunda BRT (IGABRT) ile
normal dokulardaki doz azalırken, tümörlü dokuya
daha yüksek dozlar uygulanabilmekte böylece lokal
kontrol şansı artabilmektedir (1).

1.Orton CG. Acta Oncol 1998;37:117–25.



Groupe Europe’en Curietherapy-European Society of Therapeutic Radiation
Oncology (GEC-ESTRO)önderliğinde oluşturulan grup serviks kanseri için iki
klinik hedef hacim tanımlamıştır;

➢ 1. Yüksek risk klinik hedef hacim (High Risk- Clinical Target Volume:
HR-CTV) : konvansiyonel BRT’deki A noktasından türetilmiştir. Bu alandaki
dozlar A noktasında tanımlanan dozlara benzemektedir. HR CTV tanımı;
tüm serviksi, tahmini tümör uzanımını, MR’daki rezidüel bölgeleri kapsar.
Ayrıca bir emniyet sınırı verilmez. Bu bölgedeki dozlar makroskopik tümörü
ortadan kaldırmak için yeterlidir BRT sırasında makroskopik rezidüel
tümörü bulunmayan hastalarda HR-CTV serviksin tamamıdır.



1. Jemal A, Murray T, Samyels A et al. CA Cancer J Clin 2003;53:5-26

➢2. Orta risk hedef hacim (Intermediate risk- clinical target
volume IR-CTV).

➢Bunların dışında bir de düşük riskli klinik hedef hacim (Low
Risk-Clinical Target Volume: LR-CTV) kavramı vardır (1) .

➢Ancak bu kavram eksternal RT ve/veya cerrahi ile tedavi edilmesi
gereken bölgeleri tanımlamaktadır ve bu nedenle BRT’de
kullanılmamaktadır.



MR ve BT ile Görüntüleme



MR ve BT ile Görüntüleme



➢IGABRT, jinekolojik tümörlerde son zamanlarda kullanılmaya
başlanan ve bu hastaların tedavisinde önemli gelişmeler ve
kolaylıklar sağlayan bir yöntemdir(1,2,3).

➢IGABRT’de hastalara tedavi öncesi ve tedavi sırasında
Manyetik rezonans (MRG) görüntüleme çekilmektedir. MRG
yerine, ultrason (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) veya
fonksiyonel görüntüleme tekniklerinden de faydalanılabilmekle
beraber bunların kullanımı daha sınırlıdır (4).

1. Beriwal S, Heron DE, Mogus R et al. Radiation Oncol 2008;3:7-10. 
2. Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Ebruli G. Basic Radiation Oncology. Springer

New York 2010 p: 445-53. 
3. Schwarz G. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1969;105:579-85
4. Petereit DG, Pearcey R. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995;31:103–7



MRI eşliğinde IGABT



➢IGABT de kullanılan aplikatör ve fiksatörlerin MRG ve BT uyumlu olma
zorunluluğu vardır. Ayrıca tedavi sırasında alınan görüntüler sayesinde set-up
hataları ve organ hareketlerine bağlı hatalar en düşük düzeye
indirilebilmektedir.

➢Konvansiyonel eksternal RT’de klinik hedef hacime set-up hatalarını ve organ
hareketlerini karşılamak için emniyet sınırı verilirken; IGABRT’de emniyet
sınırı verilmediği için anterior-posterior ve lateral de doz platoya ulaşamaz. Bu
nedenle emniyet sınırı sadece longitudinal yönlerde önerilebilir(1).

1. Schwarz G. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1969;105:579-85



▪Tedavi sırasında tümör boyutu değiştiğinden GTV ve CTV
de değişir. Bu nedenle hem tanı anında hem de eksternal
RT den sonra mutlaka tümör hacmi değerlendirilmelidir.

▪BRT uygulamasın sırasında da her bir fraksiyonda tümör
hacmi değişebileceği için IGABRT tümör hacminin doğru
saptanabilmesine olanak tanır.

1. Jemal A, Murray T, Samyels A et al. CA Cancer J Clin 2003;53:5-26. 
2. Beriwal S, Heron DE, Mogus R et al. Radiation Oncol 2008;3:7-10. 
3. Vaginal Cancer. In Beyzadeoglu M, Ozyigit G, Ebruli G. Basic Radiation

Oncology. Springer New York 2010 p: 445-53.



Tedaviye bağlı volüm değişimi



▪ IGABRT’de hem hedef hacmin hem de kritik organların aldığı
dozlar konvansiyonel BRT’ye göre daha kesin bir şekilde
belirlenebilmektedir. Hedef organı kapsayan doz, doz-hacim
histogramları ile değerlendirilebilir. Ayrıca aplikasyon sırasında
hem GTV’de hem de çevre kritik organlarda etkilenme
görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

▪Tedavi sırasında gerek tümör hacminin küçülmesi gerekse de GTV
ve kritik organlardaki bu değişiklikler fraksiyonlar arasında
anatomik farklılıklar yaratabilir. IGABRT uygulamalarında her
tedavide yeni bir görüntüleme kullanılması dolayısıyla bu problem
çözülebilir.



▪ IGABRT’nin konvansiyonel BRT’ye göre avantajı ampirik
olarak belirlenen A noktası yerine tüm tedavi hacmi, hedef
hacim ve kritik organların almış olduğu dozları doz-hacim
histogramları ile doğru bir şekilde belirleyebilmesidir.

▪Ancak IGABRT henüz yeni bir kavramdır.

▪ IGABRT’nin alanında deneyimli RT merkezlerinde yapılması
oldukça önemlidir.

▪ Çünkü HR-CTV, IR-CTV ve hatta kritik organların
kontrulanmasında kişiler arasındaki farklılıklar büyüktür.

▪ IGABRT ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir.



KAYNAK YÜKLEME



Kaynak Yükleme

▪ 3D görüntüleme; anatomiye bağlı katheter yerleşiminin
görselleştirilmesini, hastanın target bölgesindeki doz
hesabının yapılarak tedavisi hedeflenen bölgelerdeki dozun
doğru tespit edilmesini ve dozimetrik endekslerin
hesaplanmasını sağlar.

▪Bu parametreler de hesaplamaları eski rigid sistemden
kurtararak hesap esnekliği sağlayarak fizikçiye her
hastanın anatomisine bağlı kişişel doz dağılımını elde etme
olanağını sağlar.



Çok Yöntemli Görüntülerin Füzyonu 
ve Kaydı

▪ 3D planlamanın en önemli avantajlarından biri hedef tanımı
geliştirmek için farklı kaynaklardan gelen bilgileri bir araya
getirme olasılığıdır.

▪Bu 2D veya film-tabanlı planlamayla doğal olarak zordur.



Yapı Tanımı: CTVs ve OARs

▪ Eksternal Radyoterapi ile benzer bir şekilde, ilgili anatomik yapılar
konturlanarak CTVs ve OARs’lar tanımlanır. Burada CTVs ve OARs’lar sık
sık brakiterapide eksternal tanımla ile aynı kabul edilir.

▪ 3D görüntüleme, tümör ve OAR belirlenmesini arttırarak daha doğru doz
raporlanmasına ve doz-yanıt eğrilerine izin verir.



Op. End. Ca.
Hedef Hacim: CTV
Riskli Organlar: Rektum ve Mesane



KAYNAK POZİSYONLARININ
AKTİVASYONU VE NORMALİZASYON



Kaynak Pozisyonlarının Aktivasyonu



Op. End. Ca.Kaynak Aktivasyonu



▪ Nokta

Katteter Noktaları

Hasta Noktaları

Basal Noktalar

Hedef Noktaları

CTV

HRCTV

Aplikatör Noktaları

Normalizasyon Metodları



Op. End. Ca. Hastadaki Normalizasyon



DOZ TANIMLAMALARI



Doz Tanımlamaları

▪Doz bir noktaya standart ise (Örneğin A Noktası) anatomi
kontur kabiliyeti doz dağılımının daha fazla kesinliğini gerektirir.
(1)

1.Kim ve Ark. 2004



Op. End. Ca. Dose Prescription



Doz Tanımlamaları

▪ 3D planlama sistemlerinden yeni nesil planlama sistemleri
DVHs’leri oluşturabilir.

▪Herhangi bir konturlu organın doz dağılımı onun DVH ile
tanımlanabilir.

▪Diğer bir deyişle, istenen sonuç girdi olur. Pratik olması için, bir
DVH’ten birkaç hacimsel doz elde edebilir.



DVH Amaç Özellikleri

▪Vn, reçete dozunun % n’sini alan ilgili bölgenin (ROI) hacmidir.

▪Genel olarak V, ROI hacminin yüzdesi olarak bildirilir. Örneğin,
V100’ünü alan ROI hacminin yüzdesini gösterir.

▪Benzer şekilde Dm, ROI hacminin %m’sini kapsayan minimum
dozdur.

▪Dm, reçete edilen dozun yüzdesi olarak ya da sadece Gy olarak
ifade edilebilir. D90 (Gy) dolayısıyla ROI hacminin %90’ını
kapsayan minimum dozu gösterir.



▪ Prostat kanseri için, Stock ve ark. (1998), prostat bezinin (D90)
%90’ına verilen dozun, daha sonra teşhis edilen PSA nüks riski
üzerine kritik bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir.

▪D90 böylece prostat implantları için önemli bir reçete değeri haline
gelmiştir.

▪HDR prostat brakiterapisi için, çok merkezli bir çalışma olan,
2007’de tanımlanan RTOG (Radiation Therapy Oncology Group)
0321 protokolü (1) HDR prostat brakiterapisi için bir kalite
güvencesini geliştirme ile ilgilidir.

1. Hsu ve ark. 2010



▪RTOG 0321 önerileri aşağıdaki gibidir:

1. Primer hedef hacmin (Vprostat 100>90%) en azından %90’ına dozun
verilmesi,

2. Rektum ve mesane dozunun %75’ini alan hacminin 1cc’den küçük olacak
şekilde sınırlandırmak, (Vrektum75 ve Vmesane75 < 1cc),
ve

1. Dozun %125’ini alan üretra hacmini 1cc’den küçük olacak şekilde
sınırlandırmak(Vüretra125 < 1cc).



DVH’e Dayalı Değerlendirme

▪Hangi parametrenin ayarlanması gerektiğini hızlı şekilde
belirler.

▪Tüm bölgelerin doz dağılımlarını değerlendirir.

▪ Klinik olarak kabul edilmiş referans değerlerle mukayese
eder.



Op. End. Ca.nın DVH Analizi (GEC-
ESTRO)



PLAN DEĞERLENDİRME VE 
OPTİMİZASYON



Plan Değerlendirme (Klinik Olarak)

▪ 3D görüntüleme ve planlamanın en önemli faydalarından birisi
anatomisiyle doz dağılımının uzaysal uygunluğunun doğrulama
yeteneğidir.

▪Örneğin, eğer varsa sıcak noktaların varlığı ve lokalizasyonu
basit bir görselleştirme ile değerlendirilebilir.



› Kantitatif olarak, doz dağılımı genellikle DVH’den türetilen
dozimetrik endekslerin sınırlı bir miktarı kullanılarak
değerlendirilir.

› Modern planlama sistemleri, her doz değişiminden sonra
otomatik olarak DVH’leri update etme ve beklenen değerlerle
karşılaştırma yapabilme yeteneğine sahiptir.

Plan Değerlendirme (Klinik Olarak)



Plan Optimizasyonu

▪Tedavi hacmindeki uygun sayı ve kaynakların iyi pozisyonlaması
planlama sürecinin sonuçlarıdır.

▪HDR brakiterapide doz, kaynak dwell sürelerinin değiştirilmesiyle
kontrol edilir - ki bu süreler zaten implante edilmiş katheter
boyunca yerleştirilen noktalarda harcanan sürelerdir.

▪ Plan optimizasyonu, bir sistem kullanıldıktan sonra doz dağılımını
manuel bir değişikliği olarak ifade edilir.

▪Bununla birlikte günümüzde plan optimizasyonu, daha çok
değiştirmek ve parametreleri optimize etmekte kullanılan bilgisayar
algoritmaları anlamına gelir.



Plan Optimizasyon Metodları

▪Manual dwell weights/times

▪Graphical optimization

▪ Points optimization

▪ İnvers optimizasyon



Op. End. Ca.lı hastanın Plan Optimizasyonu



Op. Serviks Ca.



Opere Serviks Ca.lı hastanın plan Aktivasyon ve 
Normalizasyonu



Op. Serviks Ca.lı hastanın DVH



Brakiterapi Uygulamaları
Multi Channel



Multi Channel
DVH



Tandem+Çift Ovoid



Tandem+Çift Ovoid
DVH



Akciğerde Çift Katheter



Akciğerde Çift Katheter DVH



Akciğerde Tek Katheter
(Fantom)



Memede Çoklu Katheter



Memede Çoklu Katheter
DVH



Memede Çoklu Katheter
(Fantom)



MR ile Planlama



MR ile Planlama
DVH



EVE GÖTÜRÜLECEK BİLGİ

1. 2 Boyutlu planlama sistemlerinde Manchester Sistemi en yaygın olarak

kullanılan sistemdir.

2. İki boyutlu (2-B) brakiterapinin sınırlılığı, aplikatör ve noktaya dayalı

olmasıdır. Bu nedenle, tümör hacimleri ve risk altındaki organ (OAR)

hacimleri hakkında bilgi eksikliği vardır. Bu nokta dozları, her zaman

organın tüm hacmi tarafından alınan dozu temsil etmemektedir. Sonuç

olarak, risk altındaki organ (OAR) hacimlerine yönelik dozlar çoğu zaman

doğru bir şekilde bilinmez.



EVE GÖTÜRÜLECEK BİLGİ

5. 3 boyutlu brakiterapide uygun aplikatörle birlikte, GTV, CTV ve OAR
hacimlerini belirlemek için yüksek kaliteli 3-D tıbbi görüntüleme cihazlarının
kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle, tercih edilen görüntüleme yöntemi
ideal olarak, hedef görselleştirme ve aplikatör rekonstrüksiyonu için en iyi
görüntü kontrastını elde etmeye dayanmalıdır.

6. Hedef tanımı için 3D görüntülemeden gelen ilave bilgi;
OAR tanımlama,
katheter ve aplikatörün yapısının ve katheter ofset değerlerinin tespiti
doz planlama,

genel tedavi kalitesini elde etmek için yardımcı olan, en fazla önem taşıyan
güvenlik önlemleridir.



7. GEC – ESTRO rahim ağzı kanserinde volumetrik görüntü tabanlı 3-B
brakiterapinin uygulanması ve raporlanması ile ilgili çalışmasında, uygulama
sırasında MR görüntülemesine dayalı bir hedef kavram tanıtarak, GTV,
yüksek riskli CTV (HR-CTV) ve orta riskli CTV (IR-CTV) tanımlarını
getirmiştir.

8. Grup ayrıca ICRU Rapor 38 'de tarif edildiği gibi standart doz reçete
metodu ile başlayarak yani A noktası veya 60 Gy referans hacmini kullanırken
oluşan düşük doz bölgelerini ortadan kaldırmak ve CTV nin tamamen
kapsanması için yükleme ve bekleme sürelerini ayarlamayı önermiştir.

Bu nedenle, iki boyutlu brakiterapi tedavisinde geleneksel olarak kullanılan
parametrelerin, üç boyutlu tedaviye geçiş için hâlâ faydalı olduğu
düşünülmektedir.

EVE GÖTÜRÜLECEK BİLGİ



9. AAPM Task Grubu 43 e göre homojen olmayan düzeltmeleri
önermediğinden, tercih edilen görüntüleme yöntemi ideal olarak, hedef
görselleştirme ve aplikatör rekonstrüksiyonu için en iyi görüntü kontrastını
elde etmeye dayanmalıdır.

10. 3D planlamanın en önemli avantajlarından biri hedef tanımı geliştirmek
için farklı kaynaklardan gelen bilgileri bir araya getirme olasılığıdır.
Bu 2D veya film-tabanlı planlamayla doğal olarak zordur.

11. 3D planlama sistemlerinde yeni nesil planlama sistemleri DVHs’leri
oluşturabilir. Herhangi bir konturlu organın doz dağılımı onun DVH ile
tanımlanabilir

EVE GÖTÜRÜLECEK BİLGİ



12. 3D görüntüleme ve planlamanın en önemli faydalarından birisi
anatomisiyle doz dağılımının uzaysal uygunluğunun doğrulama
yeteneğidir.

EVE GÖTÜRÜLECEK BİLGİ
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