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Giriş

• Adaptif Radyoterapide toplam dozu hesaplamak için tedavi öncesi alınan
CBCT görüntülerindeki anatomik farklılıklar planlama BT görüntüsü
üzerine esnek eşleştirme yöntemiyle aktarılır.

• Daha sonra doz dağılımı da aynı eşleştirmeye bağlı olarak planlama
BT’sine esenetilerek transfer edilir.

• Plan, bu esnek eşleştirme işleminin sonucuna göre adapte edilir.



Tg132

• Esnek eşleştirme işleminin radyoterapi planlamasını, uygulanmasını ve 
değerlendirmesini geliştirme potansiyel vardır.

• Ancak, hasta tedavisinde kullanılan bütün ileri teknolojilerde olduğu gibi 
klinikte güvenli kullanımı için kalite temininin yapılması gereklidir.



Amaç

• Bu çalışmada adaptif RT sürecinde kullanılan iki esnek eşleştirme
programının doğruluklarının özel yapım prostat fantomuyla dozimetrik
olarak araştırılması amaçlanmıştır.
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Yöntem

• Ayrıca ''Target Registration Error'' (TRE) değerini ölçebilmek için
mesanenin etrafına 4 adet radyoopak işaretleyici yerleştirilmiştir.



Yöntem

• Bu BT kullanılarak VMAT tekniği ile 4Gy/fr için bir plan (Eclipse13.6)
oluşturulmuştur.

• Birinci setupda fantom, Truebeam cihazında, planlananla aynı
anatomide önce CBCT görüntüsü alınarak ışınlanmıştır.



Yöntem

• Işınlama sırasında mesane, rektum, femurlar ve prostatın superior-
inferior ve lateral duvarlarına 2x2cm boyutlarında EBT3 filmler
yerleştirilmiştir.



Yöntem

• Birinci setupda fantom planlananla aynı şekilde ışınlanmıştır.



Yöntem

• İkinci setupda mesane hacmi 70cc ve rektum çapı 2cm



Yöntem

• Üçüncü setupda mesane hacmi 50cc, rektum çapı 4cm ve femurlar 5mm 
anteriorda



Yöntem

• Dördüncü setupda mesane hacmi 90cc ve rektum çapı 4cm



Yöntem

• Beşinci setupda mesane hacmi 110cc, rektum çapı 2cm ve femurların
5mm anteriorda olması sağlanarak, fantom ışınlanmıştır.



Yöntem

• Her bir ışınlamadan önce fantomun CBCT görüntüleri alınmış ve filmler
yenileriyle değiştirilmiştir.

• Alınan CBCT görüntüleri Eclipse ve MIM planlama sistemlerine aktarılmış
ve planlama BT’si ile esnek olarak çakıştırılmıştır.



Film Kalibrasyonu
• 9 adet EBT3 film farklı dozlarda ışınlanmıştır

• Bir adet film ışınlanmadan bırakılmıştır.

• Işınlamadan sonra oluşabilecek renk değişimi hatalarından kaçınmak
için filmler 1 gün karanlık ve kuru bir ortamda saklanmıştır.

• Filmler EPSON 11000 XL tarayıcıda taranarak görüntüleri bilgisayar
ortamına aktarılmış, kırmızı kanal seçilerek kayıt edilmiş ve

• Optik yoğunlukları belirlenmiştir.



Film Kalibrasyonu
• Işınlanmadan bırakılan filmin optik yoğunluğu ışınlanan filmlerin

optik yoğunluklarından çıkarılarak net optik yoğunluklar
bulunmuştur.

• Işınlanan radyoterapi dozlarına karşılık gelen optik yoğunluk
değerleriyle Doz-Optik yoğunluk grafiği çizilmiştir



Yöntem

• Eclipse tedavi planlama sisteminde, tedavi planı CBCT’lere göre deforme 
edilen BT’ler üzerine aktarılmış

• Yeni anatomiye göre doz dağılımı yeniden hesaplatılmıştır.



Yöntem

• MIM sisteminde ise, planlamadan alınan izodozlar EE işlemi sırasında BT
üzerine görüntüyle aynı şekilde esnetilerek transfer edilmiştir.



DIR Algoritmaları

• MIM konturlama sisteminde (version 6.6.10) EE için yoğunluk-tabanlı
‘’VoxAlign’’ algoritması kullanılırken,

• Eclipse (version 13.6) tedavi planlama sisteminde hızlandırılmış demons
algoritması kullanılmaktadır.



Yöntem

• EE işleminin doğruluğunu belirlemek için fantom içerisine yerleştirilen
markerlar kullanılarak TRE değerleri araştırılmıştır.



Dice Similarity Coefficient
• Ayrıca, CBCT üzerinde çizilen ve EE sonrası planlama BT’sine transfer

edilen konturların uyumunu araştırmak amacıyla ''Dice Similarity
Coefficient'' (DSC) değerlerine bakılmıştır.



Dice Similarity Coefficient

• DSC, iki konturun kesişim hacminin, iki konturun toplam hacmine
oranının iki katı olarak tanımlanır.

• 2x(A∩B)/(A∪B)

• Eğer konturlar tam uyumluysa DSC=1

• Eğer konturlar bir birinden tamamen ayrıysa DSC=0



Yöntem

• Deforme edilen BT üzerinde oluşturulan doz dağılımlarının doğruluğunu
araştırmak amacıyla

• Tedavi planlama sistemlerinden, filmlerin yerleştirildiği noktalardan
okunan doz değerleri ile ışınlanan filmlerden ölçülen doz değerleri
karşılaştırılmıştır (Doz Farkı).



Bulgular: Rektum 

• Konturlar arasındaki hacim farkları ve DSC değerleri



Bulgular: Mesane

• Konturlar arasındaki hacim farkları ve DSC değerleri



Bulgular: Femur

• Konturlar arasındaki hacim farkları ve DSC değerleri



TRE Değerleri 

TRE (cm) 1.Setup 2.Setup 3.Setup 4.Setup 5.Setup

Eclipse 1,50 1,55 1,40 1,58 1,30

MIM 0,30 0,32 0,25 0,34 0,13



Bulgular

• TRE bulguları literatür ile uyumlu



Literatür

• Pukala J ve arkadaşları dijital fantom görüntülerini 5 farklı sistem
kullanarak DIR tekniği ile eşleştirmişlerdir.

• 10 adet baş-boyun hastasının tedavi başlangıç ve tedavi sonu BT
görüntüleri kullanılmıştır.

• TRE değerleri 5 sistem için karşılaştırılmıştır.



TRE Literatür vs Çalışma

• Beş farklı sistem için TRE değerleri



Doz Farkı 

• DF değerleri DSC ile uyumlu



Bulgular

• Prostat için maks doz farkı Eclipse’te 47cGy ve MIM’de 43,5cGy ile
dördüncü setupda ölçülmüştür.

• Mesane için maks doz farkı Eclipse’te 57cGy ile dördüncü setuptayken,
MIM’de 6cGy ile beşinci setuptadır.

• Femurlar için maks doz farkı Eclipse’te 43cGy ve MIM’de 38cGy olarak
beşinci setupta ölçülmüştür.

• Rektum için maks doz farkı ikinci setupta Eclipse ve MIM’de sırasıyla
67cGy ve 89cGy bulunmuştur.



Sonuç

• Kliniğimizde kullandığımız esnek eşleştirme algoritmalarının BT-CBCT
çakıştırmasında femur başları gibi yüksek yoğunluktaki yapıları deforme
etmekte başarılı olduğu

• DSC ve Doz farkı değerleri incelenediğinde algoritmaların suya yakın
yoğunluktaki mesanenin 10cc’lik küçük değişimlerini deforme etmekte
zorlanırken,

• 30cc’lik büyük değişimleri daha başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği

• Düşük yoğunkluklu rektum yapısının küçültmekte zorlanırken

• Büyütmekte daha başarılı olduğu görülmüştür



Sonuç

• Esnek eşleştirme işleminin doğruluğu tedavinin başarısını doğrudan
etkiler

• Bu aşamada yapılacak hatalar tedaviye sistematik olarak yansır.

• Esnek eşleştirme kullanılırken algoritmaların sınırlamaları dikkatlice
değerlendirilmelidir.



Teşekkürler...


