
Meme’de Gating yapılamıyorsa…

Nazmiye DÖNMEZ KESEN



Breathing-adapted Radiotherapy

• Radyasyon tedavisinin, solunum hareketi takip
edilerek tümör hareketleriyle senkronize
şekilde yapılmasını sağlayan tekniktir.

– Solunum takibiyle yüksek tümör kontrolü

– Normal dokularda anlamlı doz farklılıkları



Breathing-adapted Radiotherapy

• Meme RT’sinde gating ne işe yarar??

«HEDEF KALP VE AKCİĞER DOZLARINI DÜŞÜRMEK»



Breathing-adapted Radiotherapy

• Meme  RT’de en sık kullanılan solunum takip yöntemi

• Derin Nefes Alıp Tutma 
(Deep Inspiration Breath-Hold)



• Derin nefes alma sırasında kalp, akciğerin
genişlemesi ve diyafragmatik hareketler nedeniyle
posterior ve inferior olarak hareket eder.

• Böylece göğüs duvarı ile kalp arasındaki mesafe
alınan nefesin derinliğine göre artar, bu da kalbin
radyasyon alanının dışına çıkmasını sağlar.



İlgili çalışmalar…



Gating Yapılamıyorsa?...

Kalp dozunu azaltmak için, özellikle sol taraftaki meme 
vakalarında, birkaç teknik geliştirilmiştir;

1. Kalp ile göğüs duvarı arasındaki mesafeyi arttırmak 
için manevralar   (solunum döngüsü ile radyoterapi 
zamanlaması veya prone pozisyon) 

2. Radyoterapi için daha sofistike, ileri teknolojiler 
kullanarak  ( IMRT veya proton ışını radyoterapisi) 
kardiyak dozu sınırlandırmak 

3. Tüm memenin geleneksel hedefini daha sınırlı bir 
bölgeye değiştirmek (hızlandırılmış kısmi meme 
ışınlaması veya intraoperatif RT). 



Gating Yapılamıyorsa?...

1. Kalp ile göğüs duvarı arasındaki 
mesafeyi arttırmak için manevralar



POZİSYONLANDIRMA- MEME BOARDI

➢Özellikle Konformal RT tercih edilecek hastalarda;
➢Memeyi göğüs duvarından uzak ve yukarı tutmak

➢Uygun tedavi açıları ile akciğer, kalp koruması

➢IMRT tekniği volüm bazlı



POZİSYONLANDIRMA-
YÜZÜSTÜ (PRONE)

➢Meme dokusunu öne düşürür

➢tümör yatağını ve meme dokusu göğüs duvarından
uzaklaştırabilir



Akciğer

Kalp Akciğer

Kalp

✓Büyük hacimli memelerde daha düşük kardiyak dozları
✓Tüm memeler için akciğer dozları anlamlı düşük





Gating Yapılamıyorsa?...

2. Radyoterapi için daha sofistike, ileri teknolojiler
kullanarak (FinF/IMRT/VMAT veya proton ışını
radyoterapisi) kardiyak dozunu sınırlandırmak



MEME CA TEDAVİSİNDE FINF TEKNİĞİ

• Hedeflenen hacim üzerinde açılan konformal
alanların hesaplanması sonrasında oluşan yüksek doz
bölgelerinin, MLC’ler kullanılarak bloklanması
mantığına dayanmaktadır.



FINF TEKNİĞİ

✓Kalp, akciğer ve ipsilateral meme’de 3DKRT 
tekniğine kıyasla daha düşük dozlar

KALP

3DKRT
Finf

3DKRT
Finf

İPSİLATERAL AKCİĞER

3DKRTFinF

Contralateral Meme







AIR GAP

• Hastanın nefes alışveriş hareketi ile ışınlanacak memenin alan
dışına çıkma olasılığını ortadan kaldırmak ve cilt dokusunun
istenen miktarda radyasyon dozunu alabilmesi amacıyla
tanjansiyel alanların meme tarafından geçen kenarları meme
üzerinden bir kaç cm uzaklık bırakacak şekilde açılmalıdır!!



MEME CA TEDAVİSİNDE IMRT TEKNİĞİ

✓Sol yerleşimli tümörler – düşük kalp dozu- düşük 
ipsilateral akc dozu

IMRT3DKRT



PRONE IMRT

• Multibeam IMRT yöntemi genellikle supine pozisyonda tercih
edilir. Yapılan çalışmalarda her iki yönlü meme ışınlamaları için
prone IMRT uygulamasının büyük hacimli memelerde

➢ konformite indeks,

➢ target doz dağılımı,

➢ riskli organ koruması açısından

diğer tüm supine tedavi yöntemlerine kıyasla üstün olduğu

bildirilmiştir.



4500 cGy 4500 cGy

2000 cGy 2000 cGy



Supine IMRT

Prone IMRT

İps. akc

kalp

karşı meme

karşı akc



PRONE IMRT

• Meme hacimleri ≥600 cc olan hastalarda kalp
dozunun yüzüstü pozisyonda uygulanan IMRT tekniği
ile daha düşük olduğu görülürken, daha küçük
memelerde supine pozisyondakine göre
karşılaştırılabilir ya da daha kötü olduğu bildirilmiş.



MEME CA TEDAVİSİNDE VMAT TEKNİĞİ

• Işınlama esnasında MLC liflerinin hareketi ve doz hızını 
kullanarak gantri rotasyon hızı ve tedavi alanlarının simultane 
varyasyonu ile 

Yüksek oranda tümör doz sarımı

Konformal doz dağılımı

Kritik organ koruması



• IMRT’ye kıyasla;

– Daha az MU ve tedavi süresi

– Daha düşük riskli  organ 
dozları

– Daha homojen doz dağılımı 
oluşturulabilir

Uygulanan IMRT yöntemine

göre farklı sonuçlar elde 
edilebilir!!!



AIR GAP=SKIN FLASH

3DKRT 

Alan boyutu ve lifler fizikçi kontrolünde

IMRT ve VMAT

Lifler optimizasyonda gösterilen hedef 
organa göre otomatik olarak şekillenmektedir

Nefes alışverişi 
ile meme 
tedavi alanının 
içinde kalır

Nefes alışverişi 
ile meme 
tedavi alanının 
içine girer çıkar

Air Gap

Air Gap



SKIN FLASH

• ICRU 83 raporunda ve bir çok 
çalışmada Tanjansiyel meme 
ışınlamalarında

«flash region» 

kullanımı önerilmiş.

• Bu bölge, planlama hedef 
hacminin (PTV) cilt yüzeyinin 
dışına doğru 
genişletilmesinden oluşur.



SKIN FLASH

• Her bir alan için, nefes hareketi, ödeme bağlı
muhtemel anatomik değişiklikleri ve
pozisyondaki olası herhangi bir belirsizliği
hesaba katarak ışınlanacak meme volümü
(CTVmeme) body kontürünün dışına doğru
genişletilir.



• IMRT tekniği için bazı tedavi planlama 
sistemlerinde bu sorunu çözebilecek toollar
mevcut 

Eclipse TPS «Skin Flash Tool»



• Fakat aynı TPS’nde IMRT için kullanılan çözüm 
VMAT için uygulanamamaktadır.

– Yüksek derecede düşük doz riski

• Elekta Monaco ve Tomoterapi sistemlerinde 
çözüm mevcut



• Planlama sisteminde skin flash tool yoksa;

• Var ama VMAT için kullanılamıyorsa;

2 seçenek;

1. Pseudo skin flash (Nicolini et al 2011)

2. Pseudo skin flash strategy using bolus (Lizondo et al 
2019)



Pseudo skin flash (Nicolini et al 2011)

• Metod rezidual meme hareketini ve ödem 
dolasıyla oluşan küçük yapısal modifikasyonları 
hesaba katar 

«pseudo-yalancı» skin flash

olarak tanımlanır.



• Orijinal 3-boyutlu data set kopyalanıp 2. bir 3-boyutlu 
data set oluşturulur. Bu data set içerisindeki body ve 
PTV kontürü sadece PTV’nin bulunduğu bölgede 
body yönünde dışarı doğru 10 mm genişletilir. 

Genişletilen bölgeye 
bir HU değeri atanır 
(-500 HU)



• Genişletilmiş data set için optimizasyon işlemi 
yapılırken hesaplama orijinal data set üzerinde 
yapılır. 

• Böylece optimizasyon genişletilmiş PTV
üzerinde yapılıp hesaplama orijinal PTV meme 
üzerinde yapıldığı için lifler PTV memenin 10 
mm ötesinden geçerek şekillenecektir.



• Tedavi esnasında meme hareketinin normal 
nefes sırasında 3 mm’den derin nefes alma 
sırasında ise 5 mm’den az hareket ettiği 
bildirilmektedir.

• Bu sebeple 10 mm’lik güvenlik marjı yeterli 
görülmüş



Cilt yüzeyinde yüksek 
doza neden olmayan 
homojen doz dağılımı  



• Genişletilmiş BT kesitleri üzerinde yapılan 
tedavi planlarında daha homojen doz 
dağılımları elde edilmektedir.



• Teknik kritik organ 
dozları açısından fark 
yaratmıyor



• Bu tekniğin 

– klinikte uygulanabilirliği ve

– hareketin ya da ödemin olmadığı varsayımlar 
altında oluşturulan planlara dozimetrik olarak 
eşdeğer olduğu kanıtlanmış (Orjinal data set 
üzerinde yapılan skin flash olmadan yapılan tedavi 
planı ile)

– Kritik organ dozları bu yöntemden bağımsız



Pseudo skin flash strategy using bolus
(Lizondo et al 2019)

Lizondo ve ark. yaptığı çalışmada;

✓ Orijinal 3-boyutlu data set kopyalanıp 2. 
bir 3-boyutlu data set oluşturulur. 
Kopyalanan CT data setinde PTV volümü 
üzerine bolus eklenir. (10 ve 15 mm 
kalınlığında)

✓ Bolus için HU değeri girilir 

➢ HU önemli- optimal;

10 mm bolus için  ~-400 HU

15 mm bolus için ~-550 HU

✓ CTVmeme genişletilir (PTVmeme)

10 mm bolus için 5 mm (PTV05)

15 mm bolus için 10 mm (PTV10)

✓ Plan virtual boluslu data set ile 
optimize edilir

✓ Orjinal CT data üzerinde yeniden 
hesaplatılır



Kliniğimizden bir tez çalışması…

• VMAT tekniği ile tedavi edilen serbest nefesli
15 sol meme kanserli hastada cilt ve MLC lifleri
arasına farklı kalınlıklarda sanal bolus ile
mesafe oluşturularak hazırlanan tedavi
planlarında hedef hacim ve kritik organ dozları
bakımından sanal bolus kullanımının klinik
uygulamaya etkisi araştırıldı.



• Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde bolussuz
plan ile 2 cm sanal boluslu planlar arasında hedef
hacim ve kritik organ dozları bakımından anlamlı bir
fark varken 0,5, 1 ve 1,5 cm sanal bolus ile yapılan
planlarda anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.



Gating yapılamıyorsa…

3. Tüm memenin geleneksel hedefini daha sınırlı bir 
bölgeye değiştirmek (hızlandırılmış kısmi meme 

ışınlaması veya intraoperatif RT).

➢ Akselere parsiyel meme radyoterapisi (APBI),
seçilmiş hastalarda rekurrens riski yüksek olan
sınırlı bir bölgeye RT’nin uygulandığı bir tedavidir
şeklidir
➢ tüm meme RT’ye kıyasla daha kısa sürede daha yüksek 

doz

➢ akciğer, kalp ve göğüs duvarı gibi radyasyon alan 
normal doku miktarı minimum



Akselere Parsiyel Meme Işınlaması

• Akselere parsiyel meme 
radyoterapisi, 

✓3-boyutlu konformal
eksternal radyoterapi 
(EBRT),

✓ intraoperatif radyoterapi 
(IORT),

✓ intrakaviter brakiterapi

✓ intertisyel brakiterapi

teknikleri kullanılarak 
yapılabilmektedir.

➢ APBI; İleri yaş, erken evre, düşük 
risklere sahip hastalar için bir 
seçenektir 



Baloon based Brakiterapi

Eksternal parsiyel meme 
ışınlaması

Tüm meme ışınlaması




