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İçerik

• Radyocerrahinin popüler hale gelmesi

– artan uygulama alanları

• Tedavi cihazlarında uygulama teknolojileri 

• Tedavi planlama sistemi yazılımları

• IGRT sistemlerindeki yenilikler ve eşzamanlı adaptif
uygulama teknolojileri

• Tanı ve Takipte kullanılan Görüntüleme 
Sistemlerindeki gelişmeler 



Radyocerrahide Yenilikler

1-5 fraksiyonda çok küçük bir hacimlere, çok yüksek 
dozların uygulandığı RT teknikleri

• SRC    Stereotaktik Radyocerrahi

• SBRT  Stereotaktic beden radyoterapisi 

• SABR  Stereotaktik ablatif radyoterapi

olarak adlandırılmaktadır



• Tedavi cihazı ve IGRT yöntemlerinin gelişmesi artık 
yüksek dozların daha az toksisite ile uygulanır olmasını 
mümkün kılmıştır.

• Daha az PTV marjı kullanılması (bazen marj verilmemesi) 

• Hedef etrafında daha hızlı doz düşüşü 

Radyocerrahinin en önemli avantajlarıdır.

Radyocerrahide Yenilikler



Erken tanı ve SRC+ moleküler tedaviler

(hedefe yönelik ajanlar, immünoterapi vb.)

sağ kalım süresinde  artış

• Bir çok hastalık bölgesi için 

Standart tedaviden            SRC/SBRT/SABR



SRC/SBRT
• Bening Tümörleri (VS, menegiom vb. + Fonk. hastalıklar –AVM)

• Beyin Metastazları 

• Kemik Metastazları

• Oligo Metastazlar

• Erken evre KHDAK

• Karaciğer Kanseri

• Yeniden ışınlamalar

– Hastalığın lokal kontrolü 

– Ağrı kontrolü

– Organ fonksiyonlarının korunması amacıyla 
kullanılmaktadır.



Beyin metastazları

• Görülme sıklığı
• Tanı sırasında %10-25 (önce beyinde sonra primer)
• Toplamda  %40-50

En sık
• Erkeklerde akciğer 1/3
• Kadınlarda meme

• Erken tanı ( ileri MR görüntüleme), daha etkin sistemik tedavi ve  uzun 
sağkalım nedeniyle daha çok sayıda BM görülmeye başlandı

• BM sayısı, yerleşim yeri , boyutu ve hastanın genel durumuna göre farklı 
tedavi seçenekleri seçilebilir

• Uzun yıllar tüm beyin ışınlaması standart tedavi iken, giderek yerini 
steterotaktik radyocerrahi / radyoterapiye bıraktı



1-4 met
SRS vs SRS+TBRT çalışmaları

Çalışma 
Grubu

SRS +

TBRT

n

SRS

n

Medyan 
Sağkalım

SRS + TBRT

Medyan 
Sağkalım

SRS

12 ay 
Sağkalım

SRS + 
WBRT

12 ay 
Sağkalım

SRS

Kurtarma 
Tedavileri

SRS + 
WBRT

Kurtarma 
Tedavileri

SRS

JROS 65 67 7.5 ay 8 ay %38 %28 %15 %43
EORTC 180 179 10.7 ay 10.9 ay %44 %42 %16 %52
MD 
Anderson

28 30 5.7 ay 15.2 ay %21 %63 %7 %33

NCCTG 102 111 7.4 ay 10.4 ay %34 %38 %8 %32

Tüm beyin ışınlamasının eklenmesinin  medyan sağ kalıma katkısı yok 



• MDACC, n=58, 1-3 met

• İlk 4 ayda nörokognitif (özellikle hafıza ve öğrenme düzeyi) azalma olasılığı 

• SRS ye göre WBRT eklenen  hastalarda ortaya çıkma olasılığının daha yüksek 
olduğu gösterilmiş 

Chang ,Lancet Oncol 2009

SRS+WBRT    vs   SRS



• WBRT’ den fayda görüp göremeyeceği Prognostik skalaya göre  
ilk kez bildirilmiş.

• İyi prognozlu (GPA en az 2.5) hastalarda WBRT faydalı olabilir, 
kötü prognoz düşük scorlu hastalar için destek tedavisine ek 
fayda gösterilmemiş

• Daha genç hastalar için WBRT sağkalım avantajına sahip, 
ancak diğer tüm gruplar için WBRT, QAL veya genel sağ kalıma 
etkisi anlamlı değildir

Mulvenna PM, Lancet 2016

KHDAK BM ‘de   QUARTZ çalışması



Brown, ASTRO 2016

N107C
Cerrahi ile BM rezeksiyonu sonrasında    SRS  vs WBRT

Multi instutitional, 2011-2015, 194 hasta 1-4 met

• WBRT ile metastaz yineleme olasılığı azalırken , sağkalım aynı 

• SRS yapılan grupta hafıza  ile ilgili fonksiyonların ve hayat kalitesinin 
anlamlı daha iyi olduğu gösterilmiş 

WBRT SRS P

Cognitive Deterioration
Free Survival (CDFS)

2.8m 3.2m <0.0001

CD@6m 86% 54% 0.0006 

Intracranial Tumor
Control@1y

78.6% 54.7% <0.0001

LC 7.7m 7.5m 0.04

Local relapse@1y 21.8% 44%

mOS 11.8m 11.5m 0.65

Immediate recall, delayed recall, processing speed worse with WBRT

QOL domains like brain specific concerns and physical wellbeing was better with SRS



Multiple met. İçin SRS
Karlsson, Neurosurgery 2009

4 merkez

1921 Hasta

Chang, J Neurosurg 2010

323 Hasta

1-5

6-10

11-15

>15

Tek metastazla çoklu metastaza SRS yapıldığında survi benzer

Çalışmalarda ;

BM Sayısından  çok  toplam hacmin büyüklüğünün önemli olduğu bildirilmektedir.



2016 Yılı önerileri içinde;



Kemik metastazları
RTOG 0631 faz II çalışmasının sonuçlarında;

Spinal metastazlara SRC’nin uygulanabilir olduğu bildirilmiştir.

▪ Ağrı kontrolü (Doz artışı ile kontrol artıyor)

▪ Hedef volümün küçülmesiyle daha geniş alanlara kıyasla (alt ve üst
vertebra dahil edilmeden) kemik iliğinin daha iyi korunduğu ve böylece
kemoterapiyi daha iyi tolere edebilir

▪ 1-3 frx da bittiği için, devam eden kemoterapisine ara vermek
zorunda kalmaz

▪ Spinal kord dozu düşük tutulabildiği için

nörolojik fonksiyonlar korunabilir

( GTV 5x6Gy, PTV5x5Gy SC:20Gy )

➢ Palyatif standart tedavi yerine SRC/SBRT tercih edilmektedir



Palma, Lancet Oncol 2019

• Primeri kontrol altında

• 1-5 metastaz

– Palyatif standart tx

– SABR

Medyan Sağkalım

28 vs 41 ay



• RTOG 0236

medikal opere edilemeyen 55 T1-2 N0 hasta

– Yüksek tm kontrol oranı (%98)

– 3-yıllık sağkalım %56 

– Medikal inop hastalarda standart tedavi SBRT



Abskopal etki
• Radyoterapinin tümör hücrelerine karşı vücutta yarattığı 

immün cevap, iyonizan radyasyonun tümör hücreleri üzerinde 
sistemik bir etki oluşturabildiğini göstermekte

• Abskopal etki ,radyoterapinin tek başına uygulandığı 
durumlarda oldukça sınırlı olarak izlenmekte

• Yapılan çalışmalar, radyasyonun özellikle immün-düzenleyici 
ajanlar ile birlikte kullanıldığında tümör hücrelerine karşı 
sistemik bir cevap oluşturduğunu kanıtlar niteliktedir.

• Direkt olarak radyasyona maruz kalmasa bile tümörün
küçülmesi

• Lokal tedavilerden sonrası metastazların gerilemesi
(Nöroblastom, lenfoma, melanom, RCC)

• En sık AC metastazlarında görülmüş



Tedavi Cihazlarının Uygulama Teknolojilerinde Yenilikler

MR LİNACGamma knife ICON

VERSA HD CYBERKNİFE-M6 TRUEBEAM STx



Gamma Knife Cihazında Teknolojik Gelişmeler



Acıbadem Altunizade Hast. 2017

ICON’ la gelen Yenilikler

•Entegre CBCT

•Intra-fraksiyon hareket kontrol sistemi

•Image registration ve Online adaptif tedavi 

yapabilen planlama sistemi  yazılımı 

•Çerçevesiz maske kullanılarak / fraksiyone tedavi 

Perfexion ICON



A: CBCT kolu    B: Infra Red Kamera     C: Hastada ve Maske  tutucusunda IR marker

Gamma Knife ICON 



Gamma Knife ICON
Çerçeveli/Çerçevesiz, CBCT, On line takip Sistemi

Stereotactic CBCT  (2000, 30 sn)

Çerçeve  ile tek frx .SRC veya Maske kullanılarak fSRC

HD Motion Management system; İnfrared kamera, Maske ve Kafa 

tutucu sistemin üzerinde  IR yansıtıcı ile  >0,15mm  hareketi  3D algılar



ICON- Çerçevesiz Tedavide Yeni İş Akışı



Görüntüleme ve Tedavi Planlama Aşamaları

• MR  ve  referans  CBCT  Eşleştirilir

• 2.CBCT de doz dağılımı anatomiye 

göre yeniden hesaplanır

• Düzeltilen ve planlanan doz dağılımları 

planlama üstünde değerlendirilir

.



Lineer hızlandırıcı  ve Tedavi Planlama Sistemlerinde
Teknolojik Gelişmeler

• Yüksek doz hızlı FFF (düzleştirici filtresiz) foton enerjileri 
kullanımı, SRC uygulamalarında tedavi süresinin 
düşürülmesini sağlamıştır.

• HD MLC ile Co-planar ve non co-planar arklar ile daha keskin 
doz düşüşü elde edilerek, kritik organ dozları minimuma 
düşürülebilmektedir



CyberKnife (Accuray Int.)

MLC kolimatörün eklenmesi ile uygulama alanları  genişledi, 

CyberKnife VOLO Optimizer ve Sequential Optimizer hesaplama ve tedavi süresi 

önemli oranda azaltmıştır.



RoboCouch Tedavi masası ile 6D düzeltme 
ve daha üstün tekrarlanabilirlik sağlandı



MR Linak sistemleri

• Halen online adaptif ve tümör takibi yapabilen cihaz 
olarak özellikle hareketli hedeflerin SRS ve SBRT 
uygulamaları  için tercih edilen bir sistemdir. 

• MR teknolojisinin IGRT sistemi olarak tedavi sırasında 
tümör takibinde kullanılması cihazın en önemli 
üstünlüğüdür. 

• Her gün hedefin yeri ve pozisyonunun yeniden 
belirlenmesiyle yeniden plan optimizasyonu 
yapılabilmesi, gerçek on line adaptif uygulamasına 
izin vermektedir.

• *17.Med.Fiz. Kongresi 19 Ekim 2019, Salon A- 11.10-13.00



SRC/SBRT  Uygulamalarında   
MR Linak

• Viewray Unity

MR LİNAC



• VMAT ve DCA Algoritma destekli VMAT

• Çoklu beyin metastazları için tedavi planlama sistemine
eklenen bir yazılım ile masa, gantri, kolimatör açısı ve MLC
hareketini optimize ederek oluşturulan ve lineer
hızlandırıcıda masa açısı, görüntüleme, gantri rotasyonu ve
ışınlamayı senkron bir şekilde yapan, oda içine girilmeden
tamamlanabilen algoritma destekli volümetrik ark
optimizasyon ve tedavi uygulama tekniği olarak
sunulmaktadır

Lineer hızlandırıcı  ve Tedavi Planlama Sistemlerinde
Teknolojik Gelişmeler



• 2016 yılında ilk kez duyurulan, HyperArc VMAT (HA-VMAT, Varian)

•Tedavi cihazında farklı bir arayüz ile uygulanıyor. 

•Collision Dedect sistemi 2cm mesafeye kadar tedaviye izin veriyor.

•Arclar arasında otomatik görüntüleme açıları set edilebiliyor. 

•EDGE  ve TrueBeam Version 2.7 üzeri ile uyumlu

•Eclipse için HyperArc opt. yazılımı

Lineer hızlandırıcı  ve Tedavi Planlama Sistemlerinde
Teknolojik Gelişmeler



1 co planar

3 non co planar arc

Otomatik Kolimatör açısı optimizasyonu:

•MLC hareket ederken iki hedef arasında bloklanmayan

alan kalmayacak şekilde

• SRS için NTO seçimi

Yüksek opt.rezolusyonu

Düşük hesaplama grid size

jaw traking

Default olarak gelir

•Plan yapan kişi tecrübesiz olsa

bileİstenen kriterlere uygun 

aşamalar otomatik yapılır

Eclipse Version 15.5



Planlama Sistemlerinde Yazılımın Katkısı 

• RapidPlan™ & MCO(knowledge base-Rapid
Plan, Varian Med. Sys.)

– İstenen planı en iyi doz dağılımı oluşturarak, hızlı 
ve doğru şekilde istenen DVH parametrelerini 
karşılaması için geliştirilen optimizasyon 
algoritması



Algoritma Destekli Volumetrik Arc Planlama Yazılımı 
(Elements – BrainLAB , AG) 

Çoklu beyin metastazlarında  tek izomerkez ile tedavi planlama gibi çok 

özel SRS uygulamaları amacıyla geliştirilen algoritma destekli VMAT

Arcların rotasyonları sırasında bir MLC ile bir hedefi açıp diğerini kapatarak her 

hedefe  istenen dozu verirken en optimum açıları kullanarak normal beyin 

dokusunun en düşük olmasını sağlar



Spinal SRS’e özel Konturlama ve  VMAT Planlama 

Algoritma Destekli Volumetrik Arc Planlama Yazılımı 
(Elements – BrainLAB , AG) 



Otomatik Konturlama
• Radyoterapide planlama amaçlı, hedef belirlemede kullanılan PET/CT-MR 

görüntülemelerinin ileri görüntü eşleştirilme algoritmaları ile daha hassas 
ve doğru sonuçlar verdiği bildirilmektedir. 

• Son yıllarda, Yapay zeka (AI-artificial intelligence), makine öğrenmesi 
(machine learning- deep learning), Neural network gibi yöntemler, 
görüntüleme teknolojileri ve hedef ve kritik organların otomatik 
konturlaması için geliştirilen yazılımların oluşturulmasında sıklıkla 
kullanılmaya başlanmıştır. 



AI (Artificial Inteligence)

• Deep Neural Networks, 
konturlama için kullanılan MR 
görüntülerinden beyin 
metastazlarını ayırt edebilmesi 
ile ilgili yapılan çalışmalarda 
önemli oranda doğru sonuçlar 

alındığı bildirilmektedir. 



TRAM (Treatment response assessment maps, BrainLAB, AG)
Tümör ?– Nekroz ?



• TRAM (Treatment response assessment maps, BrainLAB, AG)
– Mavi Tümör

– Kırmızı Nekroz 

• Tümörün progresyonunu nekrozdan yüksek doğrulukta ayırt edilebilir

• Aktif tümör ve tümör dokusu olmayan bölgelerin ayrımı ile ilgili klinisyenlere
yön gösterir

• Radyoterapi uygulanmış bölgenin 2.seri radyoterapi kararını büyük ölçüde 
değiştirme potansiyeline sahiptir. 

Tümör ?– Nekroz ?



Yenilenen IGRT yöntemleri 

• Tedavi konsolunda elde edilen iCBCT( iterative cone beam CT) 
ve stereotaktik görüntülemeler yardımıyla, 6 boyutta masa 
düzeltmesi ile tedavi pozisyonunun doğruluğu daha güvenli 
hale getirilmektedir. 

Görüntü kalitesini iyileştiren yazılımlar CBCT görüntülerini

Diagnostik CT kalitesine çevirebilmektedir. 



Intra Fraksiyon Hareket Kontrolünde

Halen üzerinde çalışılmaya devam edilen 

Exactrac Dynamic (BrainLAB, AG) sistemi, 

Stereotaktik x-ışını temelli IGRT sistemi ile 

4 boyutlu termal kamera sistemini 

birleştirerek, vücut ısısını göz önüne alan 

bir yüzey takip sistemi kullanıma 

sunmuştur. 



Bu sistem ile tedavi sırasında başlangıç pozisyonundan olan sapma 

sadece yüzey şekli değil ısısını da göz önüne alarak,  on-line masa 

düzeltmesi yapılabilmektedir. 

Intra Fraksiyon Hareket Kontrolünde



Tedavi Planı Değerlendirme ve Hasta Kalite 
Kontrolü Platformu

• Planların otomatik olarak değerlendirilmesi için yazılımlar 
geliştirilmektedir, hasta ve cihaz QA hızlı ve kolay bir şeklide 
yapılmasını sağlıyor.



Lattice ve Grid tedavi Teknikleri
• Başlangıcı eski olmasına rağmen son yıllarda yeniden gözde olmaya aday

• Büyük hedefin içinde küçük hacimler  ışınlanarak tümörün içine çok yüksek 
dozlar verilirken toksisitenin düşük olması sayesinde tedavinin tolere
edilebilirliğinin arttığı görülmüş 

• bu sayede   güvenli şekilde uygulanması sağlanabilmiş

• Bystander ve immünogenic etkiyi tetikleyerek bulky tümör  cevabını 
iyileştiren bir etkiye sahip



Lattice



Flash Tedavi

• 40Gy/sn   Ultra high dose rate

• Saniyeler içinde istenen dozu belirlenen hedefe verirken, 
sağlam dokuların korunmasını sağlayan yöntem 

• Deneysel sonuçlar oldukça umut vericidir. 

• Hayvan çalışmalarından elde edilen başarılı sonuçlardan 
cesaretlenilerek İlk hastalara uygulanmaya başlanmıştır. 

• Henüz çok az sayıda merkezde başlanan uygulamalara ait 
klinik sonuçlar merakla beklenmektedir. 

• Radyocerrahi uygulamalarında kullananımı henüz 
bildirilmemiş olsa da gelecekteki radyoterapi uygulamalarını 
değiştirebilecek potansiyele sahip olduğu bildirilmektedir. 



Gelecekte;
• Damarsal yapılar, immün sistem yanıtı, DNA hasarları 

vs. gibi  mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını 
sağlayan yeni bilim dalları, 

• Görüntüleme, on line ve off line plan değerlendirme 
ve gerçek zamanlı güvenli adaptif tedavilerin 
yapılması gibi yeni yaklaşımlar

• Yapılan klinik çalışmaların sonuçlarından elde edilen 
yeni bakış açıları

Radyoterapi uygulamalarına ışık tutacak gibi 
görünmektedir



Teşekkürler…


