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Giriş

› Klinik hedef hacimlerin etrafına bir güvenlik marjı
tanımlanır

› Bu hedeflerin reçetelendirilen dozu alması
sağlanmaya çalışılır.

› Bu marjlar genelde hastaya özgü değildir ve
populasyon istatistiklerine göre belirlenir.

› Marjları azaltmak için, görüntü kılavuzluğunda RT
(IGRT) geliştirilmiştir.



IGRT
› Hedefin (neredeyse) değişmez bir şekle sahip olduğunu ve

› Risk altındaki organların maruz kaldığı dozun önemli ölçüde değişmediğini
varsaydığı için sınırlı bir çözüm sunar.

› Postür değişiklikleri

› Mesane, rektum

› Serviks şeklindeki değişiklikler

› Kilo kaybı

› Tümör regresyonu gibi anatomik değişiklikler,

çoğunlukla bu varsayımlarla uyuşmaz!



Adaptif Radyoterapi (ART)

› Hasta anatomisi, radyoterapi süresince tedavi planlaması ve tedavi arasında
değişmektedir.

› Adaptif radyoterapi, hasta anatomisindeki bu tür değişikliklerin varlığında
radyasyonu hedef hacme doğru ve kesin olarak vermeyi amaçlar.



Adaptif Radyoterapi (ART)
› ART ilk defa 1997 yılında Yan D. ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. 

› ICRU83’e göre yer, morfoloji ve fizyolojideki değişimlerin ölçülmesi ve tedavi 
planının bu değişikliklere adaptasyonu 4D ART olarak tanımlanır.



Anatomik Değişimler

› Beyin metastazlarında 5 mm'ye kadar kayma rapor edilmiştir. (Hessen ED 2017)

› Baş-boyun radyoterapisinde 3-4 mm (sistematik ve rastgele) postür değişiklikleri
bildirilmiştir. (Van Kranen 2008)

› Ortanca hızında tümör hacminde azalma günde %1.8 ve parotis hacminde
değişiklik günde 0.19 cm3 olarak bildirilmiştir. (Barker Jr. JL 2003)



Anatomik Değişimler

› Simülasyon ile ilk tedavi arasında, ortalama %16 tümör hacminde artış
bildirilmiştir. (Kishan AU 2014)

› Mesane kanseri için, interfraksiyon mesane duvarı hareketi, kaudal yönde 1 mm
iken,

› Su içirme protokollerine rağmen kraniyal-anterior yönde 12 mm'ye kadar çıktığı
bulunmuştur. (Dees-Ribbers HM 2014)

› Mesane doluluğundaki değişimler serviks kanserinde, uterusun uç noktasının 50
mm’ye kadar yer değiştirmesine ve şekil değişikliklerine neden olur. (Bondar ML
2012)



Marjlar 

› Bu anatomik değişiklikler IGRT kullanılmasına rağmen düzeltilemeyen rezidüel
geometrik hatalar kaldığını göstermektedir.

› Bu tür geometrik belirsizlikleri hesaba katmak için 5 mm'den (baş-boyun) 40-50
mm'ye (mesane ve mide) kadar olan marjlar verilmesi gerekir. (Jan-Jakob Sonke
2019)

Marjlar Işınlanan Normal Doku Toksisiste



Marjlar 

› Oysa tedavi planının anatomik değişikliklere uyum sağladığı ART,

› OAR dozlarını ve toksisiteyi azaltma

› Hedefte doz yükselterek tümör kontrolünü iyileştirme potansiyeline sahiptir.



ART için Yaklaşımlar

› Tedavi boyunca günler, haftalar süren değişimler için offline yaklaşımlar

› Saatler içerisinde olan değişimler için online yaklaşımlar

› Sürekli olan değişimler için dinamik (gerçek zamanlı) yaklaşımlar

› Hedefin fizyolojik değişimleri için biyolojik, fonksiyonel görüntü rehberliğinde ART



Ortalama Anatomi Modeli

1. Planlama tomografisi (BT), ilk fraksiyonlarda alınan BT görüntülerine deforme
edilir

2. Ortalama deformasyon vektör alanı hesaplanır

3. Planlama BT’si ve buna bağlı yapılar uygun şekilde deforme edilerek ortalama
anatomik konfigürasyonu temsil eden bir sentetik BT elde edilir.

4. Daha sonra ortalama anatomi modeli kullanılarak yeni bir tedavi planı
optimize edilebilir.



Ortalama Anatomi Modeli

› Örneğin ilk hafta boyunca planlama anatomisine göre günlük prostat
rotasyonunu ölçerek,

› Ortalama prostat rotasyonu belirlenebilir ve CTV belirlenen şekilde döndürülerek
yeni CTV için yeni bir tedavi planı optimize edilebilir.

› Bu konsept daha karmaşık anatomik değişikliklere genişletilebilir.



Ortalama Anatomi Modeli

› Bu model için optimal BT görüntüsü sayısı,

› Tahminin doğruluğuna,

› Sistematik ve rastgele hatalar arasındaki dengeye

› Toplam fraksiyon sayısına bağlı olarak yaklaşık 5 ila 12 arasında değişir.



Plan Kütüphanesi (LoP)

› Mesane hacmindeki değişimler gibi önceden beklenen anatomik değişiklikleri
hesaba katarak

› Önceden oluşturulan tedavi planları kütüphanesinden oluşur.

› Bir “dolu mesane” taraması ve ardından “boş mesane” taraması veya ilk birkaç
fraksiyonun CBCT'leri kullanılarak.

› Ayrıca, popülasyon istatistiklerine dayalı oluşturulan farklı CTV'ler veya PTV'ler
için bir kütüphane tasarlanabilir.



Plan Kütüphanesi (LoP)

› Tedavi öncesi alınan günlük BT taraması görüntüleri kütüphane planlarının konturlarıyla
görsel olarak karşılaştırılır.

› Kütüphaneden en uygun plan seçilir.

› Pratik nedenlerden dolayı, sadece sınırlı sayıda plan (2-5) içeren kütüphaneler
oluşturulabilir.



Plan Kütüphanesi (LoP)

› Bir LoP stratejisinin uygulanması, tek bir değişken tarafından domine edilen anatomik
değişikliklerle sınırlıdır.

› Daha karmaşık rastgele anatomik değişiklikleri hesaba katmak için online yeniden
planlama stratejileri gerekir.



Tetiklenen Adaptasyon

› Hastanın kilo kaybı gibi önemli anatomik değişiklikler yaşadığı durumlarda, 

› Belirli bir “eşiği” aştığı zaman tedavi planını adapte etme sürecini ifade eder. 

› Bu, “adaptif radyoterapi” teriminin başlangıcından bile önce kullanılan en yaygın 
offline adaptasyon biçimidir. 



Tetiklenen Adaptasyon

› Çoğu durumda, bir adaptasyonu tetikleme kriterleri kalitatiftir,

› Sabitleme ekipmanının artık hastaya uygun olmadığı veya anatomik değişikliklerin 
önemli miktarda olduğuna görsel olarak karar verilir. 

› Sabitleme ekipmanları yeniden hastaya uygun hale getirilir, yeni planlama BT’si
çekilir ve yeniden plan optimizasyonu yapılır.



Planlanmış Adaptasyon
› Buna karşılık, adaptif sürecin zaman noktalarının önceden belirlenmesi, bölümlerin

yeniden planlama işlemine hazırlıklı olmasını sağlar.

› Planlama amaçlı yeniden BT çekimi,

› Tedavinin yarısında bir kez

› Haftalık olarak

› Zaman kazanmak için, orijinal tedavi planı yeni BT üzerine aktarılarak, tümör
kapsamının ve OAR korumasının klinik hedefleri hala yerine getirip getirmediğini
değerlendirilir.

› Buna bağlı olarak aynı planla devam edilebilir veya plan tekrar optimize edilebilir.



Online Adaptasyon

› Hem sistematik hem de rastgele karmaşık anatomik değişiklikleri hesaba katmak
için günlük online yeniden planlama yapılabilir.

› Böyle bir yaklaşımla, plan her fraksiyon için yeniden optimize edilir.

› Görüntüleme hasta tedavi masasındayken yapılır,

› Hasta hareket ettirilmeden yeniden konturlama ve yeniden planlama işlemleri her
fraksiyonda tekrarlanır.



Online Adaptasyon

› Günümüzde radyoterapi teknolojisi en çok online adaptif uygulamalar yönünde 
ilerleme kaydetmeye çalışmaktadır. 

› Online adaptif uygulamalarda en ümit veren teknoloji MR-Linak cihazlarıdır. 

› CBCT üzerinden online yeniden planlama teknolojisi ise yakın bir gelecekte klinik 
uygulamalardaki yerini alacaktır.



Gerçek zamanlı (Dinamik) Adaptasyon

› Radyoterapi tedavisinin gerçek zamanlı adaptasyonu, hareketli lezyonların 
hedeflenme doğruluğunu artırarak tedavinin etkinliği artırmayı amaçlar.

› Uygulamanın doğruluğunun artmasıyla birlikte, hedefe verilen marjlar azaltılabilir.



Gerçek zamanlı (Dinamik) Adaptasyon

› Robotik hedef takibi (Cyberknife, Accuray)

› Multileaf kolimatör (MLC tracking) ile hedef takibi

› Gimbal izleme (Vero SBRT System, Brainlab) de dahil olmak üzere klinik olarak
uygulanan tüm takip sistemlerinde,

› Akciğer kanserinde hedef marjlarında % 50'ye kadar azalma sağlandığı

› Gerçek zamanlı adaptasyon ile ortalama akciğer dozunun 1 Gy'ye kadar
azaltıldığı gösterilmiştir.



ART Klinik Uygulamaları

› Nijkamp ve arkadaşları, CBCT kullanarak offline bir ART protokolü ile tedavi edilen
ilk yirmi prostat hastanın klinik sonuçlarını yayınladı.

› Güvenlik marjında ortalama %29 azalma raporlanırken

› 65 Gy’den yüksek doz alan rektum hacminde %19

› Anal duvar dozunda ortalama 4.8 Gy azalma gösterilmiştir.



ART Klinik Uygulamaları

› IMRT ile tedavi olan 317 Squamoz hücreli baş-boyun kanseri hastasından

› %19’una tedavilerinin ortasında, kilo verme, maske bollaşması ve tedaviye ara
verilmesi gibi nedenlerden dolayı ART uygulanmıştır.

› ART uygulanan hastalarda iki yıllık lokal-bölgesel kontrol %88 iken, ART
uygulanmayan hastalarda %79 olarak bulunmuştur. %88 vs %79



ART Klinik Uygulamaları

› Møller ve ark. lokal ileri evre akciğer kanseri için günlük CBCT görüntülerinin
sistematik olarak değerlendirildiği tetiklenmiş bir ART protokolü hakkında
çalışmalarını sunmuşlardır.



ART Klinik Uygulamaları
› Tümör, lenf nodları veya omurların planlama BT’si ile uyumsuzluklarının ardışık 3
gün boyunca sırasıyla 2.5 ve 5 mm'lik eşikleri aşması

› Normal dokularda, pnömoni, atelektazi veya plevral efüzyon gibi büyük anatomik
değişikliklerin ardışık 3 gün boyunca devam etmesi durumunda

› Yeni bir BT çekerek adaptif planlama yapılmıştır.

› ART uygulanan hastalarda lokal-bölgesel kontrol oranının artığı (%65-%47)
bildirilmiştir.

› Daha büyük marjların kullanıldığı ART uygulanmayan konvansiyonel kola göre,
ART uygulanan kolda tedaviye bağlı yan etkilerde herhangi bir artış
gösterilmemiştir.

%65 vs %47



ART Klinik Uygulamaları

› Otuz erken evre meme kanseri hastası

› 40 Gy tedavi uygulandıktan sonra tekrar BT

› Lumpektomi hacminde ortalama 32.1 cc (ortalama %22.5) azalma olduğu
görülmüştür.

› Meme hacmindeki değişiklik ise ortalama %0.11 azalma olarak bildirilmiştir.



Rezidüel Belirsizlikler

› Adaptif radyoterapinin sınırlı bir kesinliğe sahip olması

› Bazı geometrik belirsizlik kaynaklarına karşı çözümsüz kalması

› Ayrıca radyoterapiye özel yeni geometrik belirsizlik kaynaklarını tetiklemesi



Rezidüel Belirsizlikler

› Hedef tanımlamada kullanıcılar arası ve kulanıcının kendi içerisindeki farklılıklar
IGRT ve ART uygulamalarında başlıca geometrik belirsizlik kaynağıdır.

› Benzer şekilde, ART, tedavi cihazının mekanik doğruluğu ile ilişkili belirsizliklere
karşı da hassastır.



Rezidüel Belirsizlikler

› Her şeyden önce, CBCT ve MRI gibi ART stratejileri için kullanılan oda içi
görüntüleme sistemlerinin linak izomerkezine göre kalibre edilmeleri gerekir.

› Böyle bir kalibrasyonun sınırlı hassasiyeti, tedavi sırasında anatominin kesin
pozisyonu hakkında belirsizlikler getirir.

› Benzer şekilde, tedavi öncesi alınan görüntülerdeki distorsiyonlar görselleştirilmiş
anatominin tam konumuna belirsizlikler katar.



Rezidüel Belirsizlikler

› Görüntü alınmasının ardından, oda içi görüntüler tipik olarak planlama
tomografisi ile rijit veya deforme olarak register edilir.

› Bu registrasyonlar, setup hatalarını görmek

› Anatomik değişimleri ölçmek

› Konturları transfer etmek

› Verilen toplam dozu hesaplamak için kullanılabilir.

› Tüm bu işlemler görüntü registrasyonlarının sınırlı hassasiyetinden etkilenir.



Adaptif RT’ de QA

› Offline uygulamada oluşturulan bir plan için kalite güvencesi süreci, verilecek
dozun fantom üzerinde ölçümüne dayalı bir test de dahil olmak üzere standart
yeni planlarla aynı adımları izler.

› Online ART uygulamalarında ise hasta tedavi pozisyonunda masada kalmalıdır.

› Bu nedenle, tedavi öncesi ölçüme dayalı hastaya özel kalite güvencesi (örneğin,
planlanan doz dağılımının bir fantom üzerinde ölçülmesi) pratikte mümkün
değildir.



Online

Online vs Offline ART QA

Offline



Adaptif RT’ de QA

› Online ART uygulamalarında hastaya özel QA için alternatif metodlar
geliştirilmektedir.

1. Bağımsız bir doz hesaplama algoritması kullanılarak doz dağılımının yeniden
hesaplanması (MR-Linakta kullanılan Monte Carlo tabanlı yeniden hesaplama
programı vs.);



Adaptif RT’ de QA

2. tedavi planı dosyaları ve uygulanan tedavinin log dosyaları kullanılarak,
uygulanan tedavinin bağımsız bir program yardımıyla verifikasyonu (Varian Mobius
vs.)



Adaptif RT’ de QA

3. linak kolimatörüne, MLC ile hasta arasına monte edilmiş bir geçirgen detektör
sistemi (IBA Dolphin)



Adaptif RT’ de QA

4. elektronik portal görüntüleme cihazı temelli bir portal dozimetri algoritması 
olabilir (TomoTherapy Delivery Analisys vs.).



Adaptif RT’ de QA

› Aslında, eğer tedavi planlama sistemi ve tedavi cihazı birlikte, dikkatli ve 
kapsamlı bir şekilde ölçümleri tamamlanarak ve değerlendirilerek devreye 
alınmışsa, 

› Online ART sürecini göz önünde bulundururken öngörülen doz uygulamasının 
doğruluğu en önemli güvenlik kaygısı değildir. 



Adaptif RT’ de QA

› Bunun yerine, tedavi öncesi alınan görüntünün aslına uygunluğu ve doğruluğu

› OAR'ların ve hedefin yeni pozisyonlarının ve göreceli elektron yoğunluğunun 
doğru şekilde tanımlanması

› Güvenli ve doğru bir online ART uygulaması için temel kaygılar olmalıdır. 



IGRT için QA

› kV görüntüleme için İzomerkez doğruluğu

AP-KV

LAT-KV



IGRT için QA

› Masa kaydırma doğruluğu



IGRT için QA

› CBCT görüntü uygunluğu



Deformable Registrasyon Doğruluğu

› Dijital Fantomlar ile deformable görüntü registrasyonunun kalite 
kontrolü yapılabilir.



Sonuç

› Adaptif RT günümüz radyoterapisinde en çok araştırılan uygulama tekniklerinden
birisidir

› Tedavinin kalitesine olan katkısı azımsanamaz ölçüdedir.

› Tedavi odasında bulunan görüntüleme sistemleri,

› Görüntü registrasyon,

› Oto segmentasyon

› Hızlı plan optimizasyon programları

› Hedef takip sistemlerindeki teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle online ve
gerçek zamanlı ART uygulamalarının günlük pratiğe daha çok girmesi
beklenmektedir.



İlginiz için Teşekkürler…ART


