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IGRT nedir?

Görüntüleme cihazlarının, hastanın pozisyonunu 
doğrulamak için kullanımı ve görüntü rehberliğinde 
radyoterapi tekniğidir 

IGRT – Image Guided RadioTherapy 



Görüntüleme 
Teknikleri

kV

(kilo-Volt düzeyinde X-ışını)

CBCT

(Cone Beam Computed Tomography – Konik şekilli X-
ışını kullanılan Tomografi)

MV

(Mega-Volt düzeyinde X-ışını)

kV-CBCT 

MV-CBCT

USG



Neler var?



IGRT`de 
Amaç nedir

Doğru lokalizasyon

Hedef – ROI ayırımı, kritik organ koruması

PTV- CTV Marjları düşürmek

SRS – SBRT`de daha da önemli



Kalite kontrol 
(QA – QC)

QA (Quality Assurance)

Bir parametrenin kalite hedefinin kanıtlanmasıdır

IGRT`de – Doğru Görüntü

QC (Quality Control)

Kalite seviyesinde istenen prosedürleri kapsar

Parametrelerin, istenilen değer ile karşılaştırılmasını 
içerir

CT – MR (Referans Görüntü)`ye yakınlık



Kriter?

Kabul testinde kullanılan kriterler, ölçüm parametrelerinin 
temel kriterleri olarak kullanılabilir

Gerekli parametreleri belirleyerek başarılı bir QA 
programı başlatılmalıdır 

Klinik işleyişe ve ihtiyaca göre değişir



Performans parametreleri;

Geometrik tekrar edilebilirlik

Doğruluk

Yeniden konumlandırma doğruluğu

Görüntü kalitesi

Görüntü analiz araçlarının güvenilirliği

IGRT sisteminin entegrasyonunu içermelidir

Kriter?



Nasıl?

IGRT kalite kontrol tekniklerini kullanarak

Güvenlik

Geometrik Doğruluk

Görüntü Kalitesi

Görüntüleme Dozu



Neye Göre?

Task Group Raporlarına Göre

TG-142 report: Quality assurance of medical accelerators

TG-179: Quality Assurance image-guided radiation 
therapy utilized CT-based technologies

TG-104: The role of in-room kV X-ray İmaging for patient 
setup and target localization



Güvenlik



Güvenlik

İşlemler, tedaviler başlamadan önce yapılmalıdır

ÖNCE Güvenlik

kV ışın tüpü ısıtılarak kullanıma hazır hale getirilmeli

Zaman ve hazırlık

Acil durum, çarpışma vb için kullanılan uyarı sistemleri 
kontrol edilmelidir

Kontrol mekanizması

IGRT sisteminin bağlı olduğu yazılım (OBI vs) kontrol 
edilmelidir

Veri işleme



Geometrik 
Doğruluk

Amaç; 

Merkez doğruluğu kontrolü

Görüntü merkezi ile radyasyon alanı merkezinin 
tölerans içinde olduğunun kontrolü

Dışında ise kaydırma yanlış olur ve tedavi alanı değişir

Özellikle SRS-SBRT tedavilerinde çok daha önemli



Geometrik 
Doğruluk

Winston-Lutz test

Yazılım – Cihaz uyumu

Mesafe

Kaydırma miktarı doğruluğu

Günlük



Görüntü 
Kalitesi

Güvenliği sağladık,

Doğru yere bakıyoruz,

Hedefi görebiliyor muyuz?



Görüntü 
Kalitesi

Lokasyonu belirlemede en önemli nokta

Ölçek ve mesafe doğruluğu

Uzaysal çözünürlük

Low-contrast çözünürlüğü

Homojenite

HU lineeritesi



Görüntü 
Kalitesi

Radyolojik görüntüden farkı

Lokalizasyon için kullanılır



Görüntü 
Kalitesi



Görüntü 
Kalitesi



Ne 
kullanılacak?

IGRT QA Phantomları kullanılarak

Birçok ticari isim ve şekilde fantomlar mevcut

CatPhan

Las Vegas

AAPM CT Performance



Çözünürlük

Görüntülerdeki kontrast farkının net olarak ayırmının 
yapılabilmesi açısından önemlidir

Siyah

Gri

Beyaz



Homojenite

HU değerlerinin kontrolü

Görüntü uyumu

Noise (istenmeyen sinyal - gürültü)



Lineerite

HU değerleri bilinen materyaller içeren fantom 
görüntüsünden

HU değerleri kontrol edilerek uygunluk tespiti yapılır

Aylık 



Görüntüleme 
Dozu

kV-CBCT çekimi için 0.1 ile 2cGy

MV-CBCT çekimi için 0.7 ile 10.8 cGy 

Bir tedavi boyunca toplamda alınabilecek doz miktarı;

3 ile 370 cGy arasında



Görüntüleme 
Dozu

Görüntü kalitesinin artmasıyla görüntüleme dozu da 
artacağından, bu iki parametre arasında bir denge 
kurulması

Klinik görüntüleme protokollerinin bu denge göz 
önünde bulundurularak oluşturulması gerekmektedir



Görüntüleme 
Dozu



Tekniker bu 
işin 

neresinde??



Görev ve 
Sorumluluklar

Radyasyon terapisti

Amerikan Radyoloji Teknologları Derneği tarafından 
yayınlanan Radyasyon Terapisi Uygulama Standartlarında 
belirtilen özellikleri sağlamalıdır

Nedir bu görevler, sorumluluklar ve özellikler?



IGRT’de pozisyonlama cihazlarının kullanımını anlama

CT-MR-kV-CBCT-MV...

IGRT sistemini hastaya özel pozisyon doğrulama 
görüntülerinin edinimi için hazırlama

IGRT tedavi protokolünün radyasyon onkoloğu ve tıbbi 
fizikçinin gözetimi altında uygulanması

JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS, VOLUME 15, NUMBER 1, 2014

IGRT`de 
Görev ve 

Sorumluluklar



Radyasyon onkoloğu tarafından incelenmek üzere 
pozisyon doğrulama görüntülerinin alınması 

IGRT sisteminin kararlılığının periyodik olarak gözden 
geçirilmesine yardımcı olmak (örneğin günlük QA)

JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS, VOLUME 15, NUMBER 1, 2014

Görev ve 
Sorumluluklar



Görev ve 
Sorumlulukl

ar
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