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SUMMARY 

One of the major sources of concern in radiotherapy of prostate cancer is 

organ motion, i.e., the prostate position will vary from day to day. Image-

guidance of the prostate provides possibilities to correct for organ motion 

and improve the accuracy of treatment. By means of a computed 

tomography (CT) scan, organs and surrounding tissues can be visualized in 

three dimensions (3D). The introduction in the clinic of a cone-beam CT 

(CBCT) device, which can be mounted on the linear accelerator, gave rise to 

the main objective of this thesis. That is, the development of a method for 

reliable and accurate prostate localization for online or offline image-guided 

radiotherapy (IGRT) using a CBCT device. To study the impact of marker-

based and ultrasound-guided prostate localization strategies on prostate 

(and seminal vesicle) displacement were other aims of this thesis. 

CHAPTER 1 is a general introduction regarding the treatment of prostate 

cancer. In particular, treatment of the prostate by external beam radiation is 

reviewed. In addition, the rationale and objectives of this thesis are 

described. 

The development of an automatic rigid 3D grey-value registration (3D-GR) 

algorithm for prostate (including seminal vesicles) localization was described 

in CHAPTER 2. The 3D-GR algorithm was first tested on conventional CT 

scans and had a success rate of 91% compared to contour registrations. 

The accuracy for rotations and translations ranged between 1.3 - 2.4 

degrees (1 SD) and 0.7 - 1.3 mm (1 SD), respectively. The developed 

automatic 3D-GR method was therefore suitable for position verification of 

the prostate. 

In CHAPTER 3, the applicability of the developed 3D-GR algorithm was tested 

on CBCT scans, for which image quality differs from conventional CT scans. 

By improving the image quality of CBCT scans by reducing the field-of-view 

in craniocaudal direction (from 25 to 10 cm), and by applying a fallback grey-

value registration procedure for registration failures (registration was 

repeated with a fixed rotation point locked at the prostate apex), a success 

rate of 83% could be achieved. The main cause for unsuccessful registration 

was moving gas in the rectum during CBCT image acquisition, which 

affected CBCT image quality. As long as the amount of non-stationary gas in 
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the rectum is limited, CBCT scans are suitable for position verification of the 

prostate. 

CHAPTER 4 evaluated the influence of a dietary protocol on CBCT image 

quality, which is an indirect indicator for intrafraction prostate motion, and on 

interfraction prostate motion. Image quality was, as we found in the previous 

chapter, affected by motion (e.g., moving gas) during imaging and it 

influences the performance of automatic prostate localization on CBCT 

scans. A diet group (i.e., patients to which a diet plus mild laxative was 

described during the course of radiotherapy treatment, 2005) was 

retrospectively compared with a non-diet group (2004). The dietary protocol 

significantly reduced the incidence of faeces, gas and moving gas: from 

55%, 61%, and 43% of scans in the non-diet group to 31%, 48%, and 28% 

in the diet group, respectively (all p < 0.001). Since there is a known relation 

between gas and short-term prostate motion, intrafraction prostate motion 

probably also decreased. The success rate of 3D-GR on CBCT scans 

increased from 83% to 94% (p < 0.001). A decrease in random interfraction 

prostate motion also was found, which was however not significant. Using a 

dietary protocol is therefore advisable, also without CBCT-based image 

guidance. 

Residual interfraction displacement of seminal vesicles (SV) and the efficacy 

of rotation correction on SV displacement in marker-based prostate IGRT 

was quantified and investigated in CHAPTER 5. Also, the target registration 

error (TRE) for the SV due to marker registration inaccuracies and the 

impact on margin design was determined. Correlations between prostate 

gland rotations and SV displacement were determined, as well as 

correlations between the individual SV displacements. SV registration 

success rate was 99% and displacement amounts were comparable. 

Considerable residual SV displacement was observed: systematic and 

random residual SV displacements were 1.6 mm and 2.0 mm in left-right 

(LR), and 2.8 mm and 3.1 mm in anteroposterior (AP) direction. Rotation 

correction barely reduced residual SV displacement, suggesting 

displacement relative to the prostate gland that is not captured by the marker 

position. Prostate gland rotation around LR-axis correlated with SV AP 

displacement (R
2
=42%), and a correlation existed between both SV for AP 

displacement (R
2
=62%). There was considerable correlation between 

random error of SV displacement and TRE (R
2
=34%). Marker registration 

error partly explains SV displacement when correcting for rotations, which is 

therefore not advisable. Margin design for SV should take these 

uncertainties into account.  
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Prostate displacement resulting from probe pressure on the abdomen during 

transabdominal ultrasound image acquisition for prostate localization was 

quantified and described in CHAPTER 6. Largest prostate displacement 

occurred in the posterior direction in all volunteers. Absolute prostate 

displacement was less than 5 mm in 100% of the volunteers after 1.0 cm of 

probe displacement, in 80% after 1.5 cm, in 40% after 2.0 cm, in 10% after 

2.5 cm, and 0% after 3.0 cm. To achieve good-quality ultrasound images, 

the probe required an average displacement of 1.2 cm, and this resulted in 

an average prostate displacement of 3.1 mm. No correlations were observed 

between prostate displacement and prostate-probe distance or bladder size. 

The induced uncertainty associated with this process needs to be carefully 

evaluated to determine a safe margin to be employed during online 

ultrasound image-guided radiotherapy of the prostate. 

CHAPTER 7 contains a general discussion of the results, and a comparison to 

other studies in prostate IGRT. In addition, future directions are described 

In CHAPTER 8 conclusions from this thesis are described. One may conclude 

that we succeeded in developing a non-invasive procedure for prostate 

IGRT based on 3D grey-value registration of (CB)CT scans of the prostate, 

i.e., without the use of implanted markers. The method has been clinically 

implemented in an offline adaptive radiotherapy protocol using CBCT scans. 

Later, markers have been added for efficiency reasons because we started 

correcting the patients in an online fashion. When applying the grey-value 

registration algorithm in combination with CBCT scans, one has to take into 

account that a dietary protocol is required to guarantee a high reliability. For 

methods like ultrasound and marker-based registration methods one has to 

keep in mind that related effects of probe pressure and deformation, 

respectively, can have a large influence on the accuracy. 
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SAMENVATTING 

Een belangrijk aandachtspunt in de radiotherapiebehandeling van 

prostaatkanker is orgaanbeweging. Tijdens de behandeling kan de 

prostaatpositie namelijk van dag tot dag variëren door orgaanbeweging. 

Beeldgeleide radiotherapie (‘image-guided radiotherapy’, IGRT) van de 

prostaat biedt mogelijkheden om orgaanbeweging te corrigeren en daarmee 

de behandelingsnauwkeurigheid te verhogen. Op een 'computed 

tomography' (CT) scan kunnen organen en omliggende weefsels in drie 

dimensies (3D) worden bekeken. De introductie in de kliniek van een 'cone-

beam' CT (CBCT) scanner die op het bestralingstoestel gemonteerd is, gaf 

reden tot het voornaamste doel van dit proefschrift: Het ontwikkelen van een 

methode waarmee de prostaatpositie nauwkeurig en betrouwbaar bepaald 

kan worden met behulp van deze CBCT scanner. Met deze methode kan 

zowel dagelijks (online) als eenmalig (offline) voor veranderingen in 

prostaatpositie gecorrigeerd worden. In de rest van het proefschrift wordt de 

invloed van een aantal andere prostaatlokalisatietechnieken op de residuele 

verplaatsing van de prostaat en zaadblaasjes beschreven. 

HOOFSTUK 1 geeft een overzicht van de behandeling van prostaatkanker, en 

beschijft de doelstellingen van het proefschrift. 

HOOFDSTUK 2 beschrijft de ontwikkeling van een automatische methode om 

de prostaat te lokaliseren gebaseerd op een rigide 3D grijswaarden 

registratie (GR) algoritme. Het 3D-GR algoritme werd getest op 

conventionele CT scans en had een succespercentage van 91% ten 

opzichte van een registratiemethode op basis van ingetekende 

prostaatcountouren. De nauwkeurigheid voor rotaties en translaties ligt, 

respectievelijk, tussen 1.3 – 2.4 graden (1 SD) en tussen 0.7 en 1.3 mm (1 

SD). De ontwikkelde automatische 3D-GR methode is daarmee inderdaad 

geschikt voor prostaatlokalisatie. 

In HOOFDSTUK 3 wordt de toepasbaarheid van het ontwikkelde 3D-GR 

algoritme getest op CBCT scans. In deze scans is prostaatlokalisatie 

moeilijker doordat de beeldkwaliteit slechter is dan in conventionele CT 

scans. Nadat de beeldkwaliteit van de CBCT scans was verbeterd door de 

beeldgrootte te verkleinen (dit reduceert verstrooide röntgenstraling) en de 

registratieprocedure was aangepast, werd een succespercentage van 83% 

behaald. De aanpassing houdt in dat mislukte registraties worden 
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gecorrigeerd door de registratie te herhalen met  een gefixeerd rotatiepunt 

onderin de prostaat, waar de prostaatbeweging het kleinst is. De 

voornaamste reden voor het mislukken van een registratie was de 

aanwezigheid van bewegend gas in het rectum tijdens het opnemen van de 

CBCT scan, waardoor artefacten in de scans optreden. Zolang de 

hoeveelheid bewegend gas in het rectum klein is, zijn CBCT scans geschikt 

voor prostaatlokalisatie. 

HOOFDSTUK 4 evalueert de invloed van een dieetprotocol op de CBCT 

beeldkwaliteit en op interfractiebeweging (dag tot dag beweging) van de 

prostaat. De beeldkwaliteit van de CBCT scans wordt gereduceerd door 

beweging (zoals bewegend gas) tijdens het opnemen van de scans, en de 

beeldkwaliteit kan daardoor gezien worden als een indirecte indicator voor 

snelle prostaatbeweging (prostaatbeweging tijdens het scannen wordt 

namelijk meestal veroorzaakt door gas in het rectum). Een dieetgroep (met 

patiënten waaraan een dieet plus een mild laxeermiddel werd 

voorgeschreven gedurende de radiotherapiebehandeling) werd retrospectief 

vergeleken met een niet-dieetgroep. Het dieetprotocol reduceerde significant 

het voorkomen van faecaliën, gas en bewegend gas: van 55%, 61% en 43% 

in de niet-dieetgroep naar 31%, 48% en 28% in de dieetgroep (p< 0.001). 

Het is hoogstwaarschijnlijk dat daarmee intrafractie prostaatbeweging ook 

verminderd zal zijn. Het succespercentage van 3D-GR op CBCT scans nam 

toe van 83% naar 94% (p < 0.001). Tevens werd er een afname in 

willekeurige interfractie prostaatbeweging gevonden, die echter niet 

significant was. Een dieetprotocol is derhalve aan te bevelen tijdens 

bestraling van prostaatpatiënten, zelfs als geen IGRT wordt gebruikt. 

In HOOFDSTUK 5 wordt residuele verplaatsing van zaadblaasjes (‘seminal 

vesicles’, SV) na IGRT van de prostaat met behulp van geïmplanteerde 

markers onderzocht. Het succespercentage voor SV-registratie was 99% en 

verplaatsingen van linker en rechter SV waren vergelijkbaar. Er werden 

behoorlijke residuele SV-verplaatsingen waargenomen: systematische en 

random verplaatsingen waren 1.6 mm en 2.0 mm in link-rechts (LR) en 2.8 

mm en 3.1 mm in voor-achter (‘anteroposterior’, AP) richting. Correctie van 

rotatie van de markers reduceerde de residuele SV-verplaatsing nauwelijks, 

hetgeen vervorming van de SV ten opzichte van de prostaat suggereert. De 

random fout van SV-verplaatsing was verder voor een groot deel te 

verklaren door miniscule foutjes in de de markerposities die sterk worden 

uitvergroot op afstand van de markers indien rotatiecorrectie wordt 

toegepast. Rotatiecorrectie is daarom niet aan te raden. Voor het definiëren 
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van veiligheidsmarges tijdens bestraling van de SV zullen deze 

onzekerheden in acht moeten worden genomen.  

Prostaatverplaatsing tijdens ultrasound (US) beeldgeleide prostaatlokalisatie 

als gevolg van druk op de buik door de US sensor wordt beschreven in 

HOOFDSTUK 6. Deze studie werd uitgevoerd op gezonde vrijwilligers. De 

absolute prostaatverplaatsing was minder dan 0.5 cm in 100% van alle 

vrijwilligers na 1.0 cm buikverplaatsing door de sensor, in 80% na 1.5 cm, in 

40% na 2.0 cm, in 10% na 2.5 cm en 0% na 3.0 cm. Om goede kwaliteit 

ultrasound-beelden te verkrijgen zou de buik 1.2 cm verplaatst moeten 

worden, hetgeen resulteerde in een gemiddelde prostaatverplaatsing van 

0.31 cm. De onzekerheid van deze methode moet zorgvuldig geëvalueerd 

worden om een veilige marge te bepalen voor online US prostaat IGRT. 

HOOFDSTUK 7  bevat een algemene discussie van de resultaten van 

voorgaande studies en worden mijn bevindingen met andere studies in 

prostaat IGRT vergeleken. 

HOOFDSTUK 8 beschrijft de conclusies van dit proefschrift. Uit dit proefschrift 

mag men concluderen dat we erin geslaagd zijn een niet-invasieve methode 

te ontwikkelen voor IGRT, gebaseerd op 3D grijswaarden registratie van 

(CB)CT scans van de prostaat, zonder gebruik van geïmplanteerde markers. 

De methode is in eerste instantie klinisch geïmplementeerd in een protocol 

waarbij, gebruik makend van CBCT scans, eenmalig voor verandering in 

prostaatpositie gecorrigeerd wordt. Later zijn markers toegevoegd om de 

efficiëntie te verhogen omdat dagelijkse correctie werd geïntroduceerd. 

Wanneer het grijswaarden registratie algoritme gebruikt wordt in combinatie 

met CBCT scans is een dieetprotocol noodzakelijk om een hoge 

betrouwbaarheid te garanderen. In alle prostaat IGRT methoden dient 

rekening gehouden te worden met overblijvende onnauwkeurigheden. 



 

 


