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Hoofdstuk 10

Samenvatting, algemene

discussie en aanbevelingen voor

verder onderzoek

10.1 Samenvatting

In dit proefschift is de rol van treatment planning onderzocht bij de verbetering van

loco-regionale hyperthermiebehandelingen. Het gaat hier om behandelingen met

moderne ”phased-array”systemen die zijn opgebouwd uit verscheidene ringen van

antennes. Dit project is gestart na de introductie van een nieuw hyperthermiesys-

teem, het AMC-8 systeem. Dit systeem, een acht kanaals 70MHz phased-array golf-

pijp systeem, is klinisch geintroduceerd binnen de afdeling Radiotherapie van het

AMC in 2006.

Na een algemene inleiding in hoofdstuk 1, biedt hoofdstuk 2 een technische in-

leiding op het gebied van treatment planning. Hyperthermie treatment planning is

een complex modelleerproces bestaande uit verschillende stappen. Het eindresul-

taat van dit proces is een set van fases en amplituden die leiden tot optimale verwar-

ming: een hoge thermische dosis in het doelgebied zonder dat daarbij de toelaatbare

temperatuur in de normale weefsels wordt overschreden. Aan het einde van dit

hoofdstuk is een overzicht gegeven van een aantal aspecten die nog onderwerp van

onderzoek zijn om de complexiteit van betrouwbare treatment planning te schetsen.

In hoofdstuk 3 is een vergelijking gemaakt tussen het 2-D 70MHz enkelrings
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AMC-4 systeem en het 3-D 70MHz dubbelrings AMC-8 systeem. Doordat het AMC-

8 systeem is opgebouwd uit twee ringen is het mogelijk de temperatuurverdeling

in axiale richting te sturen. Hierdoor is het mogelijk voor verschuivingen van de

patiënt in axiale richting te corrigeren over een groot bereik (-8cm, +8cm). De axiale

positie van de patiënt moet echter wel bekend zijn of voor de behandeling bepaald

zijn met een nauwkeurigheid van 1-2cm. Dit geldt zowel voor het AMC-4 als het

AMC-8 systeem. De twee ringen van het AMC-8 systeem kunnen ten opzichte van

elkaar verschoven worden, echter, dit blijkt geen belangrijke variabele binnen het

optimalisatie proces te zijn. Verder is er geen ring afstand gevonden die tot systema-

tisch betere verwarming leidt. De winst behaald met het AMC-8 t.o.v. het AMC-4

systeem uitgedrukt in een toename van de statistische indices T90, T50, T10 bedraagt

gemiddeld ongeveer 0.5◦C, maar deze verschilt erg van patiënt tot patiënt. Het ver-

mogen dat extra nodig is om deze winst te realiseren is tot 71% van het vermogen

dat nodig is voor het AMC-4 systeem. De gevolgen van deze toename in het geab-

sorbeerde vermogen voor de systemische temperatuur tijdens de behandeling zijn

op dit moment onbekend.

In hoofdstuk 4 komt het probleem van perfusieonzekerheid aan bod. Om de ab-

sorptie van electromagnetisch vermogen te vertalen naar een temperatuurstijging is

het van belang dat de perfusieniveaus in de verschillende weefsels nauwkeurig be-

kend zijn. Perfusie is het meest variabel en onzeker waardoor verwacht kan worden

dat deze parameter grote invloed heeft op de betrouwbaarheid van de fase en am-

plitude instellingen die volgen uit numerieke optimalisatie. Dit heeft geleid tot een

discussie binnen de hyperthermie gemeenschap over de vraag of optimalisatie niet

beperkt zou moeten worden tot SAR- of vermogen gebaseerde optimalisatie. Dit

hoofdstuk bepleit dat dit geen oplossing is van het probleem van perfusieonzeker-

heid. Door de verschillen in het perfusieniveau van verschillende weefsels, externe

koeling en thermische geleiding te negeren is de betrouwbaarheid van temperatuur

gebaseerde optimalisatie alleen bij zeer grote onzekerheden vergelijkbaar met de be-

trouwbaarheid van vermogens gebaseerde optimalisatie. In de meerderheid van alle

andere gevallen zullen de prestaties van temperatuur gebaseerde optimalisatie beter

zijn.

In hoofdstuk 5 wordt onzekerheid bestudeerd binnen het kader van systeem ont-

werp. Van bepaalde vormen van onzekerheid, zoals onzekerheid in de dielektri-

sche parameters, kan verwacht worden dat de mate waarin de temperatuurverde-

ling wordt beı̈nvloed afhangt van het aantal kanalen binnen het phased array sys-

teem. Dit hoofdstuk laat zien dat als het aantal kanalen toeneemt de invloed van
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onzekerheid op optimalisatie inderdaad toeneemt. Echter, voor de systemen met 4

tot 18 kanalen die hier zijn bestudeerd neemt de geleverde thermische dosis sneller

toe waardoor dit geen reden is het aantal kanalen te beperken. Vergelijking van de

geoptimaliseerde temperatuurverdeling gevonden voor het virtuele 130MHz AMC-

12 systeem en het 18 kanaals systeem laat wel zien dat slechts voor een selectie van

patiënten een relevante winst wordt gevonden in geval van verwarming met het 18

kanaals systeem. Gegeven de complexiteit van het 18 kanaals systeem is het AMC-

12 systeem een goed compromis tussen leverbare thermische dosis en robuustheid.

Voor het acht kanaals AMC-8 systeem is voor alle patiënten gevonden dat het ver-

hogen van de frequentie van 70MHz naar 130MHz een verbetering oplevert, ook in

het geval van onzekerheid tijdens de optimalisatie procedure.

In hoofdstuk 6 is het rekenen of de grafische processor (GPU) aan bod gekomen.

GPUs bevatten een groot aantal rekeneenheden waardoor grote versnellingen kun-

nen worden behaald tegen lage kosten. Het gaat om versnellingen in de orde van

een factor 10 of in speciale gevallen een nog grotere factor. Alle electromagnetische

simulaties en thermische simulaties die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschre-

ven maken gebruik van deze technologie en het zou niet haalbaar geweest zijn deze

in een praktisch tijdbestek uit te voeren zonder deze. Ter illustratie, de berekeningen

in hoofdstuk 5 zouden 2 jaren of langer in beslag hebben genomen op een enkele

CPU.

Hoofdstuk 7 beschrijft de introductie van het rekenen op de GPU op de afdeling.

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een “ray tracing”

algoritme voor radiotherapie dosisberekingen geschikt voor de GPU. Dit algoritme

is van nature bijzonder geschikt om te paralleliseren omdat de “rays” onafhankelijk

van elkaar gevolgd kunnen worden. Een variant op het algoritme gepubliceerd door

Siddon is geformuleerd die wat betreft het gebruik van geheugen efficiënt is. Het

algoritme is met een CPU implementatie vergeleken op basis van snelheid en nauw-

keurigheid. Gemiddeld is het GPU algoritme 6 maal sneller dan een multi-threaded

CPU implementatie (timing is op basis van 4 CPU cores). Door eliminatie van een

van de benaderingen in het CPU algoritme werd ook gevonden dat het GPU algo-

ritme nauwkeuriger is. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de integratie van het

ray tracing algoritme in het radiotherapie treatment planning systeem dat gebruikt

wordt op onze afdeling.

In hoofdstuk 8 zijn GPU FDTD berekeningen gebruikt voor een andere toepas-

sing, namelijk het evalueren van de veiligheid van magnetische resonantie beeld-

vorming (MRI). Er is een sterke gelijkenis tussen hyperthermie en MRI: beide moda-



160 Hoofdstuk 10

liteiten gebruiken arrays bestaande uit radiofrequente applicatoren die het lichaam

omgeven. De verwarming die hierdoor optreedt is vergelijkbaar omdat met een fre-

quentie in het zelfde bereik wordt gewerkt. De opwarming die optreedt tijdens MRI

is echter ongewenst en dient te worden beperkt. Omdat er geen directe manier is

om de elektrische velden die deze opwarming veroorzaken te meten is numerieke

simulatie een belangrijk gereedschap bij de evaluatie van de veiligheid van MRI.

10.2 Algemene discussie

10.2.1 De rol van treatment planning in de klinische praktijk

De uitkomst van een hyperthermie behandeling wordt beı̈nvloed door een groot

aantal factoren die variëren tussen patiënten maar die ook verschillend kunnen zijn

voor verschillende behandelingen van dezelfde patiënt. De precieze vorm van de

waterbolussen bijvoorbeeld is anders bij elke behandeling. Ook de houding waarin

de patiënt wordt behandeld zal niet exact hetzelfde zijn. Voor nauwkeurige treat-

ment planning is het nodig een grote hoeveelheid patiënt specifieke informatie te

verzamelen. Naast de dielektrische eigenschappen van de verschillende weefsels

en de perfusieniveaus (die variëren over de tijd maar ook temperatuur-afhankelijk

zijn) is ook informatie over de geometrie van de vasculatuur en de volumestromen

in de verschillende vaten van belang. Naast het feit dat het verzamelen van deze in-

formatie tijdrovend is, zijn er op dit moment slechts beperkt methoden beschikbaar

om deze informatie te verzamelen. In het bijzonder voor de parameters die tem-

peratuurafhankelijk zijn is het essentieel dat zij worden gemeten tijdens de hyper-

thermiebehandeling. Hiervoor is het noodzakelijk dat de relevante beeldvormende

modaliteit wordt geı̈ntegreerd met het hyperthermiesysteem.

Ondanks het feit dat er veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden op het gebied

van treatment planning – hoge resolutie simulatie is nu bijvoorbeeld mogelijk bin-

nen een praktisch tijdsbestek – ontbreekt er nog steeds essentiële informatie over de

relatie tussen veranderingen in de temperatuurverdeling en de veranderingen in de

perfusieverdeling die daarmee samenhangen. Deze en andere uitdagingen maken

het onwaarschijnlijk dat hyperthermie treatment planning een instrument zal wor-

den waarmee op een betrouwbare manier optimale fase en amplitude instellingen

kunnen worden voorgeschreven. Om deze reden is de belangrijkste vereiste voor

een succesvolle hyperthermiebehandeling dat deze wordt uitgevoerd door ervaren

behandelaars. Mogelijk kunnen deze behandelaars in de toekomst worden onder-
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steund door computersimulaties (zie aanbevelingen voor verder onderzoek).

10.2.2 De rol van treatment planning bij het ontwerpen van hyper-

thermiesystemen

Naast de simulatie van hyperthermiebehandelingen kan numerieke simulatie ook

worden ingezet bij het ontwerp van nieuwe hyperthermiesystemen. Hierbij wordt

de theoretische thermische dosis die door verschillende (kandidaat) hyperthermie-

systemen geleverd kan worden vergeleken voor een aantal patiënten. Wanneer voor

een systeem wordt gevonden dat de thermische dosis systematisch hoger is vergele-

ken met andere systemen dan is dit een sterke indicatie dat het betreffende systeem

ook klinisch effectiever zal zijn. Het is belangrijk op te merken dat er geen praktische

alternatieven bestaan voor het ontwerp van hyperthermie systemen: het ontwikke-

len van verschillende prototypes en het klinisch evalueren van deze prototypes is

simpelweg te kostbaar.

10.2.3 De rol van treatment planning in onderwijs en opleiding

Het gebruik van numerieke simulatie van hyperthermiebehandelingen bij de scho-

ling en opleiding van behandelaars en andere betrokkenen bij behandeling met hy-

perthermie is een andere waardevolle toepassing. Door de vermogensverdeling of

de temperatuurverdeling te visualiseren ontstaat een begrip van de spatiële effec-

ten van fase en amplitude sturing. Daarnaast laat het ook zien in hoeverre deze

verdelingen gefocusseerd kunnen worden en wat de belangrijke verschillen tussen

homogene fantomen en patiënten zijn.

10.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek

10.3.1 Modellering

Zoals in het voorgaande is geı̈llustreerd, is het noodzakelijk dat van de patiënt spe-

cifieke fysiologische parameters en de verdeling van dielektrische eigenschappen

worden gemeten. Dit is een voorwaarde voor patiëntmodellen die kwantitatief be-

trouwbare resultaten opleveren. Er bestaan experimentele methoden om deze pa-

rameters te meten en het ligt voor de hand dat het gebruik van deze methoden en

de verbetering daarvan uiteindelijk de nauwkeurigheid van de numerieke simulatie
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van hyperthermiebehandelingen zullen verbeteren. De inspanningen die hier nog

voor nodig zijn, maken dat hyperthermiebehandelingen hier nog niet op korte ter-

mijn door zullen worden beı̈nvloed.

In deze sectie zullen twee aspecten van het modelleerproces worden belicht die

al op dit moment de mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit van treatment

planning bieden omdat verwacht kan worden dat zij grote invloed hebben op de be-

rekende SAR- en temperatuurverdeling. Het eerste aspect betreft het modelleren van

de waterbolussen, het tweede het modelleren van een tuner in het systeemmodel.

Bolus modellering

Een groot deel van de klachten die worden gemeld tijdens hyperthermiebehande-

lingen zijn gerelateerd aan oppervlakkige hot-spots, vaak in de nabijheid van de

bolusranden. Om deze reden zal de nauwkeurigheid van het bolusmodel voor een

belangrijk deel bepalen of deze klachten gecorreleerd kunnen worden aan simula-

ties. Op dit moment wordt de waterbolus gemodelleerd als een ”blok”water. Dit

laat twee belangrijke eigenschappen van de bolus in realiteit achterwege. Allereerst

zijn de randen van de bolus in realiteit niet rechthoekig en daarnaast bestaat de bolus

uit verschillende bolussen. Door in de simulaties niet mee te nemen dat er verschil-

lende compartimenten zijn kan verwacht worden dat resonantieeffecten niet correct

gemodelleerd worden. Dit is ook bevestigd in een eerste serie simulaties die als doel

hadden dit fenomeen te demonstreren.

Een eerste verbetering aan het bolusmodel kan worden gerealiseerd door de bo-

lus aan de caudale en craniale zijde een kromming te geven waardoor er een meer

realistische vorm onstaat.

Het tweede aspect kan worden aangepakt door de bolus die tijdens de scan van

de patiënt aanwezig is te segmenteren in de verkregen beelden. De andere bolussen

kunnen gemodelleerd worden, bijvoorbeeld door “flood-filling” of een algoritme dat

een begin contour vervormt op basis van expansie. Hoewel het niet waarschijnlijk

is dat het resulterende bolus model de daadwerkelijke toegepaste bolus precies be-

schrijft is het geometrisch een betere benadering. Door kleine aanpassingen aan te

brengen in het bolusmodel kan de invloed hiervan op de vermogens- en tempera-

tuurverdeling worden bestudeerd.
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Tuning en matching

In het huidige golfpijpmodel wordt de verbinding tussen versterker en de monopool

in de golfpijp gemodelleerd door een resistieve bron die zich bevindt in een inke-

ping in de monopool. In werkelijkheid bevindt zich een tuner tussen versterker en

golfpijp. Door deze tuner niet in het numerieke model op te nemen bestaat de mo-

gelijkheid dat het gereflecteerde vermogen varieert tussen de verschillende kanalen.

Deze verschillen worden in de praktijk verkleind door tuning en voor de overge-

bleven verschillen wordt softwarematig gecorrigeerd. Door deze procedure niet in

het modelleerproces op te nemen ontstaan verschillen tussen het berekende relatieve

vermogen (het vermogen per kanaal gedeeld door het totale vermogen) en het daad-

werkelijk geleverde relatieve vermogen voor de verschillende kanalen.

Dit probleem kan worden opgelost door, zoals in de praktijk, een tuner op te

nemen in het numerieke model. Dit betekent dat simulaties voor een specifieke con-

figuratie vooraf worden gegaan door een gesimuleerde tuning per kanaal. Omdat

dit tijdrovend zou kunnen blijken te zijn is een alternatieve oplossing het schalen

van de velden op basis van het gereflecteerde vermogen bepaald voor elk kanaal.

Klacht-adaptieve optimalisatie

Een manier om behandelaars te ondersteunen met computersimulaties is door mid-

del van klacht-adaptieve optimalisatie (49). Hierbij worden in eerste instantie instel-

lingen toegepast die volgen uit model gebaseerde optimalisatie. Wanneer de patiënt

een klacht meldt wordt opnieuw geoptimaliseerd met behulp van een set van regio

specifieke gewichtsfactoren. Deze gewichtsfactoren wegen bijvoorbeeld de gemid-

delde SAR in verschillende regio’s in het verwarmde gebied. Na aanpassingen van

deze gewichtsfactoren levert optimalisatie nieuwe amplitudes en fases op. Door het

verhogen van de gewichtsfactor die hoort bij een bepaald gebied zal hierdoor de

gemiddelde SAR na optimalisatie lager zijn dan voorheen. Een soortgelijke aanpak

kan geformuleerd worden voor temperatuur gebaseerde optimalisatie, bijvoorbeeld

door de maximum toelaatbare temperatuur regio specifiek te maken.

Voor succesvolle klacht-adaptieve optimalisatie moet aan een aantal voorwaar-

den worden voldaan.

• Numerieke simulatie dient de gemiddelde SAR in de vooraf gedefinieerde ge-

bieden binnen redelijke nauwkeurigheid te voorspellen. Dit vereist uitvoerige

validatie van het systeem en het patiënt model met heterogene fantomen die
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ook een realistische vorm hebben (bij voorbeeld op basis van een afgietsel van

het bekkengebied). Dit is van belang omdat op die manier het systeem op een

representatieve manier belast wordt en er ook realistisch bolus – patiënt con-

tact ontstaat.

• De vooraf gedefinieerde regio’s dienen voldoende klein te zijn zodat er een

correlatie bestaat tussen de temperatuur van eventuele hot-spots en het ge-

middelde SAR niveau. Tegelijkertijd dienen de regio’s voldoende groot te zijn

zodat aan diffuse klachten één regio kan worden toegekend.

• Een klachtenregistratiesysteem moet het mogelijk maken om een klachttype

te selecteren uit een lijst met vooraf gedefinieerde mogelijke klachten. Bij het

klachttype hoort verder een locatie, die wordt aangegeven met een van de ge-

definieerde regio’s, en de instellingen die op dat moment worden toegepast.

Tenslotte is het van belang dat alle veranderingen die plaatsvinden tussen het

optreden en verhelpen van de klacht worden vastgelegd.

Het eerste item heeft tot nu toe beperkte aandacht gekregen in modelvalidatie.

In de meeste validatiestudies zijn rechthoekige, cilindrische of elliptische fantomen

gebruikt. Dit laat belangrijke anatomische eigenschappen buiten beschouwing, bij

voorbeeld de toenemende afstand tussen applicatoren en de patiënt bewegend van

het abdomen naar de benen. Dit is vooral van belang voor 3-D phased-array confi-

guraties.

Het definiëren van de afmetingen van de regio’s zal moeten plaatsvinden op ba-

sis van klinische waarnemingen. Dit laat ook meteen het belang van het derde item

zien, een compleet en semi-automatisch klachtenregistratiesysteem.

10.3.2 Ontwerp van nieuwe hyperthermiesystemen en beeld-geleide

hyperthermie

Voor het AMC-8 systeem is met behulp van simulaties een gemiddelde winst van

0.5◦C in T90, T50 en T10 aangetoond ten op zichte van het AMC-4 systeem. Onzeker-

heid in de modelparameters zorgt er voor dat deze winst wordt gereduceerd tot een

niveau waarbij het niet zeker is dat deze in de klinische praktijk waar te nemen is.

Een belangrijke observatie, die gedaan is in deze studie, is dat een grote toename

in geleverde thermische dosis verwacht mag worden wanneer de frequentie van het

systeem verhoogd wordt van 70MHz naar 130MHz ook wanneer onzekerheid in de

modelparameters wordt meegenomen.
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Om deze reden is het sterk aan te raden dat een nieuw AMC-X type hyperther-

miesysteem zal werken bij een frequentie van 130MHz. Op basis van deze studie lijkt

een 12 kanaals systeem (bestaande uit drie ringen) een goed compromis tussen het

vermogen om te verwarmen en de complexiteit als gevolg van het aantal kanalen.

10.3.3 Beeld-geleide hyperthermie

Tijdens een hyperthermiebehandeling is er maar zeer beperkt informatie beschik-

baar over de temperatuurverdeling, de perfusie van de weefsels en de precieze die-

lektrische eigenschappen binnen het verwarmde volume. Dit heeft een aantal gevol-

gen.

Allereerst heeft het gevolgen voor de thermische dosimetrie en het bepalen van

de relatie tussen dosis en effect op basis van klinische studies. De temperatuur wordt

slechts in een beperkt aantal punten gemeten en op basis van deze data wordt een

aantal statistische indices (T90, T50 en T10) berekend. De daadwerkelijk geleverde

thermische dosis kan echter varieren zonder dat dit wordt opgemerkt op basis van

deze indices.

Ten tweede is het niet mogelijk om de relatie tussen perfusie en temperatuur vast

te leggen zonder dat deze gelijktijdig worden gemeten.

Tenslotte, zonder binnen een volume de temperatuurverdeling te kennen is het

niet mogelijk om numerieke simulaties te valideren en om te corrigeren voor fouten

in de modellen, bij voorbeeld door modelparameters aan te passen, zodat de bere-

kende en gemeten vermogens- en temperatuurverdelingen overeenstemmen.

Deze argumenten laten zien dat, vanuit technologisch perspectief, het essentieel

is dat beeld-geleide hyperthermie verder ontwikkeld en geı̈mplementeerd wordt.

Uiteindelijk leidt dit tot verbeterde thermische dosimetrie, verbeterde inzichten op

het gebied van thermo-regulatie en tot slot maakt het modelleren mogelijk op basis

van daadwerkelijk gemeten fysiologische en dielektrische parameters.

Op dit moment is MRI de meest geschikte modaliteit voor beeld-geleide hyper-

thermie. De MRI-geleide hyperthermiesystemen die op dit moment gerealiseerd

zijn, zijn gebaseerd op een MRI compatibele hyperthermie applicator. Alternatieve

systemen, die nog in ontwikkeling zijn, maken gebruik van dezelfde MRI transmis-

sie spoelen die gebruikt worden bij de beeldvorming. De frequentie waarmee ge-

werkt wordt bij een 3T scanner is 128MHz en deze frequentie is bijzonder geschikt

voor loco-regionale hyperthermie. Als bijkomend voordeel kan het gemeten B+
1 veld

gebruikt worden voor de validatie van de electromagnetische simulaties, die onder-
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deel uit maken van het simulatieproces.
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