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8.1 Summary

Chapter 1 introduces the main topics of this thesis. It starts with the history and appli-
cation of radiotherapy, and more specifically brachytherapy. Brachytherapy, or internal 
radiotherapy, is an effective way to treat tumours locally and conformally, by placing 
a radiation source inside or near cancerous tissue. This modality is widely used in the 
treatment of prostate cancer and is characterised by its steep dose gradient outside the 
treated volume. At the Academic Medical Centre, pulsed-dose rate (PDR) brachyther-
apy is applied, a 48 hour treatment, in which part of the total dose is delivered every 
two hours using a stepping radioactive source. Stepping source brachytherapy (PDR or 
High-Dose Rate) allows the adjustment of the source dwell times. With this, a treatment 
plan can be optimised to a conformal high dose in the prostate gland, while sparing the 
surrounding organs at risk as much as possible. 

Prior to the treatment, a CT or MRI scan is acquired, which is used to pre-calculate the 
dose distribution that should be delivered. In chapter 2 the differences are described 
between the dose distributions based on CT and those based on MRI. The prostate 
boundaries are more difficult to distinguish on CT than on MRI, influencing the volume 
delineated by the radiation oncologist. The MRI-based delineated prostate is assumed 
to be more accurate. Early 2010, thirteen prostate cancer patients treated with PDR 
brachytherapy underwent both CT and MRI after the implantation procedure. The differ-
ences were established between planning of the treatment on the CT-based delineated 
prostate volume and the MRI-based delineated prostate volume. The use of MRI led 
to a mean increase of 3% in dose coverage of the target volume. Although this seems 
limited, in some cases the use of MRI resulted in an increase in target coverage of 5% 
up to even 10%. Using a radiobiological model to predict tumour control based on the 
dose to the prostate, it was estimated that the use of MRI results in a 6%-10% higher 
tumour control.

Chapter 3 covers the deviations from the planned dose, during the treatment. Three 
CT scans were available per patient: the regular planning CT (CT1) and two repeat CTs 
(CT2 and CT3). The repeat CTs were obtained 24 and 48 hours after the implantation 
procedure. A single radiation oncologist delineated the prostate on CT2 and CT3, using 
CT1 as well as three fiducial markers implanted into the prostate as a reference. An 
experienced brachytherapist reconstructed the catheters on all three scans. The dwell 
positions defined on the planning CT, were copied to the repeat CTs. By recalculating 
the dose-volume histograms, the effect of anatomy changes and/or catheter displace-
ments could be established. A mean decrease of about 2% ± 3.5% (1 standard deviation) 
in target coverage was measured. Possible causes are (caudal) catheter displacements 
and differences in the delineated prostate volume. The latter can partly be explained 
by the delineation uncertainties. Rectum dose increased by 17.3% on average, during 
the treatment. For the bladder, a mean increase of 24.8% was observed. This observa-
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tion led to the conclusion that a possible significant increase in dose to the surrounding 
organs should be taken into account during treatment planning.

The change in prostate volume could not accurately be established from the CT data, 
due to the delineation uncertainty on CT. In chapter 4 the catheter positions are used to 
derive volume changes. The implantation procedure may lead to swelling of the pros-
tate, from the trauma of catheter insertion. We assume that if the prostate expands, 
the distance between the catheters will increase. Using this assumption, the change in 
distance between the catheters was used to derive a mean increase of 4% in prostate 
volume, ranging from -10% to +16%. Even though some of the implants showed an 
absolute difference of more than 10%, the calculated changes in prostate volume were 
considered limited, considering that this was still much smaller than the expansions 
measured on permanent implants using iodine-125 sources. The differences found in 
chapter 4 were therefore not considered clinically relevant. These measurements reaf-
firm the stability of the prostate implants used for the PDR treatments, which guaran-
tees safe and reliable delivery of the planned dose. 

Chapter 5 describes two novel tools for treatment plan optimization of temporary 
implant (PDR or HDR) brachytherapy. The first, enhanced geometrical optimization, 
EGO, creates a dose distribution that is as homogeneous as possible across the implant. 
With the second tool, interactive inverse planning, IIP, the user subsequently shapes the 
dose distribution according to the patient’s anatomy by (local) adaptations of the dose 
in specific regions of interest. All interactions with the dose distribution are in real-time. 
Two users, one inexperienced and one experienced treatment planner, each optimized 
the dose distribution for 24 prostate cases using our software. This resulted in treatment 
plans with comparable quality to the clinically used treatment plans, and comparable 
compliance to the clinical dose objectives.

In chapter 6, four methods for PDR/HDR brachytherapy treatment planning are com-
pared using 26 prostate implants. A single experienced treatment planner optimized the 
dose distributions using graphical optimization, two automated inverse methods (IPSA 
and HIPO) and the combined use of EGO-IIP. Between the resulting dose distributions 
no apparent difference in quality was observed. Relevant parameters extracted from 
the dose-volume histograms (DVHs) were evaluated, as well as compliance to the con-
straints and planning time. Differences in DVH parameters were small, but the inverse 
methods, including EGO-IIP, showed a slight advantage as compared to graphical opti-
mization. Planning time was shortest with the automated inverse methods. Like graph-
ical optimization, but unlike the automated methods, EGO-IIP offers the possibility of 
local adjustments to the dose distribution. Despite the use of a dwell time modulation 
restriction function in the inverse methods, one of these methods (IPSA) distributes 
the total dwell time over a limited number of dwell positions, leaving multiple dwell 
positions unused.
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Chapter 7 consists of a general discussion of the studies presented in this thesis. Future 
directions for further research are described. This includes imaging techniques for 
improved visualization of the prostate, and specifically the actual tumour volumes. These 
images are used for focal irradiation of the tumour within the prostate. Finally, EGO and 
IIP will be developed further to improve and simplify the treatment planning process of 
prostate brachytherapy, but also for other tumour sites. In addition to standard dose 
optimization, IIP already allows the optimization of radiobiological dose. However, more 
knowledge is required on the required physical and radiobiological characteristics of a 
clinically optimal dose distribution.
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8.2 Samenvatting
 
In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste thema’s van dit proefschrift geïntroduceerd. 
Allereerst wordt de functie en geschiedenis van radiotherapie, en met name de brac-
hytherapie toegelicht. Brachytherapie is een vorm van inwendige bestraling met de 
bron(nen) in, of op korte afstand van het doelgebied. Het is een veel toegepaste moda-
liteit voor behandeling van het prostaatcarcinoom. Dankzij het lokale karakter van deze 
behandeling kan een hoge dosis in de prostaat worden gegeven terwijl de dosis op de 
omliggende organen laag kan worden gehouden. De dosis wordt toegediend met een 
stappende radioactieve bron, waarmee de dosisverdeling kan worden geoptimaliseerd. 
Op het AMC wordt de pulsed-dose rate (PDR) vorm van brachytherapie toegepast, een 
48 uur durende behandeling, waarbij elke twee uur een dosisafgifte plaatsvindt. 

Voorafgaand aan de bestraling wordt een CT of MRI scan gemaakt om de behandeling 
op te baseren. In hoofdstuk 2 worden de verschillen beschreven tussen de dosisver-
delingen die op basis van CT of MRI gepland zijn. De afbeelding van de prostaat op CT 
beelden is namelijk anders dan op MRI beelden. In het voorjaar van 2010 ondergingen 
dertien patiënten voor de behandeling met PDR brachytherapie zowel een CT- als een 
MRI-scan na implantatie van de prostaat. Met deze data kon worden bepaald welke 
veranderingen er optreden wanneer, in plaats van CT, MRI scans worden gebruikt om de 
prostaat aan te geven. Algemeen wordt aangenomen dat de zichtbaarheid van de pros-
taat op MRI beter is dan op CT, waardoor het intekenen van het prostaatvolume nauw-
keuriger wordt. Gemiddeld nam de dekking van de prostaat met de voorgeschreven 
dosis met 3% toe bij gebruik van MRI. Dit lijkt beperkt, maar voor sommige patiënten 
resulteerde het gebruik van MRI in een toename van de dekkingsgraad van 5% tot 10%. 
Aan de hand van een model waarmee tumorcontrole wordt voorspeld met de berekende 
dosis in de prostaat, werd de toename in tumorcontrole geschat op gemiddeld 6%-10%. 

In hoofdstuk 3 worden de veranderingen in dosis besproken die optreden gedurende 
de behandeling. Hiervoor waren 3 CT scans per patiënt beschikbaar: de plannings-CT 
(CT1), waarop de dosis voor de behandeling is bepaald, en twee scans verkregen hal-
verwege (CT2) en aan het eind van de behandeling (CT3). Eén radiotherapeut bepaalde 
de contouren van de prostaat op CT2 en CT3, gebruik makend van de intekeningen op 
CT1 en 3 markers, geïmplanteerd in de prostaat. Digitalisatie van de katheters werd op 
alle CT scans uitgevoerd door een ervaren brachylaborant. Door het bestralingsplan te 
kopiëren naar de situatie ten tijde van CT2 en CT3, kon het effect worden bepaald van 
veranderingen in anatomie en/of verplaatsing van de katheters. De dekking van de pros-
taat met de voorgeschreven dosis nam in de loop van de behandeling af met gemiddeld 
ruim 2% ± 3,5% (1 standaard deviatie). Mogelijke oorzaken van deze afnamen zijn (cau-
dale) verplaatsing van de katheters en verschillen in de intekening van de prostaat zelf. 
Dit laatste kan deels worden verklaard door de onnauwkeurigheid van het intekenen. 
De dosis in het rectum en in de blaas nam gemiddeld toe met respectievelijk 17,3% en 
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24,8%. Tijdens het bepalen van de geplande dosis op de prostaat moet rekening worden 
gehouden met mogelijk een forse toename van de dosis op de omliggende organen.

Aangezien in het voorgaande hoofdstuk de verandering in prostaatvolume niet nauw-
keurig kon worden bepaald op basis van de CT scans, worden in hoofdstuk 4 mogelijke 
volumeveranderingen bestudeerd aan de hand van de katheterposities. Het implante-
ren van katheters kan oedeemvorming veroorzaken in de prostaat. Mocht het prostaat-
volume toenemen, dan is de aanname dat de katheters op grotere afstand van elkaar 
zouden komen te liggen. Zo werd een gemiddelde toename van ruim 4% gemeten, 
variërend van -10% tot +16%. Ondanks enkele uitschieters wordt dit nog steeds als een 
beperkte variatie in prostaatvolume gezien, kleiner dan toenames gemeten bij perma-
nente implantatie van de prostaat met jodium-125 bronnen. Aan een maximale expansie 
van 16% worden geen klinische consequenties verbonden. In het algemeen is de stabi-
liteit van de katheters uitstekend, wat een betrouwbare dosisafgifte en veiligheid van 
de behandeling waarborgt.

Hoofdstuk 5 beschrijft twee nieuwe functies voor de optimalisatie van de te geven dosis 
voor een tijdelijk (PDR of HDR) prostaat implantaat. De eerste, enhanced geometrical 
optimization, EGO, zorgt voor een dosisverdeling die zo homogeen mogelijk is in het 
geïmplanteerde gebied. Met de tweede functie, interactive inverse planning, IIP, kan de 
gebruiker de dosisverdeling vervolgens aanpassen aan de specifieke anatomie van de 
patiënt. Dit gaat op een interactieve manier, waarbij ook lokale aanpassingen kunnen 
worden gedaan, zodat de gebruiker totale invloed heeft op de dosisverdeling. Twee 
gebruikers, één zonder ervaring en één met ervaring, waren in staat om in korte tijd de 
dosisverdeling te optimaliseren van 24 patiënten. De geplande verdelingen waren ver-
gelijkbaar aan de dosisverdelingen die klinisch waren toegepast en voldeden in dezelfde 
mate aan de klinische doelstellingen.

Hoofdstuk 6 bestaat uit een vergelijking van vier verschillende methoden voor optima-
lisatie van de dosisverdeling voor een prostaatbehandeling. Deze methoden zijn grafi-
sche optimalisatie, de (toenmalige) klinische standaard op het AMC, twee geautomati-
seerde inverse methoden IPSA en HIPO, en de combinatie van EGO en IIP. Een ervaren 
gebruiker heeft alle vier methoden toegepast voor het optimaliseren van de dosis van 
26 prostaatimplantaten. Uit de resulterende dosisverdelingen bleek geen duidelijk ver-
schil in kwaliteit. De verschillen in het behalen van de vereiste waarden van de DVH 
parameters waren klein. Een klein voordeel kon worden aangetoond voor de inverse 
methoden, inclusief EGO-IIP, ten opzichte van grafische optimalisatie. Met de automa-
tische methoden kon de planning in de kortste tijd worden gerealiseerd. Met EGO-IIP 
was het mogelijk om op een eenvoudige wijze plaatselijk de dekking van het doelgebied 
aan te passen, bijvoorbeeld aan een uiteinde van de prostaat. Ondanks het gebruik van 
een functie die de variatie in brontijden moet beperken voor de automatische inverse 
methoden, werden bij één van deze methoden (IPSA) desondanks niet alle mogelijke 
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bronposities benut.

Hoofdstuk 7 bestaat uit een algemene discussie waarin de verschillende onderzoeken 
in dit proefschrift worden besproken. Er volgt een uiteenzetting van toekomstige rich-
tingen voor onderzoek en ontwikkelingen binnen de ontwerpen behandeld in dit proef-
schrift. Deze omvatten onder andere de verbetering van de beeldvormende technieken 
ten behoeve van visualisatie van het doelgebied en het specifiek (focaal) bestralen van 
de tumor binnen het prostaatvolume. Tot slot zullen EGO en IIP verder worden ont-
wikkeld om het planningsproces te verbeteren en vereenvoudigen, ook voor andere 
doelgebieden dan de prostaat. Verder staat IIP het gebruik toe van radiobiologische in 
plaats van fysische dosiswaarden. Meer kennis van de belangrijkste fysische en radio-
biologische kenmerken waaraan een dosisverdeling moet voldoen is hierbij van belang.


