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AMAÇ

•İntegral doz; hedef volüm dışındaki dokuların aldıkları doz.
•Farklı kaynakları bulunmaktadır.
• Hızlandırıcı kafasından fotonükleer reaksiyon sonucunda oluşan
nötronlar
• Kolimatörden saçılan ışınlar
• Ayrıca, hasta vücudundan, tedavi odasının duvarlarından, lineer
hızlandırıcı bileşenlerinden saçılan ışınlar da etkendir.
•Farklı IMRT teknikleri ile (Multi Static Segments-MSS, Sliding Windows-SW)
ışınlanan Rando fantomda, alan dışında oluşan integral dozun ölçülüp
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD
•Kolay ve güvenli olmalı
•Hangi çalışma, hangi tip yöntem?
•2 in vivo tekniği
• Termolüminasans Dozimetri (TLD-100)
• Metal Oxide Silicon Field Effect Transistors (MOSFET).
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Rando fantom -> 3mm kesitli CT,
Malign meningioma ca
MSS ve SW (5 alan)
Hedef dışında ölçüm (5 gün)
Varian Trilogy
Eclipse TPS / Anisotropic Analytic Algorithm (AAA)
• Grid size 0.2 cm, heterojenite düzeltmesi

• Total doz: 60Gy (200cGy/Fr)
• Protokol: RTOG 0225

Tablo 1. TLD in-vivo dozimetri kullanılarak MSS IMRT ve SW IMRT teknikleri
için ölçüm sonuçları
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Kafa tası, %1.55 fark
Spinal Kord , %4.5 fark
Tiroid, %13.4 fark
Sağ akciğer, %18.1 fark
Sol akciğer, %18.4 fark

Tablo 2. MOSFET in-vivo dozimetri kullanılarak MSS IMRT ve SW IMRT
teknikleri için ölçüm sonuçları
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Kafa tası, %32.3 fark
Spinal Kord , %24 fark
Tiroid, %18.4 fark
Sağ akciğer, %12.5 fark
Sol akciğer, %12.4 fark

Tablo 3. Eclipse Tedavi Planlama Sisteminden MSS IMRT ve SW IMRT
teknikleri için alınan doz sonuçları

• Kafa tası, %1.0 fark
• Spinal Kord , %15.5 fark
• Tiroid, %5.9 fark

İntegral Doz Hesabı:
Doz voksellerinin toplamı = kütlesi ile çarpımı
Vücut eşdeğeri fantom için vücut ortalama yoğunluğu: 1.075g/cm3 (Çakır ve
ark, 2012)
İntegral Doz=N(voksel sayısı) x Ortalama Doz x m(bir vokselin kütlesi)
=body kütlesi x ortalama body dozu
=V(body hacmi) x 1.075 x D (ortalama body dozu)
SW için integral doz= 40044.7cm3 x 1.075 g/cm3 x 21.3 cGy
= 916.92 g.cGy
MSS için integral doz= 40044.7cm3 x 1.075 g/cm3 x 21.2 cGy
= 912.62 g.cGy

TARTIŞMA-SONUÇ
• IMRT’de fazla ışın demeti, yüksek MU çevre sağlam dokularda yüksek
integral doza neden olur. (SW MU >MSS MU)
• MSS, SW IMRT tekniklerinde alınan ölçümlere bakıldığında anlamlı farklılık
gözlenmedi.
• Daha doğru yorum için fazla veri gruplarına ihtiyaç duyulmaktadır.
• TLD dozimetri sisteminin, Mosfet dozimetri sistemine göre daha duyarlı
sonuçlar verdiği görüldü.
• Mosfet sonuçlarında büyük sapmalar olduğu ve küçük doz ölçümlerinde
uygun olmadığı, düşük dozlarda TLD ölçümlerinin daha güvenilir olduğu
görüldü.
• TPS’te alan dışı dozlar yeterli modellenemedi (Düşük)

• İntegral doz, düşük doz hassasiyetine sahip tiroid ve meme gibi organlar
için oldukça önemli.
• Uzun dönem yaşayan hastalarda, radyoterapiye bağlı ikincil kanser riskinin
artışı nedeniyle integral dozun doğru bir şekilde belirlenmesi önemli.
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