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Giriş ve Amaç

• Brakiterapi kaynaklarının etrafındaki dozun ölçüm güçlüğü,  
farklı ölçüm tekniklerinin geliştirilmesini gerektirmiştir.

• Yeni nesil tedavi planlama sistemleri brakiterapi
hesaplamalarını, yüklenen kaynak bilgileri ve brakiterapi
dozimetrisi algoritmaları yardımı ile üç boyutlu olarak 
hesaplayabilmektedir. 

• Kullanılmakta olan ölçüm sistemleri brakiterapi tedavi 
planlama sisteminin doğrulanmasında yetersiz kalmaktadır.

• Bu çalışmanın amacı polimer jel dozimetri yöntemi ile HDR 
İridyum-192 brakiterapi kaynaklarının 3D olarak doz 
dağılımlarını elde etmek, bu dağılımları tedavi planlama 
sistemi (TPS) ile elde edilen doz dağılımları ile karşılaştırarak 
planlama sisteminin doğruluğunun kontrolünü   yapmaktır.



GEREÇ ve YÖNTEM
• Normoksik polimer jel  laboratuvar koşullarında hazırlanarak 6 

kalibrasyon kabına ve 1lt lik iki deney kabına konulmuştur.
• İçlerine kaynak transferi için plastik kateterler yerleştirilerek 

kapatılmıştır. 
• Işınlama öncesinde alınan MR görüntüleri tedavi planlama 

sistemine aktarılarak  tek kaynak pozisyonu ve 3cm uzunluğunda 
kaynak boyu için iki ayrı ışınlama planı hazırlanmıştır. 



• Nokta kaynak planı kaynak merkezinden 1cm uzaklıkta 5Gy, 3cm 
uzunluğunda kaynak boyu için kaynak merkezinden 1cm uzaklıkta 6Gy 
olacak şekilde duruş pozisyonları hesaplatılmıştır. 

• jel fantomlar planlama sisteminin hesapladığı duruş zamanları ile 
ışınlanmıştır. Kalibrasyon kapları jel fantomlarla aynı gün 6MV foton 
enerjisinde 4,6,8,12-20Gy dozlarla ışınlanmıştır.

• Işınlandıktan 10gün sonra kalibrasyon kaplarının ve jel fantomların MR 
görüntülemeleri farklı sekanslarda tekrarlanarak 3mm aralıklı olarak 
bütün düzlemler için yapılmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM



• MR Görüntüleri MATLAB bilgisayar yazılımı ile analiz edilerek  kalibrasyon 
için ışınlanan kaplara ait görüntülerden her bir ışınlama kabına verilen 
doza karşılık gelen polimerizasyon görüntüsden kalibrasyon eğrisi elde 
edilmiştir. 

• jel fantom MR görüntülerinden Sajital, koronal ve aksial düzlemlerde 
kaynak merkezinde ve kaynak merkezinden +/-3mm uzaklıktaki 
düzlemlere ait doz dağılımlarından lateral ve vertikal profiller 1mm 
çözünürlük ile elde edilmiştir. 

• Tüm düzlem ve koordinatlarda  ölçülen doz dağılımları ve profiller  tedavi 
planlama sistemi ile hesaplanan  doz dağılımı ve profil değerleri ile 
karşılaştırılmıştır.
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SONUÇ

• Jel dozimetre ve TPS verileri uyumlu bulunmuştur.

• Brakiterapi kaynaklarının  jel dozimetri yöntemi ile 3D 
doz dağılımlarının elde edilebilirliğini ve TPS’lerinin 
3D olarak doğrulamasında  kullanılabilirliğini 
göstermektedir.


