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GİRİŞ
 Stereotaktik radyocerrahide çok küçük radyasyon alanları

kullanılarak hedefe çok yüksek dozlar bir ya da birkaç
fraksiyonda uygulanmaktadır.

 Bir stereotaktik radyocerrahi sistemi
olan CyberKnife (CK) cihazında
radyasyon alanları, çapları 5-60 mm
aralıklarla değişen 12 adet yuvarlak
küçük kolimatörler ya da IRIS
kolimatörü kullanılarak elde edilir.



AMAÇ
 Küçük alanlarda output faktörlerinin (OF) doğruluğu

tedavide doz veriliş doğruluğunu doğrudan etkiler.

 Küçük alanlarda OF ölçümü çok problemlidir ve
standart olmayan bu alanlarda yapılan OF ölçümleri
dedektörlerin fiziksel özelliklerine daha duyarlıdır.

 Bu çalışmada, CK sisteminde kullanılan küçük alanlar
için rölatif output faktörlerinin farklı dozimetrik
sistemler ile ölçülmesi amaçlanmıştır.



YÖNTEM
5-60 mm çapındaki sabit kolimatörlerin OF ölçümleri

SSD=78,5 cm

d=1,5 cm

RW3 katı su fantomunda 

SAD=80 cm



PTW 31014 0.015 cc PinPoint

PTW 31010 0.125 cc Semiflex

PTW 30010 0.6 cc Farmer

PTW Unidos Elektrometre



 EBT3 gafkromik film

5 mm 7,5 mm 10 mm 12,5 mm 15 mm 20 mm

25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm 60 mm

 GR-200A TLD 

Fimel LTM TLD okuyucusu - fırını



 Film dışındaki tüm dozimetreler için ölçümler
iki kez yapıldı ve ortalamaları alındı.

Her bir dozimetre için ölçüm sonuçları, 60 mm
kolimatör boyutunda elde edilen değere
normalize edildi.

 Elde edilen değerler, Monte Carlo (MC)
faktörleri ile karşılaştırıldı.



BULGULAR
Her bir dozimetre için elde edilen rölatif OF değerlerinin kolimatör boyutu ile 
değişimini gösteren grafik şekilde görülmektedir.
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SONUÇ
 0.6 cc ve 0.125 cc iyon odaları rölatif OF ölçümleri için

özellikle çok küçük kolimatör boyutlarında büyük
belirsizliklere neden olabilir.

 MC değerleri ile uyumlu ölçüm değerleri TLD ile ölçülmüştür.

 10 mm ve daha büyük kolimatör boyutlarında TLD ölçüm
sonuçları ile MC değerleri arasındaki fark %3’ten küçük
bulunmuştur. 7,5 mm kolimatör boyutunda ise fark %4’tür.

 TLD’ler küçük hacimleri sayesinde (5 mm kolimatör boyutu
dışında) küçük alanlarda rölatif OF tayininde kullanılabilir bir
dozimetrik araçtır.



GR-200A       0,610            0,825            0,884



TEŞEKKÜRLER..


