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• Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar

• Temel Dozimetri ve Doz Hesaplama

• Işınlama Teknikleri ve İnvivo Dozimetri



Tüm Vücut Işınlaması (TVI)

Yoğun kemoterapi ile birlikte

Kan veya ilik kök hücrelerinin nakli ve aplastik faz sırasında

Steril koşullarda

uygulanan bir tedavi şeklidir.

Kemoterapötik ajanların doğal bariyerler nedeni ile ulaşamadığı bölgelerde etkindir

Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar



• Transplantasyon öncesi protokolde TVI rolü

• Kesin Endikasyonları (yetişkin ve çocuklarda)

• Akut Lenfoblastik lösemi (ALL)

• Akut miyeloid Lösemi (AML)

• Kronik miyoloid lösemi (CML)

• Miyelodisplastik sendrom (MDS)

• Aplastik anemi

• Opsiyonel Endikasyonları

• Nöroblastom

• Ewing Sarkom

• Multiple miyalom

Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar



• Hastaya uygulanacak doz şeması

• Hastanın yaşı

• Hastalığı

• Kök hücre naklinin türü

Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar



• 12 Gy; 2Gy x 3 gün (2 kez)

• 12 Gy; 1.5Gy x 4 gün (2 kez)

• 12 Gy; 3Gy x 4 gün (1 kez)

• 13.2 Gy; 1.5Gy x 4,5 gün (2 kez)

• 10 Gy; 1.2Gy x 2.5 gün (3 kez)

Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar

1.35x 4 gün (3 kez)

2Gyx 1gün (1 kez)

2Gyx2gün (1 kez)

4Gyx3gün (henüz yayınlanmamış)



Target

Hedef hacim cilt de dahil olmak üzere tüm vücut

Hastalığın ilerleyen aşamalarında, ek olarak lokal ışınlamaya ihtiyaç

duyulabilir.

Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar

Absorbe doz için seçilen nokta

TVI'da hedef hacim çok uzun

Reçete edilen dozun yönlendirilebileceği en az bir temsili noktaya ihtiyacımız var (Umblikus)



Riskli Organlar

Terapötik TVI dozları, kemoterapi ile kombinasyon halinde, bazı organların

(akciğer,göz,böbrek,tiroid vb.) toleransını aşabilir.

Özellikle, akciğerler risk altındaki en kritik organdır

Çünkü interstisyel pnömoni, TVI tedavilerindeki ölümcül komplikasyonların ana

nedenlerinden biridir.

Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar



Doz hızı

Fraksinasyondon daha az önemlidir

Doz hızı ile kemik iliği kök hücreleri veya diğer malign hücreler üzerindeki etki

arasında anlamlı bir ilişki yok

5 ve 20 cGy/dak

Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar

Doz homojenliği

Hastanın orta hattı boyunca doz referans noktası ve birkaç referans noktada 

değerlendirilebilir. ±%10 sınırları içinde olmalıdır.



• Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar

• Temel Dozimetri ve Doz Hesaplama

• Işınlama Teknikleri ve İnvivo Dozimetri



Temel Dozimetri



• TVI dozimetrisi iki majör nedenle zordur

• Tedavi hacmini aşan bir alan boyutuna sahip olması

• Işınlanan alan geometrisinin komplex olması

Temel Dozimetri



• Yüzde Derin Doz

• Temel dozimetrik ölçümlerde su tercih edilmelidir (AAPM TG51/21)

• TVI yapılacak uzaklık (SSD 300 - 600 cm)

• Tüm saçılma koşullarında

• Standart koşullarda alınması durumunda ters kare düzeltmesi doğruluğu !

• Ters kare düzeltmesinin doğruluğunun testi

• Su fantomu önünde yer alan plexi glass malzemenin etkisi !

Temel Dozimetri



• Yüzde Derin Doz

• Temel dozimetrik ölçümlerde su tercih edilmelidir (AAPM TG51/21)

• Buildup bölgesinde iyon odası seçimi !

• Paralel plate iyon odası veya invivo dozimetriler kullanılabilir

• Işın ekseni boyunca var alan malzemelerin buildup bölgesi dozlarına etkisi !

• Referans İyon odası yerleşimi !

• Off-axis PDD !

Temel Dozimetri



Temel Dozimetri

6 MV Mesafe 400 m



• TPR/TMR

• TPR/TMR uzaklıktan bağımsız değil miydi ?
• Ters kare belli bir uzaklıktan sonra %2’den fazla olabilir! kontrol

• Su eşdeğeri katı fantomlar kullanılır !

• Kütle-enerji absorbsiyon faktörü

• 30x30x30 cm3 minimum fantom boyutu ! Lateral saçılma !

• Daha geniş fantomlar uygun ek buildup materyaller ile tercih edilebilir

• Tablodan faydalanılabilir

• Düzensiz alanlarda ölçümler alınıp alan boyutuna bağlı lateral saçılma etkisi eğrisi

Temel Dozimetri



Temel Dozimetri

LSF ve BSF için

• d=derinlik,

• e=toplam kalınlık

• b=geri saçılma kalınlığı

• l1, l2, l3 yanal saçılma kalınlıkları

B. Shnchez-Nieto ve arkadaşları. Radiotherapy and Oncology 42 (1997) 77-85







• TMR

• Ölçüm noktası arkasına 30 cm fantom

• Kablo ve iyon odası tutucu etkisi !

• Farklı kurulumlar yaparak ölçüm alınabilir 

• Stem ve kablo ışınlama etkisinin ampirik bir değerlendirmesi yapılmalıdır.

Temel Dozimetri



• Işın Profilleri

• TVI şartlarında hem GT hem AB doz profilleri !

• Derinlik 10 cm ( builduptan uzakta ve yaklaşık olarak reçete edilecek 

doz derinliği)

• Profil alınacak uzaklıklar yaklaşık olarak hasta baş-ayak arası mesafe 

genişliğinde 

• Katı fantom ile

• Fantom hareket ettirilerek !

Temel Dozimetri



• Işın Profilleri

• Havada uygun buildup cap ile

• Merkezi eksene paralel ve dik bölgelerde profil ölçümü !

• Eğer profiller düzgün değilse

• Homojenliği sağlayacak filtreler eklenmeli

Temel Dozimetri





1) AP / PA tedavileri yaklaşık % 15

2) Enerji yüksek, doz değişimi az

2) Tedavi mesafesi fazla, doz değişimi az 

3) Hasta kalınlığı arttıkça doz değişimi

fazla

4) Lateral daha büyük doz değişimi

Doz Homojenitesi

Temel Dozimetri

AP/PA Lat



• Işın Kalitesi İndeksi

• Klinikler arası dozimetric verileri karşılaştırmak için, 

• TVI referans koşullar altında doz oranını temsil eder. 

• En az 30x30x30 cm alanında bir fantomda 

• 20 ve 10 cm derinliklerde ölçüm alınır. 

• f, kaynak fantom-yüzey uzaklığıdır.

• I=(D20/D10 ) (f+20/f+10)2

Temel Dozimetri



• Output ölçümleri

• Output faktörü ölçümü nerede !

• TVI şartlarında ve sadece kullanılacak alan boyutunda

• Output ışın ekseni boyunca farklı yoğunlukta malzemeler varsa?

• Tüm malzemeler varlığında tekrarlanmalı

• Her bir kompansatör, tray,spoiler vb malzemelerin zayıflatma oranları

• Perspex levha (Spoiler): Özellikle yüksek enerjilerde cilt dozunu 

arttırmak için kullanılır.

Temel Dozimetri



Temel Dozimetri

Kompansatör

Hasta kalınlığındaki farklılıkları telafi etmek için kullanılır

Kurşun, bakır veya akrilikten yapılır

İnce bölgelerde, baş, boyun ve ağız gibi fazla dozu azaltmak

Veya

Hasta yüzey düzensizliklerini telafi edecek prinç, bolus vb malzemeler

Spoiler (Perspex Levha)

Yüksek enerji kullanımında cilt dozunu arttırmak





2017 



• Bilateral ışınlamalarda daha doğru 
bir kompanstör dizaynına izin 
verir.



2011



4 m uzaklıkta, kolimatör 45 derecede 6MV

1,5 cm spoiler hastadan 15 cm uzağa

Işın profilleri alınıp, düzgün olmayan bölümler için filtre 
hazırlanmış ve trayle kafaya takılmış.



Çalışmada, yüzde derin doz alınırken,

Kullanılan Spoiler ve birçok parametreye bağlı değerlendirme yapılması önerilmektedir.



2016





Alan boyutuna bağlı olarak yüzey dozlarının değişimi 
40x40 alanda bile 300 cm’de dahi %90 dan az



Spoiler yerleşimi 10 cm iken yüzey dozu daha fazla artmıştır.



İnvivo dozimetri yaparken 3x3 cm bolus içine sarılması yeterli



• Klinik endikasyonlar ve reçete edilen dozlar

• Temel Dozimetri ve Doz Hesaplama

• Işınlama Teknikleri ve İnvivo Dozimetri



Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



1997





MDACC

2015



Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



2016





• Akciğer Bloklama için yoğunluk düzeltmesi

• Akciğer yerleşim derinliğine bağlı 

• Eğer akciğer uzunluğuna bağlı 

• Akciğer hacmine bağlı

• Hastanın CT’si alınarak ortalama yoğunluğuna bağlı düzeltme faktörü kullanılabilir.

Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



2017





Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri





Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



• Bazı çalışmalarda yerleştirme zorluğu olduğu için akciğer bloğu 

kullanılmamış (Özellikle lateral pozisyonda) !

Kompansatör ile akciğer koruması

Kol yerleşimi ile akciğer koruması

Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



2018







TPS –hesaplanan %1,6 fark

2011



Aydan Sönmez  Teşekkürler ☺



• İnvivo Dozimetri için temel dozimetreler

• TLD

• Mosfet

• Yarı İletken detektörler

• Gafkromik film

Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



• TLD

• Avantajları

• Küçük boyut

• Doz hızı, enerjiye, yönelim ve sıcaklık az bağımlılık

• Elektrometre vs bağımlılığı yok. 

• Dezavantajları

• Eş zamanlı sonuç yok. 

• Işınlama sonrası işlem görmesi gerekir.

Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



• Mosfet

• Avantajları

• Küçük boyut

• Yüksek enerjilerde enerji düzeltmesine gerek yok

• Sadece çok küçük eksenlerde anizotropiktirler

• Dezavantajları

• Işınlama boyunca voltaj değişimine bağlıdırlar

• Diyotlara benzer olarak sıcaklığa bağlıdırlar

Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



• Yarı iletken detektörler

• Avantajları

• Enerjiye bağlı yüksek hassasiyet

• Küçük boyut

• Absorbe dozun anında bulunması

• Dezavantajları

• Toplam doz, doz hızı, sıcaklık ve ışın-dedektör açısından etkilenir

• Kesin TBI koşullarında kalibre edilmelidir.

Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



▪ Giriş ve çıkış dozimetre çiftleri

▪ Ortalama alabilir

▪ %DD eğrisi kullanılır

▪ Mümkünse orta hat dozimetre yerleştirmek tercih edilir

▪ Ağızda, bacaklar arasında

Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



2017





Hesaplanan dozlar ile TLD ölçümleri karşılaştırılmış 

AP yönde limit dışı kalça (%88)  bulunurken 

PA yönde diz (%87.3) bulunmuş.

TMR  ölçümlerde belirsizlik çok

% DD ölçülmeli 

Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



2017





• Farelerde miyoablatif TBI ve TMI uygulanmış. Ve 

sonuçlar karşılaştırılmış.

• TMI, TBI ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha

az akut barsak ve akciğer hasarı

• TMI olanlarda nakil sonrası iliğin kabulü daha kolay

Işınlama teknikleri ve invivo dozimetri



2017





Son Bulan Belirsizlikler !

• Hasta konturunu düzenlemek için kompansatör veya bolus

• Tedavi enerjisini arttırmak

• Tedavi uzaklığını arttırmak

• Cilt dozunu arttırmak için spoiler veya bolus

• Hasta kalınlığını azaltmak için pozisyon değiştirmek



• Devam eden Belirsizlikler

• %DD mu TMR mi !

• Hangi düzeltme faktörleri !

• Faktörleri ölçmeli mi? Hesaplamalı mı?

• Hastanın tüm alan boyutundan daha küçük olması sebebiyle lateral saçılma !

• Hasta ışın çıkış bölgesindeki belirsizlik !

• Tedavi planlama sistemlerin TBI için oluşturulmuş bir kütüphane yok !



• Sonuç

• Kısa mesafe SSD, klasik alan boyutu…(TG21), hasta üzerinde çoklu alan ışınlama

Overdoz? Under doz? vazgeçildi !

• Uzun mesafe SSD, büyük alan boyutu… Hasta üzerinde tek alan

• Dozimetrik karmaşıklık vazgeçilecek mi?

• Kısa mesafe SSD, klasik alan boyutu…(TG51), hasta üzerinde çoklu alan ışınlaması

• IMRT, VMAT ne olacak?



Teşekkürler


