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➢Tüm vücut ışınlaması (TBI) radyasyon komplikasyonlarını
özellikle akciğerler ve diğer sağlam organlarda minimize edecek
şekilde sağlarken tüm vücut da homojen bir doz dağılımı elde
etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Milyon volt foton
ışınları kullanılarak multiple miyolom, lenfoma, lösemi solid
tümorler gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan bir
tekniktir[1,2].

➢TBI ışınlamasının üç ana nedeni vardır. Bunlar;
• Kalıntı kanser hücrelerini ortadan kaldırmak,
• Kök hücreler için kemik iliğinde yer açmak,
• İmmün sistemi baskılayarak kök hücre transplantasyonunun

reddedilmesini önlemektir[3,4].

➢Günümüzde de kullanılan lineer hızlandırıcı tabanlı foton TBI
teknikleri genişletilmiş SSD mesafesinde uygulanan çeşitli
tedavi teknikleridir.

➢Ancak, bu standart genişletilmiş SSD tekniklerinde doz
dağılımlarını istenildiği gibi homojen elde ederken gerekli
sağlam organ korumalarını da kullanılan IGRT teknikleri ile
gerçekleştirmek pek mümkün olamamaktadır.









➢Sunulan çalışmada, tüm vücut ışınlamasının (TBI)
tedavi masasında Monte-Carlo algoritması tabanlı üç
farklı VMAT tekniği ile elde edilen doz
dağılımlarının dozimetrik olarak karşılaştırılmasıdır.

➢Kullanılan VMAT teknikleri her izomerkez için
sırası ile; tek alan tek tur VMAT, çift alan çift tur
VMAT ve tek alan çift tur VMAT’dır.

➢En iyi doz dağılımları elde tedavi tekniği ile tedavi
masasında CBCT ve C-RAD vücut yüzeyi takip
görüntüleme sistemleri eşliğinde VMAT tedavi
tekniğinin uygunluğu incelendi.
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➢Elekta Versa HD lineer hızlandırıcısı ve Monaco 5.11 tedavi planlama
sistemi Monte-Carlo algoritması ile üç farklı VMAT planlaması her
bir hasta için hesaplatıldı.

➢Üç adet overlapping VMAT alanları, üç ayrı izomerkeze konularak
hesaplamalar tek planda yapıldı. Tedavi dozu 6 fraksiyonda günde iki
kez uygulanacak şekilde 12 Gy iken, ortalama akciğer ve böbrek
dozları 10 Gy'in altında, maksimum lens dozları 6 Gy'in altında
olacak şekilde tedavi planlamaları her üç teknik için de optimize
edildi.

➢C-RAD vücut yüzeyi tarama sistemi ile hasta pozisyonlandı ve intra-
fraction hareketleri gözlemlendi, tedavi öncesinde ise her bir
izomerkez için CBCT görüntüsü eşliğinde IGRT uygulandı.















En düşük Monitor Unit (MU) değerleri çift tur tek alan
VMAT tekniği ile elde edildi. Yine çift tur VMAT
tekniği ile sağlam organların aldığı ortalama doz
miktarında ve hedefin doz konformalitesinde daha iyi
sonuçlar elde edildi. Ortalama 923±34 saniye tedavi
süresi, ortalama 2614±228 MU, ortalama 9.7±0.2 Gy
akciğer dozu, ortalama 8.8±0.3 Gy böbrek dozu,
maksimum 5.5±0.3 Gy lens dozu, maksimum 14.6±0.3
Gy nokta doz, ortalama 1.13±0.2 Heterogeneity index
(HI) değeri ve ortalama 12.6±1.5 Gy PTV dozu elde
edildi. Toplam tedavi süresi pediatrik hastalarda iki veya
üç izomerkez kullanıldığında ortalama 35 ± 5 ve erişkin
hastalarda ise beş izomerkez kullanıldığında 55 ± 5
dakika olarak elde edildi.



Şekil. Dual ark VMAT tekniği ile TBI tedavi planlaması doz dağılımları





Şekil. Longitudinal yönde oluşabilecek yanlış pozisyonlamaların doz dağılıma etkisi 



Planların verifikasyonu için 2 boyutlu Matrixx Evo ve/veya
DVH tabanlı 3B hasta QA sistemi Dolphin ve nokta doz
ölçümleri gerçekleştirildi.

24.4x24.4cm

1020 chambers



Şekil. DVH-tabanlı 3B hasta QA ölçüm sonuçları





Monaco planlama sisteminin bir özelliği olan çift tur
tek alan VMAT tekniğinde ilk tur da MLC'ler
çoğunluk ile izomerkezin sağ tarafını, diğer tur da ise
çoğunluk ile izomerkezin sol tarafını ışınlamaktadır,
bu durum geniş bir bölgeyi ışınlarken MLC'lerin bir
uçtan diğer uca her segment için gitmesini azaltmak
da böylelikle hem toplam MU değeri azaldı hem de
daha efektif segmentler ile kritik organlar ve hedef
yapının konformalitesinde daha iyi doz dağılımı elde
edildi.Tedavi masasında Monte-Carlo doz algoritması
hesaplaması, CBCT görüntülemesi, C-RAD hasta
pozisyonlaması ve intra-fraction hareket gözlem
sistemi ile TBI tedavisi 2015 yılından beri 90 ALL
veya AML hastasının tedavisinde uygulanmıştır.



TBI ışınlamaları için uygulanan modern VMAT
tekniğinin doğruluğu, fizibilitesi ve güvenilirliği elde
edilen çalışmalar sonucunda klinikte rutin olarak
uygulanmaktadır.
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Akciğer, böbrek, lens, kalp, beyin, karaciğer vb organların korunabilmesinin 
yanı sıra TMI tedavisi de lineer hızlandırıcı tabanlı VMAT tekniği tedavi 

masasında uygulayabilmek mümkün olabilmektedir 





Foton VMAT – Hibrit (e- + foton) VMAT dozu

Şekil. Hibrit VMAT tekniği ile Foton VMAT tekniğine kıyasla azaltılan 
doz miktarı 



Şekil. Longitudinal yönde oluşabilecek yanlış pozisyonlamaların 

doz dağılıma etkisi






