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AKCİĞER KANSERİ RADYOTERAPİSİNDE 

DÖRT BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

İLE HEDEF HACİM TANIMLAMA 

STRATEJİLERİNİN HAREKETLİ FANTOM VE 

FİLM DOZİMETRİSİ İLE ARAŞTIRILMASI 



GİRİŞ

• Akciğer radyoterapisi için görüntülemede “altın
standart” olarak kabul edilen dört boyutlu
bilgisayarlı tomografi (4B-BT) ile tümör hareketini
içeren bir hedef hacim (ITV) elde edilebilir.

• 4B-BT ile 10 solunum fazına ait 3B-BT görüntü
setleri elde edilmektedir.



GİRİŞ

• ITV oluşturmak için 4B-BT verilerini kullanmanın
birkaç yöntemi vardır.

• “Altın standart” ITV, 10 solunum fazında ayrı ayrı
konturlanan GTV hacimlerin birleştirilmesiyle
oluşturulur.

• 10 fazda GTV konturlamanın zaman alıcı olması,
artan iş yükü nedeniyle özellikle yoğun kliniklerde
dezavantaj olmaktadır.



AMAÇ

Çalışmamızda “altın standart” hedef 
hacim tanımlama yöntemine alternatif 

olabilecek, farklı stratejilerle elde edilen 
hedef hacimlerin kullanılabilirliği hareketli 
fantom ve film dozimetrisi ile araştırıldı.



GEREÇ-YÖNTEM

Fantom Dizaynı 

• Silindir yapıda mini bir fantom

• Akciğer dokusuna benzer hacim elde etmek için
düşük yoğunluklu mantar (g=0,3 gr/cm3)

• 1 cm ve 4 cm çapında tümörleri temsilen, yoğunluğu
mantarın yoğunluğundan daha fazla olan saf
balmumundan (g=0,95 gr/cm3) hacimler



GEREÇ-YÖNTEM
• Mini fantom, CIRS XSight akciğer izleme fantomunun (Model

18023) akciğer eşdeğeri çubuk yerine yerleştirildi

• Fantom superior-inferior yönde 5 saniye (sn) periyotla ±1,5 cm
genlikte hareket etmektedir.



GEREÇ-YÖNTEM
Fantomun Dört Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi
Görüntülerinin Alınması ve Hedef Hacim Tanımlamaları

• CIRS fantomun BT görüntüleri fantom hareketli iken elde edildi.

• 4B-BT taraması, hareket sinyalleriyle eşzamanlı olarak helikal
modda alındı.



GEREÇ-YÖNTEM

• 4B-BT görüntüleri, solunum döngüsü boyunca her
biri solunum döngüsünün %10'unu yansıtan 10 eşit
zaman yüzdesi bölmelerine (%0-%90) gruplandı.



GEREÇ-YÖNTEM

• 10 solunum fazına ait BT görüntüleri Varian Eclipse
15.6 tedavi planlama sistemine gönderildi.



GEREÇ-YÖNTEM
• 10 faza ait görüntülerin her bir vokselindeki maksimum

yoğunluk değerleri alınarak MIP, ortalama yoğunluk
değerleri alınarak da AIP görüntüleri oluşturulur. Böylece MIP
BT ve AIP BT olmak üzere yeni birer 3B görüntü setleri elde
edildi.



GEREÇ-YÖNTEM
Fantomun 4B-BT görüntülerinin 10 fazına ait GTV'ler, akciğer
penceresi ayarında manuel olarak aynı kişi tarafından
konturlandı. Daha sonra MIP-BT ve AIP-BT’deki GTV’ler
konturlandı.

ITV’ler;

1. ITV_10faz; 10 fazda ayrı ayrı konturlanan GTV’lerin birleşimi
(altın standart)

2. ITV_2faz; %0 ve %50 solunum fazlarında çizilen GTV’lerin
birleşimi,

3. ITV_4faz; %0, %20, %50 ve %70 solunum fazlarında çizilen
GTV’lerin birleşimi,

4. ITV_MIP; MIP-BT veri setinde oluşturulan GTV,

5. ITV_AIP; AIP-BT veri setinde oluşturulan GTV,

olarak tanımlandı.



GEREÇ-YÖNTEM
• Tüm ITV’lere 5 mm marj verilerek PTV_10faz, PTV_2faz,

PTV_4faz, PTV_MIP ve PTV_AIP hacimleri elde edildi.



• Alternatif ITV ve PTV hacimlerin, referans hacimler ile
örtüşen (overlap) hacimleri belirlendi. Bu hacimler VOL
olarak isimlendirildi.

• Alternatif ITV’lerin ve PTV’lerin referans hacme göre
uygunluk numaraları (CN) aşağıdaki formüle göre
hesaplandı.

• Alternatif ITV ve PTV’lerin gerçek değerleri referans
hacimle ile karşılaştırıldı.

GEREÇ-YÖNTEM



PTV_10faz için VMAT
planı

• Doz hesapları için AIP-BT
görüntüleri kullanıldı.

• İki yarım ark (gantry saat
yönünde 0°-179° ve saat
yönünün tersi yönünde 179°-
0° açı aralığında rotasyon )

• 6 MV foton enerjisi

• Maksimum doz hızı 600 MU/dk

• Anizotropik Analitik Algoritması
(AAA)

GEREÇ-YÖNTEM



• PTV_10faz için yapılan planın
optimizasyon parametreleri kaydedildi.

• PTV_2faz, PTV_4faz, PTV_MIP ve
PTV_AIP hedef hacimler için yapılan
VMAT planlarının optimizasyonunda
kaydedilen bu parametreler kullanıldı.

GEREÇ-YÖNTEM



• Planların sagital eksendeki doz dağılımları film
dozimetrisi ile elde edildi.

• Tüm ışınlamalarda kullanılan Gafkromik EBT3
filmler, fantomun hareket eden kısmında tümör
merkezinin olduğu eksene yerleştirildi.

GEREÇ-YÖNTEM



• PTV_10faz, PTV_2faz, PTV_4faz, PTV_MIP ve
PTV_AIP optimizeli planlar fantom hareket
halindeyken ışınlandı.

• PTV_10faz optimizeli plan doğrultusunda ışınlanan film
ile elde edilen doz dağılımı referans olarak kabul edildi.

• 4 alternatif hacimle optimize edilen planlar ile yapılan
ışınlamalardan elde edilen doz dağılımları, referans doz
dağılımı ile gama analiz yöntemiyle karşılaştırıldı.

• %3-3 mm kriterine göre karşılaştırma yapıldı.

• Merkezi eksende Target-Gun ve Left-Right yönünde
profiller incelendi.

GEREÇ-YÖNTEM



BULGULAR

Tümör 

Boyutu

ITV Hacmi  (cm3)

ITV_10faz ITV_2faz ITV_4faz ITV_MIP ITV_AIP

1 cm 6,7 4,0 6,3 5,0 4,7

4 cm 53,3 47,9 50,0 49,9 46,4

Tümör 

Boyutu

PTV Hacmi  (cm3)

PTV_10faz PTV_2faz PTV_4faz PTV_MIP PTV_AIP

1 cm 24,1 19,6 23,4 20,6 19,7

4 cm 105,3 98,6 100,4 99,8 95,1

Farklı Hedef Hacim Tanımlama Stratejileri ile Elde Edilen 
ITV ve PTV Değerleri



Tümör 

Boyutu

Alternatif hacimlerin ITV_10faz’a göre hesaplanan CN 

değerleri  

ITV_2faz ITV_4faz ITV_MIP ITV_AIP

1 cm 0,597 0,940 0,717 0,701

4 cm 0,899 0,938 0,932 0,867

Tümör 

Boyutu

Alternatif hacimlerin PTV_10faz’a göre hesaplanan CN 

değerleri  

PTV_2faz PTV_4faz PTV_MIP PTV_AIP

1 cm 0,813 0,971 0,846 0,817

4 cm 0,936 0,953 0,946 0,901

BULGULAR



BULGULAR

Karşılaştırma
Gamma Analiz 

Sonucu

PTV_10faz          

vs       

PTV_2faz

%87,5

PTV_10faz      

vs                      

PTV_4faz

%95,4

PTV_10faz          

vs        

PTV_MIP

%80,2

PTV_10faz          

vs       

PTV_AIP

%59,8

1 cm çapındaki tümör için;

PTV_10faz PTV_4faz
düz çizgiler: PTV_10faz
kesikli çizgiler: PTV_4faz

Target-Gun

Left-Right



BULGULAR

Karşılaştırma
Gamma Analiz 

Sonucu

PTV_10faz          

vs       

PTV_2faz

%90,1

PTV_10faz      

vs                      

PTV_4faz

%97,4

PTV_10faz          

vs        

PTV_MIP

%97,6

PTV_10faz          

vs       

PTV_AIP

%94,9

4 cm çapındaki tümör için;
PTV_10faz PTV_4faz

düz çizgiler: PTV_10faz
kesikli çizgiler: PTV_4faz

Target-Gun

Left-Right



• Set-up marjı, alternatif hacimlerin referans
hacim ile uyumluluğunu artırarak, bu
hacimlerin kullanılabilirliğini olumlu yönde

etkilemektedir.

Hedef 
Çapı

CN

SONUÇ

• Artan hedef çapı ile birlikte, alternatif
hacimler “altın standart” hacim ile daha iyi
uyum göstermektedir.



SONUÇ

• Fantom çalışmasına göre her iki tümör
boyutu için 4faz’ın kullanımının, altın
standarda göre en uyumlu olduğu;
tümör büyüklüğü 4 cm için ise 4
alternatif hedefin de kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır.



TEŞEKKÜRLER..


