


AMAÇ

▸ Hacimsel yoğunluk ayarlı radyoterapi (VMAT) tekniği ile stereotaktik beyin radyoterapisi 

uygulanan hastaların planlarındaki CT kalınlıklarının seçimi ve kritik yapılardan demet 

geçişinin engellenmesinin, seri ışınlamalar (reirradiation) öncesinde plan kalitesine 

etkisinin incelenmesi.



GEREÇ VE YÖNTEM

‣ Varian TrueBeam HDMLC120 (2.7 platform)

‣ Eclipse v15.6 

‣ 10 SRS beyin metastazı

‣ Fraksiyon şeması 900 cGy x 3 fraksiyon

Tedavi Plan Özellikleri:

‣ CT kalınlıkları 1 mm ve 3 mm 

‣ 6X-FFF 1400 MU/dakika doz hızı

‣ Plan optimizasyonu Photon Optimizer (PO) 1.25 mm grid size 

‣ Hesaplamalarda AAA algoritması 1 mm grid size



2 farklı CT kalınlığında yapılan planlar;

‣ “Demet Giriş ve Çıkışının Engellemesini Sağlayan Araç” kullanılarak yeniden optimize 

‣ Kontrol kritik organı Beyin Sapı

‣ PTV hacminin %95’i dozun %100’ünü alacak şekilde PTV normalizasyon

‣ Planlara ait kalite güvence (KG) testleri Varian Portal Dosimetry (VPD) sisteminde Gama 

analiz metodu ile;

1. Doz Farkı (DF) %2, Kabul Mesafesi (KM) 2 mm 

2. Doz Farkı %1, Kabul Mesafesi 1 mm kriterleri ile değerlendirilmiştir. 







Tablo 1

Ortalama Değerler

Değer (StandartSapma)

Δ(3 mm - 1 mm)
Δ(3 mm GÇE - 1 

mm GÇE)

Δ(3 mm - GÇE 

3mm)

Δ(1 mm - GÇE 

1mm)

Beyin Sapı Maks Doz -3 cGy (0,686) -46 cGy (0.137) 513 cGy (483) 439 cGy (451)

V18 0,21 cc (0,9) -0,87 cc (2,30) -0,94 cc (1,219) -2,02 cc (4,628)

V21 0,14 cc (0,651) -0,85 cc (1,129) -0,37 cc (0,432) -5,86 cc (7,422)

Δ: Planlar arası okunan değerlerin farkı ,(-) değer ikinci değerin yüksek olduğunu gösterir, GÇE: Giriş-Çıkış Engelleme Aracı Kullanıldı, SS: Standart Sapma

BULGULAR

‣ CT kalınlığı farkı giriş-çıkış engellemesi aracı kullanıldığı ve kullanılmadığı her iki durumda

da beyin sapı maks dozunda belirgin bir fark oluşturmamıştır.

‣ Giriş-çıkış engellemesi kullanıldığında her iki CT kalınlığı için de beyin sapı maks dozunda

aynı ölçüde belirgin bir düşüş gözlenmiştir.

‣ Beyin-PTV değerleri için giriş-çıkış engellemesi aracı kullanıldığında V18 ve V21

değerlerinde artış gözlemlenmiştir.

En fazla artış ise 1mm CT kalınlığı ile yapılan planlarda görülmüştür.



Tablo 2

Ortalama Değerler

Gama Analizi Sonucu [%] (SS)

3 mm kesit 1 mm kesit

GÇE yok GÇE var GÇE yok GÇE var

DF %2, KM 2 mm 99,5% (0,9) 99,2% (1,17) 99,4% (0,77) 99,7% (0,3)

DF %1, KM 1 mm 96,6% (2,41) 96,1% (4,6) 96,6% (3,4) 96,7% (2,18)

DF: Doz Farkı, KM: Kabul Mesafesi, GÇE: Giriş-Çıkış Engelleme Aracı Kullanımı, SS: Standart Sapma

‣ Giriş-çıkış engelleme aracı kullanıldığında doz modülasyonunun artması sebebiyle gama

analizi sonuçlarında düşüş gözlenmiştir. CT kalınlığı ve giriş-çıkış engellemesi aracı

kullanımı ile elde edilen planların KG sonuçları %95 üstü puanla tolerans seviyesi

içindedir.



SONUÇ

‣ Beyin sapının PTV ye uzaklığı 2.5 - 3 cm aralığında olması durumunda, giriş-çıkış

engellemesi aracı kullanıldığında beyin sapı dozlarında her iki CT kalınlığı için %80 lik doz

düşüşü gözlenmiş, beyin-PTV dozlarında dikkate değer bir değişim olmamıştır.

‣ Seri ışınlamalarda beyin sapı ve benzeri kritik yapıların doz kontrolünün sağlanmasında

bu araç kritik organ korumasını iyileştirmeye yönelik kullanılabilir.

‣ Yapılan bu çalışmada CT kalınlıkları belirlenirken 3mm’lik kesit kalınlığı ile çekilmiş

CT’lerin 1 mm ile yeniden rekonstrüksiyonu yapılmıştır. İki farklı kalınlıkta CT çekiminin

sonuçların iyileştirilmesi adına faydalı olabileceği düşünülmektedir.



TEŞEKKÜRLER


