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Amaç:

Baş-boyun kanseri radyoterapi 

planlamalarında, farklı diş implant 

malzemelerinin doz dağılımına etkisini 

Monte Carlo simülasyon yöntemi, 

Eclipse Tedavi Planlama Sistemi (TPS) 

Pencil Beam Konvolüsyon (PBC) 

algoritması kullanarak incelemek 



Artefact

Diş implantlarından dolayı BT 

görüntüsünde materyalin 

etrafında parlak ve koyu çizgiler 

ve bantlar şeklinde yapay dokular 

oluşur

Konturlamada zorluklara,
TPS algoritmasının , dozu 
yanlış yada eksik doz 
hesaplamasına neden olur



Diş implantları

Malzemeler
Yaygın 

ismi

Kimyasal 

birleşim

Fiziksel 

yoğunluk 

(g/cm3)

Rölatif 

elektron 

yoğunluğu

Su H2O H,O 1.00 1

Titanyum Ti Ti 4.54 3.76

Zirkonyum Y-TZP Zr,Y,O 6.01 4.62

Alümina Al2O3 Al,O 3.97 3.50

Polieter

eterketon

PEEK C,H,O 1.30 1.25

Tübitak Hızlı Destek Projesi  



 Eclipse Tedavi planlama 

sisteminin kullandığı doz 

hesaplama algoritmasıdır.   

Pencil Beam Konvolüsyon

Algoritması

Monte Carlo Simülasyonu

EGSnrc Kod Sistemi

✓BEAMnrc kodu

✓DOSXYZnrc kodu



EGSnrc Kod Sistemi

✓ Fotonların ve elektronların taşınması için kullanılan MC kod sistemidir

BEAMnrc

✓ Radyoterapi kaynaklarını modellemek için kullanılan bir MC kodudur

DOSXYZnrc, 

✓ Üç boyutlu olarak soğurulan doz hesaplamalarını yapabilen bir MC  kodudur. 

EGSnrc Kod Sistemi



VARIAN 2300 C/D Lineer Hızlandırıcı Modellemesi

HEDEF

BİRİNCİL KOLİMATÖR

VAKUM PENCERESİ

DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRE

İYON ODASI

AYNA 

JAWLAR
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VARIAN 2300 DHX Lineer Hızlandırıcı Modellemesi

 Faz-uzay (PhSp) dosyaları, 5.4 ile 6.6 MeV 

arasındaki 0.2 MeV'lik aralıklı artışla, ortalama 

başlangıç enerji elektron için BEAMnrc kodu 

kullanılarak üretilmiştir. 

 Hedefe çarpan elektron sayısı (history) 10x10cm² 

alan boyutu için 2x109 olarak ayarlanmıştır.

 Elektronlar ve fotonlar için sırasıyla, kesilim 

enerjileri (ECUT, PCUT) 0.7 and 0.01 MeV olarak 

ayarlanmıştır. 



Su tank fantomunun MC Modellemesi

 DOSXYZnrc kodu kullanılmıştır

 40x40x40 cm2’lik su fantomu oluşturulmuştur

 BEAMnrc programında daha önce hesaplaması 

yapılmış olan faz uzay dosyası DOSXYZnrc 6 MV 

foton demeti için, 3x3 cm2, 5x5 cm2, 10x10 cm2, 

15x15 cm2 cm ve 20x20 cm2’lik farklı alan boyutları 

için %DD ve yatay doz profil grafikleri elde edilmiştir



Su tank fantomunun dozimetrik ölçümleri 

 0.125 cc iyon odası kullanılarak 6 MV 

foton demeti için, 3x3 cm2, 5x5 cm2, 10x10 

cm2, 15x15 cm2 ve 20x20 cm2’lik alan 

boyutları için %DD  ve profiller elde 

edilmiştir



Katı Fantom Tedavi Planlaması (PBC)

 Kullanılan fantom geometrisi 30x30x20cm³ 

boyutlarında katı su fantomu içerisine 2 cm 

derinliğe 1 cm kalınlığında diş implant malzemesi 

yerleştirilerek oluşturulmuştur. 

 Eclipse TPS’de doz hesaplamaları PBC 

algoritması ve  inhomojenite düzeltmesi 

kullanılarak yapılmıştır. 

 BT numarası bilgisini rölatif elektron yoğunluğuna 

dönüştüren BT dönüşüm tabloları kullanılmıştır



Katı Fantom Tedavi Planlaması (PBC)

 Y-TZP, Ti, Al2O3,  PEEK

Fantomların doz planlamaları, 

 6 MV X ışını demeti kullanılarak 

 10x10 cm² alan boyutunda

 SSD: 100 cm’de,

 izomerkez implant malzemenin merkezinde olacak 

şekilde

 Merkezi eksen boyunca doz değerleri elde 

edilmiştir.



Katı Fantom MC Modellemesi ve doz hesaplaması

 DOSXYZnrc kodu 30x30x20 cm3   fantom

 Her bir malzeme için katı su fantomda 2 

cm derinliğe 1cm diş implant malzemesi 

yerleştirilmiştir

 Voksel boyutları 0.3x0.3x0.2 cm3  

 İmplantların fiziksel  yoğunlukları ve 

kimyasal bileşimleri 700ICRU.pegs4dat 

dosyasına girilmiştir.



Katı Fantom MC Modellemesi ve doz hesaplaması

 10x10 cm2 alan için üretilen faz uzay dosyası 

kullanıldı (6MV Xışını demeti)

 Hedefe çarpan elektron sayısı 2x109 (Belirsizlik %0,5 

altında olsun diye)

 İzomerkez implant merkezi

 %DD merkezi eksen boyunca hesaplandı

 Tüm dozlar 1,5 cm derinliğe normalize edildi.



Lineer Hızlandırıcı 

Modelleme Sonuçları 



Lineer Hızlandırıcı 

Modelleme Sonuçları 



Lineer Hızlandırıcı Modelleme 

Sonuçları 

 MC doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, her bir ışının 10x10 

cm2 alan ve SSD: 100 cm MC simülasyonu ile elde edilen %DD 

eğrileri ile su fantomu ile yapılan dozimetrik ölçümlerden elde edilen 

%DD eğrileri ve doz profilleri karşılaştırılmıştır. 

 MC simülasyonu ve su fantomu ölçüm sonuçları arasındaki en iyi 

uyum 6.4 MeV başlangıç elektron enerjisinde bulunmuştur. (%1)

 Varian DHX(2300C/D) lineer hızlandırıcı kafası simülasyonu başarılı 

bir şekilde yapılmıştır



Katı fantom Eclipse TPS PBC 

algoritması ve MC Modellemesi 

Sonuçları



Y-TZP implant

 MC-Su : 

Geri Saçılan doz : % 20.2

Doz azalımı: % 24.4

Fark(%)=[(𝐷MCmalzeme‒𝐷MCsu )/𝐷MCsu]∙ 100 

 MC -PBC

Geri Saçılan Doz: %17.2

Doz azalımı:        % 22.1

Fark(%)=[(𝐷MC‒𝐷PBC)/𝐷MC]∙ 100 



Ti implant

 MC-Su: 

Geri Saçılan doz : % 11.2

Doz azalımı:          %15.5

 MC-PBC:

Geri Saçılan doz: % 10.5

Doz azalımı:        % 12.2



Alümina implant

 MC-Su : 

Geri Saçılan doz :%3.3

Doz azalımı:%7

 MC - PBC :

Geri Saçılan doz: % 3.1

Doz azalımı:         %2.7



PEEK implant

 MC-Su : 

Geri Saçılan doz : % 0.4

Doz azalımı:     %1.1

 MC-PBC:

Geri Saçılan doz: % 0.1

Doz azalımı:     % 0.90
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Katı Fantom Sonuçları
 Farklı diş implantlarının önündeki MC simülasyonu ile belirlenen geri saçılan 

radyasyon dozu % 0.4 ile % 20.2 arasındadır. Dozdaki bu artış, ikincil 

elektronların malzeme üzerindeki saçılmalarından kaynaklanmaktadır.

 Maksimum doz artışı Y-TZP, minumum doz artışı PEEK implant

 Geri saçılma nedeniyle implant malzemesinin önünde meydana gelen doz 

artışı, malzemenin yoğunluğunun artmasıyla orantılıdır. 

 Bu artışın nedeni; Compton etkileşiminin malzemenin atom numarasından 

neredeyse bağımsız olmasına karşın malzemenin elektron yoğunluğu ile 

orantılı olmasından dolayıdır 



Katı Fantom Sonuçları

Maksimum % 20.2  doz artışının,mukozit ( Mukoza bariyerinde 

bozulma, epitel hücrelerde zayıflama, eritem, ödem, kanama) ve 

osteoradyonekroz (baş-boyun malign tömörlerinin radyasyon tedavisi 

sonucunda görülen en belirgin komplikasyon) gibi komplikasyon riskini 

neden olmaktadır.



Sonuç

 PBC algoritmasının homojen olmayan ortamda bulunan yüksek 

yoğunluklu malzemeler için doz hesaplamalarını tam olarak 

doğru hesaplamakta yetersiz olduğu, Saçılma iyi 

modelleyemediği Bu durum, hasta doz hesaplamalarında 

sınırlamalara ve beklenmeyen hatalara sebep olabileceği 

 MC simülasyonu, PBC algoritmasına göre doz 

hesaplamalarında daha doğru ve güvenilir sonuçlar verdiği 



Teşekkürler


