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Amaç

• Bu çalışmada üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak oluşturulan doku eşdeğeri fantomda; Al2O3:C dozimetre

kullanılarak dört farklı hedefte CyberKnife® Multiplan tedavi planlama sisteminde tedavi planlaması yapılmıştır

• Dört farklı hedefte yapılan tedavi planlarına göre ışınlanan Al2O3:C dozimetreler okunarak planlama sisteminden

elde edilen dozlarla karşılaştırılmıştır.



GEREÇ&YÖNTEM
-Üç Boyutlu Yazıcı Uygulamaları 

• SLS teknolojisinin de geliştirme haklarına sahip “3D Systems” firmasının geliştirmiş̧ olduğu bir metot dur



GEREÇ&YÖNTEM
- Fantomun Modellenmesi Ve Üretilmesi

• Fantom yapımı için standart bir kafanın DICOM bilgisi 

indirilerek, hastanın DICOM datası MIMICS programına 

aktarıldı

• Bu program aracılığıyla kemik, yumuşak doku ve hava olan 

kısımlar ayrı ayrı çalışıldı

• Kemik ve yumuşak doku olacak kısımlar yazılım üzerinde ayrı 

ayrı belirlenirken, hava olan kısımlar boş bırakıldı.

• OSL ile ölçüm alınacak kısımlar, OSL ile boyutu ile orantılı 

(10mm, 11mm, 3mm) olarak programda belirlendi

• Bu şekilde servikal 7’ye kadar MIMICS’de fantom 14 kesite 

ayrılarak modellendi



GEREÇ&YÖNTEM
- Üç Boyutlu Yazıcı İçin Malzeme Seçimi

• İnsan vücudu ve daha önce yapılan çalışmalar dikkate 

alınarak yumuşak doku için yoğunluğun 1gr/cm3 olması, 

kemiğin yoğunluğunun ~ 1.8 gr/cm3 olması gerekmektedir. 

• Bu değerler relative electron density (RD) 

değerleridir(Schneider 2000)

• Her bir yapı RED değeri; 

ReD=ρ,doku/ρ,su



GEREÇ&YÖNTEM
- Üç Boyutlu Yazıcı İçin Malzeme Seçimi

• Hem bu yoğunluğu bulabilmek hem de malzemelerde

hava boşluğunu görebilmek amacıyla fantoma

yapımına başlamadan önce her malzemenin bilgisayarlı

tomografisi çekilmiştir

• Tomografide birim olarak Hounsfield Unit (HU)

görmekteyiz

• Suda 0-40, kemikte ~1500 ve havada ~ -1000 olarak

belirtilmiştir.

• HU= (μ,doku-μ, su) /μ,su * 100



GEREÇ&YÖNTEM
- Üç Boyutlu Yazıcı İçin Malzeme Seçimi

• Daha önce yapılan çalışmalar dikkate alınarak ortalama HU değerleri 

dikkate alınmıştır(Buzug, 2008; Schneider, 2000)

• Literatürde yapılan yeni çalışmalarda kafa tabanına kadar olan kemik 

ile omurgalar için kullanılan kemiğin farklı olduğu fantomlarda daha 

keskin doz ölçümü yapılabilmesi için dikkate alınması gerektiği 

belirtilmiş

• Bu fantomda bu ayrıntı da dikkate alınmıştır

• Bu kemiklerinde yaşa göre farklılık gösterse de ~ 150 HU civarında 

olması gerektiği belirtilmiş(Kim ve ark., 2017).



GEREÇ&YÖNTEM
- Üç Boyutlu Yazıcı İçin Malzeme Seçimi

• Yapılan çalışmalar sonucunda; kafa tabanına olan kemik kısım CaSO42H2O karışımı

(800-2000 HU), yumuşak doku için clear resine (30-70 HU) ve omurgalar için olan

kısım polidimetilsiloksan (120-150 HU) kullanılması karar verilmiştir



GEREÇ&YÖNTEM
- Üç Boyutlu Yazıcı İçin Malzeme Seçimi
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GEREÇ&YÖNTEM
- Fantomun Üretilmesi

• MIMICS programı ile tasarımı yapılıp malzemeler seçildikten sonra

SLA (Stereo Lithography Apparatus) teknolojisi kullanılarak

fantomun yumuşak doku kısmı üretildi

• Kafa tabanına olan kemik kısım için sıvı formda CaSO42H2O

karışımı fantomun her bir katmanına vakumlu ortamda ayrı ayrı

dökülmüştür ve soğumaya bırakılmıştır

• Ardından omurgalar olan için kısım için polidimetilsiloksan

(PDMS) fantomun her bir katmanına vakumlu ortamda ayrı ayrı

dökülerek soğumaya bırakılmıştır

• Soğuma işlemi bittikten sonra fantom her bir katmanı bir araya

getirilmiştir



GEREÇ&YÖNTEM
- Alüminyum Oksit (Al2O3) OSL
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GEREÇ&YÖNTEM
- CyberKnife Radyocerrahi Sistemi 



GEREÇ&YÖNTEM
- Fantomun Bilgisayarlı Tomografisinin Çekilmesi ve Multiplan Tedavi Planlama Sistemine Aktarılması
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GEREÇ&YÖNTEM
- Fantom Üzerinde Hedeflerin Belirlenmesi ve Planlanması

• Fantom görüntüleri Multiplan tedavi planlama sistemine aktarıldıktan sonra 6,8,9 ve 10. kesitlerde Al2O3:C

dozimetrelerin içindeki kristaller merkezde olacak şekilde konturlama işlemi yapıldı

➢ Fantomun kemik kısmına yakın bir hedef, fantomun anteriorunda hedef, fantomun posteriorunda hedef ve orta

hatta yumuşak dokunun yoğun olduğu bölgede hedef

• Ardından her bir kesit için Ray-Tracing algoritması kullanılarak izosentrik tekniği ile hedefe 200 cGy

verilecek şekilde tedavi planlaması yapıldı

• Planlar 5mm, 7.5mm, 10mm, 12.5 mm, 20mm, 30mm, 40mm ve 60mm için yapıldı

• Planlarda coverage %95’in üzerinde tutuldu



GEREÇ&YÖNTEM
- Al2O3:C OSL Dozimetrelerin Kalibrasyonu

PDD ÖLÇÜM Standart Sapma

15mm 199 190 1,058510638

35mm 179,8 171 1,076646707

45mm 169,6 163 1,087179487

55mm 160 152 1,066666667

65mm 149,8 145 1,10962963

95mm 111,4 104 0,91561939

120mm 104,6 103 1,015533981

140mm 91,8 97 1,05664488

160mm 80,8 84 1,03960396

1,04733

• Al2O3:C dozimetrelerin de hassasyetinin farklı olduğu için bu sistmde

firma tarafından önerilen kalibrasyon metodu kullanıldı

• Su fantomunda elde edilen yüzde derin doz (PDD) değerleri ile herbir

derinlikte 3’er defa ışınlanarak elde edilen Al2O3:C dozimetrelerin

değerleri yazıldı

• Daha sonra her iki okumanın standart sapmalarından elde edilen

ortalamayı, sistem içinde kalibrasyon faktörü olarak kullandık

• Yani bütün dozimetreler için tek bir kalibrasyon faktörü belirlendi.

Çalışmamızda kalibrasyon faktörümüz 1,05 olarak belirlenmiştir



GEREÇ&YÖNTEM
- Belirlenen Hedeflerin Işınlanması

• Fantomda 6,8,9 ve 10. kesitte planlaması yapılan yere

yeni Al2O3:C kristaller konularak CyberKnife® cihazına

gönderilen planlar doğrultusunda her kesit ayrı ayrı

ışınlanmıştır

• Sisteme gönderilen veriler eşliğinde fantomda belirlenen

hedeflere yeni OSL’ ler konularak her bir kesit için 3’er kez

ışınlama işlemi yapıldı



GEREÇ&YÖNTEM
- Işınlanan Hedeflerin RMS (Root Mean Square) Değerlerinin Bulunması

• Işınlamalar yapılırken cihazın düzeltme değerlerinin minimum olması istenmiştir

• Cihazda ışınlama yapılırken, hata değerlerinin her ne kadar düzelterek ışınladığı söylense de, konu ile

ilgili literatürde çok çalışma bulunmamaktadır

• Işınlamalar yapılırken düzeltme değerleri kaydedilerek her iki dozimetre için RMS değerlerine

bakılmıştır

• RMS değerine L-R, S-I ve A-P yönlerinden gelen hata değerlerinin kareleri alındıktan sonra, toplanarak

karekökü alınmıştır

RMS= 𝑳 − 𝑹 𝟐 + 𝑺 − 𝑰 𝟐 + 𝑨 − 𝑷 𝟐



BULGULAR
- Al2O3:C Dozimetreler İçin Tedavi Planlama Sistemi İle Işınlanan OSL’lerin Karşılaştırılması

5 mm kolimatör 7.5 mm kolimatör 10 mm kolimatör

TPS (cGy)
OKUMA

(cGy)

%

fark
TPS (cGy)

OKUMA

(cGy)

%

fark
TPS (cGy)

OKUMA

(cGy)

%

fark

4.kesit 253 211 -16,6 241 214 -11,20 236 211 -10,59

8. kesit 261 209 -19,9 286 255 -10,89 280 243 -13,21

9. kesit 289 236 -18,3 264 234 -11,36 269 245 -8,92

10. kesit 287 213 -17,7 259 225 -13,12 256 237 -7,42

12.5 mm kolimatör 20 mm kolimatör 30 mm kolimatör

TPS (cGy)
OKUMA

(cGy)

%

fark
TPS (cGy)

OKUMA

(cGy)

%

fark
TPS (cGy)

OKUMA

(cGy)

%

fark

4.kesit 265 254,66 -3,90 219 225 2,74 - -

8. kesit 296 320 8,10 237 246,33 3,93 222 235,33 6

9. kesit 235 255 8,51 323 300 -7,12 247 257,33 4,18

10. kesit 302 284,66 -5,74 246 254,33 3,39 - -

40 mm kolimatör 60 mm kolimatör

TPS (cGy)
OKUMA

(cGy)

%

fark
TPS (cGy)

OKUMA

(cGy)

%

fark

4.kesit - - -

8. kesit 228 243,66 6,86 237 249,33 5,20

9. kesit 220 236,33 7,42 227 240 5,73

10. kesit - - -



BULGULAR
- Al2O3:C Dozimetreler İçin Işınlanan Hedeflerin RMS Değerlerinin Karşılaştırılması

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

4. kesit - RMS (mm)

8. kesit - RMS (mm)

9. kesit - RMS (mm)

10. kesit - RMS (mm)

5mm,7.5mm, 10mm, 12.5mm ve 20mm Kolimatörler için 
RMS Değerleri

20mm Kolimatör 12.5mm Kolimatör 10mm Kolimatör 7.5mm Kolimatör 5mm Kolimatör

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

4. kesit - RMS (mm)

8. kesit - RMS (mm)

9. kesit - RMS (mm)

10. kesit - RMS (mm)

30mm, 40mm ve 60mm Kolimatörler için RMS Değerleri

60mm Kolimatör 40mm Kolimatör 30mm Kolimatör



SONUÇLAR

• Fantomumuzda Al2O3:C dozimetre için dört farklı hedefte ölçümler aldık

• Dört farklı hedefin seçilmesindeki amaç; yerleşim yeri nedeniyle dozimetrik olarak bir

belirsizlik olup olmadığını belirlemek için tercih edildi

➢ 4. kesitteki ölçüm yerimiz posteriorda

➢ 10. kesitteki ölçüm yerimiz göz hizasında

➢ 9. ve 8. kesitteki ölçüm noktamız beyinin içinde ve orta hatta



SONUÇLAR

• 8. ve 9. kesitteki ölçümlerde belirsizlik biraz daha fazla iken, 4. ve 10. kesitteki ölçümlerdeki

belirsizlik daha az bulunmuştur

✓ Çünkü; 8. ve 9. kesitte heterojenite daha fazla

✓ Al2O3:C dozimetrede 8. kesitte; 5mm için %19,9, 7.5mm için %10,89 ve 10mm

için %13,21 olarak % fark değerleri bulunmuştur

• Genel olarak okunan dozimetreler ile planlama arasındaki % fark değeri; %2,74 ile

%19,9 arasında çıktı



SONUÇLAR

METHODS FOR IN VIVO DOSIMETRY IN EXTERNAL RADIOTHERAPY 

➢ 0 – 5 Gy



SONUÇLAR

• Düşük düzeyde ışınlanan kristallerin okunmasının ardından boşalma işlemi bir ışık ile

mümkündür

• Fakat yüksek dozda ışınlanan kristallerde bantlar arasındaki tuzakların boşalması için

650 C kadar ısıtmak gerekli olduğu Bulur ve Göksu tarafından bildirilmiş (Bulur, 1998)

• 5mm, 7.5mm ve 10mm için Al2O3:C dozimetreler için belirsizlik mevcutken, büyük

kolimatörler için belirsizlik %5’in altındadır

➢ Termal sıfırlama ve de kalibrasyon faktörünün ayrı ayrı yapıldığı durumlarda bu

belirsizliğin daha da düşeceğini düşünmekteyiz



SONUÇLAR

• Al2O3:C kristalinin kullanıldığı sistemde;

❑ herhangi bir termal sıfırlama yapılmaması !!!

❑ her bir krsital için ayrı ayrı kalibrasyon faktörleri bulunmaması !!!

❑ Al2O3:C kristalinin efektif atom numarasının doku eşdeğerine yakın olmaması sebebiyle bir

faktör kullanılması !!!

dikkat edilmesi gerekir …



• Genel olarak bakılıdğında hasta dozimetre sistemi olarak tasarlanan bu sistemler, hastaların

aldığı dozların ölçülmesinde ve de diğer dozimetrik ölçümlerde kullanılabilir

• Ancak; 5mm, 7.5mm ve 10mm’lik kolimatörlerde daha fazla dikkat edilmelidir

• Dozimetrelerin her biri hassas kalibrasyon faktörleri belirlenerek ve de özellikle

radyoterapide çok fazla ışınlamaya maruz kalan dozimetreler mutlaka termal sıfırlama işlemi

yapılarak kullanılmalıdır

SONUÇLAR 



BEKLENTİM

✓ Bundan sonraki süreçte farklı dozimetrelerin fırınlanarak kullanımı

✓ Dozimetre boyutlarının boyutu küçültülerek kullanımı

✓ Farklı krsital seçenekleri

✓ OSL dozimetrelerin radyoterapideki kullanımının artarak devam edeceğini düşünmekteyim





TEŞEKKÜRLER


