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 Bu çalışma ile tandem-ovoid aplikatörleri ile Brakiterapi

uygulanacak hastalarda ilk fraksiyon için yapılan

planlamanın diğer fraksiyonlarda da aynı şekilde

uygulanması durumunda;

o Hedef ve kritik organlarda oluşturacağı doz farklılığı

o Yeniden görüntüleme (CT) ve planlama yapılmasının önemi

araştırılmıştır.



 Serviks kanseri tanısı almış 5 hasta

 Tedavi öncesi alınmış CT

 Varian Varisource Ir-192

 Eclipse v13 tedavi planlama sistemi

o Yüksek (HR-CTV) ve

o Orta riskli (IR-CTV) hedefler

o Rektum ve

o Mesane kontörlenmiş.

Fletcher Delclos tandem-ovoid aplikatörleri

tomografi görüntüleri üzerinde

tanımlanmıştır



Tedavi planları;

 GEC-ESTRO (The Groupe Européen de Curiethérapie (GEC) and the 

European SocieTy for Radiotherapy & Oncology (ESTRO)) kriterleri

o HR-CTV 90%’ı tanımlanan dozun 90%’ını, 

o IR-CTV 100% tanımlanan dozun 50%’sini alacak

o Rektum; 1cc’lik hacmi <5Gy, 

2cc’lik hacmi <3Gy, 

o Mesane 1cc’lik hacmi <7Gy, 

2cc’lik hacmi <5Gy



 Kliniğimizde tandem-ovoid kullanılarak beş fraksiyon brakiterapi

planlanmış hastalarımıza her fraksiyon için aplikatör yerleştirildikten

sonra yeni bir tomografi görüntüsü

 Hedef ve kritik organ konturlamaları ve aplikatör tanımlamaları

 Her fraksiyon için doz kriterlerine uyacak şekilde yeni bir tedavi planı





 ilk fraksiyonda uygun doz değerlerini elde etmemizi sağlayan kaynak

bekleme süreleri, diğer fraksiyonlar için alınmış görüntülerde

tanımlanmış aplikatörlere kopyalanarak, bu tomografi görüntüleri

üzerinde yeniden konturlanmış hedef ve kritik organlarda yarattığı doz

dağılımları incelenmiştir.



 HR-CTV için tek bir hastada maksimum 66% ve

beş hasta için ortalama 15%, 

 IR-CTV için tek bir hastada maksimum 63% ve

beş hasta için ortalama 15% daha düşük dozlar elde

edilmiştir. 
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 Rektum

o 1cc’lik hacmi için; 

• tek bir hastada maksimum

37% ve

• beş hasta için ortalama 2%, 

o 2cc’lik hacmi için; 

• tek bir hastada maksimum

36% ve

• beş hasta için ortalama 3%
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 Mesane

o 1cc’lik hacmi için;

• tek bir hastada

maksimum 47%, 

o 2cc’lik hacmi için;

• tek bir hastada maksimum

48% fark görülmüştür. 

o Mesanenin 1 ve 2cc’lik 

hacimlerinin aldığı

ortalama dozlarda farka

rastlanmamıştır.
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 Kritik organların ortalama dozlarında görülen anlamlı fark,

 Kritik organlarda oluşabilecek doz farklılıkları,

 Hedef bölgelerdeki belirgin düşük dozlar

Göz önüne alındığında;



 Her yeni fraksiyon ve hatta her aplikasyon için yeni
tomografi görüntüsü üzerinde;

o konturlama

o aplikatör tanımlamalarının yeniden yapılması ve

o planın değerlendirme kriterlerini sağlayacak şekilde yeniden
oluşturulması

önerilmektedir.








