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Akciğer SBRT de hedefe verilen emniyet

marjları kritik öneme sahiptir. Hem hedefi

ıskalamamak hem de sağlıklı doku miktarını

azaltmak için optimum emniyet marjı

belirlenmelidir.

Çalışmamızda 2017-2019 yılları arasında

tedavi edilen 40 akciğer SBRT hastasına 4D-

CT ve yüzey takip sistemi (SGRT) ile

BreathHold-CT teknikleri kullanılarak

solunum kontrolü tedaviler uygulanmıştır.

40 Hasta için 181 fraksiyonda tedaviler arası

(inter-) ve tedavi esnasında (intra-) hedef

takibi yapıldı, ayrıca PTV marjlarının

doğruluğu araştırıldı.
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12 Akciğer SBRT hastasına BH-CT tekniği ile,

28 Akciğer SBRT hastasına ise 4D-CT tekniği

ile tedavi planları hazırlandı.

40 Akciğer SBRT hastalarına 3-5 fraksiyonda

48-60Gy arası doz ile tedavileri planlandı.

BH-CT ile 47 fraksiyonda, 4D-CT ile 134

fraksiyonda inter- ve intra-fraksiyon tümör

takibi yapıldı. 4D-CT ve BH-CT tekniği ile

tedavi edilen hastalara, tedaviden önde CBCT

veya 4D-CBCT ile, tedavi esnasında da CBCT

taraması yapıldı.



Tablo 1. BH-CT ve 4D-CT tekniklerinde tümörde Inter-fraction (tedaviler arası) hareket

miktarları

Inter-fraction

Lateral (X) Longitudinal (Y) Vertical (Z)

BH-CT (n:47) Ortalama (cm) 0.54±0.35 0.6±0.41 0.57±0.5

En Büyük Fark (cm) 1.50 1.81 1.96

4D-CT (n:134) Ortalama (cm) 0.5±0.4 0.48±0.4 0.54±0.4

En Büyük Fark (cm) 1.85 2.0 1.96

Inter-fraksiyon takipte her iki teknik ile

de benzer sonuçlar bulundu (Tablo 1).

40 Akciğer SBRT hastalarının çoğunda ilk

fraksiyonda büyük farklar görüldü. İlk

fraksiyondan sonra ise tedaviler

arasındaki farklar daha az olduğu tespit

edildi.



Tablo 2. BH-CT ve 4D-CT tekniklerinde tümörde Intra-fraction (tedavi içi) hareket miktarları

Intra-fraction
Lateral (X) Longitudinal (Y) Vertical (Z)

BH-CT (n:47) Ortalama (cm) 0.11±0.09 0.14±0.11 0.11±0.09
En Büyük Fark (cm) 0.36 0.5 0.4

4D-CT (n:134) Ortalama (cm) 0.1±0.09 0.11±0.09 0.11±0.09
En Büyük Fark (cm) 0.38 0.40 0.40

Intra-fraksiyon tümör takibinde 4D-CT ile daha düşük sapma değerleri elde edildi. Ortalama

ve en büyük farklar en fazla BH-CT tekniğinde longitudinal eksende bulunurken (Tablo 2),

4D-CT ile daha düşük sapma değerleri bulundu.

BH-CT tekniğinde hedefe emniyet marjı olarak;

• 0.1cm marj verilmesi halinde üç eksende güven aralığı X; %63, Y; %60 ve Z; %57 olurken,

• 0.3cm emniyet marjı verilirse üç eksende güven aralığı X; %97, Y; %95 ve Z; %98 olarak

bulundu.

4D-CT tekniğinde ise hedefe emniyet marjı olarak;

• 0.1cm marj verilmesi halinde ise üç eksende güven aralığı X; %55, Y; %49 ve Z; %62

olurken,

• 0.3cm emniyet marjı verilmesi halinde üç eksende güven aralığı X; %98, Y; %96 ve Z; %96

olarak bulundu.



4D-CBCT (n:134 

fraksiyon)

ORTALAMA ≤ 

0.11cm

0.3 cm PTV marjı ile 

≥96 Güven Aralığı

BH-CT (n:47 

fraksiyon)

ORTALAMA ≤ 

0.14cm

0.3 cm PTV marjı ile 

≥95 Güven Aralığı



Breath Hold CT
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Ayrıca SGRT tekniği ile;
• Tedavi boyunca hastanın pozisyonu anlık olarak 

takip edilmekte, 5-6 dk dan sonra hareket 
miktarı arttığı gözlenmekte,

• Hedef hacim %30’lara yakın daha küçük ve 
daha keskin sınırları olan solid GTV

• Kritik organların dozları daha iyi, hesaplama 
doğruluğu daha iyi.. 



Çalışmamızda tedaviler arası ve

tedavi içi tümör hareketi

araştırılmıştır.

Tedaviler arası sapma miktarının

fazla olması her tedavi öncesi

CBCT taramasının yapılması

zorunluluğunu haklı

çıkarmaktadır. Tedavi içi tümör

hareketi için de, hedefe 0.3cm

emniyet marjı verilirse her iki

teknik de %95 ve üzeri güven

aralığında tedavilerin

uygulanabilirliğini göstermiştir.

SGRT tekniği ile ışınlanan sağlıklı

doku miktarı azaltılmaktadır.

SGRT ve 4D-CT tekniği ile 0.3cm PTV emniyet marjı ile güvenilir sınırlar içinde tedaviler

uygulanabilmektedir.
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