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MERHABA

E

linizdeki 18. Sayımız ile birlikte üçüncü yılımızı
bitirmiş oluyoruz. Bir başka ifade ile 2019 yılında dördüncü yılımıza adım atacağız. Genel olarak ülkemizdeki medikal fizik yaşamına baktığımızda
MedFiz@Online e-dergisinin 3. yaşı çok önemli görülmeyebilir. Ancak, çıktığı günden beri yarattığı süreklilik, kararlılık, paylaşma enerjisi, her şeyden önce bir ekip çalışmasının başarısı çok önemli örnek olarak önümüzde duruyor. Şüphesiz, bu alanda daha iyi, daha başarılı örnekler
ile karşılaşacağız. Her yeni girişimin temelinde dergimizin
izlerini bulacağımızdan eminiz.

Bu yıl IAEA(International Atomic Energy Agency), Viyana’da “Uluslararası Medikal Fizik Günü’nde “The Journey of Ionization Chamber / İyonizasyon Odasının Seyehati” konulu bir webinar düzenledi.
Webinar, iyon odasının kalibrasyonundan radyasyon onkolojisine gelene kadarki yolunu anlatıyor. İkincil Standart
Laboratuvarlarının (Secondary Standards Dosimetry Laboratories (SSDL)) önemi vurgulanıyor. İyon odalarının
hassas, güvenli ve etkin rolü üzerinde duruluyor.
Benzer kutlamalar, uluslararası düzeyde de yapıldı ve değişik ülkelere ait kutlama resimleri IOMP (International
Organisation of Medical Physics) kurumunun web sitesinde yer alıyor.

Güzel ve değerli katkıları için tüm yazarlarımıza, tüm
okurlarımıza, yayın aşamasında her türlü emeği geçen
kurullarımızı
kutluyoruz,
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
MedFiz@Online
edergisinin uzun yıllar meslektaşlarımıza hizmet edeceğine olan inancımızı burada yinelemek istiyoruz.

IOMP tarafından 2018 medikal fizik günü ödülünü bu yıl
Kuzey Amerika’dan Dr. Caridad Borras aldı.

Yayın yaşamımızda, yeni
sayı ve arşivimizin yer aldığı
medfizonline.org sitemizi
kapatıp Medikal Fizik Derneği web sitesine taşıyoruz.
Bilgi olarak vermek gerekirse, 2018 yılında MedFiz@Online e-dergisi Aralık 2018 ayı hariç, 11 aylık ortalama tıklama sayısı 506 adet olarak gerçekleşmiş bulunuyor. En az tıklama sayısı Temmuz 2018’de 425 adet, en
fazla tıklama sayısı ise Ağustos 2018’de 681 adet olarak
kaydedilmiş. Dernek üyesi tüm medikal fizikçilere mail
yolu ile yollanan dergimizin ek olarak aylık ortalama 506
kez indirilmesini önemli bir veri olarak burada kaydetmenin yararlı olduğunu düşünüyoruz.

Yeni yılda, dergimiz boyutunda daha güzel işler yapabilme isteğimizle bu yılı kapatıyoruz. Bu sayımızda
başlayan yakın çalışma arkadaşlarımız ve dostlarımız
servis mühendisleri ile röportajlar bir seri olarak gelecek sayılarımızda da devam edecek. MedFiz@Online
e-dergisine gönül verenler olarak, sağlıklı, başarılı,
yeni heyecanlarla dolu bir 2019 yılı diliyoruz.

MedFiz@Online e-dergisinin ilk sayısını hatırlayarak, ilk
sayımızdaki heyecanımızı bu günlere artarak taşıyabildiğimiz için çok mutlu olduğumuzun altını çizmek bizlere
mutluluk veriyor.

2019 yılında birlikte olalım, tüm güzellikleri paylaşalım.
Haluk ORHUN

Bildiğiniz gibi bu yıl, 7 Kasım 2018 günü yine “Uluslararası
Medikal Fizik Günü” olarak kutlandı. Bu yıl, kutlamaların
radyasyon onkolojisi bölümlerinde geçtiğimiz yıllara göre
daha fazla gündeme geldiğini, medikal fizik platformuna
daha fazla yansıdığını görmek bizleri çok mutlu etti. Bu
sayımızda, elimize ulaşan kutlama resimlerinden bir paket
dergimiz sayfalarında yer alıyor.
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PANKREAS KANSERİ İÇİN SİMULTANE İNTEGRE BOOST İLE YOĞUNLUK AYARLI
PROTON TERAPİ İÇİN FARKLI TEDAVİ PLANLAMA YAKLAŞIMLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Öğr. Gör. Fiz. Yılmaz ŞAHİN

(SIB) kavramlarını mümkün kılar. Tomotherapy ile
IMRT-SIB tekniği kullanılarak toplam 66Gy dozluk
doz hedefine doz arttırma ile ilgili en yeni klinik çalışmada, Zschaeck ve arkadaşları [6] 28 hastanın birinde
akut radyasyona bağlı 3.derece (mide bulantısı, karın
ağrısı ve yorgunluk) veya 4.derece (gastrointestinal
kanama) toksisiteleri bildirdiler. Bu arada, prospektif
faz III PREOPANS çalışmasının sonuçları, hipofraksiyone radyoterapiyi (15 × 2.4Gy) gemsitabin (1000
mg / m2) ile birleştiren randomize, kontrollü, çok
merkezli bir üstünlük denemesi, 1,8 ve 15 günlerde
önce ve sonra modifiye edilmiştir.

Sarah Stefanowicz1,3, Kristin Stützer1,3, Sebastian
Zschaeck6 , Annika Jakobi1,2,3 and Esther G. C. Troost1,2,3,4,5*
* Correspondence: esther.troost@uniklinikumdresden.de
1OncoRay – National Center for Radiation Research
in Oncology, Faculty of Medicine and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf,
Dresden, Germany
2Department of Radiotherapy and Radiation Oncology, Faculty of Medicine and University Hospital Carl
Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany

Son yıllarda, hedefe daha yüksek bir radyasyon dozunun verilmesini mümkün kılmak için yüklü partiküller
(protonlar ve karbon iyonları) önerilmiş ve aynı zamanda normal dokulara doz azaltılmıştır [10]. Düşük
giriş dozuna sahip bu alternatif radyasyon modalitesinin fiziksel özellikleri, yakınlaştırılmış OAR'ları ile
Bragg-Peak'deki maksimum doz birikimi ve BraggPeak'e uzak dik bir doz düşmesi, pankreasın anatomik ayarında terapötik olasılıkları daha da iyileştirebilir. Gerçekten, geçmişte, farklı çalışmalar, lokal progresyondan bağımsız ve uygun sağ kalım oranları ile
eş zamanlı kemoterapi (gemsitabin) ile planlama hedef hacmine (PTV) 59.4Gy (RBE) ila 70.2Gy (RBE) doza
bağlı, pasif olarak dağılmış bir proton terapisinin
(PSPT) başlangıçta sınırda rezeke edilebilen pankreas
kanseri hastaları için bir doz artırdığını bildirdi [1115]. Kısa süreli radyoterapi ile birlikte (4–8 döngü)
neoadjuvan FOLFIRINOX'u (toplamda 44 hasta) PSPT
(N = 15) veya 10 x 3Gy ile birlikte 5 x 5Gy (RBE) içeren bir faz II klinik çalışmasında son bir yayın Vasküler tutulum olmaksızın kesin olarak rezektabl hastalıkta fotonlar (N = 12) ve uzun süreli radyoterapi
(geriye kalan metastaz yapmamış hastalarda uzun
süreli radyoterapi (28 × 1.8Gy foton; N = 17) dikkate
değer sonuçlar bildirilmiştir [16]. Değerlendirilebilen
hastaların % 65'inde, 14.7 ay medyan progresyonsuz
sağkalım ve % 2'lik genel sağkalım % 56 ile R0 rezeksiyon sağlandı. Sadece Hastaların % 6'sı tedavi başarısızlığının başlangıç yeri olarak izole bir lokal nüks
yaşadı.

Background

M

etastaza bağlı olmayan, sınırda rezeke edilebilen veya rezektabl olmayan lokal ileri
evre pankreas kanseri (LAPC) 'ndeki neoadjuvan tedavi, cerrahi rezeksiyon (R0)' dan itibaren
hem lokal progresyonsuz hem de genel sağkalım
oranlarını arttırmak için tümörün serbest rezeksiyon
marjı elde eden tümörün küçültülmesini amaçlayan
LAPC'de tek küratif tedavi yaklaşımdır. Mevcut klinik
uygulamada, FOLFIRINOX (fluorouracil, lökovorin,
irinotekan ve oksaliplatin) ile neoadjuvan kemoterapi
standart tedavidir. Son zamanlarda sistematik bir inceleme ve hasta düzeyinde meta-analizde Suker ve
ark. [1], FOLFIRINOX'u takiben ortanca genel sağkalımın gemsitabin monoterapisini takiben 6–13 ayın
aksine 24,2 ay olduğu bildirilmiştir. Sonuç ölçütlerini
bildiren 11 çalışmada, yazarlar daha sonraki bir tümör rezeksiyonu veya radyo(kemo) terapi gören hasta sayısının farklı olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle yazarlar, FOLFIRINOX'un etkinliği ve güvenliği ile
ilgili soruları ele alan prospektif randomize bir klinik
çalışmanın yanı sıra, hastaya özel tedaviye daha sonraki uygun tedaviyi sunmayı taahhüt etmişlerdir.
Üç boyutlu konformal radyoterapi (3D-CRT) çağında,
LAPC hastaları için radyoterapi dozları, pankreasın
yakınında bulunan radyosensitif organlar (OAR'ler)
tarafından engellenmiş ve böylece hedef hacme yeterli bir doz uygulanmaya başlanmıştır. Foton-bazlı
radyoterapi, yani yoğunluk ayarlı radyasyon terapisi
(IMRT) ya da stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT)
alanındaki teknik radyasyon iletimindeki gelişmeler,
karmaşık hedef hacimlerine konformal doz dağılımlarını ve aynı zamanda ilk kez simultane integre boost

PSPT ve pankreatik kanser tedavisi için pencil-beam
taraması (PBS) için daha önce yayınlanmış karşılaştırmalı tedavi planlama çalışmalarında, fotonlar üzerinde proton terapisinin dozimetrik avantajı gösterilebilir. Bununla birlikte, uygulanan abdominal anatomi ve
konsensüs kılavuzunun olmaması nedeniyle uygulanan alanların değişen sayıları ve yönleri kullanıldı [174
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ması çalışmasında, OARs doz kısıtlamalarını karşılarken, pankreastaki genital tümör hacminde doz artışı
ile SIB tekniği için güçlü çok alanlı optimize IMPT
(rMFO-IMPT) tedavi planlamasının fizibilitesini kanıTlamaktı.
Metotlar
Hasta ve tümör özellikleri
Charité Universitätsmedizin Berlin'de Tomotherapytemelli foton terapisi ile primer veya adjuvan radyokemoterapi alan, rezektabl olmayan LAPC veya lokal
olarak tekrarlayan pankreas kanseri (LRPC) olan altı
hasta bu karşılaştırma için seçildi. (Tablo 1) [6]. Her
bir hasta için, sırtüstü pozisyonda bir serbest nefes
alma tedavisi planlaması (Sensation Open, Siemens
Healthineers, Erlangen, Almanya) 2 mm'lik bir dilim
kalınlığında elde edildi.

Tablo 2. Yerel yönergelere ve QUANTEC'e bağlı risk
altındaki organlar için doz kısıtlamaları [26].

Doz reçetesi ve tedavi planlaması

23]. OAR'lara dozu azaltmak ve pankreas ve elektif
lenf nodlarının kompleks hedefine yeterli dozu sağla

Tedavi planlaması BT'de, destek için hedef hacim olarak görev yapan gross tümör hacmi (GTV), primer
veya rekürren tümörden oluşuyordu ve CTV, varsayılan mikroskobik tümör ekstansiyonunu ve bölgesel
lenf nodlarını içeriyordu [6]. Ayrıca, aşağıdaki OAR'lar
konturlandı: omurilik, karaciğer, sağ ve sol böbrek,
mide, duodenum, ince bağırsak ve kalın bağırsak.
Tüm hastalarda, OAR'lar GTV ve / veya CTV (Tablo 1)
ile örtüştüler ve hedef hacme (planlama riski veya
entegre koruma hacimleri oluşturulmadı) karşı maksimum tolere edilebilir dozun dikkatli bir şekilde dengelenmesiyle sonuçlandı. Her hasta için, SIB'li dört
farklı rMFO-IMPT planı, tedavi planlama sistemi
RayStation Research V5.99 (RaySearch Laboratories
AB, Stockholm, İsveç) kullanılarak oluşturuldu. Tedavi
planları, öngörülen dozların en az % 95'ini (

mak için, PBS ile yoğunluk ayarlı proton terapisi
(IMPT) büyük bir avantajdır. Ayrıca, IMPT için çok
alanlı optimizasyon (MFO), OAR doz kısıtlamalarını
dikkate alarak, her alanın tüm alanlarını ve enerjilerini
optimize ederek yüksek derecede doz modülasyonu
sağlar. Proton ışın terapisinde, özellikle de pencilbeam taramasında karşılaşılan en büyük zorluklardan
biri, organ hareketinin, yoğunluk değişimlerinin ve
konumlandırma hatalarının neden olduğu değişen
anatomi konusundaki yüksek duyarlılığıdır. Bununla
birlikte, bu belirsizliklerin üstesinden gelmek için, ışın
sayısı, ışın yönü ve sağlam tedavi planlama algoritmaları, bir IMPT planının sağlamlığını artırabilir. Sağlam tedavi planlama algoritmaları, hasta konumlandırmasından kaynaklanan kurulum hatalarından kaynaklanan kurulum ve yoğunluk belirsizliklerini veya
bilgisayarlı tomografi (CT) sayısını sırasıyla durma güç
oranlarına dönüştürmeyi hesaba katar [24,25]. Bu nedenle, proton tedavi tekniği ve ışın yönleri de dikkatli
bir şekilde seçilmelidir.

=% 100 relative doz) 66Gy (RBE) ve
51Gy (RBE) 'nin GTV ve CTV'nin % 95'ine ulaştırmak
üzere optimize edildi (
min % 2'sinde (

Bu retrospektif çalışmanın amacı, silico tedavi planla5

) Sırasıyla ≥% 95). Hac-

) maksimum doz, her hedefte
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Tedavi Planı Değerlendirilmesi

'in % 107'sini geçmemiştir. OAR'lar için plan
optimizasyonundaki plan hedefleri ve ağırlıklar, Tablo
2'de özetlendiği gibi kurumsal kılavuzlar ve QUANTEC doz kısıtlamaları dikkate alınarak seçilmiştir [26].
Radyooterapiden sonra pankreatoduodenektomiye
bağlı olarak duodenum ve mide parçaları ile ince
barsak gibi üst üste binen OAR'lerin daha az önceliğe
sahip olduğu belirtilmelidir.

Her hasta ve planlama stratejisi için, hedeflerin ve
OAR'ların doz dağılımı ve doz volüm histogramları
(DVH) onaylandı ve RayStation kullanılarak Tablo
2'de listelendiği gibi önceden tanımlanmış doz kısıtlamalarına dayanarak bir radyasyon onkoloğu tarafından klinik olarak kabul edildi. CTV-GTV ve
'in değişen oranlarına bağlı olarak, her iki
yapının doz dağılımları değerlendirildi (Ek dosya 1).
Ayrıca, Paddick'in her iki hedef hacim için, GTV ve
CTV'nin konformity indeksi hesaplandı [28]. Homoje-

GTV'den CTV'ye 10 mm'lik bir aralıkta düşme dozunu
yönlendirmek için bir yardımcı halka yapısı (
; Ek dosya 1: Şekil S1) kullanıldı. CTV-GTV
ve GTV10mm [

= CTV - (GTV +

nite indeksi (HI), GTV ve

)]

-

/

) × 100 olarak belirlendi.

olarak tanımlanan,
olarak adlandırılan başka
bir yardımcı yapı, optimize edilmiş olan bu CTV'ye
homojen bir doz dağılımı sağlamak için optimizatörü
bu kalan CTV'ye homojen bir doz dağılımına yönlendirmek ve değerlendirme için yüksek doz gradyan
hacmini hariç tutmak için oluşturulmuştur. Ayrıca,
pencil beam algoritması kullanılarak yeterli bir plan
optimizasyonu için 100'den fazla yineleme gerçekleştirilmiştir. CTV tabanlı bir tedavi planlama konsepti
kullanıldığı için, her iki doğrultuda da 3 mm'lik bir
rastgele kurulum belirsizliği ve her iki hedef hacim
için optimizasyonda %3.5'lük bir sistematik aralık belirsizliği hesaba katılması için sağlam optimizasyon
uygulanmıştır. Tüm tedavi planlarında boost hedefinin Dmean’ı (GTV)
edildi.

için (

Hedeflerin sağlamlığını kanıtlamak için, ±%3.5 yoğunluk hataları ve her ortogonal doğrultuda hastanın
kaymasını göz önünde bulunduran nominal tedavi
planına göre (x, y, z = ± 3 mm) sekiz olası senaryo
doz dağılımı nominal tedavi planına göre hesaplandı.
Her bir senaryodaki doz kapsamı en azından

%

≥ 95% ve
% ≤ 107% 'in hedef doz kısıtlamalarını karşıladığında sağlam bir tedavi planı belirledik.
İstatistiksel Analiz
Parametrik olmayan Friedman testi (α = 0.05, anlamlılık p <0.05), hedeflere ve OAR'lara veya hedef CI ve
HI'ya olan dozlar için medyan değerlerle ilgili dört
strateji arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
saptamak için yapıldı. İstatistiksel anlamlılık durumunda, ilgili medyan değerler, bir Bonferroni düzeltmesiyle Dunn'ın parametrik olmayan post hoc testi
kullanılarak karşılaştırıldı (α = 0.05, p <0.05'de anlamlılık). İstatistiksel analizler, IBM® SPSS® İstatistikleri (Sürüm 25.0.0.1) kullanılarak yapıldı. IBM Corp.,
Armonk, NY, ABD). Altı hastadan daha az alt grup
analizi için doz değerlerinin istatistiksel değerlendirmesi yapılmamıştır.

= 66 Gy (RBE) 'ye normalize

Dört farklı alan oluşturuldu, huzme açıları hastanın
anatomisini dikkate alarak tek tek seçildi [27] ve tüm
ışınlar optimizasyon algoritması ile ağırlıklandırıldı.

(S1) iki arka oblik ışın
(S2) sağ yanal ışın ve sol posterior oblik ışın
(S3) iki eğik posterior ışın artı sağ taraflı olmayan
düzlemsel ışın, ve

Sonuçlar

(S4) Arkadan ve sağdan üç düzlemsel olmayan ışın.

Dört farklı planlama stratejisinin bireysel ışın açılarının sonuçları Şekil 1'de ve Ek dosya 2'de gösterilmiştir. Işın yönleri, pankreas başı veya kuyruğundaki birincil hedef konumdan bağımsız olarak seçilmiştir.

Doz hesaplaması için, bir mesafe değiştiricisi olmayan University ProtonTherapy Dresden'in IBA üniversal nozulunun ışın modeli kullanıldı. Nozulun gantry
izosenterine olan uzaklığı 50 cm'ye sabitlenmiştir.
Bencil-beam spot büyüklüğü sigma (havada) 100
MeV için 4 mm'den 230 MeV'ye 8 mm arasında değişiyordu. Pencil-beam algoritması ile 3 mm x 3 mm x
3 mm'lik bir doz gridinde hesaplanan doz dağılımı,
planlama sistemi tarafından belirlenen pot mesafeleri
ve pozisyonlar protonların tüm pencil-beam noktalarının bir RBE değeri 1.1 olan bir süperpozisyonu iken
belirlendi.

Tüm tedavi planları,

,

ve

'nin reçe-

te dozu gereksinimlerini GTV' ye ve ayrıca
'inin
CTV'ye ve CTV-GTV'ye (Şekil 2a, Ek dosya 2) getirdi.
için

ve

landı, ancak CTV-GTV' nin
6
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bağlı olarak % 107'lik önceden ayarlanmış doz değerini aştı (51Gy'nin
>% 125.9'u, Ek dosya 2) . Dört
stratejinin GTV' lere medyan değerler açısından karşılaştırılması, S2'nin
ve
değerleri sırasıyla
S4'e göre en düşük ve en yüksek idi (p = 0.002 ve p
= 0.01, Ek dosya 3).
'e olan
,, dört
ışın konfigürasyonu arasında değişmiştir, ancak sadece S1 ve S2 arasında anlamlı bir fark vardır (p =
0.005). GTV doz dağılımının medyan CI'sı (S1: 0.68,
S2: 0.74, S3: 0.70, S4: 0.66) ve CTV (S1: 0.68, S2: 0.74,
S3: 0.70, S4: 0.66) dört planlama stratejisi (p = 0.09 ve
p = 0.102, arasında benzerdi. Şekil 2b, Ek dosya 2, Ek
dosya 3). GTV'nin medyan HI değeri S2 ve S4 (p =
0.002) ve S1 ile S3 veya S4 (p = 0.044 ve p = 0.01)
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi.

Şekil 1: Çeşitli plan stratejilerine ait doz dağılımlar.

Böbrekler için medyan
,
Gy ve
Gy
tüm tedavi planlama stratejileri ile karşılandı (Şekil
2e). Sol böbrek için, bu doz kısıtlamalarının medyan
değerleri, üç ışınlı stratejiler (S3 ve S4) için iki ışınlı
posterior-oblik strateji ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha düşüktü (S1, p <0.045). Sağ böbrek
için, S3'e kıyasla, S3 ve S4 radyasyon dozunu da doğru böbreğe iyi bir şekilde (anlamlı değil) bıraktığında
S2, tüm doz kısıtlamalarına istatistiksel olarak anlamlı

Seçilen ışın kombinasyonuna bağlı olarak, OAR'lara
uygulanan dozlar dört tedavi stratejisi için farklıydı
(Tablo 3, Şekil 2). Mide ve duodenum için, ışın konfigürasyonlarının hiçbiri, bu OAR'lara en düşük doz
dağılımları açısından elverişli değildi. Hastaların yarısı
pankreatoduodenektomi geçirdiğinden, duodenuma
doz dağılımı sadece üç hasta için değerlendirilebilir
(Tablo 1). Bu hastalarda, Smakco tedavi planlarından

şekilde azaltılmış dozlarla sonuçlandı. Omurilikle ilgili
olarak,
kısıtlaması (
kadar) her bir planlama stratejisi ile karşılanmış olsa da S2'nin medyan

herhangi biri için
ve
Gy doz kısıtlamaları
karşılanmamıştır. Mide için ışın konfigürasyonu başına ortanca Dmax da aşılmıştır, ancak her bir stratejinin medyan sonuçları, yaklaşık maksimum

'ı diğer stratejilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p <0.001, Şekil 2f). Karaciğe-

dozu

rin medyan
ve
'si, tüm stratejiler için, S1
için en düşük medyan doz değeriyle sınırlardaydı
(Şekil 2f).

ve
Gy ve
Gy hacim parametreleri için sınırlar
içinde olmuştur (Tablo 3, Şekil 2c). Pankreatik vücutta
bulunan hedefler için mideye hafifçe artan dozlar bulunmuştur (Ek dosya 4).

Her bir stratejinin tüm tedavi planı için CTV kapsamının sağlamlığına ulaşılmıştır (Ek dosya 5: E-H). Tek

Büyük ve ince barsak GTV ve CTV'ye yakın veya he-

senaryolar GTV için
ve
için
sağlamlık kısıtını karşılamamıştır (Ek dosya 5: A-D),
ancak dozimetrik değerler kapsama alanı için minimum hacim seviyesine yakındı.

men bitişik olmasına rağmen, yüksek
değerleri
ile gösterilmiş, küçük ve büyük bağırsağın medyan
Gy'si önceden belirlenmiş doz kısıtını karşılamıştır (Şekil 2d). İnce bağırsak için ortalama V15Gy ≤
120ccm hacimleri benzerdi. Işın kombinasyonları,
S2'de S1'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede
artmış medyan değer saptandı (p = 0.005). Dahası,
medyan, içindeki tümörler için geniş bağırsağa ışınlanmış hacmi pankreatik vücut tüm stratejiler için daha yüksekti.

Tartışma
Fizibilite çalışmamızda, adjuvan veya primer radyo
(kemo) tedavisine girmesi planlanan lokal olarak ilerlemiş pankreatik kanser hastalarında 66Gy'ye (RBE)
doz yükseltme için dört farklı güçlü çoklu alan optimize IMPT-SIB stratejisinin dozimetrik parametrelerini karşılaştırdık. Sonuçlar, iki ışınlı veya üç ışınlı konfigürasyon kullanılarak, güçlü, çok alanlı optimize edilmiş bir proton tekniğini kullanarak, simultane integrated boost ile tedavi planlamasının mümkün olduğunu göstermektedir. GTV ve CTV için önceden ayarlanmış doz reçetelerine tüm stratejiler erişilirken,
OAR'ın seçilmesi, seçilen tümör sayısına ve aynı za-

Dikkate değer olarak, ince bağırsağın medyan ışınlanmış hacimleri, pankreatik vücut alt grubu için farklı
tedavi stratejilerinden etkilenmezken, pankreas başı
(S4), diğer stratejilere kıyasla medyan ışınlanmış hacimleri azaltmıştır (Ek dosya 4: E).
7
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manda birincil tümör konumuna bağlıydı.

ardı edilemez. Sağlamlık değerlendirmesinde degrade ve sağlamlığı dengelemek de hesaba katılmıştır.
GTV'nin tek senaryoları D95% kısıtlamasına ulaşmadı,
ancak minimum doz kapsama seviyesine çok yakınlar.
Bir kurulum belirsizliği ile bir doz dağılımı hesaplandığında ortaya çıktıklarından, bunlar göz ardı edilebilir. Bu tür rastlantısal belirsizlikler tüm kesirlerden
Şekil 2. Doz parametreleri

sonra yayılacaktır.
'in
'si de dikkatle
değerlendirilmek zorundadır çünkü farklı senaryolar-

Pankreatik kanserin radyasyon tedavisi için, rMFOIMPT kullanarak boost dozunda bir SIB'nin tedavi
planlaması çeşitli nedenlerden dolayı oldukça zordur:

daki doz gradyanı

İlk olarak, hedef hacimlerin, yani GTV ve CTV'nin boyutları küçüktü (medyan GTV: 74.1 ccm [aralık: 25.0–
123.0 ccm], medyan CTV: 245.4 ccm [aralık: 144.2–
356.7ccm]; bkz. Tablo 1) ve baş-boyun kanser hastalarında IMPT-SIB tedavi planlarına kıyasla büyük ölçüde karşılıklı bağımlılık [yani medyan CTV1:
152.5ccm (aralık: 96.8–20.6 ccm), medyan CTV2:
264,9 ccm (aralık: 218.5-

'e genişletilebilir.

İkincisi, pankreatik kanser için proton ışın tedavisi
hakkındaki literatür, konsensüs kılavuzlarının olmaması nedeniyle ışın ve ışın yönlerinin sayısı bakımından farklılık göstermektedir. Genellikle, tedavi planlama yöntemine bağlı olarak iki veya üç eş düzlemli
ışının kullanılması tercih edilir (pasif saçılma veya aktif tarama) [17–23]. Doz-eskalasyonlu SIB için rMFOIMPT ile ilgili fizibilite çalışmasında silico tedavi planlamasında, S1-S4'teki ışınların sayısı ve bunların yönleri, mümkün olduğunca düşük risk altında ve her iki
hedefin homojen ve uyumlu doz kapsamını sağlamak, radyasyona duyarlı organlara dozun tutulması
için yukarıda bahsedilen çalışmaların tecrübesine dayanarak dikkatli bir şekilde seçilmiştir. Hedef uygunluğundaki olası iyileşmeye rağmen, ışın girişindeki
OAR'lara düşük doz ve doz dağılımının sağlamlığında, yakın OAR'lerin kompleks anatomisi ve homojensizliklerin etkisi göz önünde bulundurularak üçten
fazla ışın tavsiye edilmez yani, proton aralığına bağırsakların sürekli gaz hareketi [30].

426.7ccm) , medyan CTV3: 220.2ccm (141.8-282.3 m);
[29]]. Sonuç olarak, göreceli hedef kapsama, doz kapsamı için bile (
) az veya çok maruz kalan hacimlere daha duyarlıdır. Proton ışınlarının dik distal doz
gradiyentine ve yardımcı yapıların kullanımına rağmen, tedavi planlarının sağlamlığını korurken her iki
hedef arasındaki yüksek doz gradiyent mesafesini
azaltmak sınırlıdır. Böylece, GTV ve CTV arasındaki
mesafe küçükse (<10 mm), doz gradyanı, altı olgunun beşinde normal dokuya ulaştı ve yakın OAR'larda
yüksek doz bölgelerine [> 51Gy (RBE)] neden oldu.
Bizim çalışmamız için, görüntü kılavuzluğunda bir
klinik geçici çözüm varsayılarak 3 mm'lik bir kurulum
belirsizlik değeri kullandık.

Anterior yönden en az bir ışına sahip iki ışınlı bir düzenleme, böbreğe olan dozu azaltabilir, bununla birlikte, bu ışın yönü, bağırsakta sürekli değişen dolgunun ve karın duvarının proton aralığına hareketi dikkate almaz [17–19, 30]. Bu nedenle, özellikle de barsaktan ayrılan ve karbon iyonlarında fraksiyonel harekete karşı kuvvetli olduğu bildirilen iki eğik ışının (S1)
bir kombinasyonunu ve böbreklere dozu en aza in-

Bununla birlikte, artan kurulum belirsizliği değerinin,
yani 5 mm'nin, hedef hacimler etrafında genişlemiş
bir D_(%95) hacim oluşturabileceği ve doğrudan yakınlıktaki ve genişletilmiş yüksek doz gradyan bölgesinde OAR'lere artan dozla sonuçlanabileceği göz
8
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dirgemek için bir sol oblik ve bir sağ yanal ışının (S2)
bir kombinasyonunu kullandık. [21, 31]. Burada, S1,
kalın bağırsağa ve karaciğere en düşük dozla sonuçlandı. Bununla birlikte hem böbreklere hem de omuriliğe uygulanan dozlar, neredeyse maksimum doz
sınırına ulaşan oldukça yüksekti. S2, bir böbreği tamamen boşaltma olanağı sundu, ancak tersine, bu
ışın düzeneği, kalın barsakta klinik olarak alakalı dozlarla sonuçlanabilir. Ding ve ark. Tarafından bildirilen
IMRT ve PBS-IMPT tedavi planları (sol lateral oblik,
posterior oblik) ile karşılaştırıldığında. [21] PTV'ye
(SIB içermeyen) 50.4Gy'lik bir Dpres ile böbrekler ve
ince bağırsaklara olan dozumuz daha düşüktür, örneğin, ince bağırsak V15Gy: 269.5ccm (IMRT) 174.2ccm (PBS) vs. 67.9ccm (S1) ve 75.0ccm (S2).

nılmasının olumlu etkisi, eğer tümör pankreasın başına yerleşmişse sadece ince bağırsak için bulunmuştur
(Ek dosya 4: E).
Özetlemek gerekirse, her bir ışın konfigürasyonu birkaç dozimetrik avantaj ve dezavantaja sahiptir. Bununla birlikte, üç ışınlı konfigürasyonlar, doz dağılımının homojenliğini arttırırken, yoğunlaştırılmış bir tedavide OAR'lerin normal doku komplikasyon olasılığını azaltma potansiyelini gösteren klinik anlamlılıktadır. PTV tabanlı proton ve foton tedavi planlarıyla
karşılaştırmak kesin değildir, ancak literatürde pankreas kanseri için CTV bazlı, sağlam optimize edilmiş
foton ve proton tedavi planlama çalışmaları eksiktir.
Üçüncüsü, OAR'lerin, yani duodenumun ve midenin
hedef hacimlere yakınlığı veya örtüşmesi, pankreatik
kanser için tedavi planlamasında önemli bir konudur.
Bouchard ve diğ. [33] pankreatik hedef hacimler için
PSPT ile 72Gy'ye (RBE) güvenli doz artışı için OAR'ler
ve GTV arasında yaklaşık 20 mm'lik bir mesafe gerekli
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kompleks abdominal
anatomiye bağlı olarak, bu mesafe pankreatik bölgedeki tümörlere nadiren uygulanabilir. Böylece, örtüşen veya hemen çevreleyen yapıların korunması zordur. Bunu başarmak için Brunner ve ark. [34], hedef
hacimleri olan OAR'lerin kesişim hacmini içeren ve
SIP içindeki dozu etkilenen OAR'ın ilgili doz kısıtlamasına indirgeyen eşzamanlı entegre koruma (SIP)
alanını önermişlerdir. Bu yöntem IMRT için önerilmiş
olmasına rağmen, bu yöntem daha ileri çalışmalarda
IMPT için de test edilmelidir.

Dahası, iki üç ışınlı konfigürasyonu araştırdık. İkiden
fazla ışın, hedefin etrafındaki normal dokudaki düşük
doz hacmini artırmasına rağmen, S3 ve S4 stratejileri,
normal dokuya dozun klinik olarak kabul edilen değerlere indirgenmesi ve karmaşık hedeflerin daha
homojen bir şekilde örtülmesi için daha fazla serbestlik derecesi sunar. Sonuç olarak, S3 ve S4, aynı anda
dozu, kalan OAR'lere düşük tutmak için bağırsağı boşaltın. Nichols ve diğ. [20] dozimetrik olarak IMRT ve
PSPT planlarını, ikincisi iki eğik posterior alan ve bir
sol lateral alan ile, 50.4Gy'lik bir dozda (PTV: 45Gy)
reçetelenmiş bir doza karşılaştırılmıştır ve PSPT planlarında sağ böbrek, ince bağırsak ve mide radyasyon
dozunun istatistiksel olarak anlamlı bir azalmasını
rapor etmiştir. IMRT planları için eş düzey olmayan
ışınları kullanan önceki deneyimi dikkate alarak, gastrointestinal organlara dozu azaltmaya çalışan düzlemsel olmayan bir sağ yanal yön (S3) seçtik [32]. Son
ışın düzenlemesi (S4), Thompson ve ark. [22] tarafından yapılmıştı. IMRT planlarını PSPT ve PBS tedavi
planları ile karşılaştırmak için üç düzlemsel olmayan
proton ışını kullanıldı (Dpres, PTV = 55Gy, portal: ~
160 °, ~ 170 °, bilinmeyen antrenör açısı ile ~ 215 °).
Bu ışın yaklaşımı ile Thompson ve ark. [22] Nichols ve
ark. [20], birinciye göre hedefe daha yüksek reçete
edilen doza rağmen mideye klinik olarak anlamlı bir
doz artışı ile ince bağırsağa (

Dördüncü olarak, düzlemsel olmayan ışın yapılandırması teknik zorluklarla karşı karşıyadır. Masa açıları,
nozulun yapısı ve izocentere olan mesafeyle sınırlıdır.
Ayrıca, CT görüntülerinin, düzlemsel olmayan ışınlarla
tedavi planının doğru bir doz hesaplamasına izin vermek için yeterli uzunlukta olması gerekir. Eş düzlemli
olmayan bir ışının, ışın yolunu, hasta boyunca proton
aralığının potansiyel belirsizliklerine yol açacak şekilde uzatabileceği düşünülmelidir. Son olarak, düzlemsel olmayan tedavi setupları, tedavi planlaması süreci
(örneğin, uzaysal yetenek, çarpışma kaynakları) ve fiili
ışınlama boyunca (ör. Çarpışmalar, zaman) radyasyon
tedavisi teknoloji uzmanları için tedavi planlayıcısı
için daha zordur. Bu nedenle, düzlemsel olmayan
ışınlar sadece normal dokunun korunmasının yararı
ve yoğunluğun homojen olmamasından kaçınılması
durumunda kullanılmalıdır.

Gy:% 9.8 vs.% 15.4,

Gy:% 4.2 vs.% 8.4) karşı bir azalmayı gösterdi (
Gy:% 11.1 vs.). % 2.3,
Gy:% 5.8 vs %.0.1).
RMFO-IMPT'yi SIB ile kullanırken ve hatta daha yüksek bir dozda artışa reçete ederken, sonuçlarımız
Thompson ve ark. [22] (ince bağırsak:

Son olarak, tedavi planlarının kalitesi tedavi planlayıcısının tecrübesine, tedavi tekniğine ve optimizasyon
algoritmasına bağlıdır. Çalışmamızda, IMPT için objektif ağırlıklı bir optimizasyon kullandık; sonuç, tedavi planlayıcısı tarafından seçilen her bir objektif ağırlığın etkileşiminden sistematik olarak etkilendi. Dolayı-

Gy =%

6.2,
Gy =% 2.5; mide:
Gy =% 6.4,
Gy
=% 0.8). Sezgisel olarak, gastrointestinal organlara
doz azaltımı için eş düzlemli olmayan ışınların kulla9

MedFiz@Online
sıyla, daha iyi bir doz dağılımına, örneğin çok kriterli
bir optimizasyon algoritması ile ulaşılabilir. Ayrıca,
Monte Carlo algoritmasında küçük bir voksel çözünürlüğü ile sağlam optimizasyonun hesaplama zamanı nedeniyle, bu çalışma için kabul edilebilir bir çözünürlük ve pencil beam algoritması ile bir doz hesaplama sistemi kullanmaya karar verdik. Radyasyona
duyarlı abdominal organların yakınlığının yanı sıra
büyük homojenlik farklılıkları göz önüne alındığında,
klinik proton terapi planları için sağlam bir Monte
Carlo optimizasyonu ve yeterli bir grid çözünürlüğü
önerilmektedir.

Ek Dosyalar

Yukarıda belirtilenler dışında, sunulan çalışmamızın
bazı sınırlılıkları dikkate alınmalıdır. Siliko tedavi planlaması çalışmasında sadece sınırlı sayıda hasta araştırıldığı için, daha ileri çalışmaların bulgularımızı doğrulaması ve her iki tümör grubu için, özellikle duodenum için sonuçları doğrulaması gerekmektedir. Bu
retrospektif çalışma için dört boyutlu BT taramaları
mevcut değildi, çünkü bunlar Tomotherapy'de klinik
rutin için alınmadı. Bu nedenle, proton terapisinde bu
önemli bir konu olmasına rağmen, hedefin ve
OAR'ların intrafraksiyonel hareketi düşünülemez. Solunum, hedef hacimlerde istenmeyen etki ve alt dokuya (etkileşim etkisi) veya hatta normal dokuya artan dozda bile neden olabilir [35, 36]. Doz yükseltme
yaklaşımları kullanılarak, intra ve interfraksiyonel organ hareketlerinin etkisi klinik olarak oldukça önemlidir. Bunun üstesinden gelmek için, solunum ve organ
hareketlerinin doz dağılımı üzerindeki etkisini ve tedavi planlarının sonuçsal sağlamlığını tahmin etmek
için ek tedavi planlama çalışmaları devam etmektedir.
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İntravenöz organ hareketinin doz dağılımı üzerindeki
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AYIN KLİNİĞİ
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Med.Fiz. Uzm. Aykut Oğuz KONUK

E

*Philips Brilliance Big Bore CT: 10 phase 4D-CT ve

lazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Radyasyon
Onkolojisi Bölümü, 2018 yılının Ağustos ayında
2030 m2lik bir alan üzerine kurulmuştur. Kliniğimizde bir Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, iki Medikal
Fizik Uzmanı, üç Radyoterapi Teknikeri ve iki hemşire
ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

*Elekta ABC System
*Planlama: MONACO 5.11.02 TPS, MONACOSIM ve
MOSAIQ

Bölümümüzde bir adet Elekta marka Versa HD model
lineer hızlandırıcı cihazı ve bir adet 4D özellikli Philips
Brilliance tomografi cihazı bulunmaktadır. Yeni bir
klinik olduğumuz için Elazığ ve çevre illerimizden gelecek olan hastalarımıza, Elekta Versa HD lineer hızlandırıcı cihazıyla, dünya standartlarına uygun yüksek
teknolojiyle SRS/SBRT, VMAT, IMRT, 3D-CRT ve breath hold tedavi tekniklerini uygulamayı planlıyoruz.
CİHAZ PARKURU
*Elekta Versa HD Linak: 160 MLC'li lineer hızlandırıcı, 6/10/15 MV FF ,6/10 MV FFF foton ve
6/8/10/12/15 MeV elektron enerjisi üretmektedir. İlk
hasta alımı 23.10.2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

Departmanımızda kurulu Lineer Hızlandırıcı Cihazı
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*Dozimetrik Ekipman: IBA Blue Phantom2, IBA Compass 3D Patient QA, IBA Matrixx Evolution 2D Array,
IBA Dose1 Elektromentre, IBA iyon odaları (CC04,
CC13, PPC40, FC65-P, Razor) , Katı Fantomlar, CT ve
CBCT (Catphan ve Penta-Guide)
VİZYONUMUZ
Ulusal ve uluslararası yayınları takip edip, üzerine yeni fikirler koyarak Onkoloji alanında iyi bir konuma
gelmeyi hedefliyoruz.
KLİNİK KADRO
İpek Pınar ARAL, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
Aykut Oğuz KONUK, Medikal Fizik Uzmanı
Devran BALTAŞ, Medikal Fizik Uzmanı
Sevgi ÇELİK, Radyoterapi Teknikeri
Recep SAYGIN, Radyoterapi Teknikeri
Akın MERT, Radyoterapi Teknikeri

Med.Fiz. Uzm. Aykut
Oğuz KONUK
1987 yılında Bursa'da
doğdu. 2009 yılında
Uludağ Üniversitesi Fizik
Bölümünü bitirdi. 2015
yılında Uludağ Üniversitesi Sağlık Fiziği Yüksek
Lisans programını tamamladı. 2015 Ekim ile 2018
Temmuz arasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Medikal Fizik Uzmanı olarak görev yaptı. 2018 Ağustos ayından bu zamana kadar da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Medikal Fizik Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Mutlu bir evliliği ve 15
aylık dünyalar tatlısı bir Deniz'i var.
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CYBERKNIFE MONTE CARLO ALGORİTMASININ ÖLÇÜMÜ VE MODELLENMESİ
Med. Fiz. Uzm. Pınar BOYDAK
Med. Fiz. Uzm. Esen YILMAZ

M

onte Carlo (MC) doz hesaplama algoritmalarının, düzeltme veya model tabanlı algoritmalara kıyasla, dozu tahmin etmede daha
başarılı olduğu bilinir. Homojen bir ortamda, tüm hesaplama algoritmaları hemen hemen aynı sonucu
verir. Ancak bir tümörün homojen olmayan bir ortamda bulunduğu durumlarda, tümörün yanı sıra
çevredeki ortamdaki doz dağılımının tam olarak hesaplanması gereklidir. Bu, özellikle hipofraksiyonasyon doz çizelgelerinin kullanıldığı stereotaktik radyoterapi/radyocerrahi gibi yüksek hassasiyetli tedavilerde çok daha önemli hale gelmektedir. Sharma ve ark.
Cyberknife’ın tedavi planlama sistemi olan MultiPlan
(MP) ’da yapılan bir akciğer planının Ray Tracing (RT)
algoritması ile hesaplatıldığında elde edilen yaklaşık
%97'lik bir hedef kapsamının, MC algoritması ile tekrar hesaplatılması durumunda yaklaşık %70'e düştüğünü bildirmiştir. (Accuray Inc.USA)

Şekil 1. BirdCage Düzeneği

Açık Alan Profil Ölçümleri
Açık alana profil ölçümleri detektör SSD 80 cm’de
veya SAD 80 cm’de konumlandırılarak 2,5 cm derinlikte alınır. Sabit kolimatör çıkartılarak hem x yönünde hem de y yönünde profiller taranır ve sonrasında
bu profillerin ortalaması alınır

CyberKnife Robotik SRS sistemi standart doz hesaplama algoritması olarak, basit heterojen yoğunluk
düzeltme tabanlı "effective path lenght (EPL) " metodunu kullanan Ray-Tracing doz hesaplama algoritmasını kullanmaktadır. EPL metodu farklı bir ortamındaki doz dağılımını elde etmek için belirli bir derinlikte primer foton akısındaki değişiklikleri sudaki doz
dağılımına göre ölçeklendirerek hesaplar. EPL metodu sadece birincil fotonlar için inhomojenite düzeltmesi yapmaktadır. Lateral saçılma ve saçılan fotonların dağılımlarını göz ardı etmektedir. MC algoritmasının ise tüm bu faktörleri hesaba kattığı için daha
doğru bir doz hesaplaması yapması beklenir.

Havada Out-Put Faktör Ölçümleri (Opsiyonel)
Detektör BirdCage’e yerleştirilir ve SAD 80 cm’de her
kolimatör boyutu için out-put ölçümleri alınır. Her bir
alan boyutu için ölçümlerin 3 kez tekrarlanarak ortalamalarının alınması önerilmektedir.
TPR ve OCR Ölçümlerini Tekrarlama
MC, Ray Tracing algoritmasının kurulumu için kullanılan TPR ve OCR ölçümleri kullanılmaktadır. Eğer MC,
Ray Tracing’den hemen sonra değil de belirli bir süre
geçtikten sonra kurulacaksa bu TPR ve OCR ölçümlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrol en
azından 5, 10, 30 ve 60mm’lik kolimatörler ile alınacak yeni TPR ve OCR ölçümleri ile yapılmalıdır.

Mc Algoritması İçin Gerekli Araç-Gereçler ve Ölçümler
MC algoritmasını MP’de devreye almak için gerekli
araç ve gereçler; su fantomu, küçük alanları ölçmek
için uygun olan bir detektör (ikinci bir detektör ile
ölçümleri doğrulanması önerilir), elektrometre ve Accuray tarafından kullanıcılarına tedarik edilen BirdCage ölçüm düzeneğidir (Şekil 1).

TPR Ölçümü:

Algoritma için gerekli ölçümler ise;

TPR ölçümü gerçekleştirmede Teach Pendant’ı
(taşınabilir kumanda) kullanarak Linak’ın radyasyon
ışını merkez ekseni (CAX) zemine dik olacak şekilde
ayarlanır. Su fantomunun düz olduğunda emin olunur ve tank 30 cm derinliğinde okuma almak için gerekli yüksekliğe kadar doldurulur. BirdCage kolimatör
yuvasına monte edilir ve TPR detektör tutucu bağlanır. Detektör takılarak LINAC ile hizalanır. Detektör
bir elektormetreye bağlanır. 5-10-30 ve 60mm’lik ko-

TPR belirli bir noktada emilen dozun, sabit SAD kullanılarak sabit referans derinliğinde elde edilen doza
oranıdır. CyberKnife sistemi için referans derinliği
tüm kolimatör boyutları için 15mm’dir.

Merkezi Eksen Yüzde Derin Doz (PDD) Ölçümleri
MC için sadece bir PDD ölçümü alınması gerekmektedir. PDD ölçümü, SSD 80 cm’de ve CyberKnife’ın 6
cm’lik sabit kolimatörü ile alınmalıdır. Ölçüm öncesinde set-up’ın doğruluğunu anlamak için iki farklı
derinlikte profil ölçümleri alınarak Linak merkezi
kontrol edilir.
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limatörlerde kabul edilebilir bir TPR eğrisi elde etmek
için 0-3-5-8-10-13-15-20-30-50-100-150-200-250300 mm derinliklerde, LİNAK Teach Pendant ile Z ekseni boyunca hareket ettirilerek TPR okumaları alınır.
Her bir kolimatörle ilgili değerler 15mm derinlikteki
değere normalize edilir.
OCR Ölçümü:
OCR ölçümleri, radyasyon alanı boyunca yapılan dik
tarama kümelerinden hesaplanır. Bu taramalar, sabit
SAD yöntemi kullanılarak yapılır. Sabit SAD yönteminde LİNAK Teach Pendant ile Z ekseni boyunca
yukarı aşağı hareket ettirilerek OCR profilleri oluşturulur. Bu ölçümler 5-10-30-60 mm’lik kolimatörler ile
her kolimatör için 15-50-100-200 ve 300mm derinliklerde alınır.

Şekil 2: Enerji Spektrumu

önceden hesaplanmış mono enerjik PDD’lerden oluşan bir kütüphane kullanılarak oluşturulur.
Su fantomunda 60’lık kolimatör ile 0mm’den300mm’e kadar 1mm aralıklar ile SSD 800mm’de
PDD ölçümü alınır. Alınan ölçüm değerleri sayısal
olarak interpole edilir ve bu sayısal veriler workpad’e
yüklenir.

Yeni TPR ve OCR ölçümleri Ray-Tracing doz hesaplama algoritması için kullanılan TPR ve OCR ölçümleri
ile karşılaştırılarak aralarındaki uyum incelenir. Ölçümler uyumlu ise mevcut TPR ve OCR ölçümleri kullanılabilir. Ölçümlerin uyumsuz olması durumunda 12
kölimatör için tüm TPR ve OCR ölçümleri yeniden
alınır.

Kaynak Dağılımı
Sıfır noktasından gelen foton noktalarının dağılımını
gösterir. Kaynak dağılımı, SDD=0 düzleminde (yani, x
ışını odak noktası düzleminde) yarıçap fonksiyonu
olarak hesaplanır. Kaynak dağılımı oluşturmak için iki
yöntem kullanılabilir;

Modelleme ve Kurulum

Kaynak Model
MC doz hesaplaması kaynak modeli, hastadaki her
foton oluşumunun zorunlu başlangıç özelliklerini
(konum, yön, enerji) meydana getirmede kullanılır.
Kaynak model, kullanıcı tarafından yapılan devreye
alma sırasında her LİNAK’ta ölçülmüş dozimetrik veriden, ayrıca yazılım ile birlikte sağlanan referans dozimetrik değerlerden, tedavi planlama sistemi içinde
oluşturulur.

Havada out-put faktörü yöntemi
Bu hesaplamanın temelinde her bir kolimatör boyutu
için havada ölçülen Out-put faktörleri bulunmaktadır.
Detektör 800mm SAD değerinde Birdcage’e takılır.
12 sabit kolimatör için 100 MU verilip elektrometrede
okumalar alınır.

MC doz hesaplaması kaynak modeli, LİNAK’ta üretilen foton enerjileri ile yörüngelerinin dağılımını belirler. Kaynak model birbirinden bağımsız üç olasılık
dağılımı içerir:
•

Foton enerji dağılımı, LiNAK’ın oluşturduğu fotonların enerji spektrumudur.

•

Kaynak dağılımı, X ışını hedefi düzlemindeki
fotonların kökeni olan noktaları tanımlar
(SAD=0).

•

Akı
dağılımı,
ışın
merkez
eksenine
(SAD=800mm) normal bir düzlemdeki kaynaktan rastgele oluşturulan belirli bir fotonun uyguladığı dozun ağırlığını ölçmede kullanılır.

Gaussian yöntemi

Bu yöntem kaynak dağılımını bir gaussian kaynak
fonksiyonu olarak tanımlar (Şekil 3). Kaynak modeli
için gaussian modeli kullanıcı tarafından belirlenen
bir girdi parametresine sahiptir: FWHM değeri.
FWHM 1-4mm boyutunda nokta büyüklüğüne sahiptir. Gaussian nokta boyutu için daha düşük değerler,
OCR penumbrası (yarı gölge) boyunca daha yüksek
eğim değerleri verir. Genellikle 2-2,5mm değerleri
ölçülen verilerle en iyi genel uyumu verir.
Biz kliniğimizde gaussian yöntemi ile kaynak boyutumuzu belirledik. İlk önce 5 ve 60’lık kolümatörlerde
100mm derinlikte %1 belirsizlik ile hesaplamalar yaptık. Bu işlem en uygun kaynak boyutu belirlenene kadar devam etti. Kaynak boyutu belirlendikten sonra
tüm kolimatörler ve tüm derinliklerde (15-50-100200-300mm) %0,5 belirsizlik ile hesaplattık. Hesaplama sonucu elde ettiğimiz grafikte çizgi ve noktaların
birbiri üzerine çakışması gerekmektedir.

Enerji Spektrumu
Enerji spektrumu (Şelik 2), hasta modelinde oluşan
başlangıç foton enerjilerinin dağılımını gösterir. Bu
dağılım, bir ölçülmüş yüzde derin doz (PDD) eğrisi ve
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ENERJİ DÜZELTEME FAKTÖRÜ VE KOLİMATÖR
DÜZELTME FAKTÖRÜNÜ BELİRLEMEK
MC modelinde Enerji düzeltme faktörlerini (ECF) ve
Kolimatör düzeltme faktörlerini (CCF) belirlenmesine
yardımcı olmak için, iki microsoft excel çalışma sayfası mevcuttur. Bu excel sayfalarının en yeni sürümlerini
elde etmek için Accuray müşteri destek birimi ile irtibata geçilmelidir.
ECF verilerini belirlemek için Multiplan beam data
commising kısmından enerji spektrumunu ve ölçülen
TPR verilerini excel programına yüklenir. Hesaplanan
yeni ECF değerleri Multiplanda eski ECF değerlerinin
yerine girilir. Bu işlem en iyi sonucu elde edene kadar
(3-4 kez) tekrarlanır.

Şekil 3: Kaynak Dağılımı

CCF verilerini belirlemek için ölçülen 10cm derinlikteki OCR verileri için yarıçap (mm) ve %50 oranına en
yakın ilgili oranı (%) kaydedilir. Excel dosyasını açıp
First CCF çalışma sayfasında eski CCF verileri, ölçülen
yarıçapı ve yüzdeyi excelde belirlenen sütunlara girilir. Hesaplanan yeni CCF değerini Multiplan sistemine
girilir. Tüm derinliklerde ve tüm kolimatörlerde %1
belirsizlik ile hesaplatılır.

Akı Dağılımı
Akı dağılımı (Şekil4), kaynak dağılımı ile birleşince
fotonların hedeften yayıldığı doğrultuların dağılımını
gösterir.
Dağılım, MultiPlan sisteminde merkez eksenin her iki
tarafında, girilen profilin iki yarısının ortalaması alınarak hesaplanır (burada merkez eksen, girdi profili yarı
maksimumu için tam genişlik hesaplanıp orta noktası
alınarak bulunur). Daha sonra, bu ortalama yarıçap
verileri kümesinin eksen dışı mesafeleri, ölçümdeki
Kaynak-Detektör mesafesinden 800mm’lik referans
mesafesine kadar geometrik olarak izdüşümlenir. Bu
mesafede 0,5mm yarıçap artışlarıyla veri noktaları,
ortalama verilere doğrusal interpolasyon uygulanarak
hesaplanır.

Biz kliniğimizde bütün bu aşamaları geçtikten sonra
en son adımda MC-OF sekmesinde computation
(hesaplama) altında calculate öğesine tıklayarak %0,2
belirsizlik ile hesaplatılan (yaklaşık 40 saat sürüyor)
sonuçlar kabul edildi. Bu aşama ile birlikte MC modellemesi bitmektedir.
Med. Fiz. Uzm. Pınar BOYDAK
1984 yılında Kırklareli'nde doğdu.
2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nü bitirdi. 2011
yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi
Endüstriyel Fizik Bölümü’nü bitirdi.
2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Fiziği Yüksek Lisansına
başladı. 2018 yılında yüksek lisansını
bitirdi. 2012-2014 yılları arasında
Denizli Devlet Hastanesi Radyoterapi Bölümünde Medikal
Fizik Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılı başında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Medikal Fizik
Uzmanı olarak göreve başlamış olup halen burada devam
etmektedir.

Su fantomunda yapılan ölçümde ikincil kolimatör kaldırılmış olarak SSD=775mm de 25mm derinlikte x ve
y yönünde açık alan profil ölçümleri. Sayısal veriye
dönüştürerek ortalaması alınan profil ölçümünü
workpad’e yüklenir.

Med. Fiz. Uzm. Esen YILMAZ
1984 yılında Bulgaristan'da doğdu.
2006 yılında Marmara Üniversitesi
Fizik Bölümü’nü bitirdi. 2011 yılında
İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Fizik Bölümü’nü bitirdi. 2016
yılında İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Fiziği Yüksek Lisansına başladı. 2018 yılında yüksek lisansını bitirdi. 2013 yılı başında Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
Medikal Fizik Uzmanı olarak göreve başlamış olup halen
burada devam etmektedir.

Şekil 4: Akı Dağılımı
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31. AVRUPA NÜKLEER TIP KONGRESİNDEN (EANM 2018) İZLENİMLER
Uzm. Fiz. Meral HİÇÜRKMEZ

terapi, fizik, dozimetri ve hibrit görüntüleme gibi konuları içermiştir.

9

3 ülkeden 6251 katılımcının ile yapılan 31. Avrupa Nükleer Tıp kongresi 13-17 Ekim 2018 tarihinde Almanya’nın Düsseldorf şehrinde gerçekleştirildi. Kongre, bilimsel anlamda oldukça doyurucu olan, yaklaşık 750 oturum 10 salonda gerçekleştirildi. E- poster bölümünde 1294 çalışma sunulmuştur. Türkiye’den resmi verilere göre 163 kişi katılmıştır.

Dozimetri ve moleküler terapinin önemini vurgulamak için, DoMoRe (Dosimetry and Molecular Radiotherapy) uluslararası sempozyum EANM kongresi ile
paralel olarak her yıl yapılmaktadır. Bir diğer salonda
da M2M (from Molecule to Man) moleküler görüntüleme ve terapiyi ilgilendiren farklı disiplinler arası
(kimya, mühendislik, fizik, biyoloji ve tıp) multidisipliner etkileşimi aktif olarak sağlayan eğitimlere
ve sunumlara ayrılmıştı. Bir başka salonda nükleer tıp
teknikerlerin eğitimlerine “Continuous Technologist
Education (CTE)” ve sunumlarına ayrılmıştı.
Her gün “Plenary session, CME (Continuous Medical
Education), CTE adı altında eğitim ile ilgili sunumlar
yanında diğer salonlarda güncel konular ve yenilikler
içeren konular seçkin araştırmacılar tarafından sunuldu. Bu bölümde ağırlıklı olarak onkolojik görüntüleme ve radyonüklid tedavi ve planlama konularına
ağırlık verildi.

Kongre öncesi sempozyumda 10 oturum gerçekleşmiştir. Sempozyumdaki konuşmalar ağırlıklı olarak;
radyofarmasi, moleküler görüntüleme ve radyonüklid
18
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Exhibition alanı, 180 firmanın bulunduğu 3861 m2
alanı kapsamaktaydı. Bu alanda firmalar en yeni görüntüleme sistemlerini (PET/BT, PET/MR, SPECT/BT)
kullanıcı ile buluşturdu. Bunun yanında PET cihazında
kullanılan yeni görüntüleme ajanları ve yeni tedavi
ajanlarının tanıtıldığı stantlar, radyasyon güvenliği ile
ilgili çeşitli malzemelerinin olduğu stantlar (kurşun ve
tungstenden yapılan koruyucular, radyoaktif maddeleri taşımak için koruyucu ekipmanlar vs.) ve tedavi
amaçlı dozimetrik yazılımların tanıtımının yapıldığı
stantlar molalarda katılımcıların ilgi alanı oldu.

Hastanın; radyonüklid tedavi ile hastalığın ilerlemesi
engellenmesi, gerileme sağlaması ve yaşam kalitesinin arttırılarak hayatta kalma süresinin uzatılması
amaçlanır. Ameliyata hazırlama amaçlı olarak kullanıldığı gibi genellikle günümüzde kanser ilaçlarından
yarar görmemiş ve ameliyat şansı bulunmayan hastalarda tercih edilir. İşlemin yapılabilmesi için; hastanın
yaşı ve genel durumu ve hastalığın evresi önemli kriterdir. Cerrahi şansı olmayan, tümörün vücuda yayıldığı ve kemoterapinin yanıt vermediği hastalarda iyi
sonuçlar verir. Kemiğe yayılmış kanserlerde kemik
ağrısının radyoaktif yöntemlerle giderilmesine kemik
ağrı palyasyon tedavisi denir ve gerekirse tedavi tekrarlanabilir.

Sözlü ve poster bildiri olarak meslektaşlarımız
Prof.Dr. Mustafa Demir, Dr. Türkay Toklu, Uzm.Fiz.
Nami Yeyin, Uzm.Fiz. Mohammad AbuQbeitah,
Uzm.Fiz. Bilal Kovan, Uzm.Fiz. Seval Beykan, Uzm.Fiz.
Nurcan Edis yaptıkları çalışmaları kongrede sunmuşlardır.
Kongrede sunulan 2050 civarındaki çalışmanın yaklaşık %55’ini klinik çalışmalar kapsarken geriye kalan %
30’unu teknik, terapi ve radyasyondan korunma ile
ilgili çalışmalar, %15’ini pre-clinical çalışmaları içermekteydi. Klinik çalışmaların %70’i onkolojik çalışmalar idi. Bu da göstermektedir ki, son yıllarda moleküler görüntüleme ve radyonüklid tedavilerde yaşanan
hızlı gelişmeler ile özellikle onkolojik hastaların tanı
ve tedavisinde nükleer tıbbın olumlu katkısı olağanüstü derecede artmıştır.

Radyoaktif iyot tedavisi, tiroid kanserinde ameliyatı
takiben yapılır. Amacı; geri kalan tiroid dokusunu,
lenf nodunda veya vücudun diğer kısımlarında olan
tiroid kanser hücreleri yok etmek olan tek tedavi seçeneğidir. Radyoaktif iyot tedavisi ile ameliyattan
sonra tiroid yatağındaki geri kalan dokunun ortadan
kaldırılarak hastanın takibi kolaylaştırılır. Aynı zamanda gizli metastazları göstererek ve tedavi ederek hastalığın tekrarlamasını azaltır ve hayatta kalma süresini
uzatır.
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Ankara’da doğdum (1961). Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümünü bitirdikten (1985) sonra Gülhane
Askeri Tıp Akademisi (GATA)
Nükleer Tıp Anabilim dalında
çalışmaya başladım. 1989-1991
yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Mühendisliğinde (M.Sc.) “Bilgisayarlı tek foton tomografisinde görüntü parametrelerinin kantitatif olarak değerlendirilmesi” konusunda tez çalışması yaparak lisansüstü
eğitimimi tamamladım. Halen Marmara Üniversitesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda Fizik Müh. olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Marmara Üniversitesi
SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programında
Nükleer Tıp alanında ders vermekteyim. Uzun zamandır tezhip sanatı ile ilgilenmekteyim.

Bütün bunlara bağlı kalarak yeni yapılanma ve atılımın en önemli bölümü onkoloji alanında gerçekleşmektedir. Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Bölümü onkolojik hastalıkların teşhis, tedavi ve takibinde büyük öneme sahiptir.
Radyonüklid tedavide son yıllardaki en büyük atılım,
Nöroendokrin tümörler, PSMA ve karaciğer tümörlerinin primer ve metastatik tedavilerindeki başarıdır.
Bu tedavilerde dikkat edilecek en büyük nokta hastaya verilecek olan radyasyon dozudur. Bunun içinde
dozimetri çok önemlidir. Ülkemizde Nükleer Tıp alanında yetişmiş Nükleer Tıp Fizikçisi Avrupa ile kıyaslandığında çok azdır. Özellikle radyonüklid tedavide
yaşanan hızlı gelişmeler göz önüne alınırsa bu eksiklik çok daha fazla ortaya çıkmaktadır.
Nükleer Tıp multidisipliner bir alandır. Bu alanda fizikçi, biyolog, kimyacının katkıları görüntüleme tekniklerini, radyofarmasiyi, tedavi planlamalarını ve
araştırma çalışmalarını daha üst seviyeye taşıyacaktır.
Bunun nedenle gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için derneklerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Üniversitelerin, kendi
bünyelerinde farklı disiplinlerde çalışanlarını akademik olarak desteklemesi ile Türkiye’de nükleer tıbbın
daha iyi yerlere gelmesini sağlayacaktır.
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AYIN RAPORU: IAEA HUMAN HEALTH SERIES No:31-ACCURACY REQUIREMENTS
AND UNCERTAINTIES IN RADIOTHERAPY
Med. Fiz. Uzm. Çağatay Recep ÖZBAY

Başka bir deyişle rapor görüntüleme, tedavi planlaması ve ışınlama süreci ile ilgili belirsizliklere odaklanmıştır. Ayrıca, rapor belirsizlik tartışmasının bir parçası olan kalite güvencesi (QA) uygulama yönergeleri
hakkında bilgi vermese de QA sorunlarını gündeme
getirmiştir. Raporda asıl vurgulanmak istenen, doğruluk ve belirsizlik konularında farkındalık yaratmak ve
hastaların kaliteli tedaviden en iyi şekilde yararlanabilmesi için RT sürecini optimize etmektir.

S

on yıllarda teknolojideki hızlı gelişmeler, iki boyutlu (2D) radyoterapiden (RT), üç boyutlu konformal (3DCRT) radyoterapi uygulamalarına geçilmesine ve hızlı bir şekilde sırasıyla; yoğunluk ayarlı
radyoterapiye (IMRT), hacimsel rotasyonel radyoterapiye (VMAT), görüntü kılavuzluğunda radyoterapiye
(IGRT), adaptif radyoterapiye (ART), dört boyutlu görüntüleme ve hareket takip sistemleriyle radyoterapiye olanak sağlamıştır. Benzer şekilde, brakiterapi uygulamalarında da gerek kullanılan radyoaktif kaynaklarda gerekse uygulama tekniklerinde hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Ayrıca, görüntüleme sitemlerindeki
iyileşmeler, hedef hacim (PTV) belirleme ve risk altındaki organların (OAR) ayırt edilmesinde önemli faydalar sağlamıştır. Bu yeni teknolojilere ek olarak, radyasyon bilgi sistemleri ve gelişmiş ara yüzlerin devreye sokulması eş zamanlı ve kesintisiz şekilde tedavi
takibinin yapılmasına olanak sunmuştur.

Rapor eksternal RT (EBRT) ve brakiterapi uygulamaları sürecinin kısa bir açıklaması ile başlamaktadır. Ardından doğruluk ve belirsizliklerle ilgili anlaşılırlığı
sağlamak ve ortak dil oluşturmak için bazı terminolojilerin açıklamasını yapmaktadır.

RAPORA GENEL BAKIŞ
Radyoterapi süreci
Radyoterapi uygulama sürecinde multidisipliner bir
ekip görev almaktadır. Bu ekibin temel direklerini
Radyasyon onkoloğu, Medikal fizikçi ve RT teknikerleri oluşturmaktadır. Bazı ülkelerde dozimetristler de
görev yapmaktadır. Bu ekibin her bir üyesi tüm radyoterapi sürecinin farklı yönlerinde görev alırlar.

Hızlı gelişen bu teknolojik sistemlerin etkisiyle, radyoterapide dünya çapında olduğu kadar, aynı ülkedeki
farklı kliniklerde bile çeşitlilikler ortaya çıkmıştır. Hatta, kullanılan cihaz ve sistemlerin aynı olduğu farklı
kliniklerde bile iş akışı, görevli personel sayısı ve niteliği, eğitim ve araştırma gibi faktörlere bağlı olarak
farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Tüm bu farklılıklardan bağımsız olarak RT merkezlerinde, uygulamalardaki doğruluk ve sürdürülebilirlik en temel amaç olmalıdır. Bu sebeple, ışınlamanın ihtiyaç duyulan düzeyde doğru olarak gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için tüm uygulama basamakları yeterli kalite
kontrol programları ile denetlenmelidir. RT uygulamalarının layığıyla yapılabilmesi için öncelikle radyoterapideki belirsizlikleri ve doğruluğu etkileyebilecek
faktörleri çok iyi bilmek gereklidir. Böylece, belirsizlikleri kabul edilebilir düzeyde tutularak, gerektiğinde
düzenlemeler yapılabilir. Radyoterapide doğruluk
gereksinimlerini tanımlayan, farklı radyoterapi teknolojileri için raporlar yayımlanmıştır. Doz ölçümü teknolojisindeki gelişim sayesinde birçok veri elde edilmiş ve raporlanmıştır. Yeni teknolojiye sahip cihaz ve
planlama sistemlerinin devreye girmesi, dozimetrik
ve geometrik değerlendirme yöntemlerindeki gelişim
ve daha yüksek gradyentli doz hacim ilişkileri sebebiyle, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) radyoterapide doğruluk gereksinimleri ve belirsizlikler dokümanını oluşturmuştur. Bu raporda amaç radyoterapiyi daha etkin ve güvenli şekilde uygulayabilmek için
farkındalığı geliştirmek ve klinikleri kendi niceliksel
belirsizlik analizlerini yapmaları konusunda cesaretlendirmektir.

Farklı fraksiyon şemaları kullanılarak uygulanan radyasyon tedavisinin doğru şekilde verilmesi, büyük
ölçüde set-up tekrarlanabilirliğinden, RT cihazlarının
ve ilgili aksesuarların dozimetrik ve teknik doğruluğundan ve departmandaki iş akışından etkilenmektedir. Ayrıca RT başarısı; tedavi parametrelerinin teknik
ve dokümanlar açısından doğruluğu ve tamlığına olduğu kadar, RT ekibinin bilgi, beceri ve tutumlarına
da bağlıdır. Radyoterapide can alıcı noktalardan biri
de en iyi klinik uygulama ile birlikte ekipman kalite
kontrol prosedürlerinin uyum içinde işletilmesidir.

RADYOBİYOLOJİ BAKIŞ AÇISI
Radyoterapide doz yanıt eğrileri, tümör veya normal
doku ile ilişkili olmak üzere, radyasyona maruziyet
sonucunda oluşan belirli bir etkinin, doz miktarına
karşın görülme sıklığının dağılımını anlatan eğrilerdir.
Doz yanıt eğrisinin eğimi (γ), doz yanıt eğrisi boyunca
herhangi bir yerde, dozda %1'lik bir değişim için yüzde olarak yanıttaki değişimi temsil etmektedir. Bu
bölüm, radyoterapide gerekli doğruluk düzeyinde
mantıklı ve rasyonel kararlar verebilmek için radyobiyolojik açıdan gereklilikleri tartışmaktadır. Doz yanıt
eğrilerinin tanımı, elde edilişi ve klinik açıdan yorumlanması detaylıca anlatılmaktadır. Raporda seçilen
örnekler, farklı hata türlerinin sonuçları nasıl etkilediğini göstermek için kullanılmıştır ve radyoterapide
gerekli doğruluk hakkında genel bir izlenim sunmayı
amaçlamaktadır. Üzerinde durulan önemli birkaç
öneri;

Rapor, radyoterapi reçetelendirmesinin doğru olduğu
kabulü ile başlamaktadır. Bu sebeple hedef hacim ve
normal doku ışınlama belirsizliklerine yoğunlaşmaktadır. Raporda hedef hacim çizimindeki hekim kaynaklı farklılıklar dikkate alınmamıştır. Tanı, evre ve
morbiditelere ilişkin klinik kararlardaki belirsizlikler,
raporun radyobiyoloji bölümünde doz cevap eğrisini
etkileyebilecek faktörler olarak değerlendirilmiştir.

•
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Doz yanıt modellemesi kesin kurallar vermese
de %1-2' lik sistematik hata kadar olan doğrulukların makul olduğunu göstermektedir.
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Hasta konumlandırma ve immobilizasyon

Rasgele belirsizlikler için toksisitedeki artışı <%
3 ile sınırlandırmak için doz belirsizliklerini (σD)
<%3 altında tutmak gerekmektedir.

Hasta pozisyonunun simülasyonda ilk kez tanımlanması ve bu pozisyonun günlük olarak doğru bir şekilde tekrarlanabilirliği, tedavi sürecinin uygun şekilde
işlemesi için çok önemlidir. Gelişen radyoterapide
trend, daha yüksek tedavi dozlarıyla, tümör hacminin
etrafında daha küçük güvenlik marjları vererek uygulama yönündedir. Bu sebeple, hasta hazırlığına dikkat
ve özen gösterilmesi çok önemlidir. Uygun hasta pozisyonu ve immobilizasyon yöntemi hedef bölgeye,
tümör hacmine, cihaz teknolojisine ve tedavi tekniğine göre çeşitlilik gösterir. İmmobilizasyon ekipmanlarının kullanımı, referans noktaların ayrıntılı bir şekilde
işaretlenmesini ve belgelendirilmesini içermektedir.
Tedavide immobilizasyon ekipmanlarının pozisyonunu belirlemek için referans sistemlere (sabit lazerler
vs.) ihtiyaç duyulmaktadır. İmmobilizasyon ekipmanlarında indeksli sistemler bu süreci kolaylaştırır.

Düşük tümör kontrol kaybı ve düşük toksisite
için rastgele belirsizlikler (σD) < %5 altında tutulmalıdır.

KLİNİK BAKIŞ AÇISI
Radyoterapi uygulamalarında kanıta dayalı ve mantıklı kararlar vermek tedavi sürecinin doğruluğunu
direkt olarak etkilemektedir. Bu sebeple, RT uluslararası tavsiyeler ve yönergeler dikkate alınarak uygulanmalıdır. Buna örnek olarak Uluslararası Radyasyon
Birimleri ve Ölçümleri Komisyonu (ICRU)’nun yayımlamış olduğu hacim tanımları ve uluslararası evreleme sistemleri kullanılabilir. Kurumsal politikalar, kanıta dayalı tıp veya uluslararası konsensüs kılavuzlarına
dayandırılarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Radyoterapide doz reçetesi, doz ölçümü, ışınlama ve tedavi
doğrulaması multidisipliner bir ortamda formüle edilmeli ve bu ekip tarafından denetlenmelidir. Ayrıca,
aynı sahada görev alan klinisyenler arası hedef hacim
belirlemede konsensüs oluşması, yeni görüntüleme
sistemlerine geçişlerde yaşanabilecek uyumsuzlukların düzeltilebilmesi veya yeni bir radyoterapi tekniğine geçildiğinde (Buna örnek olarak adaptif RT verilebilir. Hedef hacim ve doz değerlendirmesi doğru zamanda doğru şekilde yapılarak yeniden planlamaya
gidilmelidir) doğru karar verme becerisinin geliştirilmesi için sahaya özgü multidisipliner çalışmalara ihtiyaç vardır.

Görüntüleme
Radyoterapi için görüntüleme, tedaviye başlamadan
önce tedavi planlaması ve tedavi süresince konumlandırma, doğrulama, değerlendirme ve yeniden
planlama amaçları için yapılır. Tedavi planlama amaçlı
görüntülemede genellikle bilgisayarlı tomografi (CT),
pozitron emisyon tomografisi (PET-BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemlerinden yararlanılır. Konumlandırma ve doğrulama amaçları için tedavi
sırasında yapılan görüntüleme, tedavi odasındaki cihazlara entegre ekipmanlar ile gerçekleştirilir. Radyoterapi sürecindeki görüntüleme ile ilgili belirsizlikler
öncelikle geometrik bir yapıya sahiptir. Rapor, tedavi
planlamasının yanı sıra tedavi doğrulaması için kullanılan görüntüleme ekipmanlarında da elde edilebilecek doğruluk hakkında genel bir bakış sunmaktadır.

Bu rapor, klinik çevrede doğruluk düzeyleri üzerine
kapsamlı bir gözden geçirme sağlar. Radyoterapide
doğruluk belirleme aşağıdaki perspektiflerden değerlendirilmiştir.

Işınlama sistemleri ve süreçleri

Referans dozimetri

Dünya çapında mevcut çeşitlilik göz önüne alındığında, radyoterapi departmanının gerçekçi bir şekilde
elde edilebilecek doğruluk seviyelerini tanımlaması
ve bu bilgiyi hem mevcut uygulamayı değerlendirmede hem de gelecekteki gelişmelerde kullanması
gerekmektedir. Doğruluk seviyesinin tanımlanmasında ekipman ve hasta ile ilgili prosedürler, personel
bilgi seviyeleri ve iş organizasyonu gibi belirsizlik
kaynakları gözden geçirilmelidir. Sonrasında, zayıf
olduğu düşünülen noktalar belirlenmeli ve nasıl ele
alınacakları belirlenmelidir.

Raporda, radyasyon ölçümünde standartların yaygınlaştırılması için kullanılan çerçeve tanımlanmıştır. Ayrıca, brakiterapi, düşük, orta ve yüksek enerjili x-ışını
ile yapılan EBRT için mevcut referans standartlarda
var olan belirsizlikler anlatılmıştır. Radyoterapi cihazının ışın verimi, referans ölçüm merkezlerinde de doğrulanabilmektedir. Bununla ilgili, klinikler beyan ettikleri doz verimini uluslararası denetim sisteminden
(IAEA/WHO TLD çalışmaları) geçirerek, doz belirsizlikleri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bunun dışında,
küçük alan ve standart olmayan alanlar için dozimetri
çalışmalarında belirsizliklerin azaltılması ve kabul edilebilir düzeylerde tutulması, özellikle VMAT dahil olmak üzere stereotaktik ve IMRT tedavileri için önemlidir.

Işınlamadan sorumlu personel, radyoterapinin bilimsel temelini ve doğru ışınlamanın önemini iyi anlamalıdır. Ayrıca, bu personeller uygulamayı en iyi nasıl
yapacaklarını düşünmeli, hatalı uygulamanın ne gibi
sonuçlar doğurabileceğinin farkında olmalıdırlar. Bu
düşünme tarzı ve farkındalık tedavi iletiminde doğruluk kültürünü oluşturabilir. Düzenli olarak yapılan
gözden geçirme toplantıları, rutin uygulamadaki hatalara karşı oluşabilecek körlüğü önleyebilir. Bu nedenle, tüm personel kapsamlı bir QA programına katılmaya teşvik edilmelidir. Buna ek olarak, personelin
tedavi kesintileri ile ilgili radyobiyolojik bilgiye sahip
olması, bu tür durumları yönetmeyi kolaylaştırır.
Planlanmamış tedavi aralarını (arıza vs.) yönetmek

Diğer bir belirsizlik alanı da tedavi planlama sistemleridir (TPS). Radyoterapi sistemini devreye alma sürecindeki ulaşılabilir doğruluk, farklı hesaplama algoritmalarını kullanan TPS’lerin denetimlerinden ve doğrulanmasından elde edilen sonuçları da içermelidir.
Bu konuyla ilgili belirsizlik değerlendirmesindeki
önemli bir kriter de ikincil elektronların transport hesaplamalarında, TPS yeteneğinin kontrol edilmesidir
ve bu konu raporda belirtilmektedir.
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için bir politika geliştirilmeli ve başarılı bir şekilde uygulanması için tüm personel bu sürece dahil edilmelidir. Kesinti süresinin ve etkisinin yönetilmesi ve
meydana geldiğinde nasıl telafi edileceği önceden
belirlenmelidir.

ve dış, kısmi ve kapsamlı dozimetri denetimleri de
gelişmektedir.
Raporun son kısmı önerilere ayrılmıştır.

Öneri 1: Makul Seviyede Mümkün Olduğunca
Doğru

BELİRSİZLİK YÖNETİMİ

Teknik ve biyolojik faktörler göz önüne alınarak her
türlü radyoterapi uygulaması, mümkün olduğunca
makul bir doğrulukta uygulanmalıdır. Farklı klinik senaryolar farklı düzeylerde dozimetrik ve geometrik
doğruluk gerektirebilir.

Radyoterapide kalite yönetimi esastır. Kalite yönetimi
radyasyon tedavisindeki doğruluğu garanti etmese
de doğru tedavilerin sağlanabilme olasılığını arttırır.
Radyoterapideki doğruluk ve belirsizlikler ile ilgili endişelerden biri de doğruluğu arttırmak ve belirsizlikleri azaltmak için ne kadar zaman, enerji ve eforun
gerektiğidir. Radyoterapide doğruluk seviyesinin makul bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği bilinse de
makul olanın nicelleştirilmesi konusu henüz emekleme aşamasındadır.

Öneri 2: ICRU Önerileri
EBRT ve brakiterapide reçetelendirme, kayıt ve raporlama konusundaki tutarlılık için ICRU'nun tavsiyeleri
uygulanmalıdır.

Doz ve tedaviyle ilgili belirsizliklerin klinik etkisini en
aza indirgemek için konunun uzmanları kendi klinik
uygulamalarında var olan belirsizliklerin büyüklüğü
ve özel tedavi prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tedavi planlaması, tedavi iletimi ve tedavi
teknolojisinin diğer yönleri için belirsizlikler genellikle, devreye alma (commissioning) ve kalite kontrol
(QC) prosedürlerinden elde edilir. Bununla birlikte,
bireysel olarak hasta ve tedavi belirsizliğinin belirlenmesi oldukça güçtür ve bu konudaki bilgi klinik temelli CTV ve PTV marjlarının belirlenmesinde önemlidir. Hastaya özgü tedavi planı için yapılan kalite kontrol testleri, spesifik bir tedavi planının genel doğruluğu hakkında bilgi verirler.

Öneri 3: Pratik Olarak Gerçekleştirilebilen
Doğruluk Seviyeleri
Raporda, EBRT ve brakiterapi için verilen değerler,
pratik olarak elde edilebilen doğruluk seviyelerini
tahmin etmek için bir kılavuz olarak kullanılmalıdır.
Bu verilerin genel klinik senaryolar için olduğu unutulmamalıdır.

Öneri 4: Dozimetri Denetimleri
Radyasyon tedavisine başlamak üzere olan her yeni
kurum için bağımsız bir dozimetri denetimi yapılmalıdır. Ek olarak, düzenli (örn. yıllık) denetimler uzaktan
veya yerinde olacak şekilde yapılmalıdır.

IAEA TECDOC 1588 dokümanında, 2D radyoterapiden 3D’ye veya IMRT'ye geçişteki dönüm noktasının
set-up belirsizliklerinin tahmininin yapılması ve 3D
marjların belirlenmesi olduğu anlatılmıştır. Bu belirsizlikler, hastanın tedavi cihazındaki konumunda bir
doğrulama yapılarak azaltılabilir. Bu yöntem, elektronik portal görüntüleme cihazları kullanılarak veya 3D
görüntü kılavuzluğunda gerçekleştirilebilir. Fakat, artan karmaşıklık nedeniyle, CTV'nin PTV'ye dönüştürülme marjlarını azaltmak için daha fazla doğruluk
sağlanmalıdır. Hedef ve organ pozisyonunu tespit
edebilen takip sistemi ile sistematik ve rastgele hatalar izlenebilir ve kontrol edilebilir, böylece marjların
azaltılmasına katkı sağlanabilir.

Öneri 5: Kapsamlı Kalite Güvencesi
Her radyoterapi bölümünde kapsamlı bir kalite güvence programı bulunmalıdır. Rutin kalite kontrol
prosedürleri, yayınlanan tavsiyelere ve yerel yasal gerekliliklere uygun olarak uygulanmalıdır.

Öneri 6: Personel Eğitim ve Öğretim
Profesyonel personel uygun eğitime sahip olmalıdır.
Personel bilgi seviyesi, radyasyon dozlarının güvenli
ve doğru bir şekilde verilmesini sağlamak için yeterli
olmalıdır.

Klinikteki belirsizlikleri azaltmak için yazılı tedavi yönergelerinin kalite yönetim sisteminde tamamlayıcı
olması önemlidir. Ayrıca, en iyi tedaviyi garantilemek
ve kötü sonuçlardan kaçınmak için dokümantasyon
ve iletişimin anlaşılır olması gerekmektedir. Her merkez, rapor edilen olayların analizinin yapılabilmesi için
bir güvenlik raporlama ve kayıt sistemine sahip olmalıdır. Böyle bir sistemin kapsamı ve güvenilirliği, olayları eksiksiz rapor etmeye ve açık bir şekilde tartışmaya bağlıdır. Güvenlik raporlama ve kayıt sisteminin
önemli bir yönü, tüm bilgilerin tereddüt etmeden ve
güvenilir olarak ele alınmasıdır.

Öneri 7: Klinik Deneyler ve Belirsizliklerin Bildirilmesi
Bu tavsiye ICRU Raporu 83'den alınmıştır ve bu raporun içeriğine uygun olduğu için burada tekrarlanmaktadır.

Öneri 8: Radyoterapi Ekipmanları ile Uygulamalı Eğitim
Radyoterapi ekipmanı üreticileri klinik uygulamalarla
ilgili tüm ekipman için ayrıntılı kullanım eğitimi sağlamalıdır. Bunun yanı sıra, nihai sorumluluğun klinik
departmanlarındaki profesyonellerde olduğu unutulmamalıdır.

Radyoterapideki denetimler hem EBRT hem de Brakiterapi için doğruluk sağlamanın önemli bir bileşenidir. Güvenlik kültürü geliştikçe, uzaktan ve yerinde, iç
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Öneri 9: Araştırma
Rapor boyunca araştırma alanları belirtilmiştir. Radyoterapiyi doğru ve güvenli bir şekilde uygulamak ve
belirsizlikleri azaltmak için bu araştırmalar takip edilmelidir.
Kaynaklar
International Atomic Energy Agency (IAEA). Accuracy
requirements and uncertainties in radiotherapy. Human Health Series No: 31. Vienna, 2016.
D. van der Merwe, J. Van Dyk, B. Healy, E. Zubizarreta,
J. Izewska, B. Mijnheer, et al. Accuracy requirements
and uncertainties in radiotherapy: a report of the International Atomic Energy Agency. Acta Oncol, 56 (1)
(2017), pp. 1-6.
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RÖPORTAJ: SERVİS MÜHENDİSLERİ-NURETTİN GÜNAY
GÖRÜNMEYEN
KAHRAMANLAR

lar. Şu anda onlarsız bir hayatı düşünemiyorum J. Hakikaten geriye doğru baktığımda Türkiye’deki radyoterapinin bu kadar gelişmesinde medikal fizik çalışanlarının çok emeği var. Geçmişte tüm olumsuzluklara
rağmen yılmadan çalıştılar. Özellikle teknolojiyi yakından takip ederek, ülkemize bu teknolojik çalışmaları getirmeyi başardılar. En önemlisi böyle bir meslek
gurubu olduğunu ve radyoterapide yaptıkları işin ne
kadar çok önemli olduğunu kanıtladılar. Belki yine de
hak ettikleri konuma tam olarak oturtulmamış olabilirler ama ne kadar önemli olduklarını bence tüm çalışanlar kanıtladılar.

O

nlar kliniklerimizde en az
bizler
kadar
mesai harcıyorlar ve
belki de bu sektördeki
en stresli işi yapıyorlar.
Zamanla yarışıyorlar,
baskılarla
mücadele
ediyorlar ve daha da
zoru her klikte farklı
karakterdeki insanlarla
çalışıyorlar. Olaya biraz da onların gözünden bakalım. Sözü yıllardır Varinak A.Ş adına servis mühendisliği yapan, birçoğumuzun da tanıdığı Nurettin GÜNAY’a bırakıyoruz.

Ariza durumlarında bir kliniğe gittiğinizde departman çalışanlarından beklentileriniz nelerdir?
Aslında bu önemli bir soru. Bence bir arıza durumunda en önemli şey arızanın iyi tanımlanması. Bu sayede hem zamandan tasarruf edilmiş, hem de hasta
mağduriyeti en aza indirilmiş olur. Evet bugünkü cihazlarda çok iyi İnterlock sistemleri var ama yine de
arızanın tanımı çok önemli. Cihazın sesindeki değişikliği bile anlayıp bunu tarif eden çalışanlar ileride oluşabilecek önemli bir arızanın önüne de geçmiş olurlar.

Nurettin Günay kimdir? Bize biraz kendinizden
bahseder misiniz?
Bulgaristan göçmeni bir ailenin iki çocuğundan küçük
olanıdır. İlkokul ve ortaokulu Bursa’da, liseyi İstanbul
Avcılar Endüstri Meslek Lisesi’nde, yüksek okulu da
İstanbul Teknik Üniversitesi Düzce M.Y.O ‘nda okudu.
Evli ve iki çocuk babasıdır. Yaklaşık olarak 20 yıldır da
şu anda çalıştığı firmada Teknik Servis Mühendisi olarak çalışmaktadır.

Birde ben geldiğim zaman çayımı hazır ederlerse arıza daha hızlı bir şekilde çözülür :)
Arızaya müdahale ve arıza suresince yasadığınız
olumsuzlukları bizlerle paylaşır mısınız?

Çocukluk yıllarınızda hayaliniz mühendis olmak
mıydı? Radyoterapi cihazlarının servis mühendisi
olma hikâyesi nasıl başladı?

Bir kere bildiğiniz gibi en önemli şey zaman. Bir kliniğe gittiğimizde daha arızanın ne olduğunu anlamadan bizden ne zaman arızayı çözeceğimiz soruluyor
ve ara ara da gelip bu sorular tekrarlanıyor. Bu da
bizim hakikaten çok gerilmemize ve strese girmemize
sebep oluyor. Evet bizler çalışanların aslında kötü
amaçla bunu sormadıklarını biliyoruz ve onlarında
hastalara karşı sorumlulukları olduğunun farkındayız.
Fakat bu işi daha sistemli bir şekilde yönetmemiz çok
daha doğru olur. Bazen de çok sık olmasa da hastalar
ile karşı karşıya kalma durumu bizim hiç mi hiç istemediğimiz bir durum.

Babamın elektrik teknikeri olmasından dolayı daha
ilkokul çağında babam ile birlikte özellikle elektrik
tesisatı ve televizyon tamirciliğinde çalışmaya başladım. Yani çekirdekten yetişmeyim diyebilirim. Radyoterapi alanında teknik servis mühendisliği yapacağımı
hiç düşünmedim ama elektronik konusunda çalışacağım o zamanlar belli idi. Bu yüzden meslek lisesi
elektronik bölümünü tercih ettim. Lise yıllarımda ve
ondan sonraki zamanlarda televizyon, kasetçalar gibi
elektronik cihazların tamir ve servislerinde, sonrasında Beko teknikte kalite kontrol departmanlarında çalıştım. Radyoterapiye geçmem tamamen şanstı. Askerden sonra bir gazete ilanı ile radyoterapi ile tanıştım ve o günden beride buradayım.

Uzun suren arıza durumlarında üzerinizde baskı
oluşuyor mu? Bu gibi durumlar ile baş etmeniz
için ne gibi yöntemleriniz var?

Tabii ki baskı oluşuyor. Benim için önemli olan hastaların tedavilerine aksamadan girebilmeleridir. Uzun
arızalarda dışarıdan bir baskı olmasına bile gerek yok.
Biz zaten kendimizi baskı altına alıyoruz. Fakat bunun
üzerine dışarıdan gelebilecek baskılar ve söylemler
ise işin daha fazla uzamasına sebep olabiliyor. Ben bu
işe ilk girdiğimden beri her zaman şunu ilke edindim:

Yıllardır medikal fizikçiler ile birlikte çalışıyorsunuz. Medikal Fizik mesleği ve çalışanları hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Evet 20 yıldır onlarla çalışıyorum ve doğal olarak da
arkadaş ve dostlarımın bir çoğu bu sektörden insan25
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bir gün bu cihazlara kendim için veya çok sevdiğim
insanlar için benim de ihtiyacım olacak. Bu doğrultuda çalışıyorum ve bu güne kadar yeni başlayan tüm
arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. O yüzden de
baskı ve stres bizim için kaçınılmaz oluyor. Daha önce
de söylediğim gibi 20 yıl geçtiği için bu gibi durumlara alıştım diyebilirim. Bir de bu sektördeki tüm çalışanları tanıdığımızdan onlar ile bu durumları açık bir
şekilde konuşarak dışarıdan gelecek olumsuzlukları
bir nebze olsun artık durdurabiliyorum.

Mühendis gözüyle baktığınızda radyoterapi teknolojisinin geleceği nereye gidiyor?
Daha çok software ağırlıklı olarak gelişim yaşandığını
görüyorum doğal olarak. Teknolojinin geliştiği yöne
doğru gidiyor. Ben ilk işe başladığımda Co60 cihazları
ile daha çok tedavi yapılıyor idi, lineer hızlandırıcıların
sayısı çok az idi. Planlama daha çok manuel olarak
yapılıyordu. Zaman geçtikçe planlama sistemleri ülkemize girdi ve Co60 cihazlarının yerini lineer hızlandırıcılar aldı. Günümüz sistemleri daha fazla bilgisayar
kontrollü ve hatta cihazın problemlerinin büyük kısmı
uzaktan halledilebiliyor.

Mesleki eğitim süreciniz neleri kapsıyor ve nasıl
şekilleniyor?
Yaptığımız iş insan sağlığını direkt ilgilendirdiği için
eğitim süreçlerimizde uzun oluyor. İşe ilk başlayan
kişi eğer bu sektörde yeni ise en az altı ay kadar tecrübeli bir servis mühendisinin yanında cihazlar ile ilgili olarak eğitim görüyor. Daha sonra da yurt dışında
üretici firmanın eğitimlerini alıyor. Eğitim süreci aslında hiç bitmiyor diyebilirim. Çünkü teknoloji hızla gelişiyor. Yeni çıkan sistemler ile ilgili olarak devamlı eğitim görüyoruz. Bunun yanında kendi içimizde de eğitimler düzenliyor ve paylaşımlarda bulunuyoruz. Aynı
zamanda mesleki eğitimlerimizin dışında da bazı eğitimler alıyoruz. Örneğin iş stresi ile başa çıkabilmek
ve insan ilişkileri gibi.

Son olarak MedFizOnline dergisini daha önce
duymuş muydunuz? Düşüncelerinizi öğrenebilir
miyiz?
Siz beni arayana kadar açıkçası bilmiyor idim, özür
dilerim. Daha sonra etrafımdaki arkadaşlarıma sorduğumda hepsinin dergiyi bildiğini ve takip ettiklerini
öğrendim. Bende biraz inceledim. Hakikaten çok güzel bir iş başarmışsınız tüm çalışan arkadaşları tebrik
ediyorum. Bundan sonra takipçinizim. Yaptığınız tüm
çalışmalar için sizlere içten teşekkürlerimi sunarım.
Kolay gelsin.

Sizce servis mühendislerine sektörde verilen değer ve önem yeterli mi? Artırmak için neler yapmak gerekir?

Röportajı yapan: Esra Küçükmorkoç

Son zamanlarda servis mühendislerine verilen önemin arttığını görüyorum. Artık beyaz eşya tamircisi
gibi görülmüyoruz diyebilirim. Bu sektörde servis
mühendisinin de çok önemli bir rolü olduğu kabul
gördü. Ancak zaman zaman yine de bazı olumsuzluklar olmuyor değil. Bunları da bizler doğal karşılamaya
çalışıyoruz. Radyoterapi çalışanları bizim de onlardan
biri olduğumuzu kabul ettiklerinde bence çok büyük
sorun kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bu aşamaya
henüz gelemedik gibi görünüyor.
İş sebebi ile sürekli seyahat halinde olmak zorunda kaldığınızı biliyoruz. Bu yoğun tempoda sosyal
hayatınızı nasıl planlıyorsunuz?
İlk işe başladığım zamanlarda hakikaten çok zorlanıyordum. Özellikle evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra bu durum çok zordu. Fakat zaman içinde
ailemi buna alıştırdım. Galiba bende alıştım. Bazen iş
için gittiğim yerlere ailemi de götürdüğüm oldu. Fakat genellikle işten arta kalan zamanımızı birçoğumuz
ailemiz ile geçiriyoruz. En büyük hobimiz ailemiz oluyor.
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KARDİYOVASKÜLER GÖRÜNTÜLEMEDE İYONİZE RADYASYONUN OPTİMUM
ŞEKİLDE KULLANIMI
Doç. Dr. Turan OLĞAR

yer tutar. Bununla beraber iyonize radyasyon ışınlanan insan dokusu üzerinde moleküler düzeyde zararlı
etkilere sahiptir. Bu nedenle, optimal medikal faydanın sağlanacağı şekilde radyasyon dozunu hasta ve
medikal personel için minimum düzeyde tutumak
çok önemlidir. Hâlihazırda diagnostik ve terapatik
kardiyovasküler incelemeler, hasta için toplam medikal radyasyon dozunun yaklaşık % 40’ını oluşturmaktadır. Mesleği gereği radyasyona maruz kalan sağlık
çalışanları içinde en yüksek doza, girişimsel kardiyologlar ve klinik elektrofizyolojistler maruz malmaktadır. Girişimsel kardiyolog, uygun kardiyovasküler prosedür seçimi yapabilmek, bu prosedür seçimi doğrultusunda iyonize radyasyona bağlı hasta riskinin büyüklüğünü tahmin edebilmek ve hasta ile medikal
personelin dozunu minimum düzeyde tutabilmek için
radyasyon güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip
olmalıdır. Bu derleme yazısında kardiyovasküler görüntülemede kullanılan üç teknikten sadece X-ışını
florokopi ve X-ışını BT tekniği ele alınacaktır.

K

ardiyovasküler görüntüleme, kalp veya kan damarları hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan bir tekniktir. Bu amaçla X-ışını floroskopi, X-ışını bilgisayarlı tomografi (BT) ve radyonüklid
sintigrafi görüntüleme teknikleri kullanılır. Bu derleme yazı, Amerika Kardiyoloji Heyetinin başkanlığında,
Amerika Nükleer Kardiyoloji Topluluğu, Kalp Ritim
Topluluğu, Onarılan Kalpler, Kuzey Amerika Kardiyovasküler Görüntüleme Topluluğu, Kardiyovasküler
Anjiyografi ve Tedavi Topluluğu, Kardiyovasküler Bilgisayarlı Tomografi Topluluğu ve Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Topluluğunun iş birliği ile hazırlanan 2018 ACC/HRS/NASCI/SCAI/SCCT Uzman Görüş Birliği dokümanının özeti şeklindedir.
Giriş
2018 ACC/HRS/NASCI/SCAI/SCCT Uzman Görüş Birliği dokümanının hazırlanmasındaki temel motivasyon,
iyonize radyasyon ile gerçekleştirilen kardiyovasküler
inceleme sayısındaki artıştır. Bu ise artan hasta radyasyon dozuna ve doğal olarak klinik çalışanların da
artan radyasyon dozuna karşılık gelmektedir. Kardiyovasküler incelemelerdeki klinik fayda azımsanmayacak kadar tatmin edici olsa da incelemelerde kullanılan iyonize radyasyon hem hasta hem de medikal
personel için göz önünde bulundurulması gereken
önemli bir faktördür. Amerika Kardiyoloji Heyeti`nin
önderliğindeki topluluklar, iyonize radyasyon kullanılarak gerçekleştirilen kardiyovasküler görüntüleme
prosedürleri ile ilgili yürürlükte olan eğitim dökumanlarının ve yorumların birleştirilerek pratisyenlere
sunulmasının önemini vurgulamışlardır. Bu eğitim
materyallerinin sunulmasıyla, kardiyovasküler görüntüleme tekniklerini uygulayan pratisyenler, hasta ve
çalışan radyasyon dozlarını minimum seviyelerde tutacak şekilde optimum prosedür seçimi ve gerçekleştirilmesini yapabilecektir.

Kardiyovasküler İncelemelerde Hasta ve Medikal
Personel Radyasyon Dozu İçin Mevcut Durum
Son yirmi yılda her üç kardiyovasküler görüntüleme
tekniğinde (X-ışını BT, X-ışını floroskopi ve radyonüklid sintigrafi) önemli gelişmeler olmuştur. Cihaz tasarımı yönünden mühendislik alanındaki gelişmeler,
çoğu durumda görüntü kalitesini artmasına ve görüntüyü elde etmede kullanılan radyasyon dozunun
azalmasına yol açmıştır. Belirli bir inceleme için radyasyon dozu, hasta karakteristiğine ve görüntü elde
etme protokolüne bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Referans olması açısından yaygın olarak gerçekleştirilen kardiyovasküler incelemeler için radyasyon
dozları Tablo 1’de verilmiştir. 2014 yılında Amerika`da
tahmini olarak 925.848 diagnostik kardiyak kateterizasyon prosedürü, 342.675 perkütan koroner prosedürü, 248.234 klinik elektrofizyolojik prosedürü,
61.207 kardiyovasküler X-ışını BT taraması ve
2.111.558 nükleer kardiyoloji incelemesi ve toplamda
3.689.522 kardiyovasküler işlem gerçekleştirilmiştir.
Amerika`da kişi başına doğal radyasyon seviyesi 3
mSv’tir bu da yaklaşık 150 PA göğüs radyografisine
karşılık gelen radyasyon dozuna eşdeğerdir ( PA göğüs radyografisi 0.02 mSv ve PA+LAT göğüs radyografisi 0.06 mSv). 1987 -2006 yılları arasında toplam
medikal radyasyon dozu kişi başına 0.6 mSv/yıl değerinden 3.2 mSv/yıl değerine çıkmıştır. Girişimsel kardiyolog mesleği gereği en fazla dozu alan sağlık çalışanıdır ve mevcut teknoloji ve korunma tedbirlerini
kullanarak yaklaşık olarak inceleme başına aldığı dozlar 0.2-100 µSv aralığında olup inceleme başına ortalama değer 8-10 µSv’tir. Böylece aktif olarak çalışan
bir girişimsel kardiyologun mevcut teknolojiyi kullanarak yıllık 500 inceleme yaptığı düşünülürse, yıllda

Bu dökumanın amacı, iyonize radyasyonun kullanıldığı diagnostik ve terapatik kardiyovasküler incelemelerde pratisyenlere optimum kardiyovasküler bakım
için destek sağlamaktır. Dükuman iyonize radyasyon
kullanan üç kardiyovasküler prosedür için (X-ışını floroskopi, X-ışını BT ve radyonüklid sintigrafi) hasta ve
medikal personel için güvenlik sorunlarını kapsamaktadır. Bunun için dökuman, radyasyon dozimetrisi,
radyasyonun zararları, basit düzeyde görüntüleme
sistemlerinin çalışma prensibi, minimum doz için
stratejiler ve radyasyon gözleme ve takibi ile ilgili tartışmaları içermektedir. Bu protokolün amacı pratisyene, minimum radyasyon dozunda en iyi klinik faydayı
veren, yüksek kalitede diagnostik görüntü elde edilmesini sağlayan optimum görüntüleme tekniğini seçmesini sağlamaktır. İyonize radyasyon kullanılarak
gerçekleştirilen kardiyovasküler incelemeler, uygun
seçilen hastalarda bilinen ya da şüphelenilen kardiyovasküler hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli bir
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10 mSv alması beklenmektedir. Daha uç bir durumda
30 yıllık profesyonel kariyeri boyunca bir kardiyolojist
300 mSv doz alabilir. İnceleme sırasında X-ışını alanında olup hasta yatağının biraz uzağında olan diğer
personel kardiyologtan daha az doz alacaktır. Kardiyovasküler hastalıklarda artan iyonize radyasyon kullanımı berberinde üç temel sonuç ortaya çıkarır.

4.3. Sağlık Hizmetinde Çalışanların Mesleği Gereği Aldığı Dozlar
Kardiyologların ve yardımcılarının mesleği gereği aldığı dozlara bağlı olarak kanser riskindeki artış doğal
radyasyondan kaynaklanana göre düşük olmakla beraber, yüksek dozlarda bu risk ihmal edilemez. Bu
nedenle, kardiyolog ve ekibi hem kendileri hem de
kardiyovasküler incelemeye maruz kalan hasta için
ALARA (As Low As Reasonably Achievable) prensibini
uygulamalılar. Risk tahminlerine dayanarak, ICRP
(International Commission on Radiation Protection)
tarafından sağlık çalışanlarının mesleği gereği maruz
kaldığı dozlar için önerilen doz limitleri Tablo 3’te
verilmiştir.

Radyasyon Dozu ve Doz Metrikleri
Radyasyon etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için, etkin doz kavramının tanımlanması gerekmektedir. Etkin doz, belirli bir soğurulan radyasyon dozuna karşılık tüm organizma üzerindeki tahmini biyolojik etkinin ölçüsüdür. Etkin doz, herbir organın eşdeğer dozunun, o organın stokastik risk hassasiyetini gösteren bir faktörle çarpımlarının toplamından elde edilir. Farklı radyasyon çeşitlerinin, belirli bir
soğurulan doza karşılık doku üzerindeki hasarları
farklıdır. Bu farklılık radyasyon ağırlık faktörü ile tanımlanmıştır. Herbir organın eşdeğer dozu, o organda soğurulan dozun dokudaki beklenen hasarla
orantılı bir radyasyon ağırlık faktörü ile çarpımından
elde edilir. Soğurulan doz, dokunun birim kütlesinde
radyasyon tarafından depo edilen enerji miktarıdır ve
birimi Gray (Gy)’dir. Gray, dokunun 1 kg’mında 1 Joule (J)’luk enerji depolanmasıdır. Eşdeğer dozun birimi
Sv’tir. X-ışını, gama ışını ve elektronlar için radyasyon
ağırlık faktörü 1’dir. Diğer parçacıklar için radyasyon
ağırlık faktörü 2-20 arasında değişir. X-ışını ve gama
ışını kullanan medikal görüntülemede soğurulan doz,
eşdeğer doza eşittir. Etkin dozun hesaplanmasında
kullanılan doku ağırlık faktörleri Tablo 2’de verilmiştir.

5.

Modalite Bazlı Alınan Radyasyon Dozu

5.1. X-ışını Floroskopi
X-ışını floroskopi görüntülemede, demetin hasta girişindeki boyutu küçüktür ve giriş noktasında cilt dozları, cilt dokusu reaksiyonlarına neden olabilecek seviyelere ulaşabilir. Ayrıca kardiyovasküler incelemeyi
gereçkleştiren medikal personel de hastadan saçılan
radyasyona maruz kalmaktadır. X-ışını floroskopi cihazında tüpten çıkan x-ışınları, hastadan geçtikten
sonra flat panel detektörde (dijital detektör) görüntü
oluşturur (Şekil 1). Floroskopi sistemlerinde radyasyon dozunu karakterize etmede iki tür parametre
kullanılır.
a)
Girişimsel referans noktasında ölçülen kümülatif doz: Bu doz değeri hastanın girişinde ölçülen doz
(hava kerma) değeridir ve sürekli floroskopi sistemi
tarafından çevrim içi gösterilmektedir.

Etkin doz kavramı, spesifik soğurulan radyasyon dozu
için potansiyel biyolojik etkiyi tahmin etmek ve toplam stokastik sağlık riskine (kanser indüksiyonu ve
genetik değişiklikler riski) katkısını tahmin etmek için
geliştirilmiştir.

b)
Görüntüleme detektöründe ölçülen doz değeri: Hastayı geçip detektörde görüntüyü oluşturan doz
değeridir ve tipik olarak girişimsel referans doz değerinin %5’inden küçüktür.

Radyasyona Bağlı Sağlık Etkilerinin Türleri

4.1. Deterministik Etkiler
Doku reaksiyonları, hücrelerdeki yapısal ve fonksiyonel moleküllerdeki radyasyon kaynaklı hasardan kaynaklanır. Doku reaksiyonları tipik olarak doza bağlı
şiddet gösterir. Eşik dozunun üstünde, daha büyük
bir doz daha fazla sayıda hücrenin daha geniş hücresel yaralanmasına neden olur. Deterministik etkilere,
deri yaralanmaları, kemik hasarı ve görme engelleyici
katarakt (500 mGy mertebesinde) gibi etkiler örnek
olarak gösterilebilir.
Stokastik etkiler, bir hücrenin genetik materyalinde
radyasyonun neden olduğu hasardan kaynaklanır.
Etki, hasarlı hücrenin DNA'sının görevinde bozukluk
ya da işlevsizlik olarak gözlenir. Stokastik etki için,
deterministik etki gibi bir eşik doz değeri ve doza
bağlı şiddet niceliği yoktur. Stokastik olay olasılığının, doz ile yaklaşık olarak doğrusal artacağı düşünülmektedir.

Şekil 1. X-ışını floroskopi sistemi
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Modalite

Protokol

MDCT

Coronary CT angiography: helical, no tube current modulation

Tipik Etkin Doz
(mSv)
8–30

MDCT

Coronary CT angiography: helical, tube current modulation

6–20

MDCT

Coronary CT angiography: prospectively triggered axial

0.5–7

MDCT

Coronary CT angiography: high-pitch helical

<0.5–3

MDCT

5–50

MDCT

CT angiography, pre-TAVR: coronary (multiphase) and chest/
abdomen/pelvis
Calcium score

MDCT

Attenuation correction

<0.5–2.0

Calcium Score

1

EBCT
99m

SPECT

10 mCi

Tc sestamibi stress

11

SPECT

15 mCi 99mTc sestamibi rest/45 mCi 99mTc sestamibi stress

17

SPECT

30 mCi

99m

Tc sestamibi rest/30 mCi

99m

1–5

Tc sestamibi rest/30 mCi

Tc sestamibi stress

10 mCi 99mTc sestamibi stress only

SPECT
SPECT
SPECT

99m

30 mCi

99m

Tc sestamibi stress only

10 mCi 99mTc tetrofosmin rest/30 mCi 99mTc tetrofosmin stress
99m

Tc tetrofosmin rest/45 mCi

99m

18
2.7
8
9

SPECT

15 mCi

Tc tetrofosmin stress

14

SPECT

30 mCi 99mTc tetrofosmin rest/30 mCi 99mTc tetrofosmin stress

14

99m

SPECT

10 mCi

Tc tetrofosmin stress only

SPECT

30 mCi 99mTc tetrofosmin stress only

SPECT
SPECT
SPECT

3.5mCi

201

Tl

Dual isotope: 3.5 mCi

Tl rest/30 mCi

7
15

Dual isotope: 3.5 mCi 201Tl rest/30 mCi 99mTc sestamibi stress
201

2.3

99m

Tc tetrofosmin stress

23
22

PET

50 mCi 82Rb rest/50 mCi 82Rb stress

4

PET

13

2

15 mCi N ammonia rest/15 mCi

PET
Planar

30 mCi

13

N ammonia stress

10 mCi 18F FDG

7

99m

8

Tc-labeled erythrocytes

Fluoroscopy

Diagnostic invasive coronary angiography

2–20

Fluoroscopy

Percutaneous coronary intervention

5–57

Fluoroscopy

TAVR, transapical approach

12–23

Fluoroscopy

TAVR, transfemoral approach

33–100

Fluoroscopy

Diagnostic electrophysiological study

0.1–3.2

Fluoroscopy

Radiofrequency ablation of arrhythmia

1-25

Fluoroscopy

Permanent pacemaker implantation

0.2-8

Tablo1. Kardiyak prosedürler için tipik etkin dozlar
CT: Computed Tomography; EBCT: Electron-Beam Computed Tomography; FDG: Fluorodeoxyglucose; MDCT: Multidetector-row Computed Tomography; PET: Positron Emission Tomography; Rb: Rubidium; SPECT: Single-Photon
Emission Computed Tomography; TAVR: Transcatheter Aortic Valve Replacement; Tc: Technetium; Tl: Thallium
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Organs
Red bone marrow

Tissue Weighting factors (ICRP103–2007)
0.12

Colon

0.12

Lung

0.12

Stomach

0.12

Breasts

0.12

Gonads

0.08

Bladder

0.04

Liver

0.04

Esophagus

0.04

Thyroid

0.04

Skin

0.01

Bone surface

0.01

Salivary glands

0.01

Brain

0.01

Remainder of body

0.12

Total

1.00

Tablo 2: Etkin dozun hesaplanmasında kullanılan doku ağırlık faktörleri

Tüm Vücut

Bir yılda 50 mSv’i aşmayacak şekilde beş yılın ortalaması 20 mSv olmalıdır.

Göz Lensi

100 mSv/5yıl (20 mSv/yıl),Yıllık 50 mSv’i aşmayacak

Cilt

500 mSv/yıl

El ve Ayaklar

mSv/yıl

Tablo 3: Mesleği Gereği Doza Maruz Kalan Çalışanlar İçin Doz Limitleri
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5.1.1. Floroskopi (Sineflorografi) Sistemi Çalışma
Parametreleri

ha büyüktür. Hasta içinde farklı derinlikteki yapıların
aldığı dozlar, vücut derinliğindeki yapıların soğurma
özelliklerine ve x-ışın demeti yoğunluğuna bağlıdır.
Yumuşak doku dozu, aynı noktada ölçülen hava kerma değerinden %6 daha fazladır. Kemik dozu ise,
aynı noktadaki hava kerma değerinden 3 – 4 kat daha fazladır.

Puls başına X-ışını detektör dozu: Bu doz herbir
puls için detektöre ulaşan doz değeridir ve nanogray
(nGy) mertebesindedir. Bu değer kalibrasyon sırasında belirlenir ve görüntüdeki gürültü miktarını belirler.
Detektörün girişinde ölçülen doz değeri, genellikle
hastanın girişinde ölçülen doz değerinden küçüktür
ve hastanın girişine gelen dozun ancak %5’i hastayı
geçip detektöre ulaşır.

Doz -Alan Çarpımı (Dose-Area Product, DAP)
DAP genellikle hastanın aldığı toplam soğurulan dozu ifade etmede kullanılır ve hastanın girişindeki hava
kerma değerinin, hastanın girişindeki X-ışın alanı ile
çarpımından elde edilir. Doz-Alan çarpımının birimi
Gy.cm2’dir. DAP, X-ışın tüpü odak noktasından artan
mesafelerle değişmez. Çünkü artan mesafe ile X-ışın
şiddeti, artan mesafenin karesi ile azalırken, ışınlama
alanı uzaklığın karesi ile artmaktadır. Böylece X-ışın
kaynağından farklı mesafelerde DAP sabittir. DAP,
hem X-ışını alanına (kolimasyon) hem de hastanın
girişindeki hava kerma değerine bağlıdır. Sabit kolimasyon (X-ışın alanı) değeri için, artan hava kerma
değeri ile DAP artarken, sabit hava kerma değeri artan kolimasyonla (küçülen X-ışın alanı) DAP azalır.

Floroskopi sisteminin puls sayısı: X-ışını floroskopi
sisteminin birim zamanda ürettiği puls sayısıdır. Birim
zamandaki puls sayısı 4 ile 30 arasında değişir ve kullanıcı tarafından seçilebilen bir parametredir. Bu parametre görüntüdeki zamansal ayırma gücünü belirler.
Işınlama Alanı: X-ışın demetinin hastaya giriş noktasındaki kesit alanıdır.
X-ışını demet filtrasyonu: Bir X ışını tüpü, bir X-ışını
fotonu enerji spektrumu üretir. Bu sepktrumdaki 30
keV’den daha düşük enerjili fotonlar hastayı delip
detektöre ulaşamadığından, görüntüye katkıda bulunmazlar. Sadece hasta dozunu arttırırlar. Bu nedenle bu enerjiden daha düşük enerjili fotonlar x-ışın tüpü çıkış portuna eklenen alüminyum ve bakır plakalarla durdurulur.

Kardiyovasküler İncelemelerde, DAP Değerinden
Hasta Etkin Dozunun Saptanması
Fantom çalışmalarından, DAP (Gy.cm2) değerinden
göğüs bölgesindeki etkin doza (Sv) geçiş katsayısı
0.20 mSv/ Gy.cm2 olarak saptanmıştır. Örneğin bir
koroner arteriyografi ile perkütan koroner girişim birleşimi şeklindeki incelemede toplam DAP değeri yaklaşık 50 Gy.cm2’dir. Böylece bu inceleme sonucunda
hasta etkin dozunun 10 mSv olduğunu tahmin edebiliriz.

5.1.2. Hasta ve Operatör Dozunun Belirlenmesi
Girişimsel Referans Noktasında Toplam Hava Kerma Değeri: Girişimsel referans noktasında ölçülen
toplam hava kerma değeri, hasta girişindeki doz değerinin ve buna bağlı olarak doku reaksiyon riskinin
hesaplanmasında kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2006’dan sonra satılan floroskopi cihazlarında
bu parametrenin hem çevrimiçi hem de inceleme sonunda toplam olarak gösterilmesi zorunludur. Böylece operatör bu girişimsel referans noktasındaki doz
değerine bakarak, inceleme sırasında giriş dozunu
tek bir noktaya uygulamak yerine biraz kaydırarak
olası doku komplikasyonlarını azaltmak için kullanabilir. Ayrıca hastalara da cilt yaralanma riski bilgisi bu
parametre aracılığıyla verilebilir. Girişimsel referans
noktasındaki doz, hasta dozu açısından toplam floroskopi süresinden çok daha anlamlıdır. Çünkü floroskopi süresi, hasta karakterestik özellikleri, tüp açısı
ve toplam sine görüntüsü toplama süresi ve toplam
puls sayısı hakkında bilgi vermez. Floroskopi sistemi
otomatik ışınlama kontrolü, kalibrasyon sırasında belirlenen detektör dozu elde edilinceye kadar x-ışın
şiddetini ayarlar. Hastanın giriş noktasındaki cilt dozu
bu noktadaki hava kerma değerinden büyüktür. Çünkü hastanın girişindeki bazı fotonlar zıt yönde saçılır
(geri saçılma). X-ışını alanına bağlı olarak, cilt giriş
dozu, hava giriş dozundan %10 ile %40 arasında da-

Operatör ve Ona Yardım Eden Sağlık Personelinin
Mesleği Gereği Aldığı Dozlar
İncelemeyi yapan operatör çok nadir şekilde primer x
-ışın demetine maruz kalır. Genellikle hastadan saçılan X-ışınlarına maruz kalırlar (Şekil 2).

Şekil 2. Kardiyovasküler incelemelerde kullanılan floroskopi sisteminde saçılan X-ışın fotonu deseni
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Bir inceleme için saçılan ışın miktarı, DAP değeri ile
direkt olarak bağlantılıdır. Bir prosedür için çalışan
personele ulaşıp personel dozuna katkıda bulunan
toplam saçılan ışın miktarı, personelin X-ışın kaynağına olan mesafesine ve kullandıkları koruyucu ekipmanların etkinliğine bağlıdır.

Gy.cm2’ dir. Bu ise hastadan 1m mesafede duran
operatör için etkin dozun 5 µSv olduğunu gösterir.
Hasta etkin dozu ise 10 mSv’tir. Literatürdeki çalışmalar inceleme başına operatör dozunun ortlama 5 µSv
ve 0.2 -38 µSv aralığına sahip olduğunu göstermektedir. Yıllık 500 inceleme yapan bir operatörün inceleme başı 5 µSv değeri kullanılarak yıllık 2.5 mSv doz
alacağı görülebilir. Bu değe ise ICRP tarafından önerilen yıllık 20 mSv doz limitinin çok altındadır. Burada
dikkat edilmesi gereken şey, bütün bu tahminlerin
koruyucu giysilerin etkin bir şekilde kullanıldığı durumlar için yapıldığının bilinmesidir. Aksi takdirde
koruyucu giysilerin kullanılmadığı durumlarda yıllık
20 mSv doz değerine yaklaşıldığı durumlar olabilir.
Ayrıca yapılan tahminler, kaynağa en yakın operatör
için yapılmıştır. Kaynaktan 2m mesafede duran yardımcı operatör için doz değeri, ana operatör dozunun 1/4’ü, inceleme odasında kaynaktan yaklaşık 4m
mesafede dolaşan personel için ise ana operatör dozunun 1/16’sı kadardır.

Operatör ve Medikal Personel Dozu İzleme
Personel dozunun ölçülmesinde ya yaka seviyesinde
sol tarafta koruyucu giysi üzerinde ya da bel seviyesinde koruyucu giysi altında kart şeklinde taşınan film
dozimetre kullanılmaktadır. Yaka seviyesindeki filmden okunan doz, kafa bölgesindeki korunmayan göz
gibi organların dozunu tahmin etmede kullanılırken,
bel altındaki filmden okunan doz ise koruyucu giysiyi
geçen ve bel seviyesindeki organlara ulaşan dozu
vermektedir. Etkin doz, tiroit seviyesinde koruyucu
giysi üzerinde taşınan film okumasından ya da daha
doğru bir şekilde her iki film okumasından bulunabilir. Bel seviyesindeki doz değeri H(u) (mSv cinsinden)
ile gösterilir ve 0.5 mm kurşun eşdeğeri koruyucu
önlük için, tiroit seviyesinde yaka kartından okunan
dozun H(col), %5’inden küçüktür. H(col) değeri de
mSv cinsindendir. NCRP Report 122 ve 168’e göre
tek ya da çift film dozimetresi kullanılarak etkin doz
aşağıdaki formüllerden hesaplanabilir;

Çalışan hamile personel için 50 mGy den daha düşük
fetal ya da embriyo dozları için, olumsuz fetal sonuçlarda bir artış gözlenmemiştir. Tabi ki tüm hamilelik
döneminde floroskopi odasında çalışan hamile personel için, uterus dozu bu değerin çok altında kalacak şekilde koruyucu giysilere ve uygulamalara dikkat
edilmelidir. Fantom çalışmaları, 0.25 mm kurşun eşdeğeri koruyucu giysi kullanılması durumunda uterus
dozu, tiroit koruyucu üzerindeki film dozimetre okumasının %2’sinden düşük olduğunu göstermiştir.
Mesleği gereği radyasyona maruz kalan personel için
50 mGy’lik uterus dozuna, tiroit seviyesindeki dozun
2.5 Gy olması durumunda ulaşılır. Hamile personel,
uterus dozunun belirlenmesi için yaka dozimetrisine
(tiroit seviyesinde) ek olarak, karın seviyesinde kurşun
önlük altında da dozimetre taşımalıdır. Girişimsel radyolojide, hamile ya da hamilelik şüphesi olan personel için koruyucu önlemler detaylıca yayınlanmıştır.
Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışmada bu tavsiyelere pek uyulmadığını göstermiştir. Çalışan bayan
personelin, hamilelik sırasında ancak %20’si uterus
dozu tespiti için dozimetre taşırken, %24’nün ise ilave
koruyucu ekipman kullandığı belirtilmiştir. %60’ı ise
ya hamilelik için işyeri çalışma ilkesinin olmadığı ya
da var ise de farkında olmadığını belirtmiştir. Girişimsel radyoloji bölümleri, hamile çalışanlar için uterus
dozunun izlenmesi ve azaltılması için işyeri çalışma
ilkelerinin belirlenmesi ve takibini sıkı bir şekilde yapmalıdırlar. Uygun önlem ve koruyucu ekipmanların
kullanılması durumunda hamile çalışanın, floroskopi
odalarında fetüsünü tehlikeye atmayacak şekilde çalışabileceği açıktır.

E ( mSv ) = H ( col ) / 21

(Sadece yaka dozimetre kullanılırsa)
Tiroit koruyucunun kullanılmadığı durumda etkin dozu bulmak için tiroit seviyesindeki doz 14’e bölünür
bu da tiroit koruyucu kullanımının önemini gösterir.
Her iki dozimetre ve tiroit koruyucu kullanılması durumunda;
E ( mSv ) = 0.5 H (u ) + 0.025 H ( col )

Operatör Dozu Seviyeleri
Kardiyovasküler hasta incelemesi için toplam DAP
değerinden, çalışan dozunu tahmin etmek için literatürde birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardaki
DAP değerinden personel dozuna geçiş katsayıları,
personelin çalışma sırasında kaynaktan olan uzaklıklarına ve kullandıkları korunma giysilerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dönüşüm katsayısı için,
en güncel çalışmalarda, 0.02-0.12 µSv / Gy.cm2 aralığı verilmektedir. Ortalama değer ise 0.1 µSv / Gy.cm2
’dir. Hasta için etkin doz değeri 200 µSv/ Gy.cm2 olarak verilmektedir. Bu da hasta dozunun, çalışan dozundan yaklaşık 2000 kat daha fazla olduğunu gösterir. Tipik bir koroner arteriyografi ve koroner girişim
birleşimi prosedür için toplam DAP değeri 50
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5.2. X-ışını Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Angiography (CTA)), basit kardiyovasküler yapı incelemelerinden daha yüksek ayırma gücü gerektirir.

5.2.1. X-ışını Bilgisayarlı Tomografide Hasta ve
Personel Dozu

5.2.3. X-Işın Bilgisayarlı Tomografide Hasta Dozu

X-ışını BT, floroskopi gibi dışardan bir x-ışın kaynağı
olmasına rağmen floroskopiden farklı olarak hasta
dozu hasta etrafında çevresel olarak dağılım gösterir.
Bu nedenle BT de cilt dozu asla cilt komplikasyonlarına sebep olacak seviyelere ulaşmaz (Deri yaralanması, ancak cihazın yanlış kalibrasyonu ya da aynı vücut
bölgesinin yakın zamanlarda birden çok taramaya
maruz kalması durumunda olabilir). Dolayısıyla hasta
dozları, stokastik risklerle sınırlıdır. Çalışan personel
de, ışınlama sırasında genellikle oda da bulunmadığından çalışan dozu ihmal edilebilir seviyelerdedir.

X-ışını BT’de hasta dozunun ölçüsü olarak farklı ölçütler kullanılmaktadır. Bu ölçütlerin çoğu X-ışını hava kerma ölçümlerinden türetilmektedir.

5.2.3.1. Bilgisayarlı Tomografi Doz İndeksi
(Computed Tomography Dose Index (CTDI)): Doz
Şiddetinin Ölçüsü
CTDI ilk kez 21 CFR 1020.33(c)’de, 14 kesitlik bir taramada, fantomda 100 mm’lik tarama uzunluğu boyunca dedekte edilen ortalama doz değeri olarak tanımlanmıştır. Böylece, CTDI birim uzunluk başına verilen doz indeksidir. CTDI, doz şiddetinin ölçüsüdür,
toplam hasta dozunu vermez. Tarama uzunluğu incelemeye spesifik olduğundan, hasta dozu da tarama
uzunluğu ile orantılıdır. CTDI100, tüm doz indeksi
ölçümlerini 100 mm standart tarama uzunluğuna
standartlaştıran CTDI'nın bir arıtmasıdır. Bu tanım beraberinde bazı problemleri doğurur. Çünkü bir BT
taramasında verilen doz, taranan hacim boyunca homojen değildir. Taranan bölgenin yüzeyinde dozlar,
taranan bölgenin iç kısımlarındaki ya da merkezindeki dozlara göre çok daha yüksektir. CTDIw ya da
ağırlıklandırılmış CTDI100, hasta vücudunu temsil
eden fantomun kesit alanına verilen ortalama radyasyon dozunu tahmin etmek için geliştirilmiştir. CTDIw ,

5.2.2. X-Işın Bilgisayarlı Tomografi Çalışma Prensibi
BT incelemesinde doz, hasta karakteristikleri ve tarama parametrelerine bağlı olarak değişiklik gösterir.
Dozu etkileyen faktörler, X-ışını tüp voltajı (kV), tüp
akımı (mA) ve aksiyel yad a sprial tarama, pitch faktörü, tarama dönüş süresi, demet genişliği, tarama
uzunluğu, tetikleme protokolü ve demet filtrasyonu
gibi tarama protoklü parametrelerine bağlıdır. Görüntü kalitesi görüntüleme parametrelerine bağlıdır.
Görüntü kalitesi ile doz arasında kullanıcı bilinçli bir
seçim yapmalıdır. Tetikleme protokolü görüntü kalitesini etkilemezken, görüntü setinin oluşturulması
için kullanılan dozu etkiler. Elektrokardiyografik (EKG)
geçitleme, kardiyovasküler görüntülemede hareket
kusurunu minimize etmek için önemlidir. Tetikleme
protokolünün seçimi, hasta dozu üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Retrospektif tetiklemede, tüm kardiyak döngüsü sırasında ışınlama verilir. Dolayısıyla
prospektif tetiklemeye göre, doz daha yüksektir. Retrospektif tetikleme, fonksiyonel değerlendirmeler,
kalp içi şönt analizleri, kalp kapakçığı veya kapak protezlerine yönelik çalışmalar için sürekli 4-boyutlu bilginin gerektiği durumlarda önemlidir. Koroner BT
anjiyografide retrospektif tetikleme kullanıldığında,
görüntüler minimum hareket kusuru ile koroner anatominin incelenmesi için kullanılır. Ayrıca istenirse
tüm görüntü seti miyokardiyal hareketi değerlendirmek için de kullanılır. Prospektif tetikleme, kardiyak
döngünün seçilen kısmı ile senkronize ışınlama kullanır. Prospektif tetiklemede amaç, kardiyak hareket
minimumken ışınlama verilmesidir. Hareket ile ilgili
fonksiyonların değerlendirilmeyeceği çalışmalarda,
prospektif tetikleme gereksiz ışınlamadan kaçınmak
için kullanılır. X-ışını BT görüntüleri, floroskopide olduğu gibi farklı doz seviyelerinde elde edilebilir. Bu
da görüntülerdeki gürültü miktarını belirler. Daha
fazla doz, daha düşük gürültüye karşılık gelir. İncelemenin amacına göre doz seviyesi belirlenir. Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi (Computed Tomography

1
2
CTDI w = CTDI100, merkez + CTDI100, kenar
3
3

CTDI100’ün modifiye edilmiş halidir ve hasta vücudunu temsil eden silindirik fantomun kenarlarından
okunan doz değerinin 2/3’ünün, fantomun merkezinde okunan dozun 1/3’ü ile toplamından elde edilir.
Pitch faktörü spiral taramada kullanılır ve gantrinin
bir dönüşü başına hasta masası hareketi uzunluğunun (mm), tarama demet genişliğine (mm) bölümüdür. Eğer hasta masası, gantri dönüşü başına tarama
demetinin genişliği kadar ilerlerse pitch faktörü 1’dir.
Eğer masa, gantri dönüşü başına tarama genişliğinden daha fazla ilerlerse pitch faktörü 1’den büyük,
demet genişliğinden daha az olacak şekilde ilerlerse
pich faktörü 1’den küçük olacaktır ve demet dönüşler
boyunca üst üste örtüşecektir. Pitch faktörü tarama
modu, dozun tarama uzunluğu boyunca nasıl dağıtacağını belirler. Pitch faktörü 1’den küçükse daha yüksek toplam doz, 1’den büyükse daha düşük toplam
doz demektir. Pitch faktörünün doz üzerindeki etkisini göstermek için CTDIw parametresinin arıtılmış hali
CTDIvol tanımlanmıştır.
CTDI vol =
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CTDIvol, belirli bir BT tekniği için akrilik silindirin
100mm’lik tarama uzunluğunun merkezindeki 1 cm
aksiyel uzunluklu yapıya havada aktarılan ağırlıklı soğurulan dozdur. CTDI ölçümleri için, gantrinin merkezine merkezlenmiş, 32cm ya da 16cm çapında silindirik akrilik fantom kullanılır. Aynı tarama protokolü
için ince hasta, daha kalın hastaya göre daha fazla
doz alır. 32 cm çapında akrilik fantom kullanılarak
CTDIvol saptanırsa, bu daha küçük boyutlu çocuk hastalar için dozu olduğundan daha düşük verecektir.
Çocuk hastalar için, 16cm çapındaki akrilik fantomdan elde edilen CTDIvol değerlerinin daha doğru sonuçlar verdiği saptanmıştır. Küçük objeler için yaklaşım olması açısından, 16 cm çapındaki akrilik fantomla ölçülen doz indeksi, 32cm çapındaki fantomda ölçülen doz indeksinin iki katıdır. Benzer sebeplerle,
32cm çaplı akrilik fantomda yapılan doz indeksi ölçümleri, göğüs bölgesi çapı 32cm’den daha büyük
olan hastalar için dozu olduğundan daha yüksek gösterir. Boyuta spesifik doz tahmini, CTDIvol değerinin,
hasta göğüs boyutuna normalizasyonundan elde edilir. Boyuta spesifik doz tahmini, ilerisi için radyasyonun optimizasyonu için önemli bir parametre olacaktır. Ancak günümüz BT tarayıcıları henüz bu parametreyi otomatik olarak saptayacak kabiliyete sahip değildir.

değeri 0.026 mSv/mGy.cm olacak şekilde 0.017-0.043
mSv/mGy.cm aralığı önerilmiştir.
Çocuk hastalarda BT dozimetrisi, DLP’nin belirlenmesinde tarayıcıların değişkence 32cm ya da 16cm çapında akrilik fantomu kullanmasından dolayı komplikedir. Dolayısıyla çocuk hastalar için CTDI ya da DLP
rapor edilirken, fantom boyutu belirtilmelidir. Çocuk
göğüs BT incelemeleri için Avrupa Birliği tarafından
32cm akrilik fantomda 10 yaş hasta için verilen dönüşüm katsayısı (k), 0.013 mSv/ mGy.cm ve 0 yaş için
0.039 mSv/ mGy.cm. Çocuk hastalarda kardiyak BT
için DLP’den etkin doza dönüşüm katsayısını veren
güncel iki çalışma bulunmaktadır. Podberesky et al
tarafından, 32cm çapındaki fantoma normalize ortalama dönüşüm katsayısı 1 yaş için 0.092 mSv /
mGy.cm ve 5 yaş için 0.082 mSv / mGy.cm olarak verilmiştir. Trattner et al tarafından 1 yaş için rapor edilen k dönüşüm katsayısı 0.099 mSv / mGy.cm ve 10
yaş için 0.049 mSv / mGy.cm’dir. Kardiyak BT için,
CTDIvol ya da DLP’den etkin doz tahmin edilirken,
kullanılan dönüşüm katsayısının 32 cm ya da 16 cm
çapındaki fantoma spesifik olduğu, kardiyak ya da
göğüs spesifik olduğu, tarayıcı protokolü ya da yaşa
özgü olup olmadığı bilinmelidir. Bu nedenle, etkin
doz rapor edilirken, fantom boyutunun ve kullanılan
spesifik dönüşüm katsayısının (k) belirtilmesi gerekmektedir.

5.2.3.2. Doz-Uzunluk Çarpımı (Dose-LengthProduct (DLP)) Hastada Soğurulan Toplam Dozun
Ölçüsü

6. Modalite-Spesifik Doz Azaltma Stratejileri
Diagnostik ve terapatik incelemelerde iyonize radyasyon kullanımındaki temel ilkeler;

CTDIvol doz şiddetinin ölçüsüdür ve boyuna tarama
uzunluğu ile çarpıldığında DLP elde edilir. Eğer tarama uzunluğu 30 cm ve CTDIvol 20 mGy ise, DLP, 600
mGy.cm olacaktır. Aynı protokol için tarama uzunluğu 15 cm olursa, DLP 300 mGy.cm olacaktır. DLP, stokastik risk tahmini için CTDI’a göre daha doğru bir
niceliktir.

a)
İnceleme, kabul edilebilir tanısal etkinlik sağlanırken aynı zamanda da hasta ve medikal personel
en düşük dozu alacak şekilde yapılmalıdır.
b)
Radyasyon dozunu azaltma adına tanı ve tedavi
etkinliği tehlikeye atılmamalıdır

5.2.4. X-ışını BT’de Etkin Doz

c)
Eğer incelemenin amacı, iyoniza radyasyon kullanmayan başka bir modalite ile gerçekleştirilebiliniyorsa, ciddi bir şekilde bu alternatif modalite düşünülmelidir.

Etkin doz, basitçe DLP’nin bir dönüşüm faktörü (k) ile
çarpımından elde edilir. k’nın birimi mSv /
mGy.cm’dir. k, taranan bölgeye ve yaşa bağlıdır. Avrupa Birliği tarafından baş, boyun, göğüs, karın, pelvis
ve bacak tek kesit BT taramaları için dönüşüm katsayıları, ICRP 103’ te verilen doku ağırlık faktörlerinden
hesaplanan etkin doz tanımı göz önünde bulundurularak verilmiştir. Göğüs BT için k dönüşüm katsayısı
yetişkin hasta için 0.014-0.019 mSv/mGy.cm aralığına
ve çocuk hasta için ise 0.013 – 0.039 mSv/mGy.cm
aralığına sahiptir. Yetişkin göğüs BT incelemesi için
0.014 mSv/mGy.cm ortlama k değeri kullanılmaktadır.
Fakat kardiyak bölgeye sınırlandırılmış BT anjiyografi
ve kalsiyum skorlama taramaları için, inceleme bölgesinin radyasyon hassasiyetinin daha yüksek olmasından dolayı kardiyak bölge için daha farklı k dönüşüm
katsayıları önerilmiştir. Kardiyak bölge için ortalama k

Operatör kontrolünde olan, hasta ve medikal personel
dozunu
etkileyen
faktörler
arasında
(modalitedene bağımsız olarak); Ekipmanların kalite
ve kalibrasyonları, ekipmanların çalıştırılma protokolü
ve operatörün kullanım şekli yer almaktadır.
6.1. X-ışını Floroskopisinde Doz Azaltma Teknikleri
X-ışını floroskopisi, x-ışın BT ve radyonüklid sintigrafisine göre hem hasta hem de medikal personelin
daha fazla doz aldığı görüntüleme modalitesidir. Ayrıca inceleme başına dozlarda geniş bir dağılım vardır. Bu nedenle incelemeyi yapan operatörün, floroskopi cihazının çalışma prensibi ve dozu etkileyen pa34
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rametreler konusunda tecrübeli olması gerekir. Floroskopi incelemelerinde sistem tarafından, doz şiddetinin ölçüsü olan ve deri reaksiyonları riski ile ilintili
toplam hava kerma değeri ve hastaya verilen toplam
enerjinin ölçüsü olan ve stokastik risk ile ilintili toplam DAP değeri rapor edilmektedir. X-ışın floroskopide toplam doz, görüntü başına doz ile inceleme boyunca alınan görüntü sayısının çarpımıdır. Bu nedenle
operatör görüntü kalitesi ve doz arasında optimum
bir denge kuracak şekilde, dozu etkileyen parametrelere dikkat etmelidir.

ler sistem hareketli olduğu için, X-ışını florografik görütülemede, hareket kusuru kaynaklı belirsizliği azaltmak için kısa puls süreleri (yetişkin için 3 ile 8 ms ve
çocuk için 2 ms’den düşük) kullanılır. Ayrıca hareket
eden obje ile ilgili detayı yakalamak için X-ışını florografi sistemi, hareketle orantılı görüntü hızı kullanmalıdır. Yüksek görüntü oranı, daha fazla doz demektir. Floroskopik zamansal ayırma gücü incelemeye
bağlıdır ve genel kateter yerleştirme saniyede 3-4
görüntü hızında yapılabilir. Daha kompleks koroner
veya yapısal kardiyak girişimsel prosedürler saniyede
10-15 görüntü hızı gerektirir. Sine görüntü toplama
hızı da benzer şekilde incelemenin amacına bağlıdır.
Koroner arteriyografi için saniyede 10 ile 15 arasında
görüntü hızı genellikle yeterlidir. Yetişkin ventrikülografisi için saniyede 30 görüntü, son diyastolün ve son
sistolün daha kesin tanımlanması için tercih edilir.
Pediyatrik uygulamalarda, bazen saniyede 60 görüntüye kadar görüntü hızlarına ihtiyaç duyulur.

6.1.1. Dijital X-Işın Sistemi Çalışma Modları
Dijital X-ışını görüntüleme sistemi, farklı doz ve ayırma gücüne sahip üç modda çalıştırılabilir. Floroskopi
modu, görüntü başına en düşük dozun kullanıldığı ve
en düşük ayırma gücünün elde edildiği modtur. Floroskopi, kateter manipülasyonu için görsel rehberlik
sağlar ancak anatomik tanıya uygun görüntüler oluşturmaz. Tipik floroskopik doz hızları 20 ile 40 nGy /
görüntü arasında değişir. Sine görüntüsü toplama
modu, diagnostik yorumlama ve arşivleme amaçlı
görüntüler elde edilmesini sağlayan modtur. Görüntü
başına doz, floroskopi moduna göre biraz daha yüksektir. Bu nedenle sine görüntülerinde gürültü, floroskopi görüntülerine göre daha azdır. Tipik sine görüntüsü alım dozu hızı 200 nGy/görüntü aralığındadır. Sayısal Çıkarma Anjiyografi modu, görüntü başına en yüksek dozun kullanıldığı modtur. Sayısal çıkarma, düşük X-ışın kontrastının görselleştirilmesini arttırır. Yani daha düşük kontrast arttırıcı madde kullanılmasına olanak sağlar. Sonuç olarak sayısal çıkarma
modunda görüntü başına doz (1200 nGy/ görüntü)
diğer modlara göre çok daha yüksektir.

6.1.3. Toplam Doz Belirleyicileri
Bir ışınlama için toplam doz, puls başına doza (nGy/
puls), saniyedeki puls sayısına (puls/s) ve toplam ışınlama süresine (s) bağlıdır. Günümüz floroskopi sistemleri, floroskopi modu için, görüntüde farklı gürültü seviyesine neden olan üç farklı görüntü başına doz
ve saniyede 4-30 puls hızı seçme olanağı sunmaktadır. Sine görütüsü başına doz servis mühendisi tarafından kalibrasyon sırasında belirlendiğinden, operatör puls hızını seçebilmektedir. Operatör, diagnostik
tanı için gerekli uzaysal ve zamansal ayırma gücü ile
inceleme başına doz arasındaki dengeyi kuracak çalışma parametrelerini ( puls başına doz ve puls sayısı)
seçmekle yükümlüdür.

6.1.2. X-Ray Sistemi Kalibrasyonu, Çalışması ve
Doz

İnceleme başına toplam puls sayısı ile puls başına
dedektör dozuna ek olarak, operatör kontolünde
olup DAP’ı etkileyen iki parametre vardır; Sistem konumu ve seçilen X-ışını görüntüleme alanı. DAP’ın
azaltılması hasta dozunu azaltırken, aynı zamanda
hasta yatağının yakınında duran personelin dozunu
da azaltır. Çünkü saçılan radyasyon DAP’la orantılıdır.
Bu nedenle, operatörün DAP’ı azaltması yararınadır.
Verilen bir dedektör büyütme modu (magnifikasyon
ya da giriş fosfor boyutu) için, ilgili bölgeye kolimasyonun yapılması, yani x-ışın alanının sınırlandırılması
hasta DAP’ını azaltır. Fakat bu dedektör büyütme
modunun değişimi için doğru değildir. Detektör büyütme modu arttıkça, puls başına dedektör dozu artar. Bu nedenle, aynı gerçek görüntü boyutu için,
daha büyük büyütme modunda kolime edilmemiş
görüntü için DAP, daha düşük büyütme modunda
kolime edilmiş aynı görüntü boyutu DAP’ından daha
yüksektir.

X-ışını floroskopi sistemi, daha önce ayarlanmış uygun parlaklığı verecek şekilde dedektör dozunu otomatik olarak ayarlar. Dedektör dozu da sistem kalibrasyonu sırasında ayarlanır. Günümüz floroskopi sistemleri hem görüntü başına farklı doz hem de farklı
görüntü hızları kullanılmasını sağlayan protokollere
sahiptir. Belirli bir inceleme için ana amaç, doz ile görüntüdeki uzaysal ve zamansal ayırma gücü arasında
optimum denge kurulmasıdır. Örneğin, kateter yerleştirme ve manipülasyonun yapıldığı genel florokopide gerekli uzaysal ve zamansal ayırma gücü, koroner veya yapısal kardiyak girişimsel prosedürler yapmak için gerekli uzaysal ve zamansal ayırma gücünden daha düşüktür. Bu nedenle kateter yerleştirme ve
manipülasyonu sırasında dozu azaltmak için düşük
görüntü başına dozlar ve düşük görüntü hızları, diagnostik etkinliği tehlikeye atmadan kullanılabilir. Operatörün inceleme sırasında cihazı kullanım şekli, Xışın tüpü pozisyonu, X-ışın alan boyutu ve floroskopi
süresi dozu etkileyen parametrelerdir. Kardiyovaskü-

Floroskopi sistemlerinde hasta giriş noktası ile odak
noktası arasındaki mesafe tipik olarak 70 cm’dir. Eğer
hasta kaynağa çok yaklaştırılırsa, -ışını hastada çok
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daha küçük bölgeye konsantre edilecek ve cilt yaralanma riski doğacaktır. Eğer hasta kaynaktan çok
uzaklaştırılırsa, fiziksel olarak dedektör de kaynaktan
uzaklaştırılmalı ve gerekli dedektör dozu için ters kare kanunu gereğince daha büyük tüp çıkışı gerekecektir. Bu son poziyon, hasta cilt giriş doz hızını arttırmazken, gerekli dedektör dozu için kV artacağından
görüntü kontrastı düşecektir. Floroskopi dedektörü
yerleşiminin de hasta ve personel dozu üzerine etkisi
vardır. Dedektör, hasta toraks bölgesinden çok yüksekte ise hasta cilt dozu artar, diğer taraftan dedektör
toraks bölgesine yaklaştırılırsa hastadan saçılan Xışınların çoğu dedektörle kesiştiğinden dedektör çalışan personele zırhlama sağlar. En uygun pozisyonlama, hastanın kaynaktan mümkün olduğunca uzak
(yaklaşık 80 cm), görüntüleme dedektörünün de
mümkün olduğunca hastaya yakın (yaklaşık 30 cm)
olduğu geometridir.

kullanarak X-ışını alanını sadece ilgili bölgeye yönlendirmelidir. Floroskopi süresini minimum yapmalıdır.
Floroskopiyi sadece gerçek kateter manipülasyonunda kullanmalıdır. Modern florokopi sistemleri, floroskopi kullanmadan bazı işlemlerin yapılmasına olanak
sağlayan son görüntüyü ekranda tutuma (Last Image
Hold, LIH) özelliğine sahiptir. Ayrıca mevcut sistemler,
sanal kolimatör pozisyon göstergesine sahiptir, böylece operatör X-ışını kullanmadan kolimatörü yerleştirebilir. Floroskopide kullanılan x-ışın enerjileri için,
standart koruyucu olarak 0.25 ile 0.5 mm arasında
değişen kurşun eşdeğeri giysiler kullanılır. 0.5 mm
kurşun eşdeğeri giysi 70 kVp’deki X-ışınının %95’inin,
100 kVp’deki X-ışınının %85’inin durdurur. Floroskopi
incelemesini gerçekleştiren personel 0.25 ya da 0.5
mm kurşun eşedeğeri önlük, tiroit koruyucu ve ilave
ekipmanlar kullanmalıdır. Tiroit koruyucu, tiroit ve
servikal kemik iliği gibi iki radyasyona hassas yapıyı
korur. Bu yapıların tiroti koruyucu ile azaltılması, operatör etkin dozunu yarı yarıya düşürür. X-ışını kaynağına yakın personel, kurşun önlüğe ek olarak yandan
korumalı kurşun eşdeğeri gözlük kullanmalıdır. Ayrıca
tavana monte edilmiş mobil kurşun eşdeğeri paravanlar, hasta göğsü ile operatörün belden yukarı vücudu arasına yerleştirilebilir. Bu paravanlar ile göz
dozu 19 kat azaltılabilir. Ayrıca hasta masasından yere doğru sarkan 0.5 mm kalınlığında kurşun saçaklar
operatör alt ekstremite dozunu önemli ölçüde azaltır.
Özetle floroskopide dozu azaltmak için,

6.1.4. Hasta ve Personel Dozunu Azaltıcı Teknikler
İnvazif kardiyovasküler X-ışını görüntüleme yapan
bölümlerin floroskopi cihazlarını, minimum dedektör
dozunda kaliteli görüntüler üretmek için güncellemeli
ve uygun spesifikasyonlarda çalıştığının temini için
kalibrasyonlarını periyodik olarak yaptırmalıdır. Klinik
şefi, cihaz üreticisi ve bölüm fizikçisi ile iş birliği yaparak optimum görüntü kalitesinde dozun minimum
olmasını sağlamalıdır. Floroskopi sistemi, optimum
görüntü kalitesi ve demet filtrasyonu için otomatik
olarak alüminyum ve bakır filtre seçme özelliğine sahiptir. Florokopi sistemi, doz-azaltıcı protokollere
imkân vermelidir. İdeal olarak, düşük doz floroskopi
modu puls başına 20 mGy dozunda çalışmalıdır. Bu
doz, genel kateter yerleştirme için yeterlidir fakat ileri
derecede koroner girişimsel prosedürler için yeterli
değildir. Tipik olarak puls başına 40 nGy’lik doz zorlu
koroner girişimsel incelemeler için yeterlidir. Tipik
sine görüntüsü toplama modu için puls başına dedektör giriş doz hızı 140 ile 240 nGy arasındadır. Bölümün sorumlu doktoru, x-ışın floroskopi sistemi firmasının servis mühendisi ile iş birliği yaparak, görüntüde kabul edilebilir gürültü seviyesi için dedektör
dozlarını ayarlatmalıdır. İncelemeyi yapan opertatörün, hasta dozuna ve görüntü kalitesine etki eden
faktörlerin bilincinde olmalıdır. Ancak bu şekilde görüntü kalitesi ve radyasyon dozu arasında denge kurabilir. Modern floroskopi sistemleri toplam hava kerma ve DAP değerlerini çevrim içi göstermektedir. Hekim bu değerleri prosedür boyunca izlemeli ve yorumlayabilmelidir.

6.2. X-ışını Bilgisyarlı Tomografide Doz Azaltma
Teknikleri
Kardiyak BT’de dozu azaltmada kullanılan temel ilkeler,
a)

Uygun vaka seçimi

b)

Tarayıcı kapasitesi ve protokol seçimi

c)

Uygun hasta hazırlığı

d)
si

İncelemenin uygun bir şekilde gerçekleştirilme-

BT’de dozu azaltmanın ilk yolu, tanısal olmayan incelemeleri gerçekleştirmekten kaçınmaktır. Uygun vaka
seçimi, BT incelemesinin ortaya konan klinik soruları
cevaplayıp cevaplamayacağını göz önünde bulundurmalıdır. İncelemenin planlanmasında, incelemenin
amacına, hastanın durumu ve fiziksel özelliklerine en
uygun tarama protokolünün seçilmesi önemlidir. Kalite güvencesi kapsamında cihazların kalibrasyonu ve
koruyucu bakım radyasyon dozunun azaltılmasında
önemli bir rol oynar.

Görüntüleme alanı, görüntüleme zamanı ve görüntüleme modalitesi direkt operatörün kontrolünde olan,
dozu etkileyen parametrelerdir. Operatör, en düşük
doz görüntüleme modalitesini, en düşük floroskopi
doz modunu, en düşük x-ışın görüntüleme alanını ve
en düşük puls hızını seçmelidir. Operatör, kolimatör

6.2.1. BT’de Hasta Dozuna Etki Eden Faktörler
BT’de hasta dozu, hastanın fiziksel özelliklerine ve
tarama protokolü seçimine bağlıdır. Hasta dozu mutlaka hasta boyutu ve vücut kitle indeksi ile artar. X36
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ışını BT sistemleri, sabit tüp çıkış dozu ya da EKG tetikli değişken tüp çıkışı kullanabilir. Operatör, incelemenin amacına ve hastanın fiziksel özelliklerine uygun olarak, kesit görüntülerinde kabul edilebilir gürültü değerini sağlayan doz protokolünü seçmelidir.
Operatör, minimum hasta dozunda inceleme ile ilgili
diagnostik verimi optimum seviyede tutacak protokolü seçmelidir. Bu amaçla aşağıdaki parametreler
göz önünde bulundurulmalıdır.

labilmektedir. Tüp akımı modülasyonunun spesifik bir
hali, retrospektif EKG tetiklemede, R-R aralığında pozisyona bağlı olarak herbir kalp atışı sırasında akımı
değiştirir.
Dönüş Zamanı: Gantrinin bir dönüş yapması için geçen süredir ve seçilebilir bir parametredir. Doz, dönüş
süresi ile doğrusal olarak artar.
X-Işını Demet Filtrasyonu: X-ışını tüpünün önüne
yerleştirilen filtreler, görüntüye katkısı olmayan düşük
enerjili x-ışın fotonlarını soğurarak hasta dozunun
azaltılmasına neden olur. Filtreler küçük, orta ve büyük olabilir. Ayrıca, düz ya da papyon şeklinde olabilir. Filtrenin net etkisi, maksimum enerjiyi değiştirmeden demetin ortalama enerjisini arttırmaktır. Filtre
seçimi, hasta boyutuna ve tarama görüş alanına bağlıdır.

Tarama Uzunluğu: Kraniokaudal eksen boyunca görüntülenen mesafe olarak tanımlanan tarama uzunluğu, sadece ilgili anatomiyi kapsayacak ve inceleme ile
ilgili olmayan bölgeleri radyasyondan koruyacak şekilde minimum tutulmalıdır.
X-ışını Demeti Şiddeti: X-ışın demeti şiddeti hem
tüp voltajı (kV), hem de tüp akımına (mA) bağlıdır.
Modern BT tarayıcıları, inceleme boyunca radyasyon
dozu minimum olacak şekilde tüp akımını dinamik
olarak modüle eder.

Tarama Modu: Radyasyon dozunu belirleyen en
önemli parametrelerdendir. Aksiyel ya da geleneksel
tarama, sarmal tarama ve sabit masa ya da tek istasyonlu tarama olmak üzere üç tür tarama modu vardır.
Aksiyel tarama EKG tetiklemeli ya da tetiklemesiz olabilir. Hasta yatağı durağanken gantri bir dönüş yaparak görüntü elde edilir. Sonra masa, dedektör dizisi
genişliğine bağlı olarak bir sonraki pozisyona ilerler
ve gantri tekrar bir dönüş yaparak görüntü toplar ve
bu böyle devam eder. Sarmal taramada, gantri sürekli
dönüş yaparken, hasta masası da sürekli hareket halindedir. Gantrinin bir dönüşü başına hasta masası
hareket mesafesinin, dedektör dizisi genişliğine oranı
pitch faktörü olarak tanımlanır. Pitch faktörü 1 için,
aksiyel tarama dozu ile sarmal tarama dozu eşdeğerdir. Birden küçük pitch faktörü daha yüksek radyasyon dozuna, birden büyük pitch faktörü daha az radyasyon dozuna karşılık gelir. Sabit masa taraması,
aksiyel taramanın özel bir şeklidir. Eğer BT tarayıcı
dedektör dizisi genişliği, ilgili anatomik bölgenin
uzunluğuna eşit ya da uzunluğundan büyükse, tarama sabit masa taraması olarak adlandırılır. Bu taramada masa, gantrinin bir ya da birden çok dönüşü
esnasında sabit kalır. Radyasyon dozu bir gantri dönüşü için aksiyel tarama dozu ile aynı olurken, radyasyon dozu artan dönüş süresi ile doğrusal olarak
artar.

Tüp Voltajı: BT’de radyasyon dozunu azaltma konusunda yapılan çalışmalar, dozu kontrol etmede en
önemli parametrenin tüp voltajı olduğunu göstermiştir. Tüp voltajının arttırılması, demetin ortalama enerjisini arttırır ve radyasyon dozu tüp voltajının karesi
ile artar. Sabit tüp akımında, kV’nin 120’den 100’e
düşürülmesi radyasyon dozunda %40 azalışa denk
gelir. Birçok BT tarayıcıda tüp voltajı (kV), 70-140 kV
aralığında seçilebilmektedir. Tüp voltajı hastanın kilosu ya da vücut kitle indeksine göre seçilir. Genel kullanılan ayarlama, vücut kitle indeksi 30 kg/m2’den
büyük hastalar için 120 kV, vücut kitle indeksi 21-29
kg/m2 aralığında olan hastalar için 100 kV ve vücut
kitle indeksi 21 kg/m2’den küçük hastalar için 80 kV
kullanılmasıdır. Görüntüdeki gürültü aratan kV ile
azalır ve vücut kitle indeksi 40 kg/m2‘den büyük hastalar için ancak 150 kV tüp voltajında, kabul edilebilir
görüntü elde edilebilmektedir. Tüp voltajının seçiminde, hasta dozu ile görüntüdeki gürültü miktarı
arasında tercih yapılır.
Tüp Akımı: Tüp akımı (mA) tüp boyunca birim zamanda hızlandırılan elektron sayısıdır ve birim zamanda üretilen x-ışın foton sayısı ile orantılıdır. Radyasyon dozu, tüp akımı ile doğrusal olarak değişir.
Görüntüdeki gürültü ise tüp akımının karekökü ile
ters orantılıdır. Böylece sabit tüp voltajında, tüp akımının düşürülmesi radyasyon dozunu düşürür, fakat
görüntüdeki gürültü artar. Tüp akımı bu nedenle,
hasta boyutuna bakılarak, hastanın ağırlık ya da vücut kitle indeksi ölçülerek, toraks çapına bakılarak ya
da topogramdaki gürültü ölçümünden saptanabilir.
Modern BT tarayıcıları topogramdan elde edilen tahmini hasta kalınlığına bağlı olarak mA’i ayarlar. Ayarlama, boyuna ya da çevresel olarak yapılabilir. Bu
akım modülasyonu sayesinde toraks BT’de hasta
dozları gürültüde artış olmadan %20 oranında azaltı-

Kesit Elde Etme Algoritması: Filtre geriye projeksiyon, projeksiyon datasından kesit elde edilmesinde
kullanılan temel algoritmadır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, hesaplama gücünde artışı da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, kesit elde edilmesinde
BT’ye spesifik istatistiksel iteratif teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde bir başlangıç tahmini
görüntüsünden projeksiyon dataları elde edilir ve
gerçek ölçülen projeksiyon datası ile karşılaştırılarak
her defasında tahmin görüntüsü yenilenir. Bu işlem
tahmin edilen projeksiyonlar ile ölçülen gerçek projeksiyonlar arasındaki fark en az oluncaya kadar de37
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vam eder. Iteratif tekniklerle elde edilen kesit görüntüleri, filtre geriye projeksiyondan elde edilen görüntülere göre daha az gürültü içerir. Bu ise karşılatırılabilir gürültü seviyesinde daha düşük hasta dozu için
tüp voltajında ya da tüp akımında azaltma imkânı
sunar. Iteratif tekniklerin en önemli karakteristiği, filtre geriye projeksiyon tekniğinin aksine aşırı düşük
dozlu görüntüler bile tanecikli olarak görülmez. Fakat
yapılar bulanıklı gözükür ve tanı etkinliği azalır.
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RADYOTERAPİDE YÜKSEK ENERJİLİ FOTON VE NÖTRON IŞINLARI İÇİN ZIRHLAMA
HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Med. Fiz. Uzm. M. Mustafa TİNTAŞ

lanması, lineer hızlandırıcı cihazının bulunduğu odanın duvar kalınlıklarının belirlenmesi, hesaplamalar
sonucu bulunan duvar kalınlıkları değerlerinin mevcut duvar kalınlıkları ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve belirlenen primer ve sekonder duvarların arkasında ölçümler yaparak hesaplamalarla ölçümlerin
tutarlılığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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GEREÇ-YÖNTEM

GİRİŞ

Çalışmanın materyalini Dokuz Eylül Üniversitesi Rad-

ünümüzde teknolojinin sağladığı kolaylıkların,
avantajların yanı sıra ihmal edilemeyecek
oranda zararları da bulunmaktadır. Tıpta radyoterapi alanında kullanılan radyasyon, sahip olduğu
yüksek enerjiden dolayı kontrollü şekilde kullanılmadığında somatik veya genetik etkilere neden olabilir.
Bu sebeple, radyasyondan korunmanın üç temel ilkesinden biri olan zırhlama büyük önem kazanmaktadır.

yasyon Onkolojisinde bulunan Varian Trubeam-STx

Radyoterapi alanında zırhlama tasarımı için gerekli
formüller ilk olarak 1925’te Mutscheller tarafından
ortaya atılmıştır, daha sonra National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) tarafından düzenlenmiştir. Yüksek enerji üreten cihazların
bulunduğu odalardaki labirentlerde, nötronlardan
dolayı oluşan gama ışınları saçılan fotonlardan çok
daha fazla etki gösterebilmektedir. Bu sebeple, yüksek enerjili cihazların bulunduğu odaların kapıları
zırhlanırken foto nötronlar ve nötronlardan dolayı
oluşan gama ışınlarını önleyecek kalınlıkta ve tipte
malzeme kullanılması gerekmektedir. Bu konuda,
zırhlamada kullanılacak duvarın kalınlığı, malzeme
türü, cihazda kullanılacak enerji ve kullanım şekli
önem taşımaktadır. Bu uygulamalarda ALARA (As
Low As Reasonably Achievable) ilkesi göz önünde
bulundurulmaktadır. (1,2)
Radyasyondan korunmanın mümkün olan en yüksek
düzeyde sağlanabilmesi açısından yüksek enerjinin
kullanıldığı tüm lineer hızlandırıcı odalarında uluslararası kabul görmüş NCRP-151 raporu ve IAEA Safety
Report Series (SRS)-47 no'lu raporların dikkate alınması; ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların artırılması
gerekmektedir. Bu raporlar, bireylerin efektif dozlarının maksimum izin verilebilir sınırlarının korunabilmesi amacıyla, zırhlama için gerekli duvar kalınlıklarının belirlenmesinde kullanılan hesaplamaları detaylı
bir şekilde içermektedir. (1,2)

kullanılmıştır.

G

ve Siemens Primus Lineer hızlandırıcı cihazları ve
odaları oluşturmaktadır. Bu cihazların bulunduğu
odaların zırhlaması ile ilgili hesaplamalar için IAEA-47
no’lu rapor ve NCRP-151 no’lu raporlar kullanılmıştır.
Ölçüm için Geiger-Müller Dedektörü, hesaplamalarda
gerekli olan mesafelerin ölçümü için de Lazermetre

HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
NCRP-151 ve IAEA-47 nolu raporlar kullanılarak 3
cihaz odası için primer duvar kalınlığı, sekonder duvar kalınlığı ve kapı arkasındaki nötron eşdeğer doz
hesaplamaları yapılmıştır.
Hesaplamalardaki iş yükü, W=400 Gy/hf kabul edilmiştir. Sekonder duvarlar için geçiş faktörü NCRP151 nolu rapora göre; a=0.000189, IAEA-47 nolu ra-

pora göre a=0.000375 olup, alan genişliği F=1600
cm2’dir.
Primus-1 cihazının bulunduğu odada zırhlama için
normal beton (2350 kg/m3) kullanılmıştır. Primus-2
ve TrueBeam STx cihazlarının bulunduğu odalarda ise
her iki bariyer türü için kullanılan malzeme baritli betondur. Baritli beton, normal betona göre daha yüksek bir yoğunluğa (3400-3500 kg/m3) sahiptir. Her iki
zırh malzemesi için hesaplamalar ayrı ayrı yapılmıştır.

Duvar kalınlıkları için yapılan hesaplamalarda TVL
gösterimiyle temsil edilen bir parametre kullanılmış-

Bu çalışmanın temel hedeflerini; radyoterapide kullanılan yüksek enerjili x-ışınları ve bu ışınlar sonucu ortaya çıkan nötron ve nötron kaynaklı gama dozlarının
IAEA-47 ve NCRP-151 no’lu raporlarına göre hesap-

tır. Bu parametre zırh malzemesinin radyasyon azaltım değerini belirtmekte olup, o malzemenin farklı
enerjilerdeki X-ışını yoğunluklarını 9/10 oranında
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azaltarak 1/10’a düşürmek için gerekli olan kalınlık

Geçiş faktörü iki rapor için de ayrı ayrı belirlendikten
sonra TVL sayısı belirlenmekte ve n ile gösterilmektedir.

değerine karşılık gelmektedir (Tenth Value Layer).
Malzeme yoğunluğu ve ışın kalitesine göre farklılık
gösteren TVL değerleri bu çalışmada hem normal
beton için hem de baritli beton için 15MVx ve 18MVx

Belirlenen TVL sayısı aşağıdaki eşitliklerde kullanılarak bari-

enerjilerine göre IAEA ve NCRP raporlarındaki tablo-

yer kalınlıkları(tbariyer) hesaplanmıştır.

lardan seçilmiştir. Buna göre Primus-1 cihazının odasında 18MVx enerjili ışınlar için TVL1 450mm, TVLe ise

(NCRP-151)

430 mm; Primus-2 cihazının odasında 18MVx enerjili
ışınlar için TVL1 320.8mm, TVLe ise 306.5 mm;
TrueBeam STx cihazının odasında 15MVx enerjili ışın

(IAEA-47)

için TVL1 300mm ve TVLe ise 279.3 mm değerleri kul-

SEKONDER BARİYERLER

lanılmıştır.

Sekonder bariyer kalınlığı hesaplanırken yine primer bari-

PRİMER BARİYERLER

yerde olduğu gibi geçiş faktörü hesaplanır. Geçiş faktörü

Primer bariyer kalınlığını bulmak için gerekli olan ge-

faktörü(a) değerleri ile birbirinden farklılık göstermektedir.

formülü iki raporda da aynı görünmesine rağmen saçılma

çiş faktörü formülü iki rapora göre bakıldığında farklı
parametreler içermektedir.
(NCRP-151)
NCRP-151 a değerini 90 derecelik açı için tek bir değer
belirlemiştir (1.89x10-4). IAEA-47 nolu raporda ise 90 dere-

(IAEA-47)

celik açı için 2.5 cm derinlikte ve maksimum mesafe olmak
üzere iki değer belirtilmiştir. Bu çalışmada hesaplamalarda
maksimum değer kullanılmıştır (3.75x10-4).

Bpri; Geçiş faktörü, P;Zırhlama tasarım hedefi, dpri;
Kaynak hedef arası mesafe, SAD; Kaynak aks mesafesi, W; İş yükü, U; Kullanım faktörü, T; Meşguliyet faktörü

NÖTRON KAYNAKLI GAMA IŞINLARI VE NÖTRONLAR

P değerini belirlerken yasal doz sınırları göz önüne

Nötron kaynaklı gama ışınlarının oluşturduğu doz ve

alınmıştır. Kontrollü alanlar için bu sınır 0.0004 Sv/

nötron doz eşdeğerini hesaplamak için kullanılan oda

hafta iken kontrolsüz alanlar için 0.00002 Sv/hafta

planı Şekil.1’de gösterilmiştir.

olarak belirlenmiştir. Bir diğer önemli faktör kullanım
faktörü (U)’dür. U değeri ise primer duvarlar için 0.25
sekonder duvarlar için ise 1 olarak kabul edilmiştir.
Meşguliyet faktörü (T), bariyerin arkasındaki yerin
kullanım sıklığı ile ilgili bir faktördür.
IAEA-47 nolu raporda NCRP-151 nolu rapora göre
farklı olarak SAD parametresi kullanılmıştır. Burada
IAEA ilk saçılma ortamı olarak hastayı baz aldığı için

kaynak hedef arasındaki mesafeyi ikiye ayırmıştır. Bu
mesafeler kaynaktan hastaya kadar ve hasta ile zırh

Şekil 1. Nötron kaynaklı gama ışınları ve nötronların
labirent kapısının dışında oluşturduğu eşdeğer doz
hesabı için oda düzeni

arasındaki mesafelerdir.
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(NCRP-151)

Burada

(IAEA-47)

haftalık sızıntı radyasyonun iş yüküdür.

Labirent kapısındaki oluşan haftalık eşdeğer doz (Hw);
sızıntı ve saçılmadan (HTot), nötron kaynaklı gama
Bu formüllerde

labirent girişinde A noktasındaki

ışınlarından (Hcg) ve nötronlardan oluşan (Hn) bileşenlerin toplamına eşittir.

nötron akısını,
nötron kaynak gücünü ve S tedavi
odasının yüzey alanını belirtmektedir. İki rapora göre
de nötron akısı belirlendikten sonra nötron kaynaklı
gama ışınlarının oluşturduğu doz aşağıdaki eşitliklerle hesaplanmıştır.

10 MVX enerjinin üzerinde cihazların kullanıldığı odaların labirentlerinde
;
ile
çok küçük olduğu için ihmal edilmiştir.

(NCRP-151)

toplamından

IAEA-47 nolu rapora bakıldığında ise; labirent girişindeki nötron doz eşdeğerini verecek formül şu şekil-

(IAEA-47)

dedir.

ve
kapıdaki nötron kaynaklı gama ışınlarının
oluşturduğu eşdeğer dozu ifade etmektedir. NCRP’de
belirtilen K sabiti 22 lineer hızlandırıcı cihaz üzerinde
yapılan hesaplamalar sonucunda 6,9x10-16 olarak belirlenmiştir. Aynı sabit IAEA-47 nolu raporda McGinley’in yaptığı çalışma sonucunda 5,7x10-16 olarak belirlenmiştir. (3) Her iki rapora göre nötron kaynaklı
gama ışınlarının oluşturduğu haftalık eşdeğer doz
hesabı yapılırken
pılmıştır.

ve

Burada,
labirent girişindeki nötron doz eşdeğerini (Sv), H1 x-ışını kaynağından 1m uzaklıktaki nötron
doz eşdeğerini (mSv), Ar iç labirent girişindeki kesit
alanını (m2), Sr labirentin kesit alanını (m2), d1 labirent
içindeki A noktasıyla izomerkez arasındaki mesafeyi
(m), d2 labirent içindeki A noktası ile dış labirent girişi
arasındaki mesafeyi (m) temsil etmektedir (Şekil.1).

değerleri iş yükü ile çar-

Labirent girişindeki nötron doz eşdeğeri (
NCRP-151’e göre aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Haftalık nötron dozu hesabı aşağıdaki denklemle elde edilmektedir.

)
; haftalık nötron doz eşdeğerini (Sv/hafta),
W;haftalık iş yükünü (Gy.m2) ifade etmektedir.

Burada

=

Dış labirent girişindeki haftalık toplam doz
tün bileşenlerin toplamıyla elde edilir.

noktasındaki toplam doz eşdeğerini,

bü-

= labirentin iç yüzey alanı ile giriş yüzey alanları oranını,

ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ: Primer ve sekonder duvar

=belirlenen A noktası ile izomerkez ara-

kalınlıklarının yasal doz sınırlarını pratikte sağlayıp

sındaki mesafeyi,
=belirlenen A noktası ile kapı
arasındaki mesafeyi tanımlamaktadır (Şekil.1).
Nötron cinsinden kapıdaki haftalık eşdeğer doz (
(sievert/hafta) ise aşağıdaki denklemde verilmiştir.

sağlamadığını test etmek amacıyla duvarların arkasında ölçümler alınmıştır. Tüm ölçümlerde maksimum
doz hızlarıyla karşılaşılabilecek durumlar kullanılmış-

)

tır. Primus cihazları için en yüksek enerji olan 18 MVX
ve 500 MU/dk doz hızı, Truebeam STx cihazı için de
41

MedFiz@Online
en yüksek enerji olan 15 MVX ve 600MU/dk doz hızı;
ışın

alanları

Primus

cihazları

için

lar için yasal sınırların ne olduğu, cihazın tipi, kullanı-

2

40x40

cm ,

lan enerji, zırhlamada kullanılacak materyalin yoğun-

2

Truebeam STx cihazı için 20x20 cm olarak seçilmiştir.

luğuna kadar oldukça fazla etken söz konusudur.

Ölçümler yapılırken, primer duvarlar için gantri açıları

Literatür incelendiğinde, ALARA ilkesi gereğince li-

0

0

0

ışın duvarlara dik gelecek şekilde (90 , 180 , 270 )

neer hızlandırıcı cihazların bulunduğu oda zırhlama-

ayarlanmış olup fantom kullanılmamıştır. Antropo-

larının uygunluğu konusunda yapılan çalışmaların

morfik fantomun kullanıldığı sekonder duvar ölçüm-

oldukça az olduğu görülmektedir.

leri için gantri açısı 0 derece olarak ayarlanmıştır.

NCRP-151 no’lu rapor dikkate alınarak Elekta Sy-

Tüm ölçümler izomerkez hizasında olacak şekilde il-

nergy cihazında beton ve kurşun malzemeleri ile ger-

gili duvarın 30 cm gerisinde yapılmıştır. Ölçüm so-

çekleştirilen bir zırhlama çalışmasında 18MV’lik ve

nuçları zırhlama tasarım hedefiyle karşılaştırılarak du-

6MV’lik x-ışınları için cihaz odasının zırhlaması ince-

varların yeterli zırhlamaya sahip olup olmadıkları de-

lenmiştir. Hesaplamalar sonucunda cihaz odasının

ğerlendirilmiştir.

zırhlamasının uygunluğu konusunda, odanın duvar

Labirent ve Kapı için Hesaplamalar

kalınlığı değerlerinin hesaplanan değerlerden daha
iyi durumda olduğu ve oda dışında Geiger-Müller

Primus-1, Primus-2 ve Truebeam STx cihazlarının bu-

radyasyon ölçüm cihazıyla elde edilen ölçüm sonuç-

lunduğu odalar için labirent ve kapılarda nötron kay-

larının kabul edilebilir sınırlarda olduğu ifade edilmiş-

naklı gama ışınlarının oluşturduğu doz, nötron doz

tir.

eşdeğeri ve kapıdaki toplam eşdeğer doz Tablo.1’de
verilmiştir.

Başka bir çalışmada, IAEA-47 ve NCRP-151 no’lu raporlar doğrultusunda tipik bir radyoterapi odası

Tedavi

NCRP-151

Odası

N.K.

N.D.

K.T.E.

N.K.

N.D.

K.T.E.

farklı gantri açılarında hem nötron hem de nötron

G.D.

E.

D.

G.D.

E.

D.

kaynaklı gama değerleri elde edilmiştir. Çalışmada,

mSv/

mSv/

mSv/

mSv/

mSv

mSv/

farklı gantri açılarında nötron ve nötron kaynaklı ga-

Primus-

hf
0,05

hf
1,1

hf
1,17

hf
0,077

/hf
0,82

hf
0,89

ma doz değerlerinin farklılık gösterdiği ifade edilmiş

1
Primus-

8
0,11

1,4

1,51

0,135

1,03

1,16

lenirken zırhlama konusundaki tartışmalara gantri

2
Truebea

0,09

0,9

1,03

0,064

0,68

0,75

7

1

m STx

IAEA-47

MCNPX Monte Carlo kodu kullanılarak modellenmiş,

ve bu nedenle cihaz odalarının duvar kalınlıkları beliraçısının etkilerinin de eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. (4)
Çalışmamızda radyoterapideki yüksek enerjili lineer

Tablo.1: Lineer hızlandırıcı cihazların bulunduğu odalarda labirent ve kapı için doz hesaplamaları

hızlandırıcı cihazların foton ve nötron zırhlamalarının,

N.K.G.D: Nötron kaynaklı gama ışınlarının doz eşdeğeri,

saplama yöntemleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca fotonlar

N.D.E: Nötron doz eşdeğeri, K.T.E.D: Kapıdaki toplam eş-

için ölçümler alınarak duvar kalınlıkları ile ölçümler

NCRP-151 ve IAEA-47 nolu raporlar kullanılarak he-

değer dozu belirtmektedir.

arasındaki uyum incelenmiştir. Hesaplamalar iki adet

TARTIŞMA

Siemens

Primus

cihazları

ve

bir

adet

Varian

Zırhlama hesapları yapılırken birçok faktör göz önün-

mıştır. Hesaplama ve ölçümlerde Primus cihazlarında

de bulundurularak ayrıntılı bir şekilde inceleme yapıl-

18 MVX, Truebeam STx cihazında ise 15 MVX enerji-

malıdır. Primer ve sekonder ışına maruz kalan duvar-

leri kullanılmıştır.

lar belirlenerek bu duvarların arkasında nasıl bir ya-

NCRP-151 nolu rapor ile IAEA-47 nolu raporu karşı-

şam alanı olduğu, hangi amaçla kullanıldığı, bu alan-

laştırdığımızda hesaplamalarda kullanılan bazı farklı

Truebeam STx cihazının bulunduğu odalar için yapıl-
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parametreler görülmektedir. Duvar kalınlığı hesapla-

doz değerleri, Tablo.1’de görüldüğü gibi IAEA rapo-

malarında primer duvarlar için geçiş faktörü IAEA-47

runa göre hesaplanan değerlerden daha yüksek çık-

nolu raporda NCRP-151 nolu rapordan farklı olarak

mıştır.

SAD değeri kullanılarak belirlenmiştir. Bunun sebebi

Duvar kalınlığı değerlerine bakıldığında, her üç ciha-

IAEA’in ilk saçılma ortamı olarak hasta vücudunu baz

zında bulunduğu odalardaki C (primer duvar) duvar-

almasıdır. İki rapor arasındaki önemli farklardan biri

larında her iki hesaplama yöntemine göre duvar ka-

de duvar kalınlığını belirlerken yapılan hesaplamadır.

lınlığı açısından uygun sonuçlar elde edilmesine rağ-

NCRP’de IAEA’den farklı olarak TVLe (denge TVL) pa-

men yapılan ölçümlerde doz sınırının aşıldığı görül-

rametresi görülmektedir. TVLe kullanmanın sebebi, ilk

müştür. Bu sonuçlardaki tezatlığın bariyer yapımında

TVL den sonra değişen ışının kalitesiyle birlikte sonra-

kullanılan baritli betonun duvardaki gerçek yoğunlu-

ki TVL değerlerinin de farklılık göstermesidir. TVL de-

ğu ile teorik hesaplamalarda kullanılan yoğunluk de-

ğerindeki bu değişimler düşünülerek TVLe kullanıl-

ğeri arasındaki farka bağlı olduğu düşünülmektedir.

maktadır. IAEA’de ise TVL değeri sabit alınmıştır. Bu

Bunun dışında, yapılan hesaplamalar sırasında cihazın

teorik olarak doğru olmasa da pratikte daha koruma-

aralıksız ışınlama yaptığı varsayılmıştır. Ayrıca, hesap-

cı bir yaklaşımdır. Çünkü ışının duvar içerisindeki

lamalarda kullanılmak üzere alınan doz ölçümlerinde

farklı derinliklerdeki miktarı hep yüzeydeki gibi kabul

klinik uygulamalarda hemen hemen rastlanmayan

edilir. (2)

yüksek ışınlama prosedürleri (40x40 alan boyutu, 500

Sekonder duvar kalınlıkları hesabında iki rapor ara-

MU/dk ve 18 MVX enerji) uygulanmıştır. Dolayısıyla,

sındaki farklılık saçılma faktörünün değeridir. IAEA

böyle bir durumun normal koşullarda mümkün olma-

saçılma faktörünü 2.5 cm derinlikte ve maksimum

dığı için ve bununla birlikte duvarın arkasında her-

olarak iki farklı şekilde ele almış ve maksimum saçıl-

hangi bir çalışma bölgesi bulunmadığından her iki

-4

ma faktörünü 3.75x10

olarak belirlemiştir. (2) Bu

odadaki duvar kalınlıklarında risk belirten önemli bir

değer NCRP de 1.89x10-4 olarak görülmektedir (1). İki

unsurun olmadığı düşünülmüştür.

rapor arasında gözlemlenen bu farklılıklar duvar kalınlığı sonuçlarına yansımıştır.

NCRP-151 ve IAEA-47 nolu raporlar birbirleri ile kı-

Labirentte belirlenen bir A noktası için nötron kay-

yaslandığında IAEA-47 nolu raporun mevcut değerle-

naklı gama ışınlarının oluşturduğu doz hesaplanırken

re daha yakın değerler verdiği görülmektedir. Kapı-

NCRP-151 nolu rapor 22 farklı lineer hızlandırıcı cihaz

daki toplam eşdeğer dozun hesaplanmasında iki ra-

için ölçümler alarak ortalama bir K sabiti elde etmiştir

por arasında yaklaşık %25 ±2’lik bir fark gözlemlen-

-16

ve değeri 6.9x10

olarak belirlenmiştir. (1) Bu sabit A

miştir. NCRP’ye göre hasta hesaba katılmamaktadır

noktasındaki nötron kaynaklı gama ışınlarının oluş-

ve ışınların duvarlardan saçılıp kapıya gittiği düşünü-

turduğu dozun toplam nötron akısına oranı ile elde

lerek hesaplama yapılmaktadır. IAEA ise ilk saçılma

edilmiştir. IAEA-47 nolu raporda ise bu değer McGin-

ortamı olarak hasta vücudunu ele almaktadır. Bu yüz-

ley(3)’in yaptığı çalışma sonrasında elde ettiği katsayı

den kapıdaki toplam eşdeğer doz için IAEA daha iyi

(5.7x10-16) kullanılmıştır. Nötron dozunu hesaplarken

bir yaklaşım sunmaktadır.

iki rapor da Kersey’in metodunu ele almıştır fakat bazı farklı parametreler kullanmışlardır. NCRP izomer-

SONUÇ

kezden d0 (1.41m) uzaklıkta nötron doz eşdeğeri için

Çalışma sonucunda cihazların bulunduğu odalardaki

H0 katsayısını kullanırken IAEA izomerkezden 1 m

duvar kalınlıkları hem NCRP-151 nolu rapora göre,

uzaklıktaki nötron doz eşdeğeri için H1 katsayısını

hem de IAEA-47 nolu rapora göre hesaplanan değer-

kullanmıştır. Burada NCRP saçılan ve termal ışınların

lerden daha iyi olduğu görülmüştür. İki raporda da

katkısını da hesaba kattığı için kaynağa olan uzaklığı

birbirine benzer sonuçların ortaya çıkması cihazların

1.41m olarak belirlemiştir. Bundan dolayı; NCRP ra-

bulunduğu odaların zırhlamasının yeterli seviyede

poruna göre hesaplanan kapıdaki toplam eşdeğer
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olduğunu göstermektedir. Ölçümler sonucunda ise
bazı duvarlarda belirtilen doz sınırının aşıldığı görülmüştür. Fakat bu duvarların arkasında bulunan alan-

1987 yılında Afyonkarahisar’da
doğdu. 2012 yılında Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Medikal Fizik Bölümünden
mezun oldu. 2016-2017 yıllarında Medideal Medikal Projeler ve Çözümler A.Ş. ye bağlı olarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Medikal Fizik Uzmanı olarak görev yaptı. 2017 Kasım ayı itibariyle aynı şirket
bünyesinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sorumlu Medikal Fizik Uzmanı olarak görevine
devam etmektedir.

ların herhangi bir çalışma alanı olmadığı göz önüne
alındığında risk teşkil eden bir durumun bulunmadığı
belirtilmiştir.
Lineer hızlandırıcı odalarına uygulanan zırhlamanın
yeterli seviyede olması sızıntı olasılığının en aza indirgenmesini sağlamaktadır. Çalışanlar ve halk için korunmanın mümkün olan en yüksek düzeyde sağlanabilmesi açısından yüksek enerjinin kullanıldığı radyo-

terapi alanındaki tüm cihaz odalarında NCRP-151,
IAEA-47 no'lu raporların dikkate alınması ve bu alanda yapılan çalışmaların artırılması gerekmektedir.
Referanslar
(National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Structural
Shielding Design and Evaluation for Megavoltage Xand Gamma-Ray Radiotherapy
Facilities. NCRP Report No.151, 2005.
International Atomic Energy Agency (IAEA). Radiation
Protection in the Design of
Radiotherapy Facilities. Safety Reports Series No.47
Vienna,2006
McGINLEY P.H, Shielding Techniques for Radiation
Oncology Facilities, Medical
Physics Publishing, Madison, WI (2002).
Ghiasi H, Mesbahi A, Gantry Orientation Effect on
the Neutron and Capture Gamma Ray Dose Equivalent at the Maze Entrance Door in Radiation Therapy.
Nuclear Technology & Radiation Protection. 2012;27
(1):70-74
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MASEP GAMMA SYSTEM INFINI ROTASYONEL RADYOCERRAHİ TEDAVİ CİHAZI
Med. Fiz. Uzm. Sevnur TANER

Ağustos 1999'da MASEP, Çin'de ilk rotasyonel gama
sistemini geliştirmiştir. Son tasarımı Rotasyonel Gama
Sistemi Infini TM, MASEP Tıp Bilimi ve Teknolojisi Geliştirme (Shenzhen) Co., Ltd. tarafından intrakraniyal
lezyonları tedavi etmek için üretilmiş ve pazarlanmıştır. 2008’de Almanya’da medikal alanda ‘’Endüstriyel
Tasarım’’ ödülü alan Masep Infini RGS tedavi cihazı,
2011’de Amerika’da FDA onayını almış olup 2011 yılında Amerika ve Avrupa’da radyocerrahi tedavilerinde kullanılmak üzere yerini almıştır.

1

950'li yıllarda, Uppsala Üniversitesi'nden Gustaf
Werner Enstitüsü'nden Borje Larsson ve İsveç'in
Stockholm şehrindeki Karolinska Enstitüsü'nden Lars Leksell, proton ışınlarını beyinde hedef
belirleme yeteneğine sahip stereotaktik (yönlendirici)
cihazlarla birleştirerek çalışmalar yapmıştır. Sezyum
ve proton kullanılarak yapılan bu tedavilerin maliyetli
olması sebebiyle Lars Leksell yeni arayışlara girmiş ve
başarılı olmuştur. Bunun yerine, 1967 yılında, enerji
kaynağı olarak 60Co kullanarak ilk Gamma Knife cihazının inşası düzenlenmiştir. Leksell bu yeni cerrahi
tekniği “stereotaktik radyocerrahi” olarak adlandırmıştır.

RGS MASEP INFINI Tedavi Cihazı Özellikleri
Rotasyonel Gamma Sistemleri (RGS'ler), dönen Co60
kaynakları kullanan yeni radyocerrahi sistemlerdir. Bir
yarım küre etrafında simetrik olarak dağıtılmış 6 sektörde 5’er adet, toplamda 30 adet Co60 kaynağı her 5
derecede yeni bir ışın kombinasyonu yaparak tedaviyi gerçekleştirmektedir (Şekil 2). Tek muhafaza kaskı
içindeki bu kaynaklar dakikada yaklaşık 2 ila 4 rotasyon hızında dönmektedir. Kaynak yarıkürenin içinde,
konsantrik bir kolimasyon yarıküresi, kaynaklarla birlikte 4, 8, 14 ve 18 mm’lik kolimatör açıklıkları ile arzu
edilen ışın çapını açığa çıkarır. Sadece 30 kaynak ile
yapılan bu tedavi tekniği sermaye yatırımı ve işletme
giderlerindeki maliyeti düşürmektedir.

Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) tedavisi; son zamanlarda kranyum içi hedef hacim ışınlamalarında oldukça yaygınlaşmış bir tedavi şeklidir. Üç boyutlu dokunuş anlamına gelen SRS tedavisi, tek fraksiyonda beyindeki iyi huylu ve kötü huylu lezyonların ışınlanmasında tercih edilmektedir. SRS tedavisinde öncelikli
amaç; hedef hacme gereken dozu en iyi şekilde verirken, çevre kritik organlar ile sağlıklı beyin dokusunu
maksimum düzeyde korumaktır. SRS amaçlı özel bir
tasarım olan Gamma Knife (LGK) cihazı ve SRS tabanlı
Linac cihazları ile kranyum içi lezyon ışınlamalarında
günümüzde doz konformitesi istenilen şekilde sağlanırken, kritik organların aldıkları dozlar da maksimum
ve ortalama doz olarak görülebilmektedir.
Teknolojinin, insan hayatı gereksinimlerini yerine getirmek adına sürekli bir değişim ve gelişim içinde olduğunu sağlık sektöründe de görmekteyiz. Radyoterapide yıllardan beri süre gelen ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen cihazlar ve tedavi şekillerindeki farklılıklar, hedef hacim ve kritik organ dozları üzerine yapılan çalışmalar da yine radyoterapi alanında daha
nice yeniliklerin ve gelişmelerin habercisi olmaktadır.

Şekil 2. Kolimatör Grupları

Stereotaktik sistem bileşenleri; stereotaktik çerçeve
desteği, stereotaktik çerçeve, CT indikatörü, MRI indikatörü, CT adaptörü, MRI adaptörü ve özel araçlardan
oluşmaktadır. (Şekil 3,4,5)

İşte bu yüzden ki tedavi cihazı firmalarının hep daha
iyisini üretmek ve sektöre sunmak adına bir çaba halinde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda da SRS
tedavilerinde kullanılan cihazlara ek, MASEP firmasına
ait INFINI model Rotasyonel Gamma Surgery tedavi
cihazı (Şekil 1) da eklenmiştir.

MASEP Infini Gamma Sistemi’nde yatak X, Y, Z eksenlerinde hareket eder. Otomatize üç boyutlu tedavi
yatağı intrakraniyal hedeflerin hızlı ve kesin bir şekilde pozisyonlanmasını sağlamaktadır.
60

Co radyoaktif kaynakların sayısı ve toplam başlangıç yükleme aktivitesi MASEP Gamma Sistemi: 60Co
radyoaktif kaynak sayısı= 30, toplam başlangıç aktivite: 2,88×1014 Bq

Şekil 1. MASEP Infini cihazı
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doz ağırlığı azaltılıp artırılarak istenilen doz dağılımı
elde edilir.

Şekil 3. MRI Indicator Box-Şekil 4. CT Indicator Box
Şekil 5. Koordinat Sistemi

MASEP INFINI TPS Sistemi Özellikleri
MASEP Infini RGS Cihazı planlama sistemi SuperPlan
V3.2 versiyonu; gelişmiş bir tedavi planlama sistemidir. Linux tabanlı olan bu sistem eş zamanlı doz
kontrolü sağlar ve kullanımı kolaydır. Tekli ya da çoklu hedefleri kolaylıkla ışınlamayı gerçekleştirir ve birçok görüntüleme sistemini destekler.

Şekil 7. T1-T2 MR füzyon

Kliniğimizde hastanın başına 4 noktadan lokal anestezi ile sabitlenen 2 farklı stereotaktik çerçeve (frame)
bulunmaktadır. Hastanın kafatasının anatomik yapısı
ve hedef lezyonun bulunduğu yere göre frame sabitleme işlemi gerçekleştirilir. Hastanın başının streotaktik çerçeveyle (frame) sabitlenmiş görüntüsünü (Şekil
6); çerçevesiz olarak çekilen farklı sekans görüntülerle
füzyon (çakıştırma) (Şekil 7) yapmamıza olanak sağlar. Bu yönteme, özellikle hedef lezyonun ya da hedef
lezyona çok yakın bulunan kritik organların daha net
görüntülendiği farklı MR ya da CT sekanslarıyla füzyonları için başvurulmaktadır. Bu durum, tedavide
hem hedef dozunun istenilen lezyona verilmesi hem
de kritik organların aldığı dozları daha iyi kontrol
edebilme açısından önem taşımaktadır. Özellikle vasküler yapı bozukluklarında MR anjiyo görüntüleri,
vestibular schwannoma vakalarında koklea dozunun
daha iyi kontrol edilebilmesi adına MR T2 sekans görüntüleri, Trigeminal Nevralji vakalarında beyin sapından çıkan 5. kafa çifti sinirlerinin daha iyi görüntülendiği T2 CISS (Constructive Interference in Steady State) görüntüleri stereotaktik tedavide önemli referans
görüntülerdir.

Şekil 8. Füzyon Kontrolü

İntrakranyal lezyon ışınlamalarında, dokular su eşdeğeri yoğunluğunda kabul edilir ve doz hesaplamaları
bu şekilde gerçekleştirilir. Algoritma, doz hesaplaması için pek çok veriye ihtiyaç duyar. Bunlar, kaynakodak mesafeleri, soğurma katsayıları, doz profilleri
olarak sayılabilir. Tedavi Planlama Sistemi Monte Carlo simülasyon tabanına girişi yapılan tüm veriler, sistemsel analizlerle işlenir. Sisteme aktarılan görüntüler, 60Co kaynaklarının pozisyonlanması, girilen doz
bilgileri, sayısal veriler, istenilen bloklama şekli SuperPlan V3.2 TPS sisteminde işlenerek planlama gerçekleşir. Sonuç olarak hedef lezyon PTV ve kritik organların aldığı maksimum, minimum ve ortalama doz
DVH (doz hacim histogramı) (Şekil 10) ile eğrisel ve
sayısal olarak görülebilir, bu da stereotaktik tedavilerde izodoz dağılımıyla (Şekil 9) birlikte iyi bir doz
kontrolü yapmamızı sağlamaktadır.

Şekil 6. Image Import

Planlama sistemi her bir noktasal atışın birleşimini
(Composite Shots) ve dozların kesişim ve birleşim
durumlarındaki doz etkileşimlerini gösterir. Anlık olarak görülen bu değişim, gerektiği durumlarda kolimatör boyutları değiştirilerek ve seçili kolimatörün

Şekil 9. İzodoz Dağılımları
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Şekil 10. DVH Tablosu
Şekil 12. Bloklama 3 Boyutlu Görüntü

Stereotaktik tedavilerde öncelikli amaç, PTV’ye istenen dozu maksimum ve en iyi kalitede verirken, sağlıklı doku ve kritik organları en iyi şekilde korumaktır.
Hedef hacim, kritik organlara komşuluk durumunda
ya da invaze haldeyse, bu iki amacı gerçekleştirmek
bazen zor olabilir. Tam bu noktada, RGS MASEP Infini
cihazının iki özelliği kullanılmaktadır.
Bunlardan birincisi; kaynakların rotasyonel hareketi
halinde kritik organa en yakın ve kritik organı gören
açılarda manuel olarak açı aralığı belirlemek (Şekil 11)
ve bu açılarda switchlerin 90o dönmesi ile kapalı konuma geçerek bloklama sistemini gerçekleştirmektir.
Yani belirlenen açılarda gamma ışınlarının kesilmesi
ve diğer açılarda aktif halde devam etmesidir.

Şekil 13. Manuel Blok Açısı Sisteme Giriş Ekranı

Önemli olan bir diğer özellik ise; hedef hacim tedavisinde kullanılan her atımda bloklama sistemi devreye
girmez, sadece kritik organ ile aynı MR kesitinde yer
alan atımlarda bloklama sistemi devreye girer. Böylelikle hedef hacim doz sarımında önemli kayıplar söz
konusu olmaz iken, kritik organın iyi bir şekilde korunarak olabilecek minimal dozu alması sağlanır. (Şekil
14,15)

Diğer bir bloklama sistemi ise, korunması istenilen
yapının, organ tanımlamasını “avoidence” olarak değiştirilerek, korunmak istenen kritik organı gören en
yakın rotasyonel açılarda ışının durması ve diğer açılarda devam etmesidir. Bu bloklama yönteminde, açı
aralıklarını otomatik olarak sistem kendisi düzenlemekte ve bloklamaktadır.

SRS tedavilerinde plan kalite değerlendirmesi hem
PTV hem de sağlıklı dokular için oldukça önemlidir.
Hedef lezyonun tamamı ya da %95’lik hacminin verdiğimiz dozu tamamen kapsaması istenirken, verilen
doz dağılımının PTV hacminden sağlıklı dokulara doz
aktarımının minimum olması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, plan kalitesi sadece hedefe doz vermekle değil, sağlıklı dokuları da maksimum düzeyde
korumakla değerlendirilmelidir.
Konformite indeks, uygunluk indeksi olarak SRS tedavilerinde kalite kontrol açısından iyi bir değerlendirme parametresidir. Yıllardır Konformite İndeks
üzerine yapılan çalışmalar sonucunda kabul edilebilir
geçerlilikteki en iyi indeks, Paddick tarafından ortaya
atılan Konformite İndeks olmuştur ve günümüz SRS
tedavi plan değerlendirmelerinde de gözönüne alınmaktadır.

Şekil 11. Manuel Bloklama Aksiyal Görüntü

Masep Infini RGS tedavi cihazında DVH grafik tablosunda Konformite İndeks değeri, sistem tarafından
hesaplanmakta ve okunabilmektedir.
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2009 da Pamukkale Üniversitesi
Fizik Bölümü’nden mezun olup
2010 yılında Formasyon eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında
İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Fizik Yüksek Lisans
Programı’ndan mezun olup Bakırköy Sante Sağlık Hizmetleri’nde Fizikçi olarak çalışmaya
başlamıştır.Bir dönem İş Güvenliği Uzmanlığı da yaparak 2014’te MedicalPark Gebze Radyasyon Onkolojisi’nde Medikal Fizikçi olarak çalışmaya
başlamıştır.2016-2018 yıllarında İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Sağlık Fiziği bölümünde okuyarak mezun olmuştur.Üsküdar Üniversitesi MYO’nda radyoterapi dersleri de veren Sevnur Taner hala Gebze MedicalPark Hastanesi’nde Medikal Fizik Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Şekil 14: Koklea Bloksuz İzodoz Dağılımı (6 Gy’lik)

İntrakranyal lezyonlar; kafatası içinde bulundukları
yerleşim yerine göre tedavi masası 3 boyutlu hareket
eder ve bazı durumlarda cihaz içinde çerçevenin tedavi esnasında cihaz iç haznesine çarpma durumları
olabilir. Bu durumlarda SuperPlan TPS Sistemine girilen frame koordinat bilgileri ve cihaz izomerkez eşitleme yöntemine göre çarpma riski bulunan atımlarda
sistem atım yapmaya izin vermez. Yine riskli bölgelerde bulunan lezyonlar için hem TPS sisteminde her
atımın pozisyon kontrolü sanal tedavi ile görüntülenmekte hem de tedavi planı hasta tedaviye alınmadan
‘’Collision Check’’ yöntemiyle cihaz üzerinde kontrol
edilebilmektedir.

Şekil 15: Koklea Bloklu İzodoz Dağılımı (6 Gy’lik)

Sonuç olarak, insanoğlunun her alanda olduğu gibi
sağlık alanında teknolojinin getirdiği yeniliklere alışması zaman alabiliyor. Radyoterapi alanında da herşey X ışını keşfiyle başlamış sayılırsa, ilk tomografi
cihazı, ilk Linac, ilk SRS tabanlı tedavi cihazları derken
farklı firmaların farklı tasarımlarla yeni tedavi cihazları
tasarlaması da teknolojinin ilerlemesi ile gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, amacımız radyoterapi ve
radyocerrahi alanında en iyi tedavi şeklini iyi bir teknoloji ve daha az maliyetle gerçekleştirmek olup, Masep Infini RGS tedavi cihazı da bu ihtiyacı önemli ölçüde karşılamaktadır.
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HOBİ BÖLÜMÜ: RESİM SANATI
Prof. Dr. Ayfer HAYDAROĞLU

Resim yaparken kaliteli malzemeler kullanmazsanız
iyi sonuç elde edemezsiniz. Kaliteli resim malzemeleri, boyalar, fırçalar çok pahalıydı ve memur ailemin
bana bu konuda desteği olamıyor, harçlıklarımdan
yeterli para birikemiyordu. Buna sonunda bir çare
buldum. Çeyizlik eşya satan bir komşumuz vardı.
Üzeri resimli bebek yorgan, yastık takımları satardı.
Ona parça başı resimler yapmaya başladım. Bambiler,
su kenarında ceylanlar, tavşanlar, civcivler. Pofuduk
aplike edilmiş boyalı hayvancıkların çevresinde sazlıklar, mini göletler. Benim için bu resimleri yapmak çok
kolay ama nefretlik bir şeydi. Ancak kaliteli resim
malzemelerine yetip artıyordu bile.
Tıp okurken de resim yapmaya devam ettim ama
mezun olduktan sonra bir müddet resim çalışmalarıma ara verdim.

R

esim yapmaktan
büyük keyif alıyorum ve resim
yaparken
dinleniyorum. Hafta sonlarında,
tatillerde, boş vakit
buldukça resim yapıyor, sergilere gidiyorum. Bu kadar tabloyu
hangi ara yapabildiniz
diye soranlara şaşırıyorum. Bir şeyi gerçekten
Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu
yapmak
istiyorsanız
Ege Üniversitesi Radyasyon
zaman
yaratabilirsiniz.
Onkolojisi A.D.
Daha az uyuyabilir, daha az televizyon seyredebilir, daha az gezebilir, sonunda zevk aldığınız uğraşınıza vakit ayırabilirsiniz.
Ben de bunu yapıyorum.

Konsantrasyon Sorunum Vardı ve Resim Yapmaya
Ara Verdim
Resim yapmaya ara vermemin en büyük nedeni konsantrasyon sorunumdu. Sakın resim yapmaya konsantre olamadığımı sanmayın. Tam tersi!
Benim sorunum aşırı konsantrasyonumun olmasıydı.
Resim yaparken acıkmam, susamam, telefon gelir,
kapı çalar duymam, yemek yanar umurum olmaz. Sonunda ev halkı isyan bayraklarını açar. Mezun olduktan sonra işlerimin yoğunluğu, akademik çalışmalar,
evlilik, çoluk, çocuk derken bu yoğunlukta bu konsantrasyon benim için bir süreliğine lüks oluverdi.
Akademik kariyer basamaklarından çıkıp işlerimi bir
şekilde yoluna koyduğumda çok yorulduğumu fark
ettim. Dinlenmemin ancak resim yaparak mümkün
olabildiğini biliyordum.
Tekrar Resim Yapmaya Başlıyorum…

Resim Yapmaya Ne Zaman Başladım?
Resim yapmaya çok küçük yaşlarda başladım. Akranlarım çöpten adam yaparken ben gayet şekilli çizgiler
çizebiliyor ve boya kalemlerini çok iyi kullanıyordum.
Ortaokul yıllarında resim ödevleri dışında hobi olarak
sürekli resim yapmaya başladım. Lisede okul sergilerinde benim ayrı köşem olurdu.
Lise birinci sınıfta bizzat benimle özel olarak ilgilenen
çok iyi bir resim öğretmenim oldu. Bana yağlıboya
tekniğini öğreten ve sevdiren odur. Resim sergilerine
gitmemi sağladı, resimlere yorumlayarak bakmayı
öğretti. Hatta güzel sanatlarla ilgili yurt dışı bir burs
bile buldu. Sevgiyle andığım Saadet hocam annemi
çağırdı ve benim güzel sanatlara yönelmem gerektiğini, kabul ederlerse benim için bir yurt dışı resim
eğitimi için burs ayarlayabileceğini söylediği zaman
dünyalar benim olmuştu ama sevincim çok kısa sürdü. Çünkü ressamlık aileme göre meslekten sayılmıyordu. Ben ya doktor ya da mühendis olmalıydım.
Fen derslerinde notlarım 10 üzerinden çift sıraydı.
Ailem için fen derslerinde bu kadar başarılı kızlarının
ressam olmak istemesi, üstüne yurtdışı burslar bulmaya kalkması kabul edilir gibi değildi. Resme eğilimim onlara küçük kızlarının ellerinden uçup gitmesi
gibi geldi. Ben de ne yapayım? Gittik sonunda doktor
olduk.
Daha lise eğitimim sırasında okullu bir ressam olamayacağımı anlamıştım ama ben inatçı bir kızdım ve resim yapmayı asla bırakmayacaktım. Benim kısmetime
resim sanatını kendi kendime öğrenmek düşmüştü.
Resim teknikleri ile ilgili kitapları okuyarak, ders gibi
çalışarak ve uygulayarak bir şeyler öğrenmeye çalışmalıydım.

Resim 1: Yıllar sonra yaptığım ilk hayali kuru
pastel resimlerim (1993-24x30 cm boyutlarda)

1990’larda önce yalnız desen çalışmalarına başladım.
Ardından küçük boyutlarda kuru pastel resimler yapmaya. Birkaç yıl böyle çalıştım (Resim 1).
Sonra kendime bir resim kursu aradım. Modern resim
teknikleri üzerine çalışan Celal Yetkin Atölyesi`nde bir
yıl süreyle çalıştım. Celal hoca doğal taşlara baktırıp
içimizden geldiği gibi resimler yaptırırdı. Daha ilk gün
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elime aldığım taşa yarım saat bakıp, daldığım taştan
çıkıp yarım saatte çılgın gibi hızla enli fırçalarla büyük
boy bir yağlıboya tablo bitirmemden çok etkilendi.
Bu arkadaşınız taşa başka bakıyor, konsantre olmasını
biliyor dedi. Bir müddet özgür fırça darbeleriyle çalıştım. Sürekli atölyeye gitmek çalışma tempoma uyamadı. Katıldığım zaman mesleğimi söylememiştim.
Bir şekilde keşfedildi, herkes bir sağlık sorununu anlatmaya, hatta komşularınınkini bile sormaya başladılar. Benim zorla ayırdığım bir saatlik zamanı benden
çalıyorlardı. Bilirsiniz otobüste giderken söylenmeyen
iki meslek vardır. Biri doktorluk, diğerini tahmin edin
artık. Atölye çalışmasını bıraktım. Kendi yarattığım
figüratif, yarı soyut, kuru pastel teknikte olan tarzıma
döndüm.
Meslek icabı çok sık yurt dışına gidiyor, kongrelere
katılıyordum. Yurt dışında her gittiğim yerde müzelere, sergilere muhakkak gidiyordum. Resimle ilgili kitaplar ve malzemeler alıyordum. 90`lı yılların sonuna
doğru çalıştığım resim boyutlarım büyüdü, kuru pastel resimlerini değişik tekniklerle sulu boya, akrilik
boya resimleri takip etti.

Ancak bir objeye bakarak resim yapmak, benzetmeye
çalışmak beni sınırlıyordu, tamamen hayali, özgür,
duygularımın beni götürdüğü yere göre resimler
yapmak, yarı soyut figüratif resimler üzerinden tekniğimi geliştirmek bana daha cazip geldi. Zaman kısıtlığı nedeniyle küçük boy kuru pastel resim çalışmalarım giderek iyice büyük boyutlara ulaştı. Yıllar sonra
tekrar yağlıboya resimlere başladım. Yağlıboya resim
yapmayı çok severim, hatta terebentinin, boyaların
kokusunu bile severim ama çok vakit aldığı için ve
evdekilerin kokudan rahatsız olmaları nedeniyle yağlıboya resim yapmaya daha az fırsat bulabiliyorum.
Teknik açıdan daha pratik oldukları için resimlerimin
çoğu kuru pastel ve akriliktir.
Deforme edilmiş çizgilerde modernize hatlarda duygu yüklü hayali resimler yapıyorum. Ana temam her
zaman insandır. Yarı soyut insan portreleri yanı sıra
arada bir yaptığım manzara resimleri içinde bile her
zaman insan vardır. Foça resimlerinde balıkçılar, köy
resimlerinde köylüler...
Renk Dünyam…
Renk dünyamda özel bir tercihim olmamakla birlikte
duygularımın beni götürdüğü renkler üzerinde yoğunlaşmaktayım. Genellikler pastel renkler, kırık renk
armonisi tercihim oluyor. Doğal toprak renklerini favori olarak görüyorum.
Mesleki açıdan da yaptığım her işe sanatsal açıdan da
bakarım. Tıpkı şairin şiirine, ressamın resmine baktığı
gibi. Yaptığım, organize ettiğim işlerde muhakkak
sanatsal açıdan bir artılar vardır. Sonuçta benim düzenlediğim kongre, sempozyum gibi organizasyonlara, katılanlar bunu hissederler, benim duygu ve heyecanımı paylaşırlar.

İlk Sergim
İlk kişisel resim sergim “Atatürk Resimleri Sergisi” idi.
Bir gün odama asacağım Atatürk resmini kendim
yapmak istedim, beğenmedim, bir tane daha yaptım,
olmadı daha güzelini yapabilirim dedim. Derken gülen Atatürk, çocuklarla Atatürk, kalpaklı Atatürk,
gençliği, yaşlı hali derken bir yığın Atatürk resmim
birikti ve sonunda onları sergiledim (Resim 2).

Resim Ödülüm…
Resim yapmada çok iddiam olmadığı için yarışmalara
katılmayı pek düşünmem. Ancak 2004’de onkoloji ile
ilgili kanser hastalarının ve kanserle çalışan sağlık
mensuplarının katılacağı bir yurt dışı yarışma düzenlendi. “Oncology On Canvas” adlı uluslararası resim
yarışmasına “Plant Of Life” isimli eserimle katıldım ve
en iyi akrilik resim tekniği dalında birincilik ödülü aldım. Birçok profesyonel ressamın da hasta ve hasta
yakını olarak katıldığı bir resim yarışmasında, resim
eğitimi açısından alaylı sayılacak biri olarak teknik
birincilik almam beni çok mutlu etti. Çünkü yıllardır
özel bir eğitim almadan akrilik figüratif resimlerde
kendi kendime geliştirdiğim “kuru fırça akrilik” tekniğim birincilik almıştı. Meme kanserli bir kadının tarama, tanı anı, tedaviler ve izlem süreçlerini 30x40 cm
minicik bir tabloya sığdırdım. Hastanın duygularının
hastalık sırasında solan, iyileşme sürecinde tekrar filizlenen bir bitkiyle betimlendiği bir güzel eser oldu
(Resim 3).

Resim 2: Sulu Akrilik teknikte tuval üzerine
Atatürk resmi (1997, 50x70cm)

Bu arada şunu da öğrendim; sanatta yarattığını beğenmenin sınırı yoktur. Elbette her zaman daha mükemmelini yapma potansiyelindesin ve bunu hissetmek seni her zaman ileri götürür. Sonunda o sıralar
için kendime has “sulu akrilik çalışma tekniği” geliştirerek suluboyaya benzer Atatürk portreleriyle bir tarz
yakalamış oldum.
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Ben genelde yurtdışı seyahatlerde uçakta çok fazla
eskiz çalışması yaparım. Gittiğim, gezdiğim yerleri,
müzeleri özümserim. Sonra gittiğim yerin özelliklerini
de yansıtan resimler ortaya çıkar. Resimlerim bir tarih
aralığında birbirini çağrıştıran dizi şeklinde olur. İsviçre seyahatim sonrası kalbim serisi ortaya çıktı. Belki
saat gibi muntazam çalışan bir organı yüceltmek fikri
beni etkiledi (Resim 4).

Resim 3: “Oncology On Canvas”adlı bir uluslararası
resim yarışmasında akrilik dalında birincilik ödülü alan,
meme kanserli bir kadının, tanı, tedavi ve izlem süreçlerini anlatan eserim “Plant Of Life” (2004, 30x40 cm).

Kişisel Resim Sergilerim…
Şimdiye kadar İzmir, İstanbul, Antalya ve Kuşadası’nda olmak üzere onbir kişisel resim sergim oldu.
Sayısın hatırlamadığım kadar çok karma sergilere katıldım. Kişisel resim sergilerim;

Resim 4: Kalbim serisinden 3 örnek, Zürich hatırası,
kuru akrilik teknik, tuval üzerine (2009).

İspanya seyahatlerim sonrası yağlıboya Flamenko’dan etkilenen resimler ortaya çıktı (Resim 5).

İzmir, EÜ Tıp Fakültesi, “Atatürk Resimleri” Sergisi,
1997
İzmir, Atatürk Kültür Merkezi, (Kuru pastel ve akrilik
resimler), 1998
İstanbul, Dünya Sanat Galerisi, (Kuru pastel ve akrilik
resimler), 2000
İzmir, Teknik Üniversiteliler Birliği, (Yağlıboya ve akrilik resimler), 2001
Antalya, Limra Otel, (Yağlıboya ve akrilik resimler),
2003
Gönen, Audi Show Room, (Yağlıboya ve akrilik resimler) 2005
İzmir, Atatürk Kültür Merkezi “Kalbim Serisi” Resim
Sergisi, 2011
Kuşadası, “Kalbim Serisi” Resim Sergisi, Pine Bay Otel,
2011
İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu, “Retrospektif Resim
Sergisi” 2015
İzmir Tabip Odası, “Portreler” Dijital Resim Sergisi,
2017
İzmir, EÜ Muhiddin Erel Amfi Fuayesi “Meme Kanseri
Farkındalık Ayı Resim Sergisi” 2017

Resim 5: Barselona hatırası tuval üzerine yağlıboya
resimlerim. (2010)

Kişisel resim sergilerim dışında dokuz tıp kitabım var.
Kitap yayın ve sergi tarihlerime baktığım zaman ilginçtir bir kitap, bir sergi şeklinde gidiyor. Belki de
yoğun resim yapma dönemlerim yoğun bilimsel çalışma süreçleri sorası bir kaçış yoluydu…
Resim kaynaklarım
Resimlerimi hayali yaptığımı belirtmiştim ama her
sanatçının etkilendiği ve birikim yaptığı alanlar vardır.

Resim 6: Digital resim sergimden. Tuval üzerine
print edilmiş. (50x70 cm, 2017)
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on sergimde ise dijital resimler yaptım (2017). Tabletimde, özel kalemimle Procreate programında değişik
rengârenk figüratif yarı soyut resimler oldu (Resim 6).
İleriki Sanatsal Hedeflerim…
Görsel sanatların tümü beni ilgilendiriyor ve denemediğim türlerde de çalışmalar yapmak istiyorum. Şu
sıralarda artık emekliliğe kendimi hazırlamak, elim
fırça tutarken daha fazla resimler yapmak, farklı teknikler denemek istiyorum. Hayalimde heykel ve seramik gibi biçimsel ve üç boyutlu teknikleri öğrenmek,
bu konularda yeteneklerimi sınamak ve geliştirmek
var. Ne derler bilirsiniz; öğrenmenin yaşı yoktur. Benim de güzel sanatlarda öğrenecek daha çok şeyim
var…
.
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MEDİKAL FİZİK GÜNÜ
SİZLERDEN GELEN FOTOĞRAFLAR
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BİZE YAZIN
Sorularınızı Bekliyoruz!
Unutmadan söyleyelim, yazdığınız her görüş bizim için önemlidir,
bu bağlamda değerli yazınız bir sonraki sayıda yayınlanacaktır.

medfizonline@gmail.com

YAZARIMIZ OLUN
Yazarlarımızı Bekliyoruz!
Bu dergi hepimize ait. Bu dergi okumaktan zevk alan, yazmaktan zevk alan, dinlemekten zevk alan, düşünmekten, öğrenmekten, yeni bir bilgi keşfetmekten, korkusuzca eleştirmekten, uzlaşmaktan, araştırmaktan, dostluktan ve dost olmaktan, var
olmaktan ve medikal fizik uzmanı olmaktan zevk alan herkese aittir.
Eğer siz de “Bir fikrim var” diye düşünüyorsanız ve eğer içinizden kendi kendinize
“Bunu yazmalıyım” diyorsanız, şevkinizi kırmayın ve iletişim adresimizden bizimle
irtibata geçin...
Siz, değerli meslektaşlarımızı yazarımız
olarak bekliyoruz.
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Antonie Henri Becquerel (15 Aralık 1852 – 25 Ağustos 1908)
1903 Nobel Fizik Ödülü
"in recognition of the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity"
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