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MERHABA
Elinizdeki 10. Sayımızın ana teması IGRT (Görüntü Rehberliğinde

Tüm kongre programı, görüntüleme ve radyoterapinin iç içeliği

Radyoterapi). IGRT Klinik uygulamalar ve IGRT kullanılarak kalite

şeklinde planlanıp konuşmacıların bu şekilde seçildiği görülmekte-

kontrol yapılması bu alanda yer alan önemli konular.

dir. Seçilen konuşmacılara bakıldığında konusunda uzman olanların, ayrıca da yurtdışında çalışan Türk bilim insanlarının olmasının

16. Ulusal Medikal Fizik Kongresi (2017) çalışmaları sürüyor;

da kongredeki tartışma ve anlaşılabilirliği arttıracağını düşünmek-

28-29-30 Ekim Tarihleri arasında toplanacak olan “16. Ulusal

teyim.

Medikal Fizik Kongresi” Bilimsel Programı, Kongre Düzenleme

Kongrenin 2.ve 3. günü sabah oturumlarının yine kurs programı

Komitesi ve Bilimsel Kurulu yayınlandı. Bilimsel Programda, ülke-

olarak düzenlenmesi ve seçilen konuların spesifik oluşlarının ilgiyi

mizden çok değerli çağrılı konuşmacılar ile birlikte değişik ülke-

arttıracağını ummaktayım.

lerden çağrılı konuşmacı olarak yer alan uzmanların varlığı dikkat
çekiyor. Konuk uzmanlar içinde, Güney Kore’den Dr. Sang Hoon

Kongrenin tek salonda düzenlenmesi, medikal fizik alanınıdaki 3

Jung MRRT (Manyetik Rezonans destekli Radyoterapi) başlığı

grubun tartışmaları daha geniş açıdan değerlendirmesini sağla-

altında iki sunum ile katkı yapıyor.

yacaktır.

Sang Hoon Jung “Samsung Comprehensive Cancer Center,

Sözel sunumlara geniş zaman ayrılmasının da çalışma hazırlayan

Department of Radiation Oncology” bölümünde Medikal Fizik

genç meslektaşlarımızın kendilerini ifade etmelerinde önemli oldu-

alanında Clinical A. Profesör olarak çalışıyor. İlk konuşmasının

ğu kanısındayım. Katılım ve çalışmaların yoğun olması beklen-

konusu: “Integration of MRI in Radiotherapy”, ikinci konuşma-

mektedir”.

sının başlığı ise

“ Experience of MRCAT in Radiotherapy for

Kongre ile ilgili gelişmeler kongre web sitesinden izlenebilir.

Prostate Cancer” Manyetik Rezonans Görüntülemenin(MRI)
radyoterapide yoğun olarak yer aldığı günümüzde her iki konu-

Amerika Ulusal Medikal Dozimetrist Günü.

nun da ilgi çekeceği beklenmektedir.

AAMD (The American Association of Medical Dosimetrist) kuru-

Yine, birinci konuşmacı olarak, komşumuz Yunanistan’dan iki

luşu her yıl Ağustos ayının üçüncü çarşambasını “Ulusal Medikal

uzman bulunuyor. Profesör Dr. Constantin Kappas. Kappas, Me-

Dozimetrist Günü” olarak

dikal Fizikçilerin Uluslararası Statüsü Panelinde panelist olarak yer

kutluyor. Kutlamalarda me-

alıyor. Ek olarak, yapacağı konuşmanın başlığı ise “Biological

dikal dozimetrist mesleğinin

Effects

önemi,

of

ELF

and

RF

Radiation”

Kappas,

Larissa

Universitesi’inde Medikal Fizik Bölümünün Başkanı pozisyonun-

eğitimi,

görevleri,

misyonu dile getiriliyor. Bu

da. Yunanistan’dan gelen ikinci ko-

yıl

nuşmacı

Thessaly

Ağustos 2017 tarihine rastlı-

Universitesinde A. Profesör olan Kiki

yor. Radyasyon onkolojisi

Theodorou,

ekibinin çok önemli parçası

ise,

yapacağı konuşmada

“Personalised

Adaptive

dozimetrist

günü

16

olan dozimetrist dostlarımı-

Radiotherapy” konusuna yer veri-

zın

yor. Yunanistan’dan gelecek olan iki

dozimetrist

günlerini

kutluyoruz.

konuşmacı daha önce de ülkemizi

Ayrıca 16 Ağustos kaybettiğimiz dostumuz ve meslektaşımız İs-

ziyaret etmişlerdi. Gelecek sayımızda, Kongreye davet edilen ve bu

mail Özbay’ın doğum günü. Kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz.

yazımızda yer almayan tüm yabancı

Gelecek sayımızda görüşmek üzere.

konuşmacılar hakkında daha ayrın-

Haluk Orhun

tılı bilgiler vereceğiz.
16. Medikal Fizik Kongresi ile ilgili olarak, görüşlerine başvurduğumuz Kongre Düzenleme Komitesi Üyesi Med. Fiz. Uzm. Fadime
Alkaya’nın görüşleri ise şöyledir; “Teknolojinin gelişmesi ve özellikle görüntüleme alanındaki gelişmeler radyoterapinin gelişimini
ve tedavi tekniklerinin çeşitlenmesini sağlamıştır. Yani günümüz
tedavileri görüntüleme öncelikli tedavilerdir. Böylece tedavi kaliteleri, güvenliği ve doğruluğu artmaktadır. Kongrenin genel konsepti
bu açıdan oldukça dikkat çekicidir. 'MR Therapy' ; MR bazlı radyasyon tedavileridir. Bu diğer kongrelere nazaran bir farklılıktır
bizim açımızdan.
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TEKNOLOJİNİN ZAFERİ:
STEREOTAKTİK AKCİĞER RADYOTERAPİSİ
Prof. Dr. Enis ÖZYAR
Radyoterapi cihazlarında son 10 yılda meydana gelen büyük teknolojik değişimin sonucunda, günlük radyoterapi uygulamalarımızda büyük değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. Eski yıllarda günlük hayatımızda sık olarak tedavi ettiğimiz bazı hastalıkları (Testis tümörü, multipl myelom, mide-pankreas kanseri) artık eskisi kadar tedavi etmezken, eskiden nadiren tedavi
ettiğimiz bazı hastalıkları (Erken evre akciğer kanserleri, akciğer metastazları) ise daha sık ve farklı teknolojiler kullanarak tedavi etmeye başladık. Stereotaktik tedaviler, hipofraksiyone tedaviler ve yeniden ışınlamaları günlük uygulamalarımızda daha sık
kullanmaya başladık. Bu yeni tedavi alanlarından biri de Stereotaktik Akciğer Radyoterapisidir (SBRT).
Akciğer kanserleri günümüzde hemen hemen bütün ülkelerde kadın ve erkeklerde en sık görülen ilk 3 kanser türü arasında
yer almakta, en öldürücü kanserler arasında ise ilk sırada bulunmaktadır. Akciğer kanserli hastalar tanı anında karşımıza farklı
evrelerde gelmektedir. Erken evre hastalar %15-25’i, lokal ileri evre hastalar %30-40’ı, ve uzak metastatik hastalar kalan %3555’i meydana getirmektedir. (1) Erken evre hastalıkta ana tedavi yöntemi cerrahi, lokal ileri evre hastalıkta küratif kemoradyoterapi ve/veya cerrahi, uzak metastatik hastalıkta ise palyatif kemoterapi ve radyoterapidir. Tanı anında uzak metastazı
olmayan erken ve lokal ileri hastalarda ise tedaviye rağmen takiplerinde yüksek oranda lokal yineleme ve uzak metastaz gelişmektedir.
Sigara ile direk ilişkisi çok iyi bilinen akciğer kanseri en çok 50-70 yaşları arasında görülmektedir. Bu hastaların büyük çoğunluğunda, kalp ve kronik akciğer hastalıkları da tabloya eşlik etmektedir. Akciğer kanserli erken evre hastalarda ilk tedavi seçimi
olarak cerrahi tedavi (lobektomi veya pnömonektomi) kullanılmaktadır. Son yıllarda cerrahi tekniklerde de büyük değişiklikler
meydana gelmiş ve açık ameliyatların yerini endoskopik/robotik yöntemler almaya başlamıştır. Literatürde, cerrahi yöntemlerle 5 yıllık genel yaşam oranları %50-70 arasında değişmektedir. Cerrahi yöntemde hastaların genel anestezi alması, ameliyat
sonrası 2-3 gün süreyle göğüs tüpüyle kalması ve hastanede 4-5 gün yatmaları gerekmektedir. Yandaş hastalıklar, ameliyat
sonrası tıbbi sorunların gelişmesine neden olmakta, akciğerin bir bölümünün çıkarılması da zaten sınırlı olan hastaların akciğer
rezervlerini azaltmakta ve alınan sonuçları olumsuz etkilemektedir. En iyi merkezlerde bile ameliyat sonrası ilk 1 ayda meydana
gelen ölümlerin oranı %2-4’ler seviyesindedir. Anestezi riski yüksek olan hastalarda ameliyat süresini kısa tutmak amacıyla
yapılan sınırlı cerrahiler ise takipte lokal başarısızlık oranlarını arttırmakta ve bu nedenle bu tür tedaviler yetersiz kabul edilmektedir. Genel anestezi alamayan hastalar ameliyat şansını kaybetmekte ve radyoterapi için aday olmaktadır. Bu hastalara
“Medikal Inoperabl” (tıbbi ameliyat yapılamayan) hasta grubu adı verilmektedir. (2)
“Medikal Inoperabl” hasta grubunda uzun yıllar konvansiyonel konformal radyoterapi (KRT) yöntemleri kullanılmış olup tedavi
alanına genellikle primer tümörle birlikte elektif lenfatik alanlar da ilave edilmiştir. Bu yöntemle tedavi edilen hastalarda genellikle 60-70 Gy’lik toplam dozlar uygulanmakta, ancak bu dozlarla bile lokal başarısızlık oranları %60-85’lere kadar çıkmaktadır.
5 yıllık genel yaşam oranları cerrahi serilerin çok altında olarak %10-20’ler seviyesine düşmektedir. Konvansiyonel radyoterapi
sonuçlarını iyileştirmek amacı ile literatürde toplam dozu artırmak, hiperfraksiyone radyoterapiyi kullanmak gibi stratejiler izlenmiş olsa da başarısı sınırlı kalmıştır. (3,4)
Stereotaktik beyin radyocerrahi yöntemlerinin 1960’lı yıllardan itibaren güvenle kullanılması, uygulanan tek fraksiyonlu yüksek
dozların yüksek lokal başarısı, teknolojinin gelişmesi ile bu yöntemin beyin dışı bölgelerde kullanılmasını gündeme getirmiştir.
İlk çalışmalardan, Karolinska Enstitüsünde tedavi edilen yüze yakın akciğer ve karaciğer lezyonlu hastanın ilk basit SBRT uygulamalarının sonuçları ümit verici bulunmuştur. (5) SBRT uygulaması yapabilen Lineer hızlandırıcı ve robotik sistemlerin 2000’li
yıllardan itibaren geliştirilmesi sonucunda erken evre akciğer kanserli hastanın tedavisinde hassas görüntü kılavuzluğunda,
yüksek dozda küratif- ablatif dozlarda radyoterapi tek ya da 5 fraksiyonda kullanılmaya başlanmıştır. Kısa sürede yüksek günlük doz uygulanması daha yüksek radyobiyolojik etkinliğe neden olmaktadır. KRT tedavilerle uygulanan 7 haftalık tedavilerin
BED10 doz eşdeğeri 80-90 Gy10 iken, SBRT ile 1 – 1,5 haftada uygulanan tedavilerin BED10 eşdeğer dozu 150-170 Gy10 olup,
etkinlik açısından KRT tedavilere göre 2 kat doz verilebilmektedir. (6) SBRT tedavilerinde radyasyonun etkinliğinin konvansiyonel fraksiyonlarda geçerli olan hücre ölümü üzerinden değil vasküler hasar meydana getirerek oluştuğunu ifade eden bilgiler
mevcuttur. (7) Tedavi alanlarının sadece gross tümör hacmine sınırlandırılması da çevre normal dokuların zarar görmesini engellemektedir. Bu uygulamalarda tümörün hareket etmesinden ileri gelen hedefin belirlenmesindeki belirsizlik ise çeşitli yöntemlerle aşılmaktadır. Bu yöntemler arasında tümörün anlık takibi, solunum fazının farklı zamanlarında ve nefes tutularak tedavinin yapılması bulunmaktadır. Tedavi planlaması sırasında yüksek doz düşüşü nedeni ile çevre dokulardaki dozlar sınırlandırılabilmektedir.
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Retrospektif öncü çalışmalarda, farklı fraksiyon dozu, toplam dozu, tedavi tekniği, doz reçeteleme ve planlamaları kullanılarak
akciğerde SBRT’nin güvenliği, uygulanabilirliği ve erken dönem yüksek lokal kontrol sonuçları ortaya konulmuştur. Üç yıllık
lokal kontrol oranları konvansiyonel tedavilerle elde edilen %20-40 oranlarından %80-90 oranlarına yükselmiştir. Bu oran son
yıllarda bir tümör grubunda elde edilen en büyük gelişmelerden biridir. (6,7,8)
İlk faz I çalışmalardan birisi olan Indiana Üniversitesi çalışmasında 47 hastada SBRT ile maksimum tolere edilebilen doz (MTD)
bulunmaya çalışılmıştır. Üç fraksiyonda toplam 24 Gy den başlanan doz yükseltimi 3 fraksiyonda toplam 60 Gy’e kadar yükseltilebilmiştir. Tedavi yan etkiler ve sonuçlar açısından son derece etkili bulunmuştur. (8) Toplam dozun karar verildiği bu çalışmadan sonra aynı grup tarafından yapılan faz II çalışmada 70 hasta 3x20 Gy ve 3x22 Gy dozlarında tedavi edilmiştir. 2 yıllık
lokal kontrol oranı %95 olarak bulunmuştur. Grade IV olarak adlandırılan ciddi yan etki 14/70 hastada gözlenmiş, 6/70 hasta
tedaviye bağlı yan etkilerden ölmüştür. Hangi hasta grubunun öldüğü araştırıldığında GTV hacmi 10 ml üstünde olan tümörler
daha küçük tümörlere göre 8 kat, santral yerleşimli tümörler, periferal yerleşimli tümörlere göre 11 kat fazla risk altında bulunmuştur. Bu çalışmadan sonra “no fly zone” (uçuşa yasaklı bölge) adı verilen bir bölge tanımlanmış ve erken evre akciğer kanseri literatürü santral ve periferal tümörler şeklinde ayrılmıştır. Santral bölge tanımı bronkoalveoler ağaca 2 cm ve daha yakın
olarak tanımlanmıştır. (9)
Bu çalışmalardan sonra A.B.D.’de RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) tarafından başlatılan RTOG 0236 çalışması en
önemli öncü çalışmalardandır. Bu çalışmada Indiana grubunun bulduğu MTD kullanılarak toplam 52 erken evre periferal tümörlü hasta 3 fraksiyonda 60 Gy dozda toplam 10-14 gün içinde tedavi edilmiştir. Heterojenite düzeltmesi yapılmadığından
sonradan bu dozun gerçekte 3x18 Gy olduğu anlaşılmıştır. 2006 yılında kapatılan çalışmada ilk sonuçlar 2009 yılında sunulmuş
olup, 2014 yılında olgun sonuçları sunulan çalışmada 5 yıllık tümör kontrolü %93, uzak metastaz oranı %30 ve genel yaşam
oranı %40 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada tedaviye bağlı ölümcül yan etki saptanmamış, ciddi grade III-IV toksisite oranı %
15 olarak bulunmuş olup, bu yan etkiler arasında akciğer fonksiyon yetersizliği, öksürük, radyasyon zatürresi, kaburga kırığı
yer almaktadır. (10)
Literatürde tek fraksiyona SBRT uygulayan merkezler de bulunmaktadır. Uygulanan toplam dozlar 15-34 Gy arasında değişmektedir. Takip eden çalışmalarda RTOG 0915 çalışmasında periferal tümörlerde tek seansta 34 Gy ile 4 fraksiyonda 48 Gy üst
üste günlerde uygulanarak karşılaştırılmıştır. (11) Bu çalışmada iki grup arasında belirgin fark saptanmamış, tek fraksiyonda 34
Gy’in 3 fraksiyonda 54 Gy ile faz III bir çalışmada karşılaştırılması planlanmıştır.
Erken evre periferal akciğer kanseri tedavisinde kullanılan ve etkinliği gösterilen bir başka doz rejimi ise 4 fraksiyonda 50
Gy’dir. Literatürde değişik merkezler tarafından kullanılan farklı tedavi rejimleri de bulunmaktadır. Farklı doz rejimlerini hem
etkinlik hem yan etki açısından karşılaştırmak amacı ile radyobiyolojik eşdeğer dozlar üzerinden konuşmak uygun hale gelmiştir. Fikir birliği olarak radyobiyolojik eşdeğer doz olarak tümör kontrolü açısından 100 Gy10 üzerinde olunması önerilmektedir.
Periferal lezyonlarda çevrede genellikle en fazla 1-2 kritik organ bulunmaktadır. (6)
Santral yerleşimli tümörler yerleşimleri nedeni ile yüksek oranda lenfatik metastaz yapma eğiliminde olduğundan erken evrede az tanı alabilmektedir. Santral yerleşimli tümörlerde kalp, ana damarlar, ana nefes yolları, yemek borusu yüksek doz bölgesinde kalmakta ve komplikasyon olasılığı artmaktadır. Santral tümörlerle ilgili yapılmış az çalışma olmakla beraber en önemlisi
RTOG 0813 çalışmasıdır. Bu çalışmada MTD bulmak üzere başlangıç dozu olarak 5 fraksiyonda 50 Gy seçilmiş olup, fraksiyon
dozunu 0.5 Gy artırarak en uygun dozun bulunması planlanmıştır. MTD olarak 5 fraksiyonda 60 Gy dozuna kadar gelinmiştir.
120 hastanın ön sonuçları 2015 yılında açıklanmış ancak takip süresinin kısalığı nedeni ile MTD henüz bulunamamıştır. Bir sistematik derlemede, 2 yıllık ortalama lokal kontrolün %85 düzeyinde olduğu bulunmuştur. BED10 dozu 100 Gy üstünde olduğunda lokal kontrolün daha iyi olduğu ortaya konulmuştur. (6) Santral tümörlerin SBRT’sinde tedaviye bağlı ölüm oranı (Grade
V toksisite) %2,8 olarak bulunmuş olup, BED3 dozunun 210 Gy üstünde olduğunda riskin yükseldiği gösterilmiştir. Grade III-IV
toksisite oranı ise %8,6 olarak bulunmuştur. Uluslararası Akciğer Kanseri Çalışma Grubu (IASLC) yaptıkları önerilerde yemek
borusu, hilus, ana damar, ana solunum yolu, frenik sinir, rekürren laringeal sinir veya brakial pleksus tutulumu varsa SBRT yapılmasını önermemektedir. (12)
“Medikal Inoperabl” hastalarda alınan ümit verici sonuçlar, akla aynı tedavinin operasyonu mümkün olan “Operabl” hasta grubunda da uygulanıp uygulanamayacağı konusunu gündeme getirmiştir. Burada 2 yöntemin avantaj ve dezavantajlarını bilmek
önemlidir. Cerrahinin avantajı patolojik tanının kesin ortaya konması, nodal evreleme yapılması ve tüm lobun çıkarılması nedeni ile daha geniş bir alanı ilgilendirmesidir. Buna karşılık invazif bir işlem olması, ölüm riski olması ve akciğer rezervini azaltarak
yan etkiye neden olması olumsuz yanlarıdır. SBRT’nin avantajları ise invazif olmaması, yüksek doz nedeni ile bağışıklık sistemini aktive edebilmesidir. Olumsuz yanları ise biyopsi alınmadıysa patolojik tanının bilinememesi, ayrıntılı patoloji bilgisi elde
edilememesi, nodal bir tedavi yapılmaması ve nodal evrenin bilinmemesidir. Yapılan retrospektif çalışmalar 2 yöntemin eşdeğer olduğunu göstermiştir. SBRT ile ilgili sorunun lokal ve nodal tekrarlama riskinin olmasıdır. (13)
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Avrupa ve A.B.D. kökenli 2 ayrı grup tarafından “Operabl” hastalarda cerrahi ve SBRT’yi karşılaştıran faz III çalışmalar yapılamaya başlanmış, maalesef, hasta alımının yeterli olmaması nedeni ile yeterli hasta sayısına ulaşamadan kapatılmıştır. İki çalışmaya
alınan toplam 59 hasta önceden planlı olmayan bir şekilde analiz edilmiştir. Lokal, bölgesel, uzak metastaz özellikleri benzer
bulunmuş, cerrahi kolda 6, SBRT kolunda 1 ölüm olduğu saptanmıştır. Grade III-IV toksisite oranları SBRT ve cerrahi için sırası
ile %10 ve %44 olarak bulunmuştur. İlginç olarak hastalıksız yaşam arasında fark yokken, genel yaşam SBRT kolunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Bu farkın cerrahi yapılan hastalarda akciğer fonksiyonun azalmasına bağlı hastanın
mevcut olan akciğer ve kalp sorunlarını artırması nedeni ile olabileceği yorumu yapılmıştır. Hasta sayısının az olması ve kısa
takip süresi fazla yorum yapmaya izin vermemektedir. Bu çalışmadan sonra İngiltere ve A.B.D. merkezli iki yeni çalışma başlatılmış olup, sonuçları merakla beklenmektedir. (13) Ülkeler kendi SBRT protokollerini yayınlamaya başlamıştır. (14)

SBRT’nin erken evre akciğer kanserlerinde kullanımı diğer yeni tedavi yaklaşımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. SBRT,
son yıllarda çok popüler olan oligometastatik hastaların akciğer metastazlarının tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Akciğer metastazlarında henüz hangi hastaların bu yöntem için en uygun hasta oldukları (tümör tipi, metastaz
sayısı vs. gibi) bilinmemektedir. Akciğer metastazlarının sıklığının, erken evre akciğer kanserlerinden fazla olması nedeni ile bu
konu Radyasyon Onkolojisi bilimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu yazıda özetlendiği üzere radyoterapi teknolojisindeki gelişmeler, erken evre akciğer kanserli uygun hastalarda tedavi süresinin 6 haftadan 1 güne inmesine ve lokal başarı oranının %15’lerden %90’lara çıkmasına neden olmuştur. Bu, hiç kuşkusuz
teknolojinin getirdiği bir başarıdır. Öyle görünüyor ki teknolojide gelişim, günlük uygulamalarımız da büyük değişime neden
olmaya devam edecektir. Önümüzdeki yıllarda geliştirilecek yeni yöntemler (MRG-Linak, proton tedavisi, solunum kontrol metotları, tümör takip sistemleri, görüntü kılavuzluğundaki yeni gelişmeler) günlük çalışma alanlarımızı aydınlatmaya ve tek ortak
hedefimiz olan hastalarımızın optimum düzeyde yarar görmesi için daha çok çalışmamıza neden olacaktır.
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Prof. Dr. Enis ÖZYAR
Dr. Enis Özyar, 1985 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1993 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda uzmanlığını tamamladı. 1993-2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
A.B.D.’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. 1999 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu.
2008 yılında Acıbadem Sağlık Grubunda çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.B.D. Başkanlığını yapmakta olup,
aynı üniversitenin Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans ve Radyoterapi Teknikerliği programlarının başkanlığını yapmaktadır. Özel ilgi alanları arasında baş-boyun kanserleri, jinekolojik kanserler, brakiterapi ve stereotaktik radyocerrahi uygulamaları olan Dr. Özyar’ın
SCI’de yer alan 80’nin üzerinde uluslararası yayını ve bu yayınlara aldığı 900’ün üstünde
atıf vardır. H-endeks puanı 18’dir.
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AYIN BÖLÜMÜ
OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

Okan Üniversitesi Hastanesi, geleceğin sağlık standartlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, sağlık sektörüne yön veren
kuruluşlar arasında yer almak vizyonuyla 2016 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 1999 yılında açılan Okan Üniversitesi, hastanenin temellerini oluşturmuştur. Sağlık alanında yaptığı akademik çalışmalarını ve tecrübesini “OKAN SAĞLIK” çatısı altında toplayan üniversite, son olarak sağlık sektöründeki birikimini ve deneyimini
aktaracağı OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’ni kurarak “OKAN” markasının ulusal ve uluslararası başarısını sağlık sektörüne
de taşımıştır. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kompleksi’nde yer alan; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Hastane Simülasyon Merkezi ile sağlık ve tıp eğitimindeki deneyimini
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile güçlendirip, hizmete sunmaktadır. Hastanemiz,
kurum kültürü gereği gelişen teknolojiyi yakından takip etmekte, hasta odaklı yaklaşımı ile hasta memnuniyetini ve hizmet
kalitesini sürdürebilir kılma hedefiyle hizmet sunmaktadır. 50 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu hastane, 500’ün üzerinde çalışanı, 100’ün üzerinde öğretim görevlisi ve hekimi, 250 yatak kapasitesi, 10 ameliyathane ve yeni doğan, pediatrik,
erişkin kapsamında 47 yataklı yoğun bakım ünitesi, teknolojik altyapısı ile tam donanımlı bir genel hastane olarak hizmet
vermektedir.
Okan Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi bölümü Nükleer Tıp bölümüyle birlikte hastanemizin B2. katında bulunmaktadır. Şu
anda bölümde faal olan bir adet lineer hızlandırıcıda Kasım 2016’dan itibaren yerli ve yabancı hasta alımı yapılmaktadır. Ayrıca Radyoloji bölümünden bağımsız olarak bölümümüzde bir adet 4D özellikli simülasyon tomografi cihazımız vardır. Hali
hazırda bir adet lineer hızlandırıcının kurulumu da devam etmektedir ve önümüzdeki Ekim ayı içerisinde hasta almaya başlaması planlanmaktadır. Kliniğimizde iki adet Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, iki Medikal Fizik Uzmanı, bir Onkoloji Hemşiresi,
bir Dozimetrist ve beş Radyoterapi Teknikeri hastalarımıza hizmet vermektedir. Çiçeği burnunda yeni bir onkoloji merkezi
olarak önümüzdeki aylarda kutlayacağımız birinci yılımızın heyecanı içerisindeyiz. Ekip olarak önümüzde daha yapacak çok
işimizin olduğunun bilincindeyiz. Hedeflerimizi ve hayallerimizi gerçekleştirebilmek adına elimizden gelen gayret ve titizlikle
çalışmalarımıza devam ediyoruz. En büyük avantajımız, ekibimizin üyelerinin çoğunun daha öncelerde bir veya birkaç merkezde birlikte çalışmış olması ve uzun yıllar birbirini tanıyan uzmanlardan meydana gelmesidir. Banko görevlilerimizden hocalarımıza kadar amacımız, hasta tedavi ederken maksimum doğrulukta tedaviler yapmak, elimizdeki cihazları en üst düzeyde kullanarak onlardan da maksimum faydayı almak, bütün bunları yaparken huzur ve mutlulukla ekip paylaşımını maksimumda tutarak bir aile olmayı başarabilmektir. Bir üniversite hastanesi olduğumuzun bilincinde olarak, önümüzdeki dönemlerde hem ulusal hem de uluslararası alanda bilimsel çalışmalar ve toplantılarla sektöre katkı sağlamayı ve Radyoterapi alanında önemli bir noktada olmayı hedeflerken bu toplantılara ev sahipliği de yapmak niyetindeyiz.
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. Ayrıca hastanemizin konumu itibariyle ve cihaz parkurumuzun bize sağladığı avantajlarla birlikte çevre hastane ve kliniklerle yakın iş birliği içinde olmak, birlikte bilimsel ve sosyal toplantılar düzenlemek için elimizden gelen özveriyi göstermeyi ve
Radyoterapi alanındaki gelişime katkı sağlamayı düşünüyoruz. Kurulumumuzdan bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen başta cihaz firmalarımız Elekta ve IBA’ya daha sonra da sektörde görev yapan hocalarımıza, meslektaşlarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Resim: Okan Üniversitesi Hastanesi – Radyasyon Onkolojisi Ekibi

KLİNİK KADRO


Prof. Dr. Metin Güden -Radyasyon Onkolojisi Uzm.-Radyasyon Onkolojisi A.B.D. Başkanı



Yrd. Doç. Dr. Tayfun Hancılar-Radyasyon Onkolojisi Uzm.-Onkoloji Koordinatörü.



Uzm. Fiz. Mertay Güner-Sorumlu Medikal Fizik Uzmanı



Uzm. Fiz. Cihan Şahin-Medikal Fizik Uzmanı



Abidin Tecik-Dozimetrist



M. Oğuzhan Kara-Radyoterapi Teknikeri



C. Bengisu Tepe-Radyoterapi Teknikeri



Hasan Sağcan-Radyoterapi Teknikeri



Özlem Özkaya-Radyoterapi Teknikeri



Murat Yıldırım-Radyoterapi Teknikeri



Sonya Tarik-Onkoloji Hemşiresi
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CİHAZ PARKI


Elekta Versa HD Linak: 6MV, 10MV, 15MV FF foton, 6MV, 10MV FFF foton, 4MeV, 8MeV, 10MeV, 15 MeV elektron, Agility Head (160 MLC), HexaPOD (6D-robotic couch), iViewGT and XVI, Symmetry, VMAT, IMRT, IGRT opsiyonu.



Elekta Synergy Linak: 6MV ve 10MV FF foton, 4MeV, 8MeV, 10MeV, 15 MeV elektron, Agility Head (160 MLC),
iBEAM evo Couch iViewGT, XVI, Symmetry, VMAT, IMRT, IGRT opsiyonu.



GE Optima CT580 4DCT Simülasyon CT: 10 phase 4D-CT ve Varian RPM System.



Planlama: MONACO 5.11 TPS, MONACO SIM Contouring ve MOSAIQ OIS



Dozimetrik Ekipman: IBA Blue Phantom2, IBA Compass 3D Patient QA, IBA Matrixx Evolution 2D Array, IBA
Dose2 Elektrometre ve iyon odaları (RAZOR, CC13, PPC05, FC65-G), CT ve CBCT için kalibrasyon fantomları.

MİSYONUMUZ
Akademik anlamdaki tecrübemizi, dinamik yaklaşımımız, etik ilkelerimiz; alanında uzman, dinamik ekibimiz ve son teknoloji
alt yapımız ile birleştirerek dünya standartlarında, güvenilir, sürdürülebilir eşit ve hakkaniyetli bir sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ
Öncü ve çığır açan uygulamalar ortaya koyarak kaliteli sağlık hizmeti denince ulusal ve uluslararası platformlarda akla gelen
ilk marka olmak ve bir referans merkezi haline gelmek.

Med. Fiz. Uzm. Mertay GÜNER
1985 yılında Kelkit’te doğdu. 2009 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Fizik
bölümünü bitirdi. 2011 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Fizik YLP’dan mezun
oldu. 2009-2011 tarihleri arasında sırasıyla TAEK, Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH, İstanbul Onkoloji
Hastanesi ve Anadolu Sağlık Merkezi’nde stajyer fizikçi olarak bulundu. 2011-2016 yılları arasında Sante Sağlık Hizmetleri’nde, 2016-2017 yılları arasında da Anadolu Sağlık Merkezi’nde
Medikal Fizik Uzmanı olarak görev yaptı. 2017 Ocak ayından bu yana da Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Sorumlu Medikal Fizik Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Yeditepe
Üniversitesi Fizik bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Düzeltme
9. Sayımızda Cumhuriyet Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü tanıtım yazısında yer alan "Üniversite yerleşkesi içinde yer
alan 2 katlı 1860 m2kapalı alanı ile Sivas ilindeki ilk ve tek radyoterapi merkezidir." cümlesi "Üniversite yerleşkesi içinde yer
alan 2 katlı 1860 m2kapalı alanı ile Sivas ilindeki ilk radyoterapi merkezidir." şeklinde düzeltilmiştir. Bu düzeltme bölüm tanıtımını yapan yazarın isteği üzerine yayınlanmaktadır.
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AYIN RAPORU
AAPM Radyoterapi Komitesi Task Group 74
Megavoltaj Foton Demetleri İçin Havadaki Output Oranı Sc
Med. Fiz. Uzm. Boran GÜNGÖR
GİRİŞ VE KAPSAM
Havadaki Output oranı (Sc) kavramı, Linak Monitor Unit (MU) başına foton akısının kolimatör açıklığı ile değişimini karakterize etmek için oluşturulmuştur ve “havadaki output faktörü-kolimatör saçılma faktorü-kafa saçılma faktörü” adlarıyla da bilinmektedir. Fakat en genel isimlendirme “alan boyutu faktörü” dür. 3D KRT gelişimi ile beraber, daha doğru doz hesaplaması amacıyla farklı hızlandırıcı kafa bileşenlerindeki output araştırılması ihtiyacı doğmuştur. S c etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır; fotonlar hızlandırıcı kafasından saçılırlar (kafa saçılması), foton ve elektronlar izleme odasına (monitör chamber)
geri saçılırlar ve çok küçük alanlarda X ışın kaynağının bir kısmı belirsizleşir. Kafa saçılmasının çeşitli kaynakları birincil
kolimatör, düzleştirici tabaka, ikincil kolimatör, monitör chamber ve varsa kama filtre olarak belirlenmiştir.
Sc, MU başına soğurulan doz hesabı için kullanılan çeşitli yaklaşımlarda yer alır. Asimetrik çene kullanımı da S c ‘nin merkezi
eksen içi ve dışı kullanımını gerektirmiştir. Devamında IMRT tekniğinde de demet kolimasyon içinde ve dışında output hesabı kullanımı gerekmektedir. IMRT de bulunan düzensiz ve aşırı küçük alanlar için S c belirlenmesi çok daha karmaşık olmaktadır.Sc genellikle maksimum doz derinliğinde ve build-up kabı(build-up cap) ile ölçülür.Bu deneysel tanımlama, TMR tabanlı
MU hesabında popülerdir fakat temelde raporda bahsedilen “havadaki output oranından farklıdır. Netleştirmek amacıyla, S c
eski tanımına kolimatör saçılma faktörü olarak atıfta bulunulmuştur.
Raporda, klinik linak MV foton demetleri için havadaki output faktörü belirlenmesi, doğrulanması ve kullanımı hakkındaki
ayrıntıların ve önemli noktaların vurgulanması amaçlanmıştır. Output oranının klinik önemi ve teorik ve deneysel araştırmaların sonuçlarının incelenmesi sağlanmaktadır.

TERMİNOLOJİ
Hastaya gelen radyasyonu, ayırt edilebilecek şekilde doz depolama özelliklerine sahip şekilde farklı bileşenlere ayırmak kullanışlı bir yöntemdir. İlk aşamada, radyasyonun orijinine göre direk radyasyon (kaynaktan herhangi bir etkileşim olmadan
direk gelen) ve indirek radyasyon (linak kafa bileşenlerinden etkileşme/saçılmaya uğrayan radyasyon) olarak ayrılabilir.
İndirek radyasyon genelde kafadan saçılan olarak (headscatter) isimlendirilir. Etkileşimlerden oluşan elektron ve pozitronlar
elektron kontaminasyon olarak isimlendirilir. Direk-indirek ve elektron kontaminasyon bileşenleri de “output radyasyonu”
olarak birleşir. Şekil 1’de şematik olarak bileşenler gösterilmektedir. Hasta içinde gelen fotonun ilk etkileşiminden oluşan
yüklü parçacıklar soğurulan dozun birincil bileşenini (birincil doz) oluşturur. Hasta içindeki saçılan fotonlar tarafından üretilen elektronlardan soğurulan doz kısmına fantom saçılma bileşeni (kısaca saçılan doz) denmektedir. Kontamine elektronlar
sebebiyle oluşan soğurulan doz ayrıca yüklü parçacık kontaminasyon dozu(kısaca elektron kontaminasyon dozu) olarak
isimlendirilir.Tablo 1 de genel terminoloji ile ilgili özet bulunmaktadır.
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Şekil 1: Raporda belirtilen doz bileşenlerinin şematik gösterimi

OUTPUT ORANI ÇEŞİTLERİ
Sudaki output oranı Scp; s alan boyutu,aynı MU ve setup şartlarında(referans derinlik d ref,referans kaynak detektör oranı zref
ve eşmerkez), kullanılan kolimatör açıklığı için soğurulan dozun referans alan boyutu (s ref) için soğurulan doza oranıdır ve
Formül 1’de tanımlanmıştır. D fantomda soğurulan doz, c=s d ref derinliğinde c kolimatör açıklığındaki alan boyutudur. Havadaki output oranı, Sc, merkezi eksende ve aynı derinlikte, birincil çarpışma su kermasının belli kolimatör açıklığındaki değerinin referans kolimatör açıklığındaki değerine oranı olarak tanımlanabilir (Formül 2). Fantom saçılma faktörü, Sp, referans
derinlikteki (dref) belirli alan (s) saçılma faktörünün yine referans derinlikteki ve referans alandakine (s ref) oranı olarak tanımlanır (Formül 3).

Formül 1

Formül 2

Formül 3

Sc ‘nin tanımlanmasındaki ana amaç ; doz hesabı ve demet modellemesinde kullanılmak için kolimatör açıklığı ile oluşan akı
(fluence) değişimlerinin ölçülmesidir.
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MU HESABINDA Sc’NİN ROLÜ
Doz hesap formalizmleri, parametrelerin ve aralarındaki bağlantının belirlenerek, istenen dozdan MU hesabına geçilmesi
şeklinde çalışır. Parametreler, farklı methodlarla (ölçüm,kernel tabanlı Convolusyon/Süperposizyon modelleri ve MC simulasyonları vb.) belirlenebilir. Raporda, 2 formalizm olarak gruplandırılmıştır; faktör tabanlı (el hesabı için uygun) ve model
tabanlı akı formalizmi (modern TPS ler için uygun). Her 2 hesaplama yolu da direk veya indirek Sc ölçümü tabanlıdır.
Raporda bu 2 formalizm methodu ve matematiksel çözümlemesi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

FOTON DEMET KARAKTERİSTİĞİ
Doz hesaplamaları için demet karakteristiğinin araştırılması ve türetilmesinde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Monte Carlo
(MC) metodu, output oranının farklı bileşenlerinin analiz edilmesinde kullanışlı olarak bilinmektedir. Özellikle BEAM MC kod
sistemi paketinin, foton demet modellemeye uygun olması bu görüşü destekler.Daha pratik metot olarak, “çoklu kaynak”
modeliyle ölçülen Sc verilerinden model parametreleri türetilir. Çoklu kaynak modellerinde demet içindeki parçacıkların farklı alt kaynak olarak tanımlanan Linak bileşenlerinden geldiği farz edilir. Örneklemek gerekirse, nokta foton kaynağı hedeften gelen direkt fotonları,uzatılmış ekstra fokal foton kaynağı birincil kolimatör-düzleştirici filtre ve iyon odası bileşenlerinden saçılan fotonları,uzatılmış elektron kaynağı da kontamine elektronları tanımlar.İlgili yayınlarda yer alan ölçümler,MC
simülasyonları ve analitik yaklaşımların çoğunun sonucuna göre düzleştirici filtreden saçılan fotonlar, tüm çıktı (output) saçılan fotonların önemli bir miktarını

(%12‘lik miktara kadar çıkabilen) oluşturmaktadır (Kim ve Ark., Mohan ve Ark.,

A.Ahnesjö). Diğer bir çalışmada, Zhu ve Ark. hareketli kolimatörden gelen saçılma katkısının toplam dozun %1 inden az
olduğunu ortaya koymuşlardır. Deng ve Ark. yaptıkları çalışmada ise, MLC tongue and groove geometrisinin etkisi, çoklu
alan IMRT durumlarında, organ ve hasta hareketi düşünüldüğünde önemsiz olarak bulunmuştur. Kolimatör çenelerinden
izleme odasına (monitör chamber) olan geri saçılma da bazı Linaklarda output üzerinde önemli etkiye sahiptir. Literatürde
çeşitli teknikler ile yapılan ölçümlerde (teleskopik teknik, demet atım sayımı, demet akım/yük ölçümü vb.) kolimatör
değişimi ile %1 - %7.5 aralığında geri saçılma etkisi belirlenmiştir. Alan boyutu arttıkça geri saçılma etkisi ile Linak 1 MU ’ya
karşılık gelen output artmaktadır. Özellikle küçük alanlarda (>2x2 cm) oluşan kaynak belirsizleşme (bulanıklık) etkisi, küçük
kolimatör açıklığında çeneler tarafından kaynağın kısmen kapatılması sebebiyle olur ve özellikle düşük enerjilerde output
üzerinde önemli etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (S. Gotoh ve Ark.)

HAVADAKİ OUTPUT ORANI ÖLÇÜMÜ
Raporda, Sc ölçümü için deneysel metotlar ile ilgili pratik bilgiler verilmesinin yanında “mini fantom” kavramı da öne çıkarılmıştır. Geleneksel olarak, build-up cap ile yapılan ölçümlerde, elektronik denge sağlamak amacıyla detektöre ek duvar
kalınlığı sağlanır (Şekil3-a). Build up cap kullanılmayan veya kalınlığın yetmediği ölçümlerde, yüklü parçacık kontaminasyon
etkisi detektörde hatalı sinyale sebep olur. İdeal kalınlık için minimum alan boyutuna yarıgölge kalınlığı da eklenmelidir.
Küçük alanda yüksek atom numaralı (kurşun vb.) caplar kullanılabilir fakat bu durumda da demet spektrum değişimi hataları
görülebilmektedir. Cap materyali ile ilgili yapılan çalışmalarda; Frye ve Ark. 24 MV demet için grafit ve katı su kap ile yapılan
ölçümler arasında %4.8’ e varan fark ortaya koymuştur. Jursinic-Tomadsen yaptıkları çalışmada yüksek ve düşük atom numaralı cap materyalleri arası ölçüm farkının 18 MV için %4 e kadar çıkabildiğini ortaya koymuştur.
Raporda vurgulanan mini fantom kullanımı, ilk olarak Van Gasteren ve Ark. tarafından ortaya atılmıştır (Şekil 2). Bu fantom
kullanımı ile dikey olarak yeterli kalınlık sağlanarak kontamine elektronların detektöre ulaşması engellenir (Şekil3-b). Radyasyon alan köşeleri de fantom alanın düzgün ve stabil kısmında kalacak şekilde ve penumbra payı düşünülerek yanal boyutları geçmelidir. Fantom materyal seçimi de sonuçları direkt etkileyen faktördür ve genel olarak düşük atom numaralı materyaller (polystyren,brass-pirinç,katı su vb., Şekil 2) önerilir. Daha küçük alan ölçümü için yüksek atom numaralı materyal
kullanmak bir öneridir. Yapılan çalışmalarda büyük alanlarda yüksek atom numaralı materyal kullanımının da hata getirdiği
ortaya konmuştur (Li ve Ark.). Bu durumlarda raporda düzeltme faktörü kullanılması önerilmektedir ve bu faktörün türetilmesi ayrıntılı anlatılmaktadır.
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Şekil2: Mini fantom tipleri (Soldan sağa;

Şekil3: (a)Geleneksel build-up cap ile ölçüm,

Katı su,grafit,pirinç,kurşun)

(b)Mini Fantom kullanılarak ölçüm.

Ölçümlerde detektör seçimi ile ilgili raporda bazı çalışmalar referans verilmektedir. Zhu ve Ark. ve Jursinic ve Ark. yaptıkları
çalışmalarda detektörün demet eksenine dik veya paralel olmasının sonuçları etkilemediği ortaya konmuştur (Şekil3-b). Çok
küçük alan boyutlarında (>1x1 cm), detektör hassas hacminin etkisi önemlidir ve küçük tipli seçilmelidir.
Gasteren ve Ark. yayını ve ESTRO protokolü çerçevesinde ölçüm yapılacak alan için yanal ve dikey yüklü parçacık dengesini
(CPE) sağlamak ve kontamine elektronları engellemek için standart mini fantom özellikleri ortaya konmaya çalışılmaktadır.
Malzemenin katı su, akrilik (PMMA) veya grafit olması, normal alanlar için 4 g/cm 2 çapında ve 10 g/cm2 detektör derinliği
olması gerektiği belirtilmektedir. 3 cm kolimatör açıklığından küçük durumlarda yüksek atom numaralı (pirinç veya kurşun
vb.) malzemeler önerilir. Detektör hacmine ek saçılmaları engelleyebilmek amacıyla, mini fantom düşük yoğunluklu bir tabaka (suni köpük vb.) üzerinde durmalıdır.

KALİTE KONTROL (QA)
Bilindiği üzere, klinikte Sc verilerinin doğruluğu tedavi planlama sistemleri ve MU hesabı açısından önem taşımaktadır. Bu
nedenle Sc kalite kontrol kapsamı; Linak devreye alma, periyodik (yıllık) kontroller, Linak için önemli bir arıza durumu ve tedavi planlama sistemi yükseltilmesi dönemlerini içermelidir.

ÖZET VE YORUM
1.

Sc Kavramı, belirli bir kolimatör açıklığı için serbest uzaydaki noktadaki MU başına çarpışma kerma referans kolimatör açıklığındakine oranı olarak tanımlanmıştır. Sc sadece foton taşınımını tanımlar ve kaynak bulanıklaşması,
kafa saçılması ve monitör geri saçılması olarak 3 fiziksel sebebi vardır.

2.

Sc, kontamine elektronları engelleyebilecek yeterli yanal ve dikey kalınlıktaki mini fantom kullanılarak ölçülmelidir.
Demet Kolimatör açıklığı fantomu tesir kesiti açısından tamamen kaplamalıdır. Küçük alanlarda, yüksek atom numaralı malzeme (pirinç vb.) fantomu önerilir.

3.

IMRT ve SRS gibi küçük alanlarda gerekli yüksek atom numaralı mini fantom kullanım koşullarında uygulanabilecek düzeltme faktörü tabanlı formalizm türetilmesi ve analizi raporda detaylı şekilde yer almaktadır.

4.

Düzensiz (MLC) alan, kama filtreli alan, IMRT gibi farklı klinik koşullar için Sc değeri ve bileşenlerinin
hesaplanabildiği detaylı teorik ve matematiksel analiz de raporda yapılmıştır. Bu analize göre hesaplama yapılabilecek ilgili parametrelerin Linak ve enerjiye bağlı olarak türetilmesi anlatılmaktadır. Rapordaki ek kısımlarda
Linak çeşitleri, çeşitli enerji değerleri ve kolimatör açıklıkları ile bazı kama filtreli alanlardan ölçüm sonucu elde
edilen Sc verileri tablolar halinde verilmektedir.
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GÖRÜNTÜ REHBERLİĞİNDE RADYOTERAPİDE KALİTE KONTROL
IMAGE GUIDED RADIOTHERAPY QUALITY ASSURANCE (IGRT QA)
Med. Fiz. Uzm. Ezgi IŞIKTAŞ ACAR

GİRİŞ: HEDEFİ 12’DEN VURMAK
Aslında hepimizin ortak bir amacı var; hedefi 12’den vurmak! Fakat elimiz titriyor,
gözlerimiz net görmüyor, okumuzun ucu eğilmişse hedefi ıskalarız ve başarı sağlayamayız. Bu bakış açısıyla; dart oyunu ile radyoterapi arasında müthiş bir benzerlik olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Üstelik bizim hedefimiz, birbirinden farklı özelliklere sahip (Cinsiyet, boy, kilo, tanı vb.), fizyolojik hareketleri olan insan ve maalesef
işimiz çok daha zor!

NEDİR IGRT?
Hedef hacme maksimum radyasyon dozu verirken, normal dokuda minimum radyasyon hasarı oluşturmak radyoterapinin
(RT) en temel amacıdır. Bununla beraber tedavinin tanımlanan hedefe isabetle verilebilmesi üç boyutlu tedavi tekniklerinin
başarısı için oldukça önemlidir. Bu sebeple üç boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (Intensity
Modulated Radiotherapy-IMRT), volümetrik ark radyoterapisi (Volumetric Arc Therapy-VMAT) ve stereotaktik radyoterapi
(SRT) gibi ileri tedavi tekniklerinde oluşabilecek set-up hatalarını ve organ hareketindeki belirsizlikleri en aza indirmek için
görüntü rehberliğinde radyoterapi (IGRT) uygulanır.
En basitinden en kompleksine geniş bir yelpazesi bulunan IGRT uygulamaları, tedavi öncesinde ve tedavi esnasında radyasyon alanının mutlak doğruluğunu sağlamak amacıyla uygulanan görüntüleme tekniklerinin genel adıdır.
Eksternal RT’nin ilk yıllarından beri hasta pozisyonunu doğrulamak oldukça önemliydi. Bu amaçla yapılan ilk uygulamalar
tedavi cihazında mega voltaj (MV) ile ışınlanan port film adı verilen radyografik görüntülemelerdir. Kullanımı çok pratik olmayan port film ile iki boyutta görüntüleme, genellikle ilk tedavilerde ve tüm tedavi boyunca haftada bir kez olacak şekilde
uygulanmaktaydı. Fakat pratik olmaması, görüntüleme sıklığının yeterince yapılamaması, düşük görüntü kalitesi ve bunların
sonucu olarak tedavideki belirsizliklerin fazla olması sebebiyle hedef hacim marjları genişti ve maalesef normal dokular istenenin üzerinde doz almaktaydı. Bu da RT’nin temel amacına ters bir durumdu. Sonraki yıllarda görüntüleme teknolojisinin
ilerlemesi ile bu sorunları ortadan kaldıracak ya da en aza indirgeyecek birçok görüntüleme sistemi geliştirilmiştir 1. Tedavi
cihazlarına entegre edilen bu sistemler sayesinde günümüzde hedef hacimlere daha dar marjlar verilerek, IGRT eşliğinde
ileri tedavi teknikleri uygulanarak tümör kontrolü sağlanabilmekte, tedavi başarısı artmaktadır. Tablo 1’de gösterilen bu sistemler iki boyutta kV ve MV görüntüleme ile üç boyutta kV ve MV bilgisayarlı tomografi görüntülerinin alınmasına imkân
veren tedavi cihazlarına entegre edilmiş sistemlerdir2.

Tablo 1: Piyasada satılan CT-tabanlı IGRT Sistemleri.
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IGRT’DE KALİTE KONTROL
Radyoterapinin başarısını (özellikle küçük alanların yüksek doz ve doz hızlarıyla ışınlandığı, marjların dar ve doz düşüşlerinin
keskin olduğu SRS uygulamalarında) etkileyen önemli bir parametre olan IGRT tekniklerinin hem yazılım hem de donanım
olarak kontrolü oldukça önemli hale gelmektedir. Tedavi planlama sistemlerinde oluşturulan mükemmel doz dağılımlarının
gerçek hayata aktarılabilmesi için bizlere kılavuzluk eden görüntüleme sistemlerinin baştan sona belirli periyotlarda (günlük,
aylık, yıllık gibi) mutlaka kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
İki boyutta MV görüntülemeye imkân veren elektronik portal görüntüleme sistemleri (EPID) ile ilgili 2001 yılında American
Association of Physicists in Medicine Task Groups (AAPM TG) tarafından 58 no’lu rapor yayınlanmıştır. Bu raporda cihazlar,
çalışma prensipleri, kalite kontrol aşamaları detayları ile anlatılmış, örnek kalite kontrol formları verilmiştir 3. Bu rapor dergimizin 8. sayısında detayları ile anlatılmıştır.
Yoo ve arkadaşları tarafından 2006 yılında yayınlanan çalışmada; IGRT kalite kontrolü güvenlik ve işlevsellik, geometrik doğruluk ve görüntü kalitesi olarak üç ana başlıkta toplanmış ve testler detayları ile anlatılmıştır 4. Sonraki yıllarda yayınlanan
raporlarda dördüncü başlık olarak görüntüleme dozu eklenmiştir 2,5. Ayrıca yine AAPM tarafından yayınlanan TG 101, TG 104
ve TG 148 no’lu raporlarda IGRT ve IGRT kalite kontrol prosedürlerinden detaylı olarak bahsedilmiştir 1,6,7. Görüldüğü gibi
IGRT kalite kontrol konusunda bizlere kılavuzluk edecek pek çok makale ve rapor yayınlanmıştır. Tüm bunların ışığında IGRT
kalite kontrolünü Şekil 1’ de gösterildiği gibi dört ana başlıkta toparlayabiliriz.

Şekil 1: IGRT kalite kontrol basamakları

1. Güvenlik ve işlevsellik
Tedavi cihazına entegre olan herhangi bir görüntüleme sisteminin güvenliği ve işlevselliği hasta alımı öncesinde günlük olarak mutlaka kontrol edilmelidir8. Kullanılan sistem bir kV X-ışını kaynağına sahipse, tüp önceden ısıtılmalıdır9. Oluşabilecek
bir çarpışma anında ya da acil bir durumda uyarı ışıkları ile uyarı seslerinin işlevselliği ve cihazın kendisini kilitlemesi durumu
kontrol edilmelidir. Ayrıca görüntüleme sistemlerinde kullanılan yazılımların işlevselliği hazırlanan bir test plan üzerinden
baştan sona prova edilerek kontrol edilmelidir. Önerilen günlük güvenlik ve işlevsellik testleri Tablo 2 4 ve Tablo 35’ te gösterilmiştir.

Tablo 2: On Board Imager için önerilen günlük güvenlik ve işlevsellik testleri.
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2. Geometrik doğruluk
Görüntü merkezi ile radyasyon alanı merkezinin eşleştirilerek merkezler arası uyumun belirli bir tolerans değeri içerisinde
kalmasını hedefleyen bir kalite kontrol testidir. Bu testin temeli 1988 yılında Lutz ve arkadaşları tarafından lineer hızlandırıcı
tabanlı SRS sistemlerinin merkezlerini kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir 10. Winston-Lutz test olarak bilinen bu test; teknolojinin gelişmesi ile farklı ekipmanlar ve yazılımlarla desteklenmiş, geometrik doğruluğun Tablo 3’te gösterildiği gibi günlük rutinde pratik olarak kontrolüne imkân sağlanmıştır 11,12,13,14.
Görüntü merkezlerinin geometrik doğruluğunun kontrolü ile beraber yapılan eşleştirmeler sonucunda yazılımdan gönderilen komutların cihaz tarafından doğru uygulanıp uygulanmadığı, gerçek mesafe ile uyumlu olup olmadığı yine günlük olarak
kontrol edilmelidir (Resim 1).

Resim 1: kV-kV geometrik doğruluk kontrol fantomu.

Tablo 3: TG 142’de önerilen günlük IGRT kalite kontrolleri.

Görüntü kalitesi
Radyolojik görüntülemeden farklı olarak radyoterapide lokasyon doğruluğunun fazlasıyla önemli olduğu ve bunu sağlamada kaliteli bir görüntünün gerekliliği belirtilmiştir5.

Şekil 2: Görüntü kalitesi kontrol testleri.
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Firmalar tarafından çeşitli materyalleri içeren ve Şekil 2’ de özetlenen görüntü kalitesi kontrol testlerinin yapılmasını sağlayan kalite kontrol fantomları üretilmiştir. Bunlar; TOR 18FG (Leeds Test Objects Phantom LTD, Resim 2a), LasVegas (Resim
2b), CatPhan (The Phantom Laboratory, Resim 2c), AAPM CT performans (CIRS, Resim 2d) fantomlarıdır. Bu fantomlar farklı
kullanım alanlarına göre (kV, MV, 3D CT) üretilen fantomlardır2.

Resim 2: a) TOR 18FG fantom, b) Las Vegas fantom, c) CatPhan fantom d) AAPM CT performans fantomu.
Ölçeklendirme ve mesafe doğruluğu: Gerçek boyutu bilinen bir materyalin klinikte kullanılan herhangi bir IGRT sistemi ile
görüntüsünü alınarak, görüntüdeki boyutu ile gerçek boyutu arasındaki uyumun araştırılmasıdır. Bu uyumun ayda bir kontrol edilmesi ve SRS uygulamaları için 1mm’nin altında olması gerekmektedir (Resim 3a).

Resim 316: a) Ölçeklendirme ve mesafe doğruluğu kesiti, b) Düşük kontrast çözünürlüğü kesiti, c) Uzaysal çözünürlük kesiti,
d) HU değerlerinin ölçüldüğü kesit, e) Farklı materyallerin HU değerlerinin karşılaştırıldığı kesit
Düşük ve yüksek (uzaysal) kontrast çözünürlüğü: Radyografik kontrast, bir radyografi görüntüsünde çeşitli bölgeler arasındaki yoğunluk farklılıkları olarak tanımlanmaktadır. Elde edilen görüntüde çok açık ve çok koyu bölgeler arasındaki çözünürlüğü yüksek kontrast, arada kalan gri skaladaki çözünürlüğü ise düşük kontrast çözünürlüğü belirlemektedir. Tolerans
değerleri klinik kurulumunda kabul edilen değerler olup aylık periyotlarda kontrol edilmesi gerekmektedir (Düşük kontrast:
Resim 3b ve Uzaysal çözünürlük: Resim 3c).
Uniformite (Homojenite) ve gürültü: Homojen bir yoğunluğa sahip olduğu bilinen bir fantomun görüntüsü alınarak, ilgili
görüntü üzerinde farklı noktalarda Hounsfield Unit (HU) değerleri kontrol edilerek, birbirleri ile uyumu ve istenmeyen sinyallerin yani gürültünün olup olmadığı araştırılmaktadır (Resim 3d).
HU lineeritesi ve doğruluğu: Farklı elektron yoğunluğuna sahip materyallerden oluşan fantomların görüntüsü alınarak,
elde edilen görüntüdeki HU değerleri ile ilgili fantomun kullanım kılavuzundaki HU değerleri ile karşılaştırılarak kontrol edilmektedir. Aylık olarak yapılması önerilen bu test; eğer alınan CBCT görüntüleri planlama amaçlı kullanılıyorsa daha da
önemli hale gelmektedir (Resim 3e).
Yukarıda bahsettiğimiz görüntü kalitesi kontrol testlerinin aylık olarak kontrol edilmesi önerilmiş, uygulanan tedavi tekniğine
göre sınırlamaları Tablo 4’ te belirtilmiştir. Bu testlerin yapılmasında önemli olan, kabul edilen koşulların her defasında aynı
detaylar ile tekrarlanmasıdır.
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Tablo 4: TG 142’ de önerilen aylık IGRT kalite kontrolleri.

4. Görüntüleme dozu
Bilgisayarlı tomografi tabanlı görüntüleme sistemleri ile yapılan dozimetrik çalışmalarda, dozun, her kV-CBCT çekimi için 0.1
ile 2cGy, her MV-CBCT çekimi için 0.7 ile 10.8 cGy arasında değiştiği rapor edilmiştir. Bir tedavi boyunca toplamda alınabilecek 3 ile 370 cGy arasında değişen doz değeri; literatürde belirtilen ikincil kanser riskine sebep olabilecek rapor edilen eşik
dozun üzerindedir2,18. Bu sebeple görüntü kalitesinin artmasıyla görüntüleme dozu da artacağından, bu iki parametre arasında bir denge kurulması gerekmekte ve klinik görüntüleme protokollerinin bu bilgi göz önünde bulundurularak oluşturulması gerekmektedir. Tablo 5’te de gösterildiği gibi görüntüleme dozlarının yıllık olarak kontrol edilmesi gerekmektedir ve

Tablo 5: TG 142’ de önerilen yıllık IGRT kalite kontrolleri.

SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?
Bilindiği gibi TG 40’ta lineer hızlandırıcı cihazlarının kalite kontrol programlarının oluşturulması medikal fizik uzmanı,
dozimetrist, radyoterapi teknikeri ve ilgili cihaz mühendisinden oluşan bir ekibin sorumluluğundadır. Fakat TG 179’da bu
görevin başlı başına sorumlu medikal fizik uzmanın sorumluluğunda olduğunun altı çizilmiştir 2,8. IAEA’nın raporuna göre;
kullanılan cihazların kabulü ve hizmete alınması, ölçüm aletlerinin doğrulanması ve kalibrasyonu, kayıt ve belgeleme, araştırma ve geliştirme, eğitim ve öğretim gibi sorumluluklarının yanında klinik kalite kontrol prosedürlerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak da yine medikal fizik uzmanının sorumluluğundadır 17. Bunlara ek olarak IGRT konusunda TG 179’da yayınlanan görev ve sorumluluklar Tablo 6’ da gösterilmiştir.
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Tablo 6: TG 179’ da belirtilen IGRT görev dağılımı ve sorumlulukları.
Sonuç olarak, ileri tedavi tekniklerini kullandığımız şu günlerde, tedavinin ayrılmaz bir parçası olan IGRT sistemlerinin kalite
kontrollerinin ve eğitimlerinin sorumlu medikal fizik uzmanın içerisinde bulunduğu klinik koşulları ve imkanları hesaba katarak oluşturduğu protokoller doğrultusunda periyodik olarak yapması gerekmektedir. Bu konuda cihazların üretici firmaları
tarafından oluşturulan kullanım kılavuzlarının ve AAPM raporlarının mutlaka okunması gerekmektedir. Ayrıca radyasyon onkolojisi uzmanı ile beraber düzgün görüntü kalitesi ve düşük hasta dozunu sağlayan klinik IGRT protokollerinin oluşturulması, kayıt altına alınması, belgelerle takibinin yapılması sağlanmalıdır.
Kişisel görüş: Oldukça geniş bir konu olan IGRT QA konusunu; okuyucuyu yormamak ve dikkatini dağıtmamak amacıyla ana
hatlarıyla yukarıda toparlamaya çalıştım. Tüm detaylarına giremesem de özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için bir medikal fizik uzmanı olarak sorumluluklarımızı ve temel olarak yapmamız gerekenleri ve kavramları anlatarak bir başlangıç noktası oluşturmayı hedefledim. Detaylarını ve dahasını referanslarını verdiğim yayınlarda bulmanız mümkündür. Sevgi ve saygılarımla…
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FARKLI IGRT YÖNTEMLERİNİN KLİNİK KULLANIMI
Prof. Dr. Uğur SELEK, Doç. Dr. Yasemin BÖLÜKBAŞI
Son yirmi yılda radyoterapi tedavisinde planlama, doğrulama ve uygulama açısından hızlı teknolojik gelişmeler kaydedilmiş
ve iki boyutlu tedavilerden 3 boyutlu radyoterapiye, ardından da günümüzün standart yaklaşımını oluşturan yoğunuk ayalı
radyoterapi, volümetrik ark tedavi ve stereotaktik radyoterapi uygulamalarına geçilmiştir. Bu yöntemlerle birlikte hızlı doz
düşüşleri ve daha iyi organ korunması sağlanırken tedavi bölgesindeki hareket ve set up hatalarının engellenmesi büyük
önem kazanmıştır [1]. Bu doğrultuda “Image Guided radiotherapy”- Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi - yöntemleri geliştirilmiş ve klinik pratikte kV, MV ve/veya Cone Beam CT (CBCT) kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu yöntemlerin temeli, tedavi odasında tedavi öncesi, sırasında ve /veya sonrasında iki veya üç boyutlu anatomik görüntüleme ve tedavi alanlarının kontrol
işlemidir. Temel olarak sayılan kV, MV ve CBCT yanısıra kV floroskopi, “CT on rails”, radyofrekans, optik metodlar veya ultrasonografi’de kullanılmaktadır. Günümüz pratik yaklaşımında klinik protokolleri klinikler ve tümör tipleri arasından değişkenlik göstermekle birlikte ilk gün kV ve CBCT çekilmesi ardından haftalık CBCT ve gün aşırı kV/MV kontrolü önerilmektedir.
Stereotaktik yaklaşımlarda günlük CBCT ve doğrulama kV imajlarının alınması tedavi başarısının arttırılması nedeni ile önemlidir. Son dönemlerde bu görüntüleme yöntemleri günlük doz dağılımın değerlendirilmesi ve tümör küçülmesi, hasta kilo
kaybı gibi durumlarda doz dağılımının modifiye edilmesi için kullanılmaktadır [2]. Tedavi ünitelerinin hem yazılım hem donanım uyumunu gerektiren IGRT, modern radyoterapi günlük pratiğinde vazgeçilmez olmaya başlamıştır.
IGRT dinamik klinik bir işlem grubudur. Yeni bir konsept değildir, eskiden floroskopik veya X-ray düz filmlerin çekimiyle yapılırken, tedavi cihazlarına entegre daha iyi görüntü kalitesi sunan teknolojiyle ve daha kolay kullanımla yaygınlaşmıştır. Tedavi izlemi yanısıra IGRT bazlı karar verme yetisi önemlidir. Tedavi fraksiyonu öncesinde değerlendirme “on-line”, tedavi
fraksiyonları sonrasında veya birkaç tedaviden sonra değerlendirme “off-line” olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemler ışığında
hasta ile ilgili elde edilen veriler hastanın yeniden pozisyonlandırılması gibi basit olabileceği gibi, tümör büyümesi, küçülmesi, metastaz gelişmesi, riskli organ yer değiştirmesi vs gibi kompleks bilgilerle tedavi planının hedeflerinin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla sürece katkı sağlayabilir. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda en fazla planlanan tümör volümü
(PTV) etkilenmiştir.
IGRT; öncelikle setup hataları ile ilgili farkındalığı arttırarak, setup hatalarının görüntülenmesini, inter/intrafraksiyon yumuşak
doku değişikliklerinin tespitini, IGRT sonuçlarıyla orantılı olarak PTV oluşturulmasında kullanılan emniyet sınırlarının tespitini
sağlamıştır. IGRT sonucunda elde edilen dozimetrik etkilerin, tedavi sonuçları üzerine etkileri halen öğrenmeye devam ettiğimiz kazanımlar olarak eklenebilir.
Baz olarak kullanılacak bilgisayarlı tomografi datasında, öncelikle hekim, eşleştirme amacı ile kullanılacak organların belirlemesi ve konturlanmasını yapmalıdır. Eşleştirme için vertebral yapı mı yoksa yumuşak doku mu kullanılacak, pratik yaklaşım
için bölge bazlı karar tedavi öncesinde verilmelidir. Özellikle geniş tedavi alanları için tedavi öncesi belirlemeler özenle yapılmalıdır. Baş boyun kanseri tedavisinde eğer vertebral yapılar baz alınacak ise vertebraya yakın hedef hacimlerin PTV marjları
daha küçük, uzak hedef hacimlerin PTV marjinler daha geniş verilmesi gerekebilir. Genel olarak baş boyun tümörleri için ≥3
mm PTV marjın kullanması önerilebileceği gibi kafa tabanı tümör için bu oran 1 mm’ye kadar azaltılarak belirlenebilir, bunun
yanı sıra alt spinal vertebra seviyesinde yerleşen bir tümör için ise daha az stabil bir bölge olması nedeni ile bu marjin 5
mm’nin üzerine çıkabilir. Fraksiyonlar arasında vertebral yapıya göre yumuşak doku hareketi özellikle baş boyun, toraks, üst
abdomen ve prostat için araştırılmıştır [3-5].

IGRT KLİNİK UYGULAMALARI
Prostat kanseri
Prostat kanseri ile ilgili çalışmalar ilk uygulama alanlarından biri olmakla birlikte fidusiyal markerların eşleştirilmesi, MV/kV
planar görüntüleme, kV ve MV volumetrik görüntüleme ve Calipso gibi elektromanyetik monitörizasyon yöntemlerini içermektedir. İlk kullanılmaya başlandığı dönemlerde rektal gaz geçişi, CBCT eşleşmesinin kalitesini bozup, zor hale getirmekteydi ancak bütün bu uygulamalar zaman içinde daha iyi otomatik eşleştirme yapabilir hale getirildi ve daha iyi görüntü kalitesi sunmaya başladı [6, 7].
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IGRT yöntemlerinin kullanılması ile PTV marjinlerinın azaltıldıgı ve maksimum normal doku toksisitesinin azaldığı bildirilmektedir [8]. Ancak IGRT kullanımının fazla güven yaratarak lokal kontrol oranlarını azaltabileceği de bildirilmiştir; örneğin
kemik yapıya bakarak IGRT kontrolü yapılan 238 prostat kanserli olguda PTV marjın 3 mm olarak belirlenmesiyle izlemde
PSA relaps oranının arttığı belirlenmiştir [9]. Günlük IGRT yapılan 267 prostat kanseri tanılı olgu, random ve sistematik interfraksiyon belirsizlikler açısından değerlendirildiğinde, üç boyutlu düzeltmelerin %27’sinin 1 cm ve üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Ortalama sistemik hata ve radom hata sırasıyla kranial aksta 2-5 mm ve 3-4 mm dir [10]. Bu nedenle rutin günlük
pratikte, her klinik kendi şartları altında nasıl bir yaklaşım belirleyeceğine karar vermelidir.
Kliniğimizde simülasyon önesinde prostat içine fiducial altın markırlar yerleştirilmekte ve bir hafta sonrasından simülasyon
yapılmaktadır. Simülasyon sırasında boş rektum sağlanması amacı için bir akşam önce ve simülasyon yapılacağı günün sabahında lavman uygulanması ve bu sürede beslenme düzeninin sıvılara kısıtlanması önerilmektedir. Tedavi sırasında da hastanın tuvalet alışkanlıkları sorgulanmaktadır ve hasta bu konuda bilinçlendirilmektedir. Tedavi ilk gününde kV planar ve
CBCT ile fidusyial eşleşme yapıldıktan sonra standart yaklaşım günlük kV planar fidusiyal eşleştirme ve haftalık CBCT
verifikasyonu olarak uygulanmaktadır. Prostat içine belirteç konulmadan doğrudan her gün CBCT eşleştirmesi ile IGRT de
yaygın uygulamalardandır.

Baş Boyun tümörleri
Baş boyun bölgesinde bilinmezlikler arasında tedavi sırasında kilo kaybı, her fraksiyonda boyun fleksiyonu, baş rotasyonu,
doku deformasyonu ve ağız içi stabilizasyon aparatlarının deformasyonu başlıcalarını oluşturmaktadır [9]. Bu bölgedeki kritik organların yerleşimi itibari ile 2 mm bir tedavi alan kayması körlük veya beyin sapı nekrozu gibi önemli komplikasyonlara
neden olabilmektedir. Bu nedenle volümetrik görüntülemede değerlendirilecek kritik bölge belirlenir. Princess Margeret
Hastanesinde, nazofarenks kanserinde standart olarak bu kritik bölgenin hedef hacmi kapsayarak aynı zamanda kritik organ
içermesi nedeni ile kafa tabanı olarak belirlenmiştir [9]. Hollanda’dan Van Kranen ve ark. ise büyük bir global kritik bölge
kullanımı yerine farklı noktaları analiz eden 8 ayrı kritik bölge kullanımının set up hatalarının üstesinden daha iyi geldiklerini
göstermişlerdir [11]. Özellikle bilateral boyun ışınlaması gereken durumlarda C1-C6 vertebra eşleştirmesi önemli görülmektedir. Ayrıca yumuşak doku eşleşmesi konusu halen araştırmalara açık bir konudur.

Torasik Kanserler
Akciğer gibi solunum hareketi ile tümör ve normal organların hareketinin etkilendiği bir alanda öncelik planlamada 4 boyutlu yaklaşımların benimsenmesi ve tedavide integre tümör hacmi, “breath hold” (derin nedef tutma) veya respiratory gating
gibi sistemlerle organ hareketlerinin farkındalığı yönünde olmalıdır. Bu aşamalar sağlandıktan sonra IGRT torasik tümörlerin
tedavisinde öncelikle hastanın doğru pozisyonlandırılmasında, ardından tümör ve organ hareketlerinin pozisyonunun doğruluğunun verifikasyonu amacı ile kullanılmalıdır. IGRT’ye öncelikle planar kV görüntülemeler ile başlanarak kemik ve hava
sutunu eşleşmesi sağlanması sonrasında, volümetrik görüntülme sağlanması önemlidir [12]. Eğer tümör planar imajlarda
görüntülenebilirse floroskopik yöntemler ile tümör hareketini izlenebildiği sistemler artı değer katmaktadır. Özellikle
stereotaktik ablatif beden ışınlamalarında, kullanılan sisteme dayalı IGRT önem kazanmaktadır, planar imajlarla tümör içine
yerleştirilen belirteçlerin izlenmesi, planar imajlarla tümörün yumuşak doku yoğunluğunun ayrıştırılması yoluyla izlenmesi,
her fraksiyonda hacimsel imajlarla CBCT çekilerek yapılan eşleştirme gibi tedavi farklı sistemlerin aynı amaca dönük çözümleri olarak yer bulmaktadır.

Gastrointestinal kanserler
Özellikle bu bölge yumuşak doku yapısı nedeni ile görüntülenmesi zor ve aynı zamanda doluluk oranı ile şekil değiştirmesine bağlı IGRT en sık kullanılması gereken bölgelerden biri olmaktadır. Abdominal kompresyon, 4DCT ve tedavi öncesi en az
3 saat açlık gibi yöntemler ile organ hareketlerinin dikkate alınması ve mümkünse hareketin azaltılması önemlidir.

Jinekolojik tümörler
Özellikle mesane ve rektal doluluk serviks hareketini belirlemektedir. İntakt serviks hastalarında simülasyon sırasında bu hareketi ön görebilmek amacı ile dolu ve boş mesane olacak şekilde hastaya iki farklı simülasyon tomografisi çekilmelidir,
vajinal bölge için internal tümör volümü (ITV)’nün bu iki tomografi datası gözetilerek belirlenmesi hedef doğruluğunu artırırken, tedavinin dolu ya da boş mesane ile yapılması gereği baştan tespit edildikten sonra, her fraksiyon öncesinde dolu
mesane ise mesane hacim ölçümüyle, boş mesane ise idrarını boşalttığınının teyit edilmesiyle, emin olunması önerilmektedir
[13]. IGRT için postoperatif hastalarda yeterli emniyet payıyla planar kemik yapı eşleştirilmesi yeterliyken, intakt hastalarda
planar görüntülemelere ek olarak CBCT eşleştirmesinin önemi vurgulanmalıdır.
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Radyasyon dozu ve ikincil kanserler
IGRT ve IMRT gibi gelişmiş teknolojiler kullanıldığında akla gelen ilk hastaya verilen ek doz ve buna bağlı gelişme olasılığı
olan ikincil kanser oluşumudur. Hall ve ark. tarafından gösterildiği üzere 2 boyutlu tedavilerden 3DCRT ve IMRT geçiş ile
hedef hacimde yüksek doz uygulanırken, daha büyük oranda normal doku radyasyona maruz kalmaktadır [14]. Perks ve ark
CBCT ile uygulanan normal doku dozunun IMRT yöntemi ile ortaya çıkan periferik doz ile benzer özellikte olduğunu kaydetmiştir [15]. Islam ve arkadaşları ise Elekta lineer akselatör (Synergy, XVI sistemi) kullanılarak elde edilen standart bir CBCT
için vücut fantomunda merkezde 1.6 cGy ve 2.3 cGy doz ölçüldüğünü bildirmiştir [16]. Forrest ve ark. da Tomoterapi Hi-Art
için bu ölçümün 3 cGy seviyesinde olduğunu not etmiştir [17]. Bu doğrultuda, günlük IGRT metodumuza kar zarar dengesini
gözeterek karar vermek klinisyenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Sonuç
IGRT, radyoterapi uygulama doğruluğu ve kesinliğini teyit ederken, olası anatomik değişiklikleri izlemek ve alınan bilgi doğrultusunda doğru tedavi uygulamasını devam ettirmek önem taşımaktadır. IGRT’ nin tedaviye bağlı toksisite oranlarının azaltılmasındaki katkısı gösterilmiştir ve uzun dönemde tümör kontrolü ve klinik sonuçlar üzerindeki etkisi netleşecektir. Halen
standart IGRT yaklaşımı ve tümöre/bölgeye/tekniğe spesifik görüntüleme sıklığı ne olmalı soruları yanıtlanmayı beklemektedir.

Figür 1: Akciğer kanseri nedeni ile stereotaktik radyocerrahi uygulanan olgunun CBCT görüntülemesi

Figür 2: Rektum kanseri nedeni ile eksternal uygulanan olgunun CBCT değerlendirmesi
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RADYOTERAPİDE HATALAR ve CTV-PTV MARJI TARİFLERİ
Med. Fiz. Uzm. Latif KORKMAZ
Yüksek geometrik doğruluk klinik içerisinde radyoterapinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için ön şarttır. Bu nedenle
klinik radyoterapi prosedürleri yüksek doğruluğu amaçlamaktadır. Bununla birlikte, tedavinin hazırlanması ve uygulanması
sırasında doğruluğu sınırlayan birçok belirsizlik vardır [1]. Belirsizliklerin başlıca nedenleri, görüntülenebilir tümör hacmi
(GTV) tanımlama hataları, mikroskobik tümörün bilinemeyen genişlemesi, hastanın içindeki organ hareketleri ve set up değişimleri olarak sıralanabilir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte geometrik belirsizliklerin azaltılması ve ölçülmesi ile ilgili birçok
çalışma yapılmış, fakat bu belirsizlikler sıfırlanamamıştır. Bu nedenle planlanan dozun neredeyse tüm hastalar için hedefe
ulaştığından emin olmak için bir güvenlik marjı kullanmak gerekmektedir. Bu yazı kapsamında radyoterapi planlamasındaki
belirsizlikler ve bu belirsizliklerin hedef hacim dozu üzerindeki etkisini dikkate alan yaklaşımlar üzerinde duracağım.

Radyoterapide Hatalar
Radyoterapide "hata" kelimesi, planlanan ve uygulanan tedavi arasındaki herhangi bir sapmayı tanımlamak için kullanılır.
Radyoterapide hatalar, büyük hatalar (gross error) ve küçük hatalar (small errors) olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılmıştır. Büyük hatalar; mutlaka kalite-kontrol ve IGRT prosedürleri ile tedavi öncesi yakalanması gereken, aksi takdirde maruz
kalındığında kümülatif doza etkisi >%10 olan hatalardır. Bu hatalara stres kaynaklı anatomi değişiklikleri, yanlış plan transferi, kazara plan değişimi ve yazılım yanlışlıkları gibi hatalar örnek olarak gösterilebilir. Yazımın devamında ayrıntılı bir şekilde
bahsedecek olduğum küçük hatalar ise kendi içerisinde belirsizlik ve değişim (varyasyon) olarak sınıflandırılmıştır. Belirsizlik;
tahmin edilemeyen fakat standart sapma ile miktarı belirlenebilen sistematik ve random hatalardır. Değişim ise tahmin edilebilen ve periyodik olan, tıpkı solunum hareketi gibi tedavi planlama sürecine hata getirdiğini bildiğimiz fakat engel olamadığımız hatalardır. Klinik iş yükünü artırarak radyoterapi sürecinde hastaların tüm fraksiyonları için standart olarak onlineIGRT kullanılması ile genellikle küçük hataların büyüklüğünü azaltmak mümkündür. Ayrıca küçük geometrik hataları dikkate
alarak, klinik hedef hacmin (CTV) yeterli doz aldığından emin olmak için CTV' ye bir güvenlik marjı verilerek planlama hedef
hacmi (PTV) oluşturulur.
GTV' nin tanımlanma sürecinde çeşitli belirsizlikler bulunmaktadır. En önemli belirsizlik görüntüleme sistemlerinin sınırlı bir
çözünürlüğe sahip olmasıdır [2]. Bu sınırlı çözünürlük gözlemciler ile görüntüleme sistemleri arasındaki yorum farklarını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan çalışmalarda, gözlemcilerden aynı hedef hacmi iki kez çizmeleri istendiğinde yapılan iki tanımlama arasında farklar olduğu gösterilmiştir [3]. Bu nedenle, hedef hacim tanımlaması için referans atlasların (anatomi rehberleri) kullanılması, tanımlanan hacimlerin doğruluğu ve tutarlılığı üzerinde büyük bir öneme sahiptir. Tanımlama belirsizlikleri,
tüm tedavi fraksiyonları boyunca tedavi planlama sürecini aynı yönde etkileyen sistematik hatalardır.
ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) 50 raporuna göre CTV, GTV' ye subklinik hastalık
bölgelerinin (mikroskobik yayılım) ve nodal bölgelerin eklenmesiyle oluşturulur [4]. Örneğin; prostat kanseri için, klinik bulguların ve diğer tümör özelliklerinin (prostat spesifik antijen seviyesi ve Gleason skoru) bir kombinasyonu, mikroskobik
kapsüler invazyon olasılığının ve seminel veziküllerin tutulumunun tahmin edilmesinde kullanılır. Bu tahminler rezeke edilen
prostatların patolojisine dayanmaktadır. Ayrıca küçük hücreli dışı akciğer kanseri için cerrahi rezeksiyon örnekleri mikroskobik tümör birikimlerinin olasılıkları hakkında bilgi vermek üzere analiz edilmiştir [5]. Şekil 1' de yapılan analize ait bulgular
yer almaktadır. Yapılan analize göre küçük hücreli dışı akciğer hastalarının %30' unda mikroskobik yayılım 15mm olarak bulunmuştur. ICRU 50 raporuna göre bu hastalar için CTV=GTV+15mm olarak tanımlanmalıdır. Çalışmanın çarpıcı sonucu ise
%5-10' luk hasta grubu için ortaya çıkmıştır. Bu hasta grubu için CTV=GTV+25mm veya 45mm olarak tanımlanmalıdır, fakat
bu derece büyük güvenlik marjları uygulamak radyoterapi açısından kabul edilebilir değildir. Bu çalışmada her akciğer hastası için CTV belirlenirken standart bir güvenlik marjı uygulamamak gerektiği ve mikroskobik yayılımın olabileceği dikkate
alınarak tedavi planlarında keskin doz düşüşleri yapılmaması gerektiği gösterilmiştir.
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Şekil 1. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri için mikroskobik yayılım çalışması analizi
Yapılan çalışmalarda dikkatli immobilizasyon veya iyi tasarlanmış set up protokolleri ile her bir eksene ait set up doğruluğunun fraksiyonlar arası organ hareketinin en fazla olduğu prostat hastaları için <2 mm, akciğer hastaları için <4 mm olabileceği gösterilmiştir [6]. Set up hatalarının hem random hem de sistematik bileşenleri vardır. Özellikle, hasta set up tekrarlanabilirliği sağlanabilmesi için planlama tomografisi çekimi öncesi lazerlere göre yerleştirilen işaretleyicilerin doğru seçilmeyen bölgelere yerleştirilmesi (cildin iç anatomi organlarına göre hareketinin fazla olduğu bölgeler) sistematik hatalara neden
olmaktadır.
Bir diğer önemli belirsizlik kaynağı fraksiyon içi organ hareketleridir. Tedavi süresince prostatın translasyonel eksende en
fazla anterior-posterior yönde, rotasyonel eksende ise en fazla left-right yönde hareket edebileceği portal görüntüleme sistemi yardımları ile prostat üzerine yerleştirilen altın işaretleyiciler ve bu işaretleyicilerin kemik anatomiye olan uzaklıkları referans alınarak gösterilmiştir. Özellikle diyaframa yakın yerleşimli akciğer hastaları için de tümörün 2-3 cm genlik ile hareket
ettiği gösterilmiştir [7]. Akciğer kanserlerini tam olarak tedavi etmek için fraksiyon içi tümör hareketini modellemek gerekmektedir. Fraksiyon içi organ hareketleri hem sistematik hem de random hatalara neden olmaktadır.
Tablo 1' de sistematik ve random hatalar ve bu hataları azaltmak için neler yapılabileceği gösterilmiştir.
Hata Kaynakları

Sistematik Hatalar

Random Hatalar

Tanımlama

1-??mm

_

Organ hareketleri

1-50mm

1-50mm

Set up

1-5mm

1-5mm

Hataları azaltmak için ne yapabiliriz?
Çoklu görüntüleme yöntemleri
Tanımlama protokolleri
İşaretleyiciler
Adaptif CT çekimi
Set up protokolleri
IGRT

Tablo 1. Radyoterapide sistematik ve random hatalar
Sistematik ve Random Hataların Belirlenmesi ve Hesaplanması
Tablo 2' de sistematik hata (Σ), random hata (σ) ve grup sistematik hata (M) değerlerinin nasıl analiz edildiği gösterilmektedir. Tablo 2' de, 4 hastanın 4 fraksiyonu için herhangi bir translasyonel eksene ait set up hata değerleri yer almaktadır. İlk
olarak her hasta için her bir fraksiyona ait set up hatalarının ortalama ve standart sapma değerleri elde edilir. Grup sistematik hatası (M), her bir hastaya ait ortalama set up hatası değerlerinin ortalaması alınarak bulunur. Bu hatanın teorik olarak
sıfır olması beklenir, fakat genellikle M değeri sıfırdan farklı bir değer alır. Bunun nedeni, zaman içerisinde lazer kalibrasyonunun bozulması olarak gösterilmektedir. Sistematik hata (Σ), her bir hastaya ait ortalama set up hastası değerlerinin standart sapması alınarak bulunur. Sistematik hata değeri büyüklükleri, tedavi hazırlık aşamasında kullanılan yöntem ve prosedürlerin ne kadar tekrarlanabilir olduğu ile doğrudan ilişkilidir. Random hata (σ), her bir hastaya ait set up hatası değerlerine
ait standart sapma değerlerinin ortalaması alınarak bulunur. Şekil 2' de sistematik ve random hataların iki boyutlu şematik
gösterimi yer almaktadır.
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Tablo 2. 4 hastalı bir popülasyondaki herhangi bir translasyonel eksene ait sistematik hata ve random hata değerlerinin
hesaplanması
Hastadan hastaya veya fraksiyondan fraksiyona değişen hataların yanı sıra, tek bir fraksiyon içerisinde meydana gelen belirsizlikler de vardır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum hareketleri ile peristaltik hareketler tedavi içerisinde kontrol altına
alınamayarak "residual hata" olarak kalan ve tedavi sürecini hangi yönde ne kadar etkilediği ölçülemeyen belirsizliklerdir.

Şekil 2. 5 hastalı bir popülasyon için sistematik ve random hataların iki-boyutlu şematik gösterimi

Hataların Doza Etkisi
Random ve sistematik hataların doz üzerindeki etkisi farklıdır [8]. Random hatalar günlük doz değişimleri ile CTV' ye verilmek istenen dozun bulanıklaşmasına neden olurken, hangi yönde ne kadar etkili olacağını önceden belirleyemediğimiz sistematik hatalar ise CTV' ye verilmek istenen kümülatif dozun kaymasına neden olmaktadır [9]. Şekil 3' de hataların CTV
dozu üzerindeki etkisi yer almaktadır.

Şekil 3. Hataların CTV dozu üzerindeki etkisi
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Random hata ve kısa frekanslı solunum hareketleri nedeniyle oluşan doz dağılımlarındaki bulanıklık öngörülebilirken, sistematik hatanın her hasta için farklı olan ve bilinemeyen etkisinin istatistiksel olarak ele alınması gerekir. Literatürde bu
amaçla ilgili tanımlanmış iki yaklaşım vardır. Stroom ve ark. bir hasta popülasyonunda ortalama doz-hacim histogramını belirlemek için kapsama olasılık haritalarının kullanılabileceğini göstermiştir [10]. Van Herk ve ark. ise belirli bir tedavi planı
için CTV' ye verilen dozun kümülatif olasılık dağılımlarını türetmiştir ve bu dağılımları doz-popülasyon histogramları olarak
adlandırmışlardır [11]. Böylece küresel bir simetriye sahip CTV' ye verilen minimum doz için doz-popülasyon histogramlarının türetilmesi mümkün olmuştur.

Tedavi Planlamasındaki Hataların Birleştirilmesi: CTV-PTV Marjları
ICRU 50 ve ICRU 62 raporlarında, CTV' ye tedavi planlama sürecindeki set up ve organ hareketi belirsizliklerini dikkate alan
bir marj verilerek PTV hacmi oluşturulması önerilmektedir. PTV için planlanan doz CTV için tanımlanan doz ile aynı olmalıdır
ve PTV doz heterojenitesi %95 ve %107 içinde tutulmalıdır. Fakat bu raporlarda marjların organ hareketi ve set up hataları
dağılımının bir fonksiyonu olarak nasıl tanımlanacağı belirtilmemiştir.
Marj tarifleri ile ilgili literatürde yayınlanmış birçok çalışma vardır fakat günümüzde de güncelliğini korumaya devam eden
iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlarda marj tarifleri kapsama (coverage) olasılık matrisleri kullanılarak türetilmiştir. Türetilen bu
marj tarifi bireysel hastaların rotasyon ve CTV şekilleri ile ilgili belirsizlikleri içermektedir. Ayrıca kapsama olasılıklarının kullanılması ile risk altındaki organları da hesaba katmak mümkün hale gelmiştir. İlk yaklaşım olan "Rotterdam yaklaşımı" 1999
yılında Joep C. Stroom ve ark. tarafından yayınlanmıştır. Rotterdam yaklaşımına göre, hedef hacmin %99' nun hastaya verilmek istenen dozun en az %95 veya daha fazlasını alması kriter olarak belirlenmiş ve CTV-PTV marjı MarjStroom=2Σ+0.7σ ile
formüle edilmiştir. İkinci yaklaşım olan "Amsterdam yaklaşımı" 2000 yılında Marcel van Herk ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır. Amsterdam yaklaşımına göre hastaların %90' nda minimum kümülatif CTV dozunun hastaya verilmek istenen dozun en az %95' i olması kriter olarak belirlenmiş ve CTV-PTV marjı Marjvan Herk=2.5Σ+0.7σ ile formüle edilmiştir. Bu yaklaşımlarda CTV-PTV marjı öncelikle sistematik hatalar için belli bir doz kapsamını sağlayan bir ilk marj kullanılarak, daha sonra da
random hatalar için belli bir doza kadar ilk marjın kapsanmasını sağlayan ek bir marj kullanılarak üretilmiştir.

Sonuç
Random hatalar benzer büyüklüğe sahip organ harketi ve set up hatalarıdır. Sistematik hatalar benzer büyüklüğe sahip hedef hacim tanımlama hatası, organ hareketi ve set up hatalarıdır. Sistematik hatalar, tanımlama protokolleri, çoklu
görüntüleme yöntemlerinin kullanılması, doğru planlama-CT çekimi prosedürleri ve online elektronik portal görüntüleme
yöntemleri ile azaltılmalıdır. Sistematik hatalar, random hatalara göre 3 ile 4 kat daha fazla marj gerektirir (Marj van
Herk=2.5Σ+0.7σ). Büyük sistematik hatalar, tedavinin tüm fraksiyonları boyunca aynı yönde etki ederek dozun kaymasına ve
hedef hacmin gerekli tedavi dozunu alamamasına neden olmaktadır.
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GAMMA KNIFE ICON CİHAZ ÖZELLİKLERİ, ÇALIŞMA PRENSİBİ, KLİNİK
UYGULAMALAR VE IGRT UNSURLARI
Med. Fiz. Uzm. Ece TEK
Beyin cerrahı Dr. Lars Leksell beyin hastalıklarının cerrahi tedavisinde ölüm ve sakatlık risklerini azaltmak amacıyla 1940'lardan itibaren yeni teknolojiler geliştirmeye başladı. 1949'da görsel bir klavuz olmadan beyindeki hedefe ulaşılmasını sağlayan
stereotaktik sistemini kullanıma soktu. 1950'lerde biyofizikçi Borje Larsson'la birlikte çalışarak stereotaktik sistem ile önce
kV düzeyinde X-ışınları, ardından proton ve sonrasında MV düzeyinde X-ışınlarını kullanan bir tedavi cihazı tasarladı. 1968
yılında ise daha basit ve ucuz maliyetli olan, Co-60 kaynağı ile tasarlanan Gamma Knife üretildi (Şekil 1). Bu yapılan prototip
İsveç'te fonksiyonel beyin hastalıkları (ağrı, hareket bozukluğu, davranışsal bozukluklar), beyin tümörleri ve beyindeki damar
bozuklukları için kullanıldı.
1986 Model U

1968 Model S

1999 Model C

1987Model B

2006 Perfection

2004 Model 4C

2015 Icon

Şekil 1: Gamma Knife'ın tarihsel gelişimi
Stereotaktik radyocerrahi, intrakranial ve kafa tabanı yerleşimli lezyonların tedavisi için doğruluğu yüksek, odaklanmış demetlerle tek seferde verilen yüksek dozu ifade eder. SRS'in dozimetrik özellikleri ise yüksek konformaliteye sahip izodoz dağılımı ve reçete edilen izodoz eğrisi dışında bulunan alanda çok keskin bir doz gradientidir. Bu keskin doz gradienti Gamma
Knife'ta 192 kaynaktan çıkan gama ışınlarının tek bir odak noktasında buluşmasının sonucu olarak oluşmaktadır. Gamma
Knife'ta rutin olarak kullanılan çoklu izomerkezler ile beraber, planların, linak tabanlı planlara göre daha konformal ancak
daha heterojen bir doz dağılımına sahip olduğu bilinmektedir. Yani 12 Gy’in %50’lik izodoza reçete edildiği bir planda maksimum olarak görülecek doz 24 Gy olacaktır.

Gamma Knife Model B, C ve 4C'de 5 sıra halinde dizili, toplamda 201 Co-60 kaynağı varken (Şekil 2a), artık Perfection ve
Icon modellerinde 8 sektöre bölünmüş, toplamda 192 Co-60 kaynağı (Şekil 2b) bulunmaktadır. Bu yeni kolimatör sisteminin
eski modellere göre 2 üstünlüğü vardır. İlki, yeni tasarımın daha geniş bir ışınlama uzayı sunması ve bu sayede eski modellerde görülen periferdeki lezyonların (cihazdaki kolimatör sisteminin cihazın iç bölümüne çarpma tehlikesinin olması nedeniyle) ışınlanamaması sorununu ortadan kalkmasıdır. İkincisi ise, kolimatör değişiminin sistem tarafından otomatik olarak
sağlanması nedeniyle tedavi sürelerinin kısalmasıdır. Perfection ve Icon'un tedavi süresini kısaltan diğer bir özelliği ise tedavi
masasının izomerkeze göre otomatik olarak pozisyonlanmasıdır.

Şekil 2: Gamma Knife’daki eski nesil (A) ve yeni nesil (B) kolimatör sistemleri
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Gamma Knife Perfection ile gelen Leksell Gamma Plan 10 ve sonraki güncel versiyonlarında artık tersten (inverse) planlama
yapmak mümkündür. Tersten planlamada 2 bağımsız fonksiyon mevcuttur. Bu, Shotlar ile hedefi doldurmak ve optimizasyondur. Doldurma fonksiyonu hedef hacmin doz dağılımının ön tahminini yapıp hedefi farklı izomerkezli shotlar ile doldurur. Bu doldurma işlemini kullanıcı kendisi de yapabilir. Optimizasyon ise bu ön tahmini yapılan planı, amaçlanan fonksiyonun minimumunu arayarak geliştirir. Plan süreleri optimizasyon sayesinde oldukça kısalmaktadır. Tersten planlama sisteminin özellikle kompleks şekilli hedeflerde çok başarılı olmadığı kullanıcılar tarafından gözlemlenmektedir. Planlama sisteminde MR görüntüsü üzerinden hesap yapan TMR10 ve CT görüntüsü üzerinden hesap yapan Convolution algoritmaları
mevcuttur. Convolution algoritmasının özellikle doku-hava, doku-kemik gibi geçişlerin yoğun olduğu bölgelerde Monte
Carlo'ya daha yakın sonuçlar veren bir algoritma olduğu belirtilmektedir. Kullanıcılar TMR10 veya Convolution algoritmasını
hedef lokalizasyonuna göre seçebilme özgürlüğüne de sahiptir.

Gamma Knife'ın en son modeli Icon'da ise artık bildiğimiz Gamma Knife’lardaki iş akışını tamamen değiştiren özellikler
mevcuttur. Icon ile beraber artık maskeli fraksiyone tedavi, online adaptif doz kontrolü ve tedavi sırasında hareket takibi
yapmak mümkündür. Icon'a tüm bu özellikleri kazandıran CBCT teknolojisidir. Bu system, X-ışın tüpünü ve dedektörü aynı
kol üzerinde taşıyacak şekilde dizayn edilmiştir (Şekil 3). Kol 30 sn'de 200 derece döner ve her taramada hasta ortalama 2-6
mGy arası doz alır. Çerçeve (frame) ile tedaviye alınan hastalarda CBCT sayesinde planlama sistemi için alınan MR
görüntülerinin çerçeve ile çekilmiş olma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu sayede hem MR görüntüleri çerçevenin yarattığı
distorsiyondan etkilenmemiş olur, hem de tedaviye alınana kadar geçen zaman zarfında hasta çerçeve ile beklemek zorunda
kalmamış olur. İnce kesitle taranmış, kesitlerin arasında boşluk olmayan bir MR görüntüsü planlama sistemine yüklenip bu
görüntüler üzerinden planlama yapılabilir.

Şekil 3: CBCT kolu tasarımı
Kritik organların kesişiminde veya çok yakın olan lezyonlarda, hedefin boyutu büyük olduğunda veya hastanın kraniotomisi
dolayısıyla çerçeve uygulanamayan hasta gruplarında maske kullanımı ve fraksiyone tedavi tercih edilebilir. Yukarıda belirtilen kriterlere sahip MR görüntüleri üzerinde plan yapılır. İsteğe göre plandan önce veya sonra hastaya maske uygulanır.
Maskeli immobilizasyon için, tedavi planı, tedavi öncesi CBCT çekimi ile belirlenen maske oryantasyonuna göre hastanın
herhangi bir mekanik rotasyonu olmadan otomatik olarak düzeltilir. Bu düzeltme plandaki her shot'ın hastanın anatomisine
göre bulunduğu yer değiştirilmeden yapılır. Koordinat sisteminin değişimi ise planlama MR'ı ile CBCT görüntülerinin coregistration'ı ile elde edilir. Bu registration bize hastanın rotasyonunu ve translasyonunu anlatır. Planda bulunan her bir
shot bu değerler ile korele olarak düzeltilir. Bu düzeltmenin dozimetrik yönünde ise Gamma Knife'ın demet geometrisinin
önemi büyüktür. Tek izomerkezli bir tedavide hastayı saran aynı düzlemde olmayan 192 ince demet hedef içinde yüksek
yoğunluklu küçük bir hacim yaratır. Hedefi kapsamak için daha çok izomerkez kullandıkça hedef hacim dozuna daha çok
demet katkı sağlar, hedeften uzaklaştıkça her izomerkez büyük bir hacim boyunca yayılır ve kesişmez. Hedef ve yakınındaki
noktalar için birçok farklı açıdan gelen demetler doza katkı sağlar. Hastada rotasyon olduğunda ise bu demetlerin bazıları
daha uzun yol alırken bazıları daha kısa yollar alacaktır. Bu nedenle net etki ortalanacak ve yüksek doz seviyelerinde minimal
olacaktır. Hedeften uzak noktalar için doza katkıda bulunan daha az demet vardır ve bunlar benzer yönlerden gelmektedir.
Plana göre daha uzak veya daha yakın mesafeler kat etmek zorunda kalırlar. Bu da doz dağılımının düşük doz bölgelerinde
farklılık oluşmasına neden olur. Tüm bu düzeltmeler sonrasında planlama sistemi kullanıcıya planlanan doz ile düzeltilmiş
doz arasındaki farkı gösteren bir grafik çıkarmaktadır. Düzeltilmiş planı bu işlem sonrası isteğe göre değiştirmek mümkündür ve CBCT görüntüsü üzerinden tekrar plan yapılabilir.
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Maske ile tedaviye alınan hastalarda CBCT gerekliliğinin yanında tedavi sırasında hastayı takip eden yüksek çözünürlüklü bir
kamera bulunmaktadır. Bu kamera kızılötesi stereoskopik kamera, referans işaretleyici seti ve hasta işaretleyicisinden oluşur
(Şekil 4a). Kamera, maske adaptörüne bağlı işaretleyicileri 20Hz'lik bir frekansla izler. Bu işareteyiciler hasta hareketinin
ölçüldüğü bir referans koordinat sistemini tanımlar. Bu referans sistemi gürültüyü ve kamera hareketinin etkisini azaltmak
için gereklidir. Hasta işaretleyicisi ise hastanın burnuna yerleştirilir (Şekil 4b).

Şekil 4: Kızılötesi hareket takip kamerası ve işaretleyiciler
Eğer hastanın hareket ettiği sistem tarafından belirlenirse kaynaklar blok pozisyonuna alınıp hareketin kullanıcı tarafından
belirlenen eşik değerin altına düşmesi (30 saniye boyunca) beklenir. Hasta hareketi bu 30 saniye içerisinde eşik değerin
altına düşerse kaynaklar tekrar istenen kolimatör pozisyonuna gelir ve ışınlama devam eder. Eğer aynı süre zarfında hasta
hareketi eşik değerin altına inmezse tedavi cihaz tarafından durdurulur ve kapaklar kapanarak tedavi kesilir. Bu durumda bir
daha CBCT alınıp ilk CBCT ile çakıştırılır ve tedaviye kaldığı yerden devam edilir.

Sonuç olarak Gamma Knife Icon, maskeli fraksiyone tedavi, adaptif planlama, tedavi sırasında gerçek zamanlı hasta hareketi
takibi gibi özellikleri ile bildiğimiz Gamma Knife tedavilerine yeni bir bakış açısı getirmiştir.
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ÜÇ BOYUTLU BOLUS
Med. Fiz. Uzm. Cem GÖKŞEN
Teknoloji, bilimin gerçek hayata olan yansımasıdır. Bu yansıma her geçen gün daha ileri gitmekte ve hayatımızı bir önceki
güne göre daha kolay hale getirmektedir. Üç boyutlu yazıcılar, bilgisayarda oluşturulmuş 3 boyutlu nesne verisini gerçek
nesnelere dönüştüren cihazlardır. Üç boyutlu yazıcılar günümüzde başlıca sanayi, inşaat, otomotiv, havacılık, savunma, eğitim ve medikal alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır.
Bolus, radyoterapide istenilen doz dağılımı elde etmek için sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Boluslar doku eş değeri yapıdadır. Kalınlıkları 0.2 ve 4 cm arasında değişirken, plaka şeklindeki standart bolusların en-boy uzunlukları 30 cm X 30 cm den
50 cm X 120 cm e kadar değişmektedir. Sıklıkla kullanılan boluslar 0,5-1 cm kalınlığında 30 cm X 30 cm alanına sahip olanlardır. Bolus hasta üzerinde istenilen dozu elde ederken, bir yandan da doku altında kalan kritik organlarda dozun azalmasına neden olabilmektedir. Bolusun üstlendiği görevi yerine tam anlamıyla getirebilmesi için konulduğu yüzeyle arasında boşluk kalmaması gerekmektedir. Konkav, konveks veya cildinde düzensiz alanlar bulunan hastalarda bolusu ilgili alana hava
kalmayacak şekilde yerleştirmek pek mümkün olmamaktadır. Bu problem hasta için tasarlanan plan ile uygulanan tedavi
arasında farklılıklara yol açmaktadır.

Yazıcı ve Malzeme
Üç boyutlu yazıcıların günlük hayattaki kullanımı arttıkça farklı özellikte model ve markalar satışa sunuldu. Her marka ve modelin birbirine göre avantajları ve dezavantajları bulunmakta. Bazı yazıcılar sadece bir malzeme kullanabiliyorken, bazı yazıcılar da birden fazla malzemeden üretim yapabiliyor. Bu da yazıcı ile üretilebilecek ürün yelpazesini genişletiyor. Sağlık alanında üç boyutlu yazıcılar yoğun olarak kullanılmaktadır. Stent ve protez ile başlayan süreç şuan da üç boyutlu yazıcı ile organ
üretebilecek seviyeye geldi. Radyoterapide üç boyutlu yazıcı kullanma fikri Shiqin Su ve arkadaşlarının 2014 yılında yaptığı
çalışma ile ortaya konuldu. Çalışmada yer alan kişilerden bir kısmı 3D Bolus şirketini kurup patentini aldı. 3D Bolus firması
uniform denilen, kalınlığı uygulanacak tedaviye göre hasta üzerinde değişiklik gösteren boluslarda üretmektedir. Bu boluslar
hastada ki doz homojenliğini artırırken bir yandan da kritik organ dozlarının azalmasını sağlayabilmektedir.
3D Bolus firması şuan üç boyutlu bolus uygulamasının yanı sıra hastaya özel sabitleme aparatları ve brakiterapi için kişiye
özgü aplikatörler de üretebilmektedir. Üç boyutlu bolusların yazıcılarda üretilmesi ve doku eş değerine yakın olabilmesi için
genellikle, akrilonitril bütadien stiren (ABS), polilaktik asit (PLA), termoplastik poliüretan (TPU) veya polivinil asetat tan üretilmektedir. Bu malzemelerden sıklıkla kullanılanları ABS ve PLA dır. ABS sert, yüksek darbe dayanımlı ve kolay işlenebilir bir
malzemedir. PLA ise biyo-çözünürdür. Bu sebeple medikal alanda da sıklıkla kullanılmaktadır (örn: stent). PLA’ ın hammaddesi mısır nişastası iken, ABS’ in hammaddesi petroldür. Maliyet açısından da PLA, ABS’ ye göre daha ucuz bir malzemedir.

Üretim Aşaması
Üç boyutlu yazıcılarda oluşturulan 3 boyutlu bolusun hastaya birebir uyumlu olabilmesi için hastanın sabitleme araçları ile
tedaviye gireceği pozisyonda tomografisi çekilip hastanın konturları eksiksiz çizilmelidir. Hastanın bolus konulması gereken
bölümüne, Planlama Sistemi (TPS) ile sanal bir bolus eklenmeli ve bolus kalınlığı ve yoğunluğu belirtilmelidir. Eğer hastanın
bolus konulacağı bölgenin altında dozunun düşürülmesi istenen bir kritik yapı var ise bolus (uniform bolus) buna göre ilgili
bölgede yeterli kalınlıkta olmalıdır. (Resim 1-A-B). Böyle bir durumda hesapların başka yazılımlarla desteklenmesi gerekmektedir (örn: Matlab). Eklenilen sanal bolusa göre tedavi kabul kriterlerinizi sağlaması şartıyla oluşturulan bolusu 3 boyutlu yazıcıların üretebilmesi için gereken formata (*STL) dönüştürmeniz gerekmektedir. Bu aşamada yapılan işlem hastanın bolus
konulacak yüzeyinin negatifini almaktır. Yazıcıda üretim aşamasında üretilecek bolusun çözünürlüğü (ne kadar keskin ve
pürüzsüz ), doluluk oranı belirlenmelidir. Bolusun çözünürlüğü ve doluluk oranı üretim süresini 30 dakikadan 1 güne kadar
çıkabilmektedir.
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Resim 1 (A)Uniform bolus tasarımı şeması. (B) Standart bolus ve (C)Uniform bolus kullanılarak elde edilen doz dağılımı

Dozimetre ve İşlevsellik
Bu aşamada, üç boyutlu bolus uygulaması ile alakalı yapılan bazı çalışmaları incelemek faydalı olacaktır. Shiqin Su ve
arkadaşları1 modüle elektron tedavisi için PLA kullanarak ürettikleri üç boyutlu bolusta yoğunluk olarak 1.119 ± 0.012 g/cm 3
‘e karşılık gelen 160 ± 20 HU değerlerini saptamışlar. Çalışmada PLA ile 12 X 12 X 1 cm 3 boyutlu 3 tane bolus üretilmiş ve 6,
9, 12, 16 MeV enerjilerinde 10 X 10 cm alan boyutunda ölçüm alınmıştır. Ölçümler hem paralel plak iyon odası hem de silindirik iyon odası ile alınmış, her iki iyon odası ölçümlerinde de anlamlı bir fark tespit edilememiştir (Grafik 1).

Grafik 1. PLA dan yapılan üç boyutlu fantomların 2 cm derinlik 12 MeV için elde edilen yüzde derin doz eğrisinin
planlama sistemi , silindirik iyon odası ve paralel plak iyon odası için karşılaştırılması.
Çalışmada birden fazla bölge için bolus üretilmiştir. Bunlardan en karmaşığı bir ayak fantomu üzerinde yapılan deneydir
(Resim 2). Ayak üzerindeki şekil homojen olmadığı için fark daha net anlaşılabilir olmuştur.

Resim 2 (a) Üzerinde 3 boyutlu bolus eklenmiş ayak fantomu (b) 1 cm kalınlığındaki bolusla konvansiyonel yöntemle
elde edilen izodoz dağılımı. (c) modüle elektron tedavisi planı ile optimize edilmiş bolus. (d) Optimize edilen bolusun standart
çıktı koşulları ile üretimi sonrası izodoz dağılımı.
Plan sonucunda doz dağılımı ve homojenliğinden ödün vermeden PTV hacminin % 90.4 seviyesinde, % 98.4 doz sarımı elde
edilirken maksimum sıcak % 104.7 olarak tespit edilmiştir. Hesaplanan ve üretilen bolus arasında iyi bir uyum gözlemlenirken standart profil de alınan üretimlerde cilt ile bolus arasında hava boşlukları gözlemlenmiştir (Resim 2-D). Doz dağılımında oluşturduğu minimal değişiklikler dikkate alınmamıştır. Hesaplanan bolus ile üretilen bolus için yapılan planların gama
analizinde (%3-5mm) planlar arasındaki farklılık kabul edilebilir sınırda çıkmıştır.(Resim 3)

36

MedFiz@Online

Resim 3 . Hesaplanan ve üretilen bolus planlarının gama analizi.
Yizhou Zhao ve arkadaşları2 4 farklı hasta için üretimi sağladıkları PLA ‘ten yapılan bolusların radyolojik özelliklerinin ve yoğunluğunun suya eş değer olduğunu foton ve elektron tedavilerinde kullanılabileceği ifade etmiştir. Çalışmada 3 farklı hastaya 3 boyutlu bolus, bir hastaya da HDR brakiterapi için aplikatör (Resim 4) üretilmiştir.

Resim 4. Tedavilerinde 3 boyutlu bolus kullanılan hastalar. A) PLA’ ten üretilen 3 boyutlu bolus. B)PLA’ ten üretilen 3 boyutlu
bolus C) TPA ‘ten modüle elektron tedavisi için üretilmiş 3 boyutlu bolus. D) HDR cilt brakiterapisi (burun SCC) için TPA ‘ten
üretilen 3 boyutlu aplikatör.

Resim 5. Nazal septum SCC hastası için tasarlanan 3 boyutlu bolus. Modellenmiş bolusun 3d görüntüsü. Plan tomografisinin transversal kesiti ve tedavi sırasındaki CBCT den elde edilen transversal kesit.
68 yaşında nazal septum sol tarafında lokalize SCC hastası için 3 boyutlu bolus tasarlanmıştır (Resim 4-A).Hastaya 30 fraksiyonda toplam 60 Gy doz reçetelendirilmiş ve 6MV foton enerjisi ile VMAT planı yapılmıştır. Topikal anestezi ve kayganlaştırıcılar yardımı ile üç boyutlu bolus hastanın burun boşluğuna kolaylıkla oturtulmuştur. Planlama sırasında en büyüğü 3 mm
olan, tedavi sırasında çekilen CBCT’lerde de görülen küçük hava boşlukları olmuş ancak hiçbir zaman 4 mm’ den büyük bir
hava boşluğu saptanmamıştır (Resim 5). Tedavide dozun %95 i PTV’ nin % 99.8‘ini kapsarken D max =%106.7, Dmean = %102.3
ile kabul edilebilir doz homojenitesi sağlanmıştır. Üç boyutlu bolusun her gün kolaylıkla yerleştirilmesi ve küçük hava boşlukları ile planlanan dozun hastaya doğru bir şekilde verilebilmesi başarılmıştır. Çalışmada bir diğer vaka 74 yaşında mikozis
fungoides hastasıdır ve hastalık yüzünde gelişmiştir (Resim 4–C). Hastaya hem standart bolus hem de 3 boyutlu bolus uygulaması ile planlamalar yapılmıştır. Su ve arkadaşları1 geliştirdiği 3 boyutlu bolus algoritması ile bolusun göz üzerine denk
gelen yerlerde daha kalın olması göz kapaklarının yeterli dozu almasını sağlarken kritik yapıların daha iyi korunmasını başarmıştır. Bolusun üretimi 23.5 saat sürmüştür. Hastaya 12 MeV ile 20 fraksiyonda 2500 cGy doz reçetelendirilmiş ve dozun
PTV’nin %90’lık kısmını kapsaması istenmiştir (Resim 6).
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Resim 6. Çalışmada (A) 1 cm kalınlındaki standart bolus ile (B) modüle elektron terapisi için geliştirilen üç boyutlu bolus. İki
farklı uygulama ile elde edilen (C) doz volüm histogramı.
3 boyutlu bolus ile yapılan planlama da %90’lık izodoz hattı PTV‘nin %92.5 ‘ini kapsarken maksimum sıcak %118.5 ve ortalama doz %100.5 olarak elde edilmiştir. Standart bolus uygulamasında ise %90’lık izodoz hattı PTV %94.6 ’lık kısmını kapsarken maksimum sıcak % 120.2 ve ortalama doz %94.7 olarak elde edilmiştir. Üç boyutlu bolus ile standart bolus benzer bir
PTV sarımı sağlamasına karşın aradaki fark kritik organlarda açılmaktadır (Tablo 1). Çalışmada üretilen bolusların cilt yüzeyi
ile arasında en büyüğü 2 mm çaplı minimal hava boşlukları tespit edilmiştir.
Standart Bolus

Üç boyutlu Bolus

% 103.8 – % 7.2

% 82.7 – % 3.8

Sol Göz Dmean

% 101.5

% 91.5

Sağ Göz Dmean

% 93.2

% 72.2

Sol Optik Sinir Dmax

% 94.7

% 63.7

Sağ Optik Sinir Dmax

% 84.9

% 63.7

Beyin ( Dmax – Dmean )

Tablo 1. Yizhou Zhao ve arkadaşlarının yüzdeki mikozis fungoides hastasına uyguladıkları tedavi planlamalarına ilişkin kritik
organ dozları
James Robar ve arkadaşları3 PLA ve poliüretan (Ninjaflex) üzerinde malzemenin geçirgenliğinin saptanması için bir hastanın
göğüs duvarı CT verilerini kullanarak bir jel fantom üretmişlerdir (Resim 7-A). Fantom üzerine hem 3 boyutlu bolus hem de
standart bolus (superflab) eklenmiş, 6MV foton enerjisi ve alan içinde alan tekniği uygulayarak üç materyal için ayrı ayrı
planlar yapılmıştır. Fantom üzerinde 9 nokta belirlenerek bu noktalarda OSL ile ölçüm alınıp, planlamadaki değerleri ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada geliştirilen algoritma sayesinde, üç boyutlu bolus üretiminde hasta anatomisi alınır, yapıları düzleştirilir, doz uygunluğunu elde edecek ve hedef içinde doz homojenitesini dengeleyecek bir bolus hesaplanır. Bu işlemler
üretilecek bolusu su eş değeri kabul etmeden, üretimde kullanılacak materyalin karakterine göre yapılır. Bu sayede standart
bolus kullanımında 1 cm çapında oluşan hava boşluklarının, 3 boyutlu bolus sayesinde 2mm’den daha düşük seviyelere düştüğü belirlenmiştir. Daha karmaşık anatomiye sahip olgularda daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Resim 7-B). Üç boyutlu
bolusun altına konulan OSL dozimetre ile yapılan okumalar sonrasında planlanan doz ile gerçekte verilen doz arasında % -1
ve % 4.9 arasında değişen ortalama %2 civarında farklılık tespit edilmiştir. PLA ve poliüretanın katı su ile arasında %5 fark
bulunmuş, doluluk oranı ile cilt dozu arasında da doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir.

Resim 7 . (A)Farklı 3 fantom üzerinde standart bolus ve 3 boyutlu bolus uygulamasına ait tomografi kesitleri. (B) Hava boşluklarının uygulanan bolusa göre değişimini gösteren grafik.
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Sonuçlar
Yapılan tüm çalışmalarda üç boyutlu bolusun standart bolusa göre hasta konforu ve sağladığı daha küçük hava boşlukları
sayesinde tedavi kalitesini arttırdığı gözlemlenmiştir. Brakiterapi uygulamalarında hastaya özel bir aplikatör üretebilmek büyük avantaj sağlayacaktır. Rutinde kullanılan immobilizasyon araçlarının yeterli olmadığı durumlarda üç boyutlu yazıcılarda
hastaya özel immobilizasyon araçları da üretilebilmektedir. Üç boyutlu bolus üretimi ve hesaplama işlemleri zaman aldığından yoğun çalışan klinikler için rutinde pek kolay bir uygulama olmayabilir. Bu konuda klinikte yetişmiş personel bulunması
da şarttır. Üç boyutlu boluslar henüz çok yeni olduğundan ve kolay ulaşılabilir olmadığı için çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Üç boyutlu bolus, radyoterapide bir devrim olabilir fakat bunun için halen araştırılmaya ve geliştirilmeye ihtiyacı var.
Üretim süresi de gelişen 3 boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde kısalacaktır. İleride neden her radyoterapi kliniğinin mold
odasında bir 3 boyutlu yazıcı olmasın ?

Kaynaklar
1. Su, S.; Moran, K.; Robar, J.L. Design and production of 3D printed bolus for electron radiation therapy. Med. Phys.
41(8):4831; 2014. http://dx.doi.org/
2. Y Zhao Y, Moran K, Yewondwossen M, Allan J., Clarke S, Rajaraman M, Wilke D, Joseph P, Robar J Medical
Dosimetry 42 (2) 150- 155 http://www.meddos.org/article/S0958-3947(17)30032-8/abstract
3J. Robar J. AllanR.L. Macdonald R. Rutledge T.Joseph J. Clancey K. Moran https://cld.bz/bookdata/GhVjJat/basichtml/page-479.html# . PO-0941 3D printed bolus for chestwall radiation therapy
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NOKTA TARAMA PROTON ARK TERAPİ
(Spot Scanning Proton ArcTherapy-SPArc)
Med. Fiz. Uzm. Taha ERDOĞAN
BigBang teoriye göre evren oluşumunu tamamladıktan 100 saniye sonra ilk element hidrojen oluşmuştur (1). Proton hidrojen atomunun çekirdeğine verilen isimdir. Pozitif yüklü hidrojen atomu elektrondan yaklaşık 1.840 kat (1.6x10 -27 kg) daha
büyüktür. Evrenin temel parçacıklarından biri olarak görülen proton oldukça kararlı yapıya sahiptir. Proton madde içinde
ilerlerken atomik elektronlar ve atomun çekirdeği ile Coulomb kuvvetinin etkisinde etkileşime girer. Elektron demetine göre
ağır parçacık oluşu ve pozitif yüklü olmasından dolayı saçılımı hem az hemde daha küçük açılarda gerçekleşmektedir. Proton demetinin bu özellikleri keskin lateral saçılım avantajınıda beraberinde getirmektedir. Monoenerjitik proton demeti ilerlediği ortamda başlangıçta yavaş artış göstererek doz bırakırken, ani bir yükseliş sonrasında tüm enerjisini bırakarak menzilini tamamlar. Keskin yükseliş ile oluşturduğu pik’e “BraggPeak” adı verilir. Proton demeti, farklı enerjilerdeki demetler ile üst
üste bindirilerek BraggPeak genişliği arttırabilir. Bu demetlerin oluşturduğu geniş pik “Spread-OutBraggPeak (SOBP)” olarak
isimlendirilir (Şekil 1).

Şekil 1. BraggPeak ve Spread-OutBraggPeak (SOBP)
Radyoterapide kullanılan proton demeti cihaz kafasına (nozzle) iletilene kadar oldukça küçük çapa sahiptir (2). Proton demetinin bu özelliği demetin taşınması için teknik bir sınırlama oluştururken, bu sırada yaklaşık %5 demet kaybı gözlenmektedir (1). Tedavi öncesi demet’ in nozzle da istenilen alan boyutlarında saçılımı sağlanabilir. Günümüz proton terapi merkezlerinde demet saçılımı iki yöntem ile gerçekleştirilmektedir:

1) Pasif Saçılım Yöntemi: Demet yüksek atom numaralı (kurşun vb.) filtre kullanılarak saçılıma uğratılır (Şekil.2).
Nötron üretimi fazla olmasına ragmen yine de fotona göre daha azdır. Tedavi süresi uzundur.

Şekil 2. Pasif Saçılım Yöntemi

2) Tarama Yöntemi: Demet, tedavi edilecek hedef hacim sınırlarında yüklü olmasının avantajı kullanılarak
yönlendilir ve hedef hacimi taraması sağlanır (Şekil 3). Diğer yönteme göre çok daha az nötron oluşur. Daha keskin
doz dağılımı elde edillebilen bu yöntem yoğunluk ayarlı proton terapi (IMPT) için uygun olan yöntemdir. Setup ve
tedavi süresi daha kısadır.
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Şekil 3. Tarama Yöntemi

2. A) Nokta Tarama Proton Arc Terapi (Spot Scanning Proton ArcTherapy-SPArc):
SPArcrobust optimizasyon kullananan interaktif uygulamadır. Uygulama basamakları:
Segmentlerin (Kontrol noktalarının) örneklenmesi
Segment (Kontrol noktaları) enerji seviyelerinin düzenlenmesi ve dağılımı
Enerji seviyeleri filtrasyonu
Enerji seviyeleri örneklenmesi gibi adımları içermektedir.
Optimizasyonun her bir iterasyonunda (A), (B), (C) adımları random olarak seçilerek istenilen örnekleme frekansı elde edilene kadar tekrarlanabilir ve (D) adımı ile optimizasyon sonlandırılır. Böylelikle hem robust plan kalitesine hem de etkin bir
tedavi uygulanmasına (daha az enerji seviyeleri kullanarak diğer planlama tekniklerine eş değer kalitede plana ve kısa tedavi

Şekil 4. Nokta Tarama Proton Arc Terapi –SPArc Akış Diyagramı

2. B) Segment (Kontrol Noktası) Örneklemesi:
Günümüz bilgisayarlarının hesaplama hızı ve hafıza limitleri çerçevesinde, örnekleme frekansını iteratif olarak arttırarak makul ölçülerde hesaplama hızı ve süresi oluşturulabilir. Örneğin Xuanfeg Ding vd., SPArc örneklemesinde ilk olarak statik 8
demet (kontrol noktası) için hesaplama yapmışlardır (Şekil 5). Enerji katmanları, nokta (spot) pozisyonları ve monitör unit
(MU) ağırlıkları statik 8 demet için robust optimizasyon kullanılarak temel demetler için hesaplanmıştır. Ardından orijinal
demetten iki yeni alt segmentler türetilerek ve alt segmentler statik demetlere simetrik. nozzle açısı verilerek elde edilmiştir.
Böylelikle segment ya da kontrol noktası örnekleme frekansı arttırılmış olmaktadır. SPArc segmentleri istenilen arc örnekleme frekansına ulaşılana kadar bölünebilir (3).
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Enerji Katmanları Dağılımlarının Belirlenmesi ve Toplam Tedavi Süresine Etkisi:
Hacim modülosyonlu ark terapide, (VMAT) foton demetleri çok yapraklı kolimatör pozisyonları (MLC) ve MU ağırlıklarının
interpolasyonu sonucunda segmentlere bölünürken, SPArc yönteminde MLC gibi mekanik ekipmanların yerini enerji katmanları almaktadır. İstenilen doz dağılımı, enerji katmanlarının derinlik bazlı hesaplanması ve nokta (spot) boyutunun belirlenmesi sonucunda elde edilmektedir (Şekil 5). Nokta tarama (Spot Scanning) proton terapi de enerji katmanlarının değişim
süresi “energy layer switching time (ELST)“ toplam tedavi süresini etkileyen temel bileşendir (4,5,6). SPArc optimizasyonunda
statik demet için belirlenen enerji katmanları, segmentlere eşit dağıtılarak hem optimizasyon süresinin kısaltılmasını hem de
uygulanabilirliği bakımından avantaj sağlamaktadır. Optimizasyonun son adımında eğer gerekiyorsa enerji katmanları dağılımı ve filtrasyonu yeniden optimize edilebilmektedir.

Şekil 5. SPArcSegment (Kontrol Noktası) örneklemesi (A-B-C) ve enerji katmanları dağılım mekanizması ve altsegmentler D)

Makale Taraması ve Klinik Uygulamalar:
Xuanfeng Ding vd. Raystation versiyon 4.8 (RaysearchLaboratories AB, Stockholm, Sweden) planlama platformunu SPArc
planlamalarında kullanarak bilateral servikal tutulumu olan orafaringeal karsinom ve non-mobil (<1 mm) sağ üst lob yerleşimli küçük hücre dışı akciğer kanseri vakaları için değerlendirmişlerdir. Orafaringeal karsinom yüksek-risk klinik hedef hacmine (CTV, V:185 cm3) 70 Gy (RBE) ve düşük-risk klinik hedef hacmine (CTV, V:227 cm3) 60 Gy (RBE) olmak üzere integrated
boost (SIB) tekniğiyle 35 fraksiyon planlanmış ve Akciğer CA için internal hedef hacmine (ITV, V:12.48 cm 3) 60 Gy (RBE) 30
fraksiyon doz reçetelendirilmesi yapılmıştır. SPArc, Yoğunluk Ayarlı Proton Terapi (IMPT) ve Arc multi-field teknikleriyle yapılan
tedavi planları doz volüm histogramı (DVH) üzerinden hedef hacim ve kritik organ (OAR) dozlarını yorumlamışlardır. Ayrıca
ICRU (50) (7,8) raporunda tanımlanan konformite indeks (CI) değerlerini kıyaslamışlardır. Standart robust IMPT için
orafaringeal planlamasında 4 alan (2 anterioroblik ve 2 posterioroblik) ve akciğer Ca planlamasında 2 alan (anteriorposterioroblik) kullanılmıştır. Arcmulti-field planlarında 10o örnekleme frekansında sırasıyla 36 ve 26 statik full; yarım ark planları
ise orafaringeal ve akciğer Ca vakaları için planlanmışlardır. Tüm planlar D%99=%100 reçete doza normalize edilmiş olup
SPArc planlarında 2ms nokta (spot) pozisyonu değişim hızı, proton demet akımı 1nA ve minimum nokta (spot) ağırlığı 0.01
MU (3) olarak seçilmiştir.
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Dozimetrik Sonuçlar:
Ding ve ark. araştırmalarında integral doz dağılımı kıyaslandığında SPArc ve IMPT integral doz dağılımını sırasıyla %8 ve %
14 olarak bulmuşlardır. (Şekil 6). SPArc akciğer Ca vakasında CI ve OAR için SPArc tekniğinin IMPT tekniğine göre daha iyi
dozimetrik sonuçlar verdiği belirtmektedirler (Tablo 1). CI için sonuçları SPArc 4.0 ve IMPT 7.6 olarak vermişlerdir. Ayrıca
SPArc planlarında maksimum cilt dozunun %60 ve akciğer mean dozunun %15 azaldığı çalışmacılar tarafından gözlemlenmiştir.

Şekil 6. SPArc, IMPT ve Arcmulti-field integral doz dağılımı ve doz- volüm histogramları.

Tablo 1. SPArc, IMPT veArcmulti-field plan ve hesaplama verileri
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Tedavi Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi:
Grafik 1’ de toplam tedavi süreleri görülmektedir. SPArc, Arc multi-field tedavi süresine oranla orafaringeal karsinom tedavisinde ELST 0.5s %56, ELTS 4s %67 ve akciğer Ca tedavisinde ELTS 0.5s %55, ELTS 4s %60 azaldığı görülmektedir.

Grafik 1. Toplam tedavi süresi

Literatür Sonuçları
Yapılan çalışmalarda SPArc tekniğinin IMPT ve Arcmulti-field planlarıyla kıyaslandığında daha iyi dozimetrik sonuçlar verdiği
görülmektedir. Ding ve arkadaşları günümüz yazılım ve tekniklerinin nozzle rotasyonuyla birlikte ark proton tedavisinin uygulanabilirliğine dair sınırlamaları olsa da SPArc tekniğinin potansiyel olarak gelişime açık bir yöntem olduğunu bildirmişlerdir.
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SERBEST KÜRSÜ

Bir “davulcu” hikayesi
Med. Fiz. Uzm. Oğuzhan AYRANCIOĞLU

“Tüm müzik enstrümanlarını çalmak kolaydır. Tek yapmanız gereken, doğru zamanda doğru tuşa dokunmak.. Devamını enstrüman kendisi çalacaktır.” demiş ünlü besteci Johann Sebastian Bach. İlk okuduğumda verdiğim tepkiyi tahmin edebiliyorsunuzdur: “Yok artık!” Ama elbette vardır bir bildiği diyor ve o günlerin sizin için de geleceğine inanıyorsunuz. Ben müziğe
bu gaz ile başlamadım tabii ki..
Sizlere anlatacağım hikayem de bu noktada başladı. Babanız aldığı oyuncak bateri setini eve getirir ve önünüze koyar. Sizse
legolar ile kafayı bozmuş birisi olarak yüzüne bile bakmazsınız. Çocuksunuz işte.. (Ama “ahh, ahh” diyor insan şimdilerde..)
Biraz daha büyürsünüz. Sizden büyük kardeşiniz, 12-13 yaşlarınızda iken size Red Hot Chilli Peppers’lar, System of a
Down’lar dinletir ve kendi müzik zevkini size aşılamaya başlar. Ortaokula başladığınız o dönem, hayatınızda da “müzik dersi”
aldığınız ilk dönemdir. Hocanız içeri girer ve malum enstrümanı hangi kırtasiyeden alacağınızı söyler. Evet, hepinizin bildiği o
meşhur “Helvacıoğlu Blok Flüt” tür bu enstrüman! Kırtasiyeden alınabilecek tek müzik enstrümanı! Heyecan ile gider alırsınız, bir kere ses çıkartınca soğur bırakırsınız. “Blok Flüt ile tüm bunların ne alakası var?” demeyin. Müzik başlamadan böyle
bırakılıyor.
Neyse..
Yıllar flüt eziyetiyle geçti. Müzik derslerini “Pek iyi” ile verdim ama bir Blok Flüt virtüözü olamadım.. Olanı da görmedim!
Ardından lise dönemi başladı. Bir piyano veya org bile olmaksızın solfej öğretmeye çalışan hocalarımız oldu. Derken İstiklal
Marşı’nın bestesini, hoca ile hep bir ağızdan okuyarak mezun olduk. Ama lise son sınıfta bir arkadaşın klasik gitarıyla teneffüslerde şarkı çalıp söylemesi eğlencemiz oldu. Sonrası malum; lisenin bitişinde ÖSS baskısından bıkmış biri olarak o kervana
ben de katıldım ve ilk gitarımı aldım. Bana, gitar hakkında temel müzik bilgisi verebilecek bir kursa yazıldım. Hani demişti ya
Bach, “Tüm müzik enstrümanlarını çalmak kolaydır..”, işte gitar hocamız da ilk dersimize böyle başlamıştı. İnancımı kaybetmem üç ayımı aldı. Herkesin “Karınca duası” olarak nitelendirdiği o notaları okumaya geçtiğimizde bıraktım. Ama akor basmayı ve ritim değerlerini öğrenmiştim, artık sahillerde çalabiliyordum! Arkadaşlarla buluşup korkunç seslerimiz ile şarkılar
söylüyor, eğleniyorduk. Sonrasında arkadaşlarımdan birinin müzik grubuna dahil oldum ve ilk elektro-gitarımı elime aldım.
Öyle ahım şahım bir şey değildi; ritim gitarist olmuştum. Sahilde çalıp söylediğimizden farkı yoktu. Sadece yanımıza, bas
gitar, bateri ve solist eklenmişti. (Sesi güzel birini duymak iyi gelmişti.) Artık o 12-13 yaşımda bana aşılanmaya başlamış
“Rock” müziğini icra etmeye başlamıştım. Fakat sevdiğim bazı parçaların akorlarını ve ara sololarını çıkartamamak zaman
zaman canımı sıkıyordu. İşte o karınca dualarından sıkılıp bırakmanın sonucuydu bu. Koskoca bir sene grup müziği yaptıktan sonra, herkesin üniversiteyi başka şehirlerde kazanması ile grubumuz dağıldı.
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Ben de Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Bölümü’nü kazandım. Okuldaki ilk haftamdı. Saçlar üç numara, uzunca bir keçi sakalım
vardı. Ders arasında henüz tanışmadığım öğrencilerden birkaçı çıkıp, “Arkadaşlar merhaba, müzik ile ilgilenenler varsa bir
grup oluşturalım istiyoruz” dedi. Bende sözüm ona gitar çalıyorum ya, “ben de varım, gitar çalıyorum” dedim. Ne olsa beğenirsiniz, “grubun gitaristi belli ama bas gitar çalar mısın?” diye sordular. Ee şimdi havalı olma zamanı; yeni ortam, yeni insanlar.. fırsat bu fırsat “çalarız” dedim. Gitarın solo notalarına göre bas daha kolay gelmişti gelmesine ama davulcumuz kötüydü.
O da belli ki benim gibi, kendisine sorulan “Davulcumuz yok davul çalar mısın?” sorusuna benimle aynı şeyleri düşünüp
“çalarız” yanıtını vermişti. Ama işte bateri öyle bir şey değil.. Ben notaları karıştırınca durabiliyordum, gitarist şaşırdığımı basmıyor geçiyordu, vokal ara ara susabiliyordu fakat davul karışınca hepimiz duruyorduk. Ritim işin kilit kısmı idi. Sonradan
öğrendik ki; davulcu arkadaş davula yeni başlamış ve ders alıyormuş.. Olur dedik ve bir süre böyle devam ettik.
Stüdyo günlerinden birinde, kız arkadaşlar ile girdik stüdyoya. Bahar şenliklerine hazırlanıyorduk. Bir iki şarkı denedik, davul
sürekli ritim kaçırdığı için devam edemedik. Bir sigara molası verelim dedi arkadaşlar. O ara geçtim işte ilk defa davulun başına. Başladım 4/4 lük ritim atmaya.. Ben çalarken gitarist arkadaş geldi ve gitarını kapıp bir parça ile ayak uydurmaya başladı. Hiç unutmuyorum, “Mor ve Ötesi – Cambaz” idi o parça. Tabii ben saçmalıyordum, zillere vuruyordum, davulları geziyordum ama ritmi kaçırmıyordum. O gün stüdyonun çıkışında kız arkadaşım, “biliyor musun, davul sana çok yakıştı.” dedi ve
ben o günden sonra davulcu oldum. Hanginiz olmazdınız ki?!
O günden bu güne farklı gruplarda, besteler yaparak, bar programlarına çıkarak tam 12 sene davul çaldım. Hala da çalmaya
devam ediyorum, edeceğim. Demiştim ya müzik ruhun gıdasıdır diye..
Bu kadar hikayeden sonra sizlere kısaca bateri enstrümanından bahsetmek istiyorum:

Tarihçe:
Vurmalı çalgıların tarihi, milattan önce 4000 yılına kadar dayanmaktadır. Literatürdeki isimleriyle “Membranofon (Membranophone)’lar isminden de anlaşıldığı
üzere, gerilmiş bir zar katmanı kullanarak ses çıkartmaya yarayan enstrümanlardır. Bu
zar katmanı, hayvan derisinden yapılmaktadır. Şu ana kadar bulunmuş en eski vurmalı
çalgı, timsah derisinden yapılmıştır ve neolitik döneme ait bu enstrüman Çin’de bulunmuştur. Membranofonlarla aynı sınıfta olan bateri ise, birden çok davulun bir arada, farklı nota değerlerinde tonlanarak çalınmasıyla kullanılmaktadır. Bu davullara,
gerek farklı ses efektleri oluşturması, gerekse ritmin ölçü değerlerinin vurgulanması
adına ziller, plastik blocklar, çanlar gibi farklı tip ekipmanlar eklenebilmektedir. Baterinin ilk çıkışı 1800’lü yıllara uzanmaktadır. O dönem orkestralarında; bas davul,
triangle ve ziller gibi notasyona sahip eserlerin çalımı için 3 farklı perküsyoniste gerek
olmaktaydı. Perküsyonistler bu duruma çözüm olarak, 1840’larda bas davul’a pedal
takarak aynı anda birden fazla enstrümanı çalmaya denediler. Deneysel olarak başlayan bu akım 1860’larda ise birden fazla davul, zil ve farklı perküsyon ekipmanlarının
birleştirilerek çalınmasıyla gelişmiş ve günümüzdeki halini almıştır.
Davulun Parçaları:
Aslında Türkçeye Fransızcadan “Bateri (fr: Batterie)” olarak geçmiş olan bu enstrümanın İngilizce ismi “Drums” dır.
Müzisyenler arasında da “Davul” diye kullanılmaktadır. Genel bir davul setinin parçalarına bakacak olursak:
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Vurmalı çalgılar için eski dönemlerde hayvan derisi kullanılırken, günümüzde polimerlerden yapılan farklı tip plastik deriler
kullanılmaktadır. Derilerin gerginlikleri, kalınlıkları ve tipleri davulun tonunu etkilediği gibi çalımını da etkilemektedir. Davulun tonunu etkileyen diğer özellikler; davul kasaları yapımında kullanılan materyaller ve bunların fiziksel boyutlarıdır. Yapımı
için ağaç ve metal aksağamların kullanıldığı davul, farklı tip ağaçların verdiği titreşim ve salınıma göre farklı sesler çıkartmaktadır.

Davulun Çalınması:
Davulu çalma işlemi, “baget (drumstick)” adı verilen, özel işlenmiş bir çift tahta çubuk yardımı ile yapılmaktadır. Bagetlerin
ağırlık ve dengesi önemlidir. Çünkü davul çalımında “rebound” adı verilen bir etki-tepki kuvvetinden yararlanılmaktadır. Bagetin bu noktada dengesinin iyi olması, tutuş pozisyonunuza göre alacağınız tepki kuvvetini arttırmakta ve uygulayacağınız
kas hareketinden kısmanızı sağlamaktadır. Dolayısıyla size davulu çalarken hız ve baget kontrolü sağlayacak ve sizi daha az
yoracaktır.
“Rebound” kavramı bir davulcunun kontrol edebilmesi gereken unsurlardandır. Bu size fiziksel olarak, farklı zeminlere ne
kadar güç uygulayacağınızın tanımını yapmaktadır. Daha önemli bir konuda “kas hafızası” terimidir. Davula başladığınızda
en büyük sıkıntı çekeceğiniz konu olan “kas hafızası”, vücudunuzda geliştirmek zorunda olduğunuz bir parametredir. Ritim
duygunuz olabilir, kulağınız olabilir ama kas hafızanızı geliştirmeden davulda ilerlemeniz mümkün değildir.
Kas hafızası, bir çok enstrumanda karşısınıza çıkan bir parametredir. Beyniniz, siz bir sonraki hareketinizde neyi nasıl
yapcağınızı düşünürken, kaslarınız o sinyali önceden harekete geçirerek sizin ileriki hareketinizi takip etmenizi sağlamaktadır. Bu öyle otomatik bir hale gelir ki, artık başladığınız ritimde atacağınız solo atakların, hangi davullarda ve hangi pozisyonlarda olacağını siz basit düşünürken, refleksif olarak kaslarınız tamamlar. Tanımlanması kolay bir parametre değildir.
Ama geliştirilmesi günlük egzersiz gerektiren bir parametredir.
Davul çalımının belirli bir standartı yoktur. “French Grip”, “German Grip” ya da “American Grip” gibi farklı baget tutuşları vardır. Eller için parmakla ve bilekten çalınabilen farklı teknikler mevcuttur. Aynı şekilde ayaklar içinde farklı kişilerin geliştirdiği;
“Slide”, “Heel-Thoe” gibi birçok teknik mevcuttur. Fakat davula başlamadan önce tüm bu tekniklerin sağladığı anatomik
avantajlarının/dezavantajlarının ve doğru kullanımının öğrenilmesi gerekmektedir. Aksi halde yanlış kullanımı ile ellerinize
veya ayaklarınıza anatomik olarak zarar verebilirsiniz.
Birçok insanın merakla sorduğu soru ise, “aynı anda nasıl ellerini ve ayaklarını kontrol edebiliyorsun” oluyor. Aslında durum
biraz bundan farklı. Yukarıda kas hafızasından bahsettim. Eliniz ile masada bir ritim giderken, ağzınız ile bu ritme bir melodi
ekleyebiliyorsanız sizde davul çalabilirsiniz demektir. “Ne alakası var” dediğinizi duyar gibiyim. Beyniniz iki farklı işi aynı anda
yapabilecek özelliklere sahip olarak evrimleşmiştir. Sizin onu geliştirmenize göre bu sayıyı arttırabilirsiniz. Bu bahsettiğimi,
beyninizin bu işleri harekete dönüştürmesi olarak görmeyin. Tamamen düşünce ortamında yapabildiklerinizden bahsediyorum. Eğer siz bu düşüncelerinizi kaslarınıza sırası ile tek tek anlatmayı başarabilirseniz, yeterli zaman harcadığınızda farklı
düşünceleri anlattığınız farklı kas gruplarınızı aynı metronom ve ölçü içerisinde buluşturabilirsiniz. Bu sadece pratik ve zaman meselesidir.
Kulak ve el-ayak koordinasyonu gibi kavramlar elbette ki enstrüman çalımını etkilemektedir. Fakat bunlar insanda gelişmeye
açık parametrelerdir. Burada kulağınız, hissettiğinizi duymanız için önemlidir.
Sizlere, davulu tanıtmak adına bir kaç bildiğim bilgiyi anlatmaya çalıştım. Daha önce de söylediğim gibi on iki yıldır bu enstrümanı çalıyorum. Kişisel zamanlarımda elimden geldiğince kendimi müziğe yönlendiriyorum. Oldukça faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Müzik yapmanın, bir enstrüman öğrenebilmenin yaşı yoktur. Eğer içinizde varsa hiç durmayın, kapatmayın. Mutlaka sizi şu an olduğunuzdan daha mutlu yapacak, daha iyi hissettirecek bir enstrüman dışarıda sizi bekliyordur..
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IMPACT FACTOR DEĞERİNE SAHİP

ULUSLARARASI DERGİLER
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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...

50

MedFiz@Online

16 Ağustos kaybettiğimiz dostumuz, meslektaşımız ve Medikal Fizik Derneği’nin unutulmaz başkanı İsmail Özbay’ın doğum günü. Kendisini sevgi
ve saygıyla anıyoruz.
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