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ÖZET 

Köksal, C. (2012). Robotik Radyocerrahinin İntrakranyal Uygulamalarında Tedavi 

Veriliş Doğruluğunun Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Temel Onkoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Stereotaktik radyocerrahide, 3D konformal radyoterapideki fraksiyon sayıları ve 

büyüklüklerinin aksine küçük alanlar kullanılarak tümöre 1-5 fraksiyonda yüksek dozlar 

verilir. CyberKnife tedavilerinde doğru dozun doğru yere verilmesi çok önemlidir. Bu 

çalışmada MultiPlan TPS’de 6D Skull (kafatası) izleme yöntemi ile hazırlanan planların 

dozimetrik kontrolü, nokta doz ölçümü ve film dozimetrisi ile yapılmıştır. 

Nokta doz ölçümü için katı su fantom ile 0,015cc pinpoint iyon odası kullanıldı. 

İntrakranyal ışınlanan 25 hasta planı TPS’de fantoma aktarıldı. Fantom düzeneğindeki 

fidüseller izleme yönteminde kullanıldı. İyon odası, izodoz eğrilerinde homojen yüksek 

doz bölgesine getirildi. Planlar high rezolüsyonda hesaplatıldı. Her bir ölçüm 3 kez 

tekrarlandı. Ölçülen değerler absorbe doza çevrildi. Ölçüm sonuçları ile TPS verileri 

karşılaştırıldı. 6D kafatası izleme yöntemiyle tedavi planı yaratmak için CyberKnife 

kafa fantomu kullanıldı. Film ölçümleri için CyberKnife kafa fantomunun içine 

yerleştirmek üzere su eşdeğeri mini fantom hazırlandı. Bu fantomun merkezine 3 adet 

gafkromik film yerleştirildi. Filmde ölçülen ile TPS’de hesaplanan dağılımlar, Gamma 

indeks metodu kullanılarak karşılaştırıldı. 

İyon odası ile ölçümlerin %72’sinde (18 plan) ±%3’ten az, %84’nde (21 plan) ±%5’ten 

az doz farkı bulundu. Gamma indeks metodunda, %50 ve yukarısı izodoz eğrilerinde 

değerlendirmeyi geçen noktalar analiz edildi. %3-3mm kriterini geçen noktaların 

ortalaması %94,1 olarak bulundu. 

Sonuç olarak, 6D kafatası izleme yöntemiyle yapılan tedaviler çok yüksek oranda 

doğrulanmıştır. İyon odası ile doz verilişinin doğrulanması film dozimetrisi yöntemine 

göre daha kolay ve hızlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Nokta doz ölçümlerinde iyon 

odasının konulacağı yere çok dikkat edilmelidir. 6D kafatası izleme veya fidüsel izleme 

yöntemlerinin doğrulanmasında, her iki yöntemin de hem hasta hem de robotun kalite 

kontrolü için kullanılabilirliği gösterilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler : Stereotaktik radyocerrahi, CyberKnife, 6D kafatası, Kalite kontrol, 

Film dozimetrisi 
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ABSTRACT 

Koksal, C. (2012). Investigation of accuracy of treatment delivery in Robotic 

Radiosurgery for intracranial cases. İstanbul University, Institute of Health Sciences, 

Departmant of Fundamental Oncology, M.Sc. Thesis. İstanbul. 

In Stereotactic Radiosurgery, high radiation doses were deliveredto tumors using very 

small fieldsin 1-5 fractions. It is very important to make sure accuracy of dose and 

position of given dose in CyberKnife plans. In this study, dosimetric control of 

CyberKnife plans preparing with 6D Skull tracking method was performed usingion 

chamber measurement and film dosimetry. 

For point dose measurements, 0,015cc PinPoint ion chamber and solid-water phantom 

were used. 25 intracranial plans were transferred onto phantom in MultiPlan TPS. 

Fiducials placed into phantomwere tracked during irradiation. The ionization chamber 

was positioned at homogeneous high dose distribution regions. Plans were calculated at 

high resolution. Each measurement was repeated 3 times. Measured data were 

converted to absolute doses and compared with those which were obtained from 

Multiplan TPS. CyberKnife head and neck phantom was used for generating 

CyberKnife plans with 6D skull tracking method. The small phantom was prepared for 

film dosimetry. Three Gafchromic EBT2 films were placed at center of this small 

phantom. Measured dose distributions were compared with TPS data using Gamma 

Index method. 

The dose difference was found less than ±3% for 72% (18 plans) and less than ±5% for 

84% (21 plans) of all plans with the ionization chamber. 50% and above isodose 

distributions were evaluated with Gamma Index method. The averages of points passing 

test were 91,4% according to 3mm-3% criteria. 

In conclusion, the treatment plans generated with 6D skull tracking method were very 

highly confirmed. The dose verification of ionization chamber could be carried out 

more easily and quickly than film dosimetry. Ion chamber should be positioned at 

homogeneous high dose distribution regions. It has been shown that ion chamber 

measurement and film dosimetry methods could be used for verification of CyberKnife 

plans and quality control of robot. 

 

Key Words: Stereotactic radiosurgery, CyberKnife, 6D Skull, Quality Assurance, Film 

dosimetry 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Radyoterapinin amacı; hedef hacimde homojen doz dağılımı elde ederken, 

tümör çevresinde bulunan normal dokuları mümkün olduğunca korumaktır. Stereotaktik 

radyocerrahi (SRS) ve fraksiyone stereotaktik radyoterapi (SRT), hedef dışı dokularda 

anlamlı doz düşüşü sağladığından tümörlerin kontrol edilmesi açısından hassas ve 

önemli bir tedavi modalitesi olmuştur. Bu tekniğin ilk uygulamaları, hastanın başına 

vidalanan sabitleme araçları ile sadece intrakranyal lezyonlarda tek fraksiyonda 

gerçekleştirilmiştir. Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte SRS, hem intrakranyal 

hem ekstraktranyal hedeflere invaziv bir immobilizasyon olmadan başarılı bir şekilde 

uygulanmaktadır. 

Bir stereotaktik radyocerrahi sistemi olan CyberKnife ile tek ya da birkaç 

fraksiyonda, iyi tanımlanmış hedefe yüksek radyasyon dozu verilirken, normal dokular 

ve kritik yapılar milimetrenin altında bir hassasiyetle korunabilmektedir. Beyin 

tümörlerinin düzensiz şekilleri ve kritik yapılara yakın olmaları sebebiyle, robotik 

radyocerrahi bu tümörlerin tedavisinde cerrahiye çok iyi bir alternatif olmaktadır (1, 2). 

CyberKnife Sistemi, tedavi süresince tümörü ve hasta hareketlerini izler ve hasta 

hareketi ile tümör lokalizasyonundaki değişiklikleri uygun yazılım algoritmaları ile 

düzeltir. Bunun için, bir çift kilovoltaj (kV) X-ışını tüpü ve X-ışını dedektörleri 

kullanılarak hastanın tedavi sırasındaki görüntüleri alınır. Bu görüntüler planlanan 

bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinden elde edilen yeniden şekillendirilmiş dijital 

radyografiler (DRR) ile karşılaştırılır. Bu iki görüntü tolerans limitleri içerisinde üst 

üste bindirildiği zaman ışınlama başlar ve tedavi boyunca belirlenen ışın sayısı 

aralıklarında görüntüleme yapılır. Başarılı bir tedavi için yüksek derecede pozisyon 

doğruluğu gerekmektedir. Hastalar mümkün olan en az set-up hatası ile tedaviye 

alınmalıdır. CyberKnife tedavilerinde çok sayıda ışın demeti, küçük kolimatörler ile 

genellikle non-izosantrik olarak hedefe yönlendirilmektedir (3). Işın sayılarının çok 

olması, uygulanan bölgede yüksek doz gradyentlerinin oluşmasına neden olmaktadır. 

Stereotaktik radyocerrahide doğru dozun doğru hedefe verilmesi çok önemlidir. Bu 

nedenle CyberKnife sisteminin hedefleme doğruluğunun kontrolü ile beraber 

CyberKnife tedavi planlarının dozimetrik kontrolleri yapılmalıdır. 
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CyberKnife uygulamaları, yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) gibi kalite 

kontrol gerektiren uygulamalardır. Genel olarak tipik bir kalite kontrol (QA) işlemi 

fantomda, iyon odası ile absorbe dozun, film dozimetrisi ile izodoz dağılımlarının 

doğrulanmasından oluşmaktadır (4). 

Bu çalışmamızda kliniğimizdeki CyberKnife cihazında “6D kafatası” izleme 

yöntemiyle yapılan intrakranyal ışınlamaların tedavi doğruluğu, nokta doz ölçümü ve 

film dozimetrisi yöntemleri ile araştırılmıştır. Ölçülen değerler ile MultiPlan tedavi 

planlama sisteminden (TPS) elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Radyoterapi Teknikleri 

İyonize edici radyasyonlar kullanılarak malign ya da malign olmayan tümörlerin 

tedavi edilmesine radyoterapi denilmektedir. Radyoterapide, tümörün istenilen 

radyasyon dozunu homojen bir şekilde alması istenirken, çevresindeki sağlıklı dokuların 

maksimum korunması hedeflenmektedir. Gelişen teknoloji ile yeni radyoterapi 

yöntemleri bu amaca ulaşmada çok başarılı olmaktadır. 

Bu yöntemler; 

Üç boyutlu konformal radyoterapide (3D-KRT), uniform yoğunluklu huzmelerle 

tedavi volümü ışınlanırken, kurşun koruma blokları veya lineer hızlandırıcının 

kafasında bulunan bilgisayar kontrollü multilif kolimatörlerle (MLC) sağlıklı dokuları 

korumak mümkün olmaktadır. Doku eksiklikleri wedge, bolus ve kompansatör gibi 

aparatlarla giderilip homojen bir doz dağılımı elde edilmektedir. 

YART, 3D-KRT’nin en gelişmiş şeklidir. YART, normal doku komplikasyon 

olasılığını azaltırken, lokal tümör kontrolünü arttırma imkânı verir. 3D-KRT’e kıyasla, 

YART’ta uniform yoğunlukta olmayan ışın demetleri oluşturmak için inverse (ters) 

planlama tekniği kullanılır. Ters planlama tekniği kullanılarak oluşturulan tedavi 

planlarında, hedef hacmin alması istenilen doz ile kritik organların doz sınırlamaları 

bilgisayara tanıtılır. Bu bilgiler doğrultusunda her bir alan, alt alanlara (segment) 

bölünerek optimal bir akı haritası elde edilir. Statik YART ve Dinamik YART olmak 

üzere iki tekniği vardır. Statik YART tekniğinde, farklı MLC pozisyonlara sahip 

segmentler oluşturulur ve bu segmentlerin toplamıyla yoğunluğu ayarlanmış alanlar 

elde edilir. Bu teknikte, segmentler pozisyonunu aldıktan sonra ışınlama yapılır. 

Dinamik YART da ise ışınlama boyunca lifler hareketlidir. Işınlama devam ederken 

lifler hareket ederek segmentleri değiştirir. Sabit bir gantri açısında, farklı hızlardaki ve 

mesafelerdeki karşılıklı lifler hedef hacmi tarayarak istenilen yoğunlukta alanlar elde 

edilir. 

Hasta set-up hataları, organ iç hareketleri, hastanın kilo kaybetmesi gibi 

nedenlerle tedavi geometrileri değişebilmektedir. Görüntü rehberliğinde yapılan 
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radyoterapi (IGRT) tedavi süresi boyunca ve tedavi sırasında oluşan bu geometrik 

değişiklikleri düzeltme imkânı sağlar (5, 6). 

2.2. Stereotaktik Radyocerrahi 

Stereotaktik radyocerrahi (SRS), çok sayıda dar ışın demetleri kullanarak, 

uzayda üç boyutlu olarak yeri belirlenen lezyonları tek fraksiyonla tedavi edebilen bir 

radyoterapi yöntemidir. Tedavi birden fazla fraksiyonla uygulanırsa buna stereotaktik 

radyoterapi denilmektedir. Stereotaktik uygulamalardaki en büyük deneyim metastatik 

beyin tümörleriyle kazanılmıştır. Ayrıca ameliyat edilemeyen beyin arteriovenöz 

malformasyonları (AVM), akustik tümörler ve hipofiz adenomları gibi diğer 

intrakranyal lezyonlar stereotaktik radyocerrahinin endikasyonları arasındadır. 

Stereotaktik radyocerrahide, 3D-KRT’deki alışılagelmiş fraksiyon sayıları ve 

fraksiyon büyüklüklerinden farklı olarak çok küçük radyasyon alanları kullanılarak 

tümöre 1 ile 5 fraksiyonda yüksek dozlar verilir. Radyocerrahinin üç temel amacı 

vardır. Bunlar; 

1. Planlanan Hedef Volüm (PTV) marjını minimize etmek, 

2. Hedef volüme yüksek fraksiyon dozlarını vermek, 

3. Hedef volüm dışındaki sağlıklı dokuların dozunu azaltmak. 

Stereotaktik radyocerrahi, ilk defa 1940’ların sonlarına doğru İsviçreli beyin 

cerrahı Leksell tarafından ortavoltaj X-ışınları kullanılarak beyindeki fonksiyon 

bozukluklarını yok etmek için geliştirildi. Daha sonraki çalışması, özel olarak 

tasarlanmış bir kobalt-60 ünitesinin kullanımı (Gamma Knife Cihazı) üzerine oldu. 

Stereotaktik radyoterapide, ağır yüklü parçacıklar, kobalt-60 gamma ışınları ve mega 

voltaj X-ışınları olmak üzere üç çeşit radyasyon kullanılır. Çoğunlukla X-ışınları linak 

tabanlı cihazlarla kullanılır ve linak tabanlı radyocerrahi X-Knife olarak adlandırılır (7, 

8). 

2.2.1. GammaKnife 

İlk radyocerrahi cihazı olan GammaKnife 1967’de Karolinska Enstitüsü’nde 

üretilmiştir. Çok sayıda izosantrik gamma ışınlarının eş zamanlı olarak ışın vermesiyle 

beyindeki hedef volüm tedavi edilir. GammaKnife ünitesinde, 1 mm çapında 30 Ci 

aktiviteye sahip 201 tane kobalt-60 kaynağı yarıküresel bir zırhın içine yerleştirilir. 
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Bütün kaynaklar tek bir noktaya odaklanır. Kaynak ve odak noktası arasındaki mesafe 

yaklaşık olarak 40 cm’dir. 

Beyin tümörleri için geliştirilen bu sistemde, ilk adım olarak hastanın başına bir 

çerçeve vidalanır. Bu çerçeveyle birlikte hastanın magnetik rezonans (MR) ya da BT 

görüntüleri alınır. Stereotaktik çerçeveye göre hedef noktanın koordinatları belirlenir. 

Bu bilgiler doğrultusunda tedavi planı yapılır. Tedavi sırasında çerçeveye odaklayıcı 

metal başlık takılır. Işın boyutunu azaltan bu metal başlık kolimatör olarak kullanılır. 

Bu başlıkta 201 adet delik bulunur. Deliklerin çapları 4 mm, 8 mm, 14 mm ve 18 mm 

olan dört adet kask vardır. Metal kask takıldıktan sonra, hedef nokta GammaKnife 

cihazının odak noktasına getirilerek bir ya da daha fazla atışla ışınlama yapılır. Birden 

fazla hedef noktası varsa ya da birkaç lezyon ışınlanacaksa bu işlem tekrarlanır. 

GammaKnife ünitesinin genel yapısı Şekil 2-1’de gösterilmektedir (9,10,11). 

 

 

Şekil 2-1: GammaKnife ünitesi 

 

2.2.2. Lineer Hızlandırıcı Tabanlı Radyocerrahi 

İzosantrik linak tabanlı radyocerrahi teknikleri üç kategoriye ayrılır: Çok sayıda 

eşdüzlemsel olmayan arklar, dinamik stereotaktik radyocerrahi ve konik biçimde 

rotasyon tekniği. Her bir teknik, gantri ve masa ya da sandalyenin rotasyon 

hareketlerinin özel uygulamalarıyla tanımlanır. 

Çoklu eşdüzlemsel olmayan arklar tekniğinde, gantri verilen açılarda dönerken, 

tedavi masası sabittir ve dar X-ışını demetleri ile volüm ışınlanır. Hedef, linak 
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izomerkezinde üç boyutlu olarak konumlandırılır. Bu işlem farklı birkaç masa açısı 

kullanılarak tekrarlanır. 

Dinamik stereotaktik radyocerrahi tekniğinde, ışınlama boyunca hem gantri hem 

de tedavi masası eş zamanlı olarak rotasyon yapar (gantri 300 : 30 ’den 330 ’e ve masa 

da 150 : 75 ’den -75 e rotasyon yapmaktadır.) 

Konik rotasyonda ise, ışınlama süresince tedavi masası dönerken gantri sabittir.  

En yaygın olarak kullanılan teknik, çoklu eşdüzlemsel olmayan ark tekniğidir. 

Kritik yapılardaki dozu minimize edecek şekilde, izodoz dağılımları ark geometrileri 

değiştirilerek modifiye edilebilir. 5 ile 40 mm çapında değişen yuvarlak kolimatörler ya 

da özel olarak tasarlanan küçük boyutlarda çok yapraklı kolimatörler kullanılır. (12). 

2.2.3. CyberKnife Robotik Radyocerrahi Sistemi 

CyberKnife, Dr. John Adler tarafından 1990’ların başından itibaren geliştirilen 

ve 2000’li yıllarda kullanılmaya başlanan bir robotik radyocerrahi sistemidir. Görüntü 

rehberliğiyle beraber robotik teknolojiyi kullanan tek radyocerrahi sistemi olan 

CyberKnife, intrakranyal ve ekstrakranyal hedeflere invaziv bir immobilizasyon 

olmaksızın uygulanır. Şekil 2-2 CyberKnife cihazını göstermektedir. 

 

 

Şekil 2-2: Robotik radyocerrahi cihazı 
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Robotik radyocerrahi sisteminde milimetrenin altında bir hassasiyetle, hedefe 

istenilen radyasyon dozunu vermek için robotik kola monte edilmiş bir 6 MV lineer 

hızlandırıcı kullanılır. Şekil 2-3’de gösterildiği gibi altı derece serbestliği olan robotik 

kol, lineer hızlandırıcıya hasta etrafında konum değiştirme olanağı sağlar. Linak, 

yaklaşık 1200 huzme verebilir. Ufak boyutlu olan doğrusal hızlandırıcı, X-band kavite 

magnetron (9,5 GHz), duran dalga ve çift yanlı hızlandırıcı dalga kılavuzu kullanarak 

400/ 600/ 800 MU/dak doz hızlarında 6 MV X-ışını oluşturur. Küçük boyutlu tasarım 

eğici magnet gerektirmez. Işın düzleştirici filtre yoktur.  

 

 

Şekil 2-3: Lineer hızlandırıcının hareketini sağlayan robotik kol 

 

İkincil kolimasyon, çapı 0,5-6 cm aralıklarla değişen 12 adet yuvarlak 

kolimatörler kullanılarak sağlanır. Alternatif olarak, IRIS denilen tek bir kolimatör ile 

aynı 12 alan boyutları elde edilir. IRIS ikincil kolimatöründe bu alanlar bilgisayar 

kontrolünde ayarlanmaktadır ve böylece tedavi boyunca kolimatör değiştirilmesine 

gerek kalmadan istenilen alan boyutları kullanılabilir. Üst üste iki adet altıgen tungsten 

segmentlerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen IRIS ikincil kolimatörü ile 12 

kenarlı (düzgün onikigen) ışın huzmesi elde edilir. Kolimatörler Şekil 2-4’te 

görülmektedir. 
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Şekil 2-4: Sabit (FIXED) ve IRIS kolimatörler 

 

 

 

Şekil 2-5: Tedavi masası hareketleri 

 

Şekil 2-5’te şematik gösterimi olan masa hareketlerinin yönleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

X: + = Superior, - = Inferior                R (roll): + = Sağ, - = Sol 

Y: + = Sağ, - = Sol                               P (pitch): + = Baş yukarı, - = Baş aşağı 

Z: + =Anterior, - = Posterior               W (yaw): + = Saat yönü, - = Saat yönünün tersi 
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Görüntüleme sistemi için, iki tane kilovoltaj X-ışını tüpü tavana monte 

edilmiştir. Röntgen kaynakları 2,5 mm alüminyum filtrasyonla kaplıdır. Işınlar 

dikeyden 45º açı ile zemine düz bir şekilde monte edilmiş olan iki adet dedektör üzerine 

yansıtılır. Bu ışınların kesiştiği merkezi eksen noktasında alan boyutu yaklaşık 15x15 

cm
2’

dir. 40x40 cm
2 

boyutlarındaki X-ışını dedektörleri, amorf silikon fotodiodlar 

üzerine konulan sezyum iyodür sintilatöründen oluşur. Bu levhalar yüksek çözünürlükte 

X-ışını görüntüsü üretir (16 bit çözünürlükle 1024x1024 piksel). X-ışını kaynakları ve 

dedektörleri sabittir, yansıtma geometrileri kalibre edilir ve tedavi odası koordinat 

sistemi olarak bilinirler. Robotik kolun ve görüntüleme sisteminin kalibrasyonu için 

orijin olarak kabul edilen bir referans noktası vardır. Bu nokta, izoposta mekanik olarak 

monte edilen izokristal olarak tanımlanır. CyberKnife sisteminin kalibrasyonu 

tamamlandıktan sonra izokristal çıkartılır. Şekil 2-6’da görüntüleme sistemi bileşenleri 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 2-6: Görüntüleme sistemi bileşenleri 

 

CyberKnife sisteminde, her bir ışın, bir kaynak noktası ile bir yön noktasını 

bağlayan bir vektör ile tanımlanır. Kaynak noktası linak odak noktasının konumudur. 

Yön noktası ise genellikle hedef volümün içerisindedir. Her bir kaynak noktasına nod 
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ve nodların tüm dizilişine yol seti (path set) denir. Robotik kol tedavi boyunca bir 

noddan diğer bir noda doğru hareket eder. Işın demeti, nodlardan hedefe doğru 

yönlendirilir. Şekil 2-7’de bir noddan çıkan ışın yönleri görülmektedir (3, 7, 13, 14, 15, 

16). 

 

 

Şekil 2-7: Bir noddan çıkan ışın yönlerinin şematik gösterimi 

 

2.3. Radyocerrahi Sistemi ile Tedavi Endikasyonları 

Endikasyonlar, 1950’li yıllardan bu yana gelen bilgi birikimine dayalı 

stereotaktik radyocerrahi uygulamalarıyla aynıdır. 2000’li yılların başından günümüze 

kadar yapılan çalışmalarda da söz konusu endikasyonlara örnek olarak şunlar verilebilir. 

Kraniyal Radyocerrahi Endikasyonları 

1. Damarsal Patolojiler 

Arteriovenöz Malformasyonlar 

Kavernomalar 

2. Tümörler 

Benign Tümörler 

Akustik Nörinomlar 

Meningiomalar 

Pineal ve Pituiter Tümörler 
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Malign Tümörler 

Glial Tümörler ve Astrositomalar 

Düşük Dereceli Tümörler 

Metastatik Beyin Tümörleri 

3. Fonksiyonel Bozukluklar 

Trigeminal Nevralji 

Esansiyel Tremor (Kasların istemsiz kasılması) 

Parkinson Tremoru 

Epilepsi 

Cluster tipi baş ağrısı 

Obsesif Kompulsif bozukluklar 

Vücut Radyocerrahisi Endikasyonları 

1. Primer ve Metastatik Akciğer Tümörleri 

2. Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörleri 

3. Pankreas Kanseri 

4. Primer veya Metastatik Spinal Tümörler 

5. Prostat Kanseri 

6. Böbrek Tümörleri 

Bu gibi endikasyonları olan hastalardan tedavi öncesi birkaç radyolojik tetkik 

istenmektedir. Bunlar bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), pozitron 

emisyon tomografisi (PET) ve anjiyo gibi radyolojik tetkiklerdir. Tomografi uygulaması 

her hasta için gereklidir. Diğer radyolojik tetkikler hastalığa bağlı olarak 

istenebilmektedir. Tedavi planlaması bu radyolojik görüntüler eşliğinde yapılmaktadır. 

2.4. CyberKnife Sisteminde İzleme Yöntemleri 

CyberKnife sisteminde kullanılan izleme metotları; kemik yapı izleme, fidüsel 

(altın sid) izleme ve yumuşak doku izleme olmak üzere üç çeşittir. Kemik yapı izleme 

yönteminde, kafatası ve omurga izlenir. Fidüsel izlemede hasta içine yerleştirilen altın 

sidler izlenir. Yumuşak doku izleme yönteminde ise hedef ile etrafındaki akciğer 

dokuları arasındaki yoğunluk farklılıklarından yararlanılır (16). 

2.4.1. 6D Kafatası İzleme Yöntemi 

Bu metot intrakranyal hedefler için kullanılır. Servikal omurga lezyonların 

tedavisinde X-Sight omurga yöntemi ya da fidüsel izleme yöntemi kullanılmalıdır. 
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Servikal omurgadaki yüksek esneklik bu yöntemin doğru olarak uygulanmasını 

kısıtlamaktadır. C1 ve C2 omurgalardaki hedefler için kranyal izlemenin omurga 

izlemeye göre yararlılığı tartışılan bir konudur.  

 

 

Şekil 2-8: 6D kafatası izleme ekranı 

 

Hasta immobilizasyonu için termoplastik maske kullanılır. Bu yöntemde 

kemikteki yüksek kontrast farkından yararlanılır. Yumuşak doku ile kemik arasındaki 

radyasyon absorpsiyon farkı bilgisi kullanılarak tedavi sırasında alınan X-ışını görüntü 

ile DRR görüntüsü karşılaştırılır. Bu görüntüler arasındaki sapma değerleri bir 

bilgisayar algoritması ile hesaplanır. Üç doğrusal hareket (sol-sağ, ön-arka ve yukarı-

aşağı) ve üç dönüşsel hareket (sol-sağ, baş yukarı-baş aşağı ve saat yönünde-saat 

yönünün tersi yönde) için sapma değerleri belirlenir. Bu değerlere göre sistem yeni 

konumunu alır ve ışınlama devam eder. Şekil 2-8’de DRR ve port görüntülerinin 

karşılaştırmasının yapıldığı ve sapma değerlerinin gösterildiği ekran görülmektedir. 

2.4.2. Fidüsel İzleme Yöntemi 

Bu yöntem prostat, pankreas, karaciğer gibi yumuşak doku hedeflerinde ve X-

Sight akciğer izleme yöntemi için uygun olmayan akciğer tümörlerinde kullanılır. Bu 

yöntemde, hedefin içine ya da yakınına radyoopak markırlar yerleştirilir. Genellikle 
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0,7-1,2 mm çapında ve 3-6 mm uzunluğunda silindirik altın sidler kullanılır. DRR’da 

yeri bilinen bu sidler, hedefin yerinin belirlemesi için kullanılan referanslardır. Sidlerin 

konumunun stabilize olması için, tedavi planı BT çekimi için sidlerin 

yerleştirilmesinden itibaren yaklaşık bir hafta beklenir.  

İzleme yönteminin doğruluk kalitesi yerleştirilen fidüsellerin sayısına, 

dağılımlarına ve görüntülemede tespit edilme kabiliyetlerine bağlıdır. İki ya da daha az 

fidüsel kullanılması durumunda sadece üç doğrusal hareket için sapma değerleri 

hesaplanırken, üç veya daha fazla altın sid yerleşiminde üç rotasyon hareketi için de bu 

değerler hesaplanır. Lezyonun 6D olarak yerinin belirlenmesinde, en az üç adet altın 

işaretleyici gereklidir (Şekil 2-9). En az dört adet markır yerleştirilmesi önerilmekle 

beraber bu sayı altıyı geçmemelidir. Fidüsellerin yerleştirilmesinde dikkat edilmesi 

gereken kurallar vardır. Bu kurallar aşağıdaki gibidir. 

 Markırlar arasındaki mesafe en az 2 cm olmalıdır. 

 Markırların lezyona olan uzaklıkları en fazla 5-6 cm olmalıdır. 

 Üç fidüsel yerleşimlerde, markırlar arasındaki açı en az 15  olmalıdır. 

 Markırlar görüntüleme düzlemi üzerinde aynı doğrultuda olmamalıdır. 

 

 

Şekil 2-9: Akciğere yerleştirilmiş fidüseller 

 

2.4.3. X-Sight Omurga İzleme Yöntemi 

X-Sight omurga izleme yöntemi, hastanın doğru konumda ışınlanabilmesi için, 

fidüsel kullanımına ihtiyaç duymaksızın omurga bölgesindeki iskelet yapılarının 

izlenmesini sağlar. 6D kafatası izleme yönteminde olduğu gibi, görüntü kaydı yüksek 



 14 

kontrast kemik bilgisine dayanmaktadır. Bu izleme yönteminde; servikal, torasik, 

lumbar ve sakral bölgelerin iskelet yapıları, doğru ve otomatik olarak izlenebilir. 

İzlenecek iskelet yapısı, tedavi planı esnasında BT görüntülerinde referans noktası 

olarak belirlenir. Referans noktası, hedefe yakın ve yeterli iskelet özellikleri taşıyan bir 

bölgeden seçilmelidir. Bu algoritma, bir dikdörtgen izleme gridinin 81 noktasında 

alınan görüntüleri kullanarak, rotasyonal ve doğrusal yönlerdeki yer değişim 

miktarlarını hesaplar. Tedavi sırasında robotik kol bu kaydırmaları düzeltmek için lineer 

hızlandırıcının konumunu ayarlar. 

2.4.4. X-Sight Akciğer İzleme Yöntemi 

Akciğere yerleşen tümörleri, fidüsel olmaksızın izlemek için bu metot kullanılır. 

Diğer izleme yöntemlerinden farklı olarak hasta hizalama ve tümör izleme iki aşamada 

yapılır. Bu izleme yönteminde ilk olarak, akciğer tümörüne yakın olan omurga bölgesi 

kullanılarak hasta pozisyonu belirlenir. Genel hizalama tedavi başında yalnızca bir kere 

yapılır. Daha sonra, tedavi masası omurga hizalama merkezinden tümör merkezine 

doğru hareket eder. Bu hareketten sonra, tümör referans noktaya yakın olacaktır. 

Lezyon görüntüde diğer objelerden ayırt edilmelidir. Bu, tümörün çevresindeki dokulara 

göre yeterli kontrasta sahip olmasıyla mümkün olur. Tümörün konumu ve boyutu, 

kontrastı etkileyen iki temel faktördür. Şekil 2-10’da görüldüğü gibi tedavi sırasında 

alınan X-ışını görüntülerinde tümör, omurga ve mediasten gibi radyoopak yapılar 

üzerine gelmemelidir. Aksi halde lezyon ayırt edilemez. 

 

 

Şekil 2-10: Bir akciğer lezyonunun DRR görüntüsü 
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Bu izleme algoritması periferik ve akciğer apeks bölgesine yerleşen çapı 1,5 

mm’den büyük tümörler için idealdir. 

2.4.5. Eş Zamanlı Solunum Hareketi İzleme Sistemi 

 Bu sistem, solunum ile yeri değişen tümörleri izleme olanağı sağlar. Solunum 

döngüsü boyunca tedavi manipülatörünün hareketini, hedefin hareketleriyle eş zamanlı 

hale getirir. Bu izleme algoritması, tümör konumu ile hasta üzerine yerleştirilen markır 

konumunun korelasyonuna dayanmaktadır. Görüntü edinme sıklığını minimize etmek 

için, harici solunum sinyalinin sürekli ölçümleri ile aralıklı olarak alınan X-ışını 

görüntüleri birleştirilir. Tedavinin başında, fidüsel ya da X-Sight akciğer izleme metodu 

kullanılarak tümör konumu belirlenir. Nefes döngüsündeki farklı fazlardaki tümör 

pozisyonunu, eş zamanlı olarak dış markır pozisyonuna adapte ederek bir lineer, 

kuadratik ya da 4.dereceden polinomal bağlantı modeli yaratılır. Tedavi boyunca tümör 

konumu, bağlantı modeli kullanılarak dış markır pozisyonu ile tayin edilmektedir. 

Hastaya giydirilen bir yeleğe eklenen üç optik dış markır, yaklaşık 30 Hz frekanslı dış 

sinyal üretmek için kullanılır. Bunların ürettikleri kırmızı ışın kamera tarafından 

algılanır ve senkroni bilgisayarına aktarılır. Her bir markır için ayrı bir bağlantı modeli 

vardır. Her model, hedef konumu için bir ölçüm sağlar ve son pozisyon tahmini için bu 

bireysel ölçümlerin ortalaması alınır. Bu bilgiler tedavi konsoluna gönderilir ve 

solunum ile konumu değişen tümörün yer değiştirme değerleri hesaplanır ve robotik 

kola aktarılır (7, 13, 14, 16). 

2.5. MultiPlan Tedavi Planlama Sistemi 

MultiPlan tedavi planlama sistemi, CyberKnife uygulamasında kaliteli tedavi 

planları oluşturmak için gereken araçları sağlar. YART tedavilerinde kullanılan inverse 

planlama tekniğine sahiptir. Bu planlama sisteminde, hasta görüntülerinin birleştirilmesi 

(füzyon) ve konturlama yapılabilmektedir (14). 

2.5.1. Doz Hesaplama Algoritmaları 

MultiPlan TPS algoritmaları, Ray-Tracing ve Monte Carlo doz hesaplama 

algoritmalarıdır. Bu algoritmalar için TPS’de ayrı yoğunluk modelleri oluşturulur. 

Bunlar, bir kütle yoğunluk modeli eğrisi ile göreceli bir elektron yoğunluğu modeli 

eğrisidir. BT tarayıcının hangi yoğunluk modeline uygun olduğu belirlenmelidir. Uygun 

BT yoğunluk modelinin kullanılamaması hatalı doz dağılımlarına neden olmaktadır. 
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Ray-Tracing doz hesaplama algoritmasında, belli referans koşullarda su 

fantomunda ölçümleri alınan kolimatör output faktörleri (OF), doku fantom oranları 

(TPR) ve merkezden sapma oranları (OCR) verileri kullanılır ve hızlı bir hesaplama 

yapar. Ray-Tracing algoritması, göreceli elektron yoğunluğunu kullanarak hasta 

anatomisinin herhangi bir noktası için efektif derinliği belirler. Göreceli elektron 

yoğunluğu, suyun elektron yoğunluğuna bağlı olarak verilen bir CT sayısı (Hounsfield 

Unit) için elektron yoğunluğu olarak tanımlanmaktadır. Bu algoritmada efektif 

derinlikle birlikte merkezi eksen derinliği de tanımlanır. Merkezi eksen derinliği hasta 

yüzeyi ve hasta anatomisindeki nokta arasındaki ışın boyunca ölkid mesafesidir. Doku 

inhomojeniteleri düzeltmeleri, bir merkezi eksen boyunca efektif derinlikte hesaplanır 

ve elektron transport ya da lateral saçılma değişiklikleri için gereken düzeltmeleri 

içermez. Ray-Tracing algoritması beyin gibi homojen yapılarda yeterli doğrulukta dozu 

hesaplamaktadır. Ancak akciğer gibi heterojen yapılardaki dozun doğru 

hesaplanabilmesi için daha güçlü heterojenite düzeltmeleri gerekmektedir. Doku 

heterojenitesinin etkileri, stereotaktik radyoterapide kullanılan küçük alan boyutlarında 

daha da önemli olmaktadır. 

Monte Carlo doz hesaplama algoritması, her bir ışın demetinin madde içindeki 

davranışını simüle etmek için linak kafasını temsilen ölçüm tabanlı bir sanal kaynak 

kullanır. Doz ve random belirsizlikler her bir vokselde hesaplanır. Ray-Tracing 

algoritmasının yeterli doğruluk sağlayamadığı akciğer gibi inhomojen olgularda daha 

doğru doz hesaplaması yapabilmektedir. Ancak Monte Carlo algoritması kullanılarak 

yapılan doz hesaplamaları uzun zaman almaktadır. 

Monte Carlo doz hesaplama algoritması, kütle yoğunluğunu kullanarak enerjiyi 

dağıtır ve parçacıkların hasta vücudunda ilerlerken madde ile etkileşimlerini hesap eder. 

Kütle yoğunluğu, g/cm
3
 cinsinden birim hacim başına kütle olarak tanımlanmaktadır. 

Her vokselin kütle yoğunluğu, o voksel içindeki ortalama CT sayısına göre hesaplanır. 

Bu algoritma, etkili bir derinlik kullanmaz. Monte Carlo algoritmasında, kaynak modeli 

kullanılarak hasta modelinde tek bir demetten kaynaklanan bir foton yaratılır. Foton, 

hasta modelinde dolaştırılırken, hasta ile etkileşime girebilir. Etkileşimin olasılık 

dağılımları belirlenir. Foton etkileşimleri parçacıklar yaratır ve bunların saçılmasına yol 

açar. Bu parçacıklar, hasta modeli boyunca dolaşır ve kendileri de hastayla etkileşime 

girebilirler. Algoritma, bu etkileşimler sonucunda biriken enerjiyi hasta modelinin her 
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vokselinde kayda geçirir. İşlemin tekrarlanmasıyla her bir ışın demeti için doz dağılımı 

hesaplanır (13,14,17). 

2.5.2. Işın Demeti Optimizasyon Algoritmaları 

MultiPlan tedavi planlama sisteminde üç tane optimizasyon yöntemi vardır. 

2.5.2.1. Simplex Optimizasyonu 

Simplex, optimizasyon çözümünde kullanılan standart bir lineer cebir 

yöntemidir. MultiPlan tedavi planlama sisteminin konformal adımında Simplex 

optimizasyonu sadece sabit kolimatörlerle kullanılabilmektedir. Bu optimizasyon 

metodu, cost fonksiyonunu, F, her bir yapı için kullanıcı tarafından belirlenen 

maksimum ve minimum doz hedeflerinden sapmaların toplamı ile total MU toplamı 

olarak ifade eder. Bu fonksiyonda (1) xj j ışınının MU değeri; δi kullanıcı tarafından 

belirlenen maksimum ya da minimum doz hedefinden sapma, Ωi ise bu hedeflerle 

ilişkili ağırlık faktörü olarak tanımlanır. Bu fonksiyon, Simplex metodu kullanılarak 

bütün seçilen ışın demetlerinin monitör unit (MU) ayarlarını en uygun hale getirilecek 

şekilde minimize edilir. 

 

F=∑xj+∑Ωiδi                                                           1 

 

Hedefin alacağı maksimum ve minimum doz değerleri ve ağırlıkları, riskli 

organların (organs at risk, OAR) maksimum doz değerleri ve ağırlıkları sisteme tanıtılır. 

Girilen ağırlıklar 0 ile 100 arasında tamsayı değerleri olmalıdır. Ağırlık olarak 100 

verilmesi, optimizasyon aracını kesin çözümü bulmaya zorlar. Tüm yapılar için istenen 

dozların ağırlıklarının 100 olması, algoritmanın herhangi bir sonuç bulamamasına sebep 

olacaktır. Çözümsüz bir problemin tanımlanabilme olasılığı bu sistem için bir 

kısıtlamadır. Örneğin, eğer OAR ve hedef komşu yapılarsa, OAR için maksimum doz 

sınırı ile hedef için minimum doz sınırı arasındaki fark çok fazlaysa algoritma buna 

çözüm üretemeyebilir. Bu nedenle girilen doz değerleri ve doz ağırlıkları uygun 

seçilmeli ve algoritmayı çok zorlayan değerler girilmemelidir. Bununla birlikte 

optimizasyon süresince, güncelleme yapılamamaktadır. Eğer doz değerleri veya 

ağırlıkları değiştirilirse optimizasyonu yeniden başlatmak gereklidir. Bu algoritmanın 

bir diğer kısıtlayıcı özelliği ise, genellikle bütün yaklaşımlarda birçok çakışan 



 18 

optimizasyon hedeflerinin tek bir cost fonksiyonunda birleştirilmesi ve daha sonra eş 

zamanlı optimize edilmesidir. Çözüm büyük ölçüde manüel olarak girilen ağırlık 

faktörlerine dayanmaktadır. Uygulamada bu iki kısıtlamanın anlamı, bu metotta klinik 

olarak kabul edilebilen doz dağılımı ile sonuçlanan çözüme ulaşana kadar çoğunlukla 

birçok iterasyon kullanıldığıdır. 

2.5.2.2. Iterative Optimizasyonu 

Iterative optimizasyon metodunda cost fonksiyonu, kullanıcının hedeflerinden 

maksimum ve minimum doz sapmalarının ağırlıklı toplamı olarak formülüze edilir. 

Simplex optimizasyonunda olduğu gibi TPS’nin konformal seçeneğinde sadece sabit 

kolimatörlerle kullanılmaktadır. Optimum ışın ağırlıkları, birinci dereceden 

optimizasyon algoritmasına (gradient descent) benzer bir iterative arama stratejisi ile 

elde edilir. 

 Hedefin alacağı maksimum ve minimum doz değerleri ve ağırlıkları ile 

OAR’larin maksimum doz değerleri ve ağırlıkları sisteme tanıtılır. Ağırlıklar 0-100 

arasında tamsayı değerleri olmalıdır. Bu optimizasyon için girilen ağırlıklar mutlak 

değil görecelidir. Tüm yapıları 10 ile ağırlıklandırmanın sonucu, hepsini 100 ile 

ağırlıklandırmakla aynı olacaktır. İlk olarak, bu optimizasyon belirli bir dizi ışın 

geometrisi ile başlar. Optimizasyon ilerledikçe, düşük doz seviyesine sahip ışınların 

hedefleri değiştirilerek, tümördeki soğuk noktalara hedeflenirler. Aynı zamanda 

algoritma yüksek doz alan bölgelerin dozunu düşürmek için de ardışık iterasyonlar 

yapar. Doz dağılımı, takip eden her bir iterasyon ile biraz daha düzelir. Optimizasyon 

algoritması mevcut çözünürlük için bulabildiği en iyi çözüme ulaştığında, takip eden 

her bir iterasyonda ışın ağırlıklarının değiştirildiği artış miktarlarını azaltır. Bu 

optimizasyon yönteminde, kullanıcı optimizasyon sırasında aralıklı olarak geri 

bildirimden yararlanabilmektedir ve algoritma mutlaka bir çözüm üretmektedir. Diğer 

taraftan ise cost fonksiyonundaki maksimum MU kısıtlamaların olmaması ya da total 

MU teriminin eksikliği, huzmelerin ve total MU değerlerinin Simplex algoritmasına 

göre yüksek olmasına neden olmaktadır. 

2.5.2.3. Sequential Optimizasyonu 

 Üretici firmanın geliştirdiği en son optimizasyon yazılımıdır. Bu yazılım hem 

IRIS kolimatörü hem de sabit kolimatör ile kullanılmaktadır. Klinik gereksinimleri 
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önem sırasında belirterek, optimizasyona hangi koşulun daha önemli olduğu bilgisi 

verilir. Algoritma sırasıyla klinik istekler doğrultusunda optimizasyon yapmaya başlar. 

 Bu metot, Simplex metodunun i) cost fonksiyonunu minimize etme, ii) total MU 

optimizasyonu ve iii) maksimum sabit doz kısıtlamalarını kullanma özellikleriyle, 

Iterative optimizasyonun, optimizasyon süresinde geri bildirim alabilme özelliğini 

kullanır. Aynı zamanda bu metotta, cost fonksiyonunda çakışan hedeflerin önemini 

belirtmek için kullanılan tamsayı ağırlık değerlerine gerek yoktur. Bunun yerine, 

optimizasyon adımlarını klinik önceliğe göre sıralamak için dozlar direkt olarak yazılır. 

İlk olarak, hedef volüm ve OAR’lar için maksimum dozun, her bir huzme, her bir nod 

için maksimum MU ve total MU tanımlanmasıyla başlar. Optimizasyon bir dizi 

işlemden oluşur. Her bir adımda tek bir klinik hedef ile ilişkili bir cost fonksiyonu 

tanımlanır. Bu metot, “stepwise multi-criteria” optimizasyonuna bir örnektir. 

Gerçekleştirilmesi istenen hedefler şunlardır:  

 Minimum dozu optimize etmek,  

 Doz kapsamasını (coverage) optimize etmek (hedeflenen dozun altındaki dozu 

maksimize etmek),  

 Homojeniteyi optimize etmek, 

 Konformaliteyi optimize etmek (hedefin etrafındaki shell yapısının maksimum 

dozunu minimize etmek), 

 Mean dozu optimize etmek (hedeflenen dozun üstündeki dozu minimize etmek)  

 Total MU değerini optimize etmek, 

 Maksimum dozu optimize etmektir. 

Her bir hedef herhangi bir optimizasyon adımında sadece tek bir yapı için 

uygulanabilir. Her bir optimizasyon adımında klinik dozlar için kullanıcı tarafından 

belirlenen rahatlatma (relaxation) dozları kullanılabilir (7,13,14). 

2.6. Kalite Kontrol Testleri 

2.6.1. AQA (Automatic Quality Assurance) Testi 

AQA testi, CyberKnife sisteminin izosantrik hedefleme doğruluğunu ölçen bir 

testtir. Bu test gantri temelli SRS sistemlerinde kullanılan Winston-Lutz testine benzer 

bir testtir fakat test edilen iki ışın pozisyonu arasında mekanik bir bağlantı 

olmadığından daha dar bir uygulaması vardır. 
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Teste başlamadan önce AQA fantomunun (Şekil 2-11) CT görüntüleri elde edilir 

ve bu görüntüler tedavi planlama sistemine iletilir. Bir anterior ve bir lateral ışın içeren 

bir plan oluşturulur. Fantoma yatay ve dikey iki adet radyokromik film yerleştirilir. 

AQA fantomunda metal bir kürenin içine konulduğu yuvarlak bir boşluk vardır. Tedavi 

izosantırına yerleştirilen bu radyoopak topun filmlerde meydana getirdiği gölge 

gözlemlenir. AQA testlerinde radyal hata 1 mm’den az olmalıdır. AQA fantomu ile 

pozisyon doğrulama testleri günlük olarak yapılmalıdır (16). 

 

 

Şekil 2-11: AQA fantomu 

 

2.6.2. E2E (End-to-end) Testi 

Geometrik doğruluğu etkileyen, tedavi sürecindeki her bir bileşenin doğruluğu 

bağımsız olarak test edilebilmesine karşın, tedavi planlamasının ve verilişinin toplam 

sistem hatasından (total system error, TSE) bahsetmek daha anlamlıdır. TSE, filmden 

ölçülen doz dağılımının merkezinin koordinatları ile hedefin geometrik merkezinin 

koordinatları arasındaki yer değişim miktarıdır. TSE, antropomorfik bir fantomda 

bulunan küresel hedefin içine dikey olarak konulan iki adet radyokromik film ile 

ölçülür. 

E2E test fantomunun (Şekil 2-12) CT’si çekilir ve TPS’ye aktarılır, merkezdeki 

küre konturlanır. %70’lik izodoz hattı küreyi kapsayacak şekilde, mevcut izleme 

yöntemleri modunda izosantrik planlar yapılır. %70’lik izodoz hattının merkezi ile 

hedefin geometrik merkezi karşılaştırılır. Statik tedaviler için, TSE 0,95 mm’yi, hareket 

izlemeli tedaviler için ise 1,5 mm’yi geçmemelidir. İyi kalibre edilmiş bir CyberKnife 
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sisteminin statik E2E testlerinin TSE 0,3-0,7 mm seviyelerindedir. Bu testin aylık 

olarak yapılması önerilmektedir. 

E2E testi sadece mekanik doğruluk için kullanılmakla beraber, dozun 

doğrulanması açısından da önemlidir. Bundan dolayı ölçümlerde radyokromik filmlerin 

kullanılması önerilmektedir (7, 16). 

 

 

Şekil 2-12: E2E testi için kullanılan fantom 

 

2.6.3. Tedavi Veriliş Kontrolü (DQA) 

CyberKnife sisteminde uygulanan tedavilerin büyük bir çoğunluğu 

nonizosantrik tedavilerdir. E2E testi, kompleks hedeflerde uygulanan nonizosantrik 

tedavi planlarının doz doğruluğu hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir. Her bir 

hasta için, izosantrik olmayan ışın yönleri ve konumları tektir. Işın bazında, robotun 

hedefleme doğruluğunu ölçen basit bir uygulama mevcut değildir. Bundan dolayı, 

AAPM TG 135’de önerilen, yüksek çözünürlükte film ya da dedektör kullanılarak 

fantom ölçümleri yapmaktır. Kabul kriterleri; %50’lık izodoz hattı ve daha yüksek doz 

bölgesinde, doz farkı %2 ve uyum mesafesi 2 mm koşullarında TPS ile ölçüm sonuçları 

arasındaki uyum %90 olmalıdır. Senkroni sistemi için %3-3 mm koşullarında uyum 

%90 olmalıdır. Doz verifikasyonu için ideal dozimetre olarak radyokromik film 

önerilmektedir (16). 
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2.7. Doz Ölçüm Yöntemleri 

2.7.1. İyon Odaları 

İyon odaları, radyoterapi ve diagnostik radyolojide radyasyon dozunu ölçmek 

için kullanılır. Verilen referans koşullarında yapılan doz ölçümü ışın kalibrasyonu 

olarak da adlandırılır. İyon odaları, özel ihtiyaçlara göre farklı şekil ve boyutlarda 

olabilir. İyon odaları, temel olarak iletken bir dış duvar (dış elektrot) ile çevrili gaz dolu 

bir kavitedir ve toplayıcı bir merkezi elektroda sahiptir. Radyasyona maruz kalan iyon 

odasında oluşan iyon çiftleri, elektrotlara uygulanan voltajın oluşturduğu elektrik alan 

içerisinde kutuplaşırlar. Böylece iki elektrot arasında bir elektrik akımı meydana gelir. 

Bu akım doz hızı ile doğru orantılıdır. 

Kutuplaşma voltajı uygulandığında meydana gelen sızıntı akımını azaltmak için 

dış çeper ve toplayıcı elektrot bir yalıtkan (gaz) ile ayrılır. Koruyucu dış elektrot, sızıntı 

akımını önler ve bu akımın toplayıcı elektrottan geçerek topraklanmasını sağlar. 

Ölçümlerde, iyon odası hacmindeki hava kütle değişimini hesaplamak için ortamın 

basınç ve sıcaklık düzeltmelerinin yapılması gerekmektedir. 

2.7.1.1. Silindirik İyon Odaları 

 En çok kullanılan silindirik iyon odası Farmer’in 1955’te tasarladığı 0,6 cm
3 

hacmindeki iyon odasıdır. (Şekil 2-13).Hassas hacmi yüksüğe benzediğinden thimble 

iyon odası olarak da bilinir. Thimble duvarı iletkenliği sağlamak için saf grafitten 

yapılmıştır. Merkezi elektrot ise saf alüminyumdan yapılmıştır. Aktif hacimleri 0,1 ile 1 

cm
3 

arasındadır. Tipik bir silindirik iyon odasının iç uzunluğu 25 mm’den, iç çapıda 7 

mm’den fazla değildir. Duvar materyali, düşük atom numaralı (doku ya da hava 

eşdeğeri) maddeden yapılır ve kalınlığı 0,1g/cm
3
’ten azdır. Ölçüm kobalt-60 kaynağı 

kullanılarak havada yapılacaksa iyon odasına, kalınlığı yaklaşık 0,5 g/cm
2
 olan build-up 

kep takılmalıdır (8, 12). 
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Şekil 2-13: Farmer tipi silindirik iyon odası 

 

2.7.1.2. Paralel Plak İyon Odaları 

 Paralel plan iyon odası iki duvardan oluşur. Birincisi giriş penceresi ve 

polarizasyon elektrodu olarak kullanılır, diğeri ise arka duvar ve toplayıcı elektrot 

olarak görev yapar. Arka duvar, genellikle grafit formunda ince iletken bir tabakadan 

oluşan toplayıcı elektrot ile iletken plastik ya da iletken olmayan materyal (perspeks ya 

da polistiren) den meydana gelir. Enerjisi 10 MeV’den düşük elektron ışınlarının 

dozimetrisinde kullanılması önerilmektedir. Megavoltaj foton ışınlarının build-up 

bölgesindeki derin doz ve yüzey dozları ölçümlerinde de kullanılır (12). 

2.7.2. Film Dozimetrisi 

Filmle yapılan tek ışınlamayla ilgili bölgenin iki boyutlu doz dağılımı elde edilir. 

Film dozimetrisinde genel olarak, belli koşullarda yapılan ölçümler sonucunda, bilinen 

her bir doza karşılık gelen optik yoğunluk değerlerinin kullanıldığı bir kalibrasyon 

eğrisi oluşturulur ve daha sonraki ışınlamalarda bu eğri referans alınıp doz değerleri 

belirlenir. 

2.7.2.1. Radyografik Film 

 Radyografik film,bir ya da her iki yüzeyi radyasyona duyarlı emülsiyonla 

(jelâtin içine dağıtılmış gümüş bromür (AgBr) tanecikleri) kaplı ince bir plastikten 

oluşur. Radyasyonla etkileşimi sonucunda iyonize AgBr tanecikleri filmde gözle 

görülemeyen bir görüntü oluştururlar. Bazı işlemler sonucunda bu görüntü görülebilir. 

Işık geçirgenliği film opaklığının bir fonksiyonudur ve optik yoğunluk (OD) cinsinden 

dansitometre denilen cihazla ölçülebilir. Optik yoğunluk (OD) dozun bir fonksiyonudur 

ve OD=log10( I0 /I ) formülü ile tanımlanır. Burada I0 filme gelen ışın şiddeti, I ise filmin 
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geçirdiği ışın şiddetidir. Işınlanmamış film, sis yoğunluğu denilen (Odf) belli bir 

background optik yoğunluğa sahiptir. Işınlama sonucundaki net OD ölçülen 

yoğunluktan sis yoğunluğunun çıkarılmasıyla elde edilir. Şekil 2-14’te radyografik film 

için tipik bir optik yoğunluk eğrisi görülmektedir (12). 

 

 

Şekil 2-14: Optik yoğunluk eğrisi 

 

2.7.2.2. Radyokromik Film 

 Radyoterapi dozimetrisinde en yaygın olarak kullanılanı gafkromik filmdir. 

Doku eşdeğeri (%9 hidrojen, %60,6 karbon, %11,2 nitrojen ve %19,2 oksijen) olan bu 

film renksizdir ve ışınma sonunda mavi renge dönüşür. Radyokromik film ışınlama 

altında polimerleşen özel bir boya içermektedir. Yüksek çözürünürlüğe sahip bu filmler, 

yüksek doz gradyent bölgelerin dozimetrisinde örneğin; stereotaktik alanların doz 

dağılımlarının ve brakiterapi kaynaklarının hemen yakınındaki dozların ölçülmesinde 

kullanılabilirler. 

 Radyografik filme göre birçok avantajları vardır.  

 Karanlık oda ve banyo gerektirmezler, kullanımı daha kolaydır.  

 Doz hızından bağımsızdırlar. 

 Gün ışığından etkilenmezler (12). 
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2.8. Gamma Analizi 

Low ve arkadaşları (18), doz dağılımlarını karşılaştırmak için Gamma indeks 

metodunu tasarlamışlardır. Ölçülen doz dağılımı referans olarak kullanılırken, 

hesaplanan doz dağılımının doğruluğu buna göre değerlendirilmektedir. Doz 

dağılımlarının değerlendirilmesinde doz farkı (dose difference) ve DTA birbirini 

tamamlayan iki parametredir. Doz farkı, iki ayrı doz dağılımı için aynı noktada okunan 

dozların farkıdır. Doz uyum mesafesi (DTA) ise herhangi bir noktada ölçülen doz ile 

hesaplanan dağılımda bu doz değeriyle aynı değere sahip olan hesaplanmış doz noktası 

arasındaki mesafedir. 

İki boyutlu doz dağılımının gamma analiz şeması Şekil 2-15’te gösterilmektedir. 

Bu şemada doz farkı ∆Dm ve DTA da ∆dm olarak gösterilmektedir. Kabul kriter 

değerleri genellikle ∆Dm=%3 ve ∆dm=3 mm olarak alınmaktadır ve şekilde kabul 

kriterini gösteren yüzey bir elipstir. Elipsoid bağıntısı, 

 

         l = [r
2
(rm,r)/d

2
M] +[

2
(rm,r)/D

2
M] 

bu eşitlikte; 

r(rm,r) = r – rm, (rm,r) = D(r) – Dm(rm) ise rm noktasındaki doz farkıdır. Dc(rc)’nin 

herhangi bir kısmı elips yüzeyini keserse hesaplanan değer rm noktasında kabul değerini 

geçmiş sayılır.  

(rm,rc) = [r
2
(rm,r)/ d

2
M] +[

2
(rm,r)/D

2
M] 

(rm,rc) = Dc(rc) – Dm(rm) ise hesaplanan ve ölçülen doz değerleri farkıdır. 

γ(rm)  1 ise hesaplanan değer geçer, 

γ(rm)1 ise hesaplanan değer geçemez (18,19). 

 

Şekil 2-15: Gamma indeks analizinin matematiksel ifadesi 
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Şekil 2-16: a) Planlanan doz dağılımı b) Film ya da portal ışınlama c) Gamma indeks 

hesabı (20) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araç ve Gereçler 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde yapılmıştır ve 

kullanılan tüm araç ve gereçler İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü’ne aittir. 

 

 Accuray CyberKnife Robotik Radyocerrahi Cihazı  

 MultiPlan Tedavi Planlama Sistemi 

 CyberKnife Baş-Boyun Fantomu 

 RW3 Su Eşdeğeri Katı Fantom 

 PTW Verisoft Yazılım Programı 

 PTW 31014 Model 0,015 cm
3 

PinPoint iyon odası 

 Wellhöfer Scanditronix FC65-P iyon odası 

 Gafchromic® EBT2 Film  

 PTW Unidos 10002 Elektrometre 

 Wellhöfer Dose 1 Elektrometre 

 Epson Expression 10000 XL Tarayıcı 
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3.1.1. Accuray CyberKnife Robotik Radyocerrahi Cihazı 

Görüntü rehberliğiyle beraber robotik teknolojiyi kullanan tek radyocerrahi 

sistemi olan CyberKnife, tedavi süresince tümörü ve hasta hareketlerini izlemek, tespit 

etmek ve tümör ile hasta hareketlerini düzeltmek için tasarlanmıştır. Bu sistemdeki, 

nominal 6 MV X-ışını verebilen mini lineer hızlandırıcı, altı eksen hareket serbestliğine 

sahip ticari ismi KUKA olan robotik manipülatöre monte edilmiştir. Robotik 

manipülatör 1200 adede kadar tedavi konumu ile 65–100 cm arasında bir kaynak eksen 

uzaklığı (SAD) sağlar. 0,2 mm tekrarlanabilirliğe ve 4,0 m x 4,9 m çalışma hacmine 

sahiptir. X-bandında (9,5 GHz), çalışan doğrusal hızlandırıcının doz hızı 800 

MU/dak’dır. Tedavi esnasında görüntü alabilmek için, iki adet kilovoltaj X-ışını tüpü 

tavana monte edilmiştir ve zeminde 45  açıyla gelen ışınları dedekte edebilen 40x40 

cm
2
 boyutlarında amorf silikon yapılar mevcuttur. Kliniğimizdeki CyberKnife cihazında 

RoboCouch hasta konumlandırma sistemi mevcuttur. Bilgisayar kontrollü olan 

RoboCouch sayesinde tedavi masası 3 doğrusal ve 3 rotasyonal hareket yapabilmektedir 

(13). 

3.1.2. MultiPlan Tedavi Planlama Sistemi 

MultiPlan tedavi planlama sistemi, stereotaktik radyocerrahide Accuray 

CyberKnife robotik radyocerrahi sistemi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Kliniğimizde bulanan Windows tabanlı MultiPlan tedavi planlama sisteminde Ray-

Tracing ve Monte Carlo algoritmaları ile Simplex, Iterative ve Sequential optimizasyon 

yöntemleri bulunmaktadır. MultiPlan planlama sisteminde manyetik rezonans (MR), 

pozitron emisyon tomografisi (PET), 3 boyutlu anjiyografi gibi görüntüleri ile tomografi 

görüntülerinin füzyonu yapılabilmektedir. TPS’de izosantrik ve non-izosantrik YART 

tedavi planlama seçenekleri mevcuttur (14). 

3.1.3. CyberKnife Baş-Boyun Fantomu 

İnsan baş-boyun boyutlarında olan CyberKnife baş-boyun fantomu içindeki 

kemik yapılar ve boşluklar gerçek insan yapısındadır. E2E QA fantomunun içine 

konulduğu derinliği ve eni 6,4 cm, boyu 9 cm olan boşluk bulunmaktadır. CyberKnife 

antropomorfik baş-boyun fantomunu Şekil 3-1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 3-1: CyberKnife baş-boyun fantomu 

 

3.1.4. RW3 Su Eşdeğeri Katı Fantom 

RW3 su eşdeğeri katı fantom, yüksek enerjili radyasyon tedavisi dozimetrisinde 

kullanılan, beyaz polistirenden yapılmış, %2 TiO içeren, fiziksel yoğunluğu 1,045 

g/cm
3
, elektron yoğunluğu 3,43x10

23
 e/cm

3 
(3,343x10

23
 e/cm

3
) olan bir fantom 

materyalidir. Co-60’dan 20 MV foton ile 4 MeV’den 25 MeV elektron ışın enerjisi 

aralığında ölçüm yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Boyutları 40x40 cm
2
’dir ve 1, 2, 5 ve 

10 mm kalınlıklardaki levhalardan ibarettir. Paralel ve silindirik iyon odalarının, hava 

boşluğu bırakmaksızın ölçüm derinliğine yerleştirilebileceği delikli fantomlar da 

bulunmaktadır. Çeşitli kalınlıklardaki RW3 su eşdeğeri katı fantomlar Şekil 3-2’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 3-2: RW3 su eşdeğeri katı fantom 
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3.1.5. PTW Verisoft Yazılım Programı 

Verisoft yazılım program (PTW, Freiburg-Germany), tedavi planlama 

sisteminde hesaplanan doz dağılımları ile aynı koşullarda cihazda 2D-Array (Seven29) 

ya da film kullanılarak ölçülen gerçek doz dağılımlarının karşılaştırılmasını sağlayan bir 

yazılım programıdır. Karşılaştırma yaparken Gamma indeks metodunu kullanır. Bir ışın 

demetinin ölçülen ve hesaplanan noktalarının matrisi Verisoft tarafından okunup 

değerlendirilerek izodozlar, profiller ve sayısal değerler karşılaştırılabilir. Bu yazılım 

programı RapidArc, VMAT veya TomoTherapy gibi ileri tedavi teknikleri için de 

uygundur. 

3.1.6. PTW 31014 Model 0,015 cm
3 

PinPoint iyon odası 

PTW PinPoint iyon odaları, YART ve stereotaktik radyocerrahi ışınlamalardaki 

küçük alan doz ölçümleri için idealdir. Çalışmamızda 0,015 cc 31014 model PinPoint 

iyon odası kullanıldı. İyon odası merkezine dik yerleştirildiğinde, rölatif doz dağılımları 

yüksek rezolüsyonla ölçülebilir. 0,3 mm çapı olan merkezi elektrot alüminyumdur. 

Duvar materyali 0,57 mm kalınlığında PMMA ve 0,09 mm kalınlığında grafitten 

meydana gelmektedir. Enerji aralığı fotonlar için Co
60

-50 MV’dir. Nominal 

polarizasyon aralığı ±400 V, maksimum polarizasyon voltajı ise ±500 V’tur. Üretici 

firma kataloğunda belirtilen polarite etkisi ≤%1 ve sızıntı akımı ±4 x 10
-15

A’dır. İyon 

odasının kullanım koşulları sıcaklık için 10 –40 , nem için %10–80, basınç ise 700–

1060 mbar arasında olmalıdır. 2 cm x 2 cm’den 30 cm x 30 cm alanlarda kullanılabilir. 

Su geçirmez pinpoint iyon odaları ile havada, su ve katı fantomda ölçüm alınabilir (21). 

 

 

Şekil 3-3: PinPoint iyon odası 
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3.1.7. Wellhöfer Scanditronix FC65-P İyon Odası 

Foton ve elektron hüzmelerinin absorbe doz ölçümlerinde kullanılır. Havada, 

katı su fantomda ve suda ölçüm yapmaya uygundur. Havada Co-60 ile ölçüm 

alınabilmesi için 3,9 mm bulid-up kepi takılmalıdır. İç elektrodunun çapı 1 mm olup 

alüminyumdan (2,70 g/cm
3
) yapılmıştır. Dış elektrodu ise POM (polioksimetilen, 1,42 

g/cm
3
) maddesinden yapılmıştır. Nominal volümü 0,65 cm

3
, toplam aktif uzunluğu 23,1 

mm, silindirin iç çapı 6,2 mm’dir. Duvar kalınlığı ise 0,4 mm’dir. Polarizasyon voltajı 

±300 V’dur. Sızıntı akımı 21 x 10
-9

 C/Gy, hassaslığı da 21x10-9 C/Gy'dir. Şekil 3-4’te 

Wellhöfer Scanditronix FC65 iyon odası gösterilmektedir (22). 

 

 

Şekil 3-4: Wellhöfer Scanditronix FC65-P iyon odası 

 

3.1.8. Gafchromic® EBT2 Film 

Gafchromic
®
 EBT2 Film, (ISP, International Specialty Products) üstten 50 ve 

alttan 175 mikronluk polyester tabakalar arasına konulan 30 mikronluk aktif tabakaya 

sahiptir. Bu tabakanın üzerine 5 mikron kalınlığında koruyucu tabaka ve 25 mikron 

kalınlığında yapışkan tabaka bulunmaktadır. EBT2 film yapısı Şekil 3-5’te gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3-5: Gafchromic
®
 EBT2 filmin iç yapısının şematik gösterimi 
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Doku eşdeğeri olan Gafkromik EBT2 filmin kullanımı kolaydır. Film ışınlandıktan 

sonra banyo gerektirmez, gün ışığından etkilenmez ve istenilen boyutlarda kesilebilir. 

1cGy-10Gy arasındaki dozlara hassastır. Film ışınlamadan önce sarı renktedir ve 

ışınlandığında film içerisindeki monomer bileşenler mavi renkli polimer yapıyı oluştururlar. 

Rengin açıklığı ya da koyuluğu absorbe edilen doz ile orantılıdır (Şekil 3-6). Filmin 

maksimum absorpsiyon piki 635 nm’dir ve tarayıcının kırmızı kanalında bu değerle 

taranır. Işınlamadan 2 saat sonra değerlendirme yapılabilir. Filmin doz-cevap aralığının 

geniş ve lineer olması özellikle yoğunluk ayarlı radyoterapi ve stereotaktik radyocerrahi 

planlarının değerlendirilmesinde kullanılma olanağı sağlamaktadır (23). 

 

Şekil 3-6: Işınlanan filmlerin kararma derecelerinin gösterimi 

 

3.1.9. PTW Unidos 10002 Elektrometre 

X-ışını ve elektron ışını dozimetrisinde doz ve doz hızının ölçümünde kullanılır. 

Gy, Sv, R, Gy/min, Sv/min ve R/min gibi farklı radyasyon birimlerinde ölçüm yapar. 

Farklı polarizasyon voltajlarında ölçüm yapma imkânı verir (0-400 Volt). İyon odaları 

ve katı hal dedektörleri ile kullanımı uygundur. Kullanılan iyon odasının özelliklerine 

bağlı olarak geniş bir ölçüm aralığında doğrulukla okuma yapma imkânı verir. (+) ve (-) 

polaritede ölçüm alınabilir. Şekil 3-7’de elektrometre gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3-7: PTW Unidos 10002 elektrometre 
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3.1.10. Wellhöfer Dose 1 Elektrometre 

 X-ışını ve elektron ışını dozimetrisinde doz ve doz hızının ölçülmesinde 

kullanılan yüksek doğruluklu dozimetredir. Doz, doz hızı, ortalama doz hızı, MU başına 

doz, akım ve yük ekranda görülebilir. Yaklaşık 40 adet iyon odası ve diyotun 

kalibrasyon faktörleri, fiziksel, geometrik parametreleri depolanabilir. 500 V bias 

voltajında çalışma imkânı vardır (24). Şekil 3-8’de elektrometre gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3-8: Wellhöfer Dose 1 elektrometre 

 

3.1.11. Epson Expression 10000 XL Film Tarayıcı 

Epson Expression 10000 XL (Epson America, Long Beach, CA, USA), yüksek 

çözünürlük, yüksek tarama hızı, ve gelişmiş ağ özelliklerini sunan profesyonel bir düz 

yatak film tarayıcısıdır (Şekil 3-7). 2400 dpi çözünürlüğü ve 3,8 DMax yüksek optik 

yoğunluğu ile A3+ boyutuna kadar tarama alanı sunar. Maksimum tarama çözünürlüğü, 

12800 dpi x 12800 dpi; renk derinliği, 48 bit’tir. Işık kaynağı Xenon gaz floresan 

lambadır. Çalışma sıcaklığı 5
o
C ile 35

o
C arasındadır. Saklama sıcaklığı ise -25

o
C ile 

60
o
C aralığındadır. Kullanımı kolay olan Epson tarayıcıda hem otomatik hem profesyonel 

çalışma modları bulunmaktadır (25). 

 

 

Şekil 3-9: Epson Expression 10000XL film tarayıcı 
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3.2. Yöntem 

Bu çalışmada, CyberKnife cihazının tedavi planlama sistemi olan MultiPlan 

yazılım programında 6D kafatası izleme yöntemi ile yapılan tedavi planlarının 

dozimetrik kontrolü yapıldı. Çalışmada aşağıdaki yöntemler sırasıyla uygulandı. 

3.2.1. CyberKnife Cihazının Kalite Kontrol Testleri 

Bu çalışma kapsamında, CyberKnife cihazının günlük doz verim ölçümleri 

alınmıştır. Bunun yanında cihazın geometrik doğruluğu için AQA ve E2E testleri 

yapılmıştır. Bu testler için hazırlanan QA planları izosantrik adımda yapılmıştır. 

3.2.1.1. CyberKnife Cihazının Doz Verim Ölçümü 

 Doz verimi ölçümü 60 cm çapındaki sabit kolimatörle yapıldı. Kolimatör 

takıldıktan sonra CyberKnife cihazı için tasarlanmış olan kafes (birdcage) yerleştirildi. 

Daha sonra kafesteki iyon odası yuvasına 0,6 cc FC65-P Scanditronix farmer tipi 

silindirik iyon odası konuldu. İyon odasının hassas hacminin lazer ışığına gelmesi 

sağlandı ve ölçüm için Wellhöfer Dose 1 elektrometre kullanıldı. Elektrometrede basınç 

sıcaklık düzeltmeleri yapıldı. Öçlüm düzeneği Şekil 3-10’da gösterilmektedir. Doz 

kalibrasyonu 1cGy/MU olacak şekilde ayarlanmıştır. IAEA TRS–398 protokolüne göre 

yapılan verim kontrolü için 200 MU verilerek dozimetrede okunan değerler kaydedildi 

ve bu işlem en az 3 kez tekrarlandı.  

 

 

Şekil 3-10: Doz verim ölçümü düzeneği 
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3.2.1.2. AQA Testi 

CyberKnife cihazının hedefleme doğruluğunu ölçen bir testtir. Test için, AQA 

fantomunun 1 mm aralıklarla BT görüntüsü alındı ve MultiPlan tedavi planlama 

sistemine aktarıldı. Bir anterior ve bir lateral konumlarda ışın içeren QA planı yapıldı. 

Radyoopak metal bir küre içeren AQA fantomuna yatay ve dikey olarak iki adet film 

yerleştirildi. Filmlerin çentik olan tarafı, fantomda siyah olarak gösterilen yere getirildi 

ve yönleri üzerine yazıldı (Şekil 3-11). Daha sonra fantom QA planı doğrultusunda 

ışınlandı. Işınlamada 35 cm çaplı sabit kolimatör kullanıldı. Işınlama düzeneği Şekil 3-

12’de gösterilmektedir. Set-up doğruluğu için fidüsel izleme algoritması kullanıldı. 

Filmler özel bir yazılım programıyla değerlendirildi. Bu test günlük olarak yapıldı.  

 

 

Şekil 3-11: AQA testi için hazırlanan fantom düzeneği 

 

 

Şekil 3-12: AQA fantomunun ışınlama düzeneğinin temsili görüntüsü 
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3.2.1.3. E2E Testi 

Geometrik doğruluğu etkileyen tüm parametreleri hesaba katan bir testtir. E2E 

fantomuna, iç içe giren birbirine dik iki adet film yerleştirildi. Bu fantom CyberKnife 

baş-boyun fantomuna konuldu (Şekil 3-13) ve 1 mm aralıklarla BT’si çekildi. MultiPlan 

tedavi planlama sistemine aktarılan görüntüde merkezi küre konturlandı. %70’lik 

izodoz hattın merkezi küreyi kapsadığı QA planı 6D kafatası izleme yöntemiyle 

hazırlandı. Plan 15 cm çaplı kolimatör kullanılarak yapıldı. CyberKnife baş-boyun 

fantomunun set-up’ı yapıldı ve fantom QA planı ile ışınlandı. Işınlandıktan sonra 

filmler, özel yazılım programıyla değerlendirildi. Bu test haftalık olarak yapıldı. 

 

 

Şekil 3-13: E2E testi için kullanılan fantom düzeneği 

 

3.2.2. RW3 Su Eşdeğeri Katı Fantomda Nokta Doz Ölçümleri 

RW3 katı su fantomda nokta doz ölçümleri için 30x30x1 cm
3
 boyutlarındaki 

levhalarla hazırladığımız ölçüm düzeneğinin 1 mm aralıklarla BT’si çekildi (Şekil 3-

14). PinPoint iyon odasının konulduğu 2 cm kalınlığındaki delikli levhanın altına ve 

üstüne 5 adet 1 cm kalınlığında fantom konuldu. Fidüsel (altın işaretleyiciler) içeren 

fantomlar görüntüleme sisteminde, fidüseller iyon odasına veya üst üste denk 

gelmeyecek şekilde düzenekteki diğer fantomlar arasında yerleştirildi. 2 ayrı fantom 

materyali içine yerleştirilen toplam 4 adet altın fidüsel, fantomun ışınlama sırasında set-

up doğruluğunu sağlamak için izleme metodu olarak kullanıldı. İntrakranyal ışınlanan 

hastaların planlarına geri dönülerek “align center” ekranında, hizalama merkezi tümörün 

merkezi olacak şekilde seçildi ve “confirm” edildi. Fraksiyon sayıları 3 olarak (3x500 

cGy) belirlendi. High rezolüsyonda yeniden hesaplanarak kaydedildi (Şekil 3-15). 

Kaydedilen bu plan daha sonra MultiPlan sisteminin “advanced plan” modunda 

“phantom overlay” menüsü kullanılarak RW3 katı su fantomuna aktarıldı (Şekil 3-16). 
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İzodoz eğrilerinin, iyon odası merkezine gelmesi için gerekli kaydırmalar yapılarak 

izodoz eğrilerinin doz gradyenti az olan bölgesiyle iyon odasının hassas volümü üst üste 

bindirildi ve “confirm” edildi (Şekil 3-17). 

 

 

             Şekil 3-14: Nokta doz ölçümü için PinPoint iyon odası içeren RW3 katı su fantom 

düzeneğinin BT çekimi 

 

 

            Şekil 3-15: 6D Kafatası izleme metodu ile hazırlanan planların QA için yeniden 

hesaplanması 
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               Şekil 3-16: Planların RW3 su eşdeğeri katı fantoma aktarılması 

 

 

            Şekil 3-17: İyon odasının fantom içindeki yerleşimi. İyon odasının izodoz 

eğrilerinde doz varyasyonunun az olduğu yüksek doz bölgesine gelmesi için 

gereken kaydırmalar yapıldı. 
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             Şekil 3-18: Fidüseller ile hizalamanın yapılması ve planın high rezolüsyonda 

hesaplatılması 

 

Fidüseller sisteme tanıtıldı ve katı su fantomuna aktarılan planlar yeniden 

hesaplandı (Şekil 3-18). Hesaplanan planlar CyberKnife tedavi cihazına gönderildi. 

Fantomun CyberKnife cihazında set-up’ı yapıldı ve ışınlandı (Şekil 3-19).  

Absorbe doz ölçümünde IAEA TRS-398 protokolü kullanıldı. Düzeltilmiş 

okuma değerleri, iyon odasının sudaki kalibrasyon faktörü ND,W,Qo ile Co-60 kaynağına 

göre kullanılan ışının farkını düzelten ve ışının kalitesine bağlı olan kQ,Qo düzeltme 

faktörü ile çarpıldı. Ölçümlerde kullanılan 0,015 cc PinPoint iyon odasının ND,W,Qo 

değeri 0,985 mGy/mGy’dir. IAEA TRS-398 protokolünde ışın kalitesine göre kQ,Qo 

değeri 0,992 olarak bulundu. Absorbe dozlar ; 

D= Mu * ND,W,Qo * kQ,Qo 

formülü ile hesaplandı. 

 Ölçümler 3 kez tekrarlandı ve ortalamaları alındı. Tedavi planlama sisteminde 

iyon odasının hassas volümünde hesaplanan ortalama doz ile fantomda ölçülen ortalama 

doz kıyaslandı (Şekil 3-20). Nokta doz doğrulanması yapılan 25 hastanın tedavi 

planlarında kullanılan kolimatör tipi ve boyutları Tablo 3-1’de verilmektedir. 
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Şekil 3-19: CyberKnife cihazında RW3 katı su fantomunda nokta doz ölçümü 

 

 

Şekil 3-20: İyon odasının hassas hacminin volüm olarak konturlanması (kırmızı kontur) 
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Tablo 3-1: Nokta doz doğrulanması yapılan planlarda kullanılan kolimatör tipi ve boyutu 

QA 

PLANLARI 

KOLİMATÖR 

TİPİ 
KOLİMATÖR   

BOYUTU(mm) 

HASTA 1 FIXED  5, 7,5, 10 

HASTA 2 FIXED 7,5, 10, 12,5 

HASTA 3 FIXED 7,5, 15 

HASTA 4 FIXED 10 

HASTA 5 FIXED 10 

HASTA 6 FIXED 10 

HASTA 7 FIXED 10, 12,5 

HASTA 8 FIXED 10, 12,5 

HASTA 9 FIXED 10,15 

HASTA 10 FIXED 10, 20 

HASTA 11 FIXED 10, 20 

HASTA 12 FIXED 12,5, 15 

HASTA 13 IRIS 5, 7,5, 10, 12,5 

HASTA 14 IRIS 7,5, 10 

HASTA 15 IRIS 7,5, 10 

HASTA 16 IRIS 7,5, 10 

HASTA 17 IRIS 7,5, 10, 12,5 

HASTA 18 IRIS 7,5, 12,5 

HASTA 19 IRIS 7,5, 10, 12,5, 15 

HASTA 20 IRIS 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 

HASTA 21 IRIS 10, 12,5, 15 

HASTA 22 IRIS 10, 12,5, 15 

HASTA 23 IRIS 10, 15, 20 

HASTA 24 IRIS 10, 12,5, 15, 20 

HASTA 25 IRIS 10, 15, 25 
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3.2.3. CyberKnife Baş-Boyun Fantomunda Film Ölçümleri 

3.2.3.1. Film Kalibrasyonu 

 Çalışmamızda kullandığımız filmler için bir kalibrasyon eğrisi oluşturuldu. 

Kalibrasyon için, gafkromik EBT2 filmler 2x2 cm
2
’lik boyutlarda kesildi. Tarayıcıya 

aynı yönde yerleştirilebilmesi için yön işaretleri filmlerin üzerlerine yazıldı. Filmler 

RW3 katı su fantomların arasına, 10x10 cm
2
 açılan alanın merkezine ve ışınlama 

eksenine dik olacak şekilde 5 cm (SSD=95) derinliğe yerleştirildi. Bir tane film 

background (ışınlanmamış filmin sisi) için ayrıldı. Filmler sırasıyla gantri 0 ’de 10, 20, 

30, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300, 350, 400, 500, 600, 700 ve 800 MU için 6 MV 

foton huzmeleriyle ışınlandı. Cihazın, ışınlama öncesi doz verimi 0,6 cc FC65-P 

Scanditronix farmer tipi silindirik iyon odası ve Wellhöfer Dose 1 elektrometre 

kullanılarak IAEA TRS-398 protokolüne göre yapıldı. Günlük verim değeri ile 

ışınlamada verilen MU değerleri çarpılarak, verilen doz santigray (cGy) cinsinden 

hesaplandı. 

 Işınlanan filmlerin maksimum doyuma ulaşması için ışınlamadan sonra 1 gün 

bekletildi. Daha sonra filmler Epson 10000 XL flatbed film tarayıcısına ışınlanma 

yönleriyle aynı olacak şekilde yerleştirilip, 48 bit renkli ve 150 dpi tarayıcı özellikleri 

seçilerek tarandı. Background için ayrılmış film de aynı şekilde tarandı ve taranan 

filmler, ImageJ film programında kırmızı, mavi ve yeşil renklere ayrıldı. Gafkromik 

filmlerde en büyük kontrast farkı kırmızı renkte görülmektedir. Bundan dolayı film 

kalibrasyonu için kırmızı renkteki görüntüler kullanıldı. PTW Mephysto mc² Film Cal 

programı ile filmlerin merkezindeki optik geçirgenlikler piksel cinsinden belirlendi. Bu 

değerlerden background için ayrılmış filmin geçirgenliği (sis) çıkartılarak filmlerin net 

geçirgenlikleri bulundu. Piksel değerleri ile verilen dozlar (cGy) arasında bir 

kalibrasyon eğrisi çizildi. Bu eğri, okunan piksel değerlerini doza çevirmek için 

kullanıldı.  

 

 

Şekil 3-21: Kalibrasyon filmleri 
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Şekil 3-22: Kalibrasyon eğrisi 

 

3.2.3.2. Gafchromic® EBT2 Film ile 2D Doz Ölçümleri 

Film ölçümleri için kullanılacak fantom, CyberKnife baş-boyun fantomunun 

içindeki boşluk ebatlarında 1 cm kalınlıklarında 6 adet RW3 katı su fantomundan 

hazırlandı (Şekil 3-23). Merkezi düzleme 3 adet gafkromik film yerleştirildi. Bu fantom 

düzeneği, CyberKnife baş-boyun fantomunun içine yerleştirildi ve 1 mm aralıklarla 

bilgisayarlı tomografisi çekildi. Sabitleme aracı olarak mavi köpük kullanıldı (Şekil 3-

24). 

 

 

Şekil 3-23: Film ölçümleri için CyberKnife kafa fantomunun içine yerleştirilen fantom 

düzeneği 
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  Şekil 3-24: Film ölçümleri için CyberKnife kafa fantomunun BT çekimi 

 

Görüntüler MultiPlan tedavi planlama sistemine aktarıldı. Fantomun merkezinde 

olacak şekilde hedef hacimler ve hedef hacim etrafında yalancı volümler çizildi. Bu 

volümler kullanılarak 10 tane tedavi planları hazırlandı (Şekil 3-25, 3-36, 3-37, 3-38). 

Planlarda kullanılan kolimatör tipi ve boyutları Tablo 3-2’de görülmektedir. Tedavi 

planları, CyberKnife tedavi cihazına gönderilerek kafa fantomu ışınlandı. Fantomun 

ışınlama sırasındaki hizalanması “6D kafatası” yöntemi ile yapıldı. Fantom içindeki 

merkezi düzleme yerleştirilen 3 adet film tarandıktan sonra PTW Verisoft 4.1 

programıyla değerlendirildi. Kriteri geçen noktaların analizi yapıldı. 

 

 

Şekil 3-25: CyberKnife kafa fantomunda yapılan 4. plan 
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Şekil 3-26: CyberKnife kafa fantomunda yapılan 5. plan 

 

 

Şekil 3-27: CyberKnife kafa fantomunda yapılan 7. plan 
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Şekil 3-28: CyberKnife kafa fantomunda yapılan 9. plan 

 

Tablo 3-2: Film ölçümü için hazırlanan 10 farklı planda kullanılan kolimatör tipi ve 

boyutu 

Planlar Kolimatör Tipi Kolimatör Boyutu (mm) 

plan1 FIXED 10 

plan2 FIXED 10, 12,5 

plan3 FIXED 12,5 

plan4 FIXED 10, 15 

plan5 FIXED 10, 20 

plan6 IRIS 7,5, 10, 12,5 

plan7 IRIS 10, 12,5 

plan8 IRIS 10, 12,5, 15 

plan9 IRIS 10, 12,5, 15, 20 

plan10 IRIS 12,5, 15, 20 

 

3.2.4. Ölçüm ile Tedavi Planlama Verilerinin Karşılaştırılması 

MultiPlan tedavi planlama bilgisayarında hesaplanan ve CyberKnife baş-boyun 

fantomunda gafkromik EBT2 film ile ölçülen doz dağılımları PTW Verisoft 4.1 
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programına aktarıldı. Gamma indeks yöntemi kullanılarak hesaplanan ve ölçülen doz 

dağılımları karşılaştırıldı. Gamma indeks yönteminde kullanılan %doz farkı (%DD) ve 

DTA (distance-to-agreement) değerlerinin değişimine bağlı olarak hesaplanan ve 

ölçülen doz dağılımlarının uyumu ve değerlendirmeyi geçen, yani gamma değeri 1’den 

küçük (γ<1) olan nokta sayısı araştırıldı. Bu analizde 3 filmin %2-2 mm, %3-3 mm, 

%4-4 mm, %5-5 mm kriterleri ile elde edilen sonuçların ortalamaları alındı ve tablolar 

oluşturuldu. Sonuçlar analiz edildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. CyberKnife Cihazının Doz Verim Ölçümü Bulguları 

Günlük olarak 200 MU’ya karşı alınan output değerlerinin ortalaması 200,0±0,82 

cGy olarak bulundu (Şekil 4-1). 

 

 

Şekil 4-1: Günlük output değerlerinin dağılımı 

 

4.2. AQA Test Bulguları 

Tez çalışması boyunca günlük olarak uygulanan AQA testinde, merkezden sapma 

değerleri X yönünde; 0,10±0.18 mm Y yönünde; -0,31±0,21 mm Z yönünde; 0,33±0,16 

mm olarak bulundu (Şekil 4-2). 

4.3. E2E Test Bulguları 

Tez çalışması boyunca haftalık olarak uygulanan E2E testinde, ortalama toplam 

sistem hatası 0,44±0,19 mm olarak bulundu (Şekil 4-3). 
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Şekil 4-2: AQA testi sonuçları 

 

 

Şekil 4-3: E2E testi sonuçları 

 

4.4. RW3 Su Eşdeğeri Katı Fantomda PinPoint İyon Odası ile Nokta Dozun 

Doğrulanması 

25 hastanın tedavi planlarında nokta dozun doğrulanması için alınan ölçümler üç 

defa tekrarlandı. Ölçümler arda arda yapıldı ve her ölçümde set-up yeniden yapıldı. 

PinPoint iyon odası ile alınan ölçüm değerleri Tablo 4-1’de gösterildi.  
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Tablo 4-1: RW3 su eşdeğeri katı fantomda ölçülen nokta doz değerlerinin TPS’den 

okunan nokta doz değerleri ile karşılaştırılması 

QA 

PLANLARI  

1.Ölçüm 

(cGy) 

2.Ölçüm 

(cGy) 

3.Ölçüm 

(cGy) 

Ortalama 

(cGy) 

TPS (mean doz) 

(cGy) 
 %Fark 

HASTA 1 514,65 515,33 514,65 514,88 554,49 -7,14 

HASTA 2 523,93 520,22 521,78 521,98 520,77 0,23 

HASTA 3 573,08 576,01 576,21 575,10 581,81 -1,15 

HASTA 4 413,71 416,25 417,23 415,73 426,32 -2,48 

HASTA 5 479,38 480,06 480,74 480,06 483,43 -0,70 

HASTA 6 621,55 620,47 615,68 619,23 621,72 -0,40 

HASTA 7 462,37 464,13 460,61 462,37 471,02 -1,84 

HASTA 8 375,31 370,33 375,41 373,68 378,88 -1,37 

HASTA 9 590,86 591,26 592,33 591,48 594,80 -0,56 

HASTA 10 573,86 572,3 575,04 573,73 583,59 -1,69 

HASTA 11 560,96 562,63 561,75 561,78 575,96 -2,46 

HASTA 12 575,82 579,24 576,99 577,35 582,47 -0,88 

HASTA 13 453,87 456,71 455,83 455,47 480,21 -5,15 

HASTA 14 461,49 458,86 461,98 460,78 482,58 -4,52 

HASTA 15 472,73 477,23 470,58 473,51 504,51 -6,14 

HASTA 16 633,96 628,78 629,17 630,63 648,71 -2,79 

HASTA 17 414,69 414,79 414,4 414,62 425,64 -2,59 

HASTA 18 420,36 417,52 421,14 419,67 442,00 -5,05 

HASTA 19 658,97 651,64 650,86 653,82 681,89 -4,12 

HASTA 20 595,85 593,21 592,82 593,96 607,84 -2,28 

HASTA 21 478,69 477,13 467,85 474,55 492,39 -3,62 

HASTA 22 544,16 547,09 549,73 546,99 550,50 -0,64 

HASTA 23 452,11 451,82 453,38 452,44 464,09 -2,51 

HASTA 24 532,92 530,28 529,31 530,84 533,73 -0,54 

HASTA 25 544,84 541,32 540,35 542,17 544,84 -0,49 

                  ORT.±SD -2,44±1,97 
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Tablo 4-2’de sabit kolimatör kullanılarak yapılan planların, Tablo 4-3’de ise 

IRIS kolimatör kullanılarak yapılan planların nokta doz % farkları gösterilmektedir. 

 

Tablo 4-2: Sabit kolimatör kullanılarak yapılan planlarda hesaplanan ve ölçülen nokta 

doz farkları 

QA PLANLARI 
KOLİMATÖR 

BOYUTU(mm) 
 %FARK 

HASTA 1 5, 7,5, 10 -7,14 

HASTA 2 7,5, 10, 12,5 0,23 

HASTA 3 7,5, 15 -1,15 

HASTA 4 10 -2,48 

HASTA 5 10 -0,7 

HASTA 6 10 -0,4 

HASTA 7 10, 12,5 -1,84 

HASTA 8 10, 12,5 -1,37 

HASTA 9 10, 15 -0,56 

HASTA 10 10, 20 -1,69 

HASTA 11 10, 20 -2,46 

HASTA 12 12,5, 15 -0,88 

ORT.±SD -1,70±1,90 

 

Tablo 4-3: IRIS kolimatör kullanılarak yapılan planlarda hesaplanan ve ölçülen nokta doz 

farkları 

QA PLANLARI 
KOLİMATÖR 

BOYUTU(mm) 
 %FARK 

HASTA 13 5, 7,5, 10, 12,5 -5,15 

HASTA 14 7,5, 10 -4,52 

HASTA 15 7,5, 10 -6,14 

HASTA 16 7,5, 10 -2,77 

HASTA 17 7,5, 10, 12,5 -2,59 

HASTA 18 7,5, 12,5 -5,05 

HASTA 19 7,5, 10, 12,5, 15 -4,12 

HASTA 20 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 -2,28 

HASTA 21 10, 12,5, 15 -3,62 

HASTA 22 10, 12,5, 15 -0,64 

HASTA 23 10, 15, 20 -2,51 

HASTA 24 10, 12,5, 15, 20 -0,54 

HASTA 25 10, 15, 25 -0,49 

ORT.±SD -3,11±1,86 
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4.5. CyberKnife Baş-Boyun Fantomunda Gafchromic® EBT2 Film ile 2D Doz 

Dağımlarının PTW Verisoft 4.1 Yazılımı ile Doğrulanması 

Multiplan TPS’de CyberKnife baş-boyun fantomu kullanılarak hazırlanan 

planların dozimetrik doğruluğu araştırıldı. EBT2 gafkromik film ve TPS ile elde edilen 

aksiyel kesitteki doz dağılımları Gamma indeks metodu ile PTW Verisoft 4.1 

programında karşılaştırıldı. %2-2 mm, %3-3 mm, %4-4 mm ve %5-5 mm kriterleri göz 

önüne alındı. Değerlendirmeyi geçen noktaların analizi yapıldı. TPS ile hesaplanan ve 

film ile ölçülen doz dağılımlarının Gamma analizinde %2-2 mm kriterinde 

değerlendirmeyi geçen noktaların yüzdesi Tablo 4-4’te, gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-4: TPS ile hesaplanan ve film ile ölçülen doz dağılımlarının Gamma analizinde 

%2-2 mm kriterinde değerlendirmeyi geçen noktaların yüzdesi 

  (DD-DTA) %2–2 mm 

  Film 1 Film 2 Film 3 Ort. 

plan 1 81,1 65,4 84,7 77,1 

plan 2 80,6 81,9 88,9 83,8 

plan 3 78,4 81,1 78,9 79,5 

plan 4 71,1 70,5 71,2 70,9 

plan 5 81,4 90,3 86,5 86,1 

plan 6 73,5 89,8 82,3 81,9 

plan 7 73,6 74,8 74,9 74,4 

plan 8 76,5 78,3 75,1 76,6 

plan 9 60,8 50,6 55,6 55,7 

plan 10 81,6 76,8 69,6 76,0 

ORT ±SD 76,2±8,5 

 

Şekil 4-4 ve Şekil 4-5, plan 5 ve plan 9 için ışınlanan 3.filmin %2-2 mm kriteri 

için Gamma analizi sonuçlarını göstermektedir.  
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Şekil 4-4: Plan 5 için ışınlanan 3.filmin %2-2 mm kriteri Gamma analizi sonucu 

 

 

Şekil 4-5: Plan 9 için ışınlanan 3.filmin %2-2 mm kriteri Gamma analizi sonucu 

 

TPS ile hesaplanan ve film ile ölçülen doz dağılımlarının Gamma analizinde 

%3-3 mm kriterinde değerlendirmeyi geçen noktaların yüzdesi Tablo 4-5’te, 

gösterilmiştir. Bu kriter, tek planda %80,4 oranında gerçekleşmiş, ortalama olarak 

%94,1 oranında doğrulama sağlanmıştır. 
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Tablo 4-5 :TPS ile hesaplanan ve film ile ölçülen doz dağılımlarının Gamma analizinde 

%3-3 mm kriterinde değerlendirmeyi geçen noktaların yüzdesi 

  (DD-DTA) %3–3 mm 

  Film 1 Film 2 Film 3 Ort. 

Plan 1 96,7 91,4 98,1 95,4 

Plan 2 97,7 96,5 98,9 97,7 

Plan 3 96,3 98,1 99,4 97,9 

Plan 4 92,8 92,5 92,5 92,6 

Plan 5 96,4 98,7 97,7 97,6 

Plan 6 94,7 97,9 97,7 96,8 

Plan 7 92,0 94,2 91,7 92,6 

Plan 8 95,5 96,4 95,6 95,8 

Plan 9 82,6 79,0 79,5 80,4 

Plan 10 96,3 93,3 91,5 93,7 

ORT.±SD 94,1±5,2 

 

Şekil 4-6 ve Şekil 4-7, plan 5 ve plan 9 için ışınlanan 3.filmin %3-3 mm kriteri 

için Gamma analizi sonuçlarını göstermektedir.  

 

 

Şekil 4-6: Plan 5 için ışınlanan 3.filmin %3-3 mm kriteri Gamma analizi sonucu 
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Şekil 4-7: Plan 9 için ışınlanan 3.filmin %3-3 mm kriteri Gamma analizi sonucu 

 

TPS ile hesaplanan ve film ile ölçülen doz dağılımlarının Gamma analizinde %4-

4 mm kriterinde değerlendirmeyi geçen noktaların yüzdesi, Tablo 4-6’da verilmiştir. 

 

Tablo 4-6: TPS ile hesaplanan ve film ile ölçülen doz dağılımlarının Gamma analizinde 

%4-4 mm kriterinde değerlendirmeyi geçen noktaların yüzdesi 

  (DD-DTA) %4-4 mm 

  Film 1 Film 2 Film 3 Ort. 

plan 1 99,7 98,7 99,9 99,4 

plan 2 99,9 99,5 100 99,8 

plan 3 99,7 99,9 100 99,9 

plan 4 97,5 97,0 97,4 97,3 

plan 5 99,4 99,9 99,8 99,7 

plan 6 98,9 99,6 99,5 99,3 

plan 7 98,0 99,0 97,7 98,2 

plan 8 99,6 99,9 99,0 99,5 

plan 9 91,9 91,2 90,4 91,2 

plan 10 99,4 97,8 97,3 98,2 

ORT.±SD 98,3±2,6 
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Şekil 4-8 ve Şekil 4-9, plan 5 ve 9 için ışınlanan 3.filmin %4-4 mm kriteri için 

Gamma analizi sonuçlarını göstermektedir. 

 

 

Şekil 4-8: Plan 5 için ışınlanan 3.filmin %4-4 mm kriteri Gamma analizi sonucu 

 

 

Şekil 4-9: Plan 9 için ışınlanan 3.filmin %4-4 mm kriteri Gamma analizi sonucu 

 

TPS ile hesaplanan ve film ile ölçülen doz dağılımlarının Gamma analizinde 

%5-5 mm kriterinde değerlendirmeyi geçen noktaların yüzdesi Tablo 4-7’de verilmiştir. 
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Tablo 4-7: TPS ile hesaplanan ve film ile ölçülen doz dağılımlarının Gamma analizinde 

%5-5 mm kriterinde değerlendirmeyi geçen noktaların yüzdesi 

  (DD-DTA) %5-5 mm 

  Film 1 Film 2 Film 3 Ort. 

plan 1 100 99,8 100 99,9 

plan 2 100 100 100 100 

plan 3 100 100 100 100 

plan 4 99,3 99,3 99,1 99,2 

plan 5 99,9 100 100 100 

plan 6 100 100 100 100 

plan 7 99,5 100 100 99,8 

plan 8 100 100 100 100 

plan 9 96,3 95,7 95,4 95,8 

plan 10 100 99,6 99,3 99,6 

ORT.±SD  99,4±1,3 

 

Şekil 4-10 ve Şekil 4-11, plan 5 ve plan 9 için ışınlanan 3.filmin %5-5 mm 

kriteri için Gamma analizi sonuçlarını göstermektedir.  

 

 

Şekil 4-10: Plan 5 için ışınlanan 3.filmin %5-5 mm kriteri Gamma analizi sonucu 
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Şekil 4-11: Plan 9 için ışınlanan 3.filmin %5-5 mm kriteri Gamma analizi sonucu 

 

Sabit kolimatör kullanılarak yapılan planların %2-2 mm, %3-3 mm, %4-4 mm 

ve %5-5 mm kriterlerine göre Gamma analizi sonuçları Tablo 4-8’de, IRIS kolimatörü 

için yapılan analiz sonuçları da Tablo 4-9’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-8: Sabit kolimatör kullanılarak yapılan planların Gamma analizleri sonucunda 

kriteri gerçekleştiren noktaların % leri 

  (DD-DTA)  

   %2-2 mm  %3-3 mm  %4-4 mm  %5-5 mm 

plan 1 77,1 95,4 99,4 99,9 

plan 2 83,8 97,7 99,8 100 

plan 3 79,5 97,9 99,9 100 

plan 4 70,9 92,6 97,3 99,2 

plan 5 86,1 97,6 99,7 100 

ORT. 79,5 96,2 99,2 99,8 
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Tablo 4-9:IRIS kolimatör kullanılarak yapılan planların Gamma analizleri sonucunda 

kriteri gerçekleştiren noktaların % leri 

  (DD-DTA) 

   %2-2 mm  %3-3 mm  %4-4 mm  %5-5 mm 

plan 6 81,9 96,8 99,3 100 

plan 7 74,4 92,6 98,2 99,8 

plan 8 76,6 95,8 99,5 100 

plan 9 55,7 80,4 91,2 95,8 

plan 10 76,0 93,7 98,2 99,6 

ORT. 72,9 91,9 97,3 99,0 
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5. TARTIŞMA 

CyberKnife ile stereotaktik radyocerrahide, 6 cm’den küçük tümörler, çok küçük 

marjlar (<2mm) ile tek veya az sayıda fraksiyonda çok yüksek radyasyon dozları ile 

ışınlanmaktadır. GammaKnife’da invaziv sabitleme araçları kullanılarak sadece beyin 

tümörleri ışınlanırken, robotik radyocerrahide hem intrakranyal hem ekstrakranyal 

lezyonlar ışınlanmaktadır. Bu sistemde invaziv immobilizasyon aracı kullanmak yerine 

hedef, tedavi süresi boyunca takip edilmektedir. Robotik SRS, küçük beyin 

tümörlerinde cerrahiye alternatif olmaktadır. Kritik yapılara çok yakın olmaları 

nedeniyle cerrahi şansı mümkün olmayan lezyonlarda cerrahiye eşdeğer tedavi imkânı 

sunmaktadır (1). 

Çok küçük marjlar ile tedavinin verilmesi, tedavide kesin doğruluğu gerektirir. 

Buradaki doğruluk, hedefe istenen dozu planlandığı şekilde vermektir ve bu, robotun 

hareketleriyle ve izleme yöntemi ile yakından ilişkilidir. Bu açıdan CyberKnife tedavi 

planlarının veriliş doğruluğunun araştırılması gerekir. Bu çalışmada CyberKnife’ta 6D 

kafatası izleme yöntemi ile ışınlanan beyin metastazlarının doz dağılımlarının 

doğrulanması yapılmıştır. Doğrulama işlemlerinde nokta doz ölçümü ve film 

dozimetrisi kullanılmıştır.  

SRS’de, 3D konformal radyoterapiden farklı olarak küçük alanlar 

kullanılmaktadır. Radyasyon dozimetrisinde küçük alan tanımlaması hala subjektiftir. 

Çoğunlukla 3x3 cm
2
’den küçük alanlar konvansiyonel alan boyutlarından farklı kabul 

edilmekte, bu alan boyutlarında yapılan doz ölçümleri ve hesaplamaları özel dikkat 

gerektirmektedir. YART tedavisinde olduğu kadar SRS’te de kalite kontrolünde 

kullanılan nokta doz ölçümlerinde, alan içinde hızlı doz değişimi ve lateral elektronik 

dengenin bozulması gibi nedenlerle, uygun dedektörün seçimi çok önemlidir (27). 

Detektörün hassas hacminin alan boyutundan büyük olması ciddi boyutlara varan 

belirsizlikler getirmektedir. Hızlı doz değişimi olan bölgelerde dozun ölçülebilmesi için 

iyon odasının hassas hacmi yeteri kadar küçük olmalıdır. Kullanılan dedektörler sadece 

alan büyüklüğünden küçük olmamalı, aynı zamanda penumbra bölgesindeki hızlı doz 

düşüşünü tanımlayacak yeterli çözünürlüğe sahip olmalıdır. Bu nedenlerden dolayı 

absorbe doz verifikasyonunda küçük iyon odaları (0,1 cc ve daha küçük) 

kullanılmaktadır (28). 



 61 

Lluis ve ark.(29) YART’ta yüksek doz gradyenti olan bölgelerde 0,6 cc, 0,125 

cc ve 0,015 cc hacimli iyon odası kullanarak yaptıkları çalışmanın sonucunda, küçük 

hacimli iyon odalarının nokta doz ölçümleri için daha uygun olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda nokta doz ölçümlerinde 0,015 cc PinPoint iyon odası kullanıldı. 

Nokta doz ölçümleri için beyin metastazı nedeniyle ışınlanan 25 hastanın MultiPlan 

tedavi planlama sisteminde 6D kafatası izleme metodu ile hazırlanan QA planları, nokta 

doz doğrulanması için RW3 su eşdeğeri katı fantoma aktarıldı. PinPoint iyon odası katı 

su fantomunda yapılan QA planına göre doz gradyentinin az olduğu bölgeye 

yerleştirildi. İzleme yöntemi olarak fantomların içine yerleştirilen 4 adet altın fidüsel 

kullanıldı. 25 intrakranyal CyberKnife planı için TPS’de hesaplanan ile ölçülen nokta 

doz yüzde farkları ortalama -2,44±1,97 olarak bulundu. Doz farkı yüzdesi ise -7,14 ile 

0,23 arasındadır. IRIS kolimatör kullanılarak yapılan planların, nokta doz % farkı             

-3,11±1,86 iken sabit kolimatör kullanılarak yapılan planlarda % fark -1,70±1,90 olarak 

bulundu. IRIS kolimatörün yapısından dolayı bu farkın daha fazla olduğu 

düşünülmektedir. Sabit kolimatörler kullanılarak yapılan planların nokta doz ölçüm 

sonuçları IRIS kolimatörün kullanıldığı planlarda yapılan nokta doz ölçüm sonuçları ile 

kıyaslandığında sabit kolimatör kullanılan planların ölçümlerinin TPS ile daha uyumlu 

olduğu görüldü. En büyük doz farkı yüzdesi HASTA 1’in QA planı ölçümünde 

bulundu. Tedavi planlamasında 5, 7,5 ve 10 mm sabit kolimatörlerin kullanıldığı bu 

hastada TPS ile % fark -7,14 olarak bulundu. HASTA 13, HASTA 15 ve HASTA 18’in 

QA ölçümlerinde % fark sonuçları sırasıyla -5,15, -6,14 ve -5,05 olarak bulundu. Bu 

planlarda da küçük kolimatörler kullanılmıştır. Küçük alanlardan ışınlamalarda iyon 

odasının yüksek doz gradyentlerinin oluştuğu bölgelere rastlama olasılığı yüksektir. Bu 

durum doz farkının fazla olmasına neden olmuş olabilir. Bu olumsuzluk, iyon odasının 

doz dağılımının daha homojen olduğu bölgesine getirilmesiyle ortadan kaldırılabilir ve 

daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Nitekim HASTA 3 için yapılan ilk planda, ölçülen ile 

hesaplanan % doz farkı -5,53 olarak bulundu. Farkın sebebi araştırıldığında, QA 

planında iyon odasının doz varyasyonunun çok fazla olduğu bölgeye getirilmiş olduğu 

fark edildi. Daha sonra yeniden QA planı oluşturuldu ve iyon odasının daha homojen 

doz bölgesine gelmesi sağlandı. Bu planda ölçülen ile hesaplanan % doz farkı -1,15 

olarak bulundu. 
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Çalışmamızda nokta doz ölçümleri her bir plan için 3 defa tekrarlanmıştır. Bu 

ölçümler birbirleriyle uyumlu bulunmuştur. Bu da sistemin doz verilişindeki ve robotun 

hedeflemesindeki tekrarlanabilirliğini göstermektedir. 

Literatürde CyberKnife sisteminde hastaya özel nokta doz doğrulanması ile ilgili 

çok fazla çalışma bulunamamaktadır. 

Scott ve ark (30), 122 CyberKnife tedavi planının dozimetrik kontrolünü 

yapmışlardır. Absorbe doz ölçümler için, 0,007 cc iyon odası ile 30x30x10 cm
3
 

boyutlarında 6 fidüsel içeren su eşdeğeri katı fantom kullanmışlardır. QA planlarında, 

iyon odasını homojen yüksek doz bölgesine yerleştirmişlerdir. Küçük kolimatör (5 ve 

7,5 mm) içeren 6 planda doz farkının %5’ten fazla olduğunu bulmuşlardır. %95 

oranında %5’ten az doz farkı bulunduğu söylenebilir. Bizim çalışmamızda %5’ten az 

doz farkı %84 oranında bulundu ve çalışmamızda da doz farkının fazla olduğu planların 

küçük kolimatörler ile yapıldığı gözlemlendi. Bulunan sonuçlar literatür ile benzerdir. 

Vaka sayımızın artması durumunda bu sonuçlara daha yakın sonuçlar elde etmemiz 

olasıdır. 

Literatürde CyberKnife sisteminde hastaya özel nokta doz doğrulanması ile ilgili 

çok fazla çalışma bulunamamakla birlikte YART ve IMAT uygulamalarında bu tarz 

çalışmalara sıkça rastlanmaktadır (31, 32, 33). Bu nedenle kendi bulgularımız YART 

tedavisindeki bulgular ile kıyaslanmıştır. 

Laub ve ark (31) YART uygulamalarında, 0,6 cc farmer tipi iyon odası ile 

yaptıkları absorbe doz ölçümlerinde tedavi planının izosantırındaki ölçülen ile 

hesaplanan doz değerleri arasında %6’dan fazla fark bulmuşlardır. Aynı koşullarda 

0,015 cc PinPoint (PTW 31006) iyon odası ile yapılan ölçümlerde %2’den daha az doz 

farkı bulmuşlardır. Bizim sonuçlarımız da bu sonuçlar ile uyumludur. 

Agazaryan ve ark (32), 160 YART ve IMRS (Intensity Modulated 

Radiosurgery) planında 0,015 cc PinPoint iyon odasını (PTW 31006) QA planlarında 

izosantıra yerleştirmişlerdir. İzosantırda yüksek doz gradyentinin olduğu planlarda ise 

rölatif olarak daha homojen doz bölgesine yerleştirmişlerdir. Yapılan absorbe doz 

ölçümlerinde hesaplanan ile ölçülen değerler arasında en büyük % doz farkını -4,79 

olarak bulmuşlardır. Ortalama doz farkını ise %0,26±1,75 olarak kaydetmişlerdir.  

Chung ve ark (33), 42 beyin, 89 baş-boyun, ve 75 prostat, abdominal yerleşimli 

tümörlere ait YART planlarında dozimetrik kontrol yapmışlardır. 0,125 cc iyon odasını 

bir silindirik fantoma yerleştirmişlerdir. TPS’de fantom üzerinde tedavi planlarındaki 
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akı haritalarını oluşturmuşlardır. Planlanan gantri ve kolimatör açılarında ölçüm 

yapmışlardır. TPS’de hesaplanan ile ölçülen nokta doz fark yüzdelerini: Beyin 

uygulamalarında -4,1 ile 3,9 arasında, % doz farkı ortalamasını -0,55±1,51; baş-boyun 

uygulamalarında -4,6 ile 2,7 arasında, % doz farkı ortalamasını -1,62±1,23; prostat ve 

abdominal tümörler için -4,6 ile 2,5 arasında, % doz farkı ortalamasını -0,41±1,21 

olarak bulmuşlardır. ±%3 tolerans limitleri içerisinde olan farklar %92,2 oranındadır. 

Literatürde (34), SRS ile ilgili bir doğruluk kriteri bulunmamakta, ancak YART için 

nokta doz doğruluk kriteri olarak %3,5 önerilmektedir. Bizim çalışmamızda nokta doz 

ölçümlerinde doz farkının ±% 3 limitleri içerisindeki ölçümler %72 oranındadır. Bu 

oranın Chung ve ark.larının (33) çalışmasından daha düşük çıkması, CyberKnife’ta 

yapılan ışınlama modelinin non-izosantrik olması ve ışınların çok farklı yönlerden 

verilmesine bağlanabilir. Çünkü bu ışınların iyon odasının efektif ölçü noktasından daha 

uzakta bir noktadan geçme olasılığı yüksektir. 

Çalışmanın ikinci kısmında, Multiplan TPS’de 6D kafatası izleme yöntemi ile 

hazırlanan 10 intrakranyal planın aksiyel kesitteki 2D doz dağılımlarının verifikasyonu 

film dozimetrisi yöntemi ile araştırıldı. Bu araştırmada en yaygın uygulama olan 

Gamma indeksi metodu kullanıldı. 

6D kafatası izleme metodunun doğruluğu için antropomorfik CyberKnife baş 

boyun fantomu kullanıldı. Film ölçümleri için CyberKnife baş boyun fantomundaki özel 

boşluğa uyacak şekilde RW3 su eşdeğeri katı fantom materyalinden plakalar hazırlandı. 

Bu plakaların orta hattına 3 adet gafkromik EBT2 film yerleştirildi. Gafkromik EBT2 

filmler, enerji bağımlılığının düşük olması ve yüksek çözünürlüğe sahip olması 

nedeniyle kullanıldı. TPS’de film düzlemine uyan kesitte doz dağılımları elde edildi. 

Fantom CyberKnife cihazına aktarılan plan ile 6D kafatası izleme yöntemiyle ışınlandı. 

TPS’de hesaplanan doz dağılımları ile film dozimetrisi ile elde edilen dağılımlar 

Gamma indeks metodu ile karşılaştırıldı. %doz farkı (DD) ve uyum içindeki noktalar 

arasındaki mesafesi (DTA)’nın değişimine bağlı olarak değerlendirmeyi geçen 

noktaların yüzde olarak analizi yapıldı. Gamma indeksi ile ilgili bir kriter olmamakla 

birlikte YART uygulamalarında %3-3 mm kriteri kullanılmaktadır. (35) Bizim 

çalışmamızda değerlendirmeler, %50 ve yukarısı izodoz eğrilerinde %2-2 mm, %3-3 

mm, %4-4 mm ve %5-5 mm kriterleri göz önüne alınarak yapıldı. Tüm kriterler için 

değerlendirmeyi geçen noktaların ortalaması alındı.  
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CyberKnife planlarında film dozimetrisi ile %2-2 mm, %3-3 mm, %4-4 mm 

ve %5-5 mm kriterlerini sağlayan nokta ortalamaları sırasıyla %76,2, %94,1, %98,3, 

%99,4 olarak bulundu. 

Mardirossian ve ark (36), CyberKnife cihazında 8 hastanın planlarının film 

ölçüm analizlerinde %3-3 mm kabul kriteri sonuçlarını %75 ile %95,2 aralığında 

bulmuşlardır. Çalışmamızda %3-3 mm kriteri %80,4 ile %97,9 aralığındadır. 

Bulduğumuz sonuçlar bu çalışmanın sonuçlarıyla benzerdir. 9. planın Gamma 

analizinde uyum yüzdesi en düşük bulundu. Değerlendirmeyi geçemeyen noktaların 

%50 lik izodoz hattı dışında ve alan kenarlarında olduğu görüldü.  

Prabhu ve ark (37), yaptıkları çalışmada CyberKnife planlarında hastaya özel 

QA için film analizlerini MapCHECK yazılımı ile değerlendirmişlerdir. Ölçümlerde 

Baby Blue fantom ile EBT film kullanmışlardır. İzleme yöntemi için fantom içindeki 4 

adet fidüseller kullanılmıştır. Koronal düzlemde TPS’de hesaplanan ile filmde ölçülen 

doz dağılımları %3-3 mm kriterinde değerlendirildiğinde %90’nın üzerinde uyum elde 

etmişlerdir. 

Anjum ve ark.(38) Gafkromik EBT film kullanarak baş boyun YART QA 

sonuçlarını, %3-3 mm kriteri için %90,2±7,1 ve %5-5 mm kriteri için ise %96,9±1,80 

olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızın sonuçları literatür ile uyum göstermektedir. 

CyberKnife cihazında %2-2 mm kriterini sağlama oranı düşüktür (%76,2). Bu 

sonuçlar, film analizindeki belirsizlikler ve set-up hatalarının sonucunda olabilir. Çünkü 

yüksek doz gradyentine sahip bölgelerde, küçük set-up hataları dahi sonuçları olumsuz 

etkilemektedir. E2E testinin kabul sınırı olan 0,9 mm hata payı ve dozun %0,5 in 

altında doğrulukla verildiği göz önünde bulundurulduğunda %2-2 mm kriterinin 

uygulanabilirliği düşünülmektedir. Ancak ölçüm sonuçları %76,2 oranında bu kriterin 

yerine getirilebildiğini göstermektedir. Ayrıca kullanılan filmlerdeki homojenite 

bozuklukları ve film tarayıcıdaki yerleştirme farklılıkları bile sonucu olumsuz 

etkileyebilmektedir. 

Bu koşullar göz önüne alındığında, özellikle filmlerin tedavi koşullarında (6D 

kafatası izleme) ışınlanmış olması, çok sıklıkla kullanılan %3-3 mm kriterini yerine 

getiren ölçüm oranın %94,1 olması, tedavilerin verilişinin büyük oranda doğrulandığını 

göstermektedir. Bu kriteri yerine getirmeyen noktalar, düşük izodoz bölgelerindeki 

noktalardır. Ayrıca, CyberKnife’ta yapılan ışınlama modelinin non-izosantrik olması ve 

ışınların çok farklı yönlerden verilmesi de filmin cevabını değiştirebilecek ve 
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belirsizliklere yol açabilecektir. %4-4 mm kriterine göre ise doğrulama oranımız 

%98,3’tür. 

Sonuç olarak, 6D kafatası izleme yöntemiyle yapılan tedaviler çok yüksek 

oranda doğrulanmıştır. %3-3 mm kriteri incelendiğinde %50 ve daha yüksek izodoz 

eğrilerinde Gamma analizinde değerlendirmeyi geçen noktaların ortalama yüzdesi 

%94,1’dir. Lineer hızlandırıcının doz verimindeki doğruluğun %0,5 in altında tutulması 

ve QA testlerinde yüksek doğruluğun elde edilmesi, tedavinin verilişindeki doğruluğun 

sürekliliğini sağlayacaktır. Nokta doz ölçümlerinde iyon odasının konulacağı yere çok 

dikkat edilmelidir. Çalışmamız doz gradyentinin az olduğu daha homojen bölgelerde 

ölçüm yapıldığında daha doğru sonuçlar elde edildiğini göstermiştir. Bu çalışmada; 

Gafkromik EBT2 filminin, CyberKnife planlarının kalite kontrollerinde kullanılabilir 

dozimetrik bir yöntem olduğu görülmüştür. İyon odası ile doz verilişinin doğruluğunun 

araştırılması film dozimetrisi yöntemine göre daha kolay ve hızlı olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. 6D kafatası izleme veya fidüsel izleme yöntemlerinin 

doğrulanmasında, her iki yöntemin de hem hasta hem de robotun kalite kontrolü için 

kullanılabilirliği gösterilmiştir.  
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