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Onkoloji Özel Sayısı

görüntü rehberliğindeki brakiterapi 
tedavisine olumlu yanıt verildiği 
anlamına geldi. Sonuç olarak Hareketli 
BT Gantrili SOMATOM Sensation Open 
son derece fayda sağlıyor: Karaciğer 
habis tümörlerinin interstisyel 
brakiterapi planının yapılması için 
kullanılabilecek görüntüleri bize 
sağlıyor. İlave Biyopsi Modu ve Care 
Vision seçenekleri metastaz yapmış 
karaciğer tümörünün kesin biyopsisini 
ve brakiterapi kateterlerinin 
yerleştirilmesini mümkün kılıyor. BT 
görüntüleri radyasyon tedavisi 
planlaması için esas oluşturuyor. Bu 
teknik kateter konumlandırma için 
floroskopi BT ve doz planlaması için 3B 
BT veri setleri kullanıyor. HDR 
brakiterapinin geliştirilmesi ve yeni 
tedavi metotlarının tanıtılması söz 
konusu teknoloji olmadan çok da 
mümkün olmazdı.

Siemens müşterileri tarafından burada 
verilen beyanlar müşterinin kendine özel 
ortamında elde edilen sonuçlara 
dayanmaktadır. “Tipik” bir hastane olmadı-
ğından ve çok sayıda değişken (örn: hastane 
boyutu, vaka karışımı, IT kullanım seviyesi) 
olduğundan diğer müşterilerin de aynı 
sonuçları elde edeceğine dair garanti 
verilemez.

(Burada bahsedilen) Ürünler/özellikler tüm 
ülkelerde ticari olarak mevcut değildir. 
Mevzuattan kaynaklanan sebeplerden dolayı 
gelecekte mevcut olup olmayacağı garanti 
edilememektedir. Lütfen daha fazla bilgi için 
yerel Siemens kuruluşuyla iletişime geçiniz

Hareketli BT Gantrisi düzeneğiyle, hasta 
hem BT floroskopi, hem de spiral BT 
görüntüleme için ameliyat masası 
üzerinde kalabiliyordu. Bu husus azami 
hasta konforu için önem taşıyor ve 
hastanın BT görüntüleme için başka bir 
odaya nakledilme ihtiyacını ortadan 
kaldırıyor. BT kılavuzluğu özellikle 
interstisyel karaciğer aplikatörlerin 
yerleştirilmesinde yardımcı oldu çünkü 
görüntüler geleneksel Röntgen 
görüntüleme ile karşılaştırıldığında daha 
fazla detay gösteriyor (Şek.2).

Tedavi GammaMedplus iX (Varian 
Medical Systems) sonradan yükleme 
cihazı (afterloader) kullanılarak 
gerçekleştirildi. Tek kaynağı kateterdeki 
dört farklı pozisyonda kullandık 
(bekletme pozisyonu). Doz dağılımını, 
öngörülen doz olan 20 Gy’ye mümkün 
olduğu kadar yakın şekilde yapmak için, 
tedavi planlama sistemi her 
pozisyondaki dozunu serbest bırakmak 
üzere ihtiyaç duyulan süreyi hesapladı 
(bekletme süresi) (Şek.3).

Hedefin hacmi 21.9 cm3’tü. 15.6 Gy’nin 
D%100’ünü, 19.6 Gy’nin D%95’ini ve 
21.4 Gy’nin D%90’ını başarabildik. Risk 
altındaki organlara verilen doz karaciğer 
için 3 Gy’nin F%60’ı ve sağ böbrek için 2 
Gy’nin D%75’iydi (Şek .4).

Tedaviden beş hafta sonra çekilen takip 
BT’si tümör boyutunda kayda değer 
küçülme olduğunu göstererek, BT 

Hastanın hikayesi
47 yaşındaki kadın hastanın sol 
göğsünde 2009 yılında kanser tanısı 
kondu (cT1cN0M0). Sol göğsün kısmen 
alınmasının ardından, sol aksiller 
sentinel lenf bezinin biyopsisinde uzal 
metastaz ve kronik lenfadenit şüphesi 
ortaya çıktı. Bir dizi hormonel ve 
destekleyici kemoterapilerle tedavi 
devam etti. 2011 yılında sintigrafi ve 
PET iskelet sisteminde çok sayıda 
osteolitik metastaz olduğunu gösterdi. 
2013 yılında karaciğerin 2 segmentine 
metastazlar tespit edildi. Kemik, pelvis 
ve omurganın palyatif radyoterapisi 
yanında, yüksek dozlu (HDR) brakiterapi 
kullanılarak karaciğerin 8’inci 
segmentindeki cerrahi olarak 
çıkartılması mümkün olmayan 
metastazın tedavisine karar verildi.

Yorumlar
Görüntü rehberliğindeki brakiterapi 
süitimiz, cerrah masasıyla birleştirilmiş 
SOMATOM Sensation Open Hareketli BT 
Gantrisi çözümüyle birlikte kullanılıyor. 
Bu özel karaciğer interstisyel brakiterapi 
vakasında, kateterlerin perkütan 
yerleştirilmesini desteklemek için BT 
görüntüleme kullandık. BT görüntüleri 
ayrıca, normal görüntü rehberliğindeki 
brakiterapi uygulamamızı takiben ve 
BrachyVision tedavi planlama 
sistemimizi kullanarak (Varian Medical 
Systems) (Şek. 1) şekillendirme, doz 
hesaplaması ve tedavi planlama için 
kullanıldı.

BT eşliğinde yapılan perkütan 
aplikatör yerleştirmeli HDR 
brakiterapi kullanılarak 
karaciğer metastazlarının 
tedavisi
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Muayene protokolü

Scanner Hareketli BT Gantrili SOMATOM Sensation Open

Tarama alanı Batın Rotasyon süresi (TI) 0.5 s

Tarama boyu 182 mm Atım 1.2

Tarama yönü Kraniokaudal Dilim yönlendirme (cSL) 1.2

Tarama süresi 3.44 s Dilim genişliği 3 mm

Tüp gerilimi 120 kV Uzamsal Çözünürlük 0.33 mm

Tüp akımı 166 mAs Yeniden oluşturma kerneli B20f pürüzsüz

Doz modülasyonu CARE Dose4D Kontrast

CTDIvol 14.90 mGy Hacim 100 mL

DLP 355 mGy cm Akış hızı 3.5 mL/s

1 Karaciğer, sağ böbrek, konturlardan sonra hedef ve aplikatör 
kanalının 3B görüntülemesi çiziliyor: Azami GTV dozun konumu 
kırmızı ile gösteriliyor.

3 Hasta raporu aplikatör konumlarını ve bekleme sürelerini 
gösteriyor.

2 BT görüntüleri brakiterapi kateterlerinin perkütan 
yerleştirilmesine rehberlik ediyor.

4 Tedavi planı, hedefte, risk altındaki organlardaki tedavi dozu 
dağılımını kapsayan BT görüntülerini ve doz miktarı histogramını 
gösteriyor (DVH - üst sağ).


