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Pulmoner stereotaktik radyasyon 
tedavisi için kolay ve hızlı hedef 
hacim tanımlaması
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Geçmiş
68 yaşındaki hasta ilk olarak akciğer 
kanseri cerrahisinden geçti. Kontrol 
sırasında, PET/CT kullanarak, ya bir 
ikinci primer tümöre veya soliter 
kontralateral pulmoner metastaza 
denk gelen bir kontralateral pulmoner 
tümör tanısı konuldu. Düşük evresi 
nedeniyle, potansiyel olarak tedavisel 
bir yaklaşım olarak stereotaktik 
radyasyon tedavisi seçildi. 

Yorumlar
Doz planlama amaçlı olarak, kontrast 
içermeyen üç toraks BT’si (nefes alma, 
nefes verme, serbest nefes) edinildi. 
Bu, tümör hareketinin maksimum 
kapsamının değerlendirilmesini 
mümkün kıldı. FDG PET/CT ile birlikte, 
syngo.via veri tabanında mevcut olan 
üç BT veri kümesi syngo.via RT Image 
Suite’e eşzamanlı olarak yüklendi ve 
burada kolayca erişilebiliyordu. Dört 
veri kümesinin tümü yarı otomatik 
olarak kaydedildi ve PET/CT kaydı, en 
iyi anatomik eşleşmeye göre 
ayarlandı. syngo.via RT Imaging 
Suite’de hedef hacmi üç BT 
aşamasında eşzamanlı olarak 

kontürlendi ve paralel kontürlemede 
PET/CT kullanıldı.

Paralel kontürleme ile bir görüntü 
serisine ait olan bir kontür, diğer 
herhangi bir görüntü serisinin üzerine 
süperimpoze edilirken modifiye 
edilebiliyor. Böylece, doğrudan 
herhangi bir görüntü serisinin 
üzerinde kontürleme yapmak ve bu 
hacmi diğer tüm görüntülere 
aynalamak mümkün oluyor. Kontürler 
herhangi bir oryantasyonla 
çizilebiliyor (aksiyal, sagittal ve 
koronal).

Gerekli tüm serilerini, diğer 
sistemlerde olduğu gibi arka arkaya 
yerine eşzamanlı olarak yüklemek 
mümkündü. Bu, iş akışımızı 
kolaylaştırdı ve nefes alma, nefes 
verme ve PET görüntü serilerinin yanı 
sıra serbest nefes BT’ye dayalı olarak 
tek bir adımda bir kompoziti 
kontürlememize izin verdi. 

syngo.via RT Image Suite’i kullanarak, 
iç hedef hacmi (ITV), görüntü 
serilerini tekrar tekrar yükleme ve 

boşaltma ihtiyacı olmadan ve farklı 
görüntü serilerini karşılaştırabilme 
avantajıyla tek bir adımda 
üretilebiliyor. Ticari olarak satılan 
çoğu kontürleme yazılımlarının 
aksine, ilgili görüntüyü aydınlatma ve 
karartma ihtiyacı olmuyor. Sonuç 
olarak, syngo.via RT Image Suite, bu 
akciğer SBRT hastasının hedef 
hacminin etkili kontürlemesini ve tüm 
ilgili klinik görüntülerin kolayca 
entegre edilmesini mümkün kıldı.

Burada ifade edilen beyanlar, müşterinin 
özgün ortamında elde edilen sonuçlara 
dayalıdır. “Tipik” hastane olmadığından ve 
birçok değişken mevcut olduğundan (örn. 
hastane boyutu, vaka karışımı, IT’nin 
benimsenme seviyesi) diğer müşterilerin de 
aynı sonuçları elde edecekleri garanti 
edilmemektedir.

Muayene Protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition AS Open 20 – RT Pro edition

Tarama uzunluğu 350 mm Rotasyon süresi 0.5 s

Tarama yönü Kranio-kaudal Perde 1.2

Tarama süresi 8.35 s Kesit kolimasyonu 1.2 mm

Tüp voltajı 120 kV Kesit genişliği 2 mm

Tüp akımı 195 mAs Rekonstrüksiyon artışı 2 mm

Doz modülasyonu CARE Dose4D Rekonstrüksiyon çekirdeği B 31f 
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1 syngo.via RT Image Suite, görüntülerin sorunsuz bir şekilde sürüklenmesini ve bırakılmasını mümkün kılıyor. Görselleştirme özellikleri, 
solunum döngüsünün farklı aşamalarında edinilen BT’nin ve PET/CT görüntülerinin yan yana görüntülenmesini destekliyor. Paralel kontürleme 
– kontürler diğerlerinde anında görselleştirilirken bir görüntü serisindeki tanımlama –bu SBRT akciğer kanseri hastasında tüm ilgili 
görüntüleme bilgilerinin kapsama alınmasını destekledi.


