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KISALTMALAR 
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ı. GİRİŞ 

Toplam kanser riaklıtin yalda.tık %2'ıi 1anmks kanserleridir [16, 23]. Larengeal 

kanserler içinde sık rastlanan glottilc karsinomlanrun · tedavisi içlıı gerek radyoterapi, 

gerekte cerrahi e•it sonuçlar Veİ1le de sesin korumnası açısmdan radyotrapinin seçimi 

daha olumludur[6, 16, 17]. 

Larengeal kmıaerler içinde en sık rastlanan ve radyotrapi ile en iyi kür sa#lanan glottik 

karsinomlardır. Erken glottik kaninomlarmda 5 yıllık yaşam süresi %80-%90 dır [3 , 23J. 

Larenks yapı itibariyla konveks şekilli ve hava bo.9hıklsn nedeniyle de hetrojen yapıya 

sahiptir, bu da absorbe daz dağılımıru deği'1]rmekte ve target absorbe dozwıda 

belirsizliklere yol açmakt.adır [9J. Radyoterapide tomörün verdiği cevap ve normal 

dokularda görünen kompilikasyonlar, tayin edihni9 dozun fonksiyonudur. Literatürde, 

supraglottik skuam111 ltOcreli kaninumlmda dozdaki % 1 O artışın, tümör kontrol 

ihtimalini %20'den %75' e kadar arttırdığı bildirilmi9f:ir. Bu da tedavi dozunun bttyük bir 

dikkat ile tayin edilmesini ve en az kompilikuyon ile maksimum tümör kontrolunun 

aağlanmuırun önemini gö&terir [15, 19]. 

Bu ~ada amaç, larenks glottik bölgesinde T ı, T 2 evrelerinde, belirlenen tedavi 

gahalannda ~itli t.edavi telaıiklerinin vokal kord., medulla spinaliı gibi kritik bölgeleri 

de gôZ önQne alarak target voltımde en uygun ı91J1İama 9eklini arqt:mnaktır. Aynca, 

larcnksteki hava 009luğuns. bağlı inhomojenite değerlendirilerek tedavi planl.amasmda 

ab&orbe doza olan etkisi incelenecektir. Daha sonra termoluminesans dozimetri ile 

randofantomda doz verifilauıyomı yapılacak ve en uygun doz dağılımını veren ı.şınlarna 

yöntemi araştınlacaktır. 
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Z. GENEL BİLGİLER 

Larenks, hyoid kemiAi altından bqlar ve ilk trakia1 halkasına kadar U2.8Jlll', supraglottik, 

glottik ve· subglottik bölgelerine aynlır. 

Supraglottik Iarenb, epig1ot f.alse vokal kord, ventrikül, ariepiglottik fold ve 

ariten.oidlerden meydana gelir; G1ottik bölgesi, ses telleri ve anterior k.ommimıre'i içerir. 

Subglottik bölge sea tellerinin 5 rmn altında yerleşmiştir ve birinci trakial halkasının 

dtızeyine uzanır. Epiglottik ön~ supraglottik, glottik bölgelere kanalize olan ana 

lenfiıtik yollaryer a1maktadtt . (Şekil 2.l)'de 1arenksin fronta1 kesitini ve (Şekil 2.2)'de 

1arenksin tnmsversa1 kesitini gösterir [26]. 

(Şekil 2.1). Larenksin fronta1 kesiti.. 
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Toplam kanser riskinin %2 si olan larenks, bq boyun kanserlerinin en yaygını dir (16]. 

Larenks ttmlOrleri epidetmottt kaİsinomlar olup olgulaşma dereceleri gösterir [21]. 

Erkeklerde gOrO]me olasılığı kadm1ardalci:ni yaklaşık olarak 7 kat daha fazJadır. Larenb 

kmı.serlerinin meydana gelmesine en etkili faktör ırigaradir ve Silrekli alkol alımı, ağır 

marijuana kullanılması kesin olmamakla beraber etiyolojide yer alan faktörler arasında. 

sayı1maktadJr [ 16, 21 ]. 

Glottik kanserlerin supmglottik kanserlerine ormıı 3'e 1 dir (16]. Glottik 

k.arsinomlarinin tedavisi cerrahi, radyoterapi, veya cemUti. + radyoterap.i kombinasyonu 

şeklindedir. Vokal koni (ses telleri) karsinomlannda tedavide arrıaç en az yan etkiler ile 

iyi sonuç elde etmektir, hastalar iki gr:uptar, erken (Tı, Tı) veya geç evre (T3, T4). Erken 

grup rayoterapi ile tedavi olunur, veya ôZel durumlarda kısmı larengektomi 

(hemilarengek.1or veya kordgektornı) ile t.edavi olunur, ama genellikle radyoterapi tercih 

edilir- . Geç evreli grup mdyoterapi ile tedavi olmıur, başarısız durumlarda larengektomi 

veya total larengektorni + radyoterapi kombinasyonu ile tedavi edilir [16]. Late:nks 

karsinomlannın radyoterapisinde yoksek bir dozun oldukça smırlı bir völOme verilmesi 

gerekir. Tedavi alanı tümörün yeri ve yayılumna göre seçilir. Erken glottikte chiken-wing 

pozisyonunda target völürnü belirlenir, bu pozisyonda hastanın kolu bükültır ve toraks 

altına yerleşir, bu da his edilebilir anatomik smırlan rnedana getirir (Şelcil 2.3 ve 2.4) 

[16, 18, 20]. Tı ve Tı tümörleri için target V011lm0n üst sırun tiroid kıkırdağın üst 

boynuzundan qaAı inen dikey~ önden fall-otf yaparak oluşan 4 X 4 CJTl2 veya 5 X 5 

cm2 alanıdır. BQyQk T2 lezyonları için alan 6 x 6 cm2 dir [6, 7, 8]. 

(Şddl.2.3). Cmkaı-wingpazilyon1L (Şekil.2.4). T1 - T2 g1ottik karsinomlarmdı. targc:tvoıtımtı. 
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T 3 ve T4 glottik lezyonların target VOl'ilmü jugulodigast:rik ve orta lenf nodlannı 

kapsamalıdır. Tedavi paralel kaqılık1ı 1ateral alanlar ve ön alt boyun alanı ile yapılır 

(Şekil 2.5) [16, 25 ]. 

~ . . 

(Şelcil2.5). T3- T4 glottik karsinomlarmda t.argetvolümü. 

Ses tellerinde sınırlı Tı tomörü 4-5 MV foton ile tumörQn bulunduAu tarafin ışınlama. 

alanı seçilmesi ile t.edavi edilebilir ( Şekil 2.6). Eğer her iki taraftaki ses telleri veya 

komisırunın önünde tutalmn varsa 1arenksin tumü karşılıklı latera1 alanların k:ulla:nımı ile 

tedavi edilmelidir ( Şekil 2. 7 ) [2, 3, 4, 5, 6, 26]. 

(Şekil 2.6). Tı glattik kmirıomunda tek taraf 

alan tfJ"larnasmda. daz dağılanı 

(Şc:kil2.7). Tı giottik karsinomundakıqıJıkh 1arcra1 

ııl.ım1ar ""''""&liDlda daz dağılımı 
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Karfllıkh paralel (30° wedgeli) tedavi te.kniAiJtde açık ve wedgeli alanlar ile daha 

homojen doz dağtlımı elde edilir. TUrnör dozu %50'si açık alan ile %50'si de 30° wedge 

ile verilir (Şekil 2.8) [16J. 

(Şekil 2.8) Karşılıklı Paralel (30° wedgeli) 
ışınlama te!cniğincie doz datıhmL 

Boyun yuvarlak şifman hastada ilci ön oblik wedgeli alan daha küçük bir völtlmün 

tedavisi için uygundur (Şekil 2.9 ) [3, 4, 5]. 

. . . 
. . ·s.c"" .. . 

ıo . '-.-) · , 
• :ıo 

(Şekil 2.9). Açılı (30° wcdgelı) ışmiama tclaıiğllıde doz da#ılımı 

45°, 30°, ve 15° wedgeler boyun kontunmdaki değişiklikleri komp8ll.8e etmek için 

kullanılır (Şekil 2.10) [2, 3, 5, 20, 26}. 

(Şckil2.10). Karşıhklı paralel (15° wedgch) ışınlama tekniğinde· doz dağıtrmı 
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!nsan vncüd1mün iç yapısı homojen değildir ve basit bir geometrik şekile benzetilme-z, 

bu nedenle hast.adaki doz dağılımı, kOp şeklinde bir su fantomunda elde edilen standart 

doz dağılımından fmklıdır. Tedavi planlamaauıda akciğer, kemik, ve hava bo•luAu gibi 

doku inhomojenite&i varbAmda hastadaki gerçek dozu hesaplarken inhomojenite 

dnzeltmelerinin yapılması gereklidir [9, 24]. 

Bütün foton enerjilerinde elektron yoğunluğuna baAlı inhomojen bölgede doz deAişimi 

olur. Işın haw boşltıAu gibi az dansiteli homojen ortam ile engellendiğinde doz artar fakat 

kavit.e yuzeyinde elektronik dengenin kısmı kaybı nedeniyle dozda azalma olur 

(Şekil 2.11) [24] . 

Cilt Doku 

(Şekil 2.11 ). Işm hava boşluğu ile engellmdipıde dozdaki değişim. 

Kelin ve arkada,ım, 4 x 4 cm2 laqılıklı paralel tedavi alanlarda. 2 x. 2 x 20 cm3'lik bir 

hava boşluğu kanalının 4 MV ve 15 MV enerjiler için do7tiaki S2'a1mayı %10 tayin ettiler 

(1, 1 l]. 

Epp ve arkadaşları, dazdaki azahnayı kavite· boyutuna, alan büyoklüğilne ve kavit.e 

derinl.iA:ine baAh fantomda 1arenks için % 1 O belirttiler (12, 13, 14 ]. 
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8. RW-3 Katı Su Fantomu 



8 

3.1. GE-CGRAlcyon il, Cü-60 Teleterapi Ünitesi 

Alcyon Il, 6100 RHM'lik aktif k.ııpaaiteye ve 2 cm çapında kaynağa aahip oları bir 

CcKiO teletenıpi Oni1eaidir. Kaynağın yayımladığı ı•ınlannın ortalııma enerjili 1.25 Me V 

dir. Cihazın k.a&sın.daki tııngıten diak ozerine mont.e edilmiş olan kaynak, motorlu bir 

ıiıtmı yıırdınu ile 3 aanİyede 1'ID demeti kapalı durumurulan (OFF), ı9m demeti a.ç:ı.k 

duruma (ON) geçer. Kaynak-Pb blok ı.eprisi uıaldığı 55.2 cm, kııynalc kolimator uze.kl.ı.ğı 

45 cm dir. 30° ve 45°'1.ik wedge filtrelere ve ym huzme keıici blo~ ııahip cihazın 

SSD = 80 cm'de malai:murn alan btıyU.ldüğO 32 x 32 cm2 dir, SAD = 80 cm'de İ7.olantrİk 

:edavi yapmaya da elverı.li oları cihazın tedavı kmttrol paneli çok yOnln emniyet 

:ertibatına ııahiptir. Bu cihazlar, rowyon t.edavıai yapmak da mürnkundor. 

(Şekil 3.1). GE-CGR Alcyon II, C0-60 Teleıcrapı UnıtCSL 
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1.2 . CGR-MeV Mec.asetro Simülatör Cihazı 

Simulatör, rııdyuyon tedaviıi için radyoterapi pl.anl.amaaırun hareket noktuıdır. BütUn 

adyoterapi uygulamalarının beı=in.i yaratmak için taaarlanmı.ş bir rontgen görüntüleme 

:ihazıdır. Tedavi için gerekli olan gİrif parametreleri, fıırldı tedavi cihıızlıırına gOre 

cyarbmak ve tayin etmekte kııllarulır. Imaj şi.ddetlerulirici tüp, x-1,ın tüpü ve TV monitör 

istemiyle dorıatılmıfıır. 

Uzaktan kumandalı olarak çalıttınlabilen, TV ~tılı bir röntgen görünto.leme 

1Jı.azıdır. Röngen tüpü hareketli bir kol üzı:rinde bır ba.tlı!Pı mont.e edilmi' olup, bu 

~lık60 cm' den 120 cm'ye kadar,~ hareket edebilmekte, aynca hareketli kol 0° ile 

·60°'ye kadar donebilmelaedir. Otametik olarıık 80 , 100, 105 cm SAD aeçimleri 

-apabilmekte ve FSD : 80 cm'de kolimatör makiimum 36 x 36 cm2 açılabilmelaedir. 

·sn·ıer optik goıır.ergeler ile ölçulmelaedir. 

~·ı il 

(Şekil 3.2). CGR-MeV Mccaicno SiınııJaıor Cilııızı. 
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t3. Theratronics Theraplan 500 Tedavi Planlama Sistemi 

f'heraplan 500 (Theraı:ronıca ), 2 ve 3 boyutlu planlama yapabilme kapasitesine sahip bir 

edavi planlama aiınemidir. Bu sistem, DEC 11 I i7 komputer, yllkaek reaolusyonlu 

vafi.k çalıfJT1a iııwyonu, digitiz.er, printer ve plotterden ibarettir. 250 KV - 40 MV foton 

ınerjisinde sabit SSD, izoaantrik (SAD), ark, rotuyon ve yan alan blok teknikleri ile 

ıkııtemal hüzme planlaması yapılmaktadır. Sistem, foton için inhomojerut.e dtız.eltme 

röntemlerinden dSAR ve eşdeğer TAR yöntemlerini lrullanmaktadı.r. Ancak eşdeğer TAR 

rönt.emi aadece BT kesitleri aiaıeme girildiği ıarruın kullanılır. DOzenaiz alan ve elektron 

edavilerinde planlama yapabilen sistem, aynca brakiıımıpi planlam.aaı ve brakit.erapi ile 

ıkatemal t.edavı planlamuını kombine olarak yapabilmektedir. Siarem. CT, simülator, Uç 

xıyutlu su fanıomu ve film dozimetri sistemlerine baAlanabilen, modem bir donanıma 

ıahiptir. 

(Şekil 3.3). Thcrmonıca Thcraplan :>00 T cam PlaDlama ı>ım:mı.. 
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1.4. Alderson Rando Fantom 

3erçe.k inaan boyutlannda ve gerçek inaan organ yoğunluklaruııı uygun, sentetik 

msiyonat maddeııinden yapılmıştır. Doku yoğunlğu 0.975 gr I cm3 ak.ciğerlerin 

·oğunluğtı 0.25-0.3 gr / cm3 dur. 2.5 cm kalınlığında 35 adet keaitten oll1'111\lf1Ur· 

ierbir kesit, abtıorbe dozu ölçmede kullanılan TLD çubuldaruu yerlef!:imıek için uvırun 

leliklere sahiptir. 

(Şekil 3.4). Aldcrson Rando Fentom. 

5. Harshaw LİF-100 TLD Çubuklan 

tyum flörür içeren te:rmolUmineıana dozirnetreler, yUbek ba.aınç altında ve yükııek 

:aldıkta üretilmiş bir "polycryııt.a.line" dır. Çubuklar 1 mm çapında 6 mm uzunluğUnda 

yaklıı.fık 10 mgr. ağırlığındadır. %100 LIF içermekte ve lityumım %7.5'ni Li-6 ve 

~2.5'ini Ll-7 ohıfnırmaktadır. 108 R I sn'ye kadar daz tu.zı. bağıııuızlığı gOaterir. 

ııklıı'1k doku ~ğeridir. (Zu;=S.14.Zı..n =7.64,Zdolıu =7.42) LiF-100 ile 102 mR'den 
5 R' a kadar toplam derz ol9ebilmelctedir. 
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Sert ve şeffaf olan 1LD çubuklan çe,itli kalitede iyorıizıısyon partiküllerinin (x, 

gamma, beta, alfa, elektron, proton, nötron) dozimetri çalışmalamıda defalarca 

k.ullarulabilmektedir. Bu durumda hassaaiyetlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. 1LD 

çubuk.lıın üe çalışırken ortamın temizJ.iıPn.e dikkat edilmeli ve elle tutulmamalıdır. 

(Şekil 3.5). Hınhaw LiF-100 11..D Çubuklan. 

3.6. Harshaw 2000 A-B Model TLD Olmyucu Ünitesi 

Harsaw 2000 A-B model tennolümineeans analiz.örü, 2000-A temıo!Umınesans 

dedektorü ve 2000-B otomatik integral pilroampermetreden ol~ur. Bu okııycu sayesinde 

5 x ıo·' - ı os R arasındaki dozlar okunabilir. 2000-A TI.. dedektör cıhazı, dozımetreleri 

ıaıtma bölümü, ııııtma devresi ve dtauk kararlılık a.loma Rahip olan bir fotomultiplikatör 

tüpten ol~me.k:tadı.r. leıtma sıcaklığı 50 •c ile 400 °C'a kadar ayarlanabilir. Sisteme 

yazıcı ve çizici baAJan.abilir. Cihaz ile okuma yapmadan önce PM tüplln kararhlık 

kazanması için birkaç saat beklemek gerekmektedir. 

(Şekil 3.6). Harshaw 2000 A-B Model TLD Okuyucu ünitesi. 
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3.1. Fırınlama Clhazfan 

1L dozimetrelerinin Aönilmlerıme9inde (annealing) ve okuma öncesi ısıtmıısında 

rullarulan finnlarna ciitıı%1anrun sıcaldıkJan ayarlanabilir olup t.eı:moııtatlıdır. 

1 

(Şekil 3.7). Fınnlama Cihezlan. 

ı.s. RW-3 Katı Su Fantomu 

Beyaz poly&tyrene'den yapılan bu fantom %2 TiO içerir. Fizibel yoaunlu.Au 

.045 gr I cm3
, elektron yoAunJu~ 3.43 :c 1023 e I cm3 tür. RW-3 katı eu f.antomu, 0.66 -

O MV foton ı'ınlıın ve l.45 - 50 MeV elektron ışınlanrun dozimetrisinde ölçu ortamı 

tarak kullanılır. Statik elektriği depolamax. 40 x 40 x 1 cm3 boyutlarında ~itli 

aJ.ınJı.k1ar halinde imal edilmi,tir. 

Şekil 3.8). RW-3 Kan Su Fsntomu. 
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4. METOD 

4.1.Tedavl Alanm Stmllatörde Bellrlen.mesi (Slmillasyon) 

Tı·T2 glottik karsinomlanna uygun 14uı alarunı R.ando Font.om ıııerinde belirlemek 

için ıirnülatö:r cihazından faydalandı. Deneylerde R.ıındo Fnntomun bat boyumuuı 

laıpaayan 13 kesiti ele alındı. Tedavi alanı Rando Pantom sırt Ultü pozisyonda u.ııt sınır 

tiriod kı.kırdağın him.11ndan geçecek ,ekilde ıırlcıı, kenar, trioid kıkırdaAm u.ııt 

:xıynuzundan qağı doAfu ve önden fall-off yaparak 6 x 6 cm2 büyUkittaonde belirlendi 

:ı6, 26]. Bu alan Fantom Uıııırinde 8, 9, lO'nolu .kesitlere denk geldi. Alan met:k.m S'nolu 

ceeit tı.zerinde i•aretlendi (Şekil 4 .1 ) . Simülaayon filmi çekildi (Şekil 4.2). 

(e) 

(b) 

Şek.il 4. 1). Rando Fantom ilminde Tı - Tı glottilc k.ııninoınlanna uygun belirlenen (a) K.ııqılıklı 
ıaralc! lŞm a.l.aııı. (b) Açılı 1$M alanı. 



{a) (b) 

>dcil 4.2). T ı -T 1 glottik kıırsinıııııJarında belirlenen ışın alanın simülasyon fihnlcri (a) Karvılıklı 
aralel ışın alanlan. (b) Açılı ışın alanı . 

.. 2. İnhomojen Bölgelerin Yoğuııhığunun Belirlenmesi 

!ando FantoJn ozerinde belirlenen 19m alanın merkezinin 1.5 cm , 3 cm üııtünden (üııt 

.ena.r) ve 1.5 , 3 cm altından (alt keruır) CT çekildi (Şekil 4.3). 

(d) 

(a) 

(c) (e) 

Şdcil 4.3). Rıındo Fantoınun (a) tedavi alanın mcrlc:czi. (b) 1.5 an mcrlc:cz Ostüııdc, (c) 3 an 
oc:rlccz Qitünde (tıst kenar), (d) 1.5 an mcrlc:cz altıııda, (e) 3 an merkez altıııda (alt kenar) CT'sL 
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CT k.e.itleıi digiti.zer yardımı ile bilgisayarlı tedıı.vi planlama aygıtı.na aktanldı. CT' de 

i ombfield birimi olarak hava oo,ı~ için -967.J , kemik için +325.7 verilen doku 

roğtınlugu, (Grafik 4. 1) kullaruJamk elektron yoauruupıa (e ı cm3
) çevirildi (10, 22]. 

)ok:u.iann suya. göre relatif elektron yoğunluldan fizibel yoAuniuğu kabul edildi. Hava 

~luAu için yoaıınluk deAeri 0.001, kemik için 1.5 gr I crn3 tetbit edildi. 
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. .J. Uygun Tedavi Tekniğinin Seçimi 

Tı • T2 glottik kaninomlar için uygun tedavi tek:ni~ belirlemek amacıyla alan 

ıe:rkezindeki kontur için ~itli tedavi tekniklerinin bilgi.aayar yaxdımı ile doz 

~elde edildi (Şelcil 5.1). 

) Karyılıldı paralel (30° wedgeli). 

) Karlılıldı Paralel (wqesiz). 

:) Açılı ( 45° wedgeli). 

) Kaqılı.klı paralel ( 45° wedgeli). 

1 karşılıklı paralel (45° wedge w = %45, açık alan w = %55), ~er wedge açıııı 20°. 

kııılılıklı paralel (45° wedge w =%78, açık alan w= %22), eşdeğerwedfıe açıııı 35°. 

En uygun doz daAıJımı. target VOlOrnünü homoıen olarak kaplayan. 

1 Kıır9JJ.ık1ı paralel ( 30° wedgeli). 

ı) Kaqalıklı paralel (wadgeliz). 

1 Açılı ( 45° wedgeli). 

ıcruau gorüldıı. ÇaJı4ınada bu üç teiaıiA:in kullarulmaaına karar venıdi. Bu üç teknilc ıçin 

ıerlc.e:zi eben ve dil!« kesitlerde doz da!!ılımlan bilgisayarda inhomojenite gOz Onüne 

.ıruıııılı: ve alınmayarak elde edildi. Bu doz da!!ı1ımJan birbirleri ile kıır1ı.J.qtınlıırak 

ıhomojenitenin katkw 8I8.fUnldL 
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4.4. TL Dozimetri 

TLD çubuklan (Rod) 1 saat 400°C'lik fınnda., 15 dakika oda sıcaklıSJ.nda, 2 saac 

100 •c' 1ik fınnda bekletilerek sı.firlandı. 

Kalıbr:ısyon için TLD çubuklan o:ıel katı FaniOmda 5 cm derinlikte yerleştirildi, TI.D 

çubukl.aruıa 50, 75, 100, 150, 200 cGy gelecek şekilde ışınlandı. Işınlamadan s= 10 

dakika 100 °C'lik fınnda bekletildikten iiOfUl1 çı.kıınp TI.D okuycusunda mikro 

Coulomb (µC) cinsinden değerleri okundu. Okunan değerler y eksenine ve bunlara 

tekabul eden ışınlama dozu cGy cinsinden ıc eksenine işaretlenerek kalibruyon eğeri.si 

çızildi. 

Sı.firlarunış rodlıır, Rando Fanromda ışın alarurun usr., alt ve merkezi kesitlerde hava 

boşluğu civarında uygun noktalara yerleştirilerek ışınlandı. Işınlama Co-60 Alcyon cihazı 

ıle SSD = 80 cm'de karşıllalı paralel (30° we<Jseli ), açılı ( 45° wedseli), karşılıklı 

:ıaralel (wedgesiz) tekniklerinin her biri için ayn ayn yapıldı, çubuklar çıkanlıp 10 

iakika 100 °C funda bekletildi. Sonra ~eri µC ciııainden TLD olcyucuauruian okundu. 

Kalibruyon eğensinden yararlanark, Rando F antomda µC cinsinden ölçülmüş nokta. 

loz değerleri absorbe doza (cGy) çevrildi. Her tedavi tekniıµ için deneyler ilci kere 

eknırlandı ve bunların ortalamuı alındı. Her bit teknik için, deney sonucu bulunan 

ıokta. doz deaerleri ile inhomogenite diklc.ate alınarak bilgisayar ile elde edilen nokta. doz 

~erleri karşılaştınldı. 



5. BULGULAR 
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6 Farklı TelmJkİçhı, Alan Merkeıı:f Elw!nlnde Elde Edilen 

Dom Dağıhma)rı 

(a) ~ pcalel (30° wedgelı) 

( · 

(c) AÇ1ll (4,. wedgeti) 

\l il 
~ .- ~~~-

'------~~---' 
ılıklı pııralel ( 4'• wedae· w = "4' 

ve açık alan w = "°'' ) 
* Efdeıteı:' wedge açısı 20° 

(b) Klıl1llkh pııralel (wedgellZ) 

\1 

(d) Kar•ı.lıkl.ı paralel (4,. wedgeil) 

(!) Karıılılclı pcalel (45° wedge. w "' %78 

w açık alan w = %22 ) 

• E•deaer wecıae açm 35° 

• çaıı.ma için a. b. c' de gOıJterllen telcnilder ııeçi.lm1'tlr. 

180 -170 
160 
140 
120 
100 -
40 
20 -
10 



21 

.arşıbklı Paralel (30°Wedgeli) Işınlama Tekniğinde İnhomojenite 

Dikkate Alınarak Elde Edilen Doı Dağılımları 

Reft'aıu izodoz : 1 C50 

ı ı,ın alanı merlcezinden 1.5 cm, tlltteki keııit (c) I.,ın alanı merkezinden 3 cm, ıı.tteki keııit . 

19.ın alaru merke'Zirıderı 1.5 cm,alttaki keaiL (e) lflJl alanı merkezinden 3 cm, alttaki kesit 

Şekil 5.2 
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:Srşdıklı Paralel (30°Wedgell) Işınlama Tekniğinde İnbomojenlte 

Dikkate Alınmayarak Elde Edilen Doz Dağılımları 

::::---- _..-::... 

Re1tanJ 11.0do'L : 160 

(a) l9ın alanı mcrkezınd.eki .ketıt 

ifın alanı merkezi.Tiden 1.5 cm. oattekı kcaıt. (c) lfın alanı merlcezın.den 3 cm, o.ıuelci mıt 

,_ 

) I9ın alanı merkerinden 1.5 cm,alttaki .ketil ( e) lfın alanı merkerinden 3 cm, alttaki lceıit 

Şelcil 5.3 
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J.rşıhklı Paralel (Wedgesiz) Işınlama Tekniğinde İnhomojenite 

Dikkate Alınarak Elde Edilen Doz Dağılımları 

Relhıruı lzodoz : 140 

(a) Işın alanı merkezindeki kesit. 

-------..::::-.=--

ı=--

ı Işın a1anı merkezinden l .S cm, uatteki kesit. (c) lfın alanı merk.ezinderı 3 cm, üstteki ke1it . 

Işın alanı merkezinden ı.s cın,alttak:i kesit. (e) lfm alanı merkezinden 3 cm, alttaki ke•it. 

Şekil 5.4 
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.arşıhklı Paralel (Wedgesiz) Işınlama Tekniğinde İnhomojenlte 

Dikkate Alınmayarak Elde Edilen Doı Dağılımları 

--- -- - -= &I - - - - =:. ":'". - - - - - - ·- · 

,_ 

R.efrans ız.odoz : ı 40 

(a) !tın alaru merlcezındelci keaıL 

_.ın alaru me:rkezınden 1.5 cm. ilsttelc kesıt. ( c) ı.ın alanı merlc.e:zınden 3 cm, üvtteki k.esit 

itn aJıını merkezinden 1.5 cm,alttaki ketıt. (e) Itın aJıını merke:z:ııı.den 3 cm, a.ltıalci ketiL 

Şekil 5.5 
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Açtb (45°Wedgell) Işınlama Tekniğinde İnhomojenite Dikkate 

Alınarak Elde Edilen Doz Dağdımları 

I 
I 

I 
/ 

/ 

' ' 

Referans izodO'L : 180 

(a) lfın alanı merkerındeki kesit. 

' L' -·. j / 

~ 
' I 

' ' ' / ' ' ,/ ' 

I 

I 

;9uı e.laru merkerınden 1.5 cm, 11.ittllki kesil (c) l~ın alanı merkezinden 3 cm, ü.itteki kesit . 

ın e.laru merkezinden 1. 5 cm,alttalci kesit. ( e) ltın alımı merkezinden 3 cm, alttaki kesit. 

ŞeJcil 5.6 
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Açılı (45°Wedgeli) Işınlama Tekniğinde İnhomojenite Dikkate 

Alınmayarak Elde Edilen Doz Dağılımları 

, 
/ 

, , 

I 

, 
/ 

/ 

' 
(a) lflll alanı merke:zındekı kesıt. 

I 

' ' 
' .. 
' 

Referans iz.odoz . ı 80 

' }4ın a1aru merkezinden 1.5 cm, üstteki kesit. (c) !tın a1aru merkezinden 3 cm, üatteki O.it . 

\. /')?/ \. I 

/ 

O Itın a1aru merlcez:inden 1.5 cm,alttaki keııit. (e) l9ın aıaru merkezinden 3 cm, alttaki mit 

Şekil5.7 
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3 Farklı Işınlam a Tekniğinde İahomojealteaia Doz Dağılımıaa Etkisi 

l<artı111U1 Paıalcl Kartıww t'lltalcl J\çtlı 

(30" .. '.qeıı) ("ulgest1) (IS° .. ~lı") 

lnlıanojenite lnhcımllJenİle lnhcı<noj6ıite 
(-!) (·) (1) (·) (~) (·) 

% c:Oy % c:Oy f% ~ % FG> f % ~ % ~ f 

.ı 159 199 159 199 o 100 228 160 228 o 190 211 ıs- W8 l 
2 159 199 157 196 1 156 223 16-1 2J.t 5 189 210 189 210 o 
J 158 197 157 196 05 155 221 16-1 2JJ 5 ıs- 208 189 210 Ol 

(!) 4 16-1 205 157 196 ,, 155 221 M9 :ı lJ 4 193 21-t 189 210 2 
..s M9 186 150 187 05 IJ5 193 IJ2 ıss 2 189 2ıo li9 199 5 
6 162 202 156 195 3 IJ9 213 ili 200 3 126 ı ,ıo ı ıs 131 6 
,7 157 196 152 190 3 ı .IJ 20·• 110 200 2 165 182 158 175 ·I 

ı.s 32 40 35 4-1 9 27 Jll 10 43 ~2 109 121 107 ı 18 2 Işın alıvıı mcrkczinddd 
9 10 12 il ı-ı il R il 9 13 15 5 1 57 51 57 O kesit 

.ı 161 201 ı61 201 o 159 227 160 2211 0,1 190 ıı 1 ı90 21 ı o 
2 160 200 15~ 199 ()< 155 221 155 221 o 191 212 191 212 o 

(!) J 164 205 15( 195 5 153 2 ı s 115 207 5 ı 96 218 190 211 ) 
,1 108 IJ5 ı lJ ı.ı 1 ·I 99 141 106 ısı 7 126 ı .10 1 ı 1 IJO 1 

5 ı 19 1·19 121 ısı 1 106 151 108 15 1 2 ı 76 195 167 185 5 
6 160 200 151 18~ 5 1•11 201 138 197 2 1().1 115 102 113 2 
7 31 39 J·I •L 7 27 Jll 2<1 1 ı 7 116 129 ıoıı 120 7 hın olanı mcrkaindcn 
ıı 10 12 il 1•111 R il " 13 15 51 60 51 57 5 ı .S an, Osttcl<i kesit 

.ı 130 162 130 162 o ı1.s -s 121 177 b5 ı51 168 150 16- 05 
2 126 157 ı 26 157 ol ı 6 66 116 166 o 152 169 152 169 o 

® J 78 97 82 77 5 69 98 iJ 101 6 111 160 1.12 158 1 
1 33 .ıı 35 .ı.ı 6 28 10 30 13 7 101 112 99 110 2 

ı.5 54 67 56 iO 1 18 68 16 66 3 78 87 76 8·1 3 
6 J7 JG 14 55 I< 30 13 35 so 11 81 90 -9 88 2 

.7 2.5 31 27 34 9 22 ) 1 23 JJ G 93 103 92 102 1 huı alıını mcrkczb:!c:ı 
8 6 7 6 1 o 5 1 .5 1 o 29 32 28 31 3 3 an. osttd<i kesil 

ı-1 119 186 IJ7 181 1 157 221 15.5 221 1 ı-6 195 176 19.5 o 
2 149 ISG 1'19 ISG O 153 218 1 .53 218 o 179 ı99 li8 198 05 
J 118 185 M8 185 o 119 213 119 213 o ı-9 199 179 199 ·w ·I 1-16 182 1·16 182 o 111 206 115 207 b1 ı-8 198 178 198 o '\) 
.s 1·16 182 146 182 o ıı.ı 206 111 20G o ı-8 198 179 199 g ~ 6 1,13 179 143 119 o 137 196 138 197 kıs 178 198 178 198 
1 141 176 141 176 o 133 190 133 190 o l7i 197 li7 w 
il 27 3'I 28 35 3 23 32 2G 37 IJ 98 109 100 l l I 2 tşuı alanı mcrkczindm 
9 16 20 18 22 9 15 21 16 2J 9 67 74 72 80 i l S cm. altteki ~esil 

.ı ili 139 101 126 9 114 163 106 l.51 7 121 IJ 1 121 134 o -
2 l 15 144 115 1,14 o 119 l70 l 19 170 o 124 138 126 140 '(D 3 l 16 145 115 IJ<I O l2l 173 ı10 171 1 12~ 142 128 112 o ('.) 
4 ı ı s 144 119 149 3 117 167 ı lG 166 05 13 l J.15 130 ı.ı.ı 06 CD 
5 l 13 14 l 113 14 1 o 115 lG·I l 12 160 2 135 l .50 lJ2 ı.ı- 2 p ~ 
6 108 13.5 107 134 o , 106 151 ıos 150 )(j 139 1 54 13·1 1·19 J 
.7 41 Sl 45 56 9 37 53 40 57 7 105 l 17 105 117 O ııın alem merkezinden 
8 20 25 23 29 14 19 27 20 28 3 78 87 80 89 2 3 cm, alttaki kesit 

Tablo 5 l 
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~Grafık 5.1). TL dozimctridc µC cinsinden elde edilen d~crlcri cGy'a çcvinnc:k için kullanılan 
<alibrasyon cğcrisi. 
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ıhomojenite Göz Ö nüne Alı narak Tedavi Pla nl amasında Elde edil en 
Nok ta Doz il e T LD Değerler i aras ı nda ki %Fark 

f<M91 lıklı Paralel ı<ar,ılıklı Paralel ı\çılt 

(30° weögcli) (we<lgesiz) (45° we<lgcli) 

%ND cGy '11.D %Far~ %ND cGy TI,D %Far~ %ND cGy TLC o/oFeık 

.ı 159 199 190 4 160 228 245 7 190 211 182 14 

2 158 197 18·1 7 1.55 221 210 5 187 208 177 15 

3 149 186 182 2 135 193 202 5 189 2to 185 12 

"' 162 202 !92 5 1•19 213 206 3 126 l·IO 177 21 

5 157 196 200 2 1·13 204 220 7 165 183 187 2 

® 
Işın alanının mcrkoi kesiti. 

1 126 157 150 5 116 166 171 J 152 169 157 7 

2 37 ·16 172 7J JO •IJ ı 17 71 RI 90 l I~ 23 

J 33 '11 1.50 72 2!! 40 170 76 101 IOJ ı 51 32 

· I 5•1 67 150 55 •18 68 170 60 78 112 IJ5 17 

® 
Işın alanının Ost kesici. 

1 116 145 IJ2 9 121 173 152 l3 128 142 135 s 
2 108 lJS 105 28 106 151 112 35 IJ9 154 114 26 

GD 
Işın alanının alt kesiti. 

Tablo 5.2 
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6. TARTIŞMA VE SONUÇ 

6.1. Uygun Tedavi Tekniğinin Seçimi 

Rando fantom Oz.erinde belirlenen tedavi a1arunırı merkezinden alınan konturun, çeşitli 

tedavi teknikleri için doz cıaaııımıan incelendiğinde, en uygunları : 

l. Karşılıklı Paralel (30° wedgeli) 

2. Karşılıklı Paralel (wedgesiz) 

3. Açılı (45° wedgeli) 

alanlardır. Bu teknikler literatOrlerde <ltl çok gesterilen tekniklerdir [2. J. 4, 5]. 

6.1.1. Ka~ılıkb .Paralel (30° wedgeli) Tedavi Tekniği 

Tıımor volümünü kapsayan referans izodoz,160, inhomojenite gôzönüne alıruiığında. 

maksimum yüzde nokta doz. 159 dır. TUmör volümünde doz dağılımındaki fark %1 

dir. 

6.1.2. Ka~ılıkb .Paralel (wedgesi&) Tedavi Tekniği 

Tömür vo!Umünü kapsayan referans iz.odoz. 140, inhomojenite gö:ıönüne alındığında 

maksimum yüzde nokta doz. 160 dır. Tümör volümünde doz dağılımındaki fark %12 

dir. 
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6.1.J. AçıJı (4~0 wedgeli) Tedavi Tekniği 

Tömür volümünO kapsayan reterans ızodO'z. 180, inhomo1erute göz.Onüne alındığında 

maksimum yoz.de nokta doz.. 190 dır. Türnor volürnunde doz dağılımında.ki fiırk %5 

dir. 

Seçtiğimiz teknilder karşılaştınldı~ karşılıklı paralel (30° wedgeli) tekniğinde 

tümör volomündeki doz dağı.J.ı.mında % 1 fark, diğer ilo tedavı tekniğine gore daha 

homojen doz ~1 gosterir. Açılı (45° wedgeli) tekniğinde ise nonnal dokuların 

daha az doz aldığı gôrünmekıedir, aynca tümör vo10mundeki doz dağılımında yUzde 

W:k., karşılıklı paralel tekni~e göre daha az (%5) olması, bu t.ekniğin diğer ilci tedavi 

tekruğıne göre avaııtaJıdır. Yine de tedavı tekruğırun seçunı hastanın durumwıa gôre 

değişebı.lir. Liıeratorlerde. boyun c!ğuni fiızlıı olan erken glonik karsınomlannda küçok 

bır tedavı volümO için açılı (.ı5° wedgeli) tedavı ıekruğı. geç evreli g.lottık 

kaninomları için kar•ılıklı paralel ıedavı teknı~ boyun konrurunda.kı değıfıkli~ 

kompanse etmek ıçın karşılıklı paralel (wedgeli) tedavı tekruğı gôstenlmektedir 

(12. 13, 14). 

6.2. İnhomojenitenin Doz Dağılımına Etkisinin Değerlendirilmesi 

Alan merkeıinden alııuın kontur tızerınde belirlenen ınhomoıen bölgeler gOzönilne 

alınarak ve alınmayarak seçılen oç teknik ıçın hava boşltığU, kemı.lc çevresinde nokta 

dozlar karşıl~dığında aşağıdakı sonuçlar elde edildi. 

6.2.1. I(aqılıklıParaJeJ (30° wedgeli) T edavi Telıın.ili 

Işın alaru merkeıindeki keıııtte. inhomoJenİte etlcisı ıle nokta dozlarda %1-%14 fark 

var. Maksimum yUzde tiırlc kemik olan bölgelerde. mırumum ytl2.d.e fark hava 

bo•luA=un önünde goro!Or. Hava 00.luAu civannda nokta dozların farkı %5 dir. 

Merkeıin l.5, 3 cm OstUnde ve altındaki kesitlerde ytl2.d.e fiırk %1-%16 civarında 

deai'l1Tlektedir. 



6.2.2. Ka~ıhklı P:sr.ıJel (wedgesiz) Tedavi Tekniği 

Işın aJaru merkezindeki kesırte. ınhomo1erute edosi ile nokta dozlarda %2-% 1 S fark 

var. Maksimwn yüzde fark keınık olan bölgelerde, minunwn ytl7.de fark hava 

bo•lugunun civarında gonı.!Ur. Hava boşluau cıvannda nokta dozların farkı maksimwn 

%5 dir. Merkezin 1.5, 3 cm Ostünde w altındaki kesitlerde yozde fark %0.4-%!5 

civarında ~ektedir. 

6.2.J. Açılı (45° wedgell) Tedavi Teknili 

Merkezi kesitte inhomojerute etlcisi ıle nokta dozlarda o/oO. 1-%6 fark gôri.lnUr. 

Maksimum doı kemıJc civarında değil hava boşıuau cıvaıında gOrUnOr. Merkeı:ı.n 

1.5,3 cm ııstü w albndakı kesıtlerde fark o/o"'d.en fazla değıldir. Bu teknikte diğer ıkı 

tekni~ göre farklı sonuçlar alındı. 

Karşılıklı paralel (30° wedgeli ) ve karşılıklı paralel (wedgesız) teknilderinde, nokta 

dozlardakı fark bıribınne yakındır. Her ikı tekrukte maksımum ve mınımum. kemık ve 

hava boşlugunun olduğu yerde gôrtlnıır. bunun nedeni hava boşlu~ ve kemi~ 

normal dokulardan farklı yoğunluklandır. 

Literatörlerde larenkste hava boşluğunun eıkısı ile doı.dala a.ı:lma % 1 O belirlenmıştır 

[12, l 3, 14 J, buda bizim elde ettıaimız sonuçlarla uymakıaci.ır. Kemik olan bölgede 

ınhomojerute gOZönOne alındığında % 14 nokta doıda azalma gonıntır. 

6.3. TL Dozimetri Değerlendirilmesi 

Işın al.anın merkezi kesiti. tıst kesiu. alt kesıti ıçin n dozimeıriden elde edilen 

sonuçlar ayru kesitlerde bilgısayar yardımıyla alınan nokta doı değerlen ile 

kaflıU..tınldığında ~daki ııanuçlar elde edildi. 

6.J. 1. Ka~ P:ıraJel (30° wedgeb') Tedavi Tekni!i 

Işın al.anının meıke:zi kesitinde inhomojenite g07.0nüne alındığında nokta dozlar ve n 
dozirneıri aonuçlan kabul edilebilir o/o2-%7 fark gösterir. Işın al.anın Oit kesitinde %5-

% 73, alt kesitinde %9-o/o28 fark kabul edilmez durumdadır. 
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6.J .2. Ka~ıhklı Paralel (wedgesi.ı) Tedavi Tekniği 

Işın alanının merkezi kesitinde iııhomojenite gözönüne alındığında nokta dozlar ve TL 

domnetri sonuçlan arasında kabul edilebilir %3-%7 fark gösterir. r,ın alanın ust 

kesitinde %3-% 7 6 fark, alt kesitinde o/ol 3-%35 fark kabul edilmez durumdadır. 

6.J.J. Açılı (4S0 wedgell) Tedavi Tekniği 

r,ın alanın merkezi kesitinde inhomojenite gö:zOnUne alındığında nokta dozlar ve TL 

dozimetri sonuçlan arasında mak.simwn %21 fark, ışın alarun Ost kesitinde %32 fark 

alt kesitinde %26 fark bulunmuştur. Merkezi eksende bu farkın nedeni 45°'lik 6x 15 

wedge kullaruJara.k araştınldı. Kan fant.omda, SSD = 80 cm, 5 x 6 cm2 alanın merkezi 

ekseninde 0.5, ı, 2, 3, S, ıo, ıs, 20 cm derinliklerde dalcıkadaki doz miktari ölçOldü. 

O. 5 cm derinlikte doz mıktan % 100 kabul edilerek yüzde derin doz eğeriai çizildi 

(Grafik 6. 1 ). 

Ayru alan için, bilgısayarda ayru derinliklerdeki yüzde derin daz değerleri elde 

edildi. Olçülen derin doz de~erleri ıle bilgisayardan elde edilen değerler birbiriyle 

karlıla.ştınldı (Tablo 6. l) 

ııoo 

80.00 

.:.o.oo 

o.oo 1 1 j j j ' 1 1 1 1 11 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' 1 1 1 • 1 1 • ' 1 1 1 1 1 

o 5 10 15 20 

Derinlik ( cm) 

(Grafik 6. l). Kab fantomda 0.5, l, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 cm derinliklere karşı yüzde derin 
doz değışimi (SSD = 80 cm. 5 >< 6 cm 2 

). 



Derinlik (cm) Tedavi Planlarnasuıda Deneyden Elde %Fark 

Elde Edilen %0.D. Edilen %0.D. 

0.5 100 100 o 

1 115 98 17 

2 112 92 20 

3 105 86 19 

4 98 i9 19 

5 92 75 

1 

ı-

8 -3 60 13 

10 62 54 8 

15 :ı2 36 6 

20 29 24 5 

(Tablo 6. 1). Farklı derinliklerde tedavı planlamasuıda ve katı fantomda yapılan deney 

sonucundan elde edilen o/oDD değerler arasındaki ytıı.de fark. 

o/o20 olan mak.aimwn fark. 2 cm dennlikte oldugu göıüldü. Buda açılı 

(45° wedgeli) deneyindeki tedavi planl.amuında elde edilen nokta doz ile 1LD 

değerleri arasuıdaki maksimwn o/o2 l farkı açık.lamakıadır. 
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Katştlıklı paralel (30° wedgeli), karştlıklı paralel (wedgesiz) tekniklerinde merkezi 

kesitte.ki 1LD sonuçlan ile nokta doz sonuçlaruun birbirine uygunlu!lU 

karşılaştınlclığında literatörlerde belirlendi~ gıbi farkın o/o lO içinde oldu!lU 

gorulınüştür (12, 13, 14). Işın alanın alt \'1! ust kesitlennde, nokta doz Lle 1LD 

sonuçlan arasındaki yüzde farkın fazla olmasının nedeni TIJJ çubuklanrun (Rodlann) 

boyu 6 mm oldtıAu, bu nedenle alanın alt, flst kenarlarında alan kenarlanndakı doz 

dtlşümü oldU!lU bölgeye gelmesi ve istenilen noktaya yerle.memesidir, bu nedenle bu 

değerlerin karşı.J.qtınlrnası anlamlı değildir. 

Bu çaıı.marun sonunda, inhomo3enitenin literatörde belirtildiği gıbı doz dıığılımıru 

% 1O-%15 arasında etkilediği ancak bu doz de~şirninin tedavi için seçilen referans 

izodozumınu değiştınnediği görtllmnşıor. 

11. doz ölçornlerinde, 45° wedge, 5 x 6 cm alanı ıçın. tedavi plan.lamasuıdakı 

izodozl.ann gerçeğine uygun olmadığı görülrnUştU.r. Bu durum tedavı planlama 

sısıem!ennin kalite kontrolunun çok önemlı oldU!1Unu ve sıklıkla yaptlrnasırun 

gerekliğinı ortaya çı.kamı ıştır. 
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7. ÖZET 

Radyasyon tedavisinde, vucuı yuzeyindeki eaerilikler ve vucudun heterojen yapısı 

gelen ışının abaorbe doz ~ı.muu değiştirmekte ve hedef vııltımdeki abeorbe dozda 

belirsizlildere yol açmaktadır. Larenks yapı itibarıyla konveks şekilli ve hava boşlugu 

nedeniyle heterojen yapıya sahıpur. Bu nedenle bu bölgedeki tümörlerin tedaviııi 

dikkatle ve en uygun şekilde yapılması gereklidir. 

Bu çalışmada bu tur tedavı..lerde kuilarulabilecek en uygun 3 tekruk tedavi plan.lame 

bilgisayarında belirlenmiştır. J teknik için ayn ayn olmak Ozere, hava boşluaıntun 

iz.odoz dağılımına etkisı tedavı plenlama bilgisayanndan elde edilen izodoz dağılım lan 

karşılaştınlarak incelenmışllr T edavı plenlama bilgısayao ile elde edilen doz 

değerlerinin doğruluğunun koncrolü ıçın, ınsan benzen fantomda 11.D dozımetresı 

yap~. 

Çalışmanın sonunda. bu cür tümörlerin tedavısuıde karşılıklı paralel (açık), 

karşılıklı paralel (30° wedge) ve açılı ı.kı alan (45° wed.ge) oldugu görülmıı.şrur. Tedavı 

bölgesinde bulunan hava boşluğunun doz dağılımına elkisınin literatörde belirtıldiğı 

gibi %10'u aşmadıBı göıülmüşcür. Tedavi plenlamesı ile elde edilen doz değerlerinin 

kontrolü için insan fantomunda yapllan ölçülerin karşı..laştınlmasında, merkezi 

eksendeki kesitte, karşılıklı paralel, açılı ve 30° wed.gel! alanlarda maksimum % i 

açılı iki alan (45° wed.ge) de ıse maksimum %21 uyumsuzluk görülmU.Ştür. %21'lik 

uyumsuzluk ~t:ırlıgında 45° wedgeli alanın merkezi eksende ölçülmüş, yü7.de derin 

dozlar ile tedavi plenlaması bilgısayannda elde edilen yü7.de derin do:zların 

flı:rk.lılığından k.aynaklandıQı göıülmüştnr. 
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SUMMERY 

In radiation therapy, the curvanıres of body surface and !he heterogeneous ;ıtructure of 

body change the abeorbed dose diııtribution in tıırget volwne. Larynx ha.ıı convex form 

ancl heterogeneous s1rucnıre because of air cavities. So tumors in thi& region should be 

treated carefully and with confonnably. 

[n this work, 3 best technic used in these type treatments have been determined by 

treatment pianning computer. For 3 technic the effects of air cavitıes on the isodose 

diatribunon by comparing them have been investigaıed which obtained by treatment 

planrıing computer. For control the value that obtained by treatment planning 

compurer. in fantom sımılar human TI.D dosımet:ry ha.ıı been done. 

In the !ast of work, to treat ıhis type tuman ha& been considered which are opposite 

parallel (open), opposite paralleJ (30° wedge ), angularity (45° wedge). AB mentioned 

in literarure, the effect of aır cavıtıes which avaılable ın the creatment regıon, on the 

dose diatribution has been considered which was not over 10%. To control dose vaJue 

which obtained by treatment planrung, comparıng measurements which have been 

done in the human fantom has been considered that in the central axes cross section, 

theı:e are unagreement as maıcimwn 7% for opposite parallel and 30° wedge's fields, 

while 21% for angularity two fieJds (45° wedge). When 21% unııgreement has been 

investigated, it has been diffined !hat it is because of diffeı:ence beıween the percentage 

depth dose which haw been measured in the central axes of 45° Wedge's field and the 

percentage depth dose that have been obtained by treatrnent pianning computer. 
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