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ÖZET 

Meydancı T. Yüksek Enerjili X-Işınlarıyla Yapılan Tedavilerde Karbon Fiber Masanın 

Cilt ve İzomerkez Dozuna Etkisinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD. Tıbbi Radyofizik BD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

2007. 

Bu çalışmada 6 MV ve 18 MV enerjileri için karbon fiber masanın maksimum doz 

bölgesi, cilt ve izomerkez dozuna etkileri araştırılmaktadır.  

Cilt dozu ve maksimum doz bölgesi ölçümleri RW3 katı su fantomunda sabit kaynak-

cilt mesafesinde (KCM)  PTW Markus iyon odası kullanılarak yapıldı. Masanın 

geçirgenliği ve izomerkez dozu polistren silindirik fantomda semifleks iyon odasıyla 

yapıldı. Karbon fiberin cilt korumasına etkisi maksimum doz bölgesindeki açık alan ve 

karbon fiberli alanların dozların oranından bulundu. 

6 MV için yüzey dozları 10x10 cm2 ve 40x40 cm2 açık alanda sırasıyla %14,48 ve 

%41,88, 10x10 cm2 karbon fiberli alanda %74,88 ve 40x40 cm2 karbon fiberli alanda 

%82,4 bulunmuştur. 18 MV için 10x10 cm2 ve 40x40 cm2 açık alan yüzey dozları 

sırasıyla %10,90 ve %39,60 iken, karbon fiberli yüzey dozları sırasıyla  %59,70 ve 

%80,40 bulunmuştur. Bu artışlar 10x10 cm2 ve 40x40 cm2 alanlar için sırasıyla yaklaşık 

5 kat ve 2 kattır. Karbon fiber masa varlığında maksimum doz noktası her iki enerji 

içinde yüzeye doğru kaymaktadır. 

Sonuç olarak, karbon fiber masa düzlemi huzme içine girdiğinde, bolus etkisi yaptığı 

için, cildin koruyucu etkisi kaybolmakta ancak izomerkez dozu önemli bir şekilde 

değişmemektedir. Masa, posterior alanlar için cilt reaksiyonu olasılığını arttırmaktadır. 

Özellikle yüzey dozunda meydana getirdiği dikkat çekici artış sebebiyle karbon 

fiberden yapılmış masaların ve tedavide kullanılan diğer tüm ek araçların doza etkilerini 

belirlemek ve bunları tedavi planlama sistemlerinde gösterebilmek klinik önem 

taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Karbon fiber, maksimum doz bölgesi, yüzey dozu, geri saçılma, 

dozimetri 
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ABSTRACT 

Meydancı T. Investigation on the effect of carbon fibre couch inserts on surface and 

isocenter dose on megavoltage photon beams. İstanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Radiation Oncology, Medical Radiophysics Department.. 

Master Thesis. İstanbul. 2007. 

In this study, the effect of the carbon fibre tabletop was investigated on the build-up 

region, skin, and isocenter doses at energies of 6 MV and 18 MV. 

The measurements of skin dose and build-up region depth doses were made with 

Markus parallel plate ionization chamber a constant distance of 100 cm between the 

source and the surface of the solid water phantom. Transmission of the table and 

isocenter dose was measured by the semiflex ionization chamber in cylindrical 

phantom. All the effects of the table on the skin sparing were calculated by the ratio of 

the measurements with and without carbon fibre tabletop. 

Surface doses were %14.48 for 10x10cm and %41.88 for 40x40cm open field at 6 MV. 

Using carbon fibre tabletop increased the surface doses to %74.88 and %82.4 for 

10x10cm and 40x40cm, respectively. These increases were 5 and 2 times for 10x10cm 

and 40x40cm, respectively. For 18 MV, surface doses were found to be %10.90 and 

%39.60 for same open fields. In the presence of carbon fibre tabletop at 18MV, surface 

dose increased to %59.70 and %80.40 for 10x10cm and 40x40cm, respectively.  

In conclusion, using carbon fibre table caused the loss of skin sparing effect because of 

acting as a bolus. However, it did not affect the isocentrical doses. The probability of 

skin reactions for the posterior beams would be higher than the anterior fields. It is 

important that the carbon fibre table should be considered as an additional material in 

the treatment planning system. 

  

Key Words: Carbon fibre, build-up, surface dose, back-scattering, dosimetry. 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Radyoterapide kullanılan yüksek enerjili fotonların cilt koruyucu etkiye sahip 

oldukları bilinmektedir (21). Bu etki kullanılan foton enerjisine bağlı olarak değişmekte 

(23, 29, 32, 36) ve çeşitli tedavi parametrelerinden etkilenmektedir (21, 26). Yüksek cilt 

dozlarında eritem ve desküamasyon gibi erken dönem etkiler (49), telenjiyektazi, fibroz 

ve nekroz (50, 52) gibi geç komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Bu sebeple cilt 

dozunun bilinmesi uygun tedavi kararının verilmesini etkileyen faktörlerdendir (20, 21). 

Hasta ile ışın demeti arasına yerleştirilen herhangi bir materyal yüzey dozunu artırabilir 

(6, 7, 8,12, 15)  ve maksimum doz derinliğinde azalmaya sebep olabilir (1, 11, 20, 42, 

44).  

Eksternal radyoterapide hasta yatağının, kullanılan ışının kalitesini 

değiştirmeksizin yeterli dayanıklılık ve sertliğe sahip olması gerekir (15). Tenis raketi 

paneller eğilmeleri sonucu izomerkezli ve konformal radyoterapi tedavisinin 

tekrarlanabilirliği ve doğruluğu konusunda sistematik bir hata oluşturabilirler (15). 

Yüksek dayanıklılık ve düşük yoğunluğu sebebiyle karbon fiber, minimum azaltma 

etkisi ile çok iyi bir tedavi masası malzemesi olarak belirtilmektedir (31).  

Bugün radyoterapide gelinen nokta açısından, üç boyutlu anatomik verilere 

dayanarak, iyi tanımlanmış bir süreçte, hastanın tedavi pozisyonunun belirlenmesi ve 

uygun şekilde sabitlenmesinin sağlanması gereklidir. Konformal radyoterapinin doğru 

ve tekrarlanabilir şekilde yürütülmesinde, kullanılan tedavi masası büyük önem 

taşımaktadır (15). Özellikle oblik, posterior ve çok sayıda ışın kullanılarak yapılan 

izomerkezli ışınlamalarda hasta tedavi masası, izomerkezin doğru tanımlanmasında 

önemli bir faktör olmaktadır. Ayrıca tedavide kullanılan masanın ışın parametreleri 

üzerine etkilerinin de araştırılması gerekir (11, 15).  

Radyoterapide altın kural, tümöre belirlenen optimum dozu verirken 

çevresindeki kritik organların ve sağlıklı dokuların mümkün olan en az dozu almasını 

sağlamaktır. Günümüzde bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak üç boyutlu 

konformal radyoterapi, yoğunluk ayarlı radyoterapi (Intensity Modulated Radiation 

Therapy,IMRT), organ hareketlerini hesaba katarak yapılan görüntü takipli radyoterapi 

(Image Guided Radiation Therapy, IGRT) gibi ileri teknikler uygulanmaktadır ve hala 

geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu sebeple radyoterapide, planlanan hedef volümün 
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doğru bir şekilde ışınlanması büyük önem taşımaktadır. Konformal radyoterapi ve bu 

tekniğin geliştirilmesi sonucu oluşan diğer tekniklerde, emniyet marjının küçük 

tutulmasından dolayı belirlenen hedefin tedavi alanının dışında kalma olasılığını en aza 

indirmek bugün gelinen nokta açısından büyük önem taşımaktadır. Tedavi sahalarının 

daha küçük marjlarla belirlenmesi, çok sayıda ışın kullanılması, yüksek dozlara 

çıkılması bu konunun önemini belirleyen parametrelerdir. 

Radyoterapide çoğu uygulamada posterior ve posterior oblik alanlar 

kullanıldığında bu ışınlar lineer hızlandırıcının masasından geçerek hastaya gelirler (15, 

30, 43). Cilt dozunun çoğu klinik uygulamada doz sınırlayıcı faktör olması, özellikle 

gelişmiş cihazlarda kullanılmakta olan karbon fiber masanın doza olan etkilerinin 

bilinmesini gerektirmektedir.  

Bu çalışma ile İ. Ü. Onkoloji Enstitüsü’nde bulunan Siemens Oncor lineer 

hızlandırıcının, karbon fiber masasının maksimum doz bölgesine, cilt ve izomerkez 

dozuna etkilerinin 6 MV ve 18 MV foton enerjileri için araştırılması hedeflenmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Kanser hastaları radyasyon ışınlarıyla tedavi edildiklerinde, çeşitli cilt 

reaksiyonları meydana geldiği bildirilmektedir (6, 52).  

Cilt reaksiyonları cildin ilk birkaç milimetresinde sıklıkla elektron 

kontaminasyonundan kaynaklanan doz nedeniyle ortaya çıkar (4, 6, 9). Cilt eritemi 

bazal hücre seviyesiyle ilgili iken, daha yüksek dozlarda hasar cildin daha derin 

tabakalarıyla alakalıdır. ICRU Rapor 39’a göre pratik doz değerlendirmelerinde tavsiye 

edilen cilt derinliği 0,07 mm’dir ve bu derinlik genellikle cildin dermis ve epidermis 

tabakaları arasındaki kesite uyar (17). 

Cilt dozu set-up’a, alan boyutuna (6), blok taşıyıcısına, filtrelere (9) ve hastaya 

özel diğer parametrelere bağlıdır (6). Ayrıca hasta sabitlemede kullanılan maske 

tutucular ve ek araçlar cilt dozu oluşumunu etkilemektedirler. Tedavi masaları cilt 

dozunu etkileyen faktör olarak bir çok çalışmaya konu olmaktadır (6, 11, 15).  

Radyoterapi cihazlarında, hasta tedavi masası, masa altındaki çelik raylara 

monte edilmektedir. Masanın, megavoltaj ışında azalmaya yol açmasını engellemek için 

tenis raketi şeklinde olabilen ve radyasyonun %95’inden fazlasını geçiren açıklığa sahip 

masalar rutin olarak kullanılmaktadır. Ancak masanın kenarındaki çelik raylar dozda 

%40’tan fazla azalmaya yol açmaktadır. Bu nedenle masanın altından gelen oblik açık 

alanların kullanımından kaçınılır (44). Bu tür masalar, bu nedenle alanların açısal 

kısıtlamasına neden olur.  

Günümüzde konformal radyoterapi ve yoğunluk ayarlı radyoterapide değişik 

açılardan çok sayıda alanın kullanımı söz konusudur. Bu nedenle bu tür tedavilerde 

karbon fiberden yapılmış tedavi masaları sabitleme araçları ve ek araçları 

kullanılmaktadır.  

Karbon fiber yüksek gerilim gücüne ve sertlik derecesine sahip çok güçlü bir 

maddedir (15, 31). Aynı zamanda düşük yoğunluklu çok hafif bir materyaldir. Bu 

özellikleri ile karbon fiber radyoterapide kullanılan alışılagelmiş materyallerden çok 

daha radyogeçirgendir (11, 31, 44). Bu nedenlerle karbon fiber tedavi masası, masa üstü 

ek araçlar, baş-boyun destekleri için tercih edilen bir madde olmuştur (33). 
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Ancak, eğer radyoterapide bu maddeden yapılan araçlar kullanılıyorsa bu 

maddenin geçirgenliği ve maksimum doz bölgesindeki özelliklerinin bilinmesi 

gereklidir. Özellikle posterior alanlarda ışının azalması, hastaya beklenenden daha 

düşük doz verilmesine yol açabilir. Özellikle IMRT’de, sıklıkla posterior oblik alanlar 

kullanıldığında bu tür problemler yaratabilir. 

Radyoterapide kullanılan tüm araçlar cilt dozunu artış yönünde etkileyebilir. Bu 

etkinin belirlenmesi için hem yüzey dozunun hem de maksimum doz bölgesindeki 

değişiminin araştırılması gereklidir. 

 

2.1. Maksimum Doz Bölgesi Ve Cilt Koruyucu Etki 

Enerji, primer olarak kaynaktan gelen radyasyon tarafından doku içine 

taşınmakla beraber, primer radyasyonun hareketi sonucunda oluşan sekonder 

elektronlarla doku içine dağıtılır. 

Düşük enerjili (orta voltaj) radyasyon için sekonder radyasyon hemen yüzeyde 

oluşur ve her yönde dağılır. Enerjileri hemen absorblanır. Penetrasyon kabiliyetlerinin 

az olması sebebiyle yüzeyin altında primer radyasyon hızlı bir şekilde azalır. Bu sebeple 

maksimum doz ciltte veya cilde çok yakın bir derinlikte meydana gelir (19). Dolayısıyla 

düşük enerjili radyasyonda cilt koruyucu etkiden söz edilmez. 

Yüksek enerjilerde ise, fotonlar maddeye girdiklerinde yüzeyden ve sonraki 

tabakalardan yüksek enerjili elektronlar çıkar. Bu elektronlar orijinlerinden uzak bir 

mesafede enerjilerini bırakırlar. Yani sekonder elektronların erişme mesafeleri düşük 

enerjili radyasyondakinden çok fazladır. Dolayısıyla elektronların akısı ve buna bağlı 

olarak absorbe edilen doz, maksimum değerine ulaşıncaya kadar artar. Bu sebeple, 

düşük enerjili radyasyonlara göre maksimum doz derinliği (dmax) artış gösterir. Bununla 

birlikte foton enerjisi akısı derinlikle sürekli azalır ve sonuç olarak sekonder 

elektronların oluşumu da derinlikle azalır.  

Maksimum dozun oluştuğu noktaya maksimum doz noktası (build-up noktası), 

maksimum doz noktası ile yüzey arasındaki bölgeye ise maksimum doz bölgesi (build-

up bölgesi) denir (19). Maksimum doz derinliği, primer radyasyon enerjisine, radyasyon 

alanının büyüklüğüne ve kaynak cilt mesafesine (KCM) bağlıdır. 

Radyoterapide kullanılan çeşitli radyasyon enerjilerinde maksimum doz ; 
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Yüzeyel ve orta voltaj ışınlarda  yüzeyde, 

Co-60 gama ışınlarında  0,5 cm derinlikte, 

4 MV X- ışınlarında 1cm derinlikte, 

6 MV X- ışınlarında  1,5 cm derinlikte, 

10 MV X- ışınlarında 2,5 cm derinlikte, 

15 MV-18 MV X- ışınlarında yaklaşık 3,5 cm derinlikte oluşmaktadır. 

Düşük enerjili X- ışınlarında sekonder elektronlar hemen yüzeyde oluşurken 

enerji arttıkça yüzey dozu düşer. Cildin korunduğu bu duruma klinik olarak cilt 

koruyucu etki (skin sparing effect) denir (19). Derine yerleşmiş tümörlerde, yüksek 

enerjili X- ışınlarının kullanılması cildin toleransını aşmaksızın tümör üzerinde istenilen 

doza ulaşılabilmesine olanak sağlar. 

 

2.2. Yüzey Dozu 

Hasta megavoltaj ışınlar ile tedavi edildiğinde, yüzey dozu veya cilt dozu, 

dokunun daha alt tabakalarında oluşan maksimum dozdan belirgin şekilde azdır. Düşük 

enerjili ışınlarda maksimum doz, hemen ciltte veya cildin çok yakınında meydana 

gelmesine karşın megavoltaj ışınlar yüzeyde düşük ve elektronik denge derinliğinde 

maksimum doz oluştururlar. Elektronik denge, alanda duran elektronların sayısıyla aynı 

alandan çıkan elektronların sayısının eşit olması demektir. 

Cilt koruyucu etki, yüksek enerjili foton ışınlarının en cazip özelliklerinden 

biridir. Eğer aşırı sekonder elektron kontaminasyonu olursa bu etki azalabilir ve hatta 

tamamiyle kaybolabilir (19). 

Yüzey dozu, gelen ışının ortamdan geri saçılma radyasyonunun ve elektron 

kontaminasyonunun bir sonucudur (2). Radyoterapide kullanılan X-ışınları ve gama 

ışınlarının sekonder elektronlarla kontamine olduğu iyi bilinen bir olgudur. Bu 

elektronlar, fotonların havayla, kolimatörle ve ışının yolu boyunca yer alan herhangi bir 

saçıcı materyalle etkileşimleri sonucu oluşur. Yüzeyde oluşan dozun, sekonder 

elektronlardan kaynaklanan iki bileşeni vardır. Yüzey dozu bu iki bileşenin toplamıdır. 

Bunlar: 

a. Işınlama sonucu hastada üretilen sekonder elektronlar (21, 36, 40), 
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b. Tedavi cihazının kafasında kontamine olan elektronlar olarak sayılabilir (28, 

38, 43). 

Bu bileşenlerin her birinin önemi ve büyüklüğü derinlikle, alan boyutu ve şekli ile 

değişir. Yüksek enerjili radyasyon ortama girdiğinde ortam elektronlarıyla Compton 

olayı ile etkileşerek kinetik enerjisinin bir kısmını verir ve eletronları hareketli hale 

getirir (19). Ortam içerisinde ileri yönde hareket eden bu elektronlar ortam içerisinde 

ilerledikçe yine ortam tarafından tutularak enerjilerini kaybetmeye başlarlar. Cilt 

üzerinde oluşan sekonder elektron miktarı yüzey dozunu oluşturan en önemli 

parametredir. 

Tedavi cihazının kafasında kontamine olan elektronların iki kaynağı vardır. Bunlar 

sıralanacak olursa: 

1. Tedavi cihazının kafasını oluşturan parçalar (primer kolimatör, düzleştirici 

filtreler, monitör iyon odaları, target) (28, 36, 37, 41, 47), 

2. Tedavi set-up parametreleri (alan boyutu (15, 22, 48), kama filtre (12), blok 

taşıyıcı tepsi (45), blok (35), hasta sabitleyici araçlar (18)ve KCM (5))dir. 

Foton ışınlamalarında kolimatörler sekonder elektron kaynağıdırlar ve 

kontaminasyona sebep olarak yüzey dozunu arttırırlar (28). Kolimatörlerdeki elektron  

kontaminasyonunun düşük olabilmesi için yüksek yoğunluk ve atom numaralı 

malzemeden yapılmaları gerekir. Kolimatör geometrisi de kontaminasyon açısından 

oldukça önemlidir.  Düşük elektron kontaminasyonu üzerine Nilsson ve Brahme (37), 

yaptıkları bir çalışmada bu konu üzerinde durmuşlardır. Bu çalışma ile 21 MV foton 

enerjisinde, kurşun kolimatörden üretilen elektronlar sonucunda 10x10 cm2, 20x20 cm2 

ve 40x40 cm2 alanlar için  yüzey dozları sırasıyla %0,74, %1,55 ve %4,55 olarak 

bulunmuştur. 

Elektron kontaminasyonunu oluşturan en önemli kaynaklar düzleştirici filtreler ve 

monitör iyon odalarıdır (36,38, 43, 47). Yüksek enerjili foton ışınlarının, düzleştirici 

filtrelerle ve monitör iyon odalarıyla etkileşimi sonucu büyük elektron 

kontaminasyonları oluşur. Kaynak ile cilt arasındaki hava da kontaminasyonun diğer bir 

kaynağıdır. Petti ve arkadaşlarının (43) farklı KCM’lerinde kontaminasyon kaynakları 

üzerine yaptıkları çalışmaya göre, 25 MV foton ışınlarında 80-100 cm arasındaki 

KCM’lerinde kontaminasyonun %70’inin düzleştirici filtrelerden ve monitör iyon 
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odalarından kaynaklandığı bulunmuştur. Primer kolimatörlerden ve kaynak ile cilt 

arasındaki havadan kaynaklanan kontaminasyon ise toplam kontaminasyonun %13 ila 

%17’sini oluşturmaktadır.  

 

2.3. Yüzey Dozu Ölçüm Araçları 

Maksimum doz bölgesinde, elektron akısının yüzeyden itibaren dmax’a kadar 

derinlikle sürekli olarak artması, özellikle yüzeyde doz ölçümlerini zorlaştırır (30). Bu 

bölgede karmaşık doz dağılımından dolayı ışın doğrultusu boyunca kullanılacak 

dozimetrenin boyutunun mümkün olduğunca küçük olması gerekir. Bu bölgedeki 

ölçümler için yüksek doğruluğu sebebiyle ekstrapolasyon iyon odaları kullanılan 

araçlardandır (21, 51). Bununla birlikte, sadece birkaç enstitüde kullanılması ve 

kullanımında fazla zaman harcanması sebebiyle yüzey ve maksimum doz bölgesi 

ölçümlerinde genellikle paralel plak iyon odaları (13, 46), TLD (Termolüminesans 

dozimetre) (3, 24, 27), radyokromik filmler (9) ve MOSFET (Metal-oxide 

Semiconductor Field Effect Transistor) dedektörler (3) kullanılabilir.  

 

2.3.1. Ekstrapolasyon İyon Odaları 

            Failla, 1937’de fantom ölçümleri ile yüzey dozunun ölçülebilmesi için         

ekstrapolasyon iyon odalarını tasarladı (19) (Şekil 2-1). Bu iyon odalarının yüzey dozu 

ölçümlerindeki doğruluk oranı yüksek olmakla birlikte maksimum doz bölgesi 

ölçümlerinde de kullanılırlar (34). 
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Şekil 2-1: Ekstrapolasyon iyon odasının şematik gösterimi (Khan, 2003). 

 

Işın, üst elektrot görevindeki karbon kaplı ince yapraktan girer. Alt (toplayıcı) 

elektrot, koruyucu halka tarafından sarılmış küçük bir jeton şeklinde olup 

elektrometreye bağlıdır. Bu iki elektrot arasındaki mesafe mikrometre vida yardımıyla 

değiştirilebilmektedir. Birim hacim başına iyonizasyon, elektrot mesafesinin fonksiyonu 

olarak ölçülerek iyonizasyon eğrileri elektrot mesafesinin sıfır olduğu değere ekstrapole 

edilir ve yüzey dozu tahmin edilebilir. 

 

2.3.2. Sabit Hacimli Paralel Plak İyon Odaları 

Paralel plak iyon odaları, değiştirilebilir elektrot mesafesi hariç ekstrapolasyon 

iyon odalarıyla benzerdir. Bu iyon odaları da farklı doz gradienti bölgelerindeki doz 

ölçümleri için kullanışlıdırlar. Yapılan araştırmalara göre yüksek enerjili foton 

ışınlarında maksimum doz bölgesi ölçümleri için uygun olduğu saptanmıştır (13, 46). 

Paralel plak iyon odalarında elektrot mesafesi çok küçüktür. Üst toplama 

elektrodu yüzeyinin hemen yakınında çok iyi tanımlanmış etkin ölçüm noktaları (birkaç 

µm ile birkaç mm arasında) vardır. İnce duvar ve pencereleri sayesinde duvar azaltma 

etkileri önlenerek fantom yüzeyinde ölçüm yapılması sağlanır. İyon odasının üzerine 

farklı kalınlıkta tabakaların eklenmesiyle dozdaki değişim derinliğin fonksiyonu olarak 
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incelenebilir. Silindirik iyon odalarının geniş hacimleri sebebiyle uygun olmadığı 

yüzeye yakın yerlerdeki ölçümler için uygundurlar.  

 

2.4. Aşırı Cevap (Over-response) Düzeltmeleri 

Fantom yüzeyinde ve maksimum doz bölgesinde doğru doz ölçümü oldukça zor 

ve hasta  tedavisinde oldukça önemlidir (13). Nilsson ve Montelius’un (39) çalışmasına 

göre maksimum doz bölgesindeki dozu doğru ölçebilmek için ekstrapolasyon iyon 

odaları esas alınmalıdır. Ancak yukarıda da belirtilen bazı sebeplerle bu ölçümler için 

çoğunlukla sabit hacimli paralel plak iyon odaları kullanılmaktadır. Ancak çeşitli 

yayınlarda sabit hacimli paralel plak iyon odaları kullanıldığı zaman maksimum doz 

bölgesinde doz ölçümlerindeki belirsizlikten bahsedilmiştir (10, 13, 34, 51). Nilsson ve 

Montelius (39), yan duvarlardan saçılan sekonder elektronların bu etkiden primer 

sorumlu olduğunu gösterdi. Ayrıca Rawlinson (46) ve Cross’un (10) çalışmaları okuma 

hatalarının, elektrot mesafesinin duvar çapına ve duvar materyalinin yoğunluğuna bağlı 

olduğunu göstermiştir. Nilsson ve Montelius’a (39) göre pozitif açılı iyon odası duvarı, 

toplayıcı elektroda ulaşan elektronların durdurulmasına yardımcı olmaktadır. Bu 

sebeple iyon odası duvarının pozitif açılı olması aşırı cevabı (over-response) 

azaltmaktadır. Negatif açılı iyon odası duvarı ölçümlerindeki aşırı cevap aynı çaptaki 

dik duvarlı iyon odası ölçümlerindekiyle benzerlik göstermektedir. Çok hafif bir ağaç 

türü olan balsadan yapılmış iyon odası duvarlarındaki aşırı cevap PMMA duvar için 

beklenenden %30 az olmaktadır (46). 

Sonuç olarak, fiziksel karakterlerinden dolayı sabit hacimli paralel plak iyon 

odalarının cevapları farklıdır. Bu nedenle yüzey dozu ölçümlerinde bu faktörleri de 

hesaba katmak gerekir. Paralel plak iyon odalarıyla yapılan ölçümlerden elde edilen ve 

sabit hacimli paralel plak iyon odalarının karakterinden kaynaklanan bu hatalı okumalar 

Velkley ve arkadaşları tarafından, ekstrapolasyon iyon odası ile yapılan ölçümler esas 

alınarak geliştirdikleri formülasyon kullanılarak düzeltilmektedir (51).  

Gerbi ve Khan’ın çalışmasına göre 2-2,5 mm arası elektrot mesafesi dışındaki 

elektrot mesafesine sahip paralel plak iyon odalarında Velkley düzeltmelerinin 

doğruluğu belirlenememiştir (13). 
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Velkley metodu, kollektör kenarı yan duvar mesafesi etkisini içerecek şekilde 

genişletildiğinde iyon odası cevabı farklı maksimum doz bölgesi derinlikleri için ve 

farklı ışın enerjileri için daha kullanışlı bir düzeltme haline geldi (13).  

Derin doz aşağıdaki bağıntı kullanılarak düzeltildi. 

 

P′(d, E)=P(d, E)-ξ(d, E) 

 

P′(d, E): maksimum doz bölgesindeki düzeltilmiş derin doz, 

P(d, E): iyon odası ölçümüne göre elde edilen, düzeltilmemiş derin doz, 

ξ(d, E): (IR) iyonizasyon oranı teriminde tanımlanmış E ışın enerjisi için 

maksimum doz bölgesinde d derinliğindeki iyon odasının toplam aşırı cevabı (% 

olarak). 

ξ(d, E) aşağıdaki eşitlikten kolayca hesaplanabilir: 

ξ(d, E)=ξ(0, E)xlxe-α(d/dmax) 

 

ξ(0, E): fantom yüzeyinde elektrot mesafesinin 1 mm’ si başına % aşırı cevap, 

α: d/dmax’ ın birim değişimi başına iyon odasının yüzde aşırı cevabındaki 

fraksiyonel değişime eşit orantı sabiti (α=5,5), 

l: elektrot mesafesi. 

 

ξ(0, E)=[-1,666+(1,982xIR)]x(C-15,8) 

 

IR: iyonizasyon oranı, 

C: toplayıcının kenara olan uzaklığı. 

Sonuç olarak, yüksek enerjili foton ışınları için maksimum doz bölgesinde 

düzeltilmiş yüzde derin dozu (%DD) şu şekilde belirleyebiliriz: 
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P′(d, E)=P(d, E)-ξ(0, E)xlxe-α(d/dmax) 

 

İyon odasının yüzeydeki aşırı cevabı bilinerek ve α=5,5 alınarak maksimum doz 

bölgesindeki %DD, ± %1 standart sapma limitleri içerisinde hesaplanabilmektedir. 

Gerbi ve Khan’ın (13) çalışmasına göre Markus tipi iyon odalarının, halka 

genişliğinin (0,1 mm) küçük olmasından dolayı çoğu paralel plak iyon odalarına göre 

daha büyük düzeltmelere ihtiyacı vardır. ± %1’lik ölçüm hassasiyetinde olan paralel 

plak iyon odalarının aşırı cevap büyüklükleri alan boyutundan bağımsızdır. Fantom 

yüzeyinde paralel plak iyon odalarının aşırı doz cevabı fotondan çıkan elektronlara 

bağlıdır (13). Gerbi ve Khan’ın (13) bu çalışmasına göre, alan boyutunun artması ile 

aşırı cevap arasındaki bağımsızlık daha önce yayınlanan verilerle (39) uyumludur. Bu 

yayınlara göre alan boyutu arttıkça artan yüzey dozu primer olarak, artan elektron 

kontaminasyonu miktarına bağlanmıştır (39). Aynı çalışmaya göre, kullanılan farklı 

tipteki iyon odalarıyla alınan ölçüm sonuçlarına göre, yüzey dozları arasındaki 

farklılıktan yola çıkılarak  bu durumun Velkley’nin alüminyum yan duvarlı iyon odası 

kullanımına bağlı olabileceği belirtilmiştir. 

 

2.5. Polarite Etkisi 

İyon odası içerisinde toplanan yükün büyüklüğünün, aynı şartlar altında zıt 

polarizasyon voltajlarında farklı değerler alabilmesi polarite etkisi olarak bilinir. 

Toplanan yükün büyüklüğü dozimetrenin (+) ve (-) polarizasyon voltajında toplanan 

yüklerin ortalaması alınarak bulunur (14).  

Markus tipi paralel plak iyon odalarının polarite etkisi, yüzeyde maksimum iken 

maksimum doz derinliğine doğru etki giderek zayıflamakta ve dmax’ta ihmal edilebilir 

seviyelere düşmektedir (14, 25).  

Polarite etkisi, kullanılan en düşük elektron enerjilerinde öncelikle araştırılması 

gereken önemli bir etkidir. Etki büyüklüğü, pozitif ve negatif polaritelerde yapılan 

ölçümlerin mutlak değerlerinin farkları ile toplamlarının oranı olarak ifade edilir.  

 

  Ppol=(Q+-Q-)/(Q++Q-) 
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Klinik olarak bu etkinin %0,5’ten küçük olması istenir (16). 

 

2.6. Film Dozimetrisi 

Film dozimetrisi, bilinen dozlarla filmin ışınlanmasından elde edilen kararma 

miktarlarından kalibrasyon eğrisi elde edip sonraki ışınlamalarda bu eğriyi kullanarak 

verilen dozu ve dozun iki boyutlu dağılımını belirleme metodudur. Film dozimetrisi için 

kullanılacak filmlerin aynı paketten olmaması, filmin kendinden kaynaklanan hava 

kabarcıkları, ölçüm şartlarının aynı basınç ve sıcaklık değerlerinde yapılmaması, cihazın 

kalibrasyonundaki değişim, film banyosundan kaynaklanabilecek belirsizlikler 

(sıcaklık, süre, developer ve fikser kalitesi), film tarayıcısının çözünürlüğünün kötü 

olması sonuçları olumsuz etkileyen faktörlerdir .  

Radyoterapide film dozimetrisinde sıklıkla kullanılan radyografik filmler XV-2, 

EDR, radyokromik filmler MD 55-2, EBT’dir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada; 

1. Siemens Oncor Impression IMRT lineer hızlandırıcı 

2.  Reuther karbon fiber hasta tedavi masası 

3. Katı su fantomu 

4. Silindirik fantom 

5. Markus tipi paralel plak iyon odası 

6. Semifleks iyon odası 

7. PTW Unidos elektrometre 

8. Kodak EDR film 

kullanılmıştır. 

 

3.1. Gereçler 

3.1.1. Siemens Oncor Impression Lineer Hızlandırıcı 

6 MV ve 18 MV foton ve 5, 7, 12, 15 ve 18 MeV elektron enerjilerinde ışın üreten 

bir lineer hızlandırıcıdır. Açık alanlarda foton ışınları için maksimum doz derinliği; 6 

MV için 1,5 cm ve 18 MV için ise 3 cm’dir. KCM=100 cm’de foton ışınları için cihazın 

sağlayabildiği en büyük alan boyutu 40x40 cm2 ‘dir. Çok yapraklı kolimatöre sahip (82 

yapraklı) olan cihaz yoğunluk ayarlı radyasyon tedavisi yapabilmektedir. 

 

3.1.2. Reuther Karbon Fiber Hasta Tedavi Masası 

500 mm x 2,454 mm x 127 mm ebatlarında karbon fiber malzemeden yapılmış 

bir masa düzlemidir (Reuther Medizintechnick GmbH&Co. KG, Mülheim- Karlich, 

Germany). Masa düzleminin alt ve üst duvar  kalınlıkları 0,6 mm, yan duvar kalınlığı 

ise 0,8mm’dir. İçi boş olan masa düzleminin yapıldığı karbon fiberin yoğunluğu 1,8 

g/cm3’dür. 
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3.1.3. Katı Su Fantomu  

Bu çalışmada 40x40 cm2 boyutunda RW3 (PTW, Physikalisch-Technische, 

Werkstatten, Freiburg-Germany) katı su fantomu kullanılmıştır. Bu fantom 1,045 g/cm3 

yoğunluğuyla  su eşdeğeri bir malzeme olarak yüksek enerjili foton ve elektron 

ışınlarının dozimetrisinde kullanılır. 1, 2, 5 ve 10 mm kalınlığında plakalar şeklinde 

imal edilmiştir. Ayrıca enstitüde kullanılan tüm silindirik ve paralel plak iyon odalarının 

yerleşimine uygun şekilde üretilmiş özel plakaları mevcuttur. 

 

3.1.4. Silindirik Fantom 

1,012 g/cm3 yoğunluğunda polistren malzemeden, 25 cm çapında ve 25 cm 

yüksekliğinde  özel olarak yaptırılmıştır (Şekil 3-1). 1 cm’lik plakalar, yine aynı 

malzemeden yapılmış iki vidayla boylu boyunca birleştirilebilmekte ve 

ayrılabilmektedir. Semifleks tipi iyon odasının yerleşimine ve film dozimetrisi 

kullanımına uygun şekilde üretilmiştir. 

 

 
Şekil 3-1: Polistren silindirik fantom 
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3.1.5. Markus Tipi Paralel Plak İyon Odası 

Yüzey dozu  ölçümlerinde PTW 23343 model Markus tipi paralel plak iyon odası 

kullanılmıştır (Şekil 3-2). Sabit elektrot mesafesi vardır. İnce giriş penceresi, katı 

fantom ölçümlerinde yüzeye kadar ölçüm alınmasına olanak sağlar. Yüzey ve 

maksimum doz bölgesi ölçümlerinde kullanılır. 

 

  

 

Şekil 3-2: Markus paralel plak iyon odasına ait fotoğraf ve teknik resimler. 

 

Polarite etkisini ve elektrostatik yükü en aza indirmek amacıyla 0,055 cm3 gibi çok 

küçük bir hassas hacme sahiptir. Elektrot mesafesi 2 mm, koruyucu halka genişliği 0,15 

mm, toplayıcının kenara olan uzaklığı 0,35 mm’dir. Kollektör hassas hacminin yarıçapı 

5,3 mm’ dir. Giriş penceresi kütle kalınlığı 2,76 mg/cm2 olan 0,03 mm kalınlığında 

polietilenden yapılmıştır. PMMA malzemeden olan koruyucu kapak, Markus iyon 

odasıyla su fantomlarında ölçüm alınmasına olanak sağlar. 3x3 cm2’den 40x40 cm2’ye 

kadar olan alanlarda ölçüm alınmasına uygundur. Maksimum polarizasyon gerilimi 400 

volttur. 
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3.1.6. Semifleks İyon Odası 

İzomerkez dozundaki değişimin belirlenmesinde PTW 31010 model semifleks iyon 

odası kullanılmıştır. İyon odasının 0,125 cm3’lük küçük hacmi yüksek doğrulukla 

hassas ölçüm alınmasına olanak tanır. Hassas hacmin yarıçapı 2,75 mm ve uzunluğu 6,5 

mm’dir. Duvar materyali 1,19 g/cm3 yoğunluklu PMMA ve 0,82 g/cm3 yoğunluklu 

grafittir. Merkezi elektrodu alüminyumdur. ±100-400 Volt polarizasyon voltajında 

ölçüm yapılabilir. 

 

3.1.7. PTW UNIDOS 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 imkanı 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 imkanı verir. (+) ve (-) 

polaritede ölçüm alınabilir. 

 

3.1.8. Kodak EDR Film 

EDR (Extended Dose Range, E.K.C., Rochester, NY, USA) filmler, kübik 

gümüş taneciklerden oluşmuştur (Şekil 3-3) ve boyutu yaklaşık 0,24 mikrondur. Gümüş 

bromür miktarı yaklaşık 2,3 gr/cm2’dir. Işının monitoringi ve kalibrasyonu için 

kullanılır. EDR2 filmdeki granüller X-omat verifikasyon (XV2) filmindekilere göre 

daha seyrek, daha küçük ve eşit büyüklükteki kübik yapıdadır. Bu sayede daha geniş 

ışınlama aralığındaki doz cevabı lineerdir ve 500 cGy’e ulaşan bir doz cevabına sahiptir. 

Lineer doz-cevap aralığının artması EDR2 filmini özellikle yoğunluk ayarlı radyoterapi 

doz dağılımlarının verifikasyonunda yararlı hale getirmiştir. 
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Şekil 3-3: EDR film yapısındaki kübik taneciklerin elektron mikrografisi. 

 

 

 

Şekil 3-4: EDR filmin doz cevap eğrisi. 
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3.2. Yöntem 

Bu çalışmada Markus paralel plak iyon odası kullanılarak yüzey ve maksimum 

doz bölgesi dozları, açık alan ve karbon fiber masa düzleminin huzme içine girdiği 

alanlar için incelendi. Ayrıca özel silindirik fantom içerisine semifleks iyon odası 

yerleştirilerek masanın alan içerisine girdiği açılarda izomerkez dozundaki değişim 

araştırıldı. İzodoz dağılımındaki değişim film dozimetrisi yöntemiyle izodoz haritaları 

karşılaştırılarak incelendi. Ölçümler Siemens Oncor Impression cihazının 6 MV ve 18 

MV foton enerjileri için yapıldı.  

Paralel plak iyon odası özel 1 cm’lik RW3 fantom içerisine (Şekil 3-5), duyarlı 

penceresi ışın demetine bakacak şekilde ve geri saçılma dengesinin sağlanması 

amacıyla 15 cm’lik katı fantom üzerine yerleştirildi. İyon odası UNIDOS 

elektrometreye bağlanarak düzenek kuruldu. 

 

 

Şekil 3-5: Markus iyon odasına ait ölçüm fantomu. 

 

Gantri 0º ve 180º konumlarına getirilip, ışın demetinin merkezi ekseni iyon 

odasının merkezi ile çakıştırılarak KCM mesafesi 100 cm olarak ayarlandı. Yüzey dozu 

ölçümlerinde paralel plak iyon odasının giriş penceresi kaynağa bakacak şekilde 

konumlandırıldı. Sırasıyla 5x5 cm2, 10x10 cm2, 25x25 cm2 ve 40x40 cm2 kolimatör 

açıklıklarında 6 MV ve 18 MV foton enerjileri ile maksimum doz bölgesi ölçümleri 

yapıldı. Ölçümlerde sabit KCM koşulları kullanıldı. Ölçümler en az iki kere yapıldı ve 

ortalamaları alındı. 
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Doz ölçümleri 6 MV foton enerjisinde 0 mm-31 mm aralığında çeşitli 

derinliklerde, 18 MV foton enerjisi için ise 0 mm-41 mm aralığında çeşitli derinliklerde 

yapıldı. Gerbi ve arkadaşlarının (13) yüzey dozlarıyla ilgili bir çalışmalarında 

değindikleri polarite etkisi göz önünde bulundurularak pozitif ve negatif polarizasyon 

voltajlarında ölçümler yapılarak bu etkinin  ± %0,5 sınırları içinde olup olmadığı 

incelendi.  

Her alan boyutundaki ölçüm değerleri içindeki en yüksek doz değeri maksimum 

doz değeri ve oluştuğu derinlik maksimum doz derinliği olarak alınıp, tüm ölçüm 

değerleri maksimum doz değerine normalize edildi. Elde edilen verilerden derinliğin 

sıfır olduğu durumdaki okuma değeri, yüzey dozu olarak belirlendi. 

Gantri açısı 180°’de, masa yüzeyi 100 cm olacak şekilde ayarlandı (Şekil 3-6). 

Yapılan ölçümler aynı yöntemle normalize edildi. Ancak elde edilen bu sonuçlar, 

ölçümlerin Markus tipi paralel plak iyon odalarıyla yapılmasından dolayı, Gerbi ve 

Khan’ın (13) belirttiği gibi iyon odasından kaynaklanan yüksek doz cevabını da 

içermektedirler. Bu sebeple Velkley tarafından geliştirilen ve Gerbi ve Khan tarafından 

son şekli verilen aşırı cevap düzeltmeleri uygulandı. Aşırı cevabın enerjiden bağımsız 

olarak yüzeyde maksimum değer aldığı ve dmax’a inildikçe ihmal edilebilir şekilde 

azaldığı görüldü. Aşırı cevabın %1’in altında kalan değerleri göz önünde 

bulundurulmadı. Hesaplanan aşırı cevap düzeltmeleri ölçüm sonucu bulunan 

%DD’lardan çıkarılarak gerçek % yüzey dozları ve derin doz verileri elde edildi. Bu 

değerler Orgin programı kullanılarak grafik şeklinde gösterildi. Ayrıca her iki enerji için 

değişen alan boyutuna bağlı olarak açık alan ve karbon fiber masanın alana dahil 

edildiği durumlarda bulunan düzeltilmiş yüzey dozu değerleri tablo halinde gösterildi. 

Bu şekilde karbon fiber masanın maksimum doz derinliğini ve maksimum doz 

bölgesindeki doz dağılımını nasıl değiştirdiği incelendi. 
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Şekil 3-6: 0° gantri açısındaki ölçüm düzeneği. 

 

 

 

 

Şekil 3-7: 180° gantri açısındaki ölçüm düzeneği. 
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6 MV enerjisinde açık alan için yüzeydeki aşırı cevap düzeltme faktörü: 

IR =0,672, 

C =0,35 olmak üzere 

ξ(0, E) =[-1,666+(1,982x0,672)]x(0,35-15,8) 

ξ(0, E) =5,16 ’dir. 

Yüzeydeki toplam aşırı cevap: 

l =2 mm, 

α =5,5 olmak üzere, 

ξ(d, E) =ξ(0, E)xlxe-α(d/dmax) 

ξ(d, E) =5,16x2xe-5,5(0/15) 

ξ(d, E) =10,32 (%) olarak bulunmuştur. 

6 MV ışınının 10x10 cm2 açık alanda yüzeydeki yüzde derin doz değeri 24,8 

olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda 6 MV X-ışını için açık alan düzeltilmiş 

yüzde yüzey dozu değeri: 

P′(d, E) =P(d, E)-ξ(d, E) formülünden 

P′(d, E) =24,8-10,32 

P′(d, E) =14,48 (%) olarak bulunmuştur. 

18 MV enerjisi için IR =0,7764 iyonizasyon oranı kullanılarak yüzeydeki 

düzeltilmiş % DD değerini aynı şekilde hesaplarsak; 

ξ(0, E) =[-1,666+(1,982x0,7764)]x(0,35-15,8) 

ξ(0, E) =1,965 (%/mm) 

ξ(d, E) =ξ(0, E)xlxe-α(d/dmax) 

ξ(d, E) =1,965x2xe-5,5(0/30) 

ξ(d, E) =3,93 (%) yüzeydeki toplam aşırı cevap olarak bulunmuştur. 

18 MV ışınının 10x10 cm2 açık alanda yüzeydeki yüzde derin doz değeri 14,8 

olarak bulunmuştur.. Buna göre 18 MV için yüzeydeki düzeltilmiş % DD değeri: 
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P′(d, E) =P(d, E)-ξ(d, E) formülünden 

P′(d, E) =14,8-3,93 

P′(d, E) =10,87 (%) olarak bulunmuştur. 

Masanın geri saçılma etkisini belirlemek için ise yine 15 cm’lik geri saçıcı 

fantom kalınlığında paralel plak iyon odasının hassas penceresi, d=0 mm’de ışın 

demetinin çıkış yönüne bakacak şekilde yerleştirildi. Gantrinin 0º ve 90º konumlarında 

5x5 cm2, 10x10 cm2, 25x25 cm2 ve 40x40 cm2  alan boyutlarında ışınlanarak ölçüm 

alındı (Şekil 3-8, Şekil 3-9). 90º gantri açısı, masanın saçılmasını elimine etmek için 

kullanıldı ve fantom masaya dik olarak yerleştirildi. Ölçüm sonuçları oranlanarak 

masanın geri saçılma etkisi bulundu ve tablolaştırıldı. 

 

Şekil 3-8: Masanın geri saçılma etkisini belirlemek için gantrinin 0° konumundaki ölçüm 
düzeneği. 
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Şekil 3-9: Masanın geri saçılma etkisini belirlemek için gantrinin 90° konumundaki ölçüm 
düzeneği. 

 

Daha sonra 25 cm çap ve 25 cm uzunluğundaki özel yapım silindirik fantomun 

merkezine 0,125 cm3 hacimli semifleks iyon odası yerleştirildi. Hangi gantri açılarında 

masanın 10x10 cm2 alana dahil olduğu tespit edildi. 0º-180º arasındaki gantri açılarında 

KCM= 87,5 cm olarak ayarlanarak ölçüm alındı (Şekil 3-10). Alınan ölçümler gantrinin 

sıfır konumundaki okuma değeriyle oranlanarak masanın her açıdaki azaltıcı etkisi 

belirlendi. 
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Şekil 3-10: Karbon fiber masanın azaltma etkisinin belirlenmesinde kullanılan ölçüm 
düzeneği. 

 

Son olarak, izodoz dağılımındaki değişimin belirlenmesi amacıyla film 

dozimetrisi yöntemi kullanıldı. d=12,5 cm’de 200 cGy’lik dozun film kararması 

açısından yeterli olacağına karar verilerek her iki enerji için bu derinlikteki monitör ünit 

hesaplandı. Kalibrasyon eğrisi için 6 MV için katı su fantomunda d=1,5 cm’de, 18 MV 

için d=3 cm’de ve 6 MV için KCM=98,5 cm, 18 MV için KCM=97 cm olarak 

ayarlandı. Her iki enerji için dozla net optik dansite (NOD) arasında grafik çizildi. 5x5 

cm2 boyutlarındaki küçük alanlar gantrinin sıfır pozisyonunda 25-400 cGy dozlarla 

ışınlandı. İzomerkez dozundaki değişimin gözlenebilmesi için EDR film masanın tam 

ortasına yerleştirileren silindirik fantomu ve alanı ortalayacak ve masaya değecek 

şekilde, huzmeye paralel olarak yerleştirildi. 10x10 cm2 alan ve gantrinin 0°, 125°, 

140°, 160° ve 180° açılarında  ışınlandı. Dürr Medicine 430 film banyo cihazında 

32°’de banyo edilen filmler, PTW Verisoft-2 yazılım programı yardımıyla  dozimetrik 

olarak analiz edildiler. Kalibrasyon eğrileri kullanılarak OD’den doza geçilerek izodoz 

dağılımları elde edildi. 
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4. BULGULAR 

Ölçümler maksimum doz bölgesinde polarite etkisi araştırılarak yapılmış ve 

ölçüm değeri olarak (+) ve (-) polaritede alınan ölçüm sonuçlarının ortalaması kabul 

edilmiştir. Tablo 4-1’de 6 MV ve 18 MV foton enerjileri için yüzeydeki ve dmax’taki 

polariteler gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-1: 6 MV ve 18 MV foton ışınları için farklı alan boyutlarındaki polarite etkileri. 

 

ALAN          Yüzey (d=0)  dmax 

BOYUTU (cm2)    6 MV   18 MV    6 MV   18 MV 

5X5 0.031 0.035 0.006 0.012 

10X10 0.029 0.026 0.002 0.009 

25X25 0.023 0.013 0.002 0.005 

40X40 0.020 0.010 0.001 0.003 

 

6 MV ve 18 MV foton enerjileri için, KCM=100 cm’de 5x5 cm2 , 10x10 cm2, 

25x25 cm2 ve 40x40 cm2  kolimatör açıklıklarında, karbon fiber masanın alana 

girmediği ve huzme içerisine girdiği durumlarda çeşitli derinliklerde alınan ölçümler 

sonucu derin doz ve yüzey dozu değerlerindeki değişim grafiklerde gösterilmiştir. Şekil 

4-1, Şekil 4-2, Şekil 4-3 ve Şekil 4-4 6 MV için yüzey dozlarının açık alan ve karbon 

fiber ile değişimini göstermektedir. 
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Şekil 4-1: 6 MV enerjisine ait 5x5 cm2 açık alan ve karbon fiberli düzeltilmiş %DD grafiği. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

                       6MV

 10x10cm açik alan

 10x10cm + karbon fiber

 %
 D

e
ri
n
 d

o
z 

   
  

Derinlik (mm)

 

Şekil 4-2: 6 MV enerjisine ait 10x10 cm2 açık alan ve karbon fiberli düzeltilmiş %DD 
grafiği. 
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Şekil 4-3: 6 MV enerjisine ait 25x25 cm2 açık alan ve karbon fiberli düzeltilmiş %DD 
grafiği. 
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Şekil 4-4: 6 MV enerjisine ait 40x40 cm2 açık alan ve karbon fiberli düzeltilmiş %DD 
grafiği. 
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Şekil 4-5, Şekil 4-6, Şekil 4-7 ve Şekil 4-8 18 MV için yüzey dozlarının açık  alan ve 

karbon fiber ile değişimini göstermektedir. 
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Şekil 4-5: 18 MV enerjisine ait 5x5 cm2 açık alan ve karbon fiberli düzeltilmiş %DD 
grafiği. 
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Şekil 4-6: 18 MV enerjisine ait 10x10 cm2 açık alan ve karbon fiberli düzeltilmiş %DD 
grafiği. 
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Şekil 4-7: 18 MV enerjisine ait 25x25 cm2 açık alan ve karbon fiberli düzeltilmiş %DD 
grafiği. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

20

40

60

80

100

                       18MV

 40x40cm açik alan

 40x40cm + karbon fiber

%
 D

e
ri
n
 d

o
z 

  

Derinlik (mm)

 

Şekil 4-8: 18 MV enerjisine ait 40x40 cm2 açık alan ve karbon fiberli düzeltilmiş %DD 
grafiği. 
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Alan boyutu ve enerjiye bağlı olarak açık alan ve karbon fiber masa düzleminin 

alana dahil edildiği durumlar için alınan ölçüm sonuçlarına göre düzeltilmiş yüzey dozu 

(%) değerleri Tablo 4-2’de gösterilmiştir. İyon odasının aşırı doz cevabının 

düzeltilmesinde kullanılan düzeltme hesaplamaları göstermiştir ki yüksek enerjili ışınlar 

için bulunan aşırı cevap miktarı düşük enerjili fotonlarınkinden daha azdır. 

 

Tablo 4-2: 6 MV ve 18 MV foton enerjileri için açık alan ve karbon fiberli yüzey dozları. 

 

ALAN          AÇIK ALAN KARBON FİBERLİ 

BOYUTU (cm2)    6 MV   18 MV    6 MV   18 MV 

5X5 % 9,48 % 5,83 % 65,71 % 41,74 

10X10 % 14,48 % 10,87 % 74,88 % 59,67 

25X25 % 29,02 % 27,15 % 80,58 % 72,77 

40X40 % 41,88 % 39,57 % 82,40 % 80,38 

 

Masanın geri saçılma etkisi her iki enerji ve farklı alan boyutları için belirlendi 

(Tablo 4-3).  

 

Tablo 4-3: Karbon fiber masanın farklı alan boyutlarındaki geri saçılma değerleri. 

 

ALAN BOYUTU (cm2) 6 MV 18 MV 

5X5 % 12,23 % 9,54 

10X10 % 12,28 % 10,01 

25X25 % 11,39 % 9,62 

40X40 % 10,36 % 8,53 

 

Karbon fiber masa ile izomerkez dozunun gantri açısına bağlı değişiminin 

belirlenebilmesi için semifleks iyon odasıyla ölçüm yapıldı. Ölçüm sonuçlarına göre 6 

MV foton enerjisinde açık alan dozuna göre gantrinin 125°, 135°, 145°, 155°, 165°, 

175° ve 180° durumlarındaki azaltma (attenuation) miktarları yüzde cinsinden sırasıyla 
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2,47, 2,21, 2,13, 1,91, 1,78, 1,87 ve 1,91 olarak bulunmuştur. 18 MV foton enerjisindeki 

azaltma etkisi 125° için %1,14, 135° için %1,28, 145° için %1,32, 155° için %1,25, 

165° için %1,21, 175° için %1,32 ve gantrinin 180° konumu için ise %1,50 olarak 

belirlenmiştir. 

İzodoz dağılımındaki değişimi belirlemek amacıyla film dozimetrisi kullanıldı. 6 

MV ve 18 MV enerjileri için film kalibrasyon eğrileri Şekil 4-9 ve Şekil 4-10’da 

gösterilmiştir. PTW Verisoft 2 programıyla film analizleri yapılıp her bir enerji ve açı 

için yapılan ışınlama sonucunda doz dağılımları  6 MV için Şekil 4-11, Şekil 4-12, Şekil 

4-13, Şekil 4-14 ve Şekil 4-15’de, 18 MV için Şekil 4-16, Şekil 4-17, Şekil 4-18, Şekil 

4-19, Şekil 4-20’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4-9: 6 MV enerjisi için bulunan kalibrasyon eğrisi. 
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Şekil 4-10: 18 MV enerjisi için bulunan kalibrasyon eğrisi. 

 

 

 

 

 

Şekil 4-11: 6 MV enerjisinde gantrinin 0° açısındaki doz dağılımı. 
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Şekil 4-12: 6 MV enerjisinde gantrinin 180° açısındaki doz dağılımı. 

 

 

 

 

 

Şekil 4-13: 6 MV enerjisinde gantrinin 125° açısındaki doz dağılımı. 
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Şekil 4-14: 6 MV enerjisinde gantrinin 140° açısındaki doz dağılımı. 

 

 

 

 

 

Şekil 4-15: 6 MV enerjisinde gantrinin 160° açısındaki doz dağılımı. 
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Şekil 4-16: 18 MV enerjisinde gantrinin 0° açısındaki doz dağılımı. 

 

 

 

 

 

Şekil 4-17: 18 MV enerjisinde gantrinin 180° açısındaki doz dağılımı. 
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Şekil 4-18: 18 MV enerjisinde gantrinin 125° açısındaki doz dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-19: 18 MV enerjisinde gantrinin 140° açısındaki doz dağılımı. 
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Şekil 4-20: 18 MV enerjisinde gantrinin 160° açısındaki doz dağılımı. 

 

Gantrinin 0° ve 180° açılarındaki filmlere ait doz haritaları, maksimum doz 

bölgesindeki doz dağılımındaki belirgin farklılığı göstermektedir. Maksimum doz 

bölgesi ölçümlerinden elde edilen sonuçlarla uyumlu olarak maksimum doz derinliğinde 

azalma meydana gelmiştir.  
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5. TARTIŞMA 

Derin yerleşimli tümörlerin tedavisinde cilt koruyucu etkiye sahip yüksek 

enerjili fotonların kullanımı, cildin toleransını aşmaksızın tümöre istenilen dozun 

verilmesine olanak sağlar. Ancak alan boyutu, hasta ile kaynak arasına ek araçların 

yerleştirilmesi, kaynak ile cilt arasındaki hava, hasta yüzeyinden oluşturulan sekonder 

elektronlar veya tedavi kafasındaki kontaminasyon bu etkiyi değiştirebilir (7). 

Radyoterapi cihazlarında yüksek geçirgenliğe sahip malzemelerin kullanımı, 

özellikle posterior açılı alanlar gerektiğinde önem kazanmaktadır. Tedavi alanındaki 

açılara göre ışının masa ve sabitleme araçları tarafından azaltılması farklı miktarlarda 

olacaktır. Lineer hızlandırıcılarda yüksek geçirgenliğe sahip bir hasta tedavi masasının 

kullanımı doz homojenitesini ve doz dağılımlarını minimum etkileyecektir.  

Bu çalışmada, karbon fiber masa düzleminin 6 MV ve 18 MV foton 

enerjilerinde farklı alan boyutları için yüzey dozuna etkisi araştırılmıştır. Buna göre 6 

MV foton enerjisi için sabit KCM=100 cm’de 5x5 cm2, 10x10 cm2, 25x25 cm2 ve 

40x40 cm2 alanlardaki düzeltilmiş yüzey dozları açık alan için sırasıyla %9,5, %14,5, 

%29 ve %41,9 olarak ölçülmüştür. Mellenberg (34), çalışmasının sonuçlarına göre 5x5 

cm2 alan için açık alan yüzey dozunu %8,9 ve 10x10 cm2 alan için açık alan yüzey 

dozunu %14,9 olarak, Kılıç ve arkadaşları (20) 10x10 cm2 açık alan yüzey dozunu 

%14,3 olarak, Gerbi ve Khan (13) 10x10 cm2 açık alan yüzey dozunu %15,2, Butson ve 

arkadaşları (6) 10x10 cm2 alan için açık alan yüzey dozunu %16 ve 40x40 cm2 açık alan 

yüzey dozu %42, Tannous ve arkadaşları (48) ise 10x10 cm2 alan boyutu için yüzey 

dozunu %13 olarak bulmuşlardır. Buna göre bu çalışmadaki açık alan sonuçları 

literatürle uyumludur. 

6 MV X-ışını için, aynı alan boyutlarında karbon fiber masa düzleminin huzme 

içine girdiği alanlarda düzeltilmiş yüzey dozları 5x5 cm2 alan için %65,7, 10x10 cm2 

alan için %74,9, 25x25 cm2 alan için %80,6 ve 40x40 cm2 alan için %82,4 olarak 

bulunmuştur. Butson ve arkadaşlarının (6) 6 MV foton enerjisi ile masa malzemesinin 

yüzey dozuna etkisini araştırdığı çalışmanın sonucu olarak karbon fiberli masa 

varlığında 10x10 cm2 alan için yüzey dozu %67, 40x40 cm2 alan için yüzey dozu %74 

bulunmuştur. Karbon fiber varlığında bulunan yüzey dozlarındaki farklılık, kullanılan 

masaların özelliklerinin farklılığından kaynaklanabilir.  
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18 MV X-ışını için 5x5 cm2, 10x10 cm2, 25x25 cm2 ve 40x40 cm2 kolimatör 

açıklıklarında açık alan düzeltilmiş yüzey dozu değerleri sırasıyla %5,8, %10,9, %27,2 

ve %39,6 iken karbon fiberli yüzey dozları sırasıyla %41,7, %59,7, %72,8 ve %80,4 

olarak  belirlenmiştir. Mellenberg’in (34) yukarıda bahsedilen çalışmasında 18 MV 

foton ışını için açık alan yüzey dozu için bulduğu sonuçlar ise  5x5 cm2 alan için %6,1, 

10x10 cm2 alan için %14 olarak tespit edilmiştir. 18 MV foton enerjisi için karbon fiber 

masa etkisini araştıran başka bir çalışma bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, 10x10 cm2 alan için maksimum doz derinliği 15 

mm olan 6 MV foton ışınının maksimum doz noktası, karbon fiber masanın huzme içine 

girmesi durumunda 10 mm olarak bulunmuştur. Benzer şekilde 18 MV X-ışınının 

maksimum doz noktası da 30 mm’den 21 mm’ye kaymıştır. 40x40 cm2 alan boyutunda 

maksimum doz noktası 6 MV’de 12 mm’den 5 mm’ye, 18 MV’de 25 mm’den 14 

mm’ye kaymaktadır. Alan boyutunun maksimum doz bölgesi üzerine etkilerini ortaya 

koymuş çalışmacıların (1, 41) gösterdiği gibi maksimum doz noktasının cilde doğru 

kayması açık alan için bile oldukça anlamlı iken karbon fiber masa varlığında cilt 

koruyucu etkideki ciddi azalma sebebiyle üzerinde önemle durulması gereken bir 

konudur. 

De Ost ve arkadaşlarının (11) farklı malzemelerden yapılmış masa yüzeylerini 

araştırdıkları çalışmalarında, karbon fiber masada buldukları dmax’ın cilde kaymasındaki 

ve yüzey dozundaki artışın, PMMA masalardan anlamlı şekilde düşük olduğunu 

göstermişlerdir. 

Higgins ve arkadaşlarının (15) karbon fiber masanın değişen alan boyutuna bağlı 

olarak yüzey dozu değişiminin belirlenmesine yönelik 8 MV X-ışını için buldukları 

sonuçlar ise şu şekildedir: 10x10 cm2 açık alan yüzey dozu %18, karbon fiberli yüzey 

dozu %68, 25x25 cm2 açık alan yüzey dozu %33, karbon fiber masa varlığında yüzey 

dozu %79 ve 40x40 cm2 alan için açık alan yüzey dozu %42, karbon fiber masa 

varlığındaki yüzey dozu ise %82’dir. Aynı çalışmanın sonuçları, maksimum doz 

noktasının alan boyutu arttıkça cilde doğru kaydığını göstermektedir. Bu çalışmada da 

aynı sonuçlar elde edilmiştir. Alan büyüdükçe yüzey dozlarında artış vardır ve bu artış  

6 MV’de daha fazladır. Bunun nedeni, düşük enerjilerde fantom içi saçılmaların 

katkısının daha fazla olmasıdır. 
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Karbon fiber masa, geri saçılma etkisi sebebiyle de cilt dozuna katkıda 

bulunmaktadır. Gantrinin 0° konumunda yapılan bir ışınlamada masadan geri saçılma, 

çıkış dozunda bir artışa sebep olmaktadır (Tablo 4-3). Bu artış toplam yüzey dozu 

değerlendirmesinde göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu sonuçlar ışığında 18 MV X-ışınlarının geri saçılma etkisi 6 MV X-ışınlarının 

geri saçılma etkisinden azdır.  

Karbon fiber masanın azaltma etkisi 6 MV X-ışını için gantrinin 180° 

durumunda %1,91, 175° durumunda  %1,87, 165° durumunda %1,78, 155° durumunda 

%1,91, 145° durumunda %2,13, 135° durumunda %2,21 ve 125° durumunda ise %2,47 

olarak bulunmuştur. 18 MV X-ışını için masanın azaltma oranı sırasıyla %1,5, %1,32, 

%1,21, %1,25, %1,32, %1,28 ve %1,14 olarak bulunmuştur. Masanın azaltıcı etkisinin 

araştırıldığı McCormack ve arkadaşlarının (31) benzer bir çalışmasının sonuçlarına göre 

180°’de %2,2 olan azaltma miktarı, 110° gantride %8,7 olarak bildirilmiştir. Poppe ve 

arkadaşlarının (44) aynı marka masa kullanarak yaptıkları çalışmada, karbon fiber 

masanın geçirgenliğe ve derin doz eğrilerine etkisi incelenmiştir. Poppe ve arkadaşları 

(44), 6 MV X-ışını için 15x15 cm2 alanda 150° gantri açısında bulduğu masa 

geçirgenliği %96,8, 180° gantri açısındaki geçirgenliği %97,3 olarak bulmuşlardır. Bu 

çalışmalarında masanın azaltma etkisini dikdörtgen fantom kullanılarak yapmışlardır. 

Bu çalışmada ise silindirik fantom kullanılmıştır. 180° gantri açısında 10x10cm2 alan 

için bulduğumuz geçirgenlik %98 dir ve Poppe ve arkadaşlarının çalışmasıyla 

uyumludur. 

Poppe ve arkadaşları çalışmalarında paralel plak iyon odası olarak 1 mm 

kalınlığında giriş penceresi olan PTW Roos iyon odası kullanmışlardır. Bu sebeple 

cildin bazal tabakasıyla ilgili (0,017 mm) bilgiyi vermemekle beraber 6 MV 15x15 cm2 

alan için 1 mm’deki %DD’u açık alan için %39,6 olarak karbon fiber masa varlığında 

ise %93 olarak bulmuşlardır (44). Bu çalışmada ise 1 mm derinlikte 10x10 cm2 açık 

alan  %DD değeri %42,04 iken karbon fiber ile  %86,75’e çıkmıştır. Bu çalışmada 

bulunan 1 mm’deki karbon fiberli 15x15 cm2 alan için % doz Poppe ve arkadaşlarının 

(44) sonuçlarından %3 farklı bulunmuştur. Bu fark, kullanılan iyon odaları ve fantom 

farklılıklarına bağlanabilir.  

6 MV X-ışını için masanın azaltma etkisi 18 MV foton ışını için olandan daha 

yüksek bulunmuştur. 6 MV X-ışını için, daha oblik geldiği açılardaki azalma miktarı 
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180°’deki azalma miktarından fazladır. Bunun sebebi ise ışının daha oblik geldiği 

durumlarda masa içinde daha çok yol almasıdır. Bu durum gantrinin 125° olduğu 

durumda 6 MV için dozda bulunan maksimum azalmayı (%2,47) açıklar. Bununla 

birlikte 18 MV ile yapılan ölçüm sonuçlarına göre belli bir gantri açısında masa belirgin 

bir azaltma etkisi göstermemektedir. 

Son olarak film dozimetri yöntemi kullanılarak 6 MV ve 18 MV için gantrinin 

0° pozisyonunda filmdeki doz dağılımı gantrinin 120°, 140°, 160° ve 180° 

pozisyonlarındaki filmler ile karşılaştırıldığında özellikle %90 ve %80 izodozlarının 

yüzeye doğru kaydığı görülmüştür. Yüzey dozundaki artış konusunda ise bir fikir 

verememektedir. 

Karbon fiber masa düzlemiyle 6 MV ve 18 MV X-ışınları için yüzey dozunda 

maksimum artış 7 kat olarak 5x5cm2 alanda  görülmekte ve 10x10cm2  alan için yüzey 

dozundaki artış yaklaşık 5 kat, 40x40 cm2 alan için ise yaklaşık 2 kat olarak 

bulunmuştur. Higgins ve arkadaşları (15), karbon fiber masanın alan boyutuna bağlı 

olarak yüzey dozundaki değişim üzerine yaptıkları çalışmada 8 MV için 10x10 cm2  

alanda yüzey dozunu açık alana göre yaklaşık 4 kat bulmuşlar ve küçük alanlarda yüzey 

dozundaki rölatif artışın büyük alanlardakinden daha fazla olduğunu belirtmişlerdir.  

18 MV X-ışınlarında masanın azaltma etkisi, 6 MV X-ışınlarındaki azaltma 

etkisinden daha azdır. Bununla birlikte, her iki enerjideki azalma miktarının, planlanan 

dozda büyük bir değişiklik meydana getirmediği görülmüştür. 6 MV foton ışını için 

bulunan ortalama azaltma oranı %2,04 iken 18 MV foton ışını için bulunan ortalama 

azaltma oranı ise %1,3 olarak bulunmuştur. 6 MV X-ışınlarında karbon fiber masa 

düzlemi, hasta cildinde bolusa benzer bir etki yapmakta ve cilt koruyucu etki 

kaybolmaktadır. 

Sonuç olarak, karbon fiber masa özellikle cilt dozunda büyük bir artışa neden 

olmaktadır. Cilt koruyucu etkinin kısmen veya tamamen kaybolmasına neden olduğu 

için hasta ile ışın kaynağı arasına yerleştirilen masa veya ek araçların cilt dozuna 

etkisinin belirlenmesi son derece önemlidir. Aynı zamanda maksimum doz bölgesindeki 

kaymaların ve izomerkez dozundaki değişikliklerin planlama sistemi tarafından 

gösterilebilmesi klinik açıdan yararlı olacaktır.  
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