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ÖZET 

Algül E. Jinekolojik Tümörlerde Yüksek Doz Hızlı Brakiterapi Tedavisinde Mesane ve 

Rektum Dozlarının Deneysel Olarak Ölçülmesi ve Bilgisayar Hesaplarıyla 

Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji 

ABD, Tıbbi Radyofizik BD, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2007. 

Bu çalışmada amaç; jinekolojik tümörlerin yüksek doz hızlı brakiterapisinde mesane ve 

rektum dozlarını TLD ile in vivo olarak ölçmek ve ortogonal filmlerden hesapladığımız 

değerlerle karşılaştırarak planlama bilgisayarının doz hesaplarının ve aynı zamanda 

hesaplama yönteminin doğruluğunu kontrol etmektir. Bu çalışmada hastalar (24 hasta) 

Ir-192 mikrokaynaklı Gammamed 12i yüksek doz hızlı brakiterapi cihazıyla tedaviye 

alınmıştır. Tedaviye alınan hastaların her biri için, AP-LAT ortogonal filmler 

kullanılarak  planlama bilgisayarıyla mesane ve rektum referans noktalarındaki dozlar 

hesaplanmıştır. Aynı referans noktalarda Kobalt-60 ile önceden kalibre edilmiş TLD’ler 

kullanılarak in vivo dozimetri ile mesane ve rektum dozları ölçülmüştür. Mesane için 

ölçülen ve hesaplanan dozlar arasındaki fark % 0,71-18,58 aralığında, ortalama % 7,06 

bulunmuştur. Rektum için ölçülen ve hesaplanan ortalama dozlar arasındaki fark % 

1,28-12,59 aralığında, ortalama % 6,16 bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar 

karşılaştırıldığında referans noktalarda ortogonal filmlerden hesaplanan dozlar ile TLD 

kullanılarak ölçülen dozlar literatürle uyumlu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre; 

planlama bilgisayarı, referans noktaların doz hesabında ve tedavi doz hesabında 

doğrulukla kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler : TLD, Ortogonal Film, Yüksek Doz Hızlı Brakiterapi, Mesane, 

Rektum   
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ABSTRACT 

Algül E. The Measurement of Bladder and Rectum Doses in Gynecologic Tumors 

Treated with High-Dose-Rate Brachytherapy In Vivo and Comparison with the 

Computer Calculations. İstanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Radiation Oncology, Medical Radiophysics Department. Master Thesis. İstanbul. 2007. 

In the current study, we aimed both to measure the bladder and rectum doses with TLD 

in vivo; and to correct the dose measurement of planning computer and also 

measurement method comparing this values with the calculated values from the 

orthogonal films. In this study, the patients (24 patients) were treated with the iridium-

192 high-dose-rate brachytherapy device (Gammamed 12i). For all patients, the doses 

on the bladder and rectum reference points were calculated with planning computer, 

using AP-LAT orthogonal films. Bladder and rectum doses were measured with the 

same reference points, using the previously calibrated TLD’s with Cobalt-60, in 

vivo.The differences between the measured and calculated doses for bladder (mean: 

7.06 %) and rectum (mean: 6.16 %) were 0.71 %- 18.58 % and 1.28 %- 12.59 %, 

respectively. The comparison of calculated doses from orthogonal films with in-vivo 

readings using TLD were compatible with the literature. As a result, the planning 

computer can be used for the calculations of reference point’s dose and treatment’s dose 

with accuracy.  

Key Words: TLD, Orthogonal Film, High-Dose-Rate Brachytherapy, Bladder,  Rectum. 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 Radyoterapi (RT) jinekolojik tümörlerin tedavisinde önemli bir rol oynar. Jinekolojik 

tümörlerin tedavisinde uygulanan radyoterapi, yalnızca brakiterapi veya eksternal radyoterapi 

ile kombine bir şekilde uygulanan brakiterapi şeklindedir (3,4,6,9,12,13,16,17,18,24,26). 

Radyoterapinin uygulamasında yalnızca lokal tümür kontrolü değil, aynı zamanda normal 

dokuların da radyasyona maruz kalması nedeniyle normal dokularda meydana gelen erken ve 

geç komplikasyonlar da önemlidir. Pelvisin radyasyonla tedavisinde çeşitli pelvik organlar, 

özellikle rektum ve mesane yüksek doz alabilir. Bu iki organdaki meydana gelen erken ve geç 

komplikasyonlar terapötik oranı düşürebilir ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde 

etkileyebilir (3,6,10,16,23). 

 

 Jinekolojik kanserlerin tedavisinde ilk radyumun kullanılmasından bu yana sürekli 

olarak çeşitli radyoizotop ve afterloading cihazları kullanılarak tedavi teknikleri ve dozimetri 

geliştirilmiştir (6). Serviks kanserinin intrakaviter tedavisinde ICRU (International 

Commission on Radiation Units and Measurements), Report 38 ile önemli tavsiyeler 

getirmiştir. 

 

 Mesanede radyoterapinin yan etkisi sonucunda oluşan sistit nedeniyle en sık görülen 

semptom hematüridir. Daha nadir olarak üriner inkontinans, çok nadir olarak da 

vezikovaginal fistüller görülebilir. Rektumda ise radyoterapinin yan etkisi sonucu oluşan 

proktit nedeniyle en sık görülen semptom rektal kanamadır. Bununla birlikte çok nadir olarak 

kolostomi gerektiren bağırsak tıkanması veya rektovaginal fistüller gelişebilir (4,9,17,25). 

Yapılan araştırmalarda mesane ve rektumun aldığı total doz arttıkça sistit ve proktit riskinin 

de arttığı gözlenmiştir (4,9,17). 

 

 Jinekolojik brakiterapide, mesane ve rektumun aldığı dozun belirlenmesinde 

kullanılan en yaygın metot pelvik radyografların kullanılmasıdır. Bununla birlikte TLD 

(Termolüminesans dozimetreler) ve yarı iletken diyotlar ile in-vivo dozimetri yapılarak da 

mesane ve rektum dozları belirlenebilir (3,4,6,9-13,16,17,23,24,26). Jinekolojik brakiterapide 

in vivo dozimetri, verilen dozlarda büyük hata risklerini azaltmaktadır (26). Rektum ve 

mesane dozlarının belirlenebilmesi için yaygın olarak ICRU 38 ‘in önerdiği referans noktalar 

kullanılır (4,6,7,12,16,24). 
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Bu deneysel çalışmada amaç, jinekolojik tümörlerin yüksek-doz-hızlı (High-Dose-

Rate) brakiterapisinde mesane ve rektumun aldığı dozun TL dozimetreler kullanılarak, 

bireysel olarak in vivo ölçülmesi ve elde edilen değerlerin ortogonal filmler kullanılarak 

bilgisayarla hesaplanan doz değerleriyle karşılaştırılarak planlama bilgisayarının doz 

hesaplarının ve aynı zamanda hesaplama yönteminin doğruluğunun kontrol edilmesidir.  
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2. GENEL BİLGİLER 

Kısa mesafeden (yakından) tedavi olarak tanımlanan brakiterapi, yunanca “kısa” 

anlamına gelen “brachy” sözcüğünden türetilmiştir ve jinekolojik tümörlerin tedavisinde 

önemli bir yer tutmaktadır. 1898’de radyumun (Ra) bulunmasından kısa bir süre sonra 

brakiterapi, kanser tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Brakiterapinin eksternal 

radyoterapiden farkı, ışınlamanın organ içine yerleştirilen radyoaktif kaynaklar aracılığıyla 

gerçekleştirilmesidir. Brakiterapi uygulamalarını interstisyel, intrakaviter ve intraluminal 

olmak üzere üçe ayırabiliriz. İntrakaviter ve intraluminal brakiterapide  kaynaklar ışınlanması 

istenen dokuyla temas halinde olacak şekilde vücut boşluklarına veya lümen içine 

yerleştirilir. İnterstisyel brakiterapi de ise kaynaklar doğrudan tümör veya tümör yatağına 

(doku) yerleştirilir (5). Bu şekilde bir radyoterapi tedavisi ile tümöre lokal olarak maksimum 

radyasyon dozu verilebilirken tümör çevresindeki normal dokularda hızlı doz düşüşü sağlanır.  

Brakiterapinin uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda yalnızca radyum kaynakları 

kullanılmıştır. 1933’te radyoizotopların keşfiyle sezyum (Cs-137), iridyum (Ir-192), altın 

(Au-198) ve kobalt (Co-60) gibi radyonüklidlerin kullanımı hızlı bir şekilde artmıştır (14). 

Sonraları radyumun kullanımı tamamen terk edilmiştir ve son yıllarda iridyum (Ir-192), iyot 

(I-125) ve palladyum (Pd-103) radyoizotopları sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.  

Doz hızı yönünden brakiterapi düşük, orta ve yüksek doz hızlı brakiterapi olmak üzere 

üçe ayrılır. Düşük doz hızında saatte 0.4-2  Gy, orta doz hızında 2-12 Gy, yüksek doz hızında 

ise 12 Gy ve üzerinde ışınlama söz konusudur (7). İstanbul Üniversitesi Radyasyon 

Onkolojisi Anabilim Dalı’nda İridyum 192 mikrokaynağı içeren GammeMed 12i High-Dose-

Rate (HDR) Afterloading Brakiterapi cihazı ve manuel olarak İridium telleri intrakaviter ve 

interstisyel tedavide kullanılmaktadır. 

HDR afterloading brakiterapi cihazıyla jinekolojik  tümörlerin ışınlanmasında mesane 

ve rektum gibi kritik organların tolerans dozunun aşılmamasına dikkat edilir. Bu nedenle 

planlama yapılırken referans izodozu tümör veya tümör yatağını kapsayacak şekilde seçilir ve 

kritik organların tolerans dozunu aşmamak şartıyla da süre hesaplanır. 
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Mesane, rektum ve genital organların yerleşimine bakıldığında birbirlerine çok 

yakındırlar.  

 

 

 

 

Şekil 2-1 : Kadın genital organları 

 

 

 

 

 Jinekolojik tümörlerde radyoterapi eksternal ve internal radyoterapi kombinasyonu 

veya yalnızca brakiterapi şeklinde uygulanır (3,4,6,9,12,13,16,17,18,24,26). Yapılan bazı 

çalışmalar rektum veya mesanede meydana gelen komplikasyonlarla radyoterapiden gelen 

dozlar arasında ilişki göstermektedir (12,16,17). Jinekolojik tümörlerin brakiterapisinde en 

sık görülen reaksiyonlar hematüri ve rektal kanamadır.  

 Gustavo S. Montana ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (17); intrakaviter 

brakiterapide, mesane ve rektumun aldığı maksimum dozu ortogonal filmlerden 

hesaplamışlardır. Rektum ve mesanedeki total dozun bir fonksiyonu olarak sistit ve proktit 

sıklığı,  bu organlara verilen total dozlar arttıkça artmıştır. 
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Jinekolojik tümörlerin tedavisinde klinik deneme ve hastaların dikkatli gözlemlerine 

dayanan çeşitli tedavi ve dozimetri teknikleri geliştirilmiştir. Önceleri genellikle nokta doz 

tekniğine dayanan teknikler kullanılmıştır. Günümüzde tamamen volüm dozu 

kullanılmaktadır. Klinik tecrübelere dayanarak, serviks kanserinin tedavisi için değişik 

uygulama ve dozimetri sistemleri geliştirilmiştir. Daha önce kullanılan teknikler Paris 

Sistemi, Manchester Sistemi, Houston Sistemi ve Stockholm Tekniktir. Günümüzde ise ICRU 

Teknik kullanılmaktadır (7,8,14,20,21).  

2.1. İntrakaviter Brakiterapide Kullanılan Dozimetri Teknikleri 

 

  Manchester Sistemi 

  Paris Sistemi 

Stockholm Teknik 

 Houston Sistemi 

ICRU Teknik 

 

2.1.1. Manchester Sistemi 

1932-1952 yılları arasında geliştirildi. Bu teknikte, radyum kaynakları içeren üç ayrı 

ebatta uterine tüp ve ovoidler kullanılır. Manchester sisteminin dozimetri noktası Meredith ve 

Todd tarafından tanımlanan A noktasıdır. A noktası, 20 yılda klinik gözlemlere dayanılarak 

geliştirilmiştir. Radyasyon nekrozlarının meydana geldiği ilk noktaya A noktası denmiştir. 

Sonraları bütün dünyada serviks uteri kanseri için intrakaviter tipi uygulamalarda referans 

noktası olmuştur. Ayrıca B noktası da tanımlanmıştır. 

A noktası anatomik bir nokta olmayıp geometrik bir noktadır. Hastalıklı doku için 

minimum dozu, sağlıklı doku için maksimum dozu ifade eder. Uterusun merkezi kanalının 2 

cm lateralinde ve uterus ekseninde, lateral forniksin mukoz membranından 2 cm yukarıdadır. 

B noktası ise transverse eksende A noktasından yana 3 cm mesafede ve pelvik duvardadır 

(Şekil 2-2).  

Klasik sistemde 140 saatte A noktasına 8000 R verilecek şekilde yükleme yapılır. A 

noktası doz hızı saatte 53,1 cGy civarındadır. Rektal duvar dozu A noktası dozunun 2/3 ünü 

aşmamalıdır. 
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Şekil 2-2: Manchester Sistemi A Noktası 

 

 

2.1.2. Paris Sistemi 

Düşük doz hızıyla intrakaviter ışınlamada radyum kullanılarak sistemin kaideleri 

kuruldu. Üç vajinal kaynak ve üç radyum tüpünden ibaret bir intrauterine kaynak kullanılır. 

Işınlama süresi 6-8 gün, uygulanan radyum miktarı 4500-9000 mgh (yaklaşık 70 Gy) 

civarındadır. Sistemden kaynaklanan Institu Gusteve-Roussy’s Metot, Creteil Metot ve Saint-

Cloud Metot gibi modern afterloading teknikleri kullanılır.   

2.1.3. Stocholm Teknik 

Klinik deneme, tedaviye girmiş hastaların dikkatli gözlemleri ve histolojik 

muayeneleri üzerine kurulmuştur. Tipik radyum uygulamasıdır ve tedavi genellikle hastanın 

kişisel durumuna bağlıdır. Üç hafta aralıklarla iki veya üç radyum uygulamasından ibarettir. 

High dose rate tedavisidir. Bir kaide olarak tedavi zamanı her bir uygulama için 24-30 saattir. 

Mesane ve rektumda ölçü yapılarak tedavi zamanına karar verilir. Tekniğe göre mesanedeki 

doz 60 Gy  ve rektumdaki doz da 50 Gy’i aşmamalıdır. İki uygulamada uterusa 2200 mgh, 

vajinaya 4000 mgh toplam doz uygulanır. A noktası dozu yaklaşık 60 Gy’dir. 
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2.1.4. Houston Sistemi 

Tedavi genellikle lenf nodülleri ve diğer pelvik organların bölgesel kontrollerini elde 

edebilmek için eksternal tedavi ile başlar. İntrakaviter tedavinin amacı komplikasyon riskini 

artırmaksızın rezidüel tümörü bütünüyle tedavi etmektir. Genellikle iki aşamalı olarak verilir. 

Radyasyon kaynağı olarak orijinalde radyum kaynağı kullanılır. Çoğu Avrupa ülkelerinde Cs-

137 kaynakları kullanılır. Aplikatör olarak Fletcher aplikatörleri olarak isimlendirilen bir 

uterine rigid aplikatör ve silindirik rigid aplikatörler (Fletcher ovoidleri) kullanılır.  

Genel olarak eksternal tedavi ile 40-50 Gy, intrakaviter olarak rezidüel tümörü 

kapsayan referans izodoza 20-30 Gy verilir. 

 

2.1.5. ICRU Teknik  

 

Bu raporun amacı, brakiterapide Radyasyon Onkologları arasında iletişimi sağlamak 

için ortak dil kullanmaktır. Jinekolojide intrakaviter brakiterapi raporları için doz ve volüm 

spesifikasyonları üzerine ICRU report 38’in 5 tavsiyesi şunlardır: 

 

Jinekolojik İntrakaviter Brakiterapide Rapor için Gerekli Bilgiler 

 

- Tekniğin Tanımı 

- Total Referans Air Kerma Rate 

- Referans Volümün Tanımı 

•••• Eğer doz 60 Gy’den farklı ise 

•••• Referans volüm ebatları (H, W, T) 

- Referans Noktalardaki Absorbe Doz 

- Zaman- Doz Şeması 

 

Referans Noktalardaki Doz 

 

- Mesane Referans Noktası 

- Rektum Referans Noktası 

- Pelvik Duvar Referans Noktalar 

- Lenfatik Trapozoid 
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Mesane referans noktası 

Mesane referans noktası 7 cm3 kontrast madde ile dolu foley sonda kullanılarak 

belirlenir.  Bunun için sondanın balonu kontrast madde ile şişirildikten sonra mesane boynuna 

kadar aşağı çekilir. AP grafide balonun merkezi referans nokta olarak alınır. Lateral grafide 

ise balonun merkezinden anterio-posterior çizgi çizilir. Bu çizginin, balonun posterior 

yüzeyini kestiği nokta referans noktadır. Bu çizgi, genellikle vaginal kaynakların arka 

yüzeyine teğet geçer (Şekil 2-3).  

Rektum Referans Noktası 

Rektumun referans noktası belirlenirken radyograf üzerinde intrauterin kaynağın alt 

ucundan veya intravaginal kaynakların aritmetik ağırlığından anterior-posterior çizgi çizilir. 

Referans nokta, bu çizgi üzerinde vaginal posterior duvarın 5 mm arkasındadır (Şekil 2-3).    

 

                           Şekil 2-3 : Mesane ve Rektum referans noktaları 

 

 

 

Pelvik Duvar Referans Noktaları 

Pelvik duvar referans noktaları AP ve LAT filmlerde görüntülenir ve sabit kemik 

yapılarıyla ilgilidir. Bu noktalar parametriumun distal bölümünde ve obturator lenf nodlarında 

absorbe edilen dozu tanımlar. AP filmde, pelvik duvar referans noktası, asetabulumun en 

yüksek noktasına yatay olarak çizilen tanjansiyel doğru ile asetabulumun iç yüzüne dik olarak 

çizilen tanjansiyel doğrunun kesim noktasıdır. LAT filmde, cranio-caudal doğrultuda, sağ ve 
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sol asetabulumun tepe noktaları birleştirildiğinde, pelvik duvar referans noktası bu noktaların 

orta uzaklığına yerleşmiştir (Şekil 2-4). 

 

 

 

Şekil 2-4 : Pelvik duvar referans noktaları 

 

- Lenfatik Trapezoid 

Lenfatik trapezoidin elde edilmesi 

S1S2 kesişiminden symphysisin tepesine çizilen çizginin ortasından çizilen dik doğru 

üzerinde 6 cm uzaklıktaki noktalar belirlenir. Bunlar sağ ve sol eksternal iliaklardır. Bu 

noktalarla L4’ün ortasından, yana 2 cm sağ ve soldaki noktalar (sağ ve sol para-aortik 

noktası) birleştirilir. Trapezoidin yan kenarlarının orta noktaları R comman iliak ve L 

comman iliak noktalarını verir (Şekil 2-5). 
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Şekil 2-5 : Lenfatik trapezoid 

 

 Kemik yapılar ve lenf nodlarıyla ilgili referans noktalarda absorbe edilen doz, 

intrakaviter tedavi ile birlikte özellikle eksternal tedavi uygulandığında yararlıdır. Bu aynı 

zamanda ameliyat sonrası intrakaviter tedavide aşırı dozdan kaçınmak için yararlıdır.  

 

Zaman-Doz Şeması 

 

- Doz Hızı 

- Aplikasyonlar Arası Süre 

- Eksternal Tedavi ile Arasındaki Süre 

- Aplikasyon Tedavi Süresi 
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2.1.6. İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünde Kullanılan Teknik 

Enstitümüzde, serviks kanserlerinin tedavisinde, 1969 yılına kadar radyum tüpleri 

kullanılarak klasik tedavi metotları uygulanıyordu. 1969 yılında, uzaktan kumandalı 

intrakaviter  “Cathetron Co-60” afterloading cihazı kullanılmaya başlanmıştır. Serviks 

kanserleri bu cihazda Manchester sistemine göre tedavi edilmiştir. Bu cihaz 1982 yılında 

Curietron Co-60 ve Curietron Cs-137 cihazlarının kullanılmaya başlanmasıyla devreden 

çıkmıştır. 

1998 yılında iridyum-192 mikrokaynaklı Gammamed 12i afterloading cihazı 

alınmıştır. Gammamed kullanılmaya başlandıktan sonra nokta dozimetrisi değil de tedavi 

volümü dikkate alınarak iki boyutlu tedavi planı yapılmıştır. Jinekolojik kanserlerin HDR 

brakiterapisi bu cihazla yapılmaktadır.  

Enstitümüzde 1980’li yılların sonundan itibaren manuel olarak Ir-192 telleri ile Töre 

aplikatörleri ile jinekolojik tümörler düşük doz hızıyla (Low-Dose-Rate)  tedavi edilmektedir. 

Bu tedavide nokta doz yerine tedavi volümünü kapsayan izodoz referans alınarak tedavi 

yapılmaktadır. Tedavi planlamaları önceleri Theraplan TPS ile yapılmaktaydı, günümüzde 

CMS tedavi planlama bilgisayarı ile yapılmaktadır.  

Tedavi protokolü aşağıdaki gibidir. 

 

Eksternal Işınlama 

- 18 MV foton lineer hızlandırıcı  

- Dört alan box tekniği ile 

- Haftada 5 tedavi 

- 23-28 fraksiyonda 1,80-2 Gy/fr ile toplam 45-50,4 Gy 

 

Yüksek Doz Hızı (HDR) ile İntrakaviter Işınlama  

- Gammamed 12i Ir-192 afterloading cihazı 

- Fletcher Aplikatörleri :  tandem ve iki vajinal ovoid 

- Değişik boyutlarda silindirler 

- Bir hafta ara ile 2-5 fraksiyon uygulama 
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- 4-10 Gy/fr 

- Referans volümü kapsayan izodozda toplam 10-30 Gy (mesane ve rektum dozları 

dikkate alınarak) 

Toplam Völüm Dozu  

Eksternal + HDR intrakaviter (19) BED 10 = 80 Gy (bazı durumlarda 85 Gy’e 

çıkılabilir) ve BED 3 < 120 Gy (bazı durumlarda 140 Gy’e kadar çıkılabilir)  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Gereç 

 

3.1.1. Cirus Co-60 Teleterapi Ünitesi 

 

 3.1.2. RW3 Su Eşdeğeri Katı Fantom 

 

 3.1.3. TLD Sistemi 

 

  a) Fimel LTM  TLD Okuyucu 

 

  b) Fimel Fırın 

 

 3.1.4. HDR Brakiterapi Ünitesi 

 

a) GammaMed 12i Tedavi Cihazı 

 

b) Planlama Bilgisayarı 

 

c) Röntgen Cihazı     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3.1.1. Cirus Co-60 Teleterapi Ünitesi 

 

 Cirus cihazında bulunan Co-60 kaynağı 2 cm çapında ve orijinalde 7461 RHM 

kapasitedir. Kaynak, enerjisi ortalama 1.25 MeV olan gama ışını yayınlamakta olup 

maksimum doz derinliği 0.5 cm dir. Kaynak kolimatör uzaklığı 45 cm dir. Kaynak cilt 

mesafesi (KCM) 80 cm de maksimum alan büyüklüğü 32x32 cm dir. Bu cihazla izosantrik ve 

rotasyon tedavisi yapmak mümkündür.  

 

3.1.2. RW3 Su Eşdeğeri Katı Fantom 

 

 Beyaz polystrenden yapılmıştır. %2 TiO içerir. Fiziksel yoğunluğu 1.045 gr/cm3 tür. 

RW3 katı su fantomu 0.66-50 MeV enerjili fotonlar ile 1.45-50 MeV enerjili elektron 

ışınlarının dozimetrisinde ölçü ortamı olarak kullanılır. 40x40 cm alan boyutunda 1 mm den 2 

cm ye kadar değişik kalınlıklardaki levhalardan yapılmışlardır. 

 

3.1.3. TLD Sistemi 

 

 Bir  atomun elektronik enerji düzeyleri göz önüne alındığında en dolu bant valans 

bandı ve en az dolu bant ise iletkenlik bandıdır. Bazı inorganik maddeler bu iki bant arasında 

birkaç eV’luk yasak enerji bölgesi içermektedirler. Valans bandındaki elektronlar yeterli 

enerji alarak iletkenlik bandına geçebilirler. Böylece valans bandında “pozitif delik” adı 

verilen bir boşluk meydana gelir. Elektron ve pozitif delik bulundukları enerji bantlarında 

bağımsız olarak hareket edebilirler. Bu söylenenler kusursuz inorganik kristaller için 

geçerlidir. Pratikte kristal içinde bulunan kirlilik ve kusurlardan dolayı enerji bandında 

değişmeler meydana gelebilir. Bu değişmeler yasak enerji aralığında “tuzak” adı verilen lokal 

enerji düzeyleri meydana getirir. Termolüminesans (TL) olayının temel prensibi Şekil 3-1 de 

gösterildiği gibidir. 
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Şekil 3-1 : Kristal Yapının Enerji Band Gösterimi ve TL Oluşumu 

 

 Böyle kristaller ışınlandığında valans bandındaki elektronlar enerji alırlar ve bir kısmı 

bu enerjinin yardımıyla iletkenlik bandına doğru hareket ederler. Yani valans bandında 

boşluklar, iletkenlik bandında elektronlar oluşur. Elektronlar ve boşlukların bir kısmı yeniden 

birleşebilirler. Fakat bir kısmı tuzaklara yakalanabilir. Kristal ısıtılarak tuzağa yakalanan 

elektrona yeterli enerji verilirse, elektron bu tuzaktan kurtulup iletkenlik bandına geçer. Bu 

durumda iletkenlik bandına çıkan elektron ya tekrar geri döner veya iletkenlik bandında 

hareket ederek valans bandına düşer. Bu geçişler bir görünür foton yayınlayarak meydana 

geliyorsa  bu olaya “termolüminesans” denir. Kristal içine yabancı madde ilave edilerek tuzak 

sayısı artırılabilir. Birçok termolüminesans dozimetre (TLD) bu tür tuzaklar içerir. 

Yayınlanan ışın şiddeti tuzaklarda yakalanmış elektron sayısı ve dolayısıyla kristal tarafından 

absorbe edilen radyasyon dozuyla orantılıdır (14). TLD’ler doku eşdeğeri olmaları, tekrar 

kullanılabilir olmaları, geniş bir doz aralığında cevaplarının lineer olması ve doz hızından 

bağımsız olmaları gibi özelliklere sahiptirler. 
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Şekil 3-2 : TLD; çip, rod, toz 

  

 Radyoterapide en çok kullanılan TL (termolüminesans) malzemeler magnezyum ve 

titanyumla  saflığı bozulmuş lityum florit; LiF: Mg,Ti, LiF: Mg,Cu,P (GR-200 A), lityum 

borat (Li2B4O7) ve kalsiyum florittir (CaF2). Bu dozimetreler çip, rod ve toz şeklindedirler 

(Şekil 3-2). GR-200 A TLD’leri LiF: MgTi’dan 30 kez daha hassastırlar. Geniş bir doz 

aralığında (0-18 Gy) lineerdirler. 10-6 Gy’e kadar olan düşük dozları ölçebildikleri için bu 

dozimetrelerle hastada uzak alan dışı doz ölçümleri, çevresel ve radyolojik dozimetri 

yapılabilir (1). Bu çalışmada kullanılan GR-200 A TL rodları 1x1x5 mm boyutlarındadır.  

 

 

 a) T.L. Okuyucu (FIMEL-LTM) 

 

 İlk olarak Fransız Atom Enerjisi Komisyonu (CEN.FAR) katkısıyla “PCL” adıyla 

tasarlanmış, daha sonra “FIMEL” adı ile ticarileştirilmiştir. 1 µGy ile 10 Gy’lik doz 

aralığında okuma yapabilir. Cihaz içinde 2 filtre bulunmakta olup birincisi sürekli takılı 

bulunan optik filtre, diğeri ise absorplayıcı filtredir. 1 Gy’den büyük dozlarda absorplayıcı 

filtrenin takılması gerekir. Okuyucu değiştirilebilir plançete sahip olup, plançet krom-demir-

alüminyum karışımı materyalden yapılmıştır (Şekil 3-3). Cihaz yapılan ölçümlere ait ortalama 

standart sapma gibi istatiksel verileri, parlama eğrisi çıktısını verebilmekte ve tüm dosya ve 

ölçümlerin kaydını yapabilmektedir. 
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Şekil 3-3 : TL Okuyucu (Fimel LTM) 

 b) Fırın (E:T:T.)          

 

 Termolüminesans çipler veya rodları sönümlemek için kullanılır. Sıcaklığı maksimum 

500 0C’ye kadar çıkabilir. GR-200  A rodları için 220 0C’de 15 dakika fırınlama yapar. Farklı 

TLD’ler için programlanabilme seçenekleri vardır. Fırınlama kabı 80 çip veya rod 

alabilmektedir (Şekil 3-4). 

    

 

                                  Şekil 3-4 : Fırın 
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3.1.4. HDR  Brakiterapi Ünitesi 

  

 Brakiterapi Cihazı 

 

 Bu çalışmada GammaMed 12i HDR Brakiterapi Cihazı kullanıldı (Şekil 3-5). Cihaz 

aktivitesi 10 Curie (Ci), yarı ömrü 74 gün olan  iridyum 192 mikrokaynağı içerir. Kaynak 3-4 

ayda bir yenilenmektedir. 24 kanallıdır. Jinekolojik tümörlerde kullanılan aplikatörler; ovoid, 

tandem, silindir ve ring aplikatöridir. Ayrıca vücudun diğer organları; meme, nazofarenks, 

akciğer, yumuşak doku ve prostat uygulamaları yapılabilir. Aplikatörler hastaya 

yerleştirildikten sonra ara kablolarla cihaza bağlanır ve ışınlama personel dışarıya çıktıktan 

sonra uzaktan kumanda ile kaynak aplikatöre yüklenerek ışınlama yapılır. Böylelikle iyi bir 

personel koruma sağlanmış olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-5 : Gammamed 12i high-dose-rate brakiterapi cihazı 
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  Kullanılan aplikatörlerden bazıları; 

 

       

 Şekil 3-6 : Tandem Ovoid                                  Şekil 3-7 : Y Tipi aplikatör 

 

   

             Şekil 3-8 :  Vajinal silindir         Şekil 3-9 :  Değişik boy ve kurvatürda  tandem 

 

 

Şekil 3-10 : İÜ Onkoloji Enstitüsü’nde jinekolojik tümörlerin HDR  intrakaviter tedavisinde    
kullanılan aplikatörler. 

 

 Planlama Bilgisayarı 

 Abacus planlama bilgisayarı ile bütün brakiterapi uygulamaları ve aplikatörler için 

doz dağılımları elde edilir ve tedavi zamanı da doğrulukla hesaplanır. 
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 Röntgen Cihazı 

 200 kV, 80. mA gücünde bir cihazdır. Dozimetrik çalışma yapabilmek için AP ve 

LAT ortogonal filmlerin çekilmesinde kullanılır. Hasta kalınlığına göre doz ayarlaması 

yapılarak çekim yapılır. Biz bu çalışmada daha net görüntü elde edebilmek için nadir toprak 

elementinden yapılan çift ranfansatörlü, gridli (bucky) kasetler kullandık. 

 

3.2. Yöntem 

 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Yerel Etik Kurulu 

tarafından 15.03.2006 tarihli, 03 sayılı toplantıda onaylanmıştır (Sayı : 446). Çalışma  

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Ekim 2006 ve Mayıs 2007 tarihleri arasında 

tedaviye alınan 24 hastada yapılmıştır. Çalışmaya alınan her hastadan Gönüllü 

Bilgilendirilmiş Onayı alınmıştır. Bu çalışmada mesane ve rektumun aldığı dozlar, referans 

noktalarda, hem ortogonal filmler kullanılarak bilgisayar ile hesaplanmıştır hem de TLD 

dozimetreler kullanılarak in vivo olarak ölçülmüştür (11,12,26). Elde edilen sonuçlar 

arasındaki % farklar hesaplanmış ve planlama bilgisayarının doz hesapları ile hesaplama 

yönteminin doğruluğu kontrol edilmiştir. Bu çalışmada yapılan işlemler sırasıyla aşağıdaki 

gibidir: 

-  Çalışmada kullanılan TLD’ler kalibre edildi 

-  Hastalar tedaviye hazırlandı, ortogonal filmler çekildi 

-  Hastalara, hazırlanan TLD’ler yerleştirildi 

-  TPS ile izodozlar çizildi 

-  Hasta tedaviye alındı 

-  TLD’ler okundu 

 

3.2.1. TL Rodlarının Guruplanması ve Kalibrasyonu 

 

 72 adet TL rod, kendi aralarında dengeli hale gelebilmesi için su eşdeğeri fantomda, 2 

cm derinlikte, 25x25 alan boyutunda ve 80 cm kaynak-cilt mesafesinde (KCM) 100 cGy doz 

verilerek ard arda her gün ışınlandı. Rodların altına geri saçılma etkisini oluşturmak için 10 
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cm RW3 su eşdeğeri katı fantom yerleştirildi. Her ölçümde standart sapmalar (sd) 

hesaplanarak 72 rod arasından (+/- % 3 sd) cevaba sahip olan 30 rod seçildi. Bu rodlar 

büyükten küçüğe doğru sıralandı. Daha sonra aynı ortalamaya sahip olacak şekilde üçlü 

gruplar oluşturuldu. Bu gruplardan biri kalibrasyon grubu olarak seçildi ve tüm ölçümler 

sırasında kalibrasyon için kullanıldı.  

 

 Kalibrasyon grubu olarak seçilen grup, TLD okuyucusunda doğrudan absorbe dozu 

görmemizi sağlayan “a” değerini elde edebilmek için, her hafta başında  2 cm derinlikte ve 80 

cm KCM mesafesinde 100 cGy dozda  ışınlanarak kalibre edildi. 

 

 Diğer TLD grupları, rektum işaretleyicisi ve foley sonda yardımıyla mesane ve 

rektum referans noktalarına yerleştirilerek in-vivo ölçümlerde kullanıldı. 

3.2.2. Hastanın Tedaviye Hazırlanması, Doz Dağılımlarının Elde Edilmesi ve Tedavi 

 

 Hasta özel yapılmış tedavi masasına jinekolojik muayene pozisyonunda yatırıldı. 

İçinde bir adet TLD grubu bulunan, daha önceden steril edilmiş 6 numara nazogastrik 

sonda steril koşullarda 16 numara mesane sondasının içine en uca kadar itildi. Bu sonda 

hastanın mesanesine yerleştirilerek ucuna idrar torbası takıldı ve 7 cc radyoopak madde 

enjekte edilerek sondanın balonu şişirildi. Sonda mesane boynuna kadar aşağı çekildi. (Bu 

konumda yaptığımız ölçümlerde tam olarak ICRU mesane referans noktası 

ölçülememektedir. Lateral filmde referans noktanın yaklaşık 1-1,5 cm uzak noktası 

ölçülebilmektedir. Bu nedenle mesane referans noktası için ortogonal filmlerde iki nokta 

tayin edilip her iki noktanın da dozu hesaplandı). 

 Rektuma, içinde 1 cm aralıklarla yerleştirilmiş kurşun bilyeler bulunan rektal 

işaretleyicinin olduğu sonda yerleştirildi.  

Tedavi için uygun görülen aplikatör yerleştirildi. 

Cerrahi uygulanan hastalarda genellikle iki ovoid veya silindir, cerrahi uygulanmamış 

hastalarda ise genellikle tandem+iki ovoid veya tandem+silindir kullanıldı. 

Hasta bu pozisyonda iken hiç kımıldatılmadan röntgen cihazı ile AP ve LAT filmleri 

çekildi (Şekil 3-11 AP LAT film örneği). Filmin çekildiği pozisyonda magnifikasyon hesabı 

için fokus-hasta ve fokus-film mesafesi ölçüldü. 
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  Rektal işaretleyici çıkartılıp yerine yine önceden hazırlanmış TLD gruplarının 

bulunduğu sonda yerleştirildi. Bu işlem esnasında AP ve LAT film görüntüleri dikkate 

alınarak TLD gruplarının rektum referans noktalarına gelmesine dikkat edildi. 

Fraksiyon sayısı ve dozu, hastanın eksternal radyoterapi alıp almadığına, cerrahi 

uygulanıp uygulanmadığına ve BED değerlerine  göre belirlendi. 

TPS ile hastaların doz dağılımları elde edildi. Dozimetri sonrası mesane veya rektum 

dozu yüksek çıkan hastalara vajinal packing yapılarak tekrar dozimetri yapıldı ve böylece 

mesane ve rektum dozu düşürüldü.  

Hasta yine hiç kımıldatılmadan tedavi edileceği afterloading cihazına çevrildi. 

Radyoaktif kaynağı aplikatöre yükleyecek olan ara kablolar aplikatöre takılarak hastalar 

tedaviye alındı. 

Tedavi sonrasında TLD’lerin okuması yapıldı. 

 

 

 

Şekil 3-11 : Tedavi öncesi röntgen cihazıyla çekilen AP LAT filmler 
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4. BULGULAR 

 

Çalışmaya aldığımız 24 hastanın herbiri için ayrı ayrı AP ve LAT filmlerinden 

mesane ve rektum dozları hesaplanmıştır. Aynı zamanda bu hastalar için TLD kullanılarak 

mesane ve rektum dozları in vivo olarak ölçülmüştür. 

Çalışmaya alınan hastaların tanı, eksternal ve intrakaviter HDR brakiterapi dozları, 

brakiterapi fraksiyon dozları ve uygulanan aplikatör bilgileri Tablo 4-1 de gösterilmiştir. 

Mesane için ortogonal filmlerden hesaplanan ICRU referans noktası ve çalışma 

referans noktası dozları ile çalışma referans noktasında TLD ile ölçülen doz değerleri ve % 

farklar Tablo 4-2’de gösterilmiştir. İki hastada mesane görüntülenemediği için ölçüm 

yapılamamıştır. Çalışma mesane referans noktasında TLD ile ölçülen doz değerleri 1,1 – 4,02 

Gy aralığında, ortalama ise 2,21 Gy’dir. Çalışma mesane referans noktasında ortogonal 

filmlerden elde edilen değerler ise 1,11 – 3,53 Gy aralığında, ortalama ise 2,13 Gy’dir. 

Çalışma referans noktasında, mesane için ölçülen ve hesaplanan dozlar arsındaki fark % 0,71 

- 18,58 aralığında, ortalama ise % 7,06’dır. 16/22 aplikasyonda ölçülen doz daha yüksek iken, 

6/22 aplikasyonda hesaplanan doz daha yüksek bulunmuştur. 5/22  aplikasyonda % 10’dan 

daha fazla fark bulunmuştur. 

 ICRU mesane referans noktasında ortogonal filmlerden elde edilen değerler 1,19 – 

7,16 Gy aralığında, ortalama ise 3,58 Gy’dir. Ortogonal filmlerden elde edilen ICRU mesane 

referans noktası ile çalışma mesane referans noktası arasındaki fark % 7,21 – 137,76 

aralığında, ortalama ise % 67,87’dir. Bütün aplikasyonlarda ICRU mesane referans noktası 

çalışma mesane referans noktasından yüksek doz almıştır (Tablo 4-2).  

TLD’ler foley sondaya önceden yerleştirildiğinden röntgen ışınlarından da doz 

almıştır. Bu dozu yaklaşık olarak belirlemek için üç hastada yaptığımız ölçüm sonuçlarına 

göre bu değer ortalama 0,43 cGy’dir  

Rektum için referans noktalarda ortogonal filmlerden hesaplanan ve TLD ile ölçülen 

dozların ortalama  değerleri, rektum maksimum noktalarında ölçülen ve hesaplanan doz 

değerleri  ile aralarındaki % farklar Tablo 4-3’de gösterilmiştir. Rektum referans noktalarının 

ortalama değerlerine bakıldığında; TLD ile yapılan ölçümlerde elde edilen doz değerleri 0,77 

– 3,97 Gy aralığında, ortalama ise 1,85 Gy’dir. Ortogonal filmlerden elde edilen değerler ise 
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0,78 – 4,08 Gy aralığında, ortalama ise 1,91 Gy’dir. Rektumda ise ölçülen ve hesaplanan 

dozlar arasındaki fark % 1,28 – 12,59 aralığında, ortalama ise % 6,16’dır. 5/24 aplikasyonda 

ölçülen doz daha yüksek iken, 19/24 aplikasyonda hesaplanan doz daha yüksek bulunmuştur. 

5/24 aplikasyonda % 10’dan daha fazla fark bulunmuştur.  

Rektum referans noktalarında ortogonal filmlerden hesaplanan ve TLD ile ölçüle doz 

değerleri ile aralarındaki % farklar Tablo 4-4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4-1: Çalışmaya alınan hastaların tanısı, hastalarda kullanılan aplikatörler,  fraksiyon 
dozu ve total doz değerleri 

Hasta no Tanı 

Eks Rad 

Dozu(Gy) 

HDR BT 

dozu (Gy) 

HDR BT 

Doz/fr(Gy) 
Aplikatör 

1 Over+End 50,4 18 6 Ovoid 

2 End yok 30 6 Ovoid 

3 End yok 30 6 Silindir 

4 Serviks 50,4 18 6 Ovoid 

5 End yok 24 6 Ovoid 

6 Serviks 50,4 30 3,55 Ovoid 

7 Serviks 50,4 30 6,45 Tandem 

8 Serviks 48 18 6 Ovoid 

9 End 50,4 18 6 Ovoid 

10 End 50,4 18 6 Ovoid 

11 End yok 15 5 Ovoid 

12 End yok 20 5 Ovoid 

13 End yok 24 6 Silindir 

14 Serviks 50 20 5 Silindir 

15 Serviks 50 20 5 Silindir 

16 Serviks 50,4 24 5,16 Tandem 

17 Serviks 50 20 5 Silindir 

18 Over+End 50,4 18 6 Silindir 

19 End 45 10 5 Ovoid 

20 End 45 15 5 Ovoid 

21 End yok 15 5 Silindir 

22 End 50,4 10 5 Ovoid 

23 Over+End yok 15 5 Ovoid 

24 Over+End yok 15 5 Ovoid 
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Tablo 4-2: Ortogonal filmlerden hesaplanan  ICRU mesane referans noktası ile çalışma referans 
noktasındaki dozlar, TLD  ile çalışma referans noktasında ölçülen dozlar ve % farklar 

Hasta no 
M ICRU           

(Gy) 
M TLD 
(Gy) 

M çalışma 
ref noktası 
(Gy) 

% fark M 
tld-çalışma 
ref noktası 
(Gy)  

% fark M 
ıcru-
çalışma 
ref noktası 

1 3,19         

2 2,8 1,6 1,46 9,59 91,78 

3 3,06 1,56 1,42 9,86 115,49 

4 3,57 3,3 3,12 5,77 14,42 

5           

6 5,1 2,5 2,8 10,71 82,14 

7 4,3 3,05 3,2 4,69 34,37 

8 2,76 1,58 1,43 10,49 93,01 

9 4,99 3,78 3,53 7,08 41,36 

10 3,4 1,48 1,43 3,49 137,76 

11 2,34 1,86 1,79 3,91 30,73 

12 2,09 1,42 1,41 0,71 48,23 

13 5,43 2,9 2,84 2,11 91,19 

14 4,1 2,06 2 3 105 

15 4,73 2,64 2,5 5,6 89,2 

16 1,19 1,1 1,11 0,90 7,21 

17 2,45 1,75 1,6 9,37 53,13 

18 1,86 1,46 1,34 8,96 38,81 

19 1,87 1,64 1,42 15,49 31,69 

20 4,22 2,14 2,29 6,55 84,28 

21 2,79 1,56 1,74 10,34 60,34 

22 3,82 2,41 2,26 6,64 69,03 

23 7,16 4,02 3,39 18,58 111,21 

24 4,67 2,83 2,87 1,39 62,72 

ORTALAMA 3,577273 2,210909 2,134091 7,056999 67,8682 

STDSAPMA 1,433292 0,818133 0,77268 4,612728 34,96114 
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Tablo 4-3: Rektum referans noktalarında ve rektum maksimum noktalarında hesaplanan ve 
ölçülen doz ve % farklar 

Hasta 
no 

R ort 
TLD (Gy) 

R ort 
Film (Gy) 

% fark 
Rort tld-

film 

R max 
TLD (Gy) 

R max 
film (Gy) 

% fark 
Rmax tld-

film 

1 2,3 2,07 11,11 2,9 2,4  20,83 

2 1,92 1,95 1,54 2,75 2,79  1,43 

3 1,89 1,93 2,07 2,11 2,02  4,45 

4 1,92 2,11 9,00 2,37 2,44  2,87 

5 1,09 1,14 4,39 1,67 1,4  19,28 

6 3,97 4,08 2,69 4,78 4,89  2,25 

7 1,25 1,43 12,59 2,05 2,49  17,67 

8 0,81 0,85 4,71 1,31 1,38  5,07 

9 2,88 3,01 4,32 3,69 3,82  3,40 

10 1,94 2,21 12,22 2,87 2,86  0,35 

11 2,76 2,89 4,49 3,97 4,09  2,93 

12 0,77 0,78 1,28 0,79 0,82  3,66 

13 3,86 4,08 5,39 4,1 4,53  9,49 

14 1,37 1,46 6,16 1,51 1,59  5,03 

15 1,23 1,19 3,36 1,53 1,38  10,87 

16 1,68 1,89 11,11 1,9 2,26  15,93 

17 1,33 1,43 6,99 1,57 1,65  4,85 

18 1,07 1,11 3,60 1,18 1,2  1,67 

19 1,28 1,35 5,18 2,19 2,31  5,19 

20 1,17 1,07 9,35 1,88 1,74  8,04 

21 2,04 2,28 10,53 2,74 3  8,67 

22 1,82 1,7 7,06 2,95 2,57  14,79 

23 2,5 2,37 5,48 2,97 2,79  6,45 

24 1,49 1,54 3,25 1,8 1,83  1,64 

ORTALAMA 1,8475 1,913333 6,162181 2,399167 2,427083  7,367083 

STDSAPMA 0,852869 0,887344 3,463837 1,004148 1,056547  6,090455 
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Tablo 4-4: Rektum referans noktalarında ortogonal filmlerden hesaplanan ve TLD ile ölçülen 
doz değerleri ile bu doz değerleri arasındaki % farklar 

Hasta no 
R1 TLD 

(Gy) 
R1 Film 

(Gy) 

% fark 
R1 tld-
film 

R2 TLD 
(Gy) 

R2 Film 
(Gy) 

% fark 
R2 tld-
film 

R3 TLD 
(Gy) 

R3 Film 
(Gy) 

% fark 
R3 tld-
film 

R4 TLD 
(Gy) 

R4 Film 
(Gy) 

% fark 
R4 tld-
film 

1 2,2 2,2 0 2,9 2,4 20,83 2,3 2,2 4,55 1,6 1,5 6,67 

2 2,75 2,79 1,43 2,01 2,2 8,64 1,59 1,66 4,22 1,32 1,14 15,79 

3 1,72 1,92 10,42 1,75 2 12,5 2,11 2,02 4,45 1,97 1,78 10,67 

4 1,66 1,76 5,68 2,37 2,44 2,87 2,14 2,38 10,08 1,5 1,86 19,35 

5 1,67 1,4 19,28 1,21 1,37 11,68 0,95 1,1 13,64 0,55 0,7 21,43 

6 2,68 2,61 2,68 3,88 3,96 2,02 4,78 4,89 2,25 4,54 4,86 6,58 

7 2,05 2,49 17,67 1,56 1,55 0,65 0,79 0,99 20,20 0,58 0,69 15,94 

8 1,31 1,38 5,07 0,85 0,91 6,59 0,62 0,65 4,61 0,46 0,47 2,13 

9 1,58 1,82 13,19 3,12 3,21 2,80 3,69 3,82 3,40 3,11 3,19 2,51 

10 0,97 1,33 27,07 1,47 2 26,5 2,43 2,66 8,65 2,87 2,86 0,35 

11 3,97 4,09 2,93 3,35 3,48 3,74 2,24 2,39 6,28 1,48 1,6 7,5 

12 0,83 0,76 9,21 0,82 0,8 2,5 0,79 0,82 3,66 0,67 0,74 9,46 

13 3,88 3,5 10,86 3,96 4,1 3,41 4,1 4,53 9,49 3,49 4,18 16,51 

14 1,24 1,43 13,29 1,51 1,59 5,03 1,47 1,55 5,16 1,24 1,26 1,59 

15 1,53 1,38 10,87 1,5 1,37 9,49 1,11 1,12 0,89 0,77 0,9 14,44 

16 1,27 1,34 5,22 1,57 1,73 9,25 1,9 2,26 15,93 1,97 2,25 12,44 

17 0,94 1,09 13,76 1,23 1,35 8,89 1,59 1,63 2,45 1,57 1,65 4,85 

18 0,97 1 3 1 1,14 12,28 1,18 1,2 1,67 1,11 1,08 2,78 

19 2,19 2,31 5,19 1,39 1,48 6,08 0,93 0,94 1,06 0,63 0,69 8,69 

20 1,88 1,74 8,05 1,27 1,16 9,48 0,88 0,8 10 0,65 0,6 8,33 

21 2,74 3 8,67 2,37 2,53 6,32 1,78 2,03 12,32 1,28 1,55 17,42 

22 2,95 2,57 14,79 2,02 1,9 6,31 1,37 1,37 0 0,95 0,97 2,06 

23 2,91 2,79 4,30 2,97 2,79 6,45 2,34 2,26 3,54 1,78 1,64 8,54 

24 0,99 1,12 11,61 1,45 1,51 3,97 1,8 1,83 1,64 1,74 1,71 1,75 

ORTALAMA 1,95333 1,9925 9,34344 1,98042 2,04042 7,84574 1,87 1,9625 6,256 1,57625 1,66125 9,07481 

STDSAPMA 0,90121 0,84905 6,39861 0,92831 0,91886 5,96009 1,06281 1,11986 5,22672 1,027 1,11955 6,31641 
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5. TARTIŞMA 

Jinekolojik tümörlerin radyoterapisinde sıklıkla pelvik yapılar, özellikle rektum ve 

mesane yüksek doz alır. Rektum ve mesanede meydana gelen geç komplikasyonlar törapatik 

oranı ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir (16,23). Bu nedenle intrakaviter 

brakiterapide rektum ve mesane dozlarını in vivo olarak kontrol etmek gerekir. İn vivo 

dozimetri için TLD en uygun dozimetri yöntemlerinden biridir (11). 

Mesanede ICRU referans noktası mesane balonunun yüzeyindedir. Biz bu çalışmada 

TLD’leri foley sonda balonunun ortasına yerleştirebildik. Sonda balonunun mesane 

boynundaki konumunda meydana gelen küçük değişiklikler nedeniyle, mesane dozunu ICRU 

referans noktasından yaklaşık 1-1,5 cm uzakta ölçebildik. Bu durum dozda ortalama % 67 

azalmaya neden oldu. Claudia Waldhausl ve arkadaşlarının (26) yaptığı çalışmada; mesanede 

probu foley sonda balonunun ortasına yerleştirebilmişlerdir. Bu durum ICRU referans 

noktasından yaklaşık 12 mm uzaklaşmaya neden olmuştur. Bu da dozda yaklaşık % 43 

azalmaya neden olmuştur. 

 Çalışma referans noktalarında, bilgisayarla ortogonal filmlerden hesapladığımız 

dozlar ile TLD kullanarak ölçtüğümüz dozlar arasında ortalama % 7,06 kadar bir  fark 

bulduk.  

Bazı hastalarda TLD ile ölçülen mesane dozlarını, ortogonal filmlerden 

hesapladığımız mesane dozlarından daha yüksek bulduk. Bunun nedenlerinden biri mesane 

referans noktası aplikatörün gerisinde (baş-ayak doğrultusunda ayak yönünde) kalması 

nedeniyle kaynak geçişleri esnasında da doz almasıdır. Bu ise bilgisayar tarafından 

hesaplanamamaktadır. Ayrıca TLD’leri mesane sondasına önceden yerleştirdiğimiz için 

TLD’ler röntgen ışınlarından da doz almaktadır. Üç hastada aldığımız ölçümlere göre bu doz 

ortalama 0,43 cGy civarındadır. Literatüre göre, pelvisin AP ve Lat filmlerinden alınan 

toplam doz 0,4-0,6 cGy civarındadır (15,22).  

ICRU referans noktası dozu ile çalışma referans noktası arasındaki dozun çok farklı 

(%67) oluşu mesane referans dozunu değerlendirmede tek nokta dozunun yetersiz olduğunu 

göstermektedir. Literatüre göre; intrakaviter tedavide mesane dozu inhomojen olarak 

dağılmaktadır ve hastanın kişisel anatomisine bağlıdır (hastalığın yayılımı, aplikatör düzeneği 

ve uygulamanın teknik detayları) (10). Çoğu hastada dozlar mesane toleransının altında 
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kalmaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda mesane tabanında hesaplanan dozlar ICRU referans 

noktasında hesaplanan dozlardan daha yüksek bulunmuştur. Hastaların bir kısmında mesane 

tabanı mesane boynunun aldığı dozun iki katı kadar yüksek doz almıştır (2,10,12). 

Rektuma yerleştirilen 1 cm çapında rektal tüpün içine 0,47 cm çapında, içinde TLD 

bulunan sonda yerleştirilerek rektum referans noktalarında doz ölçümü yapıldığından ICRU 

referans noktasından yaklaşık 0,5 cm uzaklaşılmıştır. Bu nedenle elde ettiğimiz değerler 

ICRU referans noktası değerlerinden daha düşüktür. Literatüre göre, yapılan çalışmalarda in 

vivo ölçülen dozlar genellikle hesaplanan ICRU referans noktalarından düşüktür. Bu problem 

ICRU referans noktalarının tam olarak pozisyonlandırılamaması ile izah edilebilir (23,26).  

Claudia Waldhausl ve arkadaşlarının (26) yaptığı çalışmada rektumda kullanılan prob ICRU 

referans noktasından yaklaşık 0,5 cm kaymaya neden olmuştur ve bu da dozda % 16 

azalmaya neden olmuştur. 

Rektumda yaptığımız ölçümlere göre; ortogonal filmlerden hesapladığımız rektum 

ortalama doz değerleri ile TLD kullanarak yaptığımız ölçümlerden elde ettiğimiz ortalama 

doz değerleri arasıda yaklaşık % 6,16 fark bulduk. T. Lahtinen ve arkadaşları (16) rektumda 

TLD ile ölçtükleri dozu ortogonal filmlerden hesapladıkları dozlardan % 3,6 yüksek 

bulmuşlardır. Ayrıca hastaların anatomisine bağlı olarak ICRU referans noktasındaki dozlar 

ve hesaplanan maksimum dozlar arasında % 30’a varan farklılıklar da bulmuşlardır. Ayrıca 

rektumda yaptığımız ölçümlerde bulunan değerlere göre maksimum rektum referans noktası 

sabit değildir. Bu nokta hastanın anatomik yapısına, aplikatörün konumuna veya tümörün 

yayılımına bağlı olarak değişebilmektedir. Hesaplanan ve TLD ile ölçülen maksimum doz 

noktalarında farklılıklar olmuştur. Bunun nedeni lokalizasyon belirsizlikleri ve aynı şartların 

tekrarlanabilirliğidir. Literatürde de benzer sonuçlar bildirilmiştir (24). 

Rektumda yaptığımız ölçümlere göre filmlerden hesapladığımız dozları TLD ile 

ölçtüğümüz dozlardan genellikle daha yüksek bulduk. Hesaplanan ve ölçülen dozlar 

arasındaki farkın nedenlerinden biri, referans noktaların koordinatlarının belirlenmesinde  ± 1 

mm’lik farkın hesaplanan dozu ± % 3-10 değiştirmesidir. Kyristina ve arkadaşlarının (23) 

yaptıkları çalışmada referans noktanın ± 1 mm değişmesi rektal dozu ± % 3 değiştirmiştir. 

Karin ve arkadaşları (12) ise mesafedeki 1 mm farkın ± % 10 doz değişimine neden olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Literatüre göre; TLD ölçümleri ile film hesapları arasındaki değişim TLD’lerin 

kalibrasyon hatalarından kaynaklanabileceği gibi lokalizasyon hatalarından da 
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kaynaklanabilir. TLD’ler Co-60 ile kalibre edildiğinden ortalama ± % 3 ,6; hatta % 7,5’a 

kadar varan sapmalar olabilmektedir (12). Ayrıca TLD’lerin cevap hassasiyeti kaynaktan 1-

12 cm mesafelerde ± % 4’ kadar değişebilmektedir (13). 

Yaptığımız çalışmada TLD ile ölçtüğümüz dozların ortogonal filmlerle 

hesapladığımız dozlarla uyumlu olduğu görülmektedir. Karin S. Kapp ve arkadaşlarının (12) 

yaptıkları çalışmada ortogonal filmlerden hesapladıkları ve TLD ile ölçtükleri rektal dozlar 

oldukça uyumludur. İn vivo TLD dozimetri ile filmlerden elde ettikleri dozlar 

karşılaştırıldığında maksimum sapma ± % 20’dir. Elde ettiğimiz sonuçlar literatürle 

uyumludur. Yapılan bir diğer çalışmada ölçülen ve hesaplanan dozlar arasında % 10-20 

civarında fark bulunmuştur (4). Bu nedenle TLD en uygun in vivo dozimetri tekniklerinden 

biridir.  

Sonuç olarak; TLD ile in vivo olarak yaptığımız ölçümler sonucunda elde ettiğimiz 

değerlerle, ortogonal filmler kullanarak planlama bilgisayarıyla hesapladığımız değerler 

uyumlu bulunmuştur. Planlama bilgisayarı referans noktaların doz hesabında ve tedavi doz 

hesabında doğrulukla kullanılabilir. Ancak, özellikle mesane dozu inhomojen olarak 

dağılmaktadır. Bu nedenle mesane ICRU referans noktası mesane dozimetrisi için yeterli 

değildir. Nokta doz yerine hasta anatomisi ve tümör geometrisine bağlı olarak  CT, MR 

destekli üç boyutlu dozimetri ile doz-volüm histogramları değerlendirilerek volüm dozlarının 

kullanılması daha uygun olacaktır. 
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FORMLAR 

GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU 

 Sayın Hastamız 

 Tedavi amacıyla size uygulanacak olan High Dose Rate  (HDR) brakiterapi tedavisinin daha 

iyi bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla bir çalışma yapmaktayız. Bu nedenle tedaviniz 

esnasında, tedavi gereği size yerleştirilecek olan rektum işaretleyicisine ve sondaya TL dozimetreler 

yerleştireceğiz. Bir TL dozimetre yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğündedir. Üç dozimetre bir grup 

olacak şekilde; dört grup dozimetre rektumda, bir grup da mesanede kullanılacak. Öncelikle 

yerleştirilen rektum işaretleyicisi ile röntgen filminiz çekilecek. Daha sonra sondaya yerleştirdiğimiz 

dozimetreler rektum işaretleyicisi çıkarılarak onun yerine yerleştirilecek. Mesanede ise; mesaneye 

yerleştirilen sonda içine, mesane boynuna gelecek şekilde dozimetreler yerleştirilecek. Işınlama 

bittikten sonra bu dozimetreleri çıkartıp TL okuyucusunda okuyacağız. Bu çalışmayla sizde 

oluşabilecek yan etkiler azaltılmaya çalışılacak.  

 Bu işlem size hiçbir zarar vermeyecektir. Maddi olarak sizden ve varsa bağlı bulunduğunuz 

kurumdan hiçbir ücret talep edilmeyecektir (hastalık nedeniyle yapılması zorunlu giderler dışında). 

Aynı zamanda bu uygulama için size herhangi bir ücret ödenmeyecektir. İsminiz saklı tutulacaktır. 

Etik kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilecektir. Araştırma sırasında ortaya 

çıkan, sizi ilgilendirebilecek bir bilgi söz konusu olduğunda , bu, size bildirilecektir. 

 Yazılı onay vermiş olsanız bile araştırmanın herhangi bir döneminde araştırmadan 

vazgeçmekte özgürsünüz. 

 Yapılacak olan bu işlemi herhangi bir baskı altında kalmadan kabul ediyorum. 

 Hastanın veya yasal temsilcisinin 

 Adı Soyadı:                                                                                           İmza: 

Yardımcı araştırıcının  

Adı Soyadı:   Emriye Algül                                                                   İmza: 

Tanık hastane personelinin  

Adı Soyadı                                                                                              İmza : 

 

Bir soru veya sorununuz olduğunda başvurabileceğiniz doktorun 

Adı Soyadı : Prof. Dr. Işık ASLAY 

Tel : 05324678308 
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