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ÖZET 

Gözcü, S. (2008). Yüksek Enerjili Foton Huzmeleri İçin Küçük Alan Dozimetrisinin 

Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Yoğunluk ayarlı radyasyon tedavisinde ( YART), her bir alan 1x1cm2 kadar küçük 

olabilen çok sayıda alt alanlardan oluşur. Bu çalışmada Oncor lineer hızlandırıcının 

multilif kolimatörüyle (MLC) oluşturulan küçük alanların dozimetrik parametreleri 

araştırılmıştır.  

Ölçümler, 6 ve 18 MV’ de yapıldı. Yüzde derin dozları (%DD), doku- maksimum oranı 

değerleri (TMR),  doz profilleri ve rölatif doz faktörleri farklı volümlü iyon odaları ve 

film dozimetrisiyle araştırıldı.  

6 ve 18MV’de 4x4, 5x5 ve 10x10 cm2 alanların % DD değerleriyle BJR 25 arasında %1 

fark görülmüştür. 6 MV’ de TMR değerleri, PinPoint ile 0,008; semiflex iyon odası ile 

0,007 farkla uyumludur. 18 MV için 0,013 ve 0,010 fark bulunmuştur. 

Küçük alanlarda film ve PinPoint’in doz profilleri benzer iken, 3x3cm2 den büyük 

alanda iyon odaları yüksek doz bölgesinde düşük doz cevabı sergilemektedir. Bu 0,125 

cm3 iyon odasıyla  daha belirgindir. En geniş yüksek doz profili ve en dar penumbra 

film dozimetrisiyle bulunmuştur. 

Küçük alanlarda PinPoint iyon odası, 0,04cm3 iyon odası ve film, diğer iyon 

odalarından daha yüksek doz cevabına sahiptir. 0,6cm3 iyon odası küçük alanlarda ciddi 

doz düşüklükleri sergilemektedir Tedavi planlama sisteminin verdiği rölatif doz 

faktörleri 3x3 cm2 ve daha büyük alanlarda tüm iyon odaları ve Gafchromic EBT film 

sonuçlarıyla uyumludur. 

PinPoint ve 0,125 cm3 iyon odası derin doz ölçümlerinde uygundur. Ancak doz 

profillerinde EDR ve X-Omat V filmler daha iyi sonuç vermektedir. Doz verimi 

ölçümlerinde çözünürlüğü yüksek iyon odaları ve Gafchromic filmin kullanılması 

uygundur. 0,6 cm3 iyon odaları, küçük alanlarda absorbe doz için uygun değildir. 

PinPoint iyon odası küçük alanların absorbe doz ölçümleri için iyi bir seçimdir.  

 

Anahtar Kelimeler: küçük alan dozimetrisi, derin doz, doz verimi, penumbra  
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                                               ABSTRACT 

Gözcü, S.Analysis of Small Field Dosimetry for High Energy Photon Beams. Istanbul 
University, Institute of Health Science, Department of Basic Oncology, M.Sc. Thesis. 
Istanbul. 2008. 

 

In Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), each field consists of small 

subfields with widths of only 1x1cm2. In this study, dosimetric parameters of multileaf 

collimator (MLC) defined small fields of an Oncor linear accelerator were investigated. 

 Measurements were made for a 6 and 18 MV. The percentage depth dose (PDD), tissue 

maximum ratios (TMRs), dose profiles and relative dose factors (RDF) were studied by 

different-volume ion chambers and film dosimetry.  

Results show that, the difference between PDD values of 4x4, 5x5 and 10x10cm2 fields 

and BJR 25 is 1%. The difference between TMR values with PinPoint, semiflex 0.125 

cm3 chambers and BJR 25 is within 1% for 6 MV. For 18 MV, the difference of 0.013 is 

found. While the dose profiles of PinPoint and films are similar for smaller fields, 

chambers underestimate the dose at high dose region for the fields bigger than 3x3 cm2. 

This is more significant for 0.125 cm3 chamber. The largest high dose profile and 

narrowest penumbra are found by using film dosimetry.  

For RDF, the Pinpoint, 0.04 cm3 chambers and film have higher dose response with 

respect to other chamber in small fields. In the usage of 0.6 cm3 ionization chamber for 

small fields, the significant dose decreases are observed. Comparison between measured 

RDF and the RDF calculated by the treatment planning system (TPS) shows good 

agreement except for fields smaller than 2x2 cm2.The results of all chambers and 

Gafchromic EBT film are in agreement with each other for the field sizes bigger than 

the 3x3 cm2. 

The Pinpoint and 0.125 cm3 chamber are suitable for PDD. However, EDR and X-

OmatV films yield better results in dose profiles. High resolution-chambers and 

Gafchromic film are appropriate for output measurements. The 0.6cm3 chamber is not 

suitable for small field dosimetry.  The PinPoint is a good choice for the absorbed dose 

measurement of small fields.  

 

 

 

Key Words: small field dosimetry, depth dose, relative dose factors, penumbra



1 GİRİŞ VE AMAÇ 

            Yüksek enerjili foton ışınları, cilt koruyucu etkiye sahip olup özellikle 

derin yerleşimli lezyonların tedavisinde kullanılırlar. Tedavi alanları planlama 

sisteminde hedef volümün şekline ve yerleşimine göre oluşturulur. Bu alanların 

oluşturulmasındaki temel prensip, kritik yapıları ve etrafındaki sağlıklı dokuları 

minimum ışınlarken planlanan hasta dozunu targete en uygun şekilde vermektir. Bu 

prensip doğrultusunda, 3 boyutlu radyasyon tedavisi, günümüzde kanser tedavisinde 

standart haline gelmiştir. Bu tedavi ile elde edilen doz dağılımları, planlanan target 

volüme en uygun izodoz yüzeylerini oluşturur. Ayrıca planlanan target volümle 

yakınındaki kritik yapılar arasındaki hızlı doz düşüşünü sağlayarak riskli organ 

korumasını sağlar. Günümüzde bu tedaviyi daha konformal yapan yoğunluk ayarlı 

radyasyon tedavisi (YART) geliştirilmiştir. Bu tedavi cihazın radyasyon çıkışında çok 

yapraklı (lifli) kolimatörlerin (MLC) bilgisayar kontrollü hareketiyle çok sayıda farklı 

büyüklük ve şekildeki alanların üst üste getirilmesiyle yapılmaktadır. Alan boyutları, 

sıklıkla, küçük alan olarak kabul edilen 4x4cm2 den küçük olmaktadır. Sonuçta hastaya 

dozun önemli bir kısmı küçük radyasyon alanlarıyla verilmektedir. Küçük radyasyon 

alanları stereotaktik radyo cerrahide sıklıkla kullanılmaktadır. Çeşitli araştırmacılar, 

küçük alan dozimetrisinin farklı yönleri üzerinde çalışmalar yapmışlardır (1,2,3). 

   MLC’lerin genel dozimetrik karakteristikleri birçok çalışmacı tarafından 

araştırılmış olmasına karşın (4,5,6), küçük alanların dozimetrik karakteristikleri hala 

araştırma konusudur. Küçük alanlar, bazı dozimetrik problemlerin doğmasına neden 

olurlar. Bu problemlerden biri tedavi alanı içerisindeki ani doz düşüşleridir. Doz 

düşüşlerine, alan kenarlarına saçılan elektronlardan dolayı bozulan elektronik denge 

sebep olur ve yüklü parçacık dengesinin azlığı ve hızlı doz düşüşleri (gradyentleri),                        

olması gereken absorbe dozdan sapmalara neden olur. Bir diğer problem ise, doz 

ölçümlerinde kullanılan dedektör boyutlarının tedavi alanlarına kıyasla büyük olmasıdır. 

Bu yüzden hassas doz ölçümü almak güçleşmektedir. Kullanılan dedektörler sadece 

huzme büyüklüğünden küçük olmamalı, aynı zamanda penumbra bölgesindeki hızlı doz 

düşüşünü tanımlayacak yeterli çözünürlüğe sahip olmalıdır (7,8). Bu nedenle YART 

yapan ve küçük alanları kullanan merkezlerin kendi koşullarında bu dozimetrik 

özellikleri belirlemeleri gerekmektedir. 
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Bu çalışmada; İ. Ü. Onkoloji Enstitüsünde bulunan ONCOR lineer hızlandırıcı 

(6-18 MV) cihazında MLC ile oluşturulacak 1x1 - 10x10 cm2 arasındaki kare alanların 

yüzde derin dozları (%DD), doku-maksimum oranları (TMR) ve doz profilleri; 1x1- 

15x15cm2 arasındaki alanların rölatif doz faktörleri (RDF) gibi dozimetrik parametreler 

farklı volümlü iyon odaları ve film dozimetrisiyle araştırıldı. Kullanılan yöntemlerden 

elde edilen sonuçlar kıyaslandı. Doz profilleri ve rölatif doz faktörleri, tedavi planlama 

sisteminin verileriyle karşılaştırıldı.   
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2 GENEL BİLGİLER 

2.1. Radyoterapi (Işın Tedavisi) 

 

        Radyoterapi yaklaşık yüz yıldır kanserlerin tedavisinde kullanılan 

yöntemlerden biridir. Kanser hücrelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak iyonlaştırıcı 

radyasyonla öldürülmesi temeline dayanır. Radyoterapide en önemli kural, tümöre 

maksimum dozu verirken çevresindeki riskli organların ve sağlıklı dokuların mümkün 

olan en az dozu almasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak üç 

boyutlu konformal radyoterapi (3D CRT), YART, organ hareketlerini takip ederek 

yapılan görüntü takipli radyoterapi (Image Guided Radiation Therapy, IGRT) ve 

tomoterapi gibi gelişmiş teknikler uygulanmaktadır. Bu nedenle radyoterapide, 

planlanan hedef volümünün 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. 

Konformal radyoterapide malign (kötü huylu) hastalığa sahip bir hastanın 

tedavisi için ilgili organın, sağlıklı doku ve organ volümlerin sınırlarının üç boyutlu 

olarak belirlenmesi gerekir. Bu volümler: 

Tanımlanabilir Tümör hacmi (Gross Tumor Volume, GTV), 

Klinik hedef volüm (Clinical Target Volume, CTV), 

Planlanan hedef volüm (Planning Target Volume, PTV), 

Tedavi hacmi (Treated Volume), 

Işınlanan volüm (Irradiated Volume), 

Riskli organ (Organs at Risk, OR) ve 

Planlanan riskli organ hacmi (Planning Organ at Risk Volume, PRV). 
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2.1.1 Tanımlanabilir Tümör Hacmi (GTV): 

Tümör hacmi (GTV) tanımlanabilir, sınırları belirgin kitlenin bulunduğu ve 

malign büyümenin olduğu yerdir. Genişliği ve miktarı bilgisayarlı tomografi (BT), 

nükleer manyetik rezonans görüntüleme (MRI), radyografi, ultrason, Pozitron Emisyon 

Tomografisi  (PET) gibi farklı görüntüleme teknikleri aracılığı ile tayin edilebilir (9). 

2.1.2 Klinik Hedef Volüm (CTV): 

Klinik hedef volüm (CTV) tanımlanabilir tümör hacmi (GTV)’ni ve/veya yok 

edilmesi gereken sub-klinik malign hastalığı içeren doku hacmidir. Radyoterapinin 

amacına ulaşabilmesi için bu hacmin tamamen tedavi edilmesi zorunludur (9). 

2.1.3 Planlanan Hedef Volüm (PTV): 

Planlanan hedef volüm (PTV), tedavi planlaması için kullanılan geometrik bir 

kavramdır. Ayrıca bu tanım, önceden belirlenen ve klinik hedef hacme verilmek istenen 

doz için uygun demet alanı ve uygun demet yerleşiminin belirlenmesinde kullanılır (9). 

SM (Set-up margin) 

Tedavi süresince hasta set-up’ında değişikler (hasta pozisyon değişikliği, 

aygıtların mekanik farklılığı, dozimetrik farklılıklar, set-up hataları, BT/simülatör/tedavi 

aygıtı-koordinat hataları, insan faktörü) hedef volümde değişikliğe yol açar. Bu yüzden 

planlanan hedef hacmin belirlenmesinde hasta ve ışın pozisyonuna bağlı günlük 

değişiklikler (SM) göz önüne alınmalıdır (9). 

IM (Internal Margin) 

Planlanan hedef volüm fizyolojik nedenlerle oluşan CTV içindeki anatomik 

yapıların şekil, boyut ve pozisyon değişikliklerini içermelidir. 

-solunum 

-mesane-rektum doluluğu/boşluğu 

-kalp atımı 

-bağırsak hareketleri.... 

gibi fizyolojik değişikler internal margini oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak PTV; 

                                 PTV=CTV+IM+SM            dir (9). 
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2.1.4 Tedavi Volümü: 

 Tedavi volümü planlanan volüm absorbe doz değerindeki izodoz eğrisiyle 

çevrilmiş volümdür. Tedavi tekniklerinin sınırlı olması nedeniyle belirlenen absorbe 

dozu sadece target veya planlanan volüme vermek imkansızdır. Bu nedenle tedavi 

hacmi planlanan hedef volümden daha büyüktür (9).   

2.1.5 Işınlanan Volüm: 

Işınlanan volüm normal doku toleransına göre önemli sayılan bir absorbe dozu 

alan, tedavi volümünden daha büyük bir volümdür. Işınlanan hacmin absorbe doz 

seviyesi, tanımlanan absorbe dozun % si (%50) olarak ifade edilir. Işınlanan volüm 

kullanılan tekniğe bağlıdır (9). 

2.1.6 Riskli Organ (OR): 

Riskli organ (kritik normal yapı), radyasyon hassasiyeti olan, tedavi 

planlamasını ve/veya önceden belirlenen dozu etkileyen normal dokular (omurilik, göz 

lensi vs..)’dır (9). 

2.1.7 Planlanan  Riskli Organ Volümü (PRV):   

           Hasta hareketiyle riskli organ da hareket eder ve fizyolojik değişikliklere maruz 

kalır. Bu nedenle riskli organ hacmine de ilave marjlarla planlanan riskli organ hacmi 

belirlenir. Risk altındaki organlarda beklenmedik yüksek dozları önlemek için PTV 

içindeki hacmini belirlemek ve PTV\PRV ilişkisine göre doz düzenlemesi yapmak 

gerekir. 

  Tüm bu volüm kavramları şekil 2.1 de şematik olarak gösterilmiştir. 

                       

                  Şekil 2-1 Radyoterapide kullanılan volüm kavramları 
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2.2 ELEKTROMANYETİK RADYASYONLAR 

 
            İvmeli hareket eden yüklerin oluşturduğu, hava, boşluk veya madde gibi 

ortamlarda bir tür enerji yayılımı olan, elektrik (E) ve manyetik (H) olmak üzere iki alan 

ve vektörel yöne sahip bütün sinüzoidal dalgalara elektromanyetik radyasyon 

denmektedir (Şekil 2.2 ). 

 

                           Şekil 2-2 Elektromanyetik radyasyonun E ve H alanı 

Gamma ışınlarından radyo dalgalarına kadar yayılmış sürekli bir dalga dizisi, 

frekanslarıyla ters orantılı elektromanyetik spektrum oluşturur. Spektrumun çeşitli 

kısımlarına verilen isimler tarihsel nedenlerledir. Bunlar yalnızca ışımanın kaynağına 

göre yapılan bir sınıflandırmayı gösterirler. Işımanın fiziksel karakteri tüm dizide 

aynıdır. Her bir bölgede ışınımlar aynı hız ve aynı elektromanyetik karakterdedirler. 

Aralarındaki tek fark, frekanslarının ve dalga boylarının farklı oluşudur. Tarihsel adlarla 

anılan bölgeler birbirinin içine girmişlerdir. Fakat yine de bu isimler ışımaların ortak 

kaynağını gösterir. Radyo dalgaları ve mikrodalgalar, iletkenlerin içinde hareket eden 

elektronlardan; kızılötesi ışımalar, sıcak maddelerden; görünür ışık, çok sıcak 

maddelerden; morötesi ışınımlar, elektrik arklarından ve gaz boşalmalarından; X-ışınları 

elektronların atomlarda yörünge değiştirmelerinden veya ivmeli hareket etmelerinden; 

gamma ışınları ise, radyoaktif atomlarınçekirdeklerinden çıkarlar (10). 

Elektromanyetik radyasyonların madde ile etkileşimini dalga boyları belirler. 

Dalga boyları küçük, frekansları yüksek elektromanyetik radyasyonlar, enerjilerini 

etkileştikleri maddeye aktarmak suretiyle, maddedeki atomları doğrudan veya dolaylı 

yollarla iyonlaştırabiliyorsa bunlar “iyonlaştırıcı radyasyon”, iyonlaştıramıyorsa 

“iyonlaştırıcı olmayan radyasyon” olarak tanımlanmaktadırlar. 

X ve γ ışınları, iyonlaştırıcı radyasyonu oluştururken; radyo dalgaları, 

mikrodalgalar, kızıl ötesi ışık, mor ötesi ışık (ultraviyole) ve görünür ışık gibi 



 

 

7 

7 

spektrumdaki diğer elektromanyetik dalgalar iyonlaştırıcı olmayan radyasyonu 

oluştururlar. 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun madde ile etkileşimi iyonlaştırıcı 

radyasyondan farklıdır. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun fotonu maddeyle 

etkileştiğinde madde uyarılır ve foton, maddenin moleküler yapısına göre değişen diğer 

bir foton şeklinde yansıtılır. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun dalga boyu 1 nm’den 

büyük ya da eşittir. 

Görülebilir ışığı geçiren maddeler saydam (transparent), yarı geçirgen maddeler 

yarı saydam (translucent), geçirmeyen maddeler ise opak olarak adlandırılır. Radyoloji 

pratiğinde kullanılan tanısal amaçlı X-ışınını fazla geçiren vücut yapıları (akciğerler, 

yağ dokusu gibi) radyogeçirgen, az geçiren vücut yapıları (kemik, kalsifikasyon gibi) 

ise radyoopaktır. 

2.2.1 İyonlaştırıcı Radyasyonun Etki Mekanizmaları 

İyonlaştırıcı radyasyon enerjisinin bir ortam tarafından soğurulması, ortam 

moleküllerinde doğrudan ve dolaylı hasara neden olur. Hasar, kritik molekül 

atomlarının iyonlaşmasıyla moleküllerin etkinliğini kaybetmesi ya da fonksiyonlarının 

değişmesiyle doğrudan olarak veya kritik moleküllerde toksisiteye neden olan serbest 

radikallerin oluşması ve biyolojik etkilerin ortaya çıkmasıyla dolaylı olarak meydana 

gelir. Bu etkileşimler, ortamda oluşan koparılmış elektronlar ile ortam molekülleri  

arasında meydana gelir. Bir hücre büyük ölçüde su içerdiği için bir çözelti olarak kabul 

edilebilir. Radyasyon çözelti içerisindeki kritik moleküllere doğrudan etkiden daha çok 

dolaylı olarak etki eder. Doğrudan etkide, değişikliğe uğrayan molekül doğrudan 

doğruya iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalır ve uyarılmış duruma geçer. Dolaylı etkide 

ise, iyonlaştırıcı radyasyon sonucu oluşan bazı ara ürünler başka bir dizi kimyasal 

reaksiyona girerek diğer moleküllerin değişmesine neden olurlar. 

2.2.2 Doğrudan Etki 

Radyasyon enerjisinin soğurulmasıyla fotoelektrik ve compton etkileşimleri 

meydana geliyorsa atomlar doğrudan iyonlaşır. Fotonun, maddenin elektronları ile 

etkileşmesi sonucu fotoelektrik ve Compton olayları oluşurken, çift oluşum olayı, 

fotonun içinden geçtiği maddenin güçlü çekirdek alan etkileşmeleri sonucu oluşur. 

İyonlaştırıcı radyasyon tiplerinden yüksek doğrusal enerji transferi (LET) değerine 

sahip olanlarda doğrudan etki baskındır. Maddeyle etkileşen ve maddeyi 

iyonlaştıramayan fotondan soğurulan enerji ile atomlar uyarılır (uyarılmış atomlar: 
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kimyasal olarak reaksiyona girmesi çok kolay olan atom ve moleküllerdir). Daha sonra, 

atomdaki fazla enerji, moleküldeki zayıf bağlı kısma transfer edilerek bağ kırılmalarına 

neden olabilir (11,12). 

2.2.3 Dolaylı Etki 

Uyarılmış veya iyonlaşmış moleküller içerdikleri fazla enerjiyi, molekül 

atomlarını bir arada tutan bağları koparmak suretiyle atarak bu bağı oluşturan iki 

elektrondan birer tanesini yanında sürükleyen iki serbest radikal haline gelir. Oksijen, 

hidrojen ve biyolojik serbest radikal oluşumlarının, lipit peroksidasyon zincir 

reaksiyonları ve başta intestinal kanamalar olmak uzere miyokardial iskemi 

karsinogenezis, katarak oluşumu, solunum düzensizliği, DNA zincir kırılması, 

mutajenik ve karsinojenik etkiler oluşturduğu saptanmıştır (13,14). 

2.2.4 Radyasyonun Hücreye Etkisi 

İyonlaştırıcı radyasyonun etkisiyle hücrede oluşan hasarlar üçe ayrılır. 

            i) Öldürücü (lethal) hasar: Hücrede oluşan hasar tamir edilemez ve hücrenin 

yaşamsal fonksiyonları etkilenir. Ani hücre ölümü için 200-300 Gy’lik doz gereklidir. 

Klinikte uygulanan 2 Gy civarındaki bir seanslık dozlarda ise, hücre birkaç mitoz 

gösterdikten sonra bölünme yeteneğini kaybeder. Bu olay, zaman içinde nispeten 

gecikmiş bir ölüm olarak tarif edilir. Işın tedavisine başladıktan ancak bir süre sonra 

tümörde küçülme görülmesi bu nedenledir. 

ii) İkinci derecede öldürücü (sublethal) hasar: Tek başına ölümcül (letal) 

değildir ve tamir edilebilir. Ancak subletal hasarın çok sayıda olması hücre ölümüne 

neden olabilir. 

iii) Potansiyel letal hasar: Eğer hücre bölünmesi kısa bir zaman içinde 

meydana 

gelirse ölüme yol açan, ancak bölünme gecikirse tamir edilebilen hasarlardır (15). 

2.3 X - IŞINLARI 

Basıncı 10–3 mmHg’ya kadar düşürülmüş cam bir tüpün içine yerleştirilmiş 

anot ve katot levhaları arasına çok yüksek elektriksel gerilim (106 – 108 volt) uygulanır. 

Kinetik enerji kazanarak katodu terk eden hızlı elektronların, anot üzerine yerleştirilen 

erime sıcaklığı yüksek bir metal hedefe çarpması sonucu X ışınları oluşur. Hedef metale 

çarpan elektronların kinetik enerjilerinin %99’u ısıya, %1’i X ışınlarına dönüşür. Tüp 

üzerine açılan pencerelerinden çıkan ışınları denetim altına almak için kolimatör 
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yerleştirilir. Meydana gelen X ışınlarının enerji ve dalga boyu hedefin atom kütlesine ve 

katot ışını elektronlarının enerjilerine bağlıdır. 

2.3.1 X-Işınlarının Elde Edilmesi 

 
X ışınları iki yolla elde edilir. 
 

2.3.1.1 Brems (frenleme) X ışını 

Bu tip X ışınları hızlandırılmış elektronların yüksek atom numaralı (tungsten, 

molibden vb.) hedefe çarpıp birdenbire durdurulmaları sonucunda meydana gelir. 

Yüksek hızlı elektron hedef çekirdeğinin yanından geçerken, Coulomb itme kuvvetinin 

etkisi ile yolundan sapabilir ve enerji kaybeder. Kaybedilen bu enerji boşluğa 

elektromanyetik radyasyon (brems ışınları) olarak yayılır. Elektron tungsten hedef 

içinde bir veya birden fazla etkileşmeye uğrayıp, enerjisini kısmen yada tamamen 

yitirir. Fotonun yayılma yönü hedefe düşen elektronların yönüne bağlıdır. Bu etkileşme 

sonucu oluşan X-ışınları spektrumu süreklidir. Elektron tarafından atom başına enerji 

kaybetme oranı, atom numarasının karesiyle (Z2) orantılıdır. Yani brems ışınlarının 

oluşumu hedef maddesinin atom numarası Z ile değişir. Karakteristik radyasyonun 

dalga boyu her element için sabit olmasına karşın, kesintisiz radyasyon birçok dalga 

boyunu içerir. 

2.3.1.2 Karakteristik X ışınları 

Bir etkiyle atom yörüngelerinden birinde oluşan boşluklar daha üst yörüngelerde 

bulunan elektronlar tarafından doldurulur. Bu esnada ortaya çıkan radyasyon sürekli 

spektrum çizgileri üzerinde keskin şiddet maksimumları ortaya çıkarır. Bunlara 

karakteristik X ışınları denir. Değişik atomların elektron enerji seviyeleri de farklıdır. 

Bu yüzden her atomun karakteristik radyasyonu o elektron yörüngesi için özeldir. Bir X 

ışını tüpünde anot katot arasındaki gerilimin değerine bağlı olarak brems ışınlarının 

oluşturduğu bir sürekli tayf, anot cinsine bağlı olarak da keskin çizgili karakteristik tayf 

görülür. 

2.4. Medikal Lineer Hızlandırıcılar 

Bir elektronik alet olarak hızlandırıcı sıradan bir televizyon tüpü ile birçok 

benzer özellik gösterir. Her ikisinde de, bir yüklü parçacık kaynağına (sıcak bir telden 

yayılan elektronlar), parçacıkları hızlandırmak için bir elektrik alanına (tv tüpünde104 

V ve bazı hızlandırıcılarda 107 V), ışının doğal eğilimi olan dağılmayı önlemek için 
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odaklama elemanlarına, ışını arzu edilen doğrultuda, seçilen bir malzemeden yapılmış 

hedef üstüne yöneltmek için saptırıcılara ve demetin hava molekülleri ile çarpışıp 

saçılmasını önlemek için bütün elemanları yüksek vakumda tutacak bir odaya 

gereksinim vardır (16). 

Radyoterapinin esasını X-ışınları ile yapılan tedavi teşkil etmektedir.  

Konvansiyonel enerji seviyesinde elde edilen x-ışınlarının giricilik kabiliyeti düşük 

olduğundan, derine yerleşmiş tümörlerin tedavisinde, tümörün üst kısmında bulunan 

sağlam dokular fazla miktarda doz almakta ve bilhassa cilt reaksiyonları fazla 

olmaktaydı. Kemik dokusu ile yumuşak doku arasındaki büyük soğurma farkları 

konvansiyonel X-ışınları ile yapılan tedavide bir sakınca teşkil etmekteydi. Bu sebepten, 

kemik ve diğer dokularda aynı soğurmayı verecek x-ışını cihazları üzerinde yoğun 

çalışmalar yapıldı. Yüksek enerjili X-ışını demetlerinin konvansiyonel tipte çalışan 

cihazlar ile elde edilemeyeceği anlaşıldığından, yüklü parçacıklar hızlandırılarak başka 

sistemler üzerinde araştırmalar yapıldı. Bu amaçlı ilk lineer hızlandırıcı, 1928 yılında 

İsveçli fizikçi Wideröe tarafından yapıldı. 1930’lu yılların sonunda yüksek frekanslı, 

çok kısa dalga boylu osilatörler geliştirilerek lineer hızlandırıcılarda, elektron 

hızlandırılmasında kullanıldı. Böylece değişik enerjilerde hem x-ışını hem de elektron 

demetleri veren cihazlar yapıldı. Bu cihazlar, mikrodalga frekansında duran ya da 

ilerleyen elektromanyetik dalgalarla çalışmaktadır. İlerleyen dalgalarla çalışan 

cihazlarda hızlandırıcı tüpün ucunda, gelen dalganın yansımasını önleyen soğurucu bir 

sistem vardır. Duran dalgalarla çalışan cihazlarda ise hızlandırıcı tüpün her iki ucunda 

en fazla yansımayı sağlayacak, böylece yansıyan dalgaların gelen dalgalarla girişime 

uğramasıyla duran dalgaların oluşturulduğu sistemler vardır. Günümüzdeki medikal 

lineer hızlandırıcıların da esasını oluşturan ilk mikrodalgalı hızlandırıcılar, 1948’de 

İngiltere ve 1955’de Amerika’da kurulmuştur (17). 

Modern bir lineer hızlandırıcı cihazıyla hasta tedavisi temsili olarak Şekil 2.3 te 

gösterilmiştir. 
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                           Şekil 2-3 Bir lineer hızlandırıcının genel görünümü 

 
Lineer hızlandırıcılar röntgen tüplerinin çalışma prensipleri ile çalışırlar. Ancak, 

normal X ışın tüplerinde elektronlar 400 kV’dan fazla hızlandırılamazlar. Anot ile katot 

arasındaki mesafe, lineer hızlandırıcılarda daha uzundur. Megavoltaj X-ışınları, katottan 

fırlatılan elektronların, megavoltaj elektrik potansiyel farkı ve mikrodalgalar sayesinde 

hızları ışık hızına yaklaştırılarak anoda çarptırılması sonucu elde edilir. 

Kaynak-cilt uzaklıkları ( SSD/FSD) genellikle 100 cm kadardır. Modern lineer 

hızlandırıcılar, gentri ekseninde 3600 dönerler ve eş merkezli rotasyon ışınlama 

tekniklerine uygun yapılmışlardır. 

Lineer hızlandırıcılarda, radyoaktif kobalt ünitelerinden daha yüksek enerjili 

ışınlar, daha keskin ve daha geniş alanlar elde etmek mümkündür. Ayrıca cilt koruyucu 

özellikleri, kobaltın gama ışınlarından daha fazladır. Lineer hızlandırıcıların bu 

avantajları olmasına rağmen, maliyetleri yüksek ve bakımları oldukça güçtür. Modern 

medikal lineer hızlandırıcıya ait blok şema, Şekil 2.4 ’te verilmiştir. 
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                                    Şekil 2-4Lineer hızlandırıcı blok şeması 

 
Çalışma prensipleri basitçe şöyledir : Güç kaynağı, merkezinde katot, çevresinde 

anot bulunan silindirik yapılı, impuls (atma) oluşturan şebeke ağı ve hidrojen thyratron 

lambalarını içeren modülatöre doğru akım verir. Elektrik akımı modülatörde depolanır 

ve bir kontrol sistemi, bu akımla belli aralıklarla titreşim oluşturur (mikrodalga) 

Modülatörden çıkan yüksek voltajlı atmalar magnetron veya klystron tüplerine ve aynı 

zamanda elektron tabancasına iletilir. Magnetron, elektromanyetik mikro dalgalar 

üreten, klystron ise elektromanyetik dalgayı güçlendiren düzeneklerdir. 15 MeV’dan 

daha büyük elektronlar için klystron kullanılır. Hızlandırıcı (dalga klavuzu=waveguide), 

silindirik tüpten oluşmuş yaklaşık 10 cm çapındadır. ¼ dalga boyu aralıklarla metalik 

disk veya diagramdan oluşan seri bakır odacıklardan ibarettir. Bu tüpe yüksek derecede 

vakum uygulanır (18). 

Elektron tabancasından elde edilen elektronlar 50 keV’luk enerji ile (ışık hızının 

beşte ikisi kadar) hızlandırıcı bakır tüpün içine gönderilir. Magnetron veya klystrondan 

çıkan elektromanyetik dalgalar hızlandırıcı tüpe gelir. Böylece, yaklaşık 10 cm çaplı 

odacıklarda 3000 MHz frekansında titreşimler oluşturulur. Odacıkta oluşan bu yüksek 

frekanslı elektromanyetik dalgalar, odacığın ortasındaki kanala iletilir. Bu arada 

elektron tabancasından elde edilen elektronlar, 50 keV ile hızlandırıcı bakır tüpe girer, 

elektromanyetik dalgalara bindirilir ve odacıktan odacığa bu kanal boyunca doğrusal 

olarak hızlanarak ilerler. Bir elektrodun (odacık) içine girmekte olan bir parçacık, ac 

geriliminin periyodunun yarısına eşit bir zaman için, alan olmayan bir bölgeye 

sürüklenir. Bu yolla gerilim kutuplanması, parçacığın sürüklenme tüpü içinde geçirdiği 

süre içinde tersine çevrilir ve daha sonra parçacık, bir sonraki boşluğu geçerken 
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hızlandırılır (18). Son odacıktan çıktığında elektronların hızları her odacıkta aldıkları 

hızların toplamına eşit olur. Bu işleme lineer hızlandırma denir (Şekil 2.6). 

    

 Şekil 2-5 Elektron tabancası ve yüksek frekanslı elektromanyetik dalga odacıklarından  
oluşan elektron hızlandırma tüpü 

 
Hızlandırıcı, içinde bir rezonans elektromanyetik sabit dalga bulunan bir boşluk 

olarak düşünülebilir. Yüksek enerjiler ve yüksek akımlar için bir ilerleyen dalga 

kullanmak daha verimlidir. Bu ilerleyen dalganın tepe noktasında, parçacıkların 

hızlandırıcının boyunu, sanki bir sörf tahtası ile okyanus dalgasının tepesinde gezinirmiş 

gibi katettiklerini hayal edebiliriz. Dirençsel kayıplar yüksek olduğundan, bu ilerleyen 

dalgayı sürdürmek için, hızlandırıcı boyunca düzenli aralıklarla güç verilmelidir. Bu 

nedenden ötürü hızlandırıcılar, sürekli bir demet yerine pulslu bir modla çalıştırılırlar. 

Pulslu moda güç, sadece zamanın küçük bir kesri içinde sağlanmalıdır (18). 

Lineer hızlandırma odalarına iletilen titreşimlerin hepsinin aynı frekansta 

olmasını sağlamak, frekans düzenleyicisi ve lineer hızlandırıcı tüpünde oluşabilecek 

iyonları tutarak daha önce oluşturulan vakumu sağlamak için vakum pompası kullanılır. 

Elektronları bir demet halinde toplamak ve bu halde hedefe göndermek için manyetik 

odaklayıcılar kullanılır. Yüksek enerjili elektronlar, hızlandırıcının çıkış penceresinden, 

en yüksek enerjilerini kazanarak, 3 mm çapında kalem huzme olarak çıkarlar. Enerjileri 

yaklaşık 5 MV/metre’dir. Daha yüksek enerjili ışınlar elde etmek için, bu huzme, tüp ile 

hedef arasındaki yönlendirici mıknatıs (bending) ile 900 veya 2700 saptırılarak elektron 

demetinin çıkacağı kafa kısmına yönlendirilir. Buradan da hedefe (target) veya yapının 

dışına verilir. 

Elektron demetleri enerjilerine göre yüzeysel, orta ve derin tedavide 

kullanılırken, X- ışını demetleri ise derine yerleşmiş tümörlerin tedavisinde 

kullanılmaktadır. Lineer hızlandırıcılarda çıkan ışınların odak noktası çok küçüktür (2-3 

mm). Bu nedenle radyasyon demetinin sınırları keskindir. 
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Elektronlar, tungsten gibi yüksek atomik sayılı bir metalden oluşmuş targete 

çarptırılarak frenleme X-ışını elde edilir. Bu fotonun yayılım yönü gelen elektronun 

enerjisine bağlıdır. Gelen elektronun kinetik enerjisi 100 keV`den az ise, X-ışının 

yayılımı tüm doğrultularda az veya çok eşittir. Elektronun enerjisi arttıkça, ileri 

doğrultuda X-ışını yayılımı artar. MV mertebesindeki X-ışını tüplerinde kullanılan 

geçirgen tip yüksek atom numaralı hedeflerin bir yüzüne elektronlar gelirken, diğer 

yüzünde X-ışınları oluşur. Gelen elektronun soğurulması için hedef yeterli kalınlıkta 

olmalıdır. Lineer hızlandırıcılarda X ışınları demeti heterojen dağılıma sahiptir. Şekil 

2.6 ’da modern bir lineer hızlandırıcı şeması görülmektedir. 

 

 

 

Şekil . Modern bir lineer hızlandırıcı şeması 

                Şekil 2-6 Modern bir lineer hızlandırıcı şeması 

 

Cihazın kafa kısmı şu bölümlerden oluşur: 

-X ışın üretimi halinde, elektron hüzmesinin çarptırıldığı tungsten target; bütün  

elektronlar targette durdurularak frenlenme X ışınlarını oluştururlar. 

            -Işın huzmesinin çapını tayin eden dairesel ilk kolimatör. 

- X ışınlarını homojen hale getiren koni şeklindeki “egalizatör” denilen filtre. 
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- Elektron demetini homojen hale getiren (elektron ışınlaması halinde, yani 

tungsten hedefin kullanılmadığı durumlarda devreye girer) manyetik alan oluşturan 

difüzör veya “elektron süpürgesi”; bu, elektronların homojen şekilde dağılmasını sağlar. 

- Verilen dozun iki ayrı iyon odasında ölçülerek ışın demetinin şiddetini ve 

simetrik olup olmadığının kontrolünü sağlamak için iki ayrı iyonizasyon odası. 

- Tedavi sahalarının tayini için hareketli çenelerden yapılmış olan ikincil 

kolimatör bulunmaktadır. 

Gentri : Lineer hızlandırıcılar, radyasyon kaynağının yatay eksen üzerinde 

döndürebilecek şekilde dizayn edilirler. Gentri yatay bir eksen etrafında dönerken 

kolimatör de alanın merkezinden geçen dik eksen etrafında döner. Gentri’nin dönme 

ekseni ile kolimatörün dönme eksenlerinin kesiştiği noktaya izomerkez (isocenter) 

denir. Şekil2.7 de bir gentri ve iç dizaynı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Şekil 2-7 Gentri (Lineer hızlandırıcı ışınlama kafası) 

 
Lineer hızlandırıcıda target malzemesi suyla soğutulur. X-ışınlarının en yüksek 

enerjisi gelen elektronun enerjisine eşittir. Elektron demeti, hasta yüzeyine gelmeden 

önce tek enerjili olduğundan keV-MeV, X-ışınları ise tek enerjili olmadığından kV-MV 

cinsinden belirtilir. Elektron modunda, kalem genişliğindeki elektron ışını, tedavi alanı 

boyunca aynı (uniform) elektron akısı sağlamak için saçıcı tabaka- (scattering foil) 

düzenleyici filtre ile genişletilir. Saçıcı tabaka ince bir metalden yapılmıştır ve genelde 

bu metal kurşundur. Bu tabaka kalınlığı önemlidir. Saçılma sırasında frenlenme ışınları 

çıkar. Elektron demetinde bu ışınlardan kaynaklanan X-ışını bulaşıklığı %5 den azdır. 
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Bulaşmayı azaltmak amacıyla tabaka yeterince ince olmalıdır. Yine bu modda 

elektronların havada saçılmasından dolayı ikinci kez bir kolimasyona gereksinim 

duyulur. X-ışını modunda yüksek enerjili elektronlar sırası ile önce hedefe, saçıcı 

tabakaya, düzeltici filtreye (flattening filter) iyon odalarına, gerektiğinde wedge 

filtreden (motorize) ve hareketli kollimatör sisteminden geçerler. 

Gentri, kurşun tungsten veya kurşun tungsten alaşımı olan yüksek yoğunluklu 

koruyucu metaryel içerir. Radyasyon sızıntısına karşı yeterli derecede kalkan görevi 

görür. X ışınları hedefi, saçıcı foil, düzleştirici filtre, iyon odası, sabit ve hareketli 

kolimatör ve ışık sistemini kapsar. Elektronların hedefe çarpması sonucu bir kısım 

enerjileri X ışınına dönüşürken geri kalanı ısı olarak açığa çıkar. Demeti homojen hale 

getiren düzenleyici filtre; kurşun, tungsten, uranyum, çelik, alüminyum veya bunların 

kombinasyonlarından oluşur. Hareketli kolimatör kurşun veya tungstenden yapılmış 

olup kaynaktan 100cm uzaklıkta 40x40cm2 kadar (simetrik, ve asimetrik) açılarak 

tedavi alanını belirler. Işık lokalize sistemi ışık kaynağı tedavi alanının boyutunu 

saptamak için kullanılır. Işık alanı ile radyasyonun hedef alanı birbiri üzerine düşürülür. 

Elektronlar için değişebilir kolimatör veya aplikatörler kullanılır. 

Düzeltici filtre simetrik alanlar için yapılmış olup, asimetrik alanlarda 

kullanıldığında, temel dozimetrik parametrelerde değişiklikler olabilir.  

Işın, birincil kolimatör ile şekillendirilip, doz ölçüm birimine (ion chamber) 

gelir. İyon odası ile doz, doz hızı, düzgünlük ve simetri gibi fiziksel parametreler 

ölçülür. İkincil kolimatörde bulunan hareketli X ve Y çeneleri ile de tedavi alanları 

oluşturulur. 

Multilif Kolimatör, MLC 

Tedavide düzenli veya düzensiz alan oluşturmak için birçok liften oluşan, 

birbirinden bağımsız ve otomatik hareket edebilen sistemlerdir. Üreticiye göre değişen 

tiplerde MLC’ler üretilmektedir. Şekil 2.8  değişik  MLC yapılarını göstermektedir. Her 

lifin kalınlığı ışın geçirgenliği <%1 olacak şekildedir. Yaprakların genişliği izosantrda 

MLC dizaynına göre 0,5-1 cm’dir. Lif dizaynları MLC nin fokuslama özelliklerini 

önemli ölçüde etkiler. Fokuslama özellikleri paralel, tek fokuslu ve çift fokuslu olmak 

üzere gruplanır. 
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                                                        Şekil 2-8 MLC tipleri 

 

Paralel lifler, birbirine paralel kenarlara sahip liflerden oluşur. Tek fokuslu 

liflerin uçları genellikle yuvarlaktır. Çift fokuslu liflerin ise huzme diverjansına uyan 

uçları vardır. Lifler dairesel bir ark üzerinde hareket ederler. Çift fokus özelliği nokta 

kaynaktan huzme yayılırken huzme diverjansına uygun hareket etme özelliği sağlar. 

Böylece küçük penumbra elde edilebilir. Şekil 2.9 da lineer hızlandırıcı cihazının 

(Siemens)  MLC kafa ve lif yapısı ile değişik marka MLC’lerin görüntüleri şematik 

olarak verilmiştir. Burada her iki plana da divergent olan Siemens MLC’leri çift fokuslu 

olarak isimlendirilir. 



 

 

18 

18 

   

Şekil 2-9 a) MLC kafasının şematik görünümü; b) Siemens MLC liflerinin yapısı ve 
diverjansı;c) Çeşitli üreticilerin MLC lif yapıları 

 

Bireysel blokların hazırlanması zahmetli ve zaman alıcı bir işlemdir. MLC ile 

blok hazırlama işlemi ortadan kaldırılmıştır.  

MLC’nin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

� Alan şekli bilgisayar ile otomatik olarak hazırlanır. 

� Zamandan tasarruf sağlanır. 

� Depolama sorunu yoktur. 

� Hasta başına ek bir maliyet getirmez. 
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� Set-up kolaylığı sağlar. 

� Verifikasyon sistemi ile hata payı minimuma iner. 

� Alan düzeltmeleri otomatik olarak yapılır. 

2.5 Dozimetrik  Parametreler: 
i) %DD: Maksimum doz derinliğindeki doza göre dozun derinlikle değişimini % 

olarak veren değerdir. Şematik izahı Şekil 2.10’da gösterilmiştir. %DD, herhangi bir d 

derinliğindeki soğurulan dozun, merkezi eksen boyunca d0 (dmax) referans derinliğinde 

soğurulan doza oranıdır.  

 

   Şekil 2-10 Yüzde derin doz ölçümünün şematik gösterimi 

ii) Doz verimi: Belli bir alan boyutunda ve SSD de birim zaman veya birim 

monitör ünit (MU) başına absorbe dozdur. cGy/ dakika veya cGy/MU ile ifade edilir. 

iii) Penumbra: Fiziksel ve geometrik penumbra olmak üzere iki şekilde tarif 

edilir. Fiziksel penumbra %80 ve %20 ‘lik izodoz eğrileri arasındaki yatay mesafedir. 

Geometrik penumbra ise kaynak çapı, ölçüm derinliği, kaynak izomerkez uzaklığına 

(SSD ve SAD değerlerine) bağlıdır. Asimetrik alanlarda ise kolimatör yapısından 

kaynaklanan penumbra değişiklikleri gözlenebilir. 

iv) Kalite İndeksi (D20/10, TPR20/10) : D20/10 ölçümünde SSD sabit olup 10 

ve 20 cm derinliklerde, TPR20/10 ise SAD=100cm sabit olup yine aynı derinliklerde 

ölçüm yapılır. 20 cm deki dozun, 10 cm deki doza oranından elde edilir.  

v) Doz profili : Doz profili yardımıyla doz düzgünlüğü, simetri ve penumbra ile 

ışın karakteristikleri hakkında bilgi alırız. Her hangi bir doz profili (Şekil 2.11), dozun 

merkezi eksen dışında nasıl değiştiğini gösterir (off-axis ratio). Özellikle alan 

topografisi ve penumbranın tanımlanmasına çok uygundur. Doz profillerinde, dozlar, 
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merkezi eksendeki doza normalize edilerek gösterilirler. Herhangi bir derinlik için 

merkezi eksende alınan doz, ışın alanının diğer noktalarına göre en yüksek doza 

sahiptir. Doz, alanın kenarında çok hızlı düşmektedir. Bu bölge, yarı gölge veya 

penumbra olarak adlandırılır. Sabit SSD’de yüzeyde, merkezi eksenin maksimum 

dozunun %50’sinin geçtiği yerdeki alan boyutu radyasyon alanı olarak tanımlanır. Doz 

profilleri, hava ya da fantomda belirli derinliklerde ölçülebilirler. 

 

                            Şekil 2-11 Doz Profili’nin şematik açıklaması 

 
vi) Doku fantom oranı (Tissue- Phantom Ratio: TPR) ve doku maksimum doz 

oranı (Tissue-Maximum Ratio: TMR): TPR, fantomda verilen bir noktadaki dozu, 

sabit bir referans (genellikle 10 MV’den düşük enerjili fotonlar için 5cm, büyük enerjili 

fotonlar için 10cm) derinlik noktasındaki doza oranıdır. TPR, herhangi bir derinliğe 

normalize edilebilen bir genel fonksiyondur. Ancak, kullanılacak referans derinliğinde 

genel bir fikir birliği yoktur. Eğer dmax gibi bir referans noktası alınırsa, TPR’den TMR 

kavramı ortaya çıkar. Böylece TMR’nin TPR’nin özel bir durumu olduğu anlaşılır. 

2.6. Küçük Alanlar ve  Doz Ölçüm Yöntemleri: 

 YART’da, hedeflenen volüme istenilen dozu vermek için, uygulanan ışın 

doğrultusunda, farklı yoğunluklarda birçok küçük alan kullanılır. Tedavi şeklinin 

kompleks olmasından dolayı, tedavi planlama sisteminden hesaplanan 3 boyutlu doz 

dağılımı ile gerçekte hastaya verilen doz dağılımı arasındaki farkın (kalite kontrolünün) 

her hasta için özel olarak değerlendirilmesi gerekir. 
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    Doz modelleme için tedavi planlama sistemlerine girilen ışın 

karakteristiklerinin ( %DD, TMR, doz profilleri ve doz verimi faktörleri) doğruluğu çok 

önemlidir. En  küçük 4x4 cm2 alanların kullanıldığı konvansiyonel  tedavinin aksine 

YART ta çok sayıda küçük alan kullanılmaktadır. Küçük foton alanları hem konformal 

radyoterapide hem de yoğunluk ayarlı radyoterapide sıklıkla kullanılmaktadır (19). 

Küçük alan dozimetrisi, protokollerde  bahsedildiği gibi referans alan seçiminin 

yetersizliğinden ve elektronik dengenin kaybından dolayı hala belirsizliğini 

korumaktadır (20,21). Hızlı doz farklılığı ve elektronik denge kaybının var olduğu  

bölgeler genellikle alan kenarları  ve alan merkezidir (22). Küçük alan dozimetrisinde 

genellikle küçük volümli ve yüksek uzaysal çözünürlüğe sahip dozimetreler 

kullanılmaktadır.  

2.6.1.  İyon Odaları 

Konformal doz dağılımı elde etmek için kullanılan YART’ın sub-alanları 1x1 

cm2 kadar küçük olabilmektedir. Bu nedenle küçük alan dozimetrisi önemlidir; Yüksek 

enerjili fotonlar bir ortama girdiğinde foton-elektron etkileşmeleri meydana gelir. Bu 

etkileşmelerin 4 ana tipi vardır; fotoelektrik olay, Compton saçılması, koherent saçılma 

ve çift oluşumudur. Bu etkileşimlerin sonucu gelen foton enerjisinin büyük bir kısmı 

elektrona transfer edilir. Daha sonra bu elektron harekete geçer ve ortamın atomlarını 

iyonize eder. Bunun sonucunda doz depolanır. Geniş foton alanlarında küçük bir dV 

volümü içinde duran elektronların sayısı, aynı volüm içinde fotonlar tarafından harekete 

geçirilen elektronların sayısına eşittir. Bu “yüklü partikül dengesi” kavramıdır. Bu 

kavrama göre elektron akısı sabittir. Küçük alanlar için ise, alan boyutu genellikle 

ortamdaki elektron erişme mesafesinden daha küçüktür. Bu durumda çok küçük bir 

alanda lateral yönde hareket eden elektron büyük bir alanda aynı durumdaki elektronla 

kıyaslandığında büyük bir fark ortaya çıkar. Büyük alanda penumbra bölgesi hariç 

yüklü partikül dengesi söz konusudur. Küçük alanlarda ise çoğu elektron, foton-elektron 

etkileşimlerinin olmadığı foton alanı dışındaki noktalara ulaşabilecektir. Bu durumda 

elektron akısı merkezi eksenden uzaklaştıkça değişecektir. Burada lateral yönde yüklü 

partikül dengesi olmayacaktır. Eğer alanın yarı genişliği, suda sekonder elektronların 

erişme uzaklıklarından daha küçükse elektronik denge kaybından dolayı problemler 

ortaya çıkar.  Standart dozimetride kullanılan dedektörler, küçük alanlara göre 

çoğunlukla büyük olurlar.  Standart dedektörler,  yüksek doz gradientleriyle karakterize 

edilmiş  ve  yüklü parçacık dengesizliği sonucunda absorbe doz değerini doğru olarak 
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ölçemez.  Bu nedenle  daha küçük  volümli iyon odalarının kullanılması gereklidir. 

Genellikle, diamond dedektör ve pin point iyon odası gibi küçük hacme sahip iyon 

odaları kullanılır. 

2.6.2. Film Dozimetrisi 

  Film dozimetrisi, filmin bilinen dozlarla ışınlanmasından elde edilen 

kararma miktarlarını belirleyerek bir kalibrasyon eğrisi elde edip, sonraki ışınlamalarda 

bu eğriyi kullanarak verilen dozu ve dozun iki boyutlu dağılımını belirleme yöntemidir. 

Dozimetrik ölçümler için film kullanmak daha pratiktir ve maliyeti düşüktür. Sonuçların 

doğru çıkması için ölçümlerde ve film seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar 

vardır. Ölçüm sonuçları gelen ışının enerjisine, filmin ışın demetinin yönüne göre 

konumlandırılmasına, ölçüm derinliğine ve alanın boyutlarına bağlıdır. Ölçümler 

alınırken kullanılan filmlerin aynı paketten olmaması, filmlerde meydana gelen hava 

kabarcıkları, ölçüm şartlarının basınç ve sıcaklığa göre değişimi, cihazın 

kalibrasyonundaki değişim, kullanılan geometrinin tutarsızlığı, film banyosundan gelen 

parametreler ( sıcaklık, süre, fikser ve developer kalitesi), film tarayıcısının 

çözünürlüğünün kötü olması sonuçları olumsuz etkileyen faktörlerdir.  

Film dozimetrisi hem çok büyük alanlar için hem de çok küçük alanlar için 

kullanılabilir. Doz dağılımını tek bir ışınlamayla iki boyutlu ve yüksek ayırma gücüyle ( 

çözünürlük) elde edilebilmesi özelliği sebebiyle de özellikle küçük alan dozimetrisinde 

kullanılır. 

    Dozimetrik ölçümlerde film kullanılmasının avantajları; 

• Film, yüksek çözünürlüğe sahiptir.  

• Alınan ölçümler tekrar okunabilir, kalıcı kayıt tutmak kolaydır. 

• Tek bir ışınlamayla verilen dozun iki boyutlu dağılımı gözlenir. 

• Farklı alan ve MU’ lerden verilen dozların toplamını verebilir.  

• Doğru aralık seçildiğinde doz ile optik dansite arasındaki ilişki doğrusaldır.  

• Doz hızından bağımsızdır. 

•  Radyasyon tipinden ( foton veya elektron) bağımsızdır. 

•  Enerjiden bağımsızdır. Işının yöneliminden bağımsızdır. 

• Süre ve maliyet kazancı sağlamasıdır. 
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2.6.3. Termolüminesans Dozimetre (TLD):(LiF:Mg,Ti,LiF:Mg,Cu,P) 

Termolüminesans, ısıtılan malzemenin optik bölgede ışıma yapmasıdır. “Tek 

kristal” yapısında bir katının valans bandı ile iletkenlik bandı arasında yasak enerji 

bandı bulunur ve bu enerji bölgesinde kristal içerisinde elektron bulunamaz. Ancak 

kristaldeki yapı bozuklukları, ya da kristal içinde bulunan yabancı atomlardan dolayı 

valans bandı ile iletkenlik bandı arasında da ara enerji durumları bulunur. Bu ara enerji 

durumları kristalin radyasyon ile uyarılması sonucu valans bandından kopan veya 

iletkenlik bandından tekrar valans bandına dönen elektronlara tuzak oluşturur ve 

elektronlar bu tuzaklara yakalanırlar. Böylece radyasyon ile kristale aktarılan enerjinin 

bir kısmı kristalde depolanmış olur. Depolanan bu enerji gelen radyasyonun şiddeti ile 

orantılıdır. Bu kristal ısıtılınca tuzaklarda depolanan elektronlar bulundukları 

tuzaklardan ayrılır ve valans bandına dönerler bu sırada da görünür bölgede ışıma 

yaparlar. Kristalin yaptığı toplam ışımanın şiddeti tuzaklarda depolanan enerji ile, 

dolayısı ile kristale gelen radyasyon dozu ile orantılıdır. 

 

                                                       Şekil 2-12 TLD dozimetri prensibi 
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3 GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’ nde yapılmıştır ve 

kullanılan tüm araç ve gereçler Enstitü’ye aittir. 

3.1 Araç ve Gereçler: 

Çalışmada kullanılan araç ve gereçler aşağıda belirtilmektedir. 

 

• Siemens Oncor Impression Lineer Hızlandırıcı  

• MP3-M su fantomu 

• RW3 su eşdeğeri katı fantom 

• PTW 0,6cm3 iyon odası  

• PTW  0,015 cm3 Pin Point iyon odası  

• PTW 0,125 cm3 Semifleks iyon odası 

• Wellhöfer Scanditronix 0,04 cm3 İyon Odası  

• PTW Markus tipi paralel plak iyon odası 

• PTW 10002 Unidos elektrometre 

• Kodak EDR film 

• Kodak X-Omat V film 

• Gafchromic EBT film 

• Epson 10000XL  film tarayıcı 

• XiO CMS tedavi planlama sistemi  
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3.1.1 Siemens Oncor, Lineer Hızlandırıcı: 

   6 ve 18 MV’lik foton ile 6, 7.5, 9, 12, 15 ve 18 MeV nominal enerji 

seviyelerinde elektron demetlerine sahip bir lineer hızlandırıcıdır ( Siemens Medical 

Solutions, Concord, CA, USA). Cihaz 82 liften oluşan bir kolimatör sistemine sahiptir. 

Çoklu lifler alt kolimatöre X kolimayörün yerine yerleştirilmiştir. Lif genişliği 

izomerkezde 1 cm’dir. Üst kolimatör sistemi bağımsız hareket edebilen Y 

kolimatöründen ( Y jaw) oluşmuştur. Durağan dalga hızlandırıcı, 2700’lik eğici magnet 

ve çift saçıcı filtre kullanır. Sanal kama filtreye sahiptir; Y kolimatörün kapalı 

durumdan açık duruma her 2 mm de doz verimini değiştirerek hareket etmesiyle 

oluşturulmaktadır. Elektron ışını uygulamalarında, Ø=5 cm, 10x10cm2, 15x15cm2, 

20x20cm2 ve 25x25cm2’lik standart alanlı konüsler kullanılır. YART yapabilme 

özelliğine sahip olup cihazda, elektronik portal görüntüleme sistemi mevcuttur. 

3.1.2 PTW MP-3 M su fantomu 

Radyoterapi ışınlarının doz dağılımlarını otomatik olarak ölçmek için kullanılan 

3-boyutlu (3D)  su fantomudur (PTW-Freiburg, Almanya). 50x50cm2 dedektör hareket 

hacmine  sahip olup dik olarak 40 cm ışınlaması için uygundur. Duvar kalınlığı 20mm 

akrilikten yapılmıştır. En yüksek dedektör hızı 50mm/s ve 0,1 mm hassasiyetle ölçüm 

alınabilmektedir. Su tankına birleşik olan su fantomunun hareket mekanizması 

paslanmaz çelikten yapılmıştır. El kumandasıyla iyon odasının 3D hareketini ayarlamak 

ve kontrol etmek mümkündür. 

 

        

                                 Şekil 3-1 PTW MP3-M su fantomu 
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           Fantomun bilgisayarla bağlantısını sağlayan 2 adet birim vardır. Bunlar 

“TANDEM” ve “CONTROL UNIT” birimleridir. RS232 kablosu su fantomu ile su 

fantomu bilgisayarı arasındaki iletişimi sağlar. Tandem ve Kontrol Unit birimleri 

6m.lik kabloyla su fantomuna bağlanıp tedavi odasının içerisine yerleştirilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Şekil 3-2 PTW tandem ve PTW kontrol unit birimleri   

3.1.3  RW-3 Su Eşdeğeri Katı Fantom: 

RW–3 katı su fantomu, yüksek enerjili radyasyon tedavisi dozimetrisinde 

kullanılan, beyaz polistiren’ den yapılmış, %2 TiO içeren, fiziksel yoğunluğu 1.045 

g/cm3, elektron yoğunluğu 3.43x1023 e/cm3 ( su: 3.343x1023 e/cm3) olan bir fantom 

materyalidir. Co-60’dan 20 MV foton ile 4 MeV’ den 25 MeV elektron ışın enerjisi 

aralığında ölçüm yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Boyutları 40 cm x 40 cm’ dir ve 1, 2, 

5 ve 10 mm kalınlıklarındaki levhalardan ibarettir. Enstitü’de mevcut olan tüm iyon 

odalarının içine yerleştirilebileceği delikli plakalar bulunmaktadır. 

 

                

                                  Şekil 3-3 RW–3 su eşdeğeri katı fantom 
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3.1.4 PTW 30002 iyon odası 

0,6 cm3 hassas volüme sahip bir farmer tipi silindirik iyon odasıdır. Duvar 

materyali ve merkezi elektrodu grafittir. Build-up kepi 4,55 mm kalınlığında olup 

PMMA dan yapılmıştır. Hassas hacmin yarıçapı 3,15 mm ve uzunluğu 24 mm’dir. 140 

kv  50 MV foton ve 10 MeV - 45 MeV elektron huzmelerini ölçmeye elverişlidir. 

Nominal iyon odası voltajı ± 400 V’tur.  

3.1.5  PinPoint Thimble İyon Odası (PTW 31006) 

 PinPoint thimble odası merkezi elektrodu çelik olan, 0,015 cm3 hassas volümli 

silindirik su geçirmez iyon odasıdır. Duvarı PMMA kaplı grafit tabakadan oluşur. 

Duyarlı bölge 2 mm genişlikte ve 5 mm boyundadır. Özellikle rölatif ışın profil 

ölçümleri için tasarlanmıştır. Enerji aralığı Co–60 dan 50 MV fotona kadardır. Nominal 

iyon odası voltajı  ±400 V’tur. 

 

              

 

              

                           Şekil 3-4   PinPoint iyon odasının şematik görünüşü 
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3.1.6 PTW  0,125 cm3  Semiflex  İyon Odası 

          Radyoterapi için dizayn edilmiş olan semifleks iyon odası özellikle  motorize 

su fantomunda doz dağılımı ölçümlerinde kullanılır. Enerji kullanım aralığı foton olarak 

30 kev dan 50 MV kadardır. İyon odasının 0,125 cm3’lük küçük hacmi yüksek 

doğrulukla hassas ölçüm alınmasına olanak tanır. Hassas hacmin yarıçapı 2,75mm 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. Su geçirmez olarak dizayn edilmiştir. 

 

 

                            

                             Şekil 3-5 0,125 cm3 semiflex iyon odasının şematik görünümü 
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3.1.7 Wellhöfer Scanditronix 0,04  cm3 İyon Odası 

0,04 cm3 hassas volüme sahip silindirik iyon odasıdır (IBA dosimetry GmbH, 

Almanya). Duvar materyali ve merkezi elektrodu C552 dir. Kavite uzunluğu 3,6 mm, 

kavite çapı 2,0 mm dir.  Su geçirmez olduğu için su fantomunda rahatlıkla 

kullanılmaktadır. Nominal iyon odası voltajı  ±300 V’tur. 

3.1.8 PTW Markus Paralel Plan İyon Odası 

Paralel plan iyon odası, bir yüksek voltaj elektrodu ve bir de duyarlı volümle 

kapatılmış ölçüm elektrodundan oluşur. Merkezdeki ölçücü elektrodun etrafında, 

karanlık akımları ve pertürbasyon etkisini sınırlamak için, gerilim oluşturan koruyucu 

bir halka bulunur. Paralel-plan iyon odaları 2 MeV ile 45 MeV arasında elektron 

dozimetrisinde, cilt ve build-up dozu ölçümlerinde kullanılır. Markus tipi iyonizasyon 

odalarının elektrod mesafeleri sabittir. Etkili ölçü noktası ön giriş penceresinin 

merkezidir.  Markus tipi paralel-plan iyon odasının hacmi 0,055 cm3, elektrot mesafesi 

2 mm ve koruyucu halka genişliği 0,2 mm’dir. Giriş (çember) penceresi ince grafit 

tabakalı polietilen’den yapılmıştır, kalınlığı 0,9 mm ve alan yoğunluğu 2,76 mg/cm2 

(0,025 mm su eşdeğeri) dir. Elektrodu grafit kaplama akrilik olup etkin çapı 5,3 mm’dir. 

İyon toplama süresi 90 µs’dir. Nominal iyon odası voltajı  ±300 V’tur.   

(A)      (B)  

Şekil 3-6 Paralel plan iyon odası şematik yapısı; (A) (1) kutuplayıcı elektrod, (2) toplayıcı 
elektrod, (3) koruyucu halka, (a) elektrodlar arası yükseklik (hava boşluğu), (d) 
kutuplayıcı elektrodun çapı, (m) toplayıcı elektrodun çapı, (g) koruyucu halka 
genişliği. (B) Markus paralel plan iyon odasının resmi. 
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3.1.9 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. 

 3.1.10 KODAK EDR film 

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

yaklaşık 0,24 mikron olan kübik gümüş taneciklerden oluşmuştur. Şekil 3-7 bu kübik 

taneciklerin elektron mikrografisini gösterir. 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. Geniş ölçüm aralığına sahip olduğu için YART 

uygulamalarında kalite kontrol için kullanılmaktadır. 

              

        Şekil 3-7 EDR film yapısındaki kübik taneciklerin elektron mikrografisi.  

 

  3.1.11 Kodak X-Omat V film 

Radyografik film; selüloz nitrat veya polyesterden yapılmış yaklaşık 200 µm 

kalınlığındaki bir tabanın her iki tarafı da yaklaşık 10–20 µm, 2–5 mg/ cm3 emülsiyonla 

kaplanmasıyla oluşturulmuştur. Şekil 3-8 X-Omat V filmin ( Eastman Kodak Company, 

Rochester, NY, USA) elektron mikrografisini gösterir.  Taban sis değerleri ve 

hassasiyet konusunda taneciklerle aynı yapıda davranış sergiler. Gümüş tanecikler AgBr 

veya AgI’ den oluşmuştur. Kübik yapıdaki kristal örgü boyutu 28 nm ve taneciklerin 
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çapı yaklaşık 0,1–3 µmdir. Emülsiyon; filmin en önemli bölümüdür, jelâtin içinde 

gümüş kristal parçacıkları içerir. Jelâtin kemikten elde edilir ve taneciklerin iyi bir 

şekilde dağılmasını sağlar, bir araya toplanmalarını ve çökmelerini önler. Taneciklerin 

ışınlanma işlemini kolaylaştırır. Işınlanmamış taneciklerin sayısının developer 

tarafından azaltılmasını önler. X-ışın filmi ve kaplamasında cm başına yaklaşık 109–

1012 tanecik vardır. Kodak X-Omat V (XV) film, “ready-pack” formunda olup film 

dozimetrisinde senelerdir kullanılan bir film çeşididir. Bununla birlikte, filmin YART 

kalite kontrolü için kullanılmasında çeşitli kısıtlamalar vardır. Bu kısıtlamalardan en 

önemlisi, radyoterapide genellikle kullanılan dozun yarısı olan 100cGy’den yüksek 

dozları ölçememesidir.  

 

                                      Şekil 3-8 Kodak XV filmin elektron mikrografisi 

    3.1.12 Gafchromic EBT film 

  GAFCHROMIC® EBT film ( International Specialty Products, Wayne, NJ, 

USA), yaklaşık 17 mikron aktif tabakaya sahip olup, ışınlamadan önce renksiz ve 

saydam bir görünümdedir. ( Şekil. 3-9)  İyonize edici radyasyona maruz kaldığında, 

kararma derecesi absorbe dozun miktarıyla orantılı olan mavi bir renge dönüşür. Renk 

değişimi enerjetik foton veya partiküllerin renksiz fotomonomer moleküllere enerji 

transfer etmesiyle oluşan polimerizasyon işlemi sonucunda meydana gelir. 636 ve 585 

nm’ de maksimum duyarlılık gösterir. Işınlamadan 2 saat sonra dozimetrik 

değerlendirme yapılabilir. GAFCHROMIC® EBT film, eksternal RT’ de, özellikle 

YART’da ve brakiterapi uygulamalarında kullanılmakta ve ışınlamadan sonra banyo 

gereksinimi göstermemektedir. Banyo gereksinimi göstermemesi film dozimetrisindeki 

belirsizliklerden birini elimine eder. 1cGy ile 800 cGy arasındaki dozlara hassastır. 

Üniformdur. keV tan MeV a enerji bağımsızlığı vardır. Doku eşdeğeridir. 0,1 mm den 
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iyi uzaysal çözünürlüğe sahiptir. Uzun süre flüoresan ışığına maruz kalma hariç, oda 

ışığına hassas değildir. Suya dirençlidir. Su fantomunda kullanılabilir. Vidar, Epson ve 

Microtek tarayıcılarla taranabilir. EBT film, en iyi flatbed tarayıcıların kırmızı 

kanalında 635 nm de absorpsiyon değeriyle taranır. Kırmızı kanal en iyi kontrastı verir. 

 

                                             Şekil 3-9 Gafchromic EBT filmin yapısı 

 

  3.1.13 Epson Expression 10000XL film tarayıcısı 

Profesyonel bir düz yatak film tarayıcısıdır. En zorlu grafik uygulamalarının 

gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış Epson Expression 10000XL (Epson 

America, Long Beach, CA, USA), yüksek çözünürlük, yüksek tarama hızı, mükemmel 

işlevler ve gelişmiş ağ özelliklerin sunan olağanüstü bir A3+ grafik tarayıcısıdır. 2400 

dpi çözünürlüğü ve 3,8 DMax yüksek optik yoğunluğu ile Epson Expression 10000XL, 

tam A3+boyutuna kadar mükemmel kalite sunar. Kolay kullanımlı Epson Tarama 

sürücüsünde hem otomatik hem profesyonel çalışma modları bulunmaktadır. 

Maksimum tarama çözünürlüğü, 12800 dpi x12800dpi; renk derinliği, 48 bit’tir 

  3.1.14 XiO CMS tedavi planlama sistemi  

XiO CMS planlama sistemi (Computerized Medical Systems, St. Louis, MO, 

USA)  iki boyutlu, üç boyutlu ve YART radyasyon tedavi ve brakiterapi planlama 

özelliğine sahip kombine bir sistemdir. Sahip olduğu hesaplama algoritmaları foton 

ışınları için; Clarkson, hızlı fourier dönüşümü( fast fourier transform, FFT) standard 

superposition, FFT convolution,  elektron ışınları için 3-D pencil beam’ dir. Bu 

algoritmalarla foton ve elektron huzmelerinin doz dağılımlarını hesaplayabilmekte olup 

organların doz volüm histogramını (DVH) çıkarmaktadır. Tedavi planlama sistemi 

brakiterapi doz planlamalarını da yapabilmektedir.  
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3.2 YÖNTEM 

Bu çalışma Oncor Impression lineer hızlandırıcıda 6 ve 18 MV foton enerjileri 

için yapıldı. Küçük alanlar için %DD, TMR değerleri, doz profilleri ( off- axis ratio, 

OAR) ve rölatif doz faktörleri bulundu. Her ölçümden önce cihazın mekanik kontrolleri 

yapıldı ve doz verimi tayin edildi.  

3.2.1 %DD ölçümleri: 

Bilgisayar kontrollü MP3-M su fantomunda, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 cm2 ve 

10x10 cm2 alanlarda dmax, 5, 10 ve 20 cm derinliklerde % DD’lar elde edildi. Bunun için 

SSD=100 cm’de 0,125 cm3 ve 0,015 cm3 volümlü iyon odaları kullanıldı. İyon 

odalarının merkezi eksenleri ışın merkezi eksenine dik olacak şekilde pozisyon verildi. 

Elde edilen % DD eğrilerinden her alana ait dmax derinlikleri ölçüldü. % DD lar BJR 25 

( 23) ile mukayese edildi.  

3.2.2 TMR değerlerinin elde edilmesi: 

Su fantomunun TMR yazılımı olmadığından ölçülen %DD değerleri TMR ye 

dönüştürüldü. Bu dönüştürme işleminde PTW Mephysto mc2 Table Generator yazılımı 

kullanıldı. Bu hesaplamaya saçılma faktörleri (PSF) dahil edildi. TMR değerleri BJR 25 

ile mukayese edildi. 

3.2.3 Film kalibrasyonu: 

Kalibrasyon için filmler RW3 katı su fantomunda, 6 MV X-ışınlarıyla dmax=1,5 

cm derinliğinde  ( SSD=98,5 cm)  4x4 cm2 alandan ışınlandı. X-OmatV için; 0–500 

cGy, EDR ve Gafchromic film için; 0–500 cGy arasında doz verildi. X-OmatV ve EDR 

filmler ışınlandıktan sonra Protec C2 (Almanya) cihazında banyo edildi. Banyo sıcaklığı 

32 derece idi. Tüm filmler, Epson 10000XL flatbed film tarayıcısında tarandı. Filmin 

optik geçirgenlikleri PTW Mepysto mc2 Film Cal programında elde edildi. Okunan film 

geçirgenliklerinden ışınlanmamış filmlerin geçirgenlikleri (sis) çıkarılarak net 

geçirgenlikler piksel cinsinden bulundu. Piksel değerleri ile dozlar arasında her bir film 

türü için kalibrasyon eğrileri çizildi. Bu eğriler, okunan piksel değerlerini doza 

çevirmek için kullanıldı. Film ışınlamalarında kullanılan dozlar, kalibrasyon eğrilerinin 

lineer bölgelerinde seçildi. 
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3.2.4 Doz profillerinin ( OAR) elde edilmesi: 

Tüm alanlar için 900 kolimatör açısıyla, dmax, 5 cm, 10 cm, ve 20 cm 

derinliklerde X ( MLC yönü, crossplane, AB) ve Y  ( Y jaw, inplane, GT ) profilleri 

alındı. Tüm değerler, merkezi eksendeki maksimum doza normalize edildi. Daha sonra 

bu profillerden   %10, %20, %50, %80, %90 genişlikleri ve penumbra değerleri ölçüldü. 

Ayrıca doz profilleri 6 MV foton enerjisi için X-Omat V film ve Kodak EDR2 filmleri 

ile elde edildi. Filmler, kaynak fantom uzaklığı (SSD) 100 cm’de, RW3 katı su 

fantomuna aynı derinliklerde yerleştirilerek ışınlandı. Bu ölçümlerde X-Omat V film 

için maksimum doz noktasında 90 MU verilirken, Kodak EDR2 film için 330 MU 

verildi. Bu MU değerleri her film türü için elde edilen kalibrasyon eğrilerinin lineer 

bölgesinde seçildi. Daha sonra bu profillerden  %10, %20, %50, %80, %90 genişlikleri 

ve penumbra değerleri ölçüldü (Şekil3-10).  

 

Şekil 3-10 Doz profili ve %10, %20, %50, %80, %90 izodozunun merkezi eksenden 
uzaklıklarının ve penumbranın ölçülmesi 

5cm derinlikteki profil değerleri tablo halinde gösterildi. 0,125 cm3 semiflex iyon 

odası, PinPoint iyon odası ve film ile elde edilen profil özellikleri ve penumbra 

genişlikleri karşılaştırıldı. 

3.2.5 Rölatif doz faktörleri: 

Bir noktadaki dozu ( primer doz+saçılan doz) oluşturan primer doz, alan 

boyutundan bağımsız iken, saçılan doz, alan boyutuna ve ışınlanan fantom boyutuna 

bağlıdır. Dozun alan boyutuna bağlılığını göstermek için rölatif doz faktörleri bulundu. 

Faktörleri bulmak için her iki enerjide, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2 
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alanlarda 10 cm derinlikte (SSD=90 cm) ölçü yapıldı. Ölçümler, RW3 katı su 

fantomunda merkezi eksende, 100 MU verilerek yapıldı. Okuma değerleri 10x10 cm’lik 

referans alanın okuma değerine normalize edilerek rölatif doz faktörleri bulundu ve alan 

genişliğine karşı grafik çizildi. Doz verimi ölçümlerinde, PTW–Unidos elektrometreye 

bağlı olarak Markus paralel plan iyon odası, PinPoint iyon odası, 0,125 cm3 semiflex, 

0,6 cm3 ve 0,04 cm3 iyon odası kullanıldı. Ölçümler en az 3 kere yapıldı. Doz verim 

ölçümleri ayrıca Gafchromic EBT film ile aynı set-up koşullarında tekrarlandı. Film ile 

ölçümler 200 MU verilerek yapıldı. 

 Gerek doz profil ölçümleri için gerekse doz verimi ölçümleri için ışınlanan 

filmler Epson 10000XL flatbed film tarayıcısında tarandı ve bulunan okuma değerlerini 

doza çevirmek için her film türünün kendi kalibrasyon eğrileri kullanıldı. Bu işlemler 

PTW Mepysto mc2 Film Analyze yazılımı kullanılarak yapıldı. 

İyon odası ve film dozimetrisi sonuçları, belli derinlikteki profillerin genişlikleri 

ve penumbra bölgesindeki genişlikler yönünden değerlendirildi. İyon odalarının 

volümlerine göre kıyaslandı. Rölatif absorbe doz değerleri, iyon odalarının volümlerine 

göre incelendi. Sonuçlar CMS XiO tedavi planlama sisteminin verileriyle karşılaştırıldı. 

Bu çalışmanın sonucu olarak, küçük alan dozimetrisinde iyon odaları volümleri 

ve dozimetrik yöntemleri arasında kıyaslama yapılarak, en uygun dozimetri yöntemi 

tartışıldı.  
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4 BULGULAR  

Bu çalışmada; ONCOR lineer hızlandırıcı (6–18 MV) cihazında MLC ile 

oluşturulan 1x1 cm2 ile 10x10 cm2 arasındaki kare alanların %DD’ları ve doz profilleri, 

1x1 cm2 ve 15x15 cm2 arasındaki alanların doz faktörleri, farklı volümlü iyon odaları 

ve film dozimetrisiyle araştırıldı. Her ölçüm öncesi ölçülen doz verimi, referans 

verimden  ±%0,5 den küçük farklılıkla tespit edildi. Kalite indeksi QI: 6 MV için 0,667, 

18 MV için 0,772 olarak bulundu. Alan boyutları, 1x1 cm2 alan için 1,09±0,13 cm2;  

2x2 cm2 alan için 2,03±0,15 cm2; 3x3 cm2 alan için 3,02±0,13cm2; 4x4 cm2 alan için 

4,02±0,15 cm2; 5x5 cm2 alan için 5,02±0,14 cm2; 10x10 cm2 alan için 10,05±0,13 cm2 

doğrulukla ayarlandı. 

4.1 %DD leri:  

Şekil 4-1 de PinPoint iyon odası ile  su fantomunda elde edilen 6 MV  merkezi 

eksen %DD eğrileri gösterilmiştir. Alan boyutları, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 ve 10x10 

cm2 dir. 

 

            Şekil 4-1 PinPoint iyon odası ile elde edilen 6 MV  %DD eğrileri  

 

Şekil 4-2 de 0,125 cm3 iyon odası ile su fantomunda aynı alan boyutları için elde 

edilen 6 MV merkezi eksen %DD eğrileri gösterilmiştir.  
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Şekil 4-2 0,125 cm3 semiflex iyon odası ile  elde edilen 6 MV  %DD eğrileri  

Şekil 4-3,  PinPoint iyon odası ile  su fantomunda elde edilen 18 MV merkezi 

eksen %DD eğrilerini göstermektedir. 

 

                     Şekil 4-3 PinPoint iyon odası ile elde edilen 18 MV  %DD eğrileri     

 

Şekil 4-4, 0,125 cm3 semiflex iyon odası ile  su fantomunda elde edilen 18 MV 

foton enerjisi için merkezi eksen %DD eğrilerini göstermektedir.    
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                Şekil 4-4 0,125 cm3 semiflex iyon odası ile elde edilen 18 MV  %DD eğrileri  

  

Derin doz grafiklerinden her iki enerji için dmax derinlikleri belirlenerek Tablo 4-

1 de gösterildi. Bu tabloda dmax derinlikleri mm cinsindendir. 

                  Tablo 4-1 6 ve 18 MV için dmax derinliklerinin alanla değişimi 

 6 MV  18 MV  

Alan  PinPoint semiflex PinPoint semiflex 

1x1 14 14 24 24,2 

2x2 15,5 15 29,5 29 

3x3 16,5 16,6 30,7 31 

4x4 16,7 16,7 33 33 

5x5 17 17 33 33 

10x10 16 16 32 32 

 

4.2 TMR değerleri 

 6 MV için TMR değerleri 0,015 cm3 PinPoint ve 0,125 cm3  iyon odasıyla 

ölçülen %DD’lardan hesaplanmış ve Tablo EK. 1-2 de gösterilmiştir. 

 18 MV için TMR değerleri 0,015 cm3 PinPoint ve 0,125 cm3  iyon odasıyla 

ölçülen %DD’lardan hesaplanmış ve Tablo EK 3-4 de gösterilmiştir 
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4.3 Film kalibrasyon sonuçları 

 Şekil 4-5 Kodak X-Omat V filmin 6 MV’de kalibrasyon eğrisini 

göstermektedir.  
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Şekil 4-5 Kodak X-Omat V filmin 6 MV’de kalibrasyon eğrisi. Düz çizgi lineer bölgeyi 
göstermektedir. 

 Şekil 4-6, EDR filmin 6MV de kalibrasyon eğrisini göstermektedir.  
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 Şekil 4-6 EDR filmin 6 MV’de kalibrasyon eğrisi. Düz çizgi lineer bölgeyi göstermektedir.  
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Şekil 4-7 de Gafchromic EBT filmin 6 MV’de kalibrasyon eğrisi verilmiştir. 

Eğriden 70–400 cGy arasında lineer bir bölge olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-7 Gafchromic EBT filmin 6 MV’de kalibrasyon eğrisi.  Düz çizgi lineer bölgeyi 
göstermektedir.  

 

4.4 Doz profilleri 

Doz profilleri alan boyutlarına bağlı olarak 6 MV ve 18 MV foton enerjileri için 

ölçülmüştür. 6 MV enerjisi için  küçük alanların dmax derinliğinde PinPoint iyon odası, 

0,125 cm3 semiflex iyon odası, Kodak X-Omat V ve Kodak EDR2 film kullanılarak 

elde edilen X (MLC yönü) doz profil eğrileri Şekil 4-8 de görülmektedir. 
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Şekil 4-8 dmax derinliğinde 6 MV için PinPoint iyon odası, 0,125 cm3 semiflex iyon odası, 
Kodak X-Omat V ve Kodak EDR2 film kullanılarak elde edilen X ekseni doz 
profilleri. Alan boyutları 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 ve 5x5 cm2’dir. 

 

18 MV foton enerjisi için doz profilleri, PinPoint iyon odası, 0,125 cm3 semiflex 

iyon odası ve Kodak EDR2 filmler kullanılarak elde edilen dmax derinliğindeki X doz 

profilleri Şekil 4-9 da görülmektedir. 
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Şekil 4-9 dmax derinliğinde 18 MV için PinPoint iyon odası, 0,125 cm3 semiflex iyon odası ve 
Kodak EDR2 film kullanılarak elde edilen X ekseni doz profilleri. Alan boyutları 
1x1, 2x2, 3x3, 4x4 ve 5x5 cm2’dir. 

 

Bu grafiklerden görüldüğü gibi, küçük alanlarda, özellikle 1x1 ve 2x2 cm2 gibi 

küçük alanlarda alan içindeki homojen bölge dardır. Bu darlık nedeniyle küçük alan 

dozimetrisinde küçük volümlü iyon odaları tercih edilmelidir.  

 Şekil 4-10 da, 6 MV için X (MLC) profilleri ile Y (Y jaw) profilleri birlikte 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4-10 6 MV için PinPoint iyon odası, 0,125 cm3 semiflex iyon odası, X-Omat ve EDR 
film ile elde edilmiş, a) 1x1 cm2, b) 2x2 cm2, c) 3x3 cm2 alan için X (MLC) ve Y( Y 
jaw) profilleri 

 

 

Şekil 4-11 de,  18 MV için X (MLC) profilleri ile Y (Y jaw) profilleri birlikte 

gösterilmiştir. 
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Şekil 4-11 18 MV için Pinpoint iyon odası, 0,125cm3 Semiflex iyon odası ve EDR film ile 
elde edilmiş, a) 1x1 cm2, b) 2x2 cm2, c) 3x3 cm2 alan için X ve Y profilleri 

 

X (MLC) ve Y ( Y jaw) profilleri arasında farklılıklar görülmüştür. Bu farklılık 

Şekil 4.12 de gösterilen 6 MV’de PinPoint ile 2x2 cm2 alanda, d=5 cm’de elde edilen 

X(MLC) ve Y(YJaw)  profillerinde açıkça görülmektedir.  X profilleri MLC’ nin 

yapısından dolayı Y profillerden daha dar bulunmuştur.  
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Şekil 4-12  6 MV’de PinPoint ile 2x2 cm2 alanda, d=5cm’de elde edilen X(MLC) ve 
Y(YJaw)  profilleri   

 

Şekil 4-13,  6 MV için çeşitli iyon odaları ve filmler ile elde edilen X(MLC)  

profillerini göstermektedir.  Şekilden, PinPoint iyon odası ve film sonuçlarının özellikle 

çok küçük alanlarda birbirine benzediği, daha büyük alanlarda iyon odaları ile elde 

edilen profillerin film ile elde edilenlere oranla, omuz bölgesinde düşük doz cevabı, 

düşük doz bölgesinde ise yüksek doz cevabı sergilediği görülmektedir. Bu sonuç, iyon 

odalarının profilleri yüksek doz bölgesinde olduğundan daha dar, düşük doz bölgesinde 

ise olduğundan daha geniş ölçüldüğünü göstermektediir. 
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Şekil 4-13 6MV için PinPoint iyon odası, 0,125cm3 semiflex iyon odası, XV ve EDR film ile 
5cm derinlikte elde edilmiş, a) 1x1cm2, b) 2x2cm2, c) 3x3 cm2, d) 4x4cm2 alan için 
X profilleri 

 

 

Şekil 4-14 18 MV için çeşitli iyon odaları ve film ile elde edilen X(MLC)  profillerini 

göstermektedir.   
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Şekil 4-14 18 MV için PinPoint iyon odası, 0,125 cm3 semiflex iyon odası ve EDR film ile 
5cm derinlikte elde edilmiş, a) 1x1 cm2, b) 2x2 cm2, c) 3x3 cm2, d) 4x4 cm2 alan 
için X profilleri 

 

5 cm derinlikteki doz profillerinin, %10, %20, %50, %80 ve %90 değerlerinin 

merkezi eksenden uzaklıkları ve penumbra (%80-%20) değerleri 6 MV ve 18 MV foton 

enerjisi için X (MLC) ve Y (Y jaw) profilleri ölçülmüştür.   

 

TABLO 4-2, 6 MV foton enerjisi için 0,125 cm3 semiflex iyon odası, PinPoint 

iyon odası, Kodak X-Omat V ve EDR film ile elde edilen X  ve Y profillerin, merkezi 

eksenden olan uzaklıklarını ve penumbra genişliklerini göstermektedir.  
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Tablo 4-2 6 MV için 0,125 cm3 semiflex iyon odası, PinPoint iyon odası, Kodak X-Omat V 
ve EDR film ile elde edilen X profillerin merkezi eksenden olan uzaklıkları ve 
penumbra genişlikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 4-3, 6 MV foton enerjisi için 0,125 cm3 semiflex iyon odası, PinPoint 

iyon odası ve EDR film ile elde edilen Y profillerin, merkezi eksenden olan 

uzaklıklarını ve penumbra genişliklerini göstermektedir. 

 

6MV PinPoint Merkezi eksenden uzaklıklar mm X MLC PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 8 7 5 3 2 4,13 

2x2 13,6 12,2 9,4 7 5,8 5,1 

3X3 19,4 17,8 14,9 12,4 10,5 5,37 

4x4 25,2 23,1 20 17,2 15,5 5,85 

5x5 32 28,5 25,4 22,6 20,6 6 

10x10 62,5 58,3 53 49,7 47,8 8,2 

       

6MVSemiflex Merkezi eksenden uzaklıklar mm X MLC PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 10,5 8,6 5,6 3 1,8 5,57 

2x2 15,7 13,6 10,2 7 5,3 6,75 

3x3 22,1 19,1 15,6 12,1 9,3 7 

4x4 27,6 24,8 20,6 16,7 14,4 8,1 

5x5 33,1 30,6 25,9 22 19,2 8,6 

10x10 63 58,5 52,8 49,5 46,3 9,2 

       

6MV X-V film Merkezi eksenden uzaklıklar mm X MLC PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 7,7 6,1 4,6 3,3 2,5 2,9 

2x2 13,5 11,7 9,8 8,3 7 3,46 

3x3 19,2 16,9 15 13,6 12,3 3,52 

4x4 24,7 22,4 20,3 18,8 17,5 3,78 

5x5 29,8 27,5 25,4 23,7 22,3 3,89 

10x10 58,9 54,6 51,7 50 48,6 4,35 

       

6MV EDR film Merkezi eksenden uzaklıklar mm X MLC PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 8 6,6 5,1 3,8 3 2,92 

2x2 13,1 11,7 10 8,4 7 3,32 

3x3 19,4 17,4 15,6 14,2 12,5 3,52 

4x4 25,2 23 21,3 19,4 16,9 3,76 

5x5 30,4 28,2 26,1 24,1 21,7 4,05 

10x10 63 57,4 55 52,7 50,6 4,7 
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Tablo 4-3 6 MV için 0,125 cm3 semiflex iyon odası, PinPoint iyon odası ve EDR film ile 
elde edilen Y profillerin merkezi eksenden olan uzaklıkları ve penumbra 
genişlikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 4-4, 18 MV foton enerjisi için 0,125 cm3 semiflex iyon odası, PinPoint 

iyon odası ve EDR film ile elde edilen X profillerin, merkezi eksenden olan uzaklıkları 

ve penumbra genişliklerini göstermektedir. 

 

6MV PinPoint Merkezi eksenden uzaklıklar Mm Y JAW PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 10,2 8,7 6,4 4,2 3 4,64 

2x2 15,6 14 11,2 8,7 7,2 5,31 

3x3 22 20 16,4 13 11 7,03 

4x4 27,5 25,4 21,7 18 16,3 7,4 

5x5 32,7 30,5 27 24 22,2 6,5 

10x10 62,5 58,9 54 49,7 47 9,2 

       

6MVSemiflex Merkezi eksenden uzaklıklar Mm Y JAW PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 10,1 8,3 5,6 3,3 2,3 5,13 

2x2 16 14,6 11,5 8,5 6,7 6,11 

3x3 22 19,9 16,6 13,5 12 6,46 

4x4 28,5 26 22 18,2 16,1 7,8 

5x5 34 31,4 27,3 23,6 21,3 7,8 

10x10 61,4 58,3 52,5 47,7 45 10,6 

       

6MV X-V film Merkezi eksenden uzaklıklar Mm Y JAW PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 11,3 9,5 7 4,6 3,3 4,93 

2x2 16,9 15 11,9 9 6,9 5,94 

3x3 22,5 20,5 17,4 14,5 12,4 5,92 

4x4 27,8 25,7 22,6 19,5 17,1 6,34 

5x5 33,6 31,3 28 25 22,6 6,24 

10x10 63,1 58,2 54,2 51,2 48,9 6,88 

       

6MV EDR film Merkezi eksenden uzaklıklar Mm Y JAW PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 11 9,4 6,6 4,3 3 5,03 

2x2 16,5 14,6 11,7 8,6 6,8 5,92 

3x3 22,2 20,1 16,9 13,8 11,4 6,29 

4x4 27,5 25,3 21,9 18,9 16,2 6,39 

5x5 33,4 30,8 27,4 24 21,3 6,78 

10x10 71,8 61,1 56,5 52,5 50,2 8,91 
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Tablo 4-4 18 MV için 0,125 cm3 semiflex iyon odası, PinPoint iyon odası ve EDR film ile 
elde edilen X profillerin merkezi eksenden olan uzaklıkları ve penumbra 
genişlikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 4-5, 18 MV foton enerjisi için 0,125 cm3 semiflex iyon odası, PinPoint 

iyon odası ve EDR film ile elde edilen Y profillerin, merkezi eksenden olan uzaklıkları 

ve penumbra genişliklerini göstermektedir. 

 

 

 

18MV PinPoint Merkezi eksenden uzaklıklar mm X MLC PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 9,6 7 5 2,8 2 4,15 

2x2 15,3 12,9 9,9 7,2 5,7 5,7 

3x3 20,8 18,2 15,1 12,5 10,5 5,8 

4x4 26,4 23,7 20,2 17,5 14,8 6,3 

5x5 32 29,3 25,9 22,8 20,1 6,5 

10x10 63,2 57,6 53,4 48,8 45,1 8,8 

       

18MV Semiflex Merkezi eksenden uzaklıklar mm X MLC PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 10,5 8,2 5,6 3,2 1,8 5,5 

2x2 15,7 13,6 10,2 7 5,3 6,75 

3x3 22,1 19,1 15,6 12,1 9,3 7,3 

4x4 27,6 24,8 20,6 16,7 14,4 8,1 

5x5 33,1 30,6 25,9 22 19,2 8,6 

10x10 62 58,5 52,8 49,5 47,3 9,1 

       

18MV EDR Merkezi eksenden uzaklıklar mm X MLC PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 9,4 7,4 5,2 3,6 2,8 3,76 

2x2 15,5 12,6 10 8 6,5 4,7 

3x3 21,5 18,2 15,5 13,2 11,8 4,94 

4x4 26,8 23,6 20,7 18,7 17 5,16 

5x5 32,5 28,9 26,1 24,1 22,5 5,11 

10x10 60,4 55,7 52,6 50,4 49 5,33 
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Tablo 4-5 18 MV için 0,125 cm3 semiflex iyon odası, PinPoint iyon odası ve EDR film ile 
elde edilen Y profillerin merkezi eksenden olan uzaklıkları ve penumbra 
genişlikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ve Y profil genişlikleri incelendiğinde beklendiği gibi X (MLC) profillerinin 

daha dar ve penumbranın da daha küçük olduğu görülmektedir. Bu durum Oncor 

cihazının MLC yapısından kaynaklanmaktadır. En geniş %80 ve %90 izodozu ve en dar 

penumbra film dozimetrisiyle elde edilmiştir. 6 MV de Kodak X-Omat V ve EDR film 

sonuçları çok benzer bulunmuştur.  

Küçük alanlarda (<4cm) PinPoint iyon odası ile elde edilen X profillerinde %80 

ve %90 izodoz genişlikleri 0,125 cm3 semifleks iyon odasına göre daha geniş, %20 

izodoz genişliği ise daha dardır. %80–20 genişliği ile gösterilen penumbra genişlikleri 

de PinPoint için 0.125 cm3 iyon odasıyla elde edilenden daha dardır. Bunun sebebi,  

PinPoint iyon odasının küçük hacminden dolayı çözünürlüğünün daha iyi olmasıdır. 

18MV PinPoint Merkezi eksenden uzaklıklar mm Y JAW PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 11,9 9,8 6,7 4,1 2,8 5,8 

2x2 18 15,6 11,6 7,8 5,9 7,28 

3x3 23,7 20,1 16 12,2 10 7,8 

4x4 30,1 25,9 21 17,4 13,8 8,5 

5x5 36 31,4 26 22,7 18,3 8,7 

10x10 65,1 60,1 53,4 50 47 10 

       

18MV Semiflex Merkezi eksenden uzaklıklar mm Y JAW PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 13 10,7 7 3,9 2,6 6,43 

2x2 18,5 15,8 11,6 7,9 6,1 7,4 

3x3 23,3 20,4 16,2 12 9,2 7,63 

4x4 29,4 26,2 21,8 17,6 14 8,6 

5x5 34,7 31,4 26,7 22,2 18,9 8,7 

10x10 62,5 59 53 48,7 43,9 10,3 

       

18MV EDR Merkezi eksenden uzaklıklar mm Y JAW PROFİL 

Alan, cmxcm 10% 20% 50% 80% 90% Penumbra 

1x1 11,2 9,1 6,6 4,5 3,4 4,54 

2x2 17,1 14,4 11,4 8,7 7,1 5,72 

3x3 22,8 19,8 16,7 13,7 12,1 6,06 

4x4 28,7 25,4 22 19 17,1 6,46 

5x5 34,6 30,8 27,4 24,6 23 6,21 

10x10 62,5 57,6 53,9 51,1 49,5 6,49 
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 0,125 cm3 iyon odasıyla elde edilen düşük doz profillerinin daha geniş olması, 

hassas hacmin daha büyük olmasına bağlı volüm averajından kaynaklanmaktadır.  

6 MV de, %80–20 genişliği ile gösterilen X yönündeki penumbra genişlikleri 

PinPoint için 1x1, 2x2, 3x3 cm2 alanlar için sırasıyla 4,13, 5,1 ve 5,37 mm olarak 

bulunmuştur. 0,125 cm3 iyon odasıyla elde edilen profiller ise daha geniş, sırasıyla 5,5, 

6,75, 7,3 mm olarak bulunmuştur.  İyon odalarının hassas volüm çapı artarken ölçülen 

penumbra genişlikleri artmaktadır. Penumbra genişlikleri X-Omat V film için 1x1, 2x2, 

3x3 cm2 alanlar için sırasıyla 2,9, 3,46 ve 3,52 mm olarak bulunmuştu. EDR film için 

ise penumbra genişlikleri aynı alanlar için sırasıyla 2,92, 3,32 ve 3,52 mm bulunmuştur.  

18 MV’de de benzer benzer bulgular elde edilmiştir. 

Şekil 4-15, 1x1-10x10 cm2 alanlarda, kullanılan iyon odaları ve filmlere göre 

penumbra genişliklerini 6 MV için toplu olarak göstermektedir. Şekilden film 

dozimetrisi sonuçlarının PinPoint iyon odası sonuçlarından daha iyi olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Şekil 4-15 Farklı iyon odaları ve filmlerle elde edilen %80–20 penumbra genişlikleri. 
Huzme enerjisi= 6 MV, derinlik= 5 cm’ dir. XiO TPS’nin verdiği penumbra 
genişlikleri mukayese için verilmiştir. 

 

Şekil 4-16, 1x1-10x10 cm2 alanlarda kullanılan iyon odaları ve filmlere göre 

penumbra genişliklerini 6 MV için toplu olarak göstermektedir.  
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Şekil 4-16 Farklı iyon odaları ve filmlerle elde edilen %80–20 penumbra genişlikleri. 
Huzme enerjisi= 18 MV, derinlik= 5 cm’ dir.  XiO TPS’nin verdiği penumbra 
genişlikleri mukayese için verilmiştir. 

 

    Film sonuçları ile Pinpoint iyon odasının penumbra sonuçları birbirine 

benzerken, 0,125 cm3 iyon odası sonuçları ile farklılık göstermektedir.  

     18 MV için de 6 MV ye benzer sonuçlar elde edilmiştir. Pinpoint ile elde 

edilen profil ve penumbra genişlikleri film ile elde edilenlere yakındır. 

 

4.5 Rölatif doz faktörleri: 

 

   Şekil 4.17 de, çalışmada kullanılan tüm iyon odaları  ve Gafchromic EBT film 

ile bulunan 6 MV için rölatif doz faktörleri gösterilmiştir. 10 cm derinlikte (SSD=90cm) 

yapılan ölçümler 10x10 cm alanın dozuna normalize edilmiştir. CMS XiO’nun rölatif 

doz faktörleri de mukayese için verilmiştir. 
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                    Şekil 4-17 6 MV için çeşitli iyon odaları, film ve TPS ile rölatif doz değerleri 

 

Şekil 4.18 de, çalışmada kullanılan tüm iyon odaları  ve Gafchromic EBT film 

ile bulunan 18 MV için rölatif doz faktörleri gösterilmiştir. 10 cm derinlikte 

(SSD=90cm) yapılan ölçümler 10x10 cm alanın dozuna normalize edilmiştir. CMS 

XiO’nun rölatif doz faktörleri de mukayese için verilmiştir. 
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             Şekil 4-18 18 MV için çeşitli iyon odaları, film ve TPS ile rölatif doz değerleri 
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 6 ve 18 MV’de 0,6 cm3 gibi büyük iyon odası diğer iyon odalarına göre ciddi 

doz düşüklüğü sergilemektedir.  Bu düşüklük, 0,6 cm3 iyon odasının hassas hacminin 

daha büyük olmasına bağlı; elektron akısındaki bozulmadan dolayıdır.  

Tedavi planlama sisteminin 6 ve 18 MV de verdiği rölatif doz faktörleri, sisteme girilen 

en küçük alanın 2x2 cm2 olması nedeniyle, 2x2 cm2 den büyük alanlar için 

kıyaslanmıştır. Tedavi planlama sisteminin rölatif doz faktörleri, 0,6 cm3 iyon odası 

hariç tüm iyon odaları ve EBT film sonuçlarıyla uyumludur.  
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5 TARTIŞMA 

Bu çalışmada; ONCOR lineer hızlandırıcı (6–18 MV) cihazında MLC ile 

oluşturulan 1x1 cm2 ile 10x10 cm2 arasındaki kare alanların %DD’ları ve doz profilleri, 

1x1 cm2 ve 15x15 cm2 arasındaki alanların rölatif doz faktörleri, 4 tip iyon odası (0,6 

cm2, 0,125 cm2, 0,04 cm2, 0,015 cm2 ve paralel plane iyon odası) ve 3 tip film (XV, 

EDR ve EBT) dozimetrisiyle araştırılmışdır. Sonuçlar kendi aralarında ve TPS 

sonuçlarıyla mukayese edilmiştir. 

5.1 %DD leri:  

 0,125 cm3 semifleks iyon odası ve PinPoint ile elde edilen 6 ve 18 MV 

için % DD lar birbiriyle uyumludur. % DD ‘lar BJR 25 (23) ile mukayese edilmiştir. 

BJR 25 te %DD değerleri 4x4 cm2 alanlardan büyük değerleri içermektedir. BJR 25 ile 

4x4 cm2 den büyük alanlar için mukayese edildiğinde, 6 ve 18MV’de her iki iyon odası 

için %DD’lar, BJR 25 ile %1’den küçük fark ile uyumlu bulunmuştur. İyon odaları ile 

elde edilen %DD lar, TPS %DD ları ile tüm alanlarda %1 içinde uyumlu bulunmuştur.  

 Derin doz grafiklerinden her iki enerji için dmax derinlikleri belirlenerek 

Tablo 5,1 de mm cinsinden gösterilmiştir.  6 ve 18 MV için dmax derinlikleri alanla 

değişmektedir.  1x1 cm2 den 5x5 cm2 ye kadar artan dmax derinlikleri, 5x5 cm2 den sonra 

düşmektedir. Bu bulgular literatürle uyumludur. Küçük alanlarda dmax taki artış fantom 

saçılmasından kaynaklanmaktadır. Büyük alanlarda ise düzleştirici filtre ve kolimatör 

jawlarından ve havadan saçılan elektronların kontaminasyonuyla dmax derinliği azalır. 

5x5 cm2 alana kadar artış gösterir, daha sonra düşmeye başlar (24).  

5.2 TMR değerleri 

6 MV için TMR değerleri 0,015 cm3 PinPoint ve 0,125 cm3  iyon odasıyla 

ölçülen %DD’lardan hesaplanmıştır. Tablo EK. 1-2 de gösterilen TMR değerleri, BJR 

25 (23) ile mukayese edildiğinde;  6 MV için pinpoint iyon odası ile en büyük fark 

0,008, semiflex iyon odası ile en büyük fark 0,007 olarak bulunmuştur. 

18 MV için TMR değerleri 0,015 cm3 PinPoint ve 0,125 cm3  iyon odasıyla 

ölçülen %DD’lardan hesaplanmıştır. EK Tablo 3-4 de gösterilen TMR değerleri,  BJR 

25 (23) ile mukayese edildiğinde; pinpoint iyon odası ile en büyük fark 20 cm’den 

büyük derinliklerde 0,017 civarında, semiflex iyon odası ile en büyük fark 15 cm’den 

daha büyük derinliklerde 0,013 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar kabul edilebilir 
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sınırlarda olup,  PinPoint iyon odasının, hacminin küçük olmasından dolayı özellikle 

derinde, pozisyon hatalarına daha duyarlı olduğunu göstermektedir. 

5.3 Film kalibrasyonu 

Kodak X-Omat V filmin 6 MV’de 10–90 cGy arasında doz lineerliğine sahip 

olduğu görülmüştür. EDR filmin doz cevabı 6 MV’de 50–300 cGy arasında lineerdir. 

Gafchromic EBT filmin 6 MV deki kalibrasyon eğrisinden 70–400 cGy arasında lineer 

bir bölge olduğu görülmüştür.  

5.4 Doz profilleri 

X (MLC) ve Y ( Y jaw) profilleri arasında farklılıklar görülmüştür. X profilleri 

MLC’ nin yapısından dolayı Y profillerden daha dar bulunmuştur.  

Şekil 4.13’te,  6 MV için çeşitli iyon odaları ve filmler ile elde edilen X(MLC)  

profillerinden, PinPoint iyon odası ve film sonuçlarının özellikle çok küçük alanlarda 

birbirine benzediği, daha büyük alanlarda iyon odaları profillerinin omuz bölgesinde 

düşük doz cevabı, düşük doz bölgesinde ise yüksek doz cevabı sergilediği 

görülmektedir. Bu bulgular 0,125 cm3 semiflex iyon odasında çok daha baskındır. En 

geniş yüksek doz profili ve en dar penumbra film dozimetrisi ile elde edilmiştir. Bu 

sonuçlar filmlerin çözünürlüklerinin daha iyi olmasından kaynaklanmaktadır.   

Şekil 4.14’de 18 MV için çeşitli iyon odaları ve film ile elde edilen X(MLC)  

profillerinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir.   

Wolfram ve ark., 0,6 cm3 Farmer iyon odası ve 0,015 cm3 iyon odası ile 

yaptıkları ölçümleri hesaplanan değerlerle karşılaştırdıklarında 0.015 cm3‘lük iyon 

odasının hesaplanan değerlere daha yakın sonuçlar verdiğini görmüşlerdir. Bu değerleri 

film, TLD ve diamond sonuçlarıyla karşılaştırdıklarında ise doku eşdeğer olması ve 

mükemmel uzaysal çözünürlüğe sahip olmasından dolayı en iyi sonucun diamond 

dedektörle okunan sonuç olduğunu bulmuşlardır (22). 

6 MV ve 18 MV foton enerjisi için 5 cm derinlikteki X (MLC) ve Y (Y jaw) 

profilleri ölçülmüştür.  TABLO 4.2 -  TABLO 4.5’de  6 MV için 0,125cm3 semiflex 

iyon odası, PinPoint iyon odası, Kodak X-Omat V ve EDR film ile; 18 MV foton 

enerjisi için ise 0,125 cm3 semiflex iyon odası, PinPoint iyon odası ve EDR film ile elde 

edilen X ve Y profillerin, %10, %20, %50, %80 ve %90 izodoz değerlerinin merkezi 

eksenden uzaklıkları ve penumbra (%80-%20) genişlikleri gösterilmiştir.  X ve Y profil 

genişlikleri incelendiğinde, beklendiği gibi X (MLC) profillerinin yaklaşık 3 mm daha 

dar ve penumbranın da daha küçük olduğu görülmektedir. Oncor cihazının MLC 
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yapısının çift fokuslu (double foccused) olması, yani; hem MLC liflerinin karşılıklı 

yüzleri hem de liflerin yan yüzlerinin diverjansa uyumlu açılandırılmış olması 

penumbra genişliklerini azaltmaktadır. Y profilleri de Y jaw’ın huzme gelişine uygun 

olmayan düz yüzeyinden etkilenmekte ve penumbra genişliği artmaktadır. Tablolar, 

alan boyutu arttıkça  penumbra genişliklerinin de arttığını göstermektedir. Bu sonuçlar 

literatürle uyumludur (25). En geniş %80 ve %90 izodozu ve en dar penumbra film 

dozimetrisiyle elde edilmiştir. 6 MV de Kodak X-Omat V ve EDR film sonuçları çok 

benzer bulunmuştur. Zeidan ve ark. da XV ve radiochromic filmlerin küçük alan 

dozimetrisinde doğru sonuçlar verdiğini göstermişlerdir (26).      

 Küçük alanlarda (<4cm) PinPoint iyon odası ile elde edilen %80 ve %90 izodoz 

genişlikleri 0,125 cm3 semifleks iyon odasına göre 1mm daha geniş, %20 izodoz 

genişliği ise 2 mm kadar daha dardır. %80–20 genişliği ile gösterilen penumbra 

genişlikleri de PinPoint için 0.125 cm3 iyon odasıyla elde edilenden 2mm daha dardır. 

Bunun sebebi,  PinPoint iyon odasının küçük hacminden dolayı çözünürlüğünün daha 

iyi olmasıdır. 0,125 cm3 iyon odasıyla elde edilen profillerin daha geniş olması, hassas 

hacmin daha büyük olmasına bağlı volüm averajından kaynaklanmaktadır.  

 EDR film ile pinpoint iyon odasının profilleri kıyaslandığında, 1–3 cm2 alanlar 

için %80–90 doz bölgesinde maksimum mesafe uygunluğu ve maksimum doz farkı 

2mm/%6 bulunmuştur. Bu, filme göre daha dar profil genişliği ve daha düşük doz 

demektir. Bu farklar semiflex için 3mm/%10–12 dir. %10–20 düşük doz bölgesinde ise 

PinPoint için farklar çok küçük iken semiflex iyon odası için 3mm/%16 ya kadar 

çıkmaktadır. Bu değerler semiflex iyon odasıyla düşük doz bölgesinde daha geniş ve 

daha yüksek doz değerinde profil elde edildiğini göstermektedir. Bu, küçük alanlarda 

semiflex iyon odasıyla, düşük doz bölgesinin daha geniş ve daha yüksek dozda 

bulunmasıyla, alan dışındaki dozların daha yüksek tahmin edilmesine sebep olacaktır. 

4x4 cm2 alan için farklar daha küçüktür. McKerracher ve Thwaites de yaptıkları 

çalışmalarında 0,125 cm3 iyon odalarının küçük alan dozimetrisinde uygun olmadığını 

bildirmişlerdir (3). 

%80–20 genişliği ile gösterilen penumbra genişlikleri PinPoint için 1x1, 2x2, 

3x3 cm2 alanlar için sırasıyla 4,13, 5,1 ve 5,37 mm olarak bulunmuştur. 0,125 cm3 iyon 

odasıyla elde edilen profiller ise daha geniş, sırasıyla 5,5, 6,75, 7,3 mm olarak 

bulunmuştur.  İyon odalarının hassas volüm çapına göre ölçülen penumbra genişlikleri 

artmaktadır. Bu, iyon odası içindeki hava ile ilgilidir. Havada, suda olduğundan daha 

uzun menzile sahip elektronlar ölçülen penumbranın genişlemesine neden olurlar. Buna 
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volüm etkisi denilmektedir. Her iki filmin cevapları birbirine benzerdir. Penumbra 

genişlikleri X-Omat V film için 1x1, 2x2, 3x3 cm2 alanlar için sırasıyla 2,9, 3,46 ve 

3,52 mm olarak bulunmuştu. EDR film için ise penumbra genişlikleri aynı alanlar için 

sırasıyla 2,92, 3,32 ve 3,52 mm bulunmuştur. Bu çalışmada da en geniş %80 ve %90 

izodozu ve en dar penumbra film dozimetrisiyle elde edilmiştir.  6 MV de Kodak X-

Omat V ve EDR film sonuçları çok benzer bulunmuştur. Zeidan ve ark. da XV ve 

radiochromic filmlerin küçük alan dozimetrisinde doğru sonuçlar verdiğini 

göstermişlerdir (26).  

Daniel ve arkadaşları, 3 farklı iyon odasıyla yaptıkları (0,009 cm3 mikro iyon 

odası, 0,65 cm3 farmer ve 0,125 cm3 iyon odaları) çalışmada küçük alan profillerini 

incelemiş; en dar profilleri mikro iyon odaları ile, en geniş profilleri de farmer iyon 

odasıyla bulmuşlardır (27). 

Şekil 4.15 ve Şekil 4.16 da, 1x1-10x10 cm2 alanlarda, kullanılan iyon odaları ve 

filmlere göre penumbra genişliklerini 6 ve 18 MV için toplu olarak göstermektedir. 

Şekillerden film dozimetrisi sonuçlarının PinPoint iyon odası sonuçlarından daha iyi 

olduğu anlaşılmaktadır. 0,125 cm3 iyon odasıyla profil ölçümlerinin ise uygun olmadığı 

görülmektedir.  TPS ile elde edilen penumbra genişlikleri de TPS’ye girilen profil 

bilgilerinin 0,125 cm3 iyon odasıyla ve Y jaw yönünde elde edilmesinden dolayı 

PinPoint ve film ile elde edilen profillerden daha geniştir.  

Film sonuçları ile Pinpoint iyon odasının penumbra sonuçları birbirine 

benzerken, 0,125 cm3 iyon odası sonuçları ile farklılık göstermektedir. 0,125 cm3 iyon 

odasının çapından dolayı, rölatif doz % 80 bölgesinde düşük, % 20 bölgesinde ise daha 

fazla ölçüldüğünden, penumbra genişlemektedir. Bu genişleme, iyon odasının hassas 

volümünün büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Bu sonuç, literatürle uyumludur (22). 

Bu nedenle profil ölçümleri için daha küçük volümlü iyon odaları tercih edilmelidir.           

Morris I. Bank yaptığı çalışmasında PinPoint ve XV film kullanmıştır.  

Penumbra değerlerini film ile 18, 14, 8 ve 4 mm alanlar için sırasıyla 11, 9.8, 6.2 ve 4.1 

mm bulmuş ve sonuç olarak da film ile ölçülen profillerin PinPoint iyon odası 

ölçümleriyle uyumlu bulduğunu bildirmiştir (28). 

18 MV için de 6 MV ye benzer sonuçlar elde edilmiştir. Pinpoint ile elde edilen 

profil ve penumbra genişlikleri film ile elde edilenlere yakındır. 
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5.5 Rölatif doz faktörleri: 

 Şekil 4-17 ve Şekil  4-18 de, çalışmada kullanılan tüm iyon odaları, Gafchromic 

EBT film ve CMS  XiO ile bulunan 6 ve 18 MV için rölatif doz faktörleri gösterilmiştir. 

10 cm derinlikte (SSD=90cm) yapılan ölçümler 10x10 cm2 alanın dozuna normalize 

edilmiştir.  

6 MV de, 1x1 cm2 alanda 0,125 cm3 iyon odası ve Markus pp iyon odasının 

cevapları birbirine yakın olup 0.04 cm3 iyon odası, PinPoint ve Gafchromic filme göre 

daha düşük doz cevabı vermektedir. Açıkça görüldüğü gibi, 0,6 cm3 gibi büyük volümlü 

iyon odaları 4x4 cm2 den daha küçük alanlarda ciddi doz düşüklükleri sergilemektedir. 

Ancak 4x4 cm2 den büyük alanlarda tüm iyon odaları benzer doz cevabı vermektedir. 

PinPoint iyon odası, 0,04 cm3 lük iyon odası ve EBT filmin cevapları birbirine çok 

yakındır. Tedavi planlama sisteminin 6 MV de verdiği rölatif doz faktörleri 2x2 cm2 

alan için, 0.6cm3 hariç tüm iyon odaları ve EBT film sonuçlarıyla fark %1,5 dur. Daha 

büyük alanlarda fark % 0,1 dir. 2x2 cm2 alan için 0,6 cm3 ile fark % 20 civarındadır. 

18 MV de 0,6 cm3 gibi büyük iyon odası diğer iyon odalarına göre ciddi doz 

düşüklüğü sergilemektedir. Özellikle küçük alanlarda PinPoint iyon odası, 0,04cm3 iyon 

odası ve film, diğer iyon odalarından daha yüksek cevap verirken kendi aralarında 

benzer sonuçlara sahiptir. 0,125 cm3 ve Markus pp iyon odasının cevabı da daha 

düşüktür. Bu düşüklük, 0,125 cm3 iyon odasının hassas hacminin daha büyük olmasına 

bağlı; elektron akısındaki bozulmadan dolayıdır. Böylece, elektron akısındaki azalma 

iyon odası volümü içindeki iyonizasyonun azalmasıyla, dolayısıyla da daha düşük doz 

cevabıyla sonuçlanır. Tedavi planlama sisteminin 18 MV de verdiği rölatif doz 

faktörleri 2x2cm2 alan için 0,6 cm3 hariç tüm iyon odaları ve EBT film ile %1 

civarındadır ve 3x3 cm2 alanın ışında (%2,4) alanlar için tüm iyon odaları ve EBT film 

sonuçlarıyla için %1 in içinde uyumludur. 0,6 cm3 iyon odasının 2x2 cm2 ve  3x3 cm2 

gibi küçük alanlarda dozu sırasıyla %15 ve %5 civarında düşük vermektedir. Bu 

nedenle 0,6 cm3  iyon odası küçük alan dozimetrisinde uygun değildir.Küçük alanlar 

için RDF lerindeki düşüş, merkezi eksenden uzaklaşan elektronların yayılması ve 

saçılan dozun azalmasından dolayı, dedektöre ulaşan foton sayısındaki azalmadır. 

Sekonder elektronların maksimum erişme mesafesinden daha büyük çaplı alanlarda 

maksimum alan bağımlılığı görülmektedir. Küçük alanlarda RDF’lerinin özellikle 

küçük alanlarda küçük bulunmasındaki ana sebep, dedektörün ölçüm volümünün 

artmasıyla lateral elektron dengesizliğinin artmasıdır. Lateral elektron dengesizliğindeki 

bu artış doz hesaplamalarında hatalara sebep olabilir (22). Doz verimindeki değişim 
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çoğunlukla düzleştirici filtrenin geometrisi ve lifler arasındaki açıklıktaki değişim gibi 

geometrik faktörlerin de etkisindedir. Alan genişliğindeki küçük hatalar doz verimi 

faktörlerinde artan bir etkiye neden olur. Bu nedenle lif ve jaw pozisyonunun doğru 

tayini gerekir. Ayrıca, 2x2 cm2 den küçük alanlarda iyon odalarının yerine diamond 

dedektörin tercih edilmesi iyi sonuçlar verebilir (22). 

 Küçük alan foton ışınlarının rölatif doz faktörleri ölçümleri, kullanılan 

dedektörlerin yeterliliğine bağlıdır (29). Pek çok çalışmada küçük alanlar için diyot ve 

diamond dedektörlerinin rölatif doz faktöründe en iyi sonuçları sağladığı ortaya 

konmuştur (30,31,32). Bununla birlikte diamond dedektörler çok hassas ve çok 

pahalıdır. Diyot türü de, diyot zırhının ölçümleri negatif yönde etkileyebileceğinden 

dolayı dikkatli seçilmelidir. Pappas ve ark., 5mm lik yarıçaplı alanın output faktörlerini 

jel dozimetre ile ölçmüştür. Volüm etkisi, farklı voksel boyutları kullanılarak ve bir 

voksel ile sıfır voksel arasındaki ortalama doz değeri tahmini olarak hesaplanmıştır. Bu 

sonuçlar PinPoint iyon odası verileriyle örtüşmüştür (33). 

Martens ve ark., Markus pp iyon odası, PinPoint iyon odası ve diamond 

dedektör kullanarak ölçümleri karşılaştırmışlardır. Bu çalışmanın bulgularından biri 

PinPoint iyon odasının, radyografik filmde olduğu gibi, düşük enerjili Compton saçılma 

fotonlarına aşırı tepki vermesidir. Bu durum PinPoint iyon odasının merkezi 

elektrodunun çelik olmasına bağlıdır. Buna karşın 1,5 cm alan genişliğinin altındaki 

output ölçümleri için bu iyon odasını tavsiye etmişlerdir (31). 

F. Sanchez ve ark., PTW tarafından geliştirilmiş  bir büyük alan paralel plak, 

PinPoint, semiflex, farmer iyon odaları, 2 adet katı hal dedektörü ( p tipi  diod ve 

diamond dedektör) ve Kodak X-Omat V film kullanarak ölçümleri karşılaştırmışlardır. 

Çalışmada, output faktörlerinde  dedektörlerin volüm hassasiyetlerinin önemli rol 

oynadığı görülmüştür. Monte Carlo ile en uyumlu sonucu volüm hassasiyeti düşük olan 

diamond dedektör ve filmin verdiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada da rutin olarak 

kullanılan (0.6 cm3 hacimli) iyon odalarının hassas volümünün küçük alanlardaki 

absorbe dozu ölçmede yetersiz kaldığı bulunmuştur.  RDF lerinde film ve PinPoint iyon 

odası benzer sonuçlar vermiştir. Bu sonuçlar literatürle uyumlu bulunmuştur (29). 
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6  SONUÇ 

 YART ile, tanımlanan doz, çoklu küçük alt alanlar kullanılarak verilir. MLC’ye 

dayalı YART ta alanların çoğu 1x1 cm2 kadar küçük alanlardan verilir. Dolayısıyla, 

YART’ta doğru doz hesaplaması için küçük alanlar ve onların dozimetrik özellikleri 

TPS’de uygun bir şekilde modellenmelidir.  

 Küçük alan ölçümlerinde dedektör boyutu veya volüm etkisi önemli bir 

faktördür. Halen rutin dozimetride kullanılan 0,6 cm3  gibi iyon odalarının hassas 

volümü, küçük alanlarda absorbe dozu doğru bir şekilde ölçmek için uygun çözünürlüğe 

sahip değildir. Özellikle homojen doz bölgesinin dar olması nedeniyle, küçük alanlarda, 

iyon odasının hassas volümü doğru seçilmelidir. Pinpoint iyon odası ve 0,125 cm3 

semifleks iyon odası derin doz değerlerinin elde edilmesinde uygundur. Ancak doz 

profillerinin ölçülmesinde  dozimetrik yöntem olarak çözünürlüğü yüksek olan EDR 

film ve iyi bir kalibrasyon  işlemiyle X-Omat V filmler  daha iyi  sonuç vermektedir.  

 Doz verimi ölçümlerinde de homojen bölgenin dar olduğu çok küçük alanlarda, 

alana oranla geniş hacime sahip iyon odaları düşük cevap vermektedir ve dozu düşük 

ölçmektedir. Bu nedenle, çözünürlüğü yüksek iyon odaları ve Gafchromic filmin 

kullanılması uygundur. PinPoint iyon odası gibi küçük volümlü iyon odaları minimum 

perturbasyonla Bragg Gray kavitesi gibi davrandığından küçük alanların absorbe doz 

ölçümleri için iyi bir seçimdir.  

 Sonuç olarak, tedavi planlama sistemlerindeki doz modellemede kullanılan doz 

profillerinin ve rölatif doz faktörlerinin elde edilmesinde, özellikle küçük alanlar için, 

yüksek çözünürlüklü ve küçük hacimli iyon odalarının ve film dozimetrisinin kullanımı 

tedavi planlamasındaki doğruluğu arttıracaktır. 
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                                                    HAMVERİLER 

EK. Tablo 1 6 MV İÇİN %DD DEĞERLERİ (PİNPOİNT İYON ODASI İÇİN) 
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EK. Tablo 2 6 MV %DD DEĞERLERİ  (SEMIFLEX IYON ODASI İLE) 
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EK. Tablo 318 MV %DD DEĞERLERİ  ( PINPOINT IYON ODASI İLE)  
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EK. Tablo 4 18 MV %DD DEĞERLERİ  (SEMIFLEX IYON ODASI İLE) 
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EK. Tablo 5 6 MV TMR DEĞERLERİ  (PINPOINT IYON ODASI İLE) 
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EK Tablo 6 6 MV TMR DEĞERLERİ  (SEMIFLEX IYON ODASI İLE) 
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EK. Tablo 7 18 MV TMR DEĞERLERİ (PINPOINT IYON ODASI) 
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EK. Tablo 8 18 MV TMR DEĞERLERİ (0,125CM3 SEMIFLEX IYON ODASI)  
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EK Tablo 9. RÖLATİF DOZ DEĞERLERİ 

ONCOR       

RDF DEĞERLERİ       

       

IC PTW 30002       

       

ENERJI 6 MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 235,40 235,40 235,40 235,40 0,30 

 2X2 512,80 512,80 512,80 512,80 0,65 

 3X3 630,20 630,10 630,00 630,10 0,80 

 4X4 671,80 672,20 672,00 672,00 0,86 

 5X5 697,30 697,50 697,20 697,30 0,89 

 10X10 784,00 783,90 784,00 783,97 1,00 

 15X15 834,40 835,10 834,20 834,57 1,06 

       

       

IC 0,125 cm
3
 SEMİFLEX      

       

ENERJI 6 MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 407,40 406,80 407,20 407,13 0,49 

 2X2 632,20 632,10 632,40 632,23 0,77 

 3X3 682,00 682,10 682,80 682,30 0,83 

 4X4 708,90 709,30 709,80 709,33 0,86 

 5X5 733,50 733,80 734,00 733,77 0,89 

 10X10 823,20 823,40 823,20 823,27 1,00 

 15X15 875,30 874,40 875,10 874,93 1,06 

       

       

IC MARKUS       

       

ENERJI 6 MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 370,20 370,20 270,60 337,00 0,47 

 2X2 545,40 546,40 546,80 546,20 0,76 

 3X3 592,80 592,00 592,60 592,47 0,83 

 4X4 617,20 617,20 617,40 617,27 0,86 

 5X5 638,40 639,00 639,00 638,80 0,89 

 10X10 716,20 716,40 716,00 716,20 1,00 

 15X15 761,20 760,80 761,40 761,13 1,06 
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IC 0,04 cm
3 

      

       

ENERJI 6 MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 132,40 132,30 132,20 132,30 0,58 

 2X2 177,00 177,10 177,10 177,07 0,78 

 3X3 189,10 189,10 189,20 189,13 0,83 

 4X4 196,30 196,20 196,20 196,23 0,86 

 5X5 202,50 202,60 203,00 202,70 0,89 

 10X10 226,80 227,20 227,20 227,07 1,00 

 15X15 241,10 241,00 240,90 241,00 1,06 

       

       

IC PINPOINT       

       

ENERJI 6 MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 466,50 466,80 466,50 466,60 0,59 

 2X2 619,10 617,90 618,20 618,40 0,78 

 3X3 659,40 660,00 660,00 659,80 0,83 

 4X4 684,20 684,20 684,60 684,33 0,86 

 5X5 707,30 707,50 707,40 707,40 0,89 

 10X10 793,60 793,40 793,80 793,60 1,00 

 15X15 843,30 844,50 844,50 844,10 1,06 

       

       

EBT film       

       

ENERJI 6 MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 91,40 92,00 87,95 90,45 0,59 

 2X2 116,90 117,60 119,50 118,00 0,77 

 3X3 129,40 128,20 128,80 128,80 0,84 

 4X4 134,00 132,60 133,50 133,37 0,87 

 5X5 137,80 138,80 137,60 138,00 0,90 

 10X10 152,50 154,00 153,40 153,30 1,00 

 15X15 163,00 164,40 164,70 164,03 1,07 
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IC PTW 3002       

       

ENERJİ 18 

MV ALAN           OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 254,60 254,40 254,60 254,53 0,28 

 2X2 597,00 597,40 597,40 597,27 0,65 

 3X3 751,30 751,80 751,80 751,63 0,82 

 4X4 811,20 810,80 811,00 811,00 0,88 

 5X5 842,80 842,00 842,10 842,30 0,92 

 10X10 918,20 918,70 918,20 918,37 1,00 

 15X15 956,30 956,70 955,90 956,30 1,04 

       

       

IC 0,125 cm
3
 SEMİFLEX      

       

ENERJİ 18 

MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 487,30 487,30 487,30 487,30 0,50 

 2X2 740,40 741,00 740,70 740,70 0,76 

 3X3 831,80 830,80 831,30 831,30 0,85 

 4X4 873,50 874,00 873.75 873,75 0,89 

 5X5 900,70 900,50 900,60 900,60 0,92 

 10X10 976,20 977,40 976,80 976,80 1,00 

 15X15 1015,00 1015,00 1015,00 1015,00 1,04 

       

       

IC MARKUS       

       

       

ENERJI 18 

MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 410,20 410,00 410,40 410,20 0,49 

 2X2 631,20 631,20 631,80 631,40 0,75 

 3X3 711,20 711,60 711,60 711,47 0,85 

 4X4 749,00 748,80 748,80 748,87 0,89 

 5X5 772,40 772,20 773,20 772,60 0,92 

 10X10 838,60 837,80 838,40 838,27 1,00 

 15X15 872,80 872,60 873,20 872,87 1,04 
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IC 0,04 cm
3 

      

       

       

ENERJI 18 

MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 141,70 141,50 141,40 141,53 0,53 

 2X2 204,00 204,00 203,70 203,90 0,77 

 3X3 227,00 227,40 227,20 227,20 0,85 

 4X4 238,00 238,20 238,10 238,10 0,89 

 5X5 245,30 245,50 245,50 245,35 0,92 

 10X10 266,30 266,10 266,00 266,13 1,00 

 15X15 276,70 276,80 277,40 276,88 1,04 

       

IC PINPOINT       

       

       

ENERJI 18 

MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 507,90 507,80 508,00 507,90 0,55 

 2X2 718,30 718,70 718,70 718,57 0,77 

 3X3 795,30 795,60 795,90 795,60 0,86 

 4X4 831,60 832,20 831,60 831,80 0,90 

 5X5 857,00 856,80 856,30 856,70 0,92 

 10X10 928,40 928,70 929,20 928,77 1,00 

 15X15 967,70 968,10 967,00 967,60 1,04 

       

       

EBT film       

       

       

ENERJI 18 

MV ALAN OKUMALAR   ORTALAMA NORMALIZE 

 1X1 98,00 99,60 99,90 99,20 0,55 

 2X2 136,00 138,50 142,00 138,80 0,77 

 3X3 156,00 154,50 154,50 155,00 0,86 

 4X4 165,00 164,00 163,20 164,30 0,91 

 5X5 164,00 165,00 168,80 165,80 0,92 

 10X10 179,00 180,20 181,80 180,30 1,00 

 15X15 188,60 190,20 189,10 189,30 1,05 
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CMS XiO   RDF 

 ALAN 6MV 18MV 

 2X2 0,792 0,776 

 3X3 0,83 0,83 

 4X4 0,861 0,88 

 5X5 0,887 0,912 

 10X10 1 1 

 15X15 1,066 1,044 
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