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ÖZET 

Acar H. (2010) Koroid malign melanomlu hastaların tedavisinde kullanılan iyot 125 

brakiterapi kaynaklarının dozimetre parametrelerinin ve bilgisayar hesaplamalarına 

dayanan doz dağılımlarının Monte Carlo simülasyonu ve deneysel olarak 

karĢılaĢtırılması. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD. 

Doktora Tezi. Ġstanbul.  

 Koroid malign melanom eriĢkinlerde, retinoblastom ise çocuklarda en sık 

görülen primer göz içi tümörüdür. COMS plaklarla yapılan episkleral plak brakiterapisi 

bu tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, iyot 125 seedleri ile 

dolu olan farklı çaplardaki COMS plaklarının uygulandığı gözdeki merkezi eksen derin 

doz dağılımı ve off axis doz profillerinin TLD, GAFCHROMIC® EBT film ile ölçülen 

değerlerinin, Monte Carlo simülasyon ve BEBIG plak simulator ile hesaplanan değerleri 

ile karĢılaĢtırılmasıdır. Bu çalıĢmada, Monte Carlo simülasyon yöntemi ile iyot 125 

seedleri ile dolu olan farklı çaplardaki COMS plaklarının uygulandığı göz modellenmiĢ 

ve merkezi eksen derin doz dağılımları ve off axis doz profilleri hesaplanmıĢtır. 

Deneysel olarak ise,  model göz yapılıp tipik bir uygulama sırasında merkezi eksen doz 

dağılımı ve doz profilleri TLD ve GAFCHROMIC® EBT film gibi ölçüm yöntemleri 

ile bulunmuĢtur. Ayrıca, klinikte göz uygulamaları sırasında kullanılan BEBIG plak 

simülator ile merkezi eksen derin doz dağılımları ve off axis doz profilleri elde 

edilmiĢtir. Hesap ve ölçüm yöntemleri ile elde edilen doz dağılımlarının 

karĢılaĢtırılması sonucunda, ölçüm yapılan fantomun gözün gerçek yapısını bire bir 

yansıtmamasından ve ölçüm aletlerinin yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 

TLD ve GAFCHROMIC® EBT ölçüm sonuçları Monte Carlo simülasyon 

sonuçlarından max % 6 düĢük, algoritmasından kaynaklanan sebeplerden dolayı BEBIG 

plak simülator tedavi planlama bilgisayarı sonuçları ölçüm sonuçlarından max % 14 

daha yüksek çıkmıĢtır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Episkleral plak tedavisi, COMS plak, TLD, BEBIG plak simülator, 

Monte Carlo Simülasyonu, GAFCHROMIC® EBT film 
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ABSTRACT 

Acar Hilal (2010) Monte Carlo and experimental comparison of iodine 125 

brachytherapy sources dose distribution used in treatment of choroidal melanoma 

patients. Ġstanbul University Institute of Health Science, Fundamental Oncology PhD 

Thesis. Ġstanbul. 

 

 Choroidal melanoma and retinoblastoma are primer eye tumours most frequently 

seen in adulthood and childhood respectively.  Episcleral plaque brachytherapy using 

COMS plaques is used for the treatment of these tumours. In this study, off axis dose 

profil and central axis dose distributions of COMS plaques fully loaded with iodine 125 

seeds are measured by TLD and GAFCHROMIC® EBT film and calculated by using 

Monte Carlo simulation and BEBIG plaque simulator. COMS plaques with different 

diameter fully loaded with iodine 125 seeds are modelled by Monte Carlo simulation 

and off axis dose profil and central axis dose distributions are calculated.   

 

Experimentally, model eye produced and off axis dose profil and central axis 

dose distributions are measured using TLD and GAFCHROMIC® EBT film. Moreover, 

off axis dose profil and central axis dose distributions are calculated by using BEBIG 

plaque simulator used in eye applications in clinic. As a result of comparison of dose 

distributions found theoretically and experimentally the result of TLD and 

GAFCHROMIC® EBT film are % 6 lower than the result of Monte Carlo simulation 

and because of the assumptions used in the algorithm the result of BEBIG plaque 

simulator are the highest. The highest difference is % 14. This is because of the fact that 

model eye does not reflect the human eye exactly and also our measurement devices are 

inadequate.  

  

 

Anahtar Kelimeler: Episcleral plak tedavisi, COMS plaque, TLD, BEBIG plaque 

simulator, Monte Carlo Simulation, GAFCHROMIC® EBT film  



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Koroid malign melanom eriĢkinlerde, retinoblastom ise çocuklarda en sık 

görülen primer göz içi tümörlerdir. Episkleral plak brakiterapisi ( iyot 125, paladyum 

103 ve Ruthenium 106) bu tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadır. En sık ise 

yüksekliği 3 ile 10 mm arasındaki koroid melanomlarında, daha az oranda da tümörün 

yerleĢimine göre 3 mm‟ den küçük veya 10 mm‟ den yüksek koroid malign 

melanomların tedavisinde kullanılmaktadır. Retinoblastomda ise lokalize, tek odaklı, 

tümör çapı 16 mm‟ ye kadar olan primer tümörlerde, lokalize tümörlerin 

yinelemelerinde veya diğer tedavi modlarına dirençli olgularda kullanılabilir. [1] 

 

Episkleral plak brakiterapi sonrası uzun dönem takiplerde lokal tümör kontrolü, 

metastaz geliĢme riski ve komplikasyonlar açısından baĢarılı sonuçlar bildirilmektedir. 

Tedavi sonrası ortalama 5 yıl takip edilen koroid malign melanomunda ve retinoblastom 

hastalarında lokal tümör kontrolü % 85 ile % 98 arasında değiĢmektedir. Aynı takip 

süresi sonrasında koroid malign melanomunda metastaz geliĢme oranı % 6 ile % 19 

arasındadır. [2] 

 

YerleĢtirilecek episkleral plak çapı tümörün yarıçapından 2 mm daha geniĢ 

olarak tercih edilir. Bunun amacı tümörün görülebilir sınırlarının dıĢındaki mikroskopik 

ekstensiyonları da radyasyon tedavi alanı içine almaktır. Kullanılacak episkleral plak 

çapına karar verildikten sonra, tümör tepesine 80-100 Gy radyasyon dozu gelecek 

Ģekilde bu iĢlem için özel olarak hazırlanmıĢ bilgisayar programı kullanılarak gerekli 

radyasyon dozimetresi hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalara dayanılarak, belirlenen 

miktarda iyot 125 seedleri kullanılarak koroid malign melanomunda tümör apeksine 80-

100 Gy, retinoblastomda 40 Gy radyasyon uygulayacak episkleral plak temin edilir. 

 

Doğru implant brakiterapi planı yapabilmek için tek kaynağın dozimetresi çok 

iyi tanımlanmalıdır. Bu tanımlama için AAPM‟ in TG 43 [3] isimli raporu gerekli 

parametreleri belirtmiĢtir. Kullanımda olan pek çok radyoaktif seed dizaynını deneysel 

olarak karakterize etmek ve kalibre etmek zordur. Deneysel brakiterapi dozimetresi 
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genel olarak büyük doz gradienti, doz hızlarının geniĢ bir aralıkta olması, düĢük foton 

enerjisi ve dedektörün tam olarak pozisyonlandırılamaması nedeniyle zordur. Ayrıca, 

derin doz ölçümleri genelde katı su fantomunda yapılmaktadır. Ancak bu fantomlar 

düĢük foton enerjilerinde su eĢdeğeri değildir. Bu nedenle bazı düzeltme faktörleri 

kullanmak gerekir. Bu düzeltme faktörleri ise katı su fantomunun iç kompozisyonunun 

tam olarak bilinmesini gerektirir. Ancak katı su fantomlarının kompozisyonları çoğu 

zaman üreticinin belirttiğinden farklıdır.  

 

Monte Carlo hesaplamaları tüm bu sorunlara çözüm getirmektedir. Monte Carlo 

simülasyonun bu konudaki baĢarısı o kadar iyi kanıtlanmıĢtır ki AAPM satın alınan her 

yeni düĢük enerji foton kaynağının Monte Carlo‟ ya dayanan hesaplamalarının 

yapılmasını tavsiye etmektedir.  

 

Monte Carlo hesaplamaları radyasyon kaynaklarını karakterize etmekte değerli 

bir araç olsa da en doğru sonuca ulaĢabilmek için kaynağın dizaynının detaylı bir 

bilgisine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle deneysel değerlendirmelerin yerini tam olarak 

alamazlar. Ġdeal olan yaklaĢım Monte Carlo hesaplamalarının deneysel değerlerle 

birleĢtirilmesidir. Ancak, Monte Carlo metodunda istatistiksel ve matematiksel 

tekniklerle bir deneyi veya çözülmesi gereken bir fiziksel olayı tesadüfi sayıları 

defalarca kullanarak simülasyon edip çözmek esastır. Monte Carlo yönteminin 

uygulanmasının sebebi, analitik olarak türetilmesi çok zor veya imkansız olan bazı 

dağılımların empirik olarak istenilen bilginin elde edilmesine olanak vermesidir. 

Kompleks problemlerde Monte Carlo yöntemi ile yapılan çözümler analitik yöntemlere 

göre daha iyi sonuç verir. Günümüzde Monte Carlo simülasyonunun en çok kullanıldığı 

alanlardan birisi de medikal fiziktir.  

 

Bu çalıĢmada, iyot 125 seedleri ile dolu olan farklı çaplardaki COMS plaklarının 

uygulandığı gözdeki merkezi eksen doz dağılımı ve doz profilleri Monte Carlo 

simulasyon programı ve BEBIG tedavi planlama bilgisayarı kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

Deneysel olarak ise,  model göz yapılıp tipik bir uygulama sırasında merkezi eksen doz 

dağılımı ve doz profilleri TLD ve Gafchromic film gibi ölçüm yöntemleri ile 

bulunmuĢtur. Bulunan sonuçların birbirleri ile karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Koroid Melanom 

Uvea melanomu, eriĢkinlerde gözün en sık görülen birincil malign 

tümörüdür. Ġris, siliyer cisim ve koroidde yer alır. En sık koroid malign melanomu 

gözlenir. Koroid melanomu erken evrede ıĢık çakması, sinek uçuĢması, cisimleri 

kırık ve eğri görme, görme azalması, görme alanında kayıp (skotom), geç evrede 

iltihap, ağrı kızarıklık glokom gibi belirtiler verir. Gözün renkli tabakası olan irisi 

tutan tümörlerde göz renginde değiĢme, göz bebeğinde Ģekil değiĢikliği göz içinde 

kendiliğinden kanama gibi bulgular görülür. 

Uvea melanom tanısı; klinik göz muayenesi, ultrasonografi, göz dibi 

anjiografi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik 

tetkikler ile konur. Bunlara ek olarak metastazların incelenmesi yönünde akciğer 

filmi, karaciğer fonksiyon testleri, batın ultrasonografisi, gerekirse kemik 

sintigrafisi yapılır. 

Uvea melanomunun tedavisinde çeĢitli seçenekler mevcuttur. Küçük 

boyutlu tümörlerde lazer tedavisi, dondurarak tedavi (kriyoterapi) ısı tedavisi 

(termoterapi), veya cerrahi çıkarım uygulanabilir. Orta boyutlu tümörlere ve 

görme Ģansı olan gözlere de radyoaktif plak ve ülkemizde olmayan Helyum ve 

Proton ıĢın tedavisi uygulanabilir.  

Göze konulacak radyoaktif plakta kullanılabilen izotop kobalt 60, Ġyot   125 

ve Rutenyum 106‟ dır. Göz için en ideali iyot 125‟ dir. Bu nedenle ameliyat 

sırasında Ġyot 125 izotoplu plaklar kullanılır. Ameliyat öncesinde bilgisayar 

ortamına aktarılan tümör boyutlarına göre uygulanacak radyoterapi aktivite ve 

seed dağılım planı brakiterapi fizik uzmanı tarafından hesaplanır ve ona göre seed 

ve plak ısmarlanır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ameliyat sırasında 

tümörün yeri belirlenir ve radyoaktif plak tümör bölgesi üzerindeki skleraya 

dikilir. Ameliyat sırasında veya sonrasında termoterapi veya kriyoterapi 

gerekebilir. Radyoaktif plak, verilmesi gereken doza göre ortalama 4 - 7 gün 
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sonra tekrar ameliyat ile (çoğunlukla lokal anestezi altında ) gözden alınır. 

Ameliyattan hemen sonra tümör boyutunda geçici bir büyüme ve retina 

dekolmanında artıĢ görülebilir. Çoğunlukla plak konulduktan 6 - 9 ay sonra 

tümörde küçülme görülür. Tedaviye bağlı diğer oluĢabilecek komplikasyonlar, 

cerrahi sırasında anesteziye bağlı sorunlar, enfeksiyon, katarakt oluĢumu, 

radyasyona bağlı retina  ve optik sinir hasarı, merkezi retina arteri tıkanıklığı, göz 

içine kanama, göz tansiyonunda yükselme (glokom), göz duvarında (sklerada) 

erime, çift görme ĢaĢılık, kornea iltihabı (keratit), göz kuruluğu, göz içi reaksiyon 

(üveit), görmede azalma ve görme kaybıdır.  

Görme Ģansı olmayan, tüm gözü dolduran veya ağrılı göze neden olan 

büyük tümörlerde göz tamamen alınabilir. Enükleasyon , ameliyatı sırasında 

doktorun önerisine ve ailenin isteğine bağlı olarak göz küresinin alınmasıdır. 

Enükleasyon sonrası göz küresinin histopatolojik değerlendirilmesi önemlidir, 

tümörün malignite derecesini belirler. 

Uygulanan tedavinin amacı tümörün yok edilmesini sağlamaktadır. 

Enükleasyon dıĢı tedavilerde tümörü yok etmek ve mümkünse gözü ve görmeyi 

korumak amaçlanır. Metastazları önlemede seçilen tedavi yöntemleri arasında bir 

farklılık yoktur. Metastazlar en sık karaciğere olmaktadır. Bunun dıĢında 

kemiklere ve diğer organlara da yayılım görülmektedir. Tedavi sonrası 5 yıllık 

yaĢam oranı iris melanomları hariç % 79 - % 95 arasında değiĢmektedir. Plak 

tedavisi sonrası gözün alınma oranı ise % 2 - % 50 arasında değiĢmektedir.  

 

2.2. DüĢük Doz Hızlı Brakiterapi ve Göz Plak Tedavisi  

 

Brakiterapi, radyoaktif kaynakların belli bir süre ya da tamamen tümörün içine 

veya yakınına yerleĢtirilmesiyle yapılan bir tedavi Ģeklidir. Tedavide kobalt-60 (Co-60), 

iridyum-192 (Ir-192), iyot 125 (I-125), palladyum-103 (Pd-103), stronsiyum-90 (Sr-90) 

ve ruthenium 106 (Ru-106) gibi kaynaklar kullanılmaktadır. Brakiterapide tedavi öncesi 

ya da tedavi sırasında farklı dozimetrik amaçlar ve kalite kontrol için iyon odaları, yarı 

iletken diyotlar, termoluminesans dozimetreler (TLD) ve filmler kullanılmaktadır (Tsao, 
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2004). Ġyon odaları ve yarı iletken diyotların uzaysal çözünürlüğünün yeterli olmaması, 

radyografik filmlerin enerji bağımlılığı, banyo iĢlemi gerektirmesi, dokuya eĢdeğer 

materyal olmaması gibi birçok sebeple LDR brakiterapide kullanım için uygun 

değildirler. Bu olumsuzluklar dikkate alınarak geliĢtirilmiĢ polimer tabanlı bir film olan 

radyokromik film, radyoaktif kaynak yakınındaki doz dağılımı ölçümü ve LDR 

brakiterapide kalite temini için yeni bir geliĢmedir. Radyokromik film, gümüĢ bromürlü 

filmlere oranla doku eĢdeğeri olması, enerji bağımlılığının az olması ve brakiterapi 

kaynaklarının yakınındaki yüksek dozlara cevap verebilmesi sebebiyle brakiterapide 

kullanmaya oldukça uygun bir dozimetredir. Ayrıca, radyokromik film dozimetrisiyle 

sunulan yüksek çözünürlük özelliği, filmin kimyasal, fiziksel ve termal bir iĢlem 

gerektirmemesi, enerji ve doz hızı bağımlılığının olmaması da bu yöntemi avantajlı hale 

getirmiĢtir [4] . TLD‟ ler de küçük boyutlu ve doku eĢdeğeri olması, enerji bağımlılığı 

ve uzaysal çözünürlüğünün iyi olması sebebiyle LDR uygulamalarında dozimetrik 

amaçlar için kullanılmaktadır. 

 

Brakiterapi dozimetrisinde kaynakların etrafındaki dozun çok yüksek olması 

ve kaynaktan uzaklaĢtıkça doz hızının hızla düĢmesi nedeniyle oluĢan dozimetrik 

problemler, deneysel ya da matematiksel modellerle çözülmeye çalıĢılmıĢtır. Buna 

rağmen, kısa mesafede ölçüm yapılma zorunluluğu sebebiyle pozisyon hatalarının 

oluĢabilmesi ve dedektörde büyük mesafede sinyal-gürültü oranı varlığı, seçilecek olan 

dozimetri sisteminin uygunluğunu da önemli kılmaktadır [5]. Uygun dozimetri sistemi 

seçimi ilgilenilen doz aralığı, ölçümün kolaylığı, çevresel faktörler, uygulanılan iĢlemde 

oluĢabilecek belirsizlikler ve fiyat gibi farklı faktörler dikkate alınarak seçilmelidir. 

Brakiterapi dozimetrisinde, radyografik ve radyokromik filmlerle yapılan film 

dozimetrisi ve TL dozimetri yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır.  

1980‟ li yıllarda Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS) 

enüklasyon ile iyot 125 episkleral plak brakiterapisini karĢılaĢtırmak için 

baĢlatıldı. Pek çok plak geliĢtirilmesine rağmen COMS protokolü, polimerden 

yapılmıĢ kanallara seedlerin yerleĢtirileceği altın karıĢım plakların standart plak 

olarak kullanılmasını ve bu plakların içinde kullanılacak düĢük doz hızlı foton 

yayan kaynak olarak da iyot 125‟ i öneriyordu.[6,7,8] 
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COMS protokolüne göre seedlerin aktivitesi ve sayısı, doz tanım 

noktasındaki doz hızı en az 42 cGy/hr en fazla 105 cGy/hr olacak Ģekilde 

seçilmelidir. Plak boyutu tümör tabanı ve tümöre verilecek 2 ila 3 mm marjini 

kapsayacak Ģekilde seçilmelidir. Yüksekliği 5 mm ve daha fazla olan tümörler için 

tümör dozu tümörün tepesine tanımlanmalıdır. Yüksekliği 2.5 mm ile 5 mm 

arasında olan tümörler için ise doz tanım noktası skleranın iç yüzeyinden 5 mm 

yukarısı olarak seçilmelidir. Tanım noktasındaki absorbe doz 85 Gy olmalıdır. 

Seedlerin yüklemesi, 85 Gy‟ lik izodoz tanım noktasından geçecek, tümörü 

saracak ve altın plağın kenarlarının dıĢına çıkacak Ģekilde olmalıdır. COMS 

protokolüne göre tümör kalınlığı, tümörün tepesinden iç sklera yüzeyine kadar 

olan mesafe olarak belirtilir. Sklera kalınlığı da 1 mm olarak kabul edilir. Buna 

göre tümör 5 mm yüksekliğe sahip deniyorsa COMS protokolüne göre doz tanım 

noktası radyoaktif plağın yüzeyinden 6 mm yukarıdadır.  

 

2.3. Film Dozimetrisi 

               

             Temel olarak fotoğraf filmi, gümüĢ halojenür tanelerinden (özellikle gümüĢ 

bromür) oluĢan emisyonun jelatin matris ve onu destekleyen cam ya da selüloz asetat 

film içinde süspansiyon halinde tutulmasıyla oluĢur. Ġyonize radyasyonun etkisi görünür 

ıĢığın etkisi gibidir, bazı tanecikler radyasyonun gümüĢ halojenür emüsyon 

elektronlarıyla etkileĢmesi sonucu uyarılır. Uyarılan tanecikler bu seviyede tanımsız 

kalırlar, böylece iyonize parçacıkların emisyon içinde bıraktıkları izle oluĢan kuluçka 

görüntü elde edilmiĢ olur. Sonraki banyo sürecinde, mevcut uyarılmıĢ tanecikler metalik 

gümüĢe dönüĢtürülür. Çok büyük çapta olan etkileĢimler taneciklerin birleĢerek görünür 

olmasını sağlar. 

 

Film  iĢleme  iki  aĢamada  gerçekleĢtirilir. Birinci aĢamada,  ıĢınlama  esnasında 

baĢlayan sürecin kimyasal olarak hızlandırılmasıyla kuluçka imaj geliĢimi sağlanır. 

Ġkinci aĢamada ise fotonlardan etkilenmeyen AgBr kristalleri filmden ayrıĢtırılarak 

gümüĢün filmde kalması sağlanır. Bu sayede kemik gibi yumuĢak dokuya göre daha 

yüksek yoğunluğa sahip dokuların gelen fotonları soğurmasından dolayı bu dokuların iz 

düĢümündeki film bölgesinde yumuĢak dokunun iz düĢümündeki film bölgesi kadar 
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radyasyonla etkileĢim olmaz. Kimyasal olarak AgBr‟ nin ayrıĢtırılması ile de kemik 

dokunun iz düĢümünde kalan bölge daha saydam bir görüntüye kavuĢur. Bu sayede 

filmde farklı yoğunluktaki değerler incelenebilir. 

Bir filmin  koyuluğu  geçirdiği  ıĢık  miktarı  ile  değerlendirilir. Optik  yoğunluk 

(OD), bir filmin kararma derecesinin ölçüsüdür. OD, 

 

                                                                                                                                                                       

         Denklem 2.1 

  

I0: BaĢlangıçtaki ıĢık Ģiddeti 

I: Filme transfer edilmiĢ ıĢık Ģiddeti  

 

OD sadece doza bağlı olmayıp radyasyonun enerjisine, yönüne, banyo ve banyo 

sıcaklığı gibi faktörlere de bağlıdır. Filmin yoğunluğu bir dansitometre ile tayin 

edilmektedir. Filmden geçen tüm ıĢık ölçülmelidir. Ölçüde kullanılan ıĢık noktaları çok 

küçük olduğundan filmin ayırma kabiliyeti çok yüksektir. Ölçülecek dozun meydana 

getirdiği net yoğunluğun okunmasından sonra karakteristik kalibrasyon eğrisinden doz 

tayin edilmektedir ve OD ile doz arasındaki iliĢki lineer olmalıdır. OD, film 

dansitometreleri, laser dansitometreler ve otomatik film tarayıcılar ile ölçülür.  

2.3.1. Radyokromik Film 

Radyokromik  film  radyoterapi   dozimetresi   olarak   kullanılan  yeni  bir   film 

türüdür. En genel kullanımda olanı gafchromic filmdir. YaklaĢık doku eĢdeğeri ( % 9 

hidrojen, % 60.6 karbon, % 11.2 azot ve % 19.2 oksijen) yapısı ile radyasyona maruz 

kaldığında maviye dönüĢen renkli bir filmdir. Duyarlı olduğu doz aralığı 10 cGy - 800 

cGy‟dir. 

 

Radyokromik  film  radyasyona  maruz  kaldığında  polimerleĢen  özel  bir  boya 

içerir. Polimer ıĢığı soğurur ve filmden geçen ıĢık uygun bir dansitometre ile ölçülebilir. 

Radyokromik film kendinden geliĢen ve herhangi bir cihaz ya da kimyasala ihtiyaç 

duymayan bir film türüdür. Radyokromik film taneciksiz olduğu için yüksek 
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çözünürlüğe sahiptir ve dozun keskin değiĢim gösterdiği bölgelerde dozimetrik amaçlı 

kullanılabilir. Radyokromik filmle doz ölçümünün radyografik filme göre bazı 

avantajları vardır. Bunlar karanlık odaya, film kasetine, film iĢlemeye ihtiyaç duymama; 

doz hızı bağımsızlığı, daha iyi enerji karakteristiği ve çevre Ģartlarına daha az duyarlı 

oluĢudur. Radyokromik filmler radyografik filmlere göre radyasyona daha az 

duyarlıdırlar. Yüksek dozlarda kullanılıĢlıdırlar. Her ne kadar doz cevapları doğrusal 

olmasa da yüksek doz bölgelerinde düzeltilebilmektedirler. 

 

Radyokromik  film  rölatif  bir   dozimetredir.  Eğer  kalibrasyonda   ve  çevresel 

Ģartların sağlanmasında yeterince duyarlı davranılırsa % 3‟ ün altında bir duyarlılığa 

sahiptir. Gafchromic film nispeten yeni bir film teknolojisi olduğu için Gafchromic 

filmle yapılan çalıĢmalara bağlı olarak zaman içinde öne sürülen yaklaĢımlar 

değiĢmektedir. S. Devic ve arkadaĢları [9] Gafchromic filmin kendi çevresinde 

döndürülerek taratıldığında ölçümlerde % 15‟ e kadar hataya sebebiyet verdiğini tespit 

ettiler. Gafchromic filmlerin polimer yapısı, taratılması esnasında polarizasyona neden 

olmaktadır. Polarizasyona bağlı olarak okuma değerleri farklılık gösterebilmektedir. 

Polarizasyon etkisine maruz kalmamak amacıyla film ıĢınlanmadan önce iĢaretlenmeli 

ve tarayıcıda hep aynı Ģekilde taratılmalıdır. Taratılma iĢleminde bu yolun izlenmesi 

Gafchromic film üreticisi firma tarafından da tavsiye edilmektedir. 

 

 Gafchromic filmlerin renklerinin zamana bağlı olarak değiĢim gösterdiği 

bilinmektedir. Stabilize renk değiĢimi için 2 saat gerekir ve filmi değerlendirmek için 2 

gün beklenmelidir. Renk değiĢimi absorbe edilen dozla orantılıdır. 

 

 Gafchromic film için tavsiye edilen saklama koĢulları oda sıcaklığı olup üretici 

firma tarafından kutulara sıcaklığa bağlı olarak renk değiĢtiren bir plastik yerleĢtirilmiĢ 

ve renk değiĢimi olması durumunda filmlerin kullanılmasının tavsiye edilmediğine 

yönelik bir not yazılmıĢtır. 

 

Radyokromik filmler, yüksek dozlardaki radyasyonun ölçülebilmesi, doz 

haritalarının çıkarılabilmesi, tedavi cihazlarının penumbra ölçümlerinde ve yoğunluk 

ayarlı radyoterapi planlarının kontrollerinde kullanılabilmesi sebebiyle eksternal tedavi, 
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brakiterapi ve radyocerrahide radyasyon dozimetrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır 

[ 10,11,12]. 

 

Ayrıca ıĢığa duyarlı olmaması, su, kan gibi sıvı ortamlardan etkilenmemesi ve 

istenilen Ģekilde kesilip kullanılabilme avantajları da bulunmaktadır. Ayrıca gümüĢ tuzu 

içermez ve efektif atomik sayısı Z (6 - 6.5) dokunun Z‟sine (7.51) oldukça yakındır. 

Elektron durdurma gücü ve oranları, 0.1 -20 MeV enerji kademesinde su ve 

adaleninkine benzerdir. Doz hızı ve doz fraksiyonasyonundan bağımsız olması 

radyografik filme göre oldukça önemli bir avantajdır. Film, yüksek çözünürlüğe sahiptir 

ve alınan ölçümler tekrar tekrar okunabilir olduğu için kalıcı kayıt tutmak kolaydır. 

Enerjiden bağımsızdır [4,5,6]. 

 

GAFCHROMIC® EBT filmler kullanımda özel dikkat gerektirmektedir; 

filmler 25
0
C‟ nin altındaki oda sıcaklığında % 50 rölatif nem koĢullarında 

saklanmalıdır. Film sadece kenarlarından tutulmalı özellikle okuma yapılacak 

kısımlarda parmak izi bulunmamalıdır. Küçük boyutlarda kullanılacağı için istenilen 

boyutta makasla kesilmeli ve kullanılmayan film zarf içerisinde saklanmalıdır. Filmin 

kesilen ucunda dozimetrik analiz yapılmamalıdır. Film direkt gün ıĢığında ve floresan 

ıĢıkta bırakılmamalıdır. Süt beyazı rengine dönmesi durumunda zarar gördüğü için 

kullanılmamalıdır. Statik yük etkisiyle dıĢ tabakadan toz toplar. Bu sebeple kullanımdan 

önce ince bir kağıt ile temizlenmelidir [2]. 

 

2.4. Termolüminesans Dozimetri 

 

Bazı maddeler iyonizan radyasyona maruz kaldığında görünür ıĢık yayarlar. Bu 

olaya fluoresans olayı denir. Görünür ıĢık, kristal uyarılmasından sonra meydana 

geliyorsa fosforesans adını alır. Kristal, ısı ile uyarılarak görünür ıĢık yayıyorsa buna da 

termolüminesans (TL) olayı denir. Yani TL, kristale verilen enerjinin, kristal ısıtıldığı 

zaman optik radyasyon olarak geri yayılması olayıdır. Kristallerin TL özellik 
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göstermelerinin ana nedeni, kristal içi yapı bozuklukları veya kristal içine yabancı 

atomların ilave edilmesidir. 

 

Ġyonizan radyasyon, kristal yapıda bir elektronun değerlik bandından iletkenlik 

bandına geçmesine neden olur ve bunun sonunda değerlik bandında bir boĢluk meydana 

gelir. Ġletkenlik bandına geçen elektron buradan tuzaklara düĢebilir. Kristal ısıtılarak, 

tuzağa düĢen elektrona yeterli enerji verilirse, elektron bu tuzaktan kurtulup iletkenlik 

bandına geçer ve baĢlangıç düzeyine geri döner. Bu arada termolüminesans fotonu 

yayınlanır ( ġekil-2.1 ). 

 

 Yayınlanan foton miktarı soğurulan doz ile orantılı olduğundan yayınlanan ıĢık 

Ģiddetinin ölçülmesiyle katının soğurmuĢ olduğu radyasyon miktarı ölçülür. 

Termolüminesans Dozimetre (TLD) indirekt bir doz ölçüm metodudur. TLD‟ ler elle 

tutulmamalı, vücut ile temas ettirilmemelidir. Temizlik, termal dengede oldukça 

önemlidir.  

 

 

 

ġekil 2-1: Kristal yapının enerji bant gösterimi ve TL oluĢumu 
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2.4.1. Termolüminesans Dozimetri Sistemleri     

Medikal uygulamalarda genellikle doku eĢdeğeri olan Lityum florit (LiF), 

Lityum borat (Li2B4O7) ve Kalsiyum florit (CaF2) gibi TLD‟ ler kullanılır [13,14]. 

TLD‟ lerin toz, çip ve çubuk gibi değiĢik formları mevcuttur. Bir TLD sistemi kristal 

dozimetrelere ek olarak TLD fırını ve TLD okuyucusundan oluĢur.  

 

TLD okuyucuları, TLD içerisinde soğurulan dozu, ısı yolu ile açığa çıkaran 

sistemlerdir. Bir TLD okuyucusunda olması gereken temel parçalar planchet, 

fotoçoğaltıcı tüp (PMT) ve elektrometredir. IĢınlanmıĢ TLD‟ ler planchet‟e 

yerleĢtirilerek ısıtılırlar, ısıtılan TLD‟ ler Termolüminesans (TL) ıĢık yayarlar ve bu ıĢık 

PMT tarafından ölçülerek elektrik sinyaline dönüĢtürülür ve yükseltilir. Son olarak, bu 

PMT sinyalleri elektrometrede yük veya akım cinsinden kaydedilir. ġekil - 2.2‟ de tipik 

bir TLD okuyucusunun temel parçaları gösterilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 2-2:  Bir TLD Okuyucusunun ġematik Gösterimi 

 

TLD‟ lerin kullanılmadan önce daha önceki ıĢınlamalardan kalan sinyallerden 

tamamen temizlenmeleri için tavlanmaları gerekir. Bu tavlama iĢlemi TLD‟ ler için özel 

hazırlanmıĢ fırınlarda TLD‟ lerin belirli bir sıcaklığa çıkartılıp daha sonra yavaĢ yavaĢ 

soğutulmaları ile gerçekleĢtirilir. TLD‟ lerin tavlama iĢlemlerinin tekrarlanabilir olması 

için ısıtma ve soğutma hızlarının iyi bilinmesi gerekmektedir.  
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2.4.2. TLD IĢıma Eğrileri (Glow Curves)     

IĢıma eğrileri, yayınlanan ıĢık Ģiddetinin sıcaklığa veya zamana karĢı değiĢim 

grafikleridir. Yayınlanan TL‟ nin Ģiddeti, TLD‟ nin sıcaklığı T‟ nin bir fonksiyonudur.  

Bir ıĢıma eğrisinin altında kalan toplam alan, fosforun maruz kaldığı radyasyon ile ve 

aynı zamanda fosforun ısıtılması sonucu yayınlanan toplam ıĢık ile orantılıdır. 

 

LiF:Mg,Ti kristalinin, ıĢıma eğrisinin 180
o 

C ile 260
o 

C sıcaklık değerleri 

arasında kalan ana piki dozimetri amacıyla kullanılır. Pik sıcaklığı oda sıcaklığından 

etkilenmeyecek kadar yüksek, aynı zamanda ısıtılan planchetten yayılan dalgaları 

etkilemeyecek kadar da düĢüktür. 

                                

2.5.  Ġyot 125 Kaynağı 

  

 Ġntertisyel implantlar için, iyot 125 kaynakları ticari olarak küçük seed Ģeklinde 

yapılırlar. Xe - 124‟ün bir nötron yakalaması sonucunda I - 125 elde edilir. Yarı ömrü 

59.4 gün olan I - 125, Te-125‟ in ilk uyarılma düzeyine elektron yakalama yolu ile 

bozunur ve burada zamanın % 93‟ ünde iç dönüĢüme, % 7‟ sinde gama emisyonu ile 

geri uyarılmaya uğrar. Ġç dönüĢüm ve elektron yakalama olaylarını flüoresans X-ıĢınları 

takip eder. Bozunma sonucu yayınlanan gamma ıĢınlarının enerjisi 28 keV ile 35.5 keV 

arasındadır. Yarı tabaka kalınlığı dokuda 2 mm, kurĢunda 0.025 mm‟ dir. 

 

2.6. Amerikan Medikal Fizik Derneği (AAPM) Task Group 43 Formalizmi 

 

Amerikan Fizikçiler Birliğinin Radyasyon Terapi Topluluğu (AAPM), 

interstitial brakiterapide kullanılan kaynakların dozimetrisi hakkında 1995‟de 43 nolu 

bir görev grubu oluĢturmuĢtur.  
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AAPM Task Group (TG) – 43 [3] tarafından silindirik kaynaklar için tavsiye 

edilen doz dağılımı iki boyutludur ve günümüzde de brakiterapi kaynaklarının 

dozimetrik karakteristiklerinin belirlenmesinde bu formalizm kullanılır. Bu protokol, bir 

boyutlu nokta izotropik kaynaklarla ilgilenen eski protokolün aksine, silindirik simetrik 

kaynaklar etrafındaki iki boyutlu doz dağılımının hesaplanmasına olanak sağlar.  

2.6.1. Doğrusal Kaynak YaklaĢımı 

 

 

ġekil 2-3: AAPM TG 43 formalizminde belirtilen lineer bir kaynak için Ģematik   

diagram 

 

AAPM TG 43 formalizmi, herhangi bir silindirik kaynağın etrafındaki iki 

boyutlu doz dağılımının hesaplanmasına uygulanabilir. Bu raporda kaynak ve kaynağın 

içerisinde bulunduğu fantom,  orijini kaynak merkezinde yer alan polar koordinat 

sistemi kullanılarak tanımlanır. ġekil 2.3‟ de AAPM TG 43 formalizminde belirtilen 

lineer bir kaynak için Ģematik diagram görülmektedir. AAPM TG 43‟ e göre silindirik 

simetrik kaynakların polar koordinat sisteminde koordinatları (r, ) olan bir noktadaki 

doz hızı, 
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                                                                  Denklem 2.2 

 

olarak tanımlanmıĢtır. Burada; 

 

Sk: Kaynağın hava kerma Ģiddeti 

:  Doz hızı sabiti 

G (r, ) : Geometri faktörü 

g (r) : Radyal doz fonksiyonu 

F (r, ) : Anizotropi fonksiyonu 

 

a) Referans Nokta: 

 

 Referans nokta (r0, 0), kaynağın transvers ekseninde uzanan kaynaktan 1 cm 

uzaklıktaki noktadır. Yani, r0 = 1 cm, 0 = \2 

 

b) Hava Kerma ġiddeti Sk: 

 

 Hava kerma Ģiddeti Sk, boĢ uzayda kaynağın transverse ekseni boyunca bir 

noktadaki hava kerma hızıdır. BoĢ uzayda kalibrasyon uzaklığı d‟ de kaynağın 

transverse açıortayı boyunca ölçülen hava kerma hızı ile uzaklığın karesinin çarpımına 

eĢittir.  

 

          Denklem 2.3 

 

 Uygulamada hava kerma hızı ölçümleri havada yapılır ve gerekiyorsa hava 

azaltması için düzeltme yapılır. Kalibrasyon uzaklığı, kaynak, nokta kaynak olarak 

düĢünülebilecek kadar büyük seçilir. Ancak, hava kerma Ģiddeti ölçümleri genelde 

referans kalibrasyon uzaklığında d = 1 m‟ de yapılır. Bu iĢlem kullanıcı tarafından değil 

standart kalibrasyon laboratuarı tarafından yapılır. Ancak, kullanıcı firma tarafından 

verilen bu kaynak Ģiddetinin doğrulamasını yapmak zorundadır. Bu iĢlem kullanıcı 

tarafından kuyu tipi iyon odası kullanılarak yapılır. 
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 Hava  kerma  Ģiddetinin  birimi  Gym
2 

h
-1

‟ dir. Bu  da  kısaca  U  ile  gösterilir. 

 

1 U = 1 birim hava kerma Ģiddeti 

1 Gym
2 

h
-1

= 1 cGym
2 

h
-1 

 

c) Spesifik Doz Hızı Sabiti : 

 

Spesifik doz hızı sabiti , su fantomunda birim hava kerma Ģiddetli kaynağın 

transvers ekseninden 1 cm uzaklıkta ölçülen sudaki doz hızıdır. Bu değer TG 43‟ de yer 

alan diğer değerlerin aksine absolute bir değerdir. Buradaki kaynak idealize nokta 

kaynak değil gerçek kaynaktır ve 1 cm mesafe kaynağın geometrik merkezinden 

itibaren belirlenmelidir. Doz hızı sabitinin ve rölatif doz dağılım parametrelerinin 

belirlenmesinde su referans ortam olarak kabul edilir. TG 43, doz hızı sabitinin 

değerinin belirlenmesinde deneysel olarak elde edilen değer yerine Monte Carlo ile 

hesaplanan değerin kullanılmasını tavsiye ediyor. Bunu sebebi deneysel verilerin, suda 

ölçüm yapmanın zorluğu nedeni ile katı suda yapılması ve bunun sonucunda bulunan 

değerin suya çevrilmesi sırasında bir düzeltme faktörünün kullanılması gereğidir. Bu 

faktörün kullanımı da doz hızı sabitinin belirlenmesinde ek bir belirsizliğe yol açtığı 

için TG 43, Williamson‟un [15] Monte Carlo yöntemini kullanarak hesapladığı doz hızı 

sabitlerinin kullanımını öneriyor. 

 

                                                                                                    Denklem 2.4                       

          

Doz hızı sabitinin birimi birim hava kerma Ģiddeti baĢına doz hızı, cGyh
-1

\U  dır. 

 

Bu sabit, kaynak geometrisinin, kaynak içindeki radyoaktivitenin uzaysal 

dağılımının, kapsüllemenin, kaynağın self filtrasyonunun ve kaynağı çevreleyen sudaki 

saçılmanın etkisini içerir. 
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d) Geometri Faktörü G(r, ):  

 

Geometri faktörü G(r, ), kaynak yapısındaki foton saçılma ve absorbsiyonunu 

ihmal ederek kaynak içindeki aktivitenin uzaysal dağılımından kaynaklanan relative doz 

varyasyonlarını dikkate alır. Kısaca, (r, ) noktasındaki doz için radyoaktif materyalin 

dağılımını hesaba katmak amacı ile kullanılır. 

 

                                                                   Denklem 2.5         

          

 

 (r′) : Kaynağın içindeki p (x′,y′,z′) noktasındaki radyoaktivite yoğunluğu  

v: Kaynak çekirdeğinden olan integrasyon 

dV′ : Kaynakta r′ noktasında bulunan hacim elementi 

 

 (r′)‟ ın üç boyutlu dağılımı pek çok kaynak için belirsiz olduğundan ve G (r, ) 

„ nın seçimi sadece interpolasyonun doğruluğunu etkileyeceğinden G (r, ) için doğrusal 

kaynak yaklaĢımı seçilebilir. Radyoaktivite dağılımı, bir nokta kaynağa veya uzunluğu 

L olan bir doğrusal kaynağa benzetilebildiğinde formül, 

 

 

     Nokta kaynak yaklaĢımı için                                    Denklem 2.6 

 

          Doğrusal kaynak yaklaĢımı için               Denklem 2.7 

 

 

L: Kaynağın aktif uzunluğu  

 : Aktif kaynaktan  (r, ) noktasına olan çizginin açısı yani    =  2 - 1    
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Referans noktada yani kaynağın transvers ekseninde uzanan, kaynaktan 1 cm 

uzaktaki noktada geometri faktörü, nokta kaynak için G (r0, 0) = 1, doğrusal kaynak 

için G (r0, 0) = \L olur. 

 

Kaynaktaki ve çevre ortamdaki absorbsiyon ve saçılma etkilerini ihmal edip 

yalnızca radyoaktivitenin uzaysal dağılımını hesaba kattığı için G (r, ) sadece kuramsal 

relative doz dağılımını simgeler. 

 

e) Radyal doz fonksiyonu g(r): 

  

Radyal doz fonksiyonu, kaynağın transvers  ekseni  boyunca  ortamdaki  saçılma 

ve absorbsiyonların etkisini hesaba katar. 

 

                                                                                            

 

                                                                                                            Denklem 2.8 

 

 

(r0, 0) : Referans nokta,  r0 = 1 ve 0 = \2 

 

D (r, \2) ve D (r0, \2) transvers eksen boyunca r ve r0 (referans uzaklık, 1cm 

olarak tanımlanır) mesafelerinde ölçülen doz hızlarıdır. Radyal doz fonksiyonu sadece 

transvers eksendeki yani \2‟ ye eĢit 0 açılı noktalara uygulanır. Bu fonksiyon 

ortamdaki saçılma ve absorbsiyondan dolayı transvers eksen boyunca doz hızındaki 

düĢüĢü tanımlar. Ayrıca, kapsüllenme ve kaynak materyali tarafından oluĢan foton 

filtrasyonundan etkilenir. Bu denklemdeki geometri fonksiyonunun rolü, kaynak 

etrafındaki doz dağılımındaki ters kare kanununun etkisini baskılamaktır. 
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f) Açısal Anizotropi Fonksiyonu F(r, ): 

 

Açısal anizotropi fonksiyonu, kaynak etrafındaki doz  dağılımının  anizotropisini  

(farklı doğrultularda fiziksel özelliklerinin değiĢik olmasını) dikkate alır. Ayrıca, 

ortamdaki absorbsiyon ve saçılmanın etkisini de içerir. Transvers eksen boyunca 

fonksiyonun değeri, F (r, 90
0
), tüm r değerleri için 1 olarak tanımlanır. 

 

                                                                              Denklem 2.9 

 

Anizotropi fonksiyonu, self filtrasyon, kapsül materyali boyunca primer 

fotonların oblik filtrasyonu ve ortamda fotonların saçılmasından kaynaklanan her bir 

uzaklıkta brakiterapi kaynaklarının etrafındaki doz hızının açısal değiĢimini gösterir. 

 

Ġntertisyel kaynakların çevresindeki büyük doz gradientinden dolayı 5 mm‟ den 

az mesafelerdeki doz hızını doğru ölçmek zordur. Ayrıca, ters kare kanunundan 

kaynaklanan büyük doz varyasyonları geniĢ bir ölçüm verisi olmadan ara doz hızı 

değerlerinin doğru interpolasyonunu yapmayı zorlaĢtırır. Ters kare kanununun etkisini 

baskılayarak 5 – 10 mm uzaklıklarda ölçülen doz hızı profillerinden küçük uzaklıklara 

ekstrapolasyon yapmak ve geniĢ aralıklarla ölçülmüĢ değerler arasında interpolasyon 

yapmak daha doğru olur. 

2.6.2. Ġsotropik Nokta Kaynak YaklaĢımı 

Bazı tedavi planlama sistemleri intertisyel kaynaklar etrafındaki doz dağılımını 

bir boyutlu izotropik nokta kaynak modeli ile hesaplar. Bu yaklaĢımda, doz sadece 

kaynak merkezinden olan radyal uzaklığa bağlıdır. Eğer çok sayıda seed rasgele 

yönlenmiĢ ise veya tek bir kaynağın etrafında ki doz anizotropisinin derecesi 

limitlenmiĢ ise her bir seed‟ in dokuya doz hızı katkısı, solid açı üzerinden tek 

anizotropik seed kaynağı integre ederek ortalama radyal doz hızı iyi bir Ģekilde 

bulunabilir. 

     

                                                                             Denklem 2.10 
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Silindirik simetrik bir kaynağın etrafındaki doz dağılımı için katı açı d  = 

2 sin d   olur. 

 

a) Anizotropi Faktörü, an(r): 

 

Denklem 2.2‟ yi denklem 2.10‟ de yerine koyar ve düzenlersek, 

 

                Denklem 2.11 

 

elde ederiz. an(r) faktörü solid açı üzerinden ortalanmıĢ r uzaklıktaki doz hızının aynı 

uzaklıkta transverse eksendeki doz hızına oranıdır. AAPM TG 43 no‟ lu raporundaki 

kaynaklar için an(r), 1‟den küçüktür. Kaynak tipine bağlı olarak 0.91 – 0.97 

arasındadır. 

 

                 Denklem 2.12 

 

Kaynağın aktif uzunluğundan büyük mesafeler için nokta kaynak yaklaĢımı 

kullanılarak kaynak etrafındaki doz, 

   

       

                    Denklem 2.13 

 

olarak basitleĢtirilebilir.  

 

Kaynak sayısı çoksa ve onların eksenleri rasgele dönükse her bir kaynağın doza 

katkısı ortalama radyal dozla doğru olarak tahmin edilebilir. Klinik dozimetri de bu, 

anizotropi faktörü, an(r)‟ i uygulayarak baĢarılır. Bu faktör tam açılarda ortalanmıĢ r 

uzaklıktaki dozun transvers eksende aynı uzaklıktaki doza oranıdır. Ġzotropik nokta 

kaynaklar için tüm uzaklıklarda an(r) = 1 dir. Ancak gerçek brakiterapi kaynakları için 
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an(r), 1 den küçüktür ve mesafe ile değiĢir. an(r) radyal uzaklıkla değiĢtiğinden 

anizotropi fonksiyonu anizotropi sabiti denilen mesafeden bağımsız bir sabite 

yaklaĢtırılır ve an(r) olarak gösterilir. 

 

b) Anizotropi Sabiti an(r): 

 

Amerikan medikal fizik derneği Task Group 43 no‟ lu raporundaki kaynaklar 

için anizotropi fonksiyonu (r),  uzaklıktan bağımsız bir sabite an indirgenebilir. Bu 

sabit genelde 1‟ den küçük bir değer alır. Nokta kaynak yaklaĢımı kullanıldığında, 

kaynaktan 1 cm uzaklıkta transverse açıortayda ortamdaki referans noktadaki doz hızı 

birim hava kerma Ģiddetli kaynak için an(r)‟ ye eĢit olur. Böylece, ortamdaki 

transverse eksendeki doz hızı gerçek kaynağa göre nokta kaynak yaklaĢımı 

kullanıldığında % 3 ila % 9 arasında daha düĢük olur. 

2.6.3. Belirsizlikler 

Hava kerma Ģiddetinin belirlenmesindeki belirsizlik % 5 dir. Doz hızı sabitinin 

,  % 5 ölçüm belirsizliği vardır. Bunun % 3‟ü doz belirlenmesinden, % 3‟ ü de doz hızı 

sabitinin belirlenmesinde kullanılan hava kerma Ģiddetinin belirlenmesinden gelir. 

Anizotropi fonksiyonu F(r, ), her biri % 3‟ lük ölçüm belirsizliğine sahip iki doz hızının 

oranıdır. Belirsizliği % 5 olarak kabul edilir. Radyal doz fonksiyonu g(r)‟ da iki doz 

hızının oranıdır ve % 5 belirsizliğe sahiptir. Geometri faktörü, minimum belirsizliğe 

sahip bir matematiksel değerdir. 

 

Bütün bu belirsizlikleri eklersek TG 43 formalizminin kullanımı ile (r, ) 

noktasındaki doz hızının belirlenmesindeki toplam belirsizlik % 10 olarak tahmin 

edilebilir. 

 

2.7.   Monte Carlo Simülasyonu 

 

Problemlerin   doğasındaki   karmaĢıklık  ve   sürekli  yeni   teknik   yöntemlerin 

kullanılması maalesef pek çok analitik çözümü olanak dıĢı bırakmaktadır. Analitik 

yaklaĢımların aksine simülasyon modelleri, karmaĢık problemlerin modellenmesi ve 
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çözümünde daha baĢarılı olurlar. DeğiĢkenler arasındaki etkileĢimi simülasyon 

modellerinde gözlemlemek daha kolaydır. Ancak yoğun bilgisayar kullanımını 

gerektirir. Gerçek sistemden toplanan bilgiler, bilgisayarda geliĢtirilen modellere 

uygulanarak, sayısal bir takım sonuçlara ulaĢmak hedeflenir. Bunların değerlendirilmesi 

ve sonuçlarına ulaĢılması sistem performans ölçütlerinin birtakım tahminleridir. 

Simülasyon modelleri aracılığı ile en kötü durum senaryoları da incelenebilir. 

Simülasyon modeli, sadece matematik denklemlerine değil, denemelere de dayanır. 

Modelleme optimum sonuçlar ortaya çıkarmaz, fakat simülasyon modelleri yardımı ile 

alternatif çözümler ortaya konarak, optimum sonuca en yakın çözüm seçilir. 

 

            Simülasyon tekniğinin Monte Carlo tekniği olarak adlandırılması Von Neumann 

ve Ulam [16] bilim adamları tarafından yapılmıĢ olup ilk uygulamalarını nötron 

yayılımı problemlerinde bu yöntemi kullanmıĢlardır. Monte Carlo metodu nötron 

difüzyon problemlerinden bir istatistiksel metot ortaya koyar. Monte Carlo tekniği, özel 

bir denemede ya da bir simülasyon çalıĢmasında bir ya da daha çok olasılık 

dağılımından rasgele sayılar seçme tekniğidir. Hesaplamalarda, fiziksel sistemi 

tanımlayan olasılık yoğunluk fonksiyonlarından rasgele seçilmiĢ sayılarla 

gerçekleĢtirilir. Ġstatistik ve belirleyici kodlar arasındaki en önemli fark, istatistik kodda 

parçacığın davranıĢının yaklaĢık bir değeri oluĢturulurken, belirleyici kod da parçacığın 

davranıĢı için transport denkleminin çözülmesidir. 

2.7.1. Monte Carlo Simülasyon Metodu 

               Monte Carlo yöntemi, deneysel ve istatistiksel problemlerin çözümüne rasgele 

sayılarla yaklaĢımlara verilen genel bir isimdir. Bu yöntem, özellikle 1930‟ lardan sonra 

hızla geliĢmeye baĢlamıĢ bir tekniktir. Los Alamos laboratuarlarında nükleer silah 

geliĢtirilmesi projesinde çalıĢan bilim adamları tarafından ilk kez ortaya atılmıĢtır. Bu 

metodlar olasılık teorisine tabidir. Metodun bir probleme uygulanması, problemin 

tesadüfi sayıları kullanarak simülasyon edilip hesap edilmek istenen parametrenin bu 

simülasyonlarının sonuçlarına bakılarak yaklaĢık hesaplanması fikrine dayanır. Metotta 

basit sayısal integral hesaplama yöntemlerinden, günümüz istatistik teorisinin yoğun 

hesaplama gerektiren Bayes çıkarsama yöntemlerini pratik ve rutin olarak uygulanabilir 

hale getiren modern simülasyon tekniklere ulaĢan bir geliĢim izlemiĢlerdir. Simülasyon 

kelimesinin modern anlamda kullanılıĢı 1940 yılı sonlarında John Von Neumann ve 
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Stanislaw Ulam‟ ın çalıĢmalarına Monte Carlo Simülasyonu adını vermeleri ile baĢlar. 

Monte Carlo simülasyonu, duyarlılık metodu, momentler metodu ve tam cebirsel 

çözümleme gibi risk analizi yöntemlerinden birisidir. Sonuçları diğer yöntemlerle 

karĢılaĢtırıldığında, riski daha iyi temsil etmesi nedeniyle mühendislik, eğitimde ölçme 

ve değerlendirme, askeri savunma teknolojisi, fen ve mühendislik alanında, nükleer 

teknolojisi ve uzay sisteminde, istatistiksel analiz ve sosyoekonomik sahalarında sıkça 

baĢvurulan bir yöntemdir. Genel anlamda simülasyon, gerçeğin temsil edilmesi Ģeklinde 

tanımlanabilir. 

 

               Simülasyon‟un amacı, bir gerçek hayat sistemini girdi ve çıktılarıyla 

matematiksel olarak ifade etmek gerçek sistemi kurulan model üzerinden tanıyıp 

araĢtırmak, değiĢik kararları ve seçenekleri gerçek sistemde hiçbir değiĢiklik yapmadan 

deneyebilmektir. Bu teknik sayesinde analitik iĢlemleri çok karıĢık ve deneysel iĢlemleri 

de çok pahalı olan nükleer savunma problemleri baĢarı ile çözülmüĢtür. 1950 yılı 

baĢlarında sayısal bilgisayarların geliĢimi ile simülasyon kelimesi baĢka anlamlar da 

kazanmıĢtır. Bu sayede sosyal bilimciler de fizikçi ve kimyacılar gibi laboratuar 

deneyimlerine benzer deneyleri bilgisayarda gerçekleĢtirme olanağı bulmuĢtur. Josep 

H.Mice simülasyonu, bir sistemin kendisi üzerinde doğrudan denemeler yapmak veya 

bu sistem ile ilgili bir problemin analitik çözümünü bulmak yerine sistemin modelini 

kurup denemelere giriĢme anlamında kullanılmıĢtır. [17] 

 

               Monte Carlo tekniği, özel bir denemede ya da bir simülasyon çalıĢmasında bir 

ya da daha çok olasılık dağılımından rasgele sayılar seçme tekniğidir. Yöntem daha 

sonra çoklu integral değerlendirme problemleri gibi oldukça karmaĢık olmayan 

problemlerin çözümüne kolaylıkla adapte edilmiĢtir. Bazı bilimciler yöntemin sadece 

varyans azaltma tekniklerinin örnekleme iĢlemlerinde kullanılması Ģeklinde 

sınıflandırılmasını önermiĢlerdir. Buna rağmen yöntemin bugünkü kullanımı, genellikle 

olasılık dağılımlarından rasgele değerlerin seçimi Ģeklindedir. 

 

                  Simülasyon ilk olarak, Joseph H. Mice ve Morgenthaler‟in tanımlarına 

uygun bir Ģekilde, mühendislik ve bilimsel çalıĢmalarda oldukça yaygın bir Ģekilde 

kullanılmıĢtır. Literatürde, bu tür simülasyon modellerine Analog Simülasyon modelleri 

adı verilmektedir. Analog model, bir özelliğin benzeyen bir baĢka özellikle 
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simgelendiği modellerdir. Bu tanıma göre analog simülasyonlar, kesin olarak kendisine 

benzeyen diğer bir sistemi temsil etmek için fiziksel bir sistemi kullanan 

simülasyonlardır. 

2.7.2. MCNP (Monte Carlo N – Parçacık TaĢınım Kodu) 

MCNP kodunda amaç, nükleer enerji ve atomik bilgi hazinesini kullanmaktadır. 

MCNP, nötron, foton ve elektronların zamana bağlı sürekli enerji geçiĢini (transport) üç 

boyutlu geometride çözen genel bir koddur. MCNP kodunda hem sabit kaynak hem de 

kritik altı problemleri çözebilir. MCNP, Monte Carlo simülasyonu ve bir takım 

modelleri içeren, nükleer özellikleri olan fizik ve matematik konularını içeren bir 

koddur. MCNP kodu karmaĢık parçacık geçiĢini modellemede oldukça iyi uygulanır 

çünkü sürekli (continuous) tesir kesiti verisini kullanır. Hesaplamalarda kullanılan 

nötron enerjisi 10 - 11 MeV‟ den 25 MeV‟ e kadardır. 

 

MCNP aslında Monte Carlo grubu tarafından Los Alamos laboratuarında teorik 

fizik için genelleĢtirilmiĢ 40000 satır fortran ve yorumlar içeren 1000 satır C kaynak 

kodlayıcı ve programı uygulayan genel bir bloğa sahiptir. Bu kod 1940‟ lı yıllarda 

nükleer savunma ve silahları için geliĢtirilmiĢ bir koddur. Buna rağmen kökleri eskiye 

dayanmaktadır  [18]. 

 

Paralel bağlantılı bir grup bilimsel iĢlem merkezinin çalıĢtırılması için birden 

fazla görev fonksiyon özelliğine sahip iĢlemci üzerinde yeni foton programlarında, 

ENDF/BVI da, renkli windows grafiklerinde, dinamik hafıza ayrılmasında, periyodik 

sınırlarda, SABRINA yoluyla parçacık izlerinin çiziminde kullanılmaktadır. MCNP4A 

tekrarlanan yapılardaki (nükleer reaktördeki maddenin geometrik düzen yapısı) hesap 

kayıtlarını geliĢtirmiĢtir. 

2.7.3. MCNP kodu ve Geometri 

MCNP,  materyallerin  üç   boyutlu  konfigürasyonunun  geometric  hücrelerinde 

geliĢi güzel davranır. Bu kod genel amaçlı hücre ve yüzey bilgilerini kullanarak 

sistemin tasarımı hakkında geniĢ bilgi veren özel bir koddur. MCNP, kartezyen 

koordinat sisteminde ara kesitlerle Ģekillendirilen hücrelerde ve yüzeylerle sınırlanan 

bölgelerin bileĢenlerinde geliĢigüzel davranır. MCNP kartezyen koordinat sisteminde 
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arakesitlerle Ģekillendirilen hücrelerde ve yüzeylerle sınırlanan bölgelerin bileĢenlerinde 

geliĢigüzel davranır. 

 

MCNP  birinci  ve  ikinci   derece   yüzeyleri  ve  dördüncü derece  eliptik torusu 

ele alır. Tekrarlı yapıların karıĢık geometrilerini tanımlamak için çok sayıda komutları 

(LAT ve TRCL) vardır. MCNP geometrik hataları kontrol etmek için kullanıcıya 

yardım eden bir çizim programına da sahiptir. Her bir hücredeki materyal bileĢeni 

izotopik bileĢeniyle belirtilir. 

2.7.4. Uzantılar (tallies) 

Bir   MCNP   hesaplamasının  sonucu   birçok   modelleyiciden  gelen   çıktıların 

toplanması ile elde edilir. Sonuçlar akımlar, akılar, enerji oluĢumu, dedektör verimi ve 

reaksiyon oranları olarak elde edilir. Bütün uzantılar kaynak parçacık baĢına normalize 

edilir. 

2.7.5. Hata tahmini ve varyasyon (uyuĢmazlık) indirgemesi 

Bir  modellemenin  istatistiksel analiz  geniĢliği  MCNP  tarafından sağlanır. Her 

uzantı için on istatistik kontrol yapılır. Hata tahminleri sadece MCNP hesaplamalarının 

kesinliğini gösterir fakat doğru fiziksel değerlerle karĢılaĢtırılan sonuçların kesinliğini 

göstermez. 

 

Ġstatistiksel hataları indirgemek (varyasyon) ve MCNP kodunda tamamlanan bir 

hesabın verimliliğini geliĢtirmek için birçok ileri teknik vardır. Bu teknikler parçacık 

tarihi prensipleri üzerine dayanır. 

2.7.6. Monte Carlo Metodunun Matematiksel Analizi 

ĠliĢkilerin ya da mikroskobik etkileĢimlerin sonuç ortaya çıkıncaya kadar rasgele 

örneklemesini yaparak problemin çözümü Monte Carlo metodu ile bulunur. Monte 

Carlo metodu temel fiziksel iĢlemleri belirten olasılık kanunlarını ve fiziksel iĢlemlerin 

rasgeleliğini anlatan rasgele sayıları kullanarak örneklemesi yapılan rasgele değiĢkenin 

ortalama değerini ve standart sapmasını elde etmemizi sağlar. 
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2.7.7. Rasgele DeğiĢken 

Bütün fiziksel iĢlemler rasgeledir yani her bir bireysel iĢlemde ne olacağı tam bir 

kesinlikle tahmin edilemez. Ancak bu rasgele iĢlemler genelde pek çok elementin 

ortalama davranıĢını tahmin ederek etkin bir Ģekilde karakterize edilir. 

 

Fiziksel  olaylar  sürekli  ya da aralıklı olabilir. BaĢka  bir  deyiĢle aralıklı  ya  da 

sürekli olay uzayından seçilebilirler. Normalde, olaylar matematiksel uygulamalar için 

sayısal değerlerle eĢleĢtirilebilir. Bu matematiksel değerler rast gele değiĢkenler olarak 

adlandırılır. Böylece aynı olay gibi rasgele değiĢken de sürekli ya da aralıklı olabilir. 

Örneğin zar atıĢının sonucu aralıklı rasgele değiĢkenlerle belirtilirken radyoaktif 

materyalden parçacık yayımı sürekli rasgele değiĢkenlerle belirtilir. 

 

i) Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu ve Toplam Dağılım Fonksiyonu: 

 

Her   rasgele   değiĢken   iki   iliĢkili   fonksiyona   sahiptir:   Olasılık    yoğunluk 

fonksiyonu (PDF) ve toplam olasılık yoğunluk fonksiyonu (CDF). Bu fonksiyonlar 

bilinirse rasgele bir iĢlemin sonucu tahmin edilebilir. Bu fonksiyonlar aralıklı ya da 

sürekli rasgele değiĢkenler için tanımlanmıĢtır. 

 

a) Aralıklı rasgele değiĢken için (z) 

 

Olasılık yoğunluk  fonksiyonu ( PDF, p (x) ): Rasgele iĢlemi sonucunun olasılığı 

olsun. Örneğin iyi dengelenmiĢ bir kübik zar için herhangi bir olayın olasılığı, xn 

(n=1,…6)  

 

                                                                                                    Denklem 2.14 

 

dır. PDF fonksiyonu olası sonuçlardan bir tanesinin gelme olasılığının toplamı tam 1 

edecek Ģekilde normalize edilir. 
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Toplam Dağılım Fonksiyonu (CDF,P(x)):  

Rasgele iĢlemin   sonucunun  olasılığı   xn   değerini   geçmesin.  Örneğin,  kübik 

zar için, 

 

                                                                                       Denklem 2.15         

 

n =1,…6  dir. 

 

b) Sürekli rasgele değiĢkenler (x) için 

 

[a,b] aralığında tanımlanmıĢ bir sürekli rasgele değiĢken (x)  düĢünelim. Olasılık 

Yoğunluk Fonksiyonu ( PDF, p (x) ): p (x) dx‟ in rasgele değiĢken x‟ in x ve x  dx 

aralığında bir değer alma olasılığı olduğunu varsayalım. p(x); [a,b] aralığında x değeri 

elde etme olasılığı 1‟ e eĢit olacak Ģekilde tanımlanır. 

 

ii) Toplam Olasılık Dağılım Fonksiyonu ( CDF, P(x) ): P(x) 

 

                                                                                 Denklem 2.16 

 

Denklem   2.15,  rasgele   değiĢkenin  x‟ i  geçen  bir  değer  alamama  olasılığını 

simgeler. 

 

iii) PDF ve CDF’ nin Özellikleri: 

 

1) PDF hep pozitifdir. 

2) CDF hep pozitifdir ve rasgele değiĢkenin azalmayan fonksiyonudur. 

3) PDF iliĢkili CDF değiĢkeni [0,1] aralığında olacak Ģekilde normalize edilir. 
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2.7.8. Rasgele Sayılar 

Rasgele    sayılar    herhangi    bir    Monte Carlo   simülasyonunun    önemli   bir 

parçasıdır. Herhangi bir Monte Carlo simülasyonunun kalitesi kullanılan rasgele 

sayıların rasgeleliğine ya da kalitesine bağlıdır. 

 

Rasgele sayılar, ardıĢık sayılardır. Bu sayıların  özelliği  her  bir  sayının  oluĢma 

olasılığının tahmin edilemez olmasıdır. Bu sayıların tahmin edilemez (rasgelelik) 

olmasını temin etmek için sayılar rasgelelilik testini geçmelidir. ArdıĢık rast gele sayılar 

üretmek için [0,1] aralığında uniform dağıtılmıĢ numaralar oluĢturan üretici yaklaĢım 

fonksiyonuna ihtiyaç vardır. 

2.7.9.  Örnekleme ĠĢlemi 

Rast gele iĢlemler içeren problemleri çözmek ve analiz etmek  için  PDF‟ leri  ya 

tam ya da yaklaĢık olarak bilinen dağılımlardan olaylar mutlaka rasgele olarak 

seçilmelidir. Böylece, önce p(x) (ya da eĢiti P(x)) değeri bazı rasgele iĢlemlerle 

seçilmelidir. Sonra p(x)‟ i bilerek istediğimiz olayı tanımlayan x‟ i bulabiliriz. Rasgele 

değiĢiklikleri örneklemek için pek çok değiĢik teknik vardır. Ġki çeĢit örnekleme 

tekniğinden, direkt yaklaĢım ve reddetme metodu, burada bahsedilecektir. 

 

i) Direkt YaklaĢım 

 

[a,b] aralığında tanımlanmıĢ verilen herhangi bir  dağılım  fonksiyonu  p(x)  için, 

toplam dağılım fonksiyonu denklem 2.15 yardımı ile oluĢturulur. 

 

Tanımı gereği toplam  dağılım  fonksiyonu 0       1  aralığında  uniform 

dağıtılmıĢ rasgele değiĢkenler üzerine eĢlenebilir. 

 

 = P(x)                                                                                                Denklem 2.17 

 

Rastgele sayıları CDF üzerine eĢledikten sonra denklem 2.16,  

 

      x = P-1 ( )                                                                                               Denklem 2.18 
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olur. Sonra uniform dağılım üzerinden „ ı rasgele  seçerek ve yukarıdaki denklemde 

yerine koyarak uygun PDF‟ye göre rasgele değiĢkenler oluĢturulur. 

 

ii) Reddetme Metodu 

En azından teoride tersinir CDF metodu her zaman olası iken genelde P - 1 ( )‟ ı 

hesaplamak pratik değildir. Çünkü ya matematiksel olarak çok komplikedir ya da 

kontrolü zor matematiksel yapılar içerir. Diğer bir yöntem reddetme metodunun 

kullanılmasıdır. Reddetme metodu bir seri basamakta uygulanır. 

 

1) [a,b] aralığı üzerinden PDF ( p (x) )‟ in maximum değeri ( K olarak adlandıralım ) 

belirlenir. 

 

2) Rasgele sayı 1,  [0,1]  aralığında uniform olarak seçilir. PDF‟ nin [a,b]  aralığında 

uniform olan x‟ i ( x  =  a  ( b – a ) 1 ) elde etmek için kullanılır. 

 

3) Ġkinci rasgele sayı 2,  x‟in kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek için seçilir. 

Eğer, 

 

  K 2    p(x)                                                                                                  Denklem 2.19 

 

ise x kabul edilir diğer takdirde reddedilir. Bu iĢlem x‟ in yeni değerlerini oluĢturuncaya 

kadar tekrarlanır. 

 

Böylece nerede PDF değer olarak büyükse x büyük bir olasılıkla  kabul edilir  ve 

nerede PDF değer olarak küçükse x büyük bir olasılıkla ret edilir. Sonuç olarak, bu 

metot x‟ in olasılık yoğunluk fonksiyonuna göre seçilmesi ile sonuçlanır. 

2.7.10. Analog Monte Carlo Simülasyonu 

Parçacık ulaĢımı ile ilgilenen analog Monte  Carlo  simülasyonunda,  çok  sayıda 

parçacık geçmiĢi simule edilir. Bir parçacık geçmiĢi, kaynaktan parçacığın çıkıĢını, pek 

çok saçılma etkileĢmelerine uğrayarak iletken ortam boyunca rasgele yürüyüĢünü ve 

geçmiĢini bitiren yok olmasını içerir. Ölüm, parçacık absorbe edildiğinde, ilgilenilen 
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geometrik alanı terk ettiğinde ya da diğer faktörlerden dolayı önemini kaybettiğinde 

olur. 

 

Geometri   matematiksel   olarak   modellendikten   sonra  parçacık    geçmiĢinin 

oluĢmasındaki temel basamaklar Ģekil 2.4‟de gösterilmiĢtir. 

 

(1) Kaynak 

parametrelerini seç 

(2) Yol uzunluğunu 

seç 

(3) ÇarpıĢma 

parametrelerini seç 

(4) ÇarpıĢmadan sonra 

parçacık parametrelerini 

hesapla 

ġekil 2-4: Parçacık geçmiĢinin oluĢmasındaki temel basamaklar 

 

           Bu  döngü  2‟ den  4‟e  kadar  parçacık  önceden   karar   verilmiĢ  bazı  limitlerin 

(örneğin; geometrik sınırlar, minimum enerji, minimum istatistiksel ağırlık gibi) dıĢında 

kalana  kadar  devam  eder. Bu  iĢlem  sadece parçacık geçmiĢlerini oluĢturur.   Ġstenilen 

output  niceliklerini, örneğin  akı yoğunluğu,  akım  yoğunluğu ve etkileĢim  yoğunluğu, 

tahmin  etmek   için   ayrı  hazırlıklar   yapılmalıdır.  ġekil  2.4‟  deki   ilk  üç iĢlem,   bu 

parametrelerin bütün olası değerlerinin olasılık  dağılımlarından  parametrelerin  rasgele 

seçimini  içermektedir. Böyle  bir  olasılık dağılımından rasgele seçim  rasgele  sayıların 

kullanılmasına dayanır. 

2.7.11. Monte Carlo ‘ nun Doğruluğu 

Monte  Carlo  simülasyonunda,  ortamda  hareket  eden   parçacığın   bağlılığının 

belirlenmesi önemlidir. Temel fiziksel iĢlemlerin rasgeleliğinden dolayı, parçacığın 

sadece ortalama davranıĢı tahmin edilebilir. Böylece beklendiği gibi, ortalama nicelikler 

ve onların standart sapmalarını pek çok simülasyon yaparak belirlemek gereklidir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. GEREÇ:  

Bu çalıĢma, Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ve 

Ġstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde yapılmıĢ olup enstitüde bulunan aĢağıdaki 

gereçler kullanılmıĢtır. 

          3.1.1.  SIEMENS ONCOR Lineer Hızlandırıcı  

          3.1.2.  RW3 su eĢdeğeri katı fantom 

          3.1.3. Balmumu BaĢ Fantomu ve Polystyrene göz fantomu 

          3.1.4. GAFCHROMIC® EBT Film 

          3.1.5.  Epson 10000XL film tarayıcı 

          3.1.6.  Fimel TLD Sistemi 

             a)   Fimel LTM TLD okuyucu  

             b)   Fimel fırın 

    3.1.7. Ġyot 125 seedleri 

    3.1.8. COMS plakları 

          3.1.9.  BEBIG Plak Simülator 

          3.1.10. MCNP5 Visual Editor Monte Carlo program 

 

3.1.1.  Siemens Oncor Impression 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 oluĢan bir kolimatör sistemine sahiptir. 

Çoklu lifler alt kolimatöre X kolimatörün yerine yerleĢtirilmiĢtir. Lif geniĢliği 

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

kolimatöründen ( Y jaw ) oluĢmuĢtur. Durağan dalga hızlandırıcı, 270
0
‟ lik eğici magnet 

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

durumdan açık duruma her 2 mm‟de doz verimini değiĢtirerek hareket etmesiyle 

oluĢturulmaktadır. Elektron ıĢını uygulamalarında, 5 x 5 cm
2
, 10 x 10 cm

2
, 15 x 15 cm

2
, 
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20 x 20 cm
2
 ve 25 x 25 cm

2
‟lik standart alanlı konüsler kullanılır. IMRT yapabilme 

özelliğine sahip olup cihazda, elektronik portal görüntüleme sistemi mevcuttur. 

3.1.2. RW3 su eĢdeğeri katı fantom: 

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

kullanılan, beyaz polystyrene‟ den yapılmıĢ, % 2 TiO içeren, fiziksel yoğunluğu 1.045 

g/cm
3
, elektron yoğunluğu 3.43 x 10

23
 e/cm

3
 ( su: 3.343 x 10

23
 e/cm

3
) olan bir fantom 

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

aralığında ölçüm yapılacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. 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 yerleĢtirilebileceği delikli plakalar bulunmaktadir. 

3.1.3. Balmumu BaĢ Fantomu ve Polystyrene göz fantomu 

Ölçümlerin gerçek insan vücudunu modellemesi için ölçümler göz fantomunun 

yerleĢtirileceği bir baĢ fantomunda yapıldı. Bunun için vitrin mankeninin baĢına 

balmumu döküldü. Kuruduktan sonra mankenin kafası çıkarılarak baĢ fantomu elde 

edildi. Balmumunun tercih edilme nedeni yoğunluğunun doku yoğunluğuna yakın 

olmasıdır. Göz maketinin yapıldığı fantom polystyrene‟dir. Yoğunluğu suyun 

yoğunluğuna yakın olduğu ve böylece dokunun radyasyona vereceği cevabı doğru 

yansıttığı için bu malzeme tercih edilmiĢtir. Yoğunluğu 1.05 gr\cm
3
 „dir. Radiation 

Products Design, Inc. Firması‟ndan elde edilen 2.5 cm kalınlıkta 25 cm en ve 25 cm 

boydaki fantomun tornada 2.4 cm çaplı bir küreye dönüĢtürülmesi ile elde edilmiĢtir. Ġki 

tane olarak yapılan göz fantomundan biri merkezi eksen derin doz ölçümlerinin 

yapılabilmesi için yarısından dikey, diğeri ise doz profil ölçümlerinin yapılabilmesi için 

de yarısından yatay kesilmiĢtir. ġekil 3.1‟ de ölçümün yapıldığı balmumu baĢ fantomu 

ve polystyrene göz fantomu görülmektedir. 
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ġekil 3-1: Balmumu baĢ fantomu ve polystyrene göz fantomu 

3.1.4. GAFCHROMĠC
®
 EBT Film 

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

USA), yaklaĢık 17 mikron aktif tabakaya sahip olup, ıĢınlamadan önce renksiz ve 

saydam bir görünümdedir. Filme ait tabaka kalınlıkları ġekil 3-2‟ de; film aktif 

tabakasının atomik bileĢeni Tablo 3-1‟ de verilmiĢtir. Ġyonize edici radyasyona maruz 

kaldığında, kararma derecesi absorbe dozun miktarıyla orantılı olan mavi bir renge 

dönüĢür. Renk değiĢimi enerjetik foton veya partiküllerin renksiz fotomonomer 

moleküllere enerji transfer etmesiyle oluĢan polimerizasyon iĢlemi sonucunda meydana 

gelir. 636 ve 585 nm‟ de maksimum duyarlılık gösterir. IĢınlamadan 2 saat sonra 

dozimetrik değerlendirme yapılabilir. EBT film radyasyon dozu ile anlık renk 

değiĢimine uğrar ancak ıĢınlama sonrası renk değiĢikliğininde küçük de olsa katkısı 

vardır. IĢınlama sonrası renk değiĢimi, ıĢınlama sonrası zamanla optik yoğunlukta 

meydana gelen artıĢtır. IĢınlama sonrası renk değiĢiminden dolayı GAFCHROMIC® 

EBT filmlerin en az altı saat sonra taranıp okunması tavsiye edilir.  

 

GAFCHROMIC® EBT film, eksternal RT‟ de, özellikle IMRT ve brakiterapi 

uygulamalarında kullanılmakta ve ıĢınlamadan sonra banyo gereksinimi 

göstermemektedir. Banyo gereksinimi göstermemesi film dozimetrisindeki 
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belirsizliklerden birini elimine eder. 1 cGy ile 800 cGy arasındaki dozlara hassastır. 

Uniformdur. keV‟ dan MeV‟ a enerji bağımsızlığı vardır. Doku eĢdeğeridir. 0,1 mm den 

daha iyi uzaysal çözünürlüğe sahiptir. Uzun süre flüoresan ıĢığına maruz kalma hariç, 

oda ıĢığına duyarlı değildir. Suya dirençlidir. Su fantomunda kullanılabilir. Vidar, 

Epson ve Microtek tarayıcılarla taranabilir. GAFCHROMIC® EBT film, en iyi flatbed 

tarayıcıların kırmızı kanalında 635‟ nm de absorpsiyon değeriyle taranır. Kırmızı kanal 

en iyi kontrastı verir. 

 

 

ġekil 3-2: GAFCHROMIC® EBT filminin yapısı 

 

Tablo 3-1: GAFCHROMIC® EBT filmin aktif tabakasının atomik bileĢimi 

Karbon Hidrojen Oksijen Nitrojen Lityum Klor 

% 42.3 % 39.7 % 16.2 % 1.1 % 0.3 % 0.3 

 

GAFCHROMIC® EBT filmin daha önceki radyokromik film modellerine göre 

avantajları: Yüksek duyarlılık, megavoltaj ıĢınlardan kilovoltaj ıĢınlara kadar geniĢ bir 

enerji aralığında düĢük enerji bağımlılığı, ıĢınlama sonrası daha kısa sürede optik 

yoğunluğun geliĢmesi ve artmıĢ film uniformitesidir. GAFCHROMIC® EBT filmler 2 

Gy‟den düĢük dozlarda bile ölçülebilir optik yoğunluk sağlarlar. 
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3.1.5. Epson Expression 10000XL film tarayıcısı 

Profesyonel bir düz yatak film tarayıcısıdır. En zorlu grafik uygulamalarının 

gereksinimlerini karĢılamak üzere tasarlanmıĢ Epson Expression 10000XL (Epson 

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

iĢlevler ve geliĢmiĢ ağ özelliklerini 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 çalıĢma modları bulunmaktadır. 

Maksimum tarama çözünürlüğü, 12800 dpi  x 12800 dpi; renk derinliği, 48 bit‟tir 

3.1.6.   TLD sistemi 

Fimel TLD sistemi (PTW- Freiburg), TLD için manuel bir okuyucu olan Fimel-

LTM ve fırın (ETT)‟dan oluĢur. 

  GR 200R1 TL çipleri: LiF kökenli; Mg, Cu, ve P ile aktive edilmiĢ boyutları 

1x1x1 cm
3
„ tür, efektif atom numarası 8.14 olan 1 Gy-1kGy aralığında ölçüm 

yapabilen dozimetrelerdir. 1986 yılında Çin Beijing Merkez AraĢtırma laboratuarında 

geliĢtirilmiĢtir. Manuel okuyucuya sahiptir. Ġlk olarak Fransız Atom Enerjisi 

Komisyonu (CEN.FAR) katkısıyla “PCL” adı ile tasarlanmıĢ daha sonra “FIMEL” adı 

ile ticarileĢmiĢtir [19] (ġekil 3-4). Cihaz içerisinde 2 filtre vardır. Ġlki sürekli olarak 

takılı bulunan optik filtre, diğeri absorblayıcı filtredir. 1Gy den daha büyük dozlarda 

absorblayıcı filtrenin takılması gerekmektedir. Okuyucu değiĢtirilebilir plançete 

sahiptir. Plançet krom-demir-alüminyum karıĢımı materyalden yapılmıĢtır ve 0-150 

Amper arasında bir akımla ısıtılmaktadır. Ayrıca cihaz, yapılan ölçümlere ait ortalama, 

standart sapma gibi istatiksel verileri, parlama eğrisi (glow-curve) çıktısını verebilir. 

Tüm dosya ve ölçümlerin kaydını yapabilir. TL materyalini sönümlemek için E.T.T 

fırın kullanılır. Sıcaklığı maksimum 500
0
 C‟ ye kadar çıkabilir. GR 200R1 materyali 

için 220
0
 C‟de 15 dakika fırınlama yapar. Farklı TL materyalleri için programlanabilme 

seçenekleri vardır. Sönümleme sonunda otomatik olarak fırınlama kabını çıkarır. 

Fırınlama kabı 80 çip ya da 25 gram toz alır. ġekil 3.3‟ de Fimel marka TLD okuyucu 

görülmektedir. 
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ġekil 3-3: Fimel LTM okuyucu 

3.1.7. ISOSEED (I25.S16) Model I
125

 

 Xe
124

 „ ün nötronla bombardımanı sonucu I
125

 oluĢur. I
125

 „in yarı ömrü 59.4 

gündür. Elektron yakalaması sonucunda Te
125

‟ in ilk uyarılmıĢ durumuna dönüĢür daha 

sonra % 93 olasılıkla iç dönüĢüme uğrar ya da 35.5 keV‟ lik gamma ıĢını yayar. 

Elektron yakalama ve iç dönüĢüm olayları sonucunda ortaya karakteristik X ıĢını çıkar. 

Yayınlanan foton enerjileri 27- 35.5 keV dur. Yarı tabaka kalınlığı dokuda 2 mm, 

kurĢunda 0.025 mm‟ dir. 

 

ISOSEED S16 I
125 

seedleri 0.05 mm kalınlığında titanyum kapsüle sahiptir. 

Kapsülün uçları küresel olup, 0.44 - 0.48 mm kalınlığındadır. Radyoaktif çekirdeği I
125

‟ 

in içine uniform olarak dağıtıldığı 3.5 mm uzunluğunda silindirik seramiktir. Bu 

seramik Al2O3 olup yoğunluğu 2.88 g\cm
3
 tür. Radyografik kaynak lokalizasyonunu 

sağlayan 0.17 mm çap ve 3.5 mm uzunluğunda bir altın marker seramik çekirdeğin içine 

yerleĢtirilmiĢtir. Seedlerin toplam fiziksel uzunluğu 4.5 mm, aktif uzunluğu ise 3.5 mm‟ 

dir. Fiziksel dıĢ çapı 0.8 mm ve kapsül materyalinin duvar kalınlığı 0.05mm‟ dir. 

Seedler kullanıcının isteğine göre üretici tarafından 0.20 mCi den 25 mCi‟ ye kadar 

farklı aktivitelerle üretilebilir. Ġyot 125 S16 model seedleri için mCi‟ den U‟ ya 

dönüĢüm faktörü 1.270 mCi/U dur. Üretici firma tarafından bu model seedlerin doz hızı 

sabiti ise 1.012 cGyh
-1

U
-1

 olarak belirtilmiĢtir. 
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3.1.8. COMS plakları        

COMS plakları; % 77 altın, % 14 gümüĢ, % 8 bakır ve % 1 paladyumdan 

meydana gelmiĢtir. Plaklar bir bileĢik olduğu için yoğunluğu altından küçük olup 15.8 

gr\cm
3
 tür. Plakların içlerine % 6.3 hidrojen, % 24.9 karbon, % 28.9 oksijen, % 39.9 

silikon, ve % 0.005 platin‟ den meydana gelmiĢ yoğunluğu 1.12 gr\cm
3
 olan silastik 

insertler yerleĢtirilebilir. Bu insertlerin amacı seedlerin yerlerini tam olarak sabitlemek 

ve onları yapıĢkan bir madde olmadan tutabilmektir. COMS göz aplikatörleri 12, 14, 16, 

18, 20 mm olmak üzere beĢ farklı çapta üretilmiĢtir. Her bir çaptaki plak içinde farklı 

sayıda seed barındırabilir.12 mm‟ lik plak 8 seed, 14 mm‟ lik plak 13 seed, 16 mm‟ lik 

plak 13 seed, 18 mm‟ lik plak 21 seed, 20 mm‟ lik plak 24 tane seed‟ i içinde 

barındırabilir. ġekil 3.4‟ de bu çalıĢmada kullanılan farklı çaptaki COMS plaklar ve 

insertleri görülmektedir. 

 

 

ġekil 3-4: COMS plaklar ve insertleri 

3.1.9. BEBIG Plak Simülator 

BEBIG Plak Simülator, Melvin Astrahan ve Güney Kaliforniya Tıp 

Fakültesindeki arkadaĢları tarafından okular tümörlerin tedavisi için geliĢtirilmiĢ üç 

boyutlu bir tedavi planlama sistemidir. 1989‟dan beri klinik kullanımda olup yıllar 

içinde yazılımı güncellenmiĢtir. Oküler tümörlerin tedavisinde kullanılan Ru-106, I-125, 

Pd-103 ve Ir-192 izotoplarının kullanımını desteklemektedir. Hastanın gözünü ve 

tümörü daha iyi modellemek için CT, MR, fundus kamera fotoğrafları ve ultrason 

görüntülerinin kullanımına olanak vermektedir. BEBIG, ROPES ve COMS tarafından 
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üretilen plakların üç boyutlu modellemesini yapabilmektedir. BEBIG planlama 

bilgisayarının algoritması superposition prensibine dayanır. Doz dağılımları bilgisayar 

tarafından AAPM task group 43 kullanılarak hesaplanır. 

3.1.10. MCNP5 Visual Editor Monte Carlo programı 

MCNP, Monte Carlo yöntemini kullanarak radyasyon etkileĢimlerini simüle 

edebileceğimiz, EGS, ITS, ETRAN gibi birçok bilgisayar yazılımından biridir. ABD‟de 

Los Alamos Ulusal Laboratuar‟ında Transports Methods Groups (XTM) tarafından 

geliĢtirilmiĢ 40.000 satıra yakın Fortran ve 1.000 satır da C kaynak kodundan oluĢan bir 

programdır.  

 

Problemde mevcut olan geometri özelliklerinin, malzeme bilgilerinin, kaynak 

karakteristiğinin ve programdan istenilen sonucun türü ile ilgili bilgilerin bir veri giriĢ 

dosyası yardımıyla MCNP programına tanıtılması gerekir. Bu dosya hücre kartı, yüzey 

kartı ve veri kartı olmak üzere üç temel bölümden meydana gelir ve her bir temel bölüm 

bir satırlık boĢlukla birbirlerinden ayrılır. 

 

Analitik denklemler ile ya da belirli noktaların koordinatlarının belirtilmesi 

yoluyla ilk önce yüzeylerin tanımlanması pratiklik sağlar. Daha sonra ise belirlenen 

yüzeylere uygulanan kesiĢim, birleĢim ve tümleyen operatörleri yardımıyla MCNP 

programındaki en önemli geometrik yapı olan hücreler elde edilir. Burada yön 

kavramına yani pozitif ya da negatif doğrultuda olduğuna dikkat edilmesi gerekir. 

Ayrıca söz konusu olan hücrenin hangi malzemeden imal edildiği ve yoğunluğunun da 

belirtilmesi suretiyle hücre kartı tanımlanmıĢ olur.  
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3.2. YÖNTEM 

 

3.2.1. GAFCHROMIC® EBT Filmin Kalibrasyonu  

 

Kalibrasyon için ONCOR lineer hızlandırıcı cihazı kullanıldı. 2 x 2 cm
2
 

boyutlarında kesilmiĢ olan filmler ġekil 3-5‟ teki gibi su eĢdeğeri katı su fantomunda 

SSD = 100 cm ve 10 x 10 cm
2
 alan boyutunda alanın merkezinde doz maksimum 

derinliğine yerleĢtirildi. Altına yeterli geri saçılma sağlayacak kadar katı su fantomu 

konuldu. 5 cGy - 800 cGy doz aralığında aynı paketten (batch sayısı 36076-003 AL) 9 

film alınarak aynı koĢullarda yerleĢtirilip 5, 10, 25, 50, 100, 200, 400, 600 ve 800 cGy 

doz değerlerinde ıĢınlandı.  IĢınlanan filmler kuru ve karanlık bir ortamda saklandı.   

 

Kalibrasyon filmleri ıĢınlama sonrası renk değiĢiminden oluĢacak hataları 

azaltmak için ıĢınlamadan bir gün sonra değerlendirildi. IĢınlanmamıĢ film geri plan 

olarak kullanıldı ve net optik yoğunluklar geri plan çıkarılarak elde edildi. 

 

 

ġekil 3-5: Kalibrasyon iĢlemi için film ıĢınlama düzeneği 

 

GAFCHROMIC® EBT filmler Epson 10000 XL film tarayıcı kullanılarak 

tarandı. PTW “Mephysto Mc
2
 FilmCal” programı kullanılarak filmlerin merkezindeki 

optik yoğunluklar (OD) okundu. Hiç ıĢınlamamıĢ filmin OD‟ si çıkarılarak net optik 

Gafkromik film 
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yoğunluklar elde edildi.  NOD = f (Doz, cGy) grafikleri çizilerek kalibrasyon eğrileri 

oluĢturuldu. 

3.2.2. TLD’lerin Kalibrasyonu  

Doz ölçümlerine baĢlamadan önce hiç ıĢınlanmamıĢ LiF çipleri (GR 200R1) için 

kalibrasyon ve gruplandırma iĢlemleri gerçekleĢtirildi. Daha önce hiç ıĢınlanmamıĢ olan 

80 adet 1x1x1 mm
3
‟ lük çiplerin kararlı hale gelmelerini sağlamak amacıyla Ģu iĢlemler 

yapıldı: 220
0
C‟de 15 dakika fırınlama iĢleminden geçirildi. YaklaĢık 20 dakika 

bekleyerek oda sıcaklığına gelmeleri sağlandı. 80 adet çip daha önceden üzerinde 

delikler açılmıĢ olan RW-3 katı su fantomuna yerleĢtirildi. IĢınlama iĢlemi ONCOR 

lineer hızlandırıcı cihazında, 30 x 30 cm
2
 alan boyutunda, SSD =  95 cm‟ de, TLD‟ ler 5 

cm derinlikte ve altına yeterli geri saçılma sağlayacak kadar katı su fantomu konularak, 

1 Gy verilerek gerçekleĢtirildi. IĢınlamadan sonra dozimetreler Fimel TLD sisteminde 

okundu ve her birine isim verilerek kayıt edildi. Tüm dozimetreler için sönümleme 

iĢlemi gerçekleĢtirildi. Bütün bu iĢlemler dozimetrelerin duyarlılıklarını artırmak ve 

dozimetre ölçümlerini kararlı hale getirmek ve tekrar edilebilirliklerini tespit etmek için 

10 kez tekrarlandı.  Tekrarlanabilirlik için ölçümsel veri dizilerinde kullanılan en 

önemli dağılım ölçütü olan standart sapma verileri kullanıldı (Denklem 3-1). 

 

1

2

( )ix x
SD

n
     

                                                                                                                                                                                                                              

Denklem  3.1  

 

xi: Her bir okuma değeri 

n: okumaların sayısı  

x: okumaların ortalaması 

 

olmak üzere son 3 okumaya ait ortalama ve standart sapmalar belirlendi. Bu verilerden 

yararlanarak standart hatası % 1‟ in içine giren TLD‟ ler ölçümde kullanıldı. 
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                                                         Denklem   3.2  

 

3.2.3. BEBIG Tedavi Planlama Bilgisayarından Doz Dağılımlarının   

Eldesi 

BEBIG planlama bilgisayarının software‟indeki menüler kullanılarak farklı 

çaptaki plaklar ( COMS 14, 16, 18, 20 mm )  için izodoz dağılımları elde edildi. Retinal 

diagramdan standart tümör Ģekli seçildi. Tercih edilen standart tümör boyutları tümör 

apex‟i 5 mm, kalınlığı 10 mm, yatay uzunluğu 10 mm‟ dir. Daha sonra kullanılan plağın 

tipi ( COMS ) ve çapı seçildi. Plak tümörün tabanına merkezlendi. Plak menüsünden 

kullanılan izotop ( Ġyot 125 ) seçildi ve plakların içine barındırabilecekleri maksimum 

sayıdaki iyot 125 seedleri yerleĢtirildi. 14 mm‟ lik plak maksimum 13 tane seed, 16 

mm‟ lik plak 13 seed, 18 mm‟ lik plak 21 seed, 20 mm‟ lik plak 24 tane seed ihtiva 

edebilir.  

 

Tümör apex‟ ine vermek istediğimiz doz bilgisayara girildi. COMS protokolüne 

göre tümör taban çapı 10 mm‟ den küçük tümörler için referans nokta gözün iç 

sklerasından 5mm yukarısı olarak tanımlanır. Bu nokta plak yüzeyinden 6 mm yukarıya 

denk gelir. Bu çalıĢmada tümörün apex‟ i 5 mm olarak kabul edildiğinden COMS 

noktası aynı zamanda tümör apex‟ ini gösterir.  

 

BEBIG tedavi planlama bilgisayarı, girilen miktardaki kaynağın girilen dozu 

COMS noktasına vermek için plağın göz fantomunda ne kadar süre kalması gerektiğini 

hesapladı. Planlama bilgisayarı, plağın merkezi ekseni boyunca birer milim ara ile 15 

mm‟ e kadar olan cGy\hr cinsinden ortalama doz hızlarını ve Gy cinsinden toplam 

dozları da hesapladı.  

 

Elde edilen sonuçlar her bir plak için, TLD ve film ölçümlerinden elde edilen ve 

Monte Carlo ile hesaplanan dozlarla karĢılaĢtırıldı. 
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3.2.4. GAFCHROMIC® EBT Film ile Merkezi Eksen Derin Doz 

Dağılımının Elde Edilmesi 

Bu çalıĢmada, COMS 14, 16, 18, 20 mm çaptaki plaklar kullanılmıĢtır. Dört 

farklı çaptaki plak, ihtiva edebilecekleri maksimum sayıdaki seed ile yüklendi. Merkezi 

eksen derin dozu, plak merkezine dik düzlemde farklı derinliklerde absorbe edilen 

dozun tümör apex noktasındaki doza normalize edilmesi ile elde edilir. Bu nedenle, film 

plak merkezine dik olacak Ģekilde göz fantomunun içine yerleĢtirildi. Filmde yeterli 

kararmanın elde edilebilmesi için tümörün apex‟inde 400 cGy olacak Ģekilde doz 

verildi. Bu dozun verilmesi için gereken süre denklem 3.3 yardımı ile bulundu. 

 

 

         

                                                     Denklem 3.3  

 

Bu formülde yer alan tedavi dozu birimi cGy, tek bir seed‟in aktivitesinin birimi U, 

doz hızı birimi ise cGy/hr dir. Ġyot 125 seedlerinin ortalama aktivitesi üretici tarafından 

sağlanan data sheet‟ den alınmıĢtır. Doz hızı, Task group 43‟de yer alan doz hızı 

formülü denklem 3.4 kullanılarak bulundu.  

 

       

                                                                                                                   Denklem 3.4 

 

 

Denklemdeki parametreler, bu çalıĢmada kullanılan Isoseed I25.S16 model iyot 125 

seed için AAPM‟ in 2004 yılında update ettiği TG 43 raporundan ve bu rapora 2007 

yılında eklenen yeni rapordan  [20] alınmıĢtır.  

 

IĢınlanan filmler kuru ve karanlık bir ortamda saklandı. Ölçüm filmleri ıĢınlama 

sonrası renk değiĢiminden oluĢacak hataları azaltmak için ıĢınlamadan bir gün sonra 
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değerlendirildi. IĢınlanmamıĢ film background olarak kullanıldı ve net optik 

yoğunluklar background çıkarılarak elde edildi. 

 

GAFCHROMIC® EBT filmler Epson 10000 XL film tarayıcı kullanılarak 

tarandı. Taramadan elde edilen görüntüler Tiff formatında kaydedildi ve PTW marka 

“Mephysto mc
2
 Film Analyze, Table Generator ve Data Analyze programları 

kullanılarak filmlerin merkezindeki net optik yoğunluklar okundu ve kalibrasyon 

eğrileri kullanılarak doza dönüĢtürüldü ve COMS noktasına normalize edildi. Her bir 

ölçüm üçer kere tekrarlandı. Üç ölçümün ortalaması değerlendirmeye alındı. 

 

Elde edilen sonuçlar her bir plak için BEBIG ve Monte Carlo ile hesaplanan 

ve TLD ölçümlerinden elde edilen dozlarla karĢılaĢtırıldı. 

3.2.5. GAFCHROMIC® EBT Film ile Off Axis Doz Profillerinin Elde 

Edilmesi 

Farklı çaptaki plaklar (COMS 14, 16, 18, 20 mm)  ihtiva edebilecekleri 

maksimum sayıdaki seed ile yüklendi. Off axis doz profili, plak merkezinden belirli bir 

dik mesafede yatay çizgi boyunca absorbe edilen dozun aynı dik mesafede merkezi 

eksende absorbe edilen doza normalize edilmesi ile elde edilir. Bu nedenle, film plak 

merkezine yatay olacak Ģekilde göz fantomunun içine yerleĢtirildi. Ölçümün yapıldığı 

dik mesafe, gözün iç sklera‟ sından 12 mm, dıĢ sklera‟ sından ise 13 mm yukarıdadır.  

Filmde yeterli kararmanın elde edilebilmesi için tümörün apex‟ inde 400 cGy olacak 

Ģekilde doz verildi. Bu dozun verilmesi için gereken süre bölüm 3.2.4‟ de anlatıldığı 

Ģekilde bulundu.  

 

IĢınlanan filmler kuru ve karanlık bir ortamda saklandı. Ölçüm filmleri ıĢınlama 

sonrası renk değiĢiminden oluĢacak hataları azaltmak için ıĢınlamadan bir gün sonra 

değerlendirildi. IĢınlanmamıĢ film geri plan olarak kullanıldı ve net optik yoğunluklar 

geri plan çıkarılarak elde edildi. 
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GAFCHROMIC® EBT filmler Epson 10000 XL film tarayıcı kullanılarak 

tarandı. Taramadan elde edilen görüntüler Tiff formatında kaydedildi ve PTW marka 

“Mephysto mc
2
 Film Analyze, Table Generator ve Data Analyze programları 

kullanılarak filmlerin merkezindeki net optik yoğunluklar okundu ve kalibrasyon 

eğrileri kullanılarak doza dönüĢtürüldü ve COMS noktasına normalize edildi. Her bir 

ölçüm üçer kere tekrarlandı. Üç ölçümün ortalaması değerlendirmeye alındı. 

 

Elde edilen sonuçlar her bir plak için BEBIG ve Monte Carlo ile hesaplanan 

ve TLD ölçümlerinden elde edilen dozlarla karĢılaĢtırıldı. 

3.2.6. TLD ile Merkezi Eksen Derin Doz Dağılımının Elde Edilmesi 

Farklı çaptaki plaklar (COMS 14, 16, 18, 20 mm)  ihtiva edebilecekleri 

maksimum sayıdaki seed ile yüklendi. TLD‟ leri yerleĢtirmek için göz fantomunun 

içinde 2 mm aralıklarla 1mm
3
‟ lük TLD‟ leri kapsayacak ve hava boĢluğu kalmayacak 

Ģekilde oyuklar oluĢturuldu. TLD‟ ler plak merkezine dik olacak Ģekilde göz 

fantomunun içine yerleĢtirildi. Bütün TLD okumalarının dozimetri sisteminin lineer 

cevap bölgesinde olması için TLD‟ lere 100 cGy doz verildi.  Doz, tümörün apex‟ inde 

100 cGy olacak Ģekilde verildi. Bu dozun verilmesi için gereken süre bölüm 3.2.4‟ de 

anlatıldığı Ģekilde bulundu. Daha sonra TLD‟ ler fırınlanıp okundu. Her bir ölçüm üçer 

kere tekrarlandı. Üç ölçümün ortalaması değerlendirmeye alındı. 

 

 Okuma değerleri, TLD‟ lerin kalibrasyonunun yapıldığı referans demet olarak 

kabul edilen 6 MV ile ölçümlerin yapıldığı iyot 125 arasındaki enerji düzeltme 

faktörüne bölündü. Chiu-Tsao ve ark [21], katı su fantomunda 6 MV‟ de kalibre edilmiĢ 

TLD‟ leri kullanarak yaptıkları çalıĢmada iyot 125 seed‟ i için rölatif enerji cevap 

düzeltme faktörlerini mesafeye bağlı olarak bulmuĢlardır. Bu faktörler tablo 3.2‟ de 

verilmiĢtir. 
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Tablo 3-2 Mesafeye bağlı olarak 6 MV ile iyot 125 arasındaki rölatif enerji cevap 

düzeltme faktörleri 

Mesafe (cm) 1 mm
3
 TLD‟ ler için Enerji Düzeltme Faktörü 

0.5 1.3896 

1 1.3677 

1.5 1.3409 

2 1.3223 

3 1.2822 

5 1.2014 

 

Elde edilen sonuçlar her bir plak için BEBIG ve Monte Carlo ile hesaplanan ve 

GAFCHROMIC® EBT film ile ölçülen dozlarla karĢılaĢtırıldı. 

3.2.7. TLD ile Off Axis Doz Profillerinin Elde Edilmesi 

Farklı çaptaki plaklar (COMS 14, 16, 18, 20 mm)  ihtiva edebilecekleri 

maksimum sayıdaki seed ile yüklendi. TLD‟ leri yerleĢtirmek için göz fantomunun 

içinde 2 mm aralıklarla 1 mm
3
‟ lük TLD‟ leri kapsayacak ve hava boĢluğu kalmayacak 

Ģekilde oyuklar oluĢturuldu. TLD‟ ler plak merkezine yatay olacak Ģekilde göz 

fantomunun içine yerleĢtirildi. TLD‟ ler gözün iç sklera‟ sından 12 mm, dıĢ sklera‟ 

sından ise 13 mm yukarıya yerleĢtirilmiĢtir. Bütün TLD okumalarının dozimetre 

sisteminin lineer cevap bölgesinde olması için TLD‟ lere 100 cGy doz verildi. Doz, 

tümörün apex‟ inde 100 cGy olacak Ģekilde verildi. Bu dozun verilmesi için gereken 

süre bölüm 3.2.4‟ de anlatıldığı Ģekilde bulundu. Daha sonra TLD‟ ler fırınlanıp 

okundu. Her bir ölçüm üçer kere tekrarlandı. Üç ölçümün ortalaması değerlendirmeye 

alındı. 

 

Okuma değerleri TLD‟ lerin kalibrasyonunun yapıldığı 6 MV ile ölçümlerin 

yapıldığı iyot 125 arasındaki enerji düzeltme faktörüne bölündü. 

 

Elde edilen sonuçlar her bir plak için BEBIG ve Monte Carlo ile hesaplanan ve 

GAFCHROMIC® EBT film ile ölçülen dozlarla karĢılaĢtırıldı. 
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3.2.8.     Monte Carlo MCNP5 Visual Editor Kodu ile Program 

Geometrisinin Simülasyonu ve Doz Dağılımlarının Eldesi 

  Ġyot 125 seedleri ile tam dolu olan 14, 16, 18, 20 mm COMS plaklarının doz 

dağılımları Los Alamos Ulusal Laboratuarı tarafından geliĢtirilen MCNP5 Monte Carlo 

radyasyon transport kodu ile simüle edildi. ENDF/B-VI‟ dan datalar kullanılarak 

MCPLIB04 foton cross section kütüphanesi uygulandı. 

 

 MCNP5 Monte Carlo programı baĢlıca dört input parametresinden oluĢur.  

 

      i) Problem geometrisinin tanımlanması için yüzey ve hücre bilgisi  

 

           MCNP5 programının input‟ undaki ilk tanımlama problemin hücreleridir. 

Hücreler pek çok yüzey ve geometri kullanılarak tanımlanır. MCNP, geometrik hücre 

tanımlaması için kartezyen koordinat sistemini kullanır. Hücre kartında her bir hücrenin 

tanımlanması hücre numarası, materyal kartta belirtilen materyal numarası, materyal 

yoğunluğu ve hücre sınırlarını oluĢturan yüzeylerin kombinasyonları ile yapılır. 

Materyal yoğunluğu eğer atom\cm
3
 cinsinden veriliyorsa pozitif, eğer gr\cm

3
 cinsinden 

veriliyorsa negatif olarak girilir. 

 

 Bu çalıĢmada yoğunluklar programa gr\cm
3
 cinsinden girilmiĢtir. Hücre 

geometrisi yüzeylerin birbiri ile kesiĢimi, birleĢimi ya da bir yüzeyin çıkarılması ile 

oluĢturulur. Eğer tekrarlı yüzeyler kullanılacak ise programın bir özelliği olan lattice 

elementleri hücreleri oluĢturmakta kolaylık sağlar. 

 

       Ġnput‟daki ikinci tanımlama problemin yüzeyleridir. Yüzeyler MCNP 

programında var olan standart yüzeylerden seçilir. Bu standart yüzeylerden düzlem, 

silindir, küre bu tezin geometrisi oluĢturulurken kullanılmıĢtır. Tanımlanan yüzeylerin 

sağ, sol, aĢağı, yukarı kısımları hücre tanımlaması yaparken kullanılmak üzere pozitif 

ve negatif olarak adlandırılır. Sol ve aĢağı alan negatif, sağ ve yukarı alan pozitiftir. 

Yüzeyler programa giriĢ sıraları ile numaralandırılır. Tablo 3.3‟ de bu çalıĢmada 

kullanılan yüzeyler ve onları tanımlayan denklemler verilmiĢtir. 
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Tablo 3-3: MCNP5 yüzey tanımlarının bu çalıĢmada kullanılan kısmı 

Yüzey Türü Tanımlama Denklem 

p           Düzlem Genel Ax + By + Cz − D = 0 

 

px         Düzlem 

 

x-eksenine dik x − D = 0 

py         Düzlem 

 

y-eksenine dik y − D = 0 

pz         Düzlem 

 

z-eksenine dik  z − D = 0 

 

so         Küre 

 

Orjin merkezli x
2
 + y

2
 + z 

2
 −R

2
 = 0 

so         Küre 

 

Genel (x − x)
2
 + (y − y)

2
 +(z − z)

2
 −R

2
 = 0 

sx          Küre 

 

x-ekseni merkezli (x − x)
2
 + y

2
 + z 

2
 − R

2
 = 0 

sy          Küre 

 

y-ekseni merkezli x
2
 + (y − y)

2
 + z 

2
 −R

2
 = 0 

sz         Küre 

 

z-ekseni merkezli x
2
 + y

2
  + (z − z)

2
 −R

2
 = 0 

c/x      Silindir 

 

x-eksenine paralel (y − y)
2
 +(z − z)

2
 −R

2
 

c/y    Silindir 

 

y-eksenine paralel (x − x)
2
 +(z − z)

2
 −R

2
 

c/z     Silindir 

 

z-eksenine paralel (x − x)
2
 +(y − y)

2
 −R

2
 

cx     Silindir 

 

x-ekseninde y
2
 + z 

2
 −R

2
 

cy    Silindir 

 

y-ekseninde x
2
 + z 

2
 −R

2
 

cz    Silindir 

 

z-ekseninde x
2
 + y

2
 −R

2
 

      

  

   Monte Carlo MCNP5 kodu ile simüle edilen göz ve 16 mm‟ lik COMS plağın 

XZ düzlemindeki görünüĢü Ģekil 3.6‟ da verilmiĢtir. 
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ġekil 3-6: MCNP5 visual editor ile simüle edilmiĢ göz ve 16 mm‟ lik COMS plağın XZ 

düzlemindeki görünüĢü 

 

   Monte Carlo MCNP5 kodu ile simüle edilen göz ve 16 mm‟ lik COMS plağın 

XY düzlemindeki görünüĢü Ģekil 3.7‟ de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3-7: MCNP5 visual editor ile simüle edilmiĢ göz ve 16 mm‟ lik COMS plağın XY 

düzlemindeki görünüĢü 
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      ii) Materyal kart parametreleri 

  Programda tanımlanan hücrelerin materyalleri bu kartta verilir. OluĢturulan her 

hücrenin içerdiği malzemenin atomik fraksiyonları programa tanımlanır. Bu atomik 

fraksiyonlar tanımlanırken ICRU 46 [22]‟ den faydalanıldı. Ayrıca bu kart yardımı ile 

cross sectionların hesaplanacağı programın kütüphane bilgisi verilir. Bu çalıĢmada Los 

Alamos laboratuarı tarafından geliĢtirilen dört fotoatomik etkileĢim data 

kütüphanesinden update edilerek en son çıkarılan .04p kullanılmıĢtır. Tablo 3.4‟ de bu 

çalıĢmada kullanılan materyaller ve atomik fraksiyonları verilmiĢtir. 

 

Tablo 3-4: Deneyin simülasyonu sırasında kullanılan malzemelerin atomik 

kompozisyonu 

 

Malzeme Atomik Kompozisyon Yoğunluk 

 

Modulay 

% 77 Altın,  % 14 GümüĢ, % 8 Bakır  ve  % 1 

Paladyum 

 

15.8 gr\cm
3
 

 

Insert 

% 6.3 Hidrojen, % 24.9 Karbon, % 28.9 

Oksijen, % 39.9 Silikon ve % 0.005 Platin 

 

1.12 gr\cm
3
 

 

YumuĢak Doku 

% 10.1 Hidrojen, % 11.1 Karbon, % 76.2 

Oksijen ve % 2.6 Nitrojen 

 

1.04 gr\cm
3
 

 

Lens\Kornea 

% 9.6 Hidrojen, % 19.5 Karbon, %64.6 

Oksijen, % 5.7 Nitrojen ve % 0.6 Sülfür 

 

1.07 gr\cm
3
 

 

Choroid 

% 10.5 Hidrojen, % 11.2 Karbon, % 74.8 

Oksijen, % 3.4 Nitrojen  ve % 0.1 Sülfür 

 

1.04 gr\cm
3
 

 

Optik sinir 

% 10.9 Hidrojen, % 14.8 Karbon, % 71.8 

Oksijen, % 2.3 Nitrojen ve % 0.2 Sülfür 

 

1.04 gr\cm
3
 

 

Hava 

% 75 Nitrojen, % 0.1283 Argon ve 

 % 23 Oksijen 

 

0.001020 gr\cm
3
 

 

 

Vitreous 

% 10.8 Hidrojen, % 4.1 Karbon, % 83.2 

Oksijen, % 1.1 Nitrojen,  % 0.1 Sülfür, % 0.3 

Sodyum  ve % 0.4 Klor 

 

 

1.03 gr\cm
3
 

 

Seramik 

 

% 53 Aliminyum % 46.95 Oksijen 

 

2.88 gr\cm
3 

 

 

Titanyum 

 

% 100 Titanyum 

 

4.54 gr\cm
3 

 

 

Altın Marker 

 

% 100 Altın 

 

19.32 gr\cm
3 

 



 49 

iii) Kaynak tanımlama parametreleri   

  MCNP5 visual editor simulasyon programı farklı tipte kaynak tanımlaması 

yapmaya olanak vermektedir. Bunlar nokta, yüzey ve hacim kaynaktır. Bu çalıĢmada 

seedler programa hacim kaynak olarak tanımlandı. Tablo 3.5‟ de MCNP5 visual editor 

simulasyon programında çalıĢılabilecek parçacık türleri verilmiĢtir. 

 

Tablo 3-5:  MCNP5 visual editor simulasyon programında çalıĢılabilecek parçacık 

türleri 

Mode Görev 

 

mode n Sadece varsayılan nötron transferi 

 

mode n p 

 

Nötron ve etkilenmiĢ foton transferi 

mode p Sadece foton transferi 

 

mode e Sadece elektron transferi 

 

mode p e Foton ve elektron transferi 

 

mode n p e Nötron, etkilenmiĢ foton ve elektron transferi 

 

 

                 

   Bu tanımlama için programa parçacık tipi (proton ve elektron), baĢlangıç 

enerjisi, seedlerin pozisyonlarının x, y, z koordinatları, axial kalınlıkları ve uzunlukları 

girildi. Ġyot 125 kaynağının enerjisi tek bir enerji yerine AAPM task group 43‟ ün 

update edilmiĢ raporunda [20] önerildiği gibi dağılım olarak tanımlandı. Tablo 3.6‟ da 

iyot 125‟  in farklı enerji kademeleri ve birim bozunmadaki foton sayıları verilmiĢtir. 
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Tablo 3-6:  Ġyot 125‟ in farklı enerji kademeleri ve birim bozunmadaki foton sayıları  

 

Foton Enerji  ~keV                                                   Birim Bozunmadaki Foton Sayısı  

 

27.202                                                                                               0.406 

27.472 0.757 

30.98 0.202 

31.71 0.0439 

35.492 0.0668 

AğırlıklandırılmıĢ ortalama energy = 28.37 keV                            Toplam= 1.476 

  

  iv) Tally kart parametreleri 

 

        Bu kart Monte Carlo programına neyi hesaplamak istediğinizi belirtmek için 

tanımlanır. Tablo 3.7‟ de MCNP5 visual editor simulasyon programında kullanılan tally 

kartlarının bir kısmı verilmiĢtir. 

Tablo 3-7:  MCNP5 visual editor simulasyon programında kullanılan tally kartları 

Sembolü Tally Türü Birimi 

F1 Tüm yüzey üzerinden integre 

edilen parçacık akımı                     

Parçacık 

 

F2    Yüzey üzerinden ortalama akı                                                       Parçacık/cm
2
 

 

F4 Hücre üzerinden ortalama akı                                                       Parçacık/cm
2
 

 

F5a Nokta veya halka dedektörün 

parçacık akısı                                 

Parçacık/cm
2
 

 

F6   Her bir hücrede biriken enerji  

                                                      

MeV/g 

F8 Dedektörde üretilen pulsların 

enerji dağılımı                               

MeV 
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Bu çalıĢmada amaca en uygun olan hücredeki MeV cinsinden depolanan enerjiyi 

veren F8 tally‟ si kullanılmıĢtır. MCNP sonuçları bir foton için olan sonucu verirler. 

Programın merkezi eksendeki dozu hesaplaması için plaktan dikey uzaklıkta 2 mm 

aralıklarla ve gözün ortasından geçen yatay eksende 1 mm
3
‟ lük voxeller oluĢturuldu. 

Program bu voxellerde meydana gelen bir foton için depolanan enerjiyi hesapladı. Bu 

hesaplamalar absorbe doza denklem 3.6 kullanılarak dönüĢtürüldü. 

 

       

 

 

       

 

                                   Denklem 3.5                                                                                                                                                     

 

Bu denklem de kısaca, 

 

 

 

 

           Denklem 3.6             

 

Birim bozunmadaki foton sayısının değeri, AAPM‟ in 2004 yılında update ettiği TG 

43 raporundan alınmıĢtır. Bu değer iyot 125 için 1.476 dır. Ġyot 125 seedlerinin 

ortalama aktivitesi üretici tarafından sağlanan data sheet‟ den alınmıĢtır. 

 

Sonuçlar, GAFCHROMIC® EBT film ve TLD ölçümlerinden ve BEBIG tedavi 

planlama bilgisayarından hesaplanan dozlarla karĢılaĢtırıldı. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. GAFCHROMIC® EBT Filmin Kalibrasyonu 

 

ġekil 4.1‟ de GAFCHROMIC® EBT filmin kalibrasyon eğrisi net optik 

yoğunluğa karĢı doz olarak gösterilmektedir. 

 

 

 

ġekil 4-1: GAFCHROMIC® EBT filmin kalibrasyon eğrisi 

 

4.2. 14 mm COMS Plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG Planlama 

Bilgisayarı ve Monte Carlo Simulasyonu ile elde edilen Merkezi Eksen Derin 

Doz Değerlerinin KarĢılaĢtırılması  

 

 Tablo 4.1‟ de 14 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, 

BEBIG planlama bilgisayarı ve Monte Carlo ile elde edilen merkezi eksen derin doz 

değerleri verilmiĢtir. Dozlar, tümör apex derinliğine verilen doza normalize edilmiĢtir. 

ġekil 4.2‟ de ise aynı değerler absorbe doza karĢı uzaklık grafiğinde gösterilmiĢtir. 

Ayrıca, tablo 4.2‟ de 14 mm COMS plak için farklı ölçme ve hesap yöntemleri ile 

bulunan absorbe dozların derinliğe bağlı oranları görülmektedir. 



 53 

 

Tablo 4-1:   14  mm  COMS  plak  için  TLD,  GAFCHROMIC®   EBT  Film,  BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo ile elde edilen merkezi eksen derin doz değerleri 

 

 

ġekil 4-2: 14  mm  COMS  Plak  için  TLD,  GAFCHROMIC®   EBT    Film,   BEBIG 

planlama  bilgisayarı   ve   Monte   Carlo   ile  elde   edilen  merkezi   eksen   derin   doz  

değerlerinin karĢılaĢtırılması 

UZAKLIK 

 

BEBIG 

 

TLD 

 

FĠLM 

 

MONTE 

CARLO 

 
2 mm 2.834 2.588 2.524 2.684 

4 mm 1.659 

 

1.541 1.509 1.575 

6 mm 1.000 

 

1.000 1.000 1.000 

8 mm 0.684 

 

0.647 0.635 0.657 

10 mm 0.449 

 

0.442 0.435 0.446 

12 mm 0.331 

 

0.324 0.318 0.329 

14 mm 0.249 

 

0.244 0.241 0.247 

16 mm 0.191 

 

0.190 0.188 0.191 

18 mm 0.149 

 

0.148 0.147 0.149 

20 mm 0.117 

 

0.116 0.116 0.117 

22 mm 0.099 

 

0.093 0.093 0.094 
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Tablo 4-2: 14  mm  COMS  plak  için  farklı  ölçme  ve  hesap  yöntemleri  ile   bulunan 

absorbe dozların derinliğe bağlı oranları 

 

UZAKLIK MC/TLD MC/FĠLM TLD/FĠLM BEBIG/MC BEBIG/TLD BEBIG/ FĠLM 

2 mm % 103.68 % 106.34 % 102.56 % 105.61 % 109.50 % 112.31 

4 mm % 102.21 % 104.36 % 102.10 % 105.30 % 107.63 % 109.90 

6 mm % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 

8 mm % 101.55 % 103.43 % 101.85 % 104.03 % 105.64 % 107.59 

10 mm % 100.80 % 102.43 % 101.62 % 100.79 % 101.60 % 103.24 

12 mm % 101.82 % 103.70 % 101.85 % 100.36 % 102.18 % 104.07 

14 mm % 101.45 % 102.44 % 100.98 % 100.95 % 102.42 % 103.41 

16 mm % 100.31 % 101.25 % 100.94 % 100.12 % 100.43 % 101.38 

18 mm % 100.48 % 101.04 % 100.56 % 100.55 % 101.03 % 101.60 

20 mm % 100.30 % 100.51 % 100.20 % 100.20 % 100.51 % 100.71 

22 mm % 100.88 % 101.39 % 100.51 % 104.75 % 105.67 % 106.21 

 

4.3. 14 mm COMS Plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG 

PlanlamaBilgisayarı ve Monte Carlo Simulasyonu ile elde edilen Off Axis 

Doz Profil Değerlerinin KarĢılaĢtırılması  

  

 Tablo 4.3‟ de 14 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, 

BEBIG planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen off axis doz 

profil değerleri verilmiĢtir. Dozlar, aynı derinlikte merkezi eksende bulunan doza 

normalize edilmiĢtir. ġekil 4.3‟ de ise aynı değerler absorbe doza karĢı uzaklık 

grafiğinde gösterilmiĢtir. Ayrıca, tablo 4.4‟ de 14 mm COMS plak için farklı ölçme ve 



 55 

hesap yöntemleri ile bulunan absorbe dozların oranları derinliğe bağlı olarak 

görülmektedir.  

Tablo 4-3:  14  mm  COMS  plak  için  TLD,  GAFCHROMIC®  EBT  Film,  BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo  simulasyonu  ile  elde  edilen  off  axis  doz  profil 

değerleri 

 

 

 

ġekil 4-3:  14   mm  COMS   plak  için  TLD,  GAFCHROMIC®  EBT   Film,   BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyon  ile elde  edilen   off   axis   doz   profil 

değerlerinin karĢılaĢtırılması 

UZAKLIK BEBIG MONTE CARLO TLD FĠLM 

-10 mm 0.6788 0.632 0.612 0.6 

-8 mm 0.778 0.728 0.7076 0.696 

-6 mm 0.8676 0.824 0.81 0.8 

-4 mm 0.938 0.9 0.8892 0.884 

-2 mm 0.9788 0.964 0.952 0.9472 

0 mm 1 1 1 1 

2 mm 0.9788 0.964 0.952 0.9472 

4 mm 0.938 0.9 0.8892 0.884 

6 mm 0.8676 0.824 0.81 0.8 

8 mm 0.778 0.728 0.7076 0.696 

10 mm 0.6788 0.632 0.612 0.6 
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Tablo 4-4: 14 mm COMS plak  için  farklı ölçme ve hesap yöntemleri ile  bulunan 

absorbe dozların derinliğe bağlı oranları  

 

UZAKLIK MC/TLD MC/FĠLM TLD/FĠLM BEBIG/MC BEBIG/TLD BEBIG/FĠLM 

-10 mm % 103.27 % 105.33 % 102.00 % 107.41 % 110.92 % 113.13 

-8 mm % 102.88 % 104.60 % 101.67 % 106.87 % 109.95 % 111.78 

-6 mm %101.73 %103.00 %101.25 %105.29 %107.11 %108.45 

-4 mm %101.21 %101.81 %100.59 %104.22 %105.49 %106.11 

-2 mm %101.26 %101.77 %100.51 %101.54 %102.82 %103.34 

0 mm %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 

2 mm %101.26 %101.77 %100.51 %101.54 %102.82 %103.34 

4 mm %101.21 %101.81 %100.59 %104.22 %105.49 %106.11 

6 mm %101.73 %103.00 %101.25 %105.29 %107.11 %108.45 

8 mm %102.88 %104.60 %101.67 %106.87 %109.95 %111.78 

10 mm %103.27 %105.33 %102.00 %107.41 %110.92 %113.13 

 

4.4. 16 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG Planlama 

Bilgisayarı ve Monte Carlo Simulasyonu ile elde edilen Merkezi Eksen Derin Doz 

Değerlerinin KarĢılaĢtırılması  

 

 Tablo 4.5‟ de 16 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, 

BEBIG planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen merkezi eksen 

derin doz değerleri verilmiĢtir. Dozlar, tümör apex derinliğine verilen doza normalize 

edilmiĢtir. ġekil 4.4‟ de ise aynı değerler absorbe doza karĢı uzaklık grafiğinde 

gösterilmiĢtir. Ayrıca, tablo 4.6‟ de 16 mm COMS plak için farklı ölçme ve hesap 

yöntemleri ile bulunan absorbe dozların oranları derinliğe bağlı olarak görülmektedir.  
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Tablo 4-5: 16 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen merkezi eksen derin 

doz değerleri 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4-4: 16 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen merkezi eksen derin 

doz değerlerinin karĢılaĢtırılması 

UZAKLIK BEBIG TLD FĠLM MONTE CARLO 

2 mm 2.447 2.259 2.219 2.329 

4 mm 1.533 1.446 1.424 1.475 

6 mm 1.000 1.000 1.000 1.000 

8 mm 0.720 0.682 0.678 0.697 

10 mm 0.506 0.492 0.485 0.498 

12 mm 0.378 0.356 0.354 0.367 

14 mm 0.286 0.268 0.268 0.276 

16 mm 0.224 0.209 0.208 0.216 

18 mm 0.170 0.163 0.163 0.167 

20 mm 0.137 0.129 0.129 0.132 

22 mm 0.109 0.103 0.102 0.104 
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Tablo 4-6: 16 mm COMS plak için farklı ölçme ve hesap yöntemleri ile bulunan 

absorbe dozların derinliğe bağlı oranları  

 

UZAKLIK MC/TLD MC/FĠLM TLD/FĠLM BEBIG/MC BEBIG/TLD BEBIG/FĠLM 

2 mm %103.13 %104.98 %101.80 %105.05 %108.33 %110.29 

4 mm %102.03 %103.64 %101.57 %103.91 %106.02 %107.69 

6 mm %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 

8 mm %102.09 %102.80 %100.69 %103.36 %105.52 %106.25 

10 mm %101.36 %102.84 %101.46 %101.49 %102.87 %104.37 

12 mm %103.00 %103.69 %100.66 %102.88 %105.97 %106.68 

14 mm %102.98 %103.16 %100.18 %103.36 %106.45 %106.63 

16 mm %102.98 %103.80 %100.79 %103.88 %106.97 %107.82 

18 mm %102.23 %102.45 %100.22 %101.76 %104.03 %104.26 

20 mm %101.91 %102.10 %100.18 %104.47 %106.47 %106.67 

22 mm %100.34 %101.97 %101.62 %105 %105.36 %107.07 

 

4.5. 16 mm COMS Plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG  Planlama 

Bilgisayarı  ve  Monte  Carlo  Simulasyonu   ile   elde  edilen   Off  Axis  Doz  Profil 

Değerlerinin KarĢılaĢtırılması  

  

 Tablo 4.7‟ de 16 mm COMS Plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, 

BEBIG planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen off axis doz 

profil değerlerinin karĢılaĢtırılması verilmiĢtir. Dozlar, aynı derinlikte merkezi eksende 

bulunan doza normalize edilmiĢtir. ġekil 4.5‟ de ise aynı değerler absorbe doz‟a karĢı 

uzaklık grafiğinde gösterilmiĢtir. Ayrıca, tablo 4.8‟ de 16 mm COMS plak için farklı 

ölçme ve hesap yöntemleri ile bulunan absorbe dozların oranları derinliğe bağlı olarak 

görülmektedir.  
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Tablo 4-7: 16 mm COMS Plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo ile elde edilen off axis doz profil değerlerinin 

karĢılaĢtırılması 

 

 

 

 

ġekil 4-5:  16 mm   COMS  Plak  için   TLD,   GAFCHROMIC®  EBT  Film,   BEBIG 

planlama bilgisayarı  ve  Monte  Carlo  ile  elde   edilen off  axis doz profil  değerlerinin 

karĢılaĢtırılması 

UZAKLIK BEBIG MONTE CARLO TLD FĠLM 

-10 mm 0.711 0.662 0.640 0.623 

-8 mm 0.810 0.766 0.749 0.736 

-6 mm 0.896 0.868 0.850 0.837 

-4 mm 0.959 0.932 0.922 0.910 

-2 mm 0.993 0.972 0.964 0.956 

0 mm 1 1 1 1 

2 mm 0.993 0.972 0.964 0.956 

4 mm 0.959 0.932 0.922 0.910 

6 mm 0.896 0.868 0.850 0.837 

8 mm 0.810 0.766 0.749 0.736 

10 mm 0.711 0.662 0.640 0.623 
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Tablo 4-8:  16 mm COMS plak için derinliğe bağlı farklı ölçme ve hesap yöntemleri ile 

bulunan absorbe dozların oranları  

 

UZAKLIK MC/TLD MC/FĠLM TLD/FĠLM BEBIG/MC BEBIG/TLD BEBIG/FĠLM 

-10 mm %103.49 %106.27 %102.69 %107.30 %111.05 %114.03 

-8 mm %102.28 %104.09 %101.77 %105.68 %108.09 %110.01 

-6 mm %102.10 %103.73 %101.60 %103.21 %105.38 %107.07 

-4 mm %101.01 %102.37 %101.35 %103.00 %104.03 %105.44 

-2 mm %100.93 %101.71 %100.78 %102.14 %103.09 %103.89 

0 mm %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 

2 mm %100.93 %101.71 %100.78 %102.14 %103.09 %103.89 

4 mm %101.01 %102.37 %101.35 %103.00 %104.03 %105.44 

6 mm %102.10 %103.73 %101.60 %103.21 %105.38 %107.07 

8 mm %102.28 %104.09 %101.77 %105.68 %108.09 %110.01 

10 mm %103.49 %106.27 %102.69 %107.30 %111.05 %114.03 

 

 

4.6. 18 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG Planlama 

Bilgisayarı ve Monte Carlo Simulasyonu ile elde edilen Merkezi Eksen Derin Doz 

Değerlerinin KarĢılaĢtırılması   

 

 Tablo 4.9‟ da 18 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, 

BEBIG planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen merkezi eksen 

derin doz değerlerinin karĢılaĢtırılması verilmiĢtir. Dozlar, tümör apex derinliğine 

verilen doza normalize edilmiĢtir. ġekil 4.6‟ da ise aynı değerler absorbe doza karĢı 

uzaklık grafiğinde gösterilmiĢtir. Ayrıca, tablo 4.10‟ de 18 mm COMS plak için farklı 

ölçme ve hesap yöntemleri ile bulunan absorbe dozların oranları derinliğe bağlı olarak 

görülmektedir.  
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Tablo 4-9:  18 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen merkezi eksen derin 

doz değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

 

 

ġekil 4-6:  18  mm  COMS  Plak  için  TLD,  GAFCHROMIC®  EBT  Film,  BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile  elde  edilen  merkezi  eksen  derin 

doz değerlerinin karĢılaĢtırılması 

UZAKLIK BEBIG TLD FĠLM MONTE CARLO 

 

2 mm 

 

2.353 

 

2.176 

 

2.118 

 

2.224 

 

4 mm 

 

1.506 

 

1.453 

 

1.421 

 

1.462 

 

6 mm 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

8 mm 

 

0.721 

 

0.702 

 

0.690 

 

0.703 

 

10 mm 

 

0.525 

 

0.500 

 

0.492 

 

0.507 

 

12 mm 

 

0.391 

 

0.372 

 

0.367 

 

0.379 

 

14 mm 

 

0.295 

 

0.280 

 

0.278 

 

0.286 

 

16 mm 

 

0.223 

 

0.215 

 

0.212 

 

0.217 

 

18 mm 

 

0.174 

 

0.167 

 

0.165 

 

0.169 

 

20 mm 

 

0.138 

 

0.132 

 

0.132 

 

0.134 

 

22 mm 

 

0.112 

 

0.106 

 

0.105 

 

0.106 



 62 

Tablo 4-10: 18 mm COMS plak için farklı ölçme ve hesap yöntemleri ile bulunan 

absorbe dozların derinliğe bağlı oranları  

 

UZAKLIK MC/TLD MC/FĠLM TLD/FĠLM BEBIG/MC BEBIG/TLD BEBIG/FĠLM 

2 mm %102.16 %105.00 %102.78 %105.82 %108.11 %111.11 

4 mm %100.65 %102.90 %102.24 %102.98 %103.64 %105.96 

6 mm %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 

8 mm %100.13 %101.91 %101.77 %102.49 %102.63 %104.45 

10 mm %101.41 %102.99 %101.55 %103.48 %104.94 %106.57 

12 mm %102.06 %103.37 %101.28 %102.95 %105.06 %106.41 

14 mm %102.10 %102.97 %100.85 %103.29 %105.46 %106.36 

16 mm %100.99 %102.56 %101.56 %102.93 %103.94 %105.56 

18 mm %101.41 %102.86 %101.43 %102.99 %104.44 %105.93 

20 mm %101.70 %101.88 %100.18 %102.72 %104.46 %104.65 

22 mm %100.22 %101.24 %101.01 %105.56 %105.79 %106.86 

 

4.7.   18  mm  COMS  Plak   için   TLD,   GAFCHROMIC®   EBT   Film,    BEBIG 

Planlama Bilgisayarı ve  Monte  Carlo  Simulasyonu  ile elde  edilen  Off  Axis  Doz 

Profil Değerlerinin KarĢılaĢtırılması  

  

 Tablo 4.11‟ de 18 mm COMS Plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, 

BEBIG planlama bilgisayarı ve Monte Carlo ile elde edilen off axis doz profil değerleri 

verilmiĢtir. Dozlar, aynı derinlikte merkezi eksende bulunan doza normalize edilmiĢtir. 

ġekil 4.7‟ de ise aynı değerler absorbe doza karĢı uzaklık grafiğinde gösterilmiĢtir. 

Ayrıca, tablo 4.12‟ de 18 mm COMS plak için farklı ölçme ve hesap yöntemleri ile 

bulunan absorbe dozların oranları derinliğe bağlı olarak görülmektedir.  
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Tablo 4-11: 18 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen off axis doz profil 

değerleri 

 

 

 

 

ġekil 4-7:   18   mm  COMS  plak   için  TLD,  GAFCHROMIC®  EBT  Film,  BEBIG 

planlama bilgisayarı ve  Monte  Carlo  simulasyonu ile  elde edilen  off  axis  doz  profil 

değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

UZAKLIK BEBIG MONTE CARLO TLD FĠLM 

-10 mm 0.724 0.683 0.661 0.650 

-8 mm 0.822 0.782 0.758 0.747 

-6 mm 0.905 0.861 0.835 0.824 

-4 mm 0.964 0.932 0.910 0.899 

-2 mm 0.996 0.977 0.962 0.944 

0 mm 1 1 1 1 

2 mm 0.996 0.977 0.962 0.944 

4 mm 0.964 0.932 0.910 0.899 

6 mm 0.905 0.861 0.835 0.824 

8 mm 0.822 0.782 0.758 0.747 

10 mm 0.724 0.683 0.661 0.650 
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Tablo 4-12:    18 mm COMS plak için farklı ölçme ve hesap yöntemleri ile bulunan 

absorbe dozların derinliğe bağlı oranları  

 

UZAKLIK MC/TLD MC/FĠLM TLD/FĠLM BEBIG/MC BEBIG/TLD BEBIG/FĠLM 

-10 mm %103.30 %105.03 %101.68 %106.12 %109.62 %111.45 

-8 mm %103.11 %104.67 %101.51 %105.16 %108.43 %110.06 

-6 mm %103.04 %104.41 %101.32 %105.15 %108.35 %109.78 

-4 mm %102.51 %103.76 %101.21 %103.39 %105.99 %107.27 

-2 mm %101.51 %103.46 %101.92 %101.93 %103.47 %105.46 

0 mm %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 

2 mm %101.51 %103.46 %101.92 %101.93 %103.47 %105.46 

4 mm %102.51 %103.76 %101.21 %103.39 %105.99 %107.27 

6 mm %103.04 %104.41 %101.32 %105.15 %108.35 %109.78 

8 mm %103.11 %104.67 %101.51 %105.16 %108.43 %110.06 

10 mm %103.30 %105.03 %101.68 %106.12 %109.62 %111.45 

 

 

4.8. 20 mm COMS Plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG Planlama 

Bilgisayarı ve Monte Carlo Simulasyonu ile elde edilen Merkezi Eksen Derin Doz 

Değerlerinin KarĢılaĢtırılması   

 

 Tablo 4.13‟ de 20 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, 

BEBIG planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen merkezi eksen 

derin doz değerleri verilmiĢtir. Dozlar, tümör apex derinliğine verilen doza normalize 

edilmiĢtir. ġekil 4.8‟ de ise aynı değerler absorbe doza karĢı uzaklık grafiğinde 

gösterilmiĢtir. Ayrıca, tablo 4.14‟ de 20 mm COMS plak için farklı ölçme ve hesap 

yöntemleri ile bulunan absorbe dozların oranları derinliğe bağlı olarak görülmektedir.  
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Tablo 4-13: 20 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen merkezi eksen derin 

doz değerleri 

 

 

 

 

 

ġekil 4-8:  20  mm  COMS  Plak  için   TLD,  GAFCHROMIC® EBT   Film,   BEBIG 

planlama  bilgisayarı   ve   Monte   Carlo  simulasyonu  ile  elde  edilen  merkezi  eksen  

derin  doz değerlerinin karĢılaĢtırılması 

UZAKLIK BEBIG 

 

TLD FĠLM MONTE CARLO 

2 mm 2.294 2.076 2.028 2.156 

4 mm 1.504 1.388 1.368 1.433 

6 mm 1.000 1.000 1.000 1.000 

8 mm 0.753 0.694 0.687 0.718 

10 mm 0.529 0.508 0.506 0.518 

12 mm 0.381 0.359 0.356 0.365 

14 mm 0.284 0.271 0.268 0.276 

16 mm 0.220 0.214 0.212 0.216 

18 mm 0.172 0.165 0.164 0.167 

20 mm 0.134 0.132 0.131 0.132 

22 mm 0.108 0.102 0.100 0.103 
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Tablo 4-14: 20 mm COMS plak için farklı ölçme ve hesap yöntemleri ile bulunan 

absorbe dozların derinliğe bağlı oranları  

 

UZAKLIK MC/TLD MC/FĠLM TLD/FĠLM BEBIG/MC BEBIG/TLD BEBIG/FĠLM 

2 mm %103.85 %106.32 %102.38 %106.38 %110.48 %113.11 

4 mm %103.22 %104.71 %101.44 %104.93 %108.31 %109.87 

6 mm %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 

8 mm %103.39 %104.45 %101.03 %104.92 %108.47 %109.59 

10 mm %101.85 %102.33 %100.47 %102.27 %104.17 %104.65 

12 mm %101.67 %102.31 %100.63 %104.52 %106.26 %106.93 

14 mm %101.91 %102.81 %100.88 %102.94 %104.91 %105.83 

16 mm %100.71 %101.83 %101.11 %102.18 %102.91 %104.06 

18 mm %101.64 %101.93 %100.29 %102.95 %104.64 %104.94 

20 mm %100.45 %100.72 %100.27 %101.51 %101.96 %102.24 

22 mm %100.81 %102.94 %102.12 %105.26 %106.11 %108.35 

 

4.9. 20 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBTFilm, BEBIG Planlama 

Bilgisayarı ve Monte Carlo Simulasyonu ile elde edilen Doz Profil Değerlerinin 

KarĢılaĢtırılması   

 

 Tablo 4.15‟ de 20 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, 

BEBIG planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen off axis doz 

profil değerleri verilmiĢtir. Dozlar, aynı derinlikte merkezi eksende bulunan doza 

normalize edilmiĢtir. ġekil 4.9‟ da ise aynı değerler absorbe doza karĢı uzaklık 

grafiğinde gösterilmiĢtir. Ayrıca, tablo 4.16‟ de 20 mm COMS plak için farklı ölçme ve 

hesap yöntemleri ile bulunan absorbe dozların oranları derinliğe bağlı olarak 

görülmektedir.  
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Tablo 4-15: 20 mm COMS plak için TLD, GAFCHROMIC® EBT Film, BEBIG 

planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simulasyonu ile elde edilen off axis doz profil 

değerleri 

 

 

 

 

 

ġekil 4-9:  20  mm  COMS  plak  için  TLD,  GAFCHROMIC®  EBT  Film,  BEBIG 

planlama bilgisayarı  ve   Monte  Carlo  simulasyonu   ile    elde   edilen   doz    profil   

değerlerinin karĢılaĢtırılması 

UZAKLIK BEBIG TLD FĠLM MONTE CARLO 

-10 mm 0.727 0.670 0.642 0.633 

-8 mm 0.824 0.772 0.749 0.740 

-6 mm 0.907 0.859 0.837 0.830 

-4 mm 0.965 0.938 0.922 0.915 

-2 mm 0.995 0.981 0.973 0.967 

0 mm 1 1 1 1 

2 mm 0.995 0.981 0.973 0.967 

4 mm 0.965 0.938 0.922 0.915 

6 mm 0.907 0.859 0.837 0.830 

8 mm 0.824 0.772 0.749 0.740 

10 mm 0.727 0.670 0.642 0.633 
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Tablo 4-16: 20 mm COMS plak için farklı ölçme ve hesap yöntemleri ile bulunan 

absorbe dozların derinliğe bağlı oranları  

 

UZAKLIK MC/TLD MC/FĠLM TLD/FĠLM BEBIG/MC BEBIG/TLD BEBIG/FĠLM 

-10 mm %104.38 %105.93 %101.48 %108.50 %113.26 %114.94 

-8 mm %103.08 %104.39 %101.27 %106.78 %110.07 %111.46 

-6 mm %102.59 %103.48 %100.87 %105.63 %108.36 %109.30 

-4 mm %101.68 %102.52 %100.83 %102.88 %104.61 %105.48 

-2 mm %100.89 %101.49 %100.60 %101.43 %102.34 %102.95 

0 mm %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 

2 mm %100.89 %101.49 %100.60 %101.43 %102.34 %102.95 

4 mm %101.68 %102.52 %100.83 %102.88 %104.61 %105.48 

6 mm %102.59 %103.48 %100.87 %105.63 %108.36 %109.30 

8 mm %103.08 %104.39 %101.27 %106.78 %110.07 %111.46 

10 mm %104.38 %105.93 %101.48 %108.50 %113.26 %114.94 
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5. TARTIġMA 

 

 Uveal melanomlar için enüklasyon ile karĢılaĢtırıldığında episkleral plak 

tedavisinin daha iyi sonuçlar verdiği görülmüĢtür. COMS protokolüne göre tedavi 

edilmiĢ 1003 hastada on yıllık klinik değerlendirmeler sonucunda artmıĢ hayat kalitesi 

gözlenmiĢtir. Bunun yanı sıra enüklasyon ile karĢılaĢtırıldığında iyot 125 ile 

brakiterapinin sağ kalım oranlarının aynı olduğu belirtilmiĢtir. Bütün bunların sonucu 

olarak, küçük ve orta boyutlu oküler melanomlar için episkleral brakterapi, 

enüklasyondan daha fazla tercih edilir olmuĢtur. Proton tedavisi, sterotaktik radyoterapi, 

transskleral lokal rezeksiyon, transretinal rezeksiyon, diyot lazer fototerapi gibi pek çok 

alternatifin ortaya çıkmasına rağmen pek çok küçük ve orta boyutlu oküler melanomlar 

için episkleral plak brakiterapisi standart tedavi Ģekli olmuĢtur. Ġstatistiklere göre, 

Amerika‟da her yıl 2000 hastaya uveal melanom tanısı konmakta ve bunların pek çoğu 

hastanede kalmadan düĢük doz hızlı brakiterapi kaynakları ile geçici göz plak 

implantları uygulanarak tedavi edilmektedir. 

 

 1980‟ li yıllarda COMS protokolü oluĢturularak episkleral plak brakiterapisinin 

standartları belirlendi. Pek çok plak geliĢtirilmesine rağmen, COMS protokolü, 

polimerden yapılmıĢ kanallara seedlerin yerleĢtirileceği altın karıĢım plakların standart 

plak olarak kullanılmasını ve bu plakların içinde kullanılacak düĢük doz hızlı, foton 

yayan kaynak olarak da iyot 125‟ i önermektedir. 

 

Ġyot 125 kullanmanın önemli bir avantajı, seedler Ģeklinde olup plaklardaki sabit 

pozisyonlara yerleĢtirilmesidir. Seedlerin yeri ve aktivitesi ayarlanarak her hastaya özel 

doz dağılımı oluĢturulur. Diğer bir avantajı da düĢük foton enerjisine sahip olmasıdır. 

Ortalama 28 keV‟ lik düĢük foton enerjisine sahip iyot 125‟ in dozimetrik karakteristiği 

tümör içinde daha yüksek enerjili fotonlarla aynıdır. Bunun yanı sıra düĢük enerji, 

tümör dıĢındaki diğer kritik organlara ve plağı hazırlayan personele düĢük doz demektir. 

Ancak yine de macula ve optik sinirin hasar görmesi, katarakt, glaucoma ve görme 

kaybı gibi geç yan etkiler görülebilmektedir.  
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COMS, 1985 yılında iyot 125 göz plak tedavisi için tanım noktasına verilecek 

dozu, hesaplama ve raporlama kriterlerini tanımladı. COMS dozimetrik varsayımına 

göre, iyot 125 seedleri nokta kaynaktır. Kaynağın anizotropisi ve altın plağın saçılma ve 

atenuasyon etkileri ihmal edilir. Plağın silastik insert‟ i su eĢdeğeri kabul edilir ve 

kollime edici kenarın shielding etkisi ihmal edilir. Ancak bu varsayımlar daha az doz 

hesaplanmasına neden olur. Bu faktörlerin önemli olmasının sebebi bu plaklarda 

kullanılan seedlerin enerjisinin düĢük olmasıdır. Bu nedenlerle gerek tedavi planlama 

bilgisayarlarında gerekse de elle hesaplamalarda, COMS dozimetre protokolü yerine 

AAPM tarafından 1995 yılında geliĢtirilen task group 43 formalizmi doz hızı 

hesaplamada kullanılır. 

 

Ġntertisyel brakiterapi kaynaklarının dozimetresi için AAPM 1995 yılında TG 43 

isimli bir rapor yayınladı. Daha önceleri kullanılan doz hesaplama metotları, doku 

eĢdeğeri fantomda gerçek kaynaktan çıkan doz hızlarının bilinmesini gerektiren 

eksposure hızı sabiti, doku atenuasyon faktörü gibi parametrelere dayanıyordu. Ayrıca, 

bu metotlarda seedler bir boyutlu izotropik nokta kaynak olarak varsayılıyordu. Task 

group 43 ise seedlerin iki boyutlu silindirik simetrik kaynaklar olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtti. Eski protokollerde kullanılan görünen aktivite tanımı yerine TG 43‟ 

de hava kerma Ģiddeti kullanımı, exposure hızı sabiti yerine ise doz hızı sabiti kullanımı 

önerilmiĢtir. Eski protokollerdeki ters kare kanununun etkisi ise yeni protokolde 

geometri faktörünün içine alınmıĢtır. Yine eski protokollerdeki doku atenuasyon faktörü 

yeni protokolde radyal doz fonksiyonu ile gösterilmiĢtir. Sabit bir değer olan anizotropi 

faktörü ise bir fonksiyona dönüĢtürülmüĢtür. Buna göre TG 43‟ ün uygulanması ile eski 

sisteme göre doz hızı dağılımlarında yaklaĢık % 17‟ lik bir azalma görülmüĢtür.  

 

 AAPM, yeni formalizmin ıĢığında tümöre verilecek dozu da 85 Gy olarak 

değiĢtirmiĢtir. TG 43‟ e göre 85 Gy olarak hesaplanan doz eski protokolde yaklaĢık 

100.5 Gy‟ e denk gelir. 

 

Kline ve ark. [23] yaptıkları çalıĢmada 6711 ve 6702 no‟ lu seedler için COMS 

dozimetre protokolü kullanarak hesapladıkları dozları, AAPM TG 43 formalizmini 

kullanarak hesapladıkları dozlarla karĢılaĢtırmıĢlardır. Buna göre, COMS göz plak 

dozimetri için, tanım noktasına verilecek doz iki etkenden dolayı azalır. Ġlk etki 
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kullanılan altın plağın varlığından dolayıdır. Altın plak, tanım noktasına geri saçılacak 

dozun bir kısmını absorbe eder. Bu da dozda yaklaĢık % 5 azalmaya neden olur. Ġkinci 

etkide silastik seed taĢıyıcı insert‟in fiziksel özelliklerinden dolayıdır. Bu da suya oranla 

silastikte iyot 125‟ in daha fazla atenuasyona uğramasıdır. Bu etki özellikle 6711 no‟ lu 

seedlerin özelliğidir, 6702 no‟lu seed için bu etki daha azdır. Kline ve ark. bu iki 

faktörün toplam atenuasyon etkisini 6711 no‟lu seed için % 10 - 15 arasında 

bulmuĢlardır. Yeni formalizm kullanılarak hesaplanan dozun eskiye oranla, homojen su 

fantomundaki absorbe dozu 6711 no‟ lu seed için % 15,  6702 no‟ lu seed için ise %  11 

daha az hesaplandığını bulmuĢlardır. Buna göre, AAPM formalizmi kullanıldığında 

COMS plak hastalarının tanım noktası dozları 85 Gy olarak değiĢtirilmiĢtir. AAPM 

formalizmi kullanılarak 85 Gy olarak bulunan doz 6711 no‟ lu seed için eski 

formalizme göre 100.5 Gy‟ e,  6702 no‟ lu seed için ise 95.2 Gy‟ e denk gelmektedir. 

Ayrıca bu çalıĢmada 5 mm tümör apex noktası doz tanımlama noktası olarak kabul 

edilirse çizgi kaynak yaklaĢımı yerine nokta kaynak yaklaĢımı kullanmanın 20 mm plak 

için % 1.2, 12 mm plak için ise % 1.7 azalma getirdiği ve bu azalmanın artan derinlikle 

arttığı belirtilmektedir.  

 

Bu çalıĢmada, tedavi dozları COMS protokolünde önerildiği gibi tümör apex 

noktasına tanımlanmıĢtır. COMS protokolü küçük tümörler için referans noktayı gözün 

iç sklerasından 5 mm yukarısı olarak tanımlar. Bu ise plak yüzeyinden yani dıĢ 

skleradan 6 mm yukarıya denk gelir.  

 

 Bu çalıĢmada, çoklu seed konfigürasyonuna ait doz dağılımı ölçüldüğünden, tek 

brakiterapi seed dozimetresine ait AAPM TG 43‟ de tanımlanan geometri fonksiyonu, 

radyal fonksiyon, anizotropi fonksiyonu gibi parametreler yerine merkezi eksen derin 

doz dağılımı ve off axis doz profil dağılımı terimleri kullanılmıĢtır.  

 

5.1.  TLD Sonuçları 

 

Bu çalıĢmada 14, 16, 18 ve 20 mm çaplı iyot 125 seedleri ile tam dolu COMS 

plaklarının merkezi eksen derin doz ve off axis doz profilleri TLD ile ölçülmüĢtür.  
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14 mm‟ lik COMS plak için TLD ile merkezi eksen derin doz ölçümlerinde en 

büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla Monte 

Carlo / TLD için % 3.68,  BEBIG / TLD için % 9.50 ve TLD / EBT için % 2.56 dır.   

 

16 mm‟ lik COMS plak için TLD ile merkezi eksen derin doz ölçümlerinde en 

büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla Monte 

Carlo / TLD için % 3.13, BEBIG / TLD için % 8.33 ve TLD / EBT için % 1.80 dir.   

 

18 mm‟ lik COMS plak için TLD ile merkezi eksen derin doz ölçümlerinde en 

büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla Monte 

Carlo / TLD için % 2.16, BEBIG / TLD için % 8.11 ve TLD / EBT için % 2.78 dir.   

 

20 mm‟ lik COMS plak için TLD ile merkezi eksen derin doz ölçümlerinde en 

büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla Monte 

Carlo / TLD için % 3.85, BEBIG / TLD için % 10.48 ve TLD / EBT için % 2.38 dir.   

 

14 mm‟ lik COMS plak için TLD ile off axis doz profil ölçümlerinde en büyük 

farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla Monte 

Carlo / TLD için % 3.27,  BEBIG / TLD için % 10.92 ve TLD / EBT için % 2 dir.   

 

16 mm‟ lik COMS plak için TLD ile off axis doz profil ölçümlerinde en büyük 

farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla Monte 

Carlo / TLD için % 3.49, BEBIG / TLD için % 11.05 ve TLD / EBT için % 2.69 dir.   

 

18 mm‟ lik COMS plak için TLD ile off axis doz profil ölçümlerinde en büyük 

farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla Monte 

Carlo / TLD için % 3.30, BEBIG / TLD için % 9.62 ve TLD / EBT için % 1.68 dir.   

 

20 mm‟ lik COMS plak için TLD ile off axis doz profil ölçümlerinde en büyük 

farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla Monte 

Carlo / TLD için % 4.38, BEBIG / TLD için % 13.26 ve TLD / EBT için % 1.48 dir.   
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Chiu-Tsao ve ark. [24] yaptıkları çalıĢmada katı su baĢ fantomuna yerleĢtirilmiĢ 

katı su göz fantomunda 1 x 1 x 1 mm
3
 „ lük TLD çipleri kullanarak 20 mm çaplı COMS 

plağın içine yerleĢtirdikleri bir tane iyot 125 seed için göz plak materyallerinin (altın 

plak ve taĢıyıcı insert) doz dağılımına etkisini incelemiĢlerdir. Pek çok off axis 

noktasında ve plağın merkezi ekseni boyunca 2 mm aralıklarla dozu ölçmüĢlerdir. 

Ayrıca Monte Carlo ile 12 ve 20 mm çaplı plaklar için silastik insert‟ in etkisini 

hesaplamıĢlardır. TLD ölçümlerinin sonucunda silastik insert‟ in varlığının plağın 

merkezi ekseni boyunca 1 cm‟ de % 10‟ luk bir doz azalmasına neden olduğunu 

bulmuĢlardır. Daha büyük uzaklıklarda azalmanın daha fazla olduğunu görmüĢlerdir. 17 

off axis noktasında yaptıkları ölçümlerin sonucunda ortalama doz azalmasını % 15 

olarak bulmuĢlardır. Silastik ile beraber altın plağın kullanılmasının doz dağılımını daha 

fazla değiĢtirmediğini belirtmiĢlerdir. Monte Carlo hesaplamalarının sonucunda ise 

plağın merkezi ekseni boyunca toplam doz azalmasının % 10, off axis noktalarında ise 

% 10 ila % 15 arasında olduğunu bulmuĢlardır. Monte Carlo hesaplamaları ile TLD 

ölçümleri arasındaki uyumun da % 10 içinde olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

Zerda ve ark. [25] katı su baĢ ve göz fantomunda 20 mm çaplı COMS plağın 

içine yerleĢtirdikleri bir tane iyot 125 seed için yatay ve dikey düzlemde doz 

dağılımlarını 1 x 1 x 1 mm
3
 „ lük TLD çipleri kullanarak ölçmüĢlerdir. Altın plak 

varken plağın merkezi ekseni boyunca dozu, altın plak yokken homojen fantom için 

olan dozdan daha düĢük bulmuĢlardır. Plak ve göz hava ara yüzünün varlığında merkezi 

eksen boyunca olan doz, plağı ve göz hava ara yüzü olmayan fantomla 

karĢılaĢtırıldığında 1 cm‟ de % 10, 2.5 cm‟ de ise % 20 daha düĢük bulunmuĢtur. Belirli 

bir derinlikteki daha uzak off axis koordinatları için toplam doz azalmasının daha 

yüksek olduğunu görmüĢlerdir. Göz hava ara yüzü olmayan ama plağın var olduğu 

durumlarda 2.5 cm‟ deki doz azalmasını % 7 bulmuĢlardır. Ek % 13‟ lük azalma ise göz 

hava ara yüzünün varlığından dolayıdır.   Bu da gözün önündeki hava nedeni ile azalan 

geri saçılmadan kaynaklanmaktadır. Plaktan dolayı doz azalmasının, derinliğe ve off 

axis koordinatlarına bağlı olduğunu belirtmiĢlerdir. Belirli bir derinlikte, merkezi 

eksenden uzaklaĢtıkça plak/homojen doz oranının azaldığını bildirmiĢlerdir. Büyük 

derinliklerde azalma oranının daha hızlı olduğunu bulmuĢlardır.  
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5.2. GAFCHROMIC® EBT Film Sonuçları 

 

Bu çalıĢmada 14, 16, 18 ve 20 mm çaplı iyot 125 seedleri ile tam dolu COMS 

plaklarının merkezi eksen derin doz ve off axis doz profilleri GAFCHROMIC® EBT 

film ile ölçülmüĢtür. 

 

14 mm‟ lik COMS plak için GAFCHROMIC® EBT film ile merkezi eksen 

derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar 

arasındaki farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 6.34,  BEBIG / EBT için % 12.31 

ve TLD / EBT için % 2.56 dur.   

 

16 mm‟ lik COMS plak için GAFCHROMIC® EBT film ile merkezi eksen 

derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar 

arasındaki farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 4.98, BEBIG / EBT için % 10.29 

ve TLD / EBT için % 1.80 dir.   

 

18 mm‟ lik COMS plak için GAFCHROMIC® EBT film ile merkezi eksen 

derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar 

arasındaki farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 5, BEBIG / EBT için % 11.11 ve 

TLD / EBT için % 2.78 dir.   

 

20 mm‟ lik COMS plak için GAFCHROMIC® EBT film ile merkezi eksen 

derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar 

arasındaki farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 6.32, BEBIG / EBT için % 13.11 

ve TLD / EBT için % 2.38 dir.   

 

14 mm‟ lik COMS plak için GAFCHROMIC® EBT ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 5.33, BEBIG / EBT için % 13.13 ve TLD / 

EBT için % 2 dir.   

 

16 mm‟ lik COMS plak için GAFCHROMIC® EBT ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 
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farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 6.27, BEBIG / EBT için % 14.03 ve TLD / 

EBT için % 2.69 dir.   

 

18 mm‟ lik COMS plak için GAFCHROMIC® EBT ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 5.03, BEBIG / EBT için % 11.45 ve TLD / 

EBT için % 1.68 dir.   

 

20 mm‟ lik COMS plak için GAFCHROMIC® EBT ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 5.93, BEBIG / EBT için % 14.94 ve TLD / 

EBT için % 1.48 dir.   

 

Furstoss ve ark. [26] yaptıkları çalıĢmada GAFCHROMIC® EBT filmini 

AAPM TG 43 parametrelerini elde etmek için kullanmıĢlardır. Tek bir iyot 125 seedini 

filmin üzerine koydukları plastik doku eĢdeğeri kataterin içine yerleĢtirip filmi suya 

maruz kalmayacak Ģekilde bantlayıp su fantomunda ölçüm yapmıĢlardır. Filmi tarayıp 

kalibrasyon eğrisi yardımı ile optik yoğunlukları doza dönüĢtürdükten sonra izodozları 

seedin transvers ekseninden 1 cm uzaklıktaki doza normalize etmiĢlerdir. Aynı koĢulları 

MCNPX Monte Carlo kodu ile simüle etmiĢlerdir. Ölçüm ve hesap arasındaki farkı % 2 

içerisinde bulmuĢlardır. Sudaki ölçümleri sonucunda, GAFCHROMIC® EBT filmin 

düĢük enerjili brakiterapi seedleri için uygun bir dozimetre olduğunu ve ölçüm 

sonuçlarının MCNPX Monte Carlo kodu ile yapılan simülasyon sonuçları ile uyum 

içinde olduğunu belirtmektedirler.  

 

Chiu-Tsao ve ark. [27] yaptıkları çalıĢmada GAFCHROMIC® EBT filmin 

intertisyel brakiterapideki etkinliğini araĢtırmıĢlardır. Katı su fantomunda EBT filmin 

kalibrasyon eğrisini hem 6 MV X ıĢını için hem de iyot 125 için elde etmiĢlerdir. 

Tarayıcıda kırmızı ve yeĢil ıĢık kaynağı kullanarak filmleri taramıĢlardır. Aynı ıĢık 

kaynağı için, 6 MV ve iyot 125„ in kalibrasyon eğrilerinin birbirlerine çok yakın 

olduğunu bulmuĢlardır. Açısal anizotropi faktörü, radyal fonksiyon, doz hızı sabiti gibi 

AAPM TG 43 parametrelerini de GAFCHROMIC® EBT film ile ölçmüĢler ve elde 

ettikleri değerlerin TG43U1‟ de verilen değerlerle ölçümün belirsizlik sınırları içinde 
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uyum içinde olduğunu bulmuĢlardır. Katı suda ölçülen radyal doz fonksiyonunu sıvı 

suda ölçülenden daha düĢük bulmuĢlardır. Ölçümlerinin belirsizliğini, optik yoğunluğu 

doza çevirmede kırmızı ıĢık için toplam % 6.6, doz hızı sabiti hesaplamada ise kırmızı 

ıĢık için toplam % 6.8 olarak bildirmiĢlerdir. Radyal uzaklık artıkça farkın da arttığını 

bulmuĢlar 2, 3, 4 ve 5 cm mesafelerde sırasıyla % 2, % 3, % 7 ve % 14 düĢük doz elde 

etmiĢlerdir. Bu farkın beklendiğini çünkü katı suyun sıvı sudan daha fazla atenuasyona 

yol açtığını belirtmiĢlerdir. Sonuç olarak, katı suda iyot 125 seedleri için 

GAFCHROMIC® EBT filmi iki boyutlu doz dağılımı elde etmede kullanmanın yerinde 

bir tercih olduğunu ve düĢük doz hızlı brakiterapi kaynaklarının doz dağılımı için 

GAFCHROMIC® EBT‟ nin TLD‟ ye iyi bir alternatif olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

5.3.  BEBIG Plak Simülatör Sonuçları 

 

 Bu çalıĢmada 14, 16, 18 ve 20 mm çaplı iyot 125 seedleri ile tam dolu COMS 

plaklarının merkezi eksen derin doz ve off axis doz profilleri BEBIG tedavi planlama 

bilgisayarı kullanılarak elde edilmiĢtir. 

 

14 mm‟ lik COMS plak için BEBIG tedavi planlama bilgisayarı kullanılarak 

elde edilen merkezi eksen derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana 

gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 5.61,  

BEBIG / TLD için % 9.5 ve BEBIG / EBT için % 12.31 dir.   

 

16 mm‟ lik COMS plak için BEBIG tedavi planlama bilgisayarı kullanılarak 

elde edilen merkezi eksen derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana 

gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 5.05,  

BEBIG / TLD için % 8.33 ve BEBIG / EBT için % 10.29 dur.   

 

18 mm‟ lik COMS plak BEBIG tedavi planlama bilgisayarı kullanılarak elde 

edilen merkezi eksen derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana 

gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 5.82,  

BEBIG / TLD için % 8.11 ve BEBIG / EBT için % 11.11 dir.   
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20 mm‟ lik COMS plak için BEBIG tedavi planlama bilgisayarı kullanılarak 

elde edilen merkezi eksen derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana 

gelmiĢ olup dozlar arasındaki farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 6.38, 

BEBIG / EBT için % 13.11 ve BEBIG / TLD için % 10.48 dir. 

 

14 mm‟ lik COMS plak için BEBIG plak simülator ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 7.41, BEBIG / EBT için % 13.13 ve 

BEBIG / TLD için % 10.92 dir.   

 

16 mm‟ lik COMS plak için BEBIG plak simülator ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 7.30, BEBIG / EBT için % 14.03 ve 

BEBIG / TLD için % 11.05 dir.   

 

18 mm‟ lik COMS plak için BEBIG plak simülator ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 6.12, BEBIG / EBT için % 11.45 ve 

BEBIG / TLD için % 9.62 dir.   

 

20 mm‟ lik COMS plak için BEBIG plak simülator ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 8.50, BEBIG / EBT için % 14.94 ve 

BEBIG / TLD için % 13.26 dir.   

 

Kliniğimizde göz plak tedavisinin planlaması için kullanılan tedavi planlama 

sistemi BEBIG‟ dir. Plaque Simülatör Version 4.0b4‟  ün software‟inde iki farklı doz 

hızı hesaplama protokolü kullanılabilir. Biri COMS dozimetre protokolü diğeri ise 

AAPM TG 43 formalizmidir. Bu çalıĢmada, lineer kaynak yaklaĢımının kullanıldığı 

AAPM Task Group 43 formalizmi doz hızı hesaplamada kullanılmıĢtır. Plak simülator, 

iyot 125 seedlerinin mCi ya da mgRaEq olarak girilen kaynak Ģiddetinin hava kerma 

Ģiddetine dönüĢümü için 1.270 U/mCi değerini kullanır. Geometri faktörü G (r, ), 

AAPM TG 43 tablo VII‟ den, anizotropi fonksiyonu F(r, ) ise AAPM TG 43 tablo 
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VII‟den alınmıĢtır.  Plak Simülatör software, altın plaktan dolayı tam saçılma geometrisi 

oluĢmadığı için mesafeye bağlı B(r) saçılma değiĢtiriciyi kullanmaktadır. Ayrıca 

software, suya oranla taĢıyıcı materyalde (insert) meydana gelen transmisyonu dikkate 

alan mesafeye bağlı olmayan bir faktör de kullanmaktadır. Plak Simülatör silastik 

atenuasyonu için Chiu Tsao‟ nun önerdiği gibi % 10‟ luk bir düzeltme faktörü 

kullanmaktadır. TaĢıyıcı transmisyonu, silastik için 0.9, arylic için 1 olarak 

tanımlanmıĢtır Planlama bilgisayarında, COMS plak seçildiğinde taĢıyıcı transmisyonu 

default olarak kullanılır. Ancak saçılma değiĢtirici kullanılmaz. Bunun sebebi taĢıyıcı 

faktörün saçılma düzeltmesini de içermesidir. BEBIG, sudan ortama dönüĢüm faktörü 

olarak default değer 1‟ i kullansa da eğer farklı bir fantom materyalinde yapılmıĢ 

ölçümün sonucu karĢılaĢtırılmak isteniyorsa bu değer planlama bilgisayarında manuel 

olarak değiĢtirilebilir. Yine, plak simülator‟ de tanımlanmıĢ default seed Ammersham 

6711 dir. Bu nedenle doz hızı sabiti ( cGy/U-hr ) değerleri TG 43 tablo VI‟ dan alınan 

6711 no‟ lu seed için olan 0.98‟ dir, bu çalıĢmada kullanılan Isoseed S06 için doz hızı 

sabiti değeri 1.012 olarak değiĢtirildi. Kullanılan kaynağın fiziksel ve aktif uzunlukları 

da default kaynaktan farklı ise planlama bilgisayarına manuel olarak girilebilir. Bu 

çalıĢmada, Isoseed S06 seedin aktif uzunluğu diğer seed‟ den farklı olarak 3.5 cm olarak 

bilgisayara girildi. 

 

Knutsen ve ark [28] COMS 12 mm ve 20 mm plak ve Güney Kaliforniya 

üniversitesi (USC) plağı içine 3 ila 9 seed koyarak BEBIG ile hesapladıkları dozları, 

diyot dedektör ile ölçtükleri dozlarla karĢılaĢtırmıĢlardır. Merkezi eksen derin dozlarda 

% 4, uzak off axis noktasında da (sadece bir noktada ) % 11 fark bulmuĢlardır. 

Kullanılan seedlerin yaydığı düĢük enerjili fotonlar, düĢük doz hızı, hızlı doz gradienti 

gibi zor dozimetrik durumlar düĢünülürse bu çalıĢmada hesaplanan ve ölçülen doz 

dağılımları arasında bulunan farkların kabul edilebilir olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

 Krintz ve ark. [29] yaptıkları çalıĢmada orijinal COMS dozimetre ile 

hesapladıkları dozları yeniden BEBIG plak simülatör planlama sistemini kullanarak 

hesaplamıĢlardır. Orijinal COMS dozimetre hesaplamalarına göre, iyot 125 seedleri 

nokta kaynak olarak varsayılıyor ve anizotropi, yanlardaki atenuasyon, altın plaktan 

kaynaklanan geri saçılma ve silastik insert‟in atenuasyonu için ise düzeltme faktörü 

kullanılmıyordu. Plak simülatör ile yapılan hesaplamalarda ise seedler için lineer 
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kaynak yaklaĢımı kullanılıyor % 90 silastik transmisyon faktörü ve % 0 altın 

transmisyon faktörü kullanılıyordu. Buna göre yapılan çalıĢmada plak simülatör 

kullanılarak bulunan kritik organ dozları, orijinal COMS protokolü ile 

karĢılaĢtırıldığında makula, optik disk, lens, tümör apex ve 5 mm‟ deki dozu sırasıyla % 

10, % 18, % 8, % 11 ve % 12 daha az hesaplamıĢtır. Makula ve optik disk plak kenarına 

yaklaĢtıkça dozdaki azalma daha fazla görülmüĢtür. Doz azalmasının en önemli 

kısmının silastik transmisyon faktöründen kaynaklandığını belirtmiĢlerdir.  

 

Astrahan [30] yaptığı çalıĢmada, var olan AAPM TG 43 formalizmine dayalı 

plak simülatör planlama bilgisayarında, silastik seed taĢıyıcısındaki ve göz hava ara 

yüzü ile doz hesap noktası arasındaki primer radyasyonun yol uzunluğunu daha iyi 

simgeleyebilmek için ek saçılma ve atenuasyon düzeltme faktörü kullanımını 

getirmiĢtir. Homojen su ile karĢılaĢtırıldığında silastik ve altının doz değiĢtirici etkisinin 

plak yüzeyine yakın yerlerde fazla olduğunu, plağa bitiĢik noktalarda en yüksek 

olduğunu, gözün merkezinde ise en az olduğunu bulmuĢtur. Buna göre revize edilen 

plak simülatör software‟i ile hesapladığı dozu,  tam dolu 12 ve 20 mm plaklar için kritik 

oküler yapılarda daha önce COMS doz hesap protokolüne göre hesapladığından % 16 

ila % 50 daha az bulmuĢtur. BEBIG planlama bilgisayarında var olan taĢıyıcı 

transmisyon T faktörünü seed merkezi ve doz hesap noktası arasındaki mesafeyi dikkate 

alacak Ģekilde revize etmiĢtir. Revize edilen düzeltme fonksiyonunu T(r),  Chiu-Tsao ve 

ark‟nın silastik ve altın plak varken hesapladıkları merkezi eksen Monte Carlo 

hesaplamalarına uydurmak için 5. dereceden bir polinom olarak belirtmiĢlerdir. T(r) 

fonksiyonu, altın plağın oluĢturduğu bütün saçılmaları hesaba katarken silastiğin varlığı 

için sadece seed merkezini çevreleyen 1 mm kalınlığında küresel silastiğin kabuğundaki 

primer atenuasyonu hesaba katar. Bunlara ek olarak Astrahan, kaynağın transverse 

ekseninden uzak noktalarda silastikteki ek yol uzunluğunun yarattığı atenuasyonu 

formül olarak vermiĢtir.  Ayrıca, Zerda ve ark‟ nın önerdiği Ģekilde hava göz ara yüz 

faktörünü de eklemiĢtir. 

 

2004 yılında Granero ve ark. [31]  yaptıkları çalıĢmada iyot 125 seedleri ile dolu 

olan 15 mm‟ lik ROPES plaklarının etrafındaki doz hızı dağılımlarını BEBIG planlama 

bilgisayarı ile hesaplamıĢlar ve sonuçlarını Monte Carlo simülasyonu ile elde ettikleri 

doz hızı dağılımları ile karĢılaĢtırmıĢlardır.  Bu çalıĢmaya göre, havadan geri saçılan 
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fotonların eksikliği nedeni ile r  1 cm mesafede doz hızı azalması önemsiz iken havaya 

yakın yerlerde bu azalma % 20‟ye ulaĢmaktadır. Ayrıca çalıĢmalarının sonucunda, TPS‟ 

nin gözün skleraya ve havaya yakın kısımlarında dozu tam doğru hesaplayamadığını bu 

nedenle de seed taĢıyıcı insertin ve metalik cover‟ ından kaynaklanan geri saçılan 

fotonların eksikliğini içeren atenuasyon faktörü T = 0.96 ( ROPES göz plakları için 

planlama bilgisayarı default değeri 1) ve hava interface faktörü uygulanması gerektiği 

belirtilmektedir.  

 

Knitz ve ark. [32] yayınladıkları bildiride Gafchromic film kullanarak ölçtükleri 

ve BEBIG plak simülatör kullanarak hesapladıkları off axis doz profillerini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Dozları merkezi eksene normalize ettiklerinde plak kenarlarında % 

15 oranında dozda azalma olduğunu görmüĢlerdir. Bunun sebebinin, plak simulatörün 

tek bir silastik transmisyon faktörü kullanılması ve radyasyonun silastikte daha uzun 

mesafe kat etmesi ile oluĢan dozdaki ekstra azalmayı dikkate almaması olduğunu 

bildirmiĢlerdir.  

 

5.4. MONTE CARLO Simülasyon Sonuçları 

 

Bu çalıĢmada 14, 16, 18 ve 20 mm çaplı iyot 125 seedleri ile tam dolu COMS 

plaklarının merkezi eksen derin doz ve off axis doz profilleri MCNP5 Monte Carlo 

simülasyon kodu kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

 

14 mm‟ lik COMS plak için Monte Carlo simülasyonu ile elde edilen merkezi 

eksen derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar 

arasındaki farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 5.61,  Monte Carlo / TLD için 

% 3.68 ve Monte Carlo / EBT için % 6.34 dir.   

 

16 mm‟ lik COMS plak için Monte Carlo simülasyonu ile elde edilen merkezi 

eksen derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar 

arasındaki farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 5.05,  Monte Carlo / TLD için 

% 3.13 ve Monte Carlo / EBT için % 4.98 dir.   
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18 mm‟ lik COMS plak Monte Carlo simülasyonu ile elde edilen merkezi eksen 

derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar 

arasındaki farklar sırasıyla Monte Carlo / BEBIG için % 5.82, Monte Carlo / TLD için 

% 2.16 ve Monte Carlo / EBT için % 5 dir.   

 

20 mm‟ lik COMS plak için Monte Carlo simülasyonu ile elde edilen merkezi 

eksen derin doz ölçümlerinde en büyük farklar 2 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar 

arasındaki farklar sırasıyla BEBIG / Monte Carlo için % 6.38,  Monte Carlo / TLD için 

% 3.85 ve Monte Carlo / EBT için % 6.32 dir.   

 

14 mm‟ ik COMS plak için Monte Carlo simülasyonu ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 5.33, BEBIG / Monte Carlo için % 7.41 ve 

Monte Carlo / TLD için % 3.27 dir.   

 

16 mm‟ lik COMS plak için Monte Carlo simülasyonu ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 6.27, BEBIG / Monte Carlo için % 7.30 ve 

Monte Carlo / TLD için % 3.49 dir.   

 

18 mm‟ lik COMS plak için Monte Carlo simülasyonu ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 5.03, BEBIG / Monte Carlo için % 6.12 ve 

Monte Carlo / TLD için % 3.30 dir.   

 

20 mm‟ lik COMS plak için Monte Carlo simülasyonu ile off axis doz profil 

ölçümlerinde en büyük farklar ± 10 mm‟ de meydana gelmiĢ olup dozlar arasındaki 

farklar sırasıyla Monte Carlo / EBT için % 5.93, BEBIG / Monte Carlo için % 8.50 ve 

Monte Carlo / TLD için %  4.38 dir.   

 

Thomson ve ark. [33] yaptıkları çalıĢmada, EGSnrc Monte Carlo kodunu 

kullanarak gözdeki üç boyutlu doz dağılımını elde etmiĢlerdir. 24 tane seed ile dolu olan 

20 mm‟ lik COMS plak için silastik altın plak kombinasyonunun plak merkezi 
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ekseninden 1 cm uzakta suya göre dozda % 14‟ lük bir azalmaya neden olduğunu 

bulmuĢlardır. 12, 16, 20 mm tam dolu plaklarla yaptıkları simülasyonda seedler arası 

atenuasyonun etkisinin % 2‟ den az olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca, bu plaklar için 

makula, lens, optik disk, lens gibi kritik organların dozlarını hesaplamıĢlar ve homojen 

suya oranla plak silastik kombinasyonunun daha az doz verdiğini bulmuĢlardır. Gözün 

havaya yakın noktalarında geri saçılmanın yokluğundan dolayı dozun beklenenden az 

olduğunu ama bunun tümöre verilen dozu etkilemediğini de belirtmiĢlerdir. 

 

Melhus ve ark. [34] yaptıkları çalıĢmada, MCNP5 Monte Carlo kodunu 

kullanarak tam dolu 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm çaplardaki COMS plaklar için 

merkezi eksen derin doz değerlerini bulmuĢlardır. 20 mm‟ lik plak için d  5 mm 

mesafelerde % 10‟ luk silastik ve plak düzeltme faktörünün yeterli olduğunu ancak bu 

düzeltme faktörünü kullanmanın sklera dozunu fazla tahmin ettiğini bulmuĢlardır. d  5 

mm mesafelerde materyal heterojenitelerinin doz dağılımında önemli bir etkiye neden 

olduğunu görmüĢlerdir. Bu mesafelerdeki heterojeniteleri düzeltmek için sabit bir faktör 

kullanmanın dozu % 10 içine sokmayacağını belirtmektedirler. Silastik ve altın plağın 

etkisinin tedavi planlamasında göz önüne alınması gerektiğini yani merkezi eksen derin 

doz hesaplamalarında derinliğe bağlı bir skaling faktör kullanılması gerektiğini 

belirtmektedirler. Bu plak komponentlerinin atenuasyonunu dikkate almamanın istenen 

tedavi dozundan % 10 ila % 20 daha az doz elde etmeye neden olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

 

Sonuç olarak bu çalıĢmada, kullanılan seedler iyot 125 dir. Ġyot 25‟ in ortalama 

28 keV‟ lik bir enerji yaydığı kabul edilmektedir. Bu enerjilerdeki baskın etkileĢme 

Ģekli fotoelektrik olaydır. Fotoelektrik olay, materyalin kütle numarasının küpü, Z
3
, ile 

orantılı olduğundan seedlerin yakınındaki altın plak ve silastik gibi inhomojeniteler doz 

dağılımını önemli ölçüde etkiler. Ayrıca, iyot 125‟ den yayılan fotonların enerjisi düĢük 

olduğu için doz dağılımı fantom materyalinin etkin atom no‟ suna ve elementel 

kompozisyonuna duyarlıdır. Göz elementel kompozisyonu ve yoğunlukları farklı birçok 

malzemeden oluĢur. Ancak ölçüm fantomu, polystyrene malzemeden yapılmıĢ her tarafı 

aynı yoğunluğa sahip bir materyaldir. Polystyrene‟ in yoğunluğu 1.05 g/cm
3
 olup gözün 

genel yoğunluğundan ( 1.03 g/cm
3
 ) daha yüksektir. Bu nedenle TLD ve 

GAFCHROMIC® EBT film ölçüm sonuçları, BEBIG plak simülator planlama 
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bilgisayarı ve Monte Carlo simülasyonu ile hesaplanan dozlardan daha düĢük çıkmıĢtır. 

Bu beklenen bir sonuçtur, çünkü yoğun bir materyalde iyot 125 daha fazla atenuasyona 

uğramaktadır.  

 

TLD ve GAFCHROMIC® EBT film merkezi eksen derin doz ölçüm sonuçları 

ile hesap yöntemleri olan BEBIG plak simülator planlama bilgisayarı ve Monte Carlo 

simülasyon sonuçları arasındaki farkın en fazla 2 mm‟ de çıkması da beklenen bir 

sonuçtur. Çünkü iyotun 28 keV‟ lik düĢük enerjisinden dolayı, seedlerin titanyum 

kapsülünde, leğimli kısmında ve kapsülün içindeki X ıĢını marker‟ında önemli 

absorbsiyonlar oluĢur. Bu absorbsiyonlar ve markerlarla ilgili kaçınılmaz pozisyon 

belirsizlikleri seedlere yakın mesafelerdeki doz dağılımının ölçümünü zor kılar. Ayrıca, 

1 mm çaplı TLD çiplerini kullanarak plak yüzeyinden 2 mm mesafedeki ölçümlerin 

küçük lokalizasyon hatalarına hassas olması beklenir. Bunun yanı sıra, çok kısa 

mesafelerde sonuçlar seed geometri detaylarına ve dedektör yerleĢim hatalarına çok 

duyarlıdır. Bunun nedeni, brakiterapi kaynaklarının etrafında, özellikle ilk birkaç 

mm‟de, doz gradientinin çok hızlı olmasıdır.  

 

BEBIG plak simülator planlama bilgisayarı ile hesaplanan merkezi eksen derin 

doz değerleri ile Monte Carlo simülasyon ve TLD ve GAFCHROMIC® EBT film 

ölçüm sonuçları arasındaki farkın en fazla görüldüğü yer 2 mm‟ dir. Bunun sebebi, 

BEBIG plak simülator planlama bilgisayarının altın plaktan dolayı saçılan radyasyonun 

azalmasını hesaba katamamasıdır. Bir baĢka deyiĢle, yüksek yoğunluklu altın plağın 

normalde geri saçılıp doza katkıda bulunacak radyasyonu absorbe etmesi ile azalan geri 

saçılan radyasyonu böylece ilgili noktada azalan dozu tam olarak hesaba katamamasıdır. 

  

BEBIG plak simülator planlama bilgisayarı ve Monte Carlo simülasyonu ile 

hesaplanan dozlar TLD ve GAFCHROMIC® EBT film ile ölçülen dozlardan daha 

yüksek çıkmıĢtır. Bunun sebebi gözün genel yoğunluğunun, ölçüm fantomu 

polystyrene‟in yoğunluğundan daha düĢük olması nedeni ile atenuasyona daha az 

uğramasıdır.  

 

BEBIG plak simülator planlama bilgisayarı ile hesaplanan merkezi eksen derin 

doz ve off axis doz profil değerleri, Monte Carlo simülasyon ve TLD ve 
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GAFCHROMIC® EBT film ile ölçülen dozlardan daha yüksek çıkmıĢtır. Bunun 

nedeni, Monte Carlo ile gerçek koĢullar simüle edilmesine rağmen BEBIG planlama 

bilgisayarının birtakım varsayımlara ve düzeltme faktörlerine dayanarak dozu 

hesaplamasından dolayıdır. Bunların dıĢında, kaynağın BEBIG plak simülatör planlama 

bilgisayarında lineer kaynak olarak varsayılması, buna karĢın Monte Carlo ile 

kaynakların hacimsel kaynak olarak simüle edilmesi, BEBIG plak simülator planlama 

bilgisayarında altın plağın ve silastik insertin atenuasyonunun ve saçılan radyasyonda 

meydana getirdiği azalmanın tam doğru olarak dikkate alınmaması bu farkın ortaya 

çıkmasındaki en önemli nedenlerdir. 

 

BEBIG plak simülator planlama bilgisayarı ile hesaplanan off axis doz 

profillerinde en büyük farkın en uzak off axis noktasında, ± 10 mm‟ de, meydana 

gelmesi beklenen bir sonuçtur.  Çünkü, literatürde de belirtildiği gibi plak simulatör tek 

bir silastik transmisyon faktörü kullanır ve radyasyonun silastikte daha uzun mesafe kat 

etmesi ile oluĢan dozdaki ekstra azalmayı dikkate almaz. 

 

Merkezi eksen derin doz ölçümlerinde plağa en yakın yerden sonra farkın en 

büyük çıktığı ikinci yer ise gözün havaya yakın kısmıdır. Bunun sebebi, BEBIG plak 

simülator planlama bilgisayarının gözün hava ile temas eden kısımlarında havadan 

dolayı azalan geri saçılmayı hesaba katamamasıdır. BEBIG plak simülator planlama 

bilgisayarı, bu noktalardaki dozu sanki tam saçılma geometrisi varmıĢ gibi hesaplar bu 

nedenle gerçek dozlar planlama bilgisayarının hesapladığı dozlardan daha küçüktür. 

Havadan geri saçılan fotonların eksikliği nedeni ile meydana gelen bu azalma 0.5 cm„ 

den sonra önemsiz hale gelir. 

 

TLD merkezi eksen derin doz ve off axis doz profil sonuçları, Monte Carlo 

simülasyon sonuçlarına BEBIG plak simülator planlama bilgisayarı sonuçlarından daha 

yakındır. Bunun nedeni, ölçüm koĢullarının Monte Carlo simülasyonu ile gözün 

polystyrene malzeme yerine gerçek göz olarak alınması dıĢında bire bir simüle edilmesi 

ve Monte Carlo simülasyon yönteminin olasılıklar üzerine hesap yapması nedeni ile 

daha doğru sonuçlar vermesidir. 
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 GAFCHROMIC® EBT film ölçümü ile BEBIG plak simülator planlama 

bilgisayarı ve Monte Carlo simülasyonu ölçüm sonuçları arasındaki farkların TLD 

ölçüm sonuçları ile bu yöntemler arasındaki farklardan fazla çıkmasının nedeni de film 

ölçümünün getirdiği ek belirsizlikten dolayıdır.  Ġyot 125 ile 6 MV nin kalibrasyon 

eğrileri arasındaki farklar bu belirsizliğinin en önemli nedenidir. Literatürde de 

belirtildiği gibi optik yoğunluğu doza çevirmede kırmızı ıĢık için toplam belirsizlik  % 

6.6 dır. 

 

Monte Carlo simülasyonu ile hesaplanan merkezi eksen doz ve off axis doz 

profil değerleri gerçek doz değerlerine en yakın değerlerdir. Bunun nedeni, Monte Carlo 

yönteminde, ölçüm yöntemlerindeki gibi ölçme aletine bağlı belirsizlikler yoktur. 

Ayrıca, BEBIG planlama bilgisayarının hesap sistemindeki gibi belirli varsayım ve 

faktörlere göre hesap yapmaz bunun yerine daha realistik bir yöntemle, olasılıklara 

dayanarak hesap yapar.  

 

Sonuç olarak, ölçüm yapılan fantomun gözün gerçek yapısını bire bir 

yansıtmamasından ve ölçüm aletlerinin yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 

TLD ve GAFCHROMIC® EBT ölçüm sonuçları Monte Carlo simülasyon 

sonuçlarından düĢük çıkmıĢtır. BEBIG plak simülatör tedavi planlama bilgisayarı 

sonuçları ise algoritmasından kaynaklanan sebeplerden dolayı ölçüm sonuçlarından 

yüksek çıkmıĢtır. Buna göre gerçek doza en yakın hesap yöntemi Monte Carlo 

simülasyonudur. Monte Carlo simülasyonunun en büyük dezavantajı ise fazla iĢ yükü 

ve hesap süresinin uzunluğudur. Bütün bunlar göz önüne alındığında klinikte rutin 

olarak kullanılan BEBIG planlama bilgisayarı ilk birkaç mm ve uzak off axis 

noktalarındaki eksiklikleri bilinerek hastaların tedavi planlamasında kullanılabilir. 

Ayrıca, Monte Carlo simulasyon programı bir kereye mahsus klinikte kullanılan bütün 

plaklar simüle edilip input dosyaları oluĢturulduktan sonra farklı boyutlardaki tümörler 

yeniden modellenerek hastaların tedavi planlamasında rahatlıkla ve büyük bir 

doğrulukla rahatça kullanılabilir.   
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