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ÖZET 

ERKAN, H.E. (2011). Radyoterapide Hasta Sabitlemede Kullanılan Maske 

Materyalinin Cilt Dozuna Etkisinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Cilt dozu, radyasyon tedavisinde önemli bir konudur. Cildin aşırı ışınlanması 

akut cilt reaksiyonlarına veya geç yan etkilere sebep olabilir. Akut cilt toksisitesindeki 

artış, klinik olarak sıklıkla baş-boyun bölgesinden tedaviye giren hastalarda 

gözlenmektedir. Bu artışa baş-boyun hastalarının sabitlenmesinde kullanılan maske 

materyallerinin bolüs etkisi de neden olmaktadır. Tedavi planlama sistemlerinin cilt 

dozunu hesaplamadaki yetersizlikleri nedeniyle cilt dozlarının ölçülmesi gereklidir. Bu 

çalışmada amaç, baş-boyun radyoterapisinde, hasta sabitlemede kullanılan termoplastik 

maskelerin Co–60 ve 6 MV foton enerjilerinde cilt dozuna etkisini incelemektir.  

Bu çalışmada kullanılan birinci maske standart olarak korundu. Diğer ikisi, delik 

çapları standart maskenin delik çaplarının 1,25 ve 2 katı olacak şekilde gerdirildi. 

Maskeler 1, 2, 3 olacak şekilde numaralandırıldı. Ölçümler, açık alan ve maskeli 

alanlarda Markus pp iyon odası ve MOSFET dozimetrisiyle yapıldı. Her bir set-up için 

maskelerin, SSD, alan boyutu ve blok tepsisinin cilt dozlarına etkileri incelendi. 

Açık alanlarda alan boyutu arttıkça cilt dozu artmaktadır. Co–60 ve 6 MV için, 

Markus pp iyon odasıyla sırasıyla 5x5 cm2 açık alanın cilt dozları %15,89, %9,61 ve 

15x15 cm2 için %33,30, %19,50 bulunmuştur. MOSFET kullanılarak her iki enerjide 

ölçülen cilt dozları sırasıyla 5x5 cm2 için %57,17, %34,38 ve 15x15 cm2 için %71,94, 

% 46,51 dir.  

Blok tepsisiyle cilt dozu artmaktadır. Bu artış en fazla büyük alanlarda 

gözlenmiştir. Maske, cilt dozlarını arttırmaktadır. Co–60 için 1, 2, 3 no’ lu maskeli 

alanların cilt dozları, küçük alan için sırasıyla 4,4, 3,2, 2,2 ve büyük alan için 2,3, 1,8, 

1,4 kat artmaktadır.  

Sonuç olarak maske materyalinin kalınlığı ve delik çapı, cilt dozunu ciddi olarak 

etkilemektedir. Klinikte, maske materyalinin kullanıldığı baş-boyun bölgesinde 

maskenin kesilmesi ya da gerdirilerek delik çaplarının büyütülmesi cilt dozlarındaki 

artışı azaltacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Cilt dozu, immobilizasyon, Markus paralel plak iyon odası, 

MOSFET, radyoterapi, termoplastik maske  

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

kısmen desteklenmiştir. Proje No: 6861  
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ABSTRACT 

ERKAN H.E (2011). The effects of thermoplastic masks used for 

immobilization of patients for radiotherapy on skin dose. İstanbul University, Institute 

of Health Science, Fundamental Oncology Graduate Thesis. İstanbul. 

 

In radiation therapy, the skin dose is an important issue in terms of clinical 

dosimetry. Excessive radiation of skin can cause acute skin reactions or late side effects. 

Increase in acute toxicity is often observed in patients undergoing head and neck 

radiation therapy. This increase is caused the bolus effects of immobilization masks 

which are used for head and neck patients. Skin dose should be measured due to 

inaccuracies of treatment planning systems in calculations the skin dose. In this study, 

the effects of aquaplast masks used in head-neck radiotherapy to skin dose were 
examined for both Co-60 and 6 MV photon energies. 

Three thermoplastic masks were used in this study. One of this masks were set 

as the standard, the others’ hole diameters were stretched as 1,25 and 2 times of 

standard mask’s hole diameters. These masks were numbered as 1, 2, 3. The 

measurements were made with Markus pp ion chamber and MOSFET detectors at open 

and masked areas (numbered 1, 2, 3). The effects of SSD, field size, tray and mask 

parameters on skin dose were investigated for each set-up. 

 At the open fields, the skin doses increased with field size. At Co-60 and 6 MV 

energies, surface doses for 5x5 cm2 were respectively, %15.89, %9.61 and for 15x15 

cm2 open fields were respectively, %33.30, %19.50 with Markus pp ion chamber. 

Surface doses at Co-60 and 6 MV energies were respectively %57.17, %34.38 for 5x5 

cm2 open field and %71.94, %46.51 for 15x15 cm2 with MOSFET detector. 

The skin dose increased with block tray. The maximal increase in the skin dose 

was observed in large areas. The mask increased skin dose. For Co-60, the masks which 

were numbered as 1, 2 and 3 increased the surface dose 4.4, 3.2, 2.2 times for the small 

field and 2.3, 1.8, 1.4 times for the large field respectively. 

In conclusion, the holes with smallers diameters and thick of masks have an 

enhancing effect on the skin dose. In daily practice, cutting the mask in the heated area 

or enlarging the diameter of the holes by stretching the mask used on head and neck 

region will reduce the increasing of  skin doses. 

Key Words: skin dose, thermoplastic mask, radiotherapy, immobilization, 

Markus parallel plate ion chamber, MOSFET 

The present work was partly supported by the Research Fund of Istanbul 

University. Project No. 6861  

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

1895' de fizikçi Wilhelm Conrad Roentgen tarafından X-ışınlarının keşfedilmesi, 

1898' de Marie ve Pierre Curie tarafından radyumun bulunması ve yine aynı yıl 

içerisinde Villard tarafından radyumdan çıkan fotonların bulunması, kanser tedavi 

yöntemlerinden biri olan radyoterapinin başlangıcı olmuştur. 

Özellikle baş-boyundaki malign tümörlerinin temel tedavi yöntemlerinden biri 

sayılan radyoterapide, hedef tümör volümünün yok edilmesi ve ayrıca kritik normal 

doku ve organların korunması amaçlanmıştır. Bu nedenle baş-boyun kanserlerin 

radyoterapisinde, tedavinin doğru şekilde uygulanabilmesi için tedavi süresince hastanın 

günlük pozisyonunun tekrar edilebilir olması gereklidir. Bu açıdan set-up sırasında 

kullanılan hasta sabitleme araçları büyük önem kazanmaktadır. Bu sabitleme araçlarının 

en önemlilerinden biri olan termoplastik maskelerin kullanılması, hastanın pozisyon 

tekrar edilebilirliliği açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Baş-boyun kanserlerin tedavisinde, termoplastik maskelerin kullanılması büyük 

avantaj sağladığı gibi cilt dozunu arttırması ve build-up dozunda değişikliğe yol açması 

nedeniyle dezavantaj yaratmaktadır. Ayrıca termoplastik maskelerin cilt dozuna etkisi  

de her enerji için farklılık göstermektedir. [14, 15, 21, 28, 43] 

Özellikle baş-boyun tümörlerin çoğu cilde yakın yerde bulunmaktadır. Bu 

nedenle baş-boyun kanserlerin radyoterapisinde cilt dozu önemli bir yer almaktadır. 

Cildin aşırı ışınlanması sonucunda cildin katmanları (epidermis, dermis, hipodermis) 

zarar görür ve akut cilt reaksiyonları ya da geç yan etkileri gözlenir. Akut cilt 

toksisitesindeki artış, baş boyun bölgesinden tedaviye giren hastalarda klinik olarak 

gözlenmektedir. Bu artan cilt reaksiyonlarının olası nedenlerinden birinin, hasta 

sabitlemek için kullanılan termoplastik maske materyalinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Ayrıca bu maskelerin yüksek enerjili foton demetlerinin sahip olduğu 

cilt koruyucu (skin sparing) etkiyi azaltması, radyoterapide dikkat edilmesi gereken 

önemli bir konu olarak literatürde birçok çalışmacı tarafından araştırılmıştır. [11, 14, 21, 

33]  
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Cilt ve build-up bölgesinde dozun doğru olarak ölçümü, tedavi planlama sistemi 

için kullanılan hesaplama algoritmaların geçerliliği için gereklidir ve ayrıca cilde yakın 

bölgelerde oluşan target volüm ya da yumuşak doku içeren baş-boyun, göğüs duvarı 

gibi kanser tedavilerinde önemli rol almaktadır. Radyoterapide kullanılan yoğunluk 

ayarlı radyoterapi (IMRT) ve konformal tedavilerde cilt toksisitelerinde artış 

gözlenmektedir. Bu artış, sabitleme maskelerinden, çoklu alan ve oblik ışınların 

kullanılmasından kaynaklanmaktadır. [8, 10, 47] Bilateral statik alanlar, helikal 

tomoterapi ve sekiz alanlı IMRT tedavi tekniklerin kullanıldığı bir çalışmada [10] cilt 

dozu, konvansiyonel bilateral alanları içeren teknikte %69 olarak ölçülmüştür. Helikal 

tomoterapi tekniğinde ölçülen cilt dozunda, bilateral statik tekniği ile ölçülen cilt doz 

değerine oranla %2’ lik (%71) bir artış gözlenmiştir. IMRT tekniği ile ölçülen cilt dozu 

ise %82 olarak bulunmuştur. Bir başka çalışmada, IMRT için kullanılan termoplastik 

maskelerin cilt dozunda %18’ lik doz artışına neden olduğu bildirilmiştir. [7] 

Tedavi planlama sistemleri, cilt dozunu doğru olarak hesaplamada yetersizdir. 

[37] Cilt dozunun hesaplanmasının, kullanılan TPS programına ve tedavi tekniğine 

bağlılığı gösterilmiştir. [16] Tedavi planlama sistemlerinden bazıları cilt dozunu 

gerçeğe oranla %18,5 fazla göstermektedir. [8, 23]  

Termoplastik maskeler, farklı kalınlıklara ve farklı büyüklüklerde deliklere 

sahiptir. Hastaların sabitlenmesi için yapılan maskeler, gerdirilerek hastaya 

uydurulduğundan, işlem sonunda kalınlık ve delik çaplarında değişikliğe uğrarlar. Bu 

çalışmada, farklı çaplarda deliklere sahip termoplastik maskelerinin cilt dozuna 

etkilerinin Co–60 ve 6 MV foton enerjilerinde, Markus paralel plak iyon odası ve 

MOSFET dozimetri sistemiyle araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Foton ve Elektronların Madde İçerisinde Etkileşimleri 

Elektriksel yükü olmayan fotonlar (X-ışını, gamma ışını) madde içerisinden 

geçerken, fotoelektrik olay, kompton saçılması ve çift oluşumu gibi etkileşimlerde 

bulunurken hafif yüklü parçacık olarak bilinen elektron ve protonlar uyarılma ve 

iyonlaşma etkileşimi yaparlar. Ayrıca bu parçaçıklar, aynı enerjili ağır yüklü 

parçacıklarla karşılaştıklarında, kütleleri küçük olduğundan hızları yüksek olur. Düşük 

enerjilerde ise elektronlar, atom çekirdekleri tarafından geriye doğru saçılma 

yapabilirler. Fotonların ise belli bir kalınlıktaki madde içerisinden geçmesi sırasında 

enerjilerinde değişim gözlenmezken şiddetinde azalma meydana gelir. Fotonlar 

elektriksel yük taşımadığından, yüklü parçacıklarda olduğu gibi Coulomb kuvvetine 

maruz kalmazlar. Coulomb kuvveti, hareketli yüklü parçacıkların, atomun çekirdeğin ve 

orbital eletronların elektrik alanlarının arasında oluşan ve yüklü parçacıkların 

çarpışmasına ya da etkileşime neden olan kuvvet olarak bilinir. 

Elektronların madde ile etkileşimi ağır yüklü parçacıkların yaptığı etkileşime 

benzer. Bununla birlikte çok küçük kütleye sahip olduklarından, madde içerisinden 

geçerken geliş doğrultularından sapmaya ve çoklu saçılmaya uğrarlar. Sonuç olarak 

Bragg peak elektronlarda gözlenmez. Su ya da yumuşak dokuda ise elektronlar tıpkı 

diğer yüklü parçacıklarda olduğu gibi uyarılma ve iyonlaşmayla enerji kaybına uğrarlar. 

[20] 

2.1.1 Elektron Etkileşimleri 

Elektronlar bir ortama doğru yol alırken, birçok etkileşimlerde bulunurlar. 

Bunlar: 

1. Atomun elektronları ile inelastik çarpışma: İyonlaşma ve uyarılma 

2. Çekirdek ile inelastik çarpışma: Frenleme (Bremsstrahlung) 

3. Atomun elektronları ile elastik çarpışma 

4. Çekirdek ile elastik çarpışma 

İnelastik çarpışmalarda, elektronlar, iyonlaşma sırasında kinetik enerjilerinin bir 

kısmını kaybederler ya da foton ve uyarılma enerjisi gibi farklı enerjilere dönüşürler. 
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Fakat elektronlar, inelastik çarpışma sırasında çıkan parçacıklar arasında saçılırken 

kinetik enerji kaybetmezler. Düşük atom numarasına sahip su, yumuşak doku gibi 

ortamlarda, elektronlar atomik elektronlarla iyonlaşırken enerji kaybederlerler. Yüksek 

atom numarasına sahip kurşun gibi ortamlarda ise bremsstrahlung üretimi önemlidir. 

Atomik elektronlarla olan elastik çarpışmada, elektron madde içerisinde 

ilerlerken enerjileri, termal enerjiye ulaşıncaya kadar azalır ve de çevre atomları 

tarafından yakalanır.  

2.1.2 Foton Etkileşimleri: 

2.1.2.1  Fotoelektrik Olay: Düşük enerjili (< 0,5 MeV) bir fotonun, atomun bağlı 

elektronu ile etkileşimi sırasında, Ke enerjisine sahip bir elektronun açığa çıkması 

olayıdır. Fotoelektrik olayında gelen foton tüm enerjisini kaybeder.  

2.1.2.2  Kompton Saçılması: Bir gama fotonunun, atomun dış orbitaline zayıf bağla 

bağlanmış elektronla etkileşme sonucunda, Θ açısı yaparak saçılmasıdır. Bu sırada 

foton, enerjisinin bir kısmını elektrona verir. 

2.1.2.3   Çift Oluşumu: Bir fotonun, kütleleri aynı ve yükleri birbirine zıt olan bir 

elektronla pozitrona dönüşmesidir. Çift oluşumunun gerçekleşmesi için fotonun en az 1, 

02 MeV enerjiye sahip olması gerekmektedir. 

2.1.2.4   Nükleer Disintegrasyon: Yüksek enerjili bir fotonun (> 10 MeV), atomun 

çekirdeği tarafından absorplanması sırasında nötron açığa çıkmasıdır. Bu etkileşim 

sırasında foton yok olurken, çekirdek şekil değiştirerek farklı bir radyonüklid haline 

gelebilir. 

2.2 Yüzde Derin Doz, % DD 

Yüzde derin doz, belli kaynak-cilt mesafesinde, radyasyon alanının merkezi 

eksen boyunca ölçülen dozların, referans doz değerine oranıdır. Yüzde cilt dozu, ciltte 

ölçülen dozun referans doz değerine ( dmax
’ taki doz) oranıdır. 

 

             
cilt

cilt

referans derinlik

D
%DD = x100

D
                                                                (2-1) 
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Düşük X-ışınlarında referans derinlik ciltte iken, yüksek enerjili fotonlarda 

referans derinlik build-up derinliğine eşittir. 

Derin doz dağılımı, enerji, SSD, alan boyutu ve şekli, derinlik gibi 

parametrelerden etkilenmektedir.  

Alan büyüklüğü arttıkça saçılan rasyasyonun absorbe doza katkısı artar. Saçılan 

dozun artışı, fantom saçılmasının katkısıyla dmax derinliğinden daha büyük derinliklerde 

daha fazla olduğundan, % DD değerleri alan büyüklüğü ile artar. Bu artış enerjiden 

bağımsızdır. Alan bağımlılığı, yüksek enerjilerde saçılma ileri yönde olduğundan dolayı 

düşük enerjilere oranla daha azdır. 

Doz, kaynağa olan uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak değişmektedir. Bir 

noktadaki gerçek doz şiddeti ise, kaynaktan uzaklaştıkça azalırken, rölatif doz olan % 

DD değerleri SSD ile artmaktadır. Klinikte herhangi bir uygulamada kullanılan SSD, 

cihazın standart SSD’ den farklı olabilir. Bu yüzden Mayneord faktörü ile çevirme 

yapılır. (Formül. 2-2) 

Mayneord faktörü= 
2

2

2
1

2
max1

2
max2

)df(

)df(

)df(

)df(

+

+
×

+

+
                                                                ( 2-2) 

 

Bu formülde f2= klinikte kullanılan SSD, f1= standart SSD olarak 

kullanılmaktadır. 

2.3 Cilt  

Cilt, epidermis, dermis ve hipodermis katmanlarından oluşmuştur. Cildin 

epidermis tabakası yaklaşık 0,07 mm kalınlığındadır. Radyasyona en duyarlı katman 

olan epidermis tabakasında, yeni derinin oluşmasını sağlayan epitel hücreleri yer 

almaktadır. Epidermis katmanın hemen altında, damardan zengin ve 0,5-2mm 

kalınlığında dermis katmanı bulunmaktadır. Bu katmanda kan ve lenf damarı, yağ 

bezleri, sinirler, ter bezleri gibi önemli yapılar bulunmasından dolayı cildin gıda 

katmanı olarak tanımlandırılmaktadır. Cildin en alt tabakası ise hipodermis’ dir. Cildin 

aşırı ışınlanması sonucunda, dermis katmanında hipoksi, nekroz, fibroz gibi geç etki 

reaksiyonları, epidermis tabakasında ise eritem, desküamasyon gibi erken etki 

reaksiyonları gözlenmektedir. [26, 48] 
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Akut cilt toksisitesindeki artış, özellikle baş-boyun bölgesinden tedaviye giren 

hastalarda klinik olarak gözlenmektedir. Bu artan cilt reaksiyonlarının olası nedeninin, 

kısmen hasta sabitlemek için kullanılan termoplastik maske materyalinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ancak cilde düşük doz uygulandığında ise dermis tabakasında arta kalmış tümör 

hücrelerin metastazı ya da hastalığın nüks etmesi gibi sonuçlar klinik olarak 

gözlenmiştir. [4] 

2.4 Cilt Dozu 

Hastanın yüksek enerjili demetler ile tedavisinde cilt dozu, deri altındaki dmax 

derinliğinde meydana gelen maximum dozdan daha düşüktür. Çünkü yüksek enerjili 

demet, hastanın cildinden geçtikten sonra enerjilerini orjinlerinden uzağa bırakan 

yüksek enerjili elektronlar oluştururlar. Böylece absorbe edilen doz, dmax derinliğine 

ulaşıncaya kadar artış gösterir. Düşük enerjilerde ise bu durumun tersi söz konusudur. 

Düşük enerjili demetler, cilde yakın bölgede maximum iyonizasyon vererek sekonder 

elektronların ciltte oluşmalarına neden olurlar ve bu elektronlar enerjilerini bırakarak 

maximum dozun ciltte veya cilde yakın derinlikte oluşmasını sağlarlar. [20] 

Cilde yakın bölgede maximum iyonizasyon veren düşük enerjili demetlerin 

aksine yüksek enerjili demetler build-up bölgesi meydana getirir. Cildi koruma etkisi 

yüksek enerjili fotonların en önemli özelliklerinden biridir. Ancak bu etki, sekonder 

elektronların oluşturduğu elektron kontaminasyonu ile azaltılır. 

2.4.1 Foton Demetlerinin Elektron Kontaminasyonu 

Cilt dozu, ortamdan geri saçılan radyasyona ek olarak, gelen ışının elektron 

kontaminasyonun bir sonucudur. Radyoterapide kullanılan X ve γ ışınların hepsi, 

sekonder elektronlarla kontamine olurlar. Bu elektronlar; havada, kolimatörlerde veya 

diğer saçıcı materyallerde meydana gelen foton etkileşimleri sonucunda oluşurlar. Eğer 

bloklar için blok taşıyıcı kullanılırsa, sekonder elektronlar, blok tepsisinde, hasta-tepsi 

arasındaki hava boşluğunda meydana gelen foton etkileşimleriyle oluşurlar. Ayrıca 

kullanılan blok tepsisi cilt dozunu arttırmaktadır. Bununla birlikte alan büyüklüğünün 

artmasıyla, dmax ile cilt arasındaki bölgede oluşan doz ya da build-up bölge dozu 

artmaktadır. [5, 20] 
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2.4.2 Cilt Koruyucu Etki (Skin Sparing Effect) 

Yüksek enerjili X-ışınların bir madde ile etkileşimi sırasında oluşan sekonder 

elektronların enerjilerini ciltten daha uzak derinliklere bırakarak, ciltteki dozun 

azalmasına neden olurlar. Cildin korunduğu bu duruma klinik olarak cilt koruyucu etki 

(skin sparing effect) denir. [29] Yapılan araştırmalar sonucunda, build-up bölgesinde 

doz dağılımının birçok parametreye bağlı olduğu gösterilmiştir. Bu parametrelerden 

bazıları, demet enerjisi [1, 14, 20, 21, 25, 28, 35, 39, 49, 51], SSD [1, 11, 19, 24, 25], 

alan büyüklüğü [33, 36, 39, 44], huzmenin cilde eğimli gelmesi [8, 20], blok tepsisi [3, 

4, 9, 11, 25], tedavi masası [29], immobilizasyon yatakları [21, 28], immobilizasyon 

aracı olarak kullanılan termoplastik maskelerdir. [11, 14, 15, 28, 33, 43]. Yüksek 

enerjili fotonlar için önemli olan cilt koruyucu etki, sadece cilt yüzeyi için değil cilt altı 

dokular için de başarılabilir. Cilt koruyucu etki, derine yerleşmiş tümör tedavilerinde, 

megavoltaj demetlerinin önemli bir avantajıdır. Yüzeysel ve ortavoltaj demetleri bu 

etkiyi göstermez. Çünkü onların maximum dozu ciltte oluşmaktadır. 

2.4.3 Absorbe Edici Materyal – Cilt Mesafesi Etkisi 

Herhangi bir absorbe edici materyal yokken demet içerisinde oluşan elektron 

kontaminasyonuna, kolimatörden yayılan sekonder elektronlar neden olmaktadır. 

Absorbe edici materyalinin kalınlığı, demet içerisinde oluşan sekonder eletronların 

erişim mesafesinden büyük ise, kolimatör elektronlarının hepsi absorbe edilirken 

absorbe edici materyal, elektron kontaminasyonun ana kaynağı olur. Absorbe edici 

materyal olarak kullanılan blok tepsisi ile hasta cildi arasındaki mesafenin artışıyla, cilt 

üzerine gelen elektron akımı, ışın diverjansından dolayı azalır. Böylece, blok tepsisinin 

ciltten uzağa yerleştirilmesiyle cilt koruyucu etki gerçekleştirilir. 

Co–60 γ demetlerinde, küçük alanlar için saçıcı ile cilt arasındaki hava 

boşluğunun 15- 20 cm olması, cildin korunması için kabul edilebilir değerdir.  

2.4.4 Alan Etkisi 

Rölatif cilt dozu, alan büyüklüğüne bağlıdır. Alan arttırıldığında build-up 

bölgesinde doz artar. Bu artış, kolimatör ve havadan yayılan elektron artışından 

kaynaklanmaktadır. Co–60 γ demetleri için; 

Tepsi-kaynak mesafesi
Optimum cilt koruyucu etki=

Yuvarlak alanın çapı
                                 (2-3) 
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olarak gösterilmiştir. 5x5 cm2 alanda bu değerin gerçekleşmesi için absorbe edici 

materyal- kaynak mesafesi 12 cm yeterli iken 30x30 cm2 alan için bu değer 67 cm' dir. 

[20] 

2.4.5 Elektron Filtreleri 

 Foton demetleri ile yaklaşık olarak atomik numarası Z = 30–80 arasında ve γ 

ışınlarını absorbe edici bir materyal olan elektron filtreleri kullanıldığında cilt dozu 

azalır. Elektron filtreleri sekonder saçıcı elektronların azalmasına neden olur. Orta 

değerde atomik numaraya sahip absorbe edici materyalin, ileri yönde elektron 

saçılmasını azaltmadığı gözlenmiştir. [9, 20] 

 Işık alanın muhafaza edilebilmesi için, Saylor ve Quillin [40], elektron filtre 

olarak kurşunla kaplanmış camın kullanılmasını önermişlerdir. Fakat kırılabilme 

özelliğinden dolayı ciddi problemlere neden olmuştur. Genel olarak bastırılmış tahta 

levha üzerine monte edilmiş kalay kullanılır. Teorik olarak elektron filtrenin kalınlığı, 

sekonder elektronların maximum erişim mesafesine eşit olmalıdır. Co–60 için bu 

kalınlık 0,5 g/ cm2 veya 0,9 mm kalay iken yüksek enerjiler için bu kalınlık, 

elektronların maximum erişim mesafesinden küçük olmalıdır. 

2.4.6  Oblik Açıların Cilt Dozuna Etkileri 

Gelen ışın açısının artması, cilt dozu artışına neden olmaktadır. Klinik olarak ise 

yandan gelen ışın açıları kullanıldığında, hastada birisk dediğimiz canlı reaksiyonlar 

gözlenmektedir. 

Jackson [20], ERS (elektron range surface) kavramından dolayı, gelen ışının 

açısının artmasıyla cilt dozunun arttığını açıklamıştır. ERS, sekonder elektronların üç 

boyutlu görünümüdür ve dağılımı, ortamla etkileşen fotonların ince demeti ile üretilir. 

Co–60 γ demetleri için ERS, elipsoid şeklindedir ve aksiyal yönleri 5x24 mm' dir. 
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Şekil 2-1: ERS (electron range surface) 

 

Oblik açıların kullanılması ile cilt dozu artarken, buna bağlı olarak maximum 

build-up derinlik düşer. Yani doz, oblik açılarda hızlı bir şekilde maximum değere 

ulaşır. (Şekil 2-1) 

2.5 Build-up Bölge Dozu 

Yüksek enerjili fotonlar dokuya, cihaz kafasından çıkan primer hüzme ile 

birincil foton demetleri şeklinde taşınır. Dokuya ulaşan birincil fotonlar, sekonder 

elektronları üretirler. Üretilen bu sekonder elektronlar doku içerisinde dağılım 

göstererek tüm enerjinin absorblanmasını sağlar. Enerjinin absorblanması genellikle 

sekonder elektronların yönüne ve erişim mesafesine bağlıdır. Kaynaktan gelen birincil 

fotonların giriciliği az olmasından dolayı, dokunun hemen altında ya da cilt altında 

oluşan birincil radyasyonun miktarı azdır. Bu nedenle düşük enerjili ve ortavoltaj X-

ışınlarında maximum doz, hemen ciltte ya da cilde yakın bölgede oluşur. Yüksek 

enerjili X-ışınlarında ise durum biraz farklıdır. Dokuda oluşan sekonder elektronların 

erişim mesafelerinin biraz daha uzun olmasından dolayı, primer hüzmeden açılı olarak 

saçılırlar. Bu saçılım literatürde kompton etkileşimi olarak verilmektedir. Bu etkileşim 

sonucunda oluşan Ke enerjisine sahip elektronlar, doku içerisinde ileri yönde hareket 

ederek enerjinin daha derinlerde absorblanmasını sağlar. Böylece yüksek enerjili 

fotonlarda maximum doz daha derinlerde oluşur. (Tablo 2.1) Oluşan bu maximum 

dozun bulunduğu noktaya build-up noktası, cilt ile bu nokta arasındaki bölgeyede build-

up bölgesi denir. 
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Tablo 2.1: Radyoterapide kullanılan çeşitli radyasyon enerjilerinde maksimum doz 
derinlikleri 

Enerji Orto- voltaj Co–60 4 MV 6 MV 10 MV 15- 18 MV 

Derinlik (cm) 0 0,5 1 1,5 2,5 3,0- 3,5 

 

2.6 Ciltte ve Build-up Bölgesinde Doz Ölçümü 

Build-up bölgesinde meydana gelen doz artışının hızlı olması nedeniyle, demet 

boyunca dozimetre büyüklüğü küçük olmalıdır. Bu nedenle extrapolasyon iyon odaları, 

bu ölçümler için ideal aygıtlardır. Ancak bu aygıtlar sadece birkaç merkezde 

bulunduğundan, bu ölçümler için alternatif olarak, paralel plak iyon odaları 

kullanılmaktadır. Birkaç araştırmada, build-up bölgesinde paralel plak iyon odası 

kullanılarak yapılan ölçümlerde oluşan hatalar incelenmiştir. Bu hatalar, iyon odasının 

duvarlarından saçılan elektronlardan kaynaklanmaktadır. Çözüm olarak küçük plak ve 

geniş koruyucu çembere sahip iyon odalarının kullanılması önerilmektedir. Buna 

ilaveten iyon odaları, build-up bölgesinde önemli polarite etkisi göstermektedir. Bu 

polarite etkisi, negatif ve pozitif polaritelerle elde edilen okumaların ortalamaları 

alınarak düzeltilir. [13, 24] Gerbi ve Khan, paralel plak iyon odaları hakkında birçok 

çalışma yapmışlar ve build-up bölgesinde paralel plak iyon odaları ile yapılan 

ölçümlerde doz yanıtının, gerçekteki değerinden daha fazla olduğunu bulmuşlardır. 

Düşük enerjili demetler için ise bu hata, ciltte ciddi anlamda önem kazanmaktadır. Bu 

iyon odaları ile yapılan çalışmalarda, Co–60 gamma ışınları kullanıldığında ciltteki doz 

artışının %9' dan %20 ' ye çıktığı gözlenmiştir. 

Paralel plak iyon odalarından başka, build-up bölgesinde doz ölçümü için TLD' 

ler (termoluminesans dozimetre) kullanılır. Bu dozimetreler rod, çip, mikro çip ve toz 

şeklindedirler. Canlılar üzerinde yapılan cilt dozu ölçümlerinde TLD' ler hastanın 

cildine yerleştirilir. 
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2.7 Cilt Dozu Ölçüm Araçları 

2.7.1 Ekstrapolasyon İyon Odaları 

1937 yılında Failla tarafından tasarlanmıştır. Bu iyon odalarının kullanımı 

fantomlarla yapılan cilt dozu ölçümleri için uygundur. Ekstrapolasyon iyon odasının 

sistematiği Şekil 2-2 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2-2: Ekstrapolasyon İyon Odası 

 

Demet, karbondan yapılmış ince yaprak şeklindeki üst elektrottan içeri girer. 

Koruyucu halka tarafından çevrelenmiş toplayıcı elektrot, elektrometreye bağlanır. Bu 

iki elektrot arasındaki mesafe ise mikrometre ile ayarlanmaktadır. Bu iyon odalarında, 

elektrot mesafesinin fonksiyonu olarak ölçülen iyonizasyon eğrileri, elektrot 

mesafesinin sıfır olduğu değere ekstrapolere edilerek, cilt dozları bulunur. 

2.7.2 Paralel Plak İyon Odası 

Paralel plak iyon odaları, elektrot aralığı çeşitliliği haricinde ekstrapolasyon iyon 

odalarına benzer. Paralel plak iyon odalarının elektrot aralığı küçük ve sabittir. Yaklaşık 

2 mm' dir. (Şekil 2-3) 
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Şekil 2-3: Paralel Plak İyon Odası 

 

Cilt dozu değerleri, 2 mm elektrot mesafesine ve dar koruyucu halkaya sahip 

paralel plak iyonizasyon odası ile elde edildiğinden, bu iyon odalarının ölçtüğü fazla 

dozların (over response) gerçek değerlerini veren ekstrapolasyon iyon odası cevaplarına 

eşdeğer cevaplar elde etmek için, Velkley ve ark. nın ekstrapolasyon iyon odası 

ölçümlerinden yararlanarak geliştirdikleri düzeltme yöntemleri kullanılır. Velkley ve 

ark. nın geliştirdiği, Gerbi ve Khan tarafından da son şekli verilen bağıntı ve paralel 

plak iyon odasına ait fazla doz düzeltme faktörleri (2-4, 2-5) aşağıda gösterildiği gibidir. 

[12, 24, 27, 33] 

( ) ( )
)

d

d
(

maxel)E,0(E,dPE,d'P
α−

××ξ−=                                                                          ( 2-4) 

( ) ( )[ ] ( )8.15CIR982.1666.1E,0 −×+−=ξ                                                                      (2-5) 

P’ (d, E) = Düzeltilmiş derin doz, 

P (d, E) = Ölçülmüş derin doz, 

ξ (0, E) = Enerjiye bağlı iyon odası düzeltme faktörü, 

IR = TPR 20
10 şeklinde ölçülen oranıdır. 

α = 5.5 (sabit bir değer)  

l = elektrot mesafesi 

C = yan duvar-toplayıcı mesafesi 
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Paralel plak iyon odaları, düşük veya yüksek enerjili elektron demetleri ve 

megavoltaj foton demetlerinin cilt dozu ve build-up bölgesinde derin doz ölçümleri için 

kullanılır. Paralel plak iyon odasının etkin ölçüm noktası, ön pencerenin iç yüzeyinin 

merkezidir. 

Build-up bölgesinde, elektronlar dengededirler. Bu durum, iyon odasının yan 

duvarından kaynaklanan elektron akım pertubasyonundan dolayı iyon odasında 

perturbasyon etkilerine neden olmaktadır. 

Paralel plak iyon odalarının bazıları, build-up bölgesinde, önemli polarite etkisi 

göstermektedir. Bu etki her iki kutupta ölçü yapıp, ortalaması alınarak 

hesaplanmaktadır.  

2.7.3 MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effects Transistor) 

İlk MOSFET dozimetrisi 1974 yılında Holmes-Siedle tarafından başlatılmıştır. 

MOSFET dozimetrisi (Şekil 2-4), PC yazılım, mobile MOSFET okuyucusu ve 

MOSFET dedektörlerinden oluşmuştur. MOSFET dedektörlerinin keşfi, iyonlaştırıcı 

radyasyon ölçümleri için yeni bir gelişme olmuştur. 

 

                                 

Şekil 2-4: MOSFET Dozimetri sistemi 

 

Radyoterapide kullanılan MOSFET, Drain (D), Source (S) ve Gate (G) olmak 

üzere üç bacaktan oluşmuştur. Drain bacağı ile Source bacağı arasında SiO2 tabakası 

bulunmaktadır. Polisilikon gate elektroduna, yeterli büyüklükte negatif voltaj 

uygulandığında, oluşan boşlukların bir kısmı, silikon substrat ve source ile drain 

bölgelerden silikon oksit yüzeyini keser. (Şekil 2-5) Hemen bu bölgede, yeterli miktarda 

boşluk konsantrasyonu birikir ve iletken kanal ile source-drain arasında bir akım geçişi 
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sağlanır. (Ids). Kısaca p-tipi maddenin birleşim yüzeyine yakın olan kısmında pozitif 

yük birikir. Bu biriken yük, akımın source bacağından drain bacağına geçmesini sağlar. 

Şekil 2-6’ da n-tipi MOSFET’ in akım yönü gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-5: p-kanallı MOSFET’ in sistematik kesiti 

 

 

                             
 
 
 
 
 
 

Şekil 2-6: n tipi MOSFET’ in akım akışı 

 

Akım akışını sağlayan voltaj, threshold olarak bilinen eşik voltajıdır. (VTH) 

Voltaj değişiminin birimi mV dur. [2, 30] Eşik (VTH ) voltaj ile SiO2 ( gate oksit) 

katmanındaki absorbe doz ölçülür. Özetle MOSFET dedektörünün genel prensibi, gate 

oksit bacağında elektron- boşluk çiftlerinin üretilmesidir. 

MOSFET aygıtı, radyasyona maruz kaldığında, duyarlı bölge olarak bilinen 

silikondioksit (SiO2) tabakasının içerisinde 3 olay gözlenmektedir. 
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a-) Oksit içerisinde tuzağa yakalanmış yüklerin build-up' ı 

b-) Arayüz tuzakların sayısında artış 

c-) Oksit tuzakların sayısında artış 

Elektron-boşluk çiftleri, gelen ışın tarafından SiO2 katmanı içerisinde üretilirler. 

Boşluklar, negatif voltaj değişiminin meydana geldiği Si/ SiO2 ara yüzeye doğru 

rastgele biçimde hareket ederken, boşluklardan 4 kat daha fazla olan ve oda sıcaklığında 

SiO2 içerisinde hareket halinde olan elektronlar, hızlı bir biçimde gate elektrottan 

çıkarlar. MOSFET' in duyarlı bölgesi olan oksit tabakasında depolanan enerji, sekonder 

elektronlar tarafından bırakılır. Işınlamadan önce ve sonra ölçülen voltaj değişimleri 

arasındaki fark doz ile orantılıdır. 

MOSFET dozimetrelerin ışınlanması, pasif (gate üzerinde voltaj olmaması) ya 

da aktif (pozitif gate bias voltaj) modunda olabilir. Pozitif gate bias, SiO2 katmanında 

üretilen elektron-boşluk çiftinin rekombinasyonunun azalmasına ve MOSFET yanıtının 

lineer olmasına neden olur.  

Işınlamadan hemen sonra doz bilgilerinin elde edilmesi, dedektörlerin sahip 

olduğu iyi duyarlılık, tekrar üretilebilirlilik, kararlılık ve sıcaktan minimum etkilenmesi 

gibi özellikler, radyoterapide MOSFET dozimetrisinin popülaritesinin artmasını 

sağlamıştır.  

Thomson ve Nielsen Elektronik, Ltd. Şirketinden iki çeşit MOSFET 

dozimetreleri piyasaya sunulmuştur. Bunlardan bir tanesi standart model (TN-502RD), 

diğeri ise yüksek duyarlılık modeli (TN-1002RD) dir. Yüksek- duyarlı MOSFET 

dozimetreleri, standart modelden 3 kat daha duyarlıdır. [50] 

MOSFET dedektörünün su eşdeğeri ölçü derinlikleri yaklaşık olarak 0,8 mm ve 

1,8 mm' dir. [25, 36] Dedektörün çok küçük alana (< 0,1 mm) sahip olması ve ayrıca 

kalınlığının ince (< 100 µm) olması, doz değişiminin fazla olduğu bölgelerde ve nokta 

doz ölçümleri için, MOSFET dozimetrisini ideal kılmıştır. [2, 45] 

MOSFET dedektör içerisinde, dozu okuyan sensörler vardır. Bu sensör ya da 

alıcılar, poliamid kablo ile ayrılmış, 0,6 mm kalınlığındaki siyah epoxy’ nin (Şekil 2-7) 

altına monte edilmişlerdir. [38] Hasta ışınlama sırasında genel olarak, MOSFET 

dedektörünün düz tarafı (su eşdeğer kalınlık 0,8 mm) cilde doğru, bombeli kısmı (su 
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eşdeğer kalınlık 1,8 mm) dediğimiz epoxy tarafı ışın kaynağına bakacak şekilde 

ayarlanır. [41] 

 

 

 

 

Şekil 2-7: Dedektör ucu, Epoxy 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-8: MOSFET build-up kep 

 

Build-up kep, aluminyumdan yapılmıştır. (Şekil 2-8) 8 mm çapında yarım küre 

şeklinde olup altında 3 mm kalınlığında düzlük bulunur. Bu düzlükte, MOSFET 

dedektörüne uyarlanmış oluk bulunmaktadır. Aluminyumun yoğunluğu, 2,7 g/ cm3’ tür. 

8 mm derinliği, su içerisindeki 2,15 cm’ lik derinliğe karşılık gelmektedir. Bu derinlik, 

6 MV enerjinin dmax derinliğinden fazla, 10 MV enerjinin dmax derinliğinden küçüktür. 

MOSFET, düşük enerjili fotonlarda enerji bağımlılığı özelliğine sahip olduğundan 

build-up kep materyali olarak aluminyum iyi bir seçimdir. Thomson ve Nielsen, 

prinçten yapılmış build-up kep kullanımını önermişlerdir. Bu kepin yoğunluğu 8,5 g/ 

cm3 olup, çapı 6,35 mm’ dir. Bu derinlik, su içerisindeki 5,4 cm derinliğe tekabül 

etmektedir. Thomson ve Nielsen su eşdeğer build-up keplere sahiptir. Bu kep’lerin 

boyutları 1cm, 1,5 cm ve 2 cm’ dir. [30] 

MOSFET dedektörlerin ömrü sınırlıdır ve üretici tarafından önerilen doz 

limitine ulaşıldıktan sonra kullanılmaz. Bu limitler, gate oksit tabakasında oluşan 
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yüklerin doyuma ulaşmasına bağlıdır. Ayrıca ölçülen maximum doz, MOSFET 

dedektörlerin duyarlılığına ve tipine bağlıdır. 

MOSFET dedektörlerinin teknik özellikleri  

Doğruluk: Dozimetre doğruluğu, doz ömrünü geçtiğinde yaklaşık olarak %4 tür. Ancak 

her 7000 milivoltluk kalibrasyonda bu doğruluk korunacaktır. [6] 

Duyarlılık: Tipik standart MOSFET dozimetrelerinde, 1 MeV' den büyük foton 

enerjilerinde duyarlılık, 2,7 mV / cGy' dir. 

Çözünürlük, Kapasite, Doz Oranı: Sistem, < 20,000 mV voltaj ve 0,01 mV 

çözünürlük kaydeder. Yüksek bias voltajında doz oranı ise 7000 cGy' dir. 

Stabilite ve Lineerite: Stabilite, birikmiş maximum dozun %1 oranından daha 

küçüktür. Lineerite ise okunan toplam dozun %1' inden daha küçüktür. [6] 

Tekrar edilebilirlilik: Co-60 için %68, 20 cGy için < %3, 100 cGy için < %1,2 ve 200 

cGy için < %0,8 

Açısal Bağımlılık: 1MeV-20 MeV enerji aralığında, açısal bağımlılık ± %2' dir. 

Dozimetre ömrü ve başarısızlığı: Dozimetre, üretim tarihinden itibaren 1 yıl 

karakteristik özelliklerini muhafaza eder. 15 dk' lık ışınlamada, 200 cGy verilen doz için 

başarısızlık oranı < %3 [6] 

2.7.4 GAFCHROMIC® EBT Film: 

Gafkromik EBT2 filmler, yüksek enerjili fotonların cilt dozu ölçümleri için 

kullanıma elverişlidir. Radyokromik filmlerin yüksek uzamsal çözünürlük ve düşük 

spektra duyarlılık özellikleri onları cilt dozu ölçümleri için ideal kılmaktadır. 

Gafchromic® EBT film diğer radyokromik filmlerden daha hassas olarak geliştirilmiştir. 

Bu yüksek duyarlı radyokromik filmler, IMRT' de kullanılan yüksek enerjili fotonların 

absorbe dozlarını ölçmek için tasarlanmıştır. 

EBT filmler 6 µm kalınlığındaki yüzey katmanı ile ayrılmış, 2 tane aktif 

katmandan (toplam kalınlığı 34 µm) oluşmuştur. Bu aktif katmanlar 2 tane polyester 

tabaka ile korunmaktadır ve filmin toplam kalınlığı 0,234 mm' dir. EBT filminin yapısı 

aşağıdaki Şekil 2–9’ da görülmektedir. 



 18

 

Şekil 2-9: Radyokromik filmler 

 

EBT filmi atomik olarak %42,3 C, %39,7 H, %16,2 O, %1,1 N, %0,3 Li, %0,3 

Cl elementinden oluşmakta olup etkin atom numarası 6,98’ dir. Film ışınlandığında 

monomer bileşenlerden oluşan film kaplaması koyu mavi renkli polimer yapıyı 

oluşturacak şekilde reaksiyona girer. Yani ışınlama sonrası filmdeki renk değişimi filmi 

oluşturan monomer bileşenlerin polimerleşmesinden kaynaklanmaktadır. Radyokromik 

filmlerin radyasyona cevabı kırmızı ışıklı dansitometreler kullanılarak bulunur. Çünkü 

bu filmler en iyi absorbsiyonu 678nm’ lik bir absorbsiyon pikiyle 600–700 nm dalga 

boyları arasında göstermektedir. EBT filmin de spektroskopik özellikleri diğer 

radyokromik filmlere benzemekle birlikte bu filmin maksimum absorbsiyon bölgesi 

daha düşük dalga boyuna kaymış olup maksimum absorbsiyon piki 633 nm’ dir. 

Radyokromik film dozimetrisi için öneriler AAPM Task Group 55 numaralı raporda 

verilmektedir. [32] 

Işınlamadan 2 saat sonra dozimetrik değerlendirme yapılabilir. Gafchromic® 

EBT film, eksternal RT, özellikle IMRT ve brakiterapi uygulamalarında kullanılmakta 

ve ışınlamadan sonra banyo gereksinimi göstermemektedir. Banyo gereksinimi 

göstermemesi film dozimetrisindeki belirsizliklerden birini elimine eder. 1cGy ile 800 

cGy arasındaki dozlara hassas olup, keV tan MeV a kadar uzanan enerji bağımsızlığı 

vardır. Doku eşdeğeridir. 0,1 mm den iyi uzaysal çözünürlüğe sahiptir. Uzun süre 

floresan ışığına maruz kalma hariç, oda ışığına hassas değildir. Suya dirençlidir. 
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2.7.5 TLD (Termolüminesans Dozimetri) 

Bir atomun enerji düzeyleri arasında en dolu band valans bandı, en az dolu bandı 

ise iletkenlik bandı olarak bilinmektedir. Bu bandlar arasında, bazı inorganik 

maddelerin oluşturduğu yasak bölge bulunmaktadır. Valans bandı içerisindeki 

elektronlar yeterli miktarda enerji aldıklarında iletkenlik bandı olan boş enerji seviyeli 

bandına yükselirler. Bu olay sonucunda valans bandında pozitif delik denilen boşluklar 

oluşur ve bu boşluklar bulundukları bandlarda bağımsız olarak hareket ederler. Bu 

değişimler kusursuz inorganik kristaller için geçerlidir. Fakat gerçekte kristal içerisinde 

bulunan kirlilik ve kusurlardan dolayı yasak bölge içerisinde tuzak adı verilen lokal 

enerji düzeyleri oluşur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2-10: a) 
Normal kristal yapı görünümü, b) Işınlanmış kristal yapı görünümü, c)ısıtma 
işlemi sonucu termolüminesans (TL) fotonu oluşumu 

Materyal ışınlandığında valans bandındaki elektronlar enerji alarak iletkenlik 

bandına doğru hareket ederlerken valans bandında pozitif delikler meydana gelir. Bu 

sırada iletkenlik bandına doğru hareket eden elektronların bir kısmı tuzağa yakalanırlar. 

Materyalin ısıtılması sonucunda tuzağa yakalanan elektron- boşluk çiftleri kurtulurlar ve 

yeniden birleşirler ya da valans bandına geri dönerler. Bu sırada yayılan ışığa 

“floresans” denir. Elektronların tutulduğu tuzak derinlerde değilse oda sıcaklığı bu 

elektronların tuzaktan kurtulması için yeterlidir. Bu durumda tuzaktan kurtulan 

elektronlar valans bandına geri dönerken fosforesans denilen foton ışını yayarlar. Çok 

derinde bulunan tuzaklara yakalanmış elektronlar ise ancak termal enerji verilmesiyle 

kurtulmaktadır. Böylece iletkenlik bandına ulaşan elektronlar geri dönerken foton ışını 
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yayarlar. Bu olaya “termolüminesans” denir. (Şekil 2-10) TLD maddesinin ısıtılmasıyla 

yayınlanan TL ışığı fotomültiplikatör tüp ile ölçülmektedir. Birçok TLD maddesi bu tür 

tuzaklar içermektedir. Bu maddelerin kendine özgü enerji düzeyleri olmasından dolayı 

geçiş sırasında yayınlanan foton ışıklarının enerjileri karakteristiktir ve yayınlanan ışık 

şiddeti, tuzaklara yakalanmış elektronların sayısı ve kristal tarafından absorbe edilen 

toplam radyasyon dozuyla orantılıdır. 

TLD materyalleri fiziksel ve kimyasal olarak üretilirler. Radyoterapide sıklıkla 

kullanılan materyal lityum florittir. Bu maddenin özelliği ise magnezyum ve titanyumla 

saflığı bozulmuş olmasıdır. 

TLD 100 ( %92,5 Li 7); X ve γ ışınlarının ölçümünde kullanılır. 

TLD 600 ( %95,6 Li 6); nötron ölçülerinde kullanılır. 

TLD 700 ( Li 7); X ve γ ışınlarının ölçümünde kullanılır. 

Foton dozimetrisinde rutin olarak TLD 100 kullanılmaktadır. 

Radyoterapide kullanılan TL dozimetrelerin, tekrar kullanılabilirlilik, 

radyasyona karşı çok duyarlı olmasından dolayı dedektör boyutlarının küçük olması, 

geniş doz aralığında lineerite, doku eşdeğeri olması gibi birçok avantajları vardır. 

2.8 Hasta Sabitleme Tekniğinde Kullanılan Termoplastik Maske 

Baş-boyun tümörlerinin tedavisi sırasında, hastanın istemsiz baş hareketleri, baş 

anatomisinin kompleks yapısından dolayı önemli hataya neden olmaktadır. Bu durumu 

engellemek için, uzun yıllar boyunca yapılan çalışmalar sonucunda kişiye özel yüz 

maskeleri geliştirilmiştir. 

1981 yılına kadar maske materyali olarak fiberglastlar, sentetik reçine-pamuk 

bileşimi materyaller, poliüretan köpük, alçı ve sentetik reçine bileşimi materyaller 

kullanılmıştır. 1982 yılından sonra Scotchcast, Scotchflek, Baycast, Neofrakt, 

Orthoplast, Hexcelite, Orfit ve kurban lifleri gibi maddeler maske materyali olarak 

kullanılmaya başlamıştır. [34] Uzun yıllar bu maskeler üzerinde fiziksel, kimyasal ve 

dozimetrik çalışmalar yapılmış, sonuçlar yayınlanmıştır. Bu çalışmalara göre; fiberglast 

ve pamuk-sentetik reçine bileşimlerinin yapışkan, allerjen ve ham madde durumunda 

toksik oldukları belirtilirken, Baycast' dan yapılan maskeler stabilite nedeniyle 

radyasyon alanları maskeden kesilememiş ve bu nedenle de hastada ciddi cilt 
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reaksiyonlarının oluştuğu açıklanmıştır. Co–60 demetlerinde ağa benzeyen bir yapıya 

sahip Hexcelite maske materyali cilt dozunu %76’ ya çıkarırken, bir başka çalışmada 

Orfit maske materyali cilt dozunu %66,2 yükseltmektedir. [31, 34] 

Kullanılan maskelerin, kalınlığının ve deliklerin sıklığının, cilt dozu üzerinde 

önemli etkileri vardır. Baş- boyun sabitleştirmede kullanılan maskelerin hazırlanmasının 

kolay olması, zaman almaması ve maddi anlamda ucuz olması, artifakt yapmadığı için 

rahat kullanımı, radyasyon alanlarının hasta cildine değil maske üzerine çizildiği için 

hastanın sosyal yaşantısında rahatlık sağlaması gibi birçok avantajları vardır. 

Bu çalışmada, termoplastik maskelerin cilt dozuna etkileri araştırılmıştır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereçler 

Bu çalışmada; 

1. Siemens Oncor Impression IMRT lineer hızlandırıcı 

2. Cirus Co–60 cihazı 

3. Aquaplast thermoplastik maske 

4. RW3 Katı su fantomu 

5. PTW Unidos elektrometre 

6. MOSFET  

7. MARKUS tipi paralel plak iyon odası kullanılmıştır 

 

3.1.1 Siemens Oncor Impression Lineer Hızlandırıcı 

 6 ve 18 MV’ lik foton ile 6, 7,5, 9, 12, 15 ve 18 MeV elektron demetlerine sahip 

olan Siemens Oncor Impression Lineer Hızlandırıcı, 82 çift lift bulunduran bir 

kolimatör sistemine sahiptir. Lif genişliği izomerkez noktasında 1 cm’ dir. Bu lineer 

hızlandırıcıda durağan dalga hızlandırıcı, 2700’ lik eğici magnet, çift saçıcı, 15º, 30º, 

45º, 60º sanal kama filtreler ve 15º, 30º, 45º, 60º fiziksel kama filtreler kullanılmaktadır. 

Ayrıca elektron uygulamalarında 10x10 cm2, 15x15 cm2, 20x20 cm2 ve 25x25 cm2’ lik 

standart alanlı konüsler kullanılır. Foton uygulamalarında ise SSD=100 cm’ de en 

büyük açık alan boyutu 40x40 cm2’ dir. Cihazın diğer bir özelliği ise IMRT 

yapılabilmesidir. 

3.1.2 Cirus Co-60 Cihazı 

Bu cihazda, Kobalt–59 elementinin nötron bombardımanıyla oluşan ve çapı 2 

cm olan Co–60 kaynağı kullanılmaktadır. Bu kaynağın, 60Nikel elementine 

bozunmasıyla, 1,17 ve 1,33 MeV' lik, 2 pik ile γ ışınları meydana gelir. Bu γ -ışınların, 

ortalama enerjisi 1,25 MeV’ dir. SSD= 80 cm’ de maximum açık alan boyutu 35x35 

cm2’ dir. Cihazın dmax ≈ 0,5 cm’ dir. Blok taşıyıcı plaka 0,5 cm kalınlığında perspektir. 

Kaynak- blok taşıyıcı plaka mesafesi 55, 3 cm’ dir. 
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3.1.3 Aquaplast Termoplastik Maske 

Termoplastik maskeler, ısıtıldıklarında yumuşayıp şekil verilecek kıvama gelen 

ve soğutulduklarında ise tekrar sertleşen, zincir içinde kovalent, zincirler arası van der 

Walls bağlara sahip polyester malzemeden yapılmışlardır. Bu özelliğinden dolayı farklı 

hastalarda tekrar tekrar kullanılabilirlilik sağlamıştır. 

Aquaplast maske, 140 fahrenheit (60 0C) sıcaklıkta yumuşayarak şeffaf ve 

kolayca şekil verilebilecek hale gelir. Soğutulduğunda ise verilen şekli muhafaza etmesi 

önemli bir özelliğidir. 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm ve 4,8 mm kalınlıklara sahip bu 

maskelerin %20- 40 ı deliklendirilmiştir. Bu çalışmada 1,6 mm kalınlığa sahip maske 

materyali kullanılmıştır. 

3.1.4 RW–3 Katı-Su Fantomu 

RW–3 katı su fantomu, (PTW, Freiburg, Germany) beyaz polistiren’ den 

yapılmış olup içerisinde %2 TiO elementi bulunmaktadır. Bu materyalin fiziksel 

yoğunluğu 1,045 g/cm3, elektron yoğunluğu 3,43x1023 e/cm3 (su: 3,343x1023 e/cm3) tür. 

1, 2, 5 ve 10 mm kalınlığında plakalar şeklinde üretilen bu fantomlar (Şekil 3-1), yüksek 

enerjili radyasyon dozimetrilerinde kullanıma elverişlidir ve boyutları 40x40 cm2’ dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-1: Katı-su fantomu 

 

3.1.5 PTW Unidos Elektrometre 

Foton ve elektron ışın dozimetrisinde doz ve doz hızının ölçümünde kullanılan 

PTW Unidos elektrometre ile Gy, Sv, R, Gy/min, Sv/min ve R/min gibi farklı 

radyasyon birimlerinde ölçüm yapılabilmektedir. Kullanılan iyon odasının özelliklerine 
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bağlı olarak geniş bir ölçüm aralığında doğrulukla okuma yapma imkanı verir. (+) ve (-) 

polaritede ölçüm alınabilir. Ayrıca farklı polarizasyon voltajlarında (0- 400 Volt) ölçüm 

yapma imkanı vermektedir. İyon odaları ve katı hal dedektörleri için kullanıma 

elverişlidir. 

3.1.6 MOSFET 

Bu çalışmada, p-kanallı mobileMOSFET kullanılmıştır. Bu sistemde kullanıcıya 

bağlı PC program, okuyucu modülü ve 7 adet dedektör bulunmaktadır. Okuyucu 

modülü wireless ile bilgi akışını sağlayan bluetooth ve 5 adet dedektör yuvası 

içermektedir. Çalışmada kullanılan standart MOSFET dedektörlerin genişliği 2,5 mm, 

uzunluğu 2mm, kalınlığı 0,3 mm ve aktif alanı 0,2 x 0,2 mm2 dir. Ölçümler standart 

bias (1mV/cGy) voltajında yapılmıştır. 

MobileMOSFET, kalibrasyon modülü içeren bir yazılımdır. Bu modül ile her bir 

MOSFET dedektörü için bir kalibrasyon faktörü (CF) ve standart sapma (SD) değeri 

bulunur. 

Kalibrasyon işleminde, üzerinde 5 adet oyuk bulunan ve 30 x 30 x 1 cm3 

boyutunda olan akrilik (PMMA) fantom kullanılmıştır. 1,07 kg ağırlığında olan bu 

fantom, 10 x 10, 20 x 20 ve 30 x 30 cm2 alan boyutları için uygundur. (Şekil 3-2) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-2: MOSFET kalibrasyon fantomu 

 

3.1.7 Markus Tipi Paralel Plak İyon Odası 

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

kullanılmıştır. (Şekil 3-3) Sabit elektrot mesafesi vardır. İnce giriş penceresi, katı 
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fantom ölçümlerinde. yüzey ve maksimum doz bölgesinde ölçüm alınmasına olanak 

sağlar. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-3: Markus Paralel Plak İyon Odası 

 

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

çok küçük bir hassas hacime sahiptir. Elektrot mesafesi 2 mm, koruyucu halka genişliği 

0,15 mm, toplayıcı elektrodun kenara olan uzaklığı 0,35 mm’ dir. Kollektör hassas 

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

mm kalınlığında polietilenden yapılmıştır. PMMA malzemeden olan koruyucu kapak, 

Markus iyon odasıyla su fantomlarında ölçüm alınmasına olanak sağlar. 3x3 cm2’ den 

40x40 cm2’ ye kadar olan alanlarda ölçüm alınmasına uygundur. Maksimum 

polarizasyon gerilimi 400 volttur. Özel yerleştirme yuvası nedeniyle RW3 katı su 

fantomuyla kullanılmaya elverişlidir. 
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3.2 Yöntem 

Bu tez çalışması, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde yapılmış olup, 

çeşitli büyüklükte deliklere sahip termoplastik maskelerin, farklı enerjilerde cilt 

dozuna olan etkileri incelendi. Yapılan çalışmada sırasıyla aşağıdaki yöntemler 

uygulandı. 

3.2.1 Termoplastik Maskelerin Hazırlanması 

Bu çalışmada, enstitümüzde mevcut olan ve baş-boyun kanser tedavilerinde 

immobilizasyon aracı olarak kullanılan 1,6 mm kalınlığında Aquaplast termoplastik 

maske kullanıldı. 

3 adet Aquaplast termoplastik maske 10x10 cm2’ lik alan şeklinde kesildi. 

Kesilen bu maskelerden bir tanesi standart olarak kullanıldı. Diğer maskeler, delik 

çapları standart maskenin delik çaplarının 1,25 ve 2 katı olacak şekilde gerdirildi. Elde 

edilen maske çeşitleri sırasıyla 1, 2, 3 olarak numaralandırıldı. 1. maske standart 

özellikte, 2. maske 1,25 kat ve 3. maske 2 kat büyütülmüş maske materyalleridir. 

Çalışmada kullanılan maske tipleri Şekil 3-4 te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3-4: Farklı çaplarda deliklere sahip termoplastik maske örnekleri 
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60Co için SCD= 80 cm 

6 MV için SCD= 100 cm MARKUS pp. 

 iyon odası 

10 cm 

S 

3.2.2 Markus Paralel Plak İyon Odası ile Derin Doz ve Cilt Dozu Ölçümlerin 
Yapılması 

Bu çalışmada, Markus paralel plak iyon odası kullanılarak cilt ve build-up bölge 

dozları, açık alanda ve termoplastik maskeli alanlarda incelendi. Ölçümler, Co–60 γ 

ışınları ve Oncor lineer hızlandırıcının 6 MV foton huzmeleriyle yapıldı. 

Markus paralel plak iyon odası, kendine özgü delikli katı-su fantomuna, duyarlı 

penceresi ışın demetine bakacak şekilde yerleştirildi. (Şekil 3-5) Altına, elektronların 

fantom içerisindeki geri saçılma etkisi için 10 cm kalınlığında RW3 katı-su fantomu 

konuldu. İyon odası, PTW UNIDOS elektrometreye bağlandı. Gantri ve kolimatör açısı 

00 olarak ayarlandı ve merkezi eksen ile iyon odasının merkezi çakıştırılarak ölçüm 

düzeneği kuruldu. 

 

 

 

 

           

Şekil 3-5: Markus paralel plak iyon odasına ait ölçüm fantomu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-6: Markus paralel plak iyon odası ile hazırlanan ölçüm düzeneği 
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Ölçüme, 5x5 cm2, 10x10 cm2 ve 15x15 cm2 açık alanlarda, Co–60 ve 6 MV 

enerji ile % DD ölçümleri ile başlandı. SSD ayarlamalarından gelebilecek hataları 

önlemek için kaynak-iyon odası mesafesi sabit tutuldu. Gantri 00 iken kaynak-iyon odası 

mesafesi (SCD), Co–60 cihazında 80 cm, lineer hızlandırıcıda ise 100 cm olacak şekilde 

ayarlandı. (Şekil 3-6)  

Üzerine fantom plakalar eklenip izosentrik olarak, farklı derinliklerde ölçümler 

alındı. Sabit SSD için mesafe düzeltme faktörleri hesaplandı. 

Derin doz ölçümleri, Co–60 enerjisi için ciltte ve 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 ve 20 mm 

derinliklerde, 6 MV enerjisi için ise ciltte ve 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

20 ve 30 mm derinliklerde yapıldı. Her bir ışınlama, Co–60 için 1 dakika, 6 MV için 

100 MU verilerek yapıldı. Bu ölçümler en az 3 kez tekrarlandıktan sonra ortalamaları 

alındı. Daha sonra tüm ortalama okuma değerleri, herbir derinlik için hesaplanan mesafe 

düzeltme faktörleri (3-1) ile düzeltildi. Düzeltilen dozlar, her alan boyutu için 

maksimum doz değerine normalize edildi ve %DD değerleri bulundu. 

Elde edilen bu % DD değerler, ölçümlerin Markus paralel plak iyon odası ile 

yapıldığı için, yüksek doz cevabını içermektedir. Bu nedenle, Velkley ve ark.nın 

ekstrapolasyon iyon odası ile yaptıkları çalışma sonunda geliştirdiği ve Gerbi ve Khan 

[47] tarafından son şekli verilen düzeltme faktörleri hesaplandı. Hesaplanan bu 

faktörler, normalize edilen yüzde derin dozlardan çıkarılarak gerçek yüzde derin dozlar 

elde edildi. Co–60 ve 6 MV enerji için, düzeltme yüzdeleri, Tablo 3-1 ve 3-2’ de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 3-1: SSD= 80 cm’ de Co-60 için overresponse düzeltme faktörleri 

Derinlik (mm)  Düzeltme faktörleri 
0 16,02 
1 5,33 
2 1,78 
3 0,59 
4 0,20 
5 0,07 
8 ~0 

10 ~0 
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Tablo 3-2: SSD= 100 cm’ de 6 MV için düzeltme faktörleri 

Derinlik (mm)  Düzeltme faktörleri 
0 10,32 
1 7,16 
2 4,96 
3 3,44 
4 2,38 
5 1,65 
8 0,55 

10 0,26 
12 0,13 
13 0,09 
14 ~0 
15 ~0 

 

Daha sonra bu işlemler, fantom üzerine 1, 2 ve 3 no’ lu maske materyalleri 

konarak tekrarlandı. Böylece maske materyalleri altındaki % derin doz ve cilt doz 

değerleri elde edildi. 

 

� Örnek olarak; SSD= 80 cm’ de d= 1 mm derinliğinde Co-60 enerji için 5x5 cm2’ 

lik açık alanda cilt dozunun hesaplanması 

Markus paralel plak iyon odası ile elde edilen ortalama okuma değeri: 80,02 cGy 

Mesafe düzeltme faktörü =
2

dSSD

SSD









+
                             (3-1)               

d= 1 mm için 0,998 

Düzeltilmiş okuma değeri = Mesafe düz.fak. x okuma değeri                 

                                       = 0,998 x 80,02 = 80,00 cGy 

5x5 cm alan için Dmax =  111,19 cGy 

% DD= 100
D

D

max

d ×







                                                                 

% DD= 100
D

D

max

d ×







= =×100

19,111

00,80
= 71,95 
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Velkley overresponse düzeltmesi 

( ) ( )
)(

max),0(,,' d

d

elEEdPEdP
α

ξ
−

××−=  

( ) ( )[ ] ( )8.15CIR982.1666.1E,0 −×+−=ξ  

P’ (d, E) = Düzeltilmiş derin doz, 

P (d, E) = Ölçülmüş derin doz, 

ξ (0, E) = Enerjiye bağlı iyon odası düzeltme faktörü, 

IR = 0,579 [Co–60 için 20
10TPR ] 

α = 5.5 (sabit bir değer),  

l = 2 mm 

C = 0,35 

( ) ( )
)

d

d
(

maxel)E,0(E,dPE,d'P
α−

××ξ−=  

P’ (d, E) = 71,95 – 5,33 

P’ (d, E) = 66,62 

5X5   

Derinlik (mm)  % DD ölçülen % DD düzeltilmiş 

1 71,95 66,62 

 

� SSD= 100 cm’ de 6 MV’ de d= 1 mm derinliğinde 5x5 cm2’ lik açık alan için 

cilt dozunun hesaplanması 

5X5   

Derinlik (mm)  % DD ölçülen % DD düzeltilmiş 

1 43,74 36,59 

 

Markus paralel plak iyon odası ile elde edilen ortalama okuma değeri: 39,25 cGy 

Mesafe düzeltme faktörü=
2

dSSD

SSD









+
                d= 1 mm için 0,998 
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Düzeltilmiş okuma değeri = Mesafe düz.fak. x okuma değeri 

                                             = 0,998 x 39,25 = 39,17 cGy 

5x5 cm alan için Dmax=  89, 56 cGy 

% DD= 100
D

D

max

d ×







= =×100

56,89

17,39
43, 74 

Velkley overresponse düzeltmesi 

( ) ( )
)

d

d
(

maxel)E,0(E,dPE,d'P
α−

××ξ−=  

( ) ( )[ ] ( )8.15CIR982.1666.1E,0 −×+−=ξ  

P’ (d, E) = Düzeltilmiş derin doz, 

P (d, E) = Ölçülmüş derin doz, 

ξ (0, E) = Enerjiye bağlı iyon odası düzeltme faktörü, 

IR = 0,672 (Oncor Lineer Hızlandırıcı için 20
10TPR ) 

α = 5.5 (sabit bir değer),  

l = 2 mm 

C = 0,35 

( ) ( )
)

d

d
(

maxel)E,0(E,dPE,d'P
α−

××ξ−=  

P’ (d, E) = 43,74 – 7,16 

P’ (d, E) = 36,59 

Kaynak- cilt mesafesinin, cilt dozuna olan etkisi araştırıldı. Co-60 için, 80 cm’e 

ilave olarak 70 cm kaynak- cilt mesafesinde, 6 MV foton için, 100 cm SSD’ye ilave 

olarak 80 ve 90 cm’de, 5x5 cm2, 10x10cm2, 15x15 cm2 boyutlarda, açık alan ve 1, 2, 3 

no’ lu maskeli alanlar için, ciltte ve dmax derinliğinde ölçümler yapıldı. Ölçüm sonunda 

aynı işlemler uygulanarak gerçek % DD değerleri elde edildi. 

Son olarak, Co-60’ da blok tepsisinin cilt dozuna olan etkisini araştırmak için 80 

cm ve 70 cm SSD’ de 5x5 cm2, 10x10 cm2, 15x15 cm2 boyutlarda, blok tepsisi takılı 

iken açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alanlar için ciltte ve dmax derinliğinde ölçümler 
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60Co için SCD= 80 cm 

6 MV için SCD= 100 cm 

60Co için   dmax= 0,5 cm 

6 MV için dmax= 1, 5 cm 

10 cm 

MOSFET 

dedektörleri 

S 

yapıldı. dmax derinliğindeki ölçümlere normalize edilen bu değerlerden Gerbi düzeltme 

faktörleri çıkartılarak gerçek % DD değerler elde edildi.  

3.2.3 MOSFET Dedektörleri ile Cilt Dozu Ölçümlerin Alınması 

Çalışmada Thomson ve Nielsen Elektronik, Ltd. Şirketi tarafından piyasaya 

sürülen MobileMOSFET (standart model) dozimetrisi kullanıldı. Ölçüme başlamadan 

önce, MOSFET dedektörleri, Co-60 ve 6 MV’ de kalibre edildi. (Şekil 3-7) 

 3.2.3.1 MOSFET Dedektörlerin Kalibrasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-7: MOSFET dedektörleri ile hazırlanan ölçüm düzeneği 

 

MobileMOSFET okuyucusuna bağlanan 5 adet dedektör, Co-60 için 5 mm, 6 

MV için ise 15 mm olan maximum doz derinliğinde bulunan MOSFET kalibrasyon 

fantomu üzerindeki yuvalarına yerleştirildi. (Şekil 3-8)  
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Şekil 3-8: MOSFET dedektörlerin fantom üzerine yerleştirilme şematiği 

 

Kaynak – dedektör mesafesi Co-60 için 80 cm ve lineer hızlandırıcı için 100 cm 

olacak şekilde ayarlandı. Fotonların geri saçılma etkisi için altına 10 cm kalınlığında 

RW3 fantom yerleştirildi. Kalibrasyon için 10x10 cm2’ lik açık alan kullanıldı. Lineer 

hızlandırıcı, doz rate 1cGy= 1 MU olacak şekilde kalibre edildi. Kalibrasyon 100 cGy 

için yapıldı. Kalibrasyon için ışınlama süresi lineer hızlandırıcıda 100 cGy için 100 

MU’ ya, Co–60 için ise 100 cGy için gerekli olan 0,73 dk’ ya ayarlandı ve maximum 

doz derinliğine yerleştirilen dedektörler ışınlandı. Işınlama sonrasında her bir dedektöre 

özgü kalibrasyon faktörleri elde edildi. Kalibrasyon faktörleri Tablo 3–3’ te 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 3-3: Kalibrasyon faktörleri 

Dedektör No: Co-60 SSD= 80cm 6MV SSD= 100 cm 

1 1,09 ±1,30 (% SD) 1,22 ±0,48 (% SD) 

2 1,10 ±0,65 (% SD) 1,22 ±1,03 (% SD) 

3 1,05 ±1,35 (% SD) 1,24 ±1,14 (% SD) 

 

3.2.3.2  MOSFET Dedektörleri ile Cilt Dozu Doz Ölçümleri  

Kalibre edilen dedektörlerden, uygun kalibrasyon faktörüne ve standart sapmaya 

sahip 3 adet dedektör seçilerek alan merkezine yakın olacak şekilde MOSFET 

kalibrasyon fantomu üzerine yerleştirildi. 
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SSD ve blok tepsisi parametrelerinin cilt dozuna olan katkısını incelemek için 

Co-60 da, 80 ve 70 cm kaynak-dedektör mesafelerinde sırasıyla 5x5 cm2, 10x10cm2, 

15x15 cm2 boyutlarda, açık alan ve 1,2,3 no’ lu maskeli alanlar için, ciltte ve dmax 

derinliğinde ölçümler yapıldı. Işınlama süresi 1 dakika olarak ayarlandı. Bu işlemler, 

blok tepsisi altında tekrarlandı. Elde edilen dozlar, mesafe düzeltme faktörleri ile 

düzeltildi. Ölçülen dozlar, maximum doza normalize edilerek yüzde cilt dozları elde 

edildi. 

6 MV için, kaynak-dedektör mesafesi sırasıyla 80 cm, 90 cm ve 100 cm olarak 

ayarlandı. 5x5 cm2, 10x10 cm2, 15x15 cm2 boyutlarda, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu 

maskeli alanlar için, ciltte ve dmax derinliğinde ölçümler yapıldı.  

Elde edilen dozlar, mesafe düzeltme faktörleri ile düzeltildi. Ölçülen dozlar, 

maximum doza normalize edilerek % cilt dozları elde edildi. 

Oncor Lineer hızlandırıcı cihazında MLC olduğu için blok taşıyıcı etkisi 

araştırılmamıştır.  
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4 BULGULAR 

4.1. Co–60 da Cilt Dozları Ölçüm Sonuçları 

4.1.1. Markus PP İyon Odası ile 

4.1.1.1. SSD=80 cm’ de 5x5 cm2, 10x10 cm2, 15x15 cm2’ lik Açık Alanda ve 1,2,3 
no’ lu Maske ile %DD Değerleri 

SSD= 80 cm’ de Co–60 ile 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2’ lik boyutlarda, açık alan 

kullanılarak, ciltte ve 1, 2, 3, 4, 5, 8 10, 20 mm derinliklerde alınan okuma değerlerinin 

mesafe düzeltmesi ve fazla doz düzeltmeleri yapıldıktan sonra elde edilen % DD 

değerleri Tablo 4-1’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-1: Co-60’ da SSD= 80 cm’ de açık alanların Markus pp iyon odası ile elde edilen 
build-up bölgesi % DD değerleri 

AÇIK ALAN 5X5 cm2 10X10 cm2 15X15 cm2 

Derinlik  
(mm) 

% DD  % DD  % DD  

0 15,89 24,21 33,30 

1 66,62 72,64 78,87 

2 91,55 93,80 95,89 

3 98,77 99,19 99,41 

4 99,80 99,80 99,62 

5 99,88 99,81 99,36 

8 98,00 98,26 98,26 

10 97,03 97,53 97,52 

20 91,48 92,67 92,97 
 

Tablo 4-1’ in verilerine göre, SSD= 80 cm’ de açık alanlarda % DD eğrileri 

Şekil 4-1’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 4-1: Co-60 için build-up bölgesi  % DD eğrilerinin alanla değişimi 

 

SSD=80 cm’ de, 1, 2 ve 3 no’ lu maske kullanılarak Markus pp iyon odası ile 

elde edilen % DD değerleri Tablo 4-2, Tablo 4-3 ve Tablo 4-4’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-2: Co-60’ da SSD= 80 cm’ de 1 no’ lu maskeli alanların Markus ile elde edilen 
build-up bölgesi % DD değerleri 

MASKE:1 5X5 cm2 10X10 cm2 15X15 cm2 

Derinlik 
(mm) 

% DD % DD % DD 

0 70,38 73,29 76,14 

1 90,13 91,72 92,82 

2 97,59 98,19 98,07 

3 99,57 99,69 99,38 

4 99,62 99,78 99,39 

5 99,24 99,47 99,04 

8 97,72 98,10 97,86 

10 96,65 97,31 97,17 

20 90,97 92,20 92,43 

 

SSD= 80 cm’ de Tablo 4-2’ nin verilerinden yararlanarak, 1 no’ lu maskeli 

alanların build-up bölgesindeki % DD eğrileri Şekil 4-2’ de gösterilmiştir. 
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Şekil 4-2: Co-60 için SSD= 80 cm’ de, 1 no’ lu maskeli alanların build-up bölgesi % DD 
eğrilerinin alanla değişimi 

 

Tablo 4-3: Co-60’ da SSD= 80 cm’ de 2 no’ lu maskeli alanların Markus ile elde edilen 
build-up bölgesi % DD değerleri 

MASKE:2 5X5 cm2 10X10 cm2 15X15 cm2 

Derinlik  
(mm) 

% DD  % DD  % DD  

0 50,04 55,60 61,09 

1 82,45 85,39 88,22 

2 95,98 97,15 97,59 

3 99,57 99,8 99,41 

4 99,89 99,95 99,56 

5 99,60 99,55 99,20 

8 97,95 98,21 98,08 

10 96,97 97,56 97,41 

20 91,46 92,53 92,73 

 

 

SSD= 80 cm’ de Tablo 4-3’ ün verilerinden yararlanarak, 2 no’ lu maskeli 

alanların build-up bölgesindeki % DD eğrileri Şekil 4-3’ te gösterilmiştir. 
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Şekil 4-3: Co-60 için SSD= 80 cm’ de, 2 no’ lu maskeli alanların build-up bölgesi % DD 
eğrilerinin alanla değişimi 

 

Tablo 4-4: Co-60’ da SSD= 80 cm’ de 3 no’ lu maskeli alanların Markus ile elde edilen 
build-up bölgesi % DD değerleri. 

MASKE:3 5X5 cm2 10X10 cm2 15X15 cm2 

Derinlik  
(mm) 

% DD % DD % DD  

0 34,96 40,57 45,68 

1 73,55 79,14 84,01 

2 93,89 95,88 96,62 

3 99,36 99,72 99,43 

4 100,07 99,98 99,61 

5 99,66 99,72 99,28 

8 98,13 98,46 98,21 

10 97,21 97,62 97,41 

20 91,63 92,69 92,81 

 

SSD= 80 cm’ de Tablo 4-4’ ün verilerinden yararlanarak, 2 no’ lu maskeli 

alanların build-up bölgesindeki % DD eğrileri Şekil 4-4’ te gösterilmiştir. 
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Şekil 4-4: Co-60 için SSD= 80 cm’ de, 3 no’ lu maskeli alanların build-up bölgesi % DD 
eğrilerinin alanla değişimi 

 

Tablo 4-1, 4-2, 4-3 ve 4-4’ ün verilerine göre, 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2 açık 

alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alanların build-up bölgesinde elde edilen % DD eğrileri 

Şekil 4-5, Şekil 4-6 ve Şekil 4-7’ de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-5: Co-60’ da SSD= 80 cm’ de, 5x5 cm2 boyutunda, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu 
maskeli alanların build-up bölgesinin % DD eğrileri 
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Şekil 4-6: Co-60’ da SSD= 80 cm’ de, 10x10 cm2 boyutunda, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu 
maskeli alanların build-up bölgesinin % DD eğrileri 

 

 

Şekil 4-7: Co-60’ da SSD= 80 cm’ de, 15x15 cm2 boyutunda, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu 
maskeli alanların build-up bölgesinin % DD eğrileri 

 

4.1.1.2 Blok tepsisi ve SSD’nin Cilt Dozuna Etkisi: 

Co–60 da, blok tepsisinin ve SSD’ nin, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli 

alanların cilt dozlarına etkisi araştırılmıştır. 

SSD= 80 cm’ de blok tepsisi (-) ve blok tepsisi (+) iken açık alan ve maskeli alanların 

cilt dozları Tablo 4-5’ de ve Şekil 4-8, 4-9’ da gösterilmiştir. 

.  
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Tablo 4-5: Co-60’ da SSD= 80 cm’ de, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alanlarda blok 
tepsisi (-) ve blok tepsisi (+) iken ölçülen cilt dozları 

SSD=80 cm BT -                        % cilt dozları 

Alan(cm2) Açık Alan Maske1 Maske2 Maske3 

5x5 15,89 70,38 50,04 34,96 

10x10 24,21 73,29 55,60 40,57 

15x15 33,30 76,14 61,09 45,68 

SSD=80 cm BT +                       % cilt dozları 

Alan(cm2) Açık Alan Maske1 Maske2 Maske3 

5X5 16,79 70,76 50,18 33,72 

10X10 25,59 73,99 55,78 36,93 

15X15 34,71 76,95 62,02 45,83 

 

 

 

Şekil 4-8: SSD = 80 cm’ de BT (-) iken cilt dozlarının alanla değişim eğrisi 
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Şekil 4-9: SSD = 80 cm’ de BT (+) iken cilt dozlarının alanla değişim eğrisi 

 

Co-60 için SSD=70 cm’ de blok tepsisi (-) ve blok tepsisi (+) iken açık alan ve maskeli 

alanların cilt dozları Tablo 4-6 ve Şekil 4-10’ da gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-6: Co-60 için SSD= 70 cm’ de, 5x5, 10x10 ve 15x 15 cm2 boyutundaki, açık alan, 1, 
2, 3 no’ lu maskeli alanlarda blok tepsisi (-) ve blok tepsisi (+) iken ölçülen  cilt 
dozu verileri 

SSD=70 cm BT -                     % cilt dozları 

Alan (cm2) Açık Alan Maske1 Maske2 Maske3 

5X5 15,93 69,95 48,91 34,85 

10X10 25,63 74,61 56,45 37,26 

15X15 36,13 78,17 63,79 48,52 

SSD=70 cm BT +                    % cilt dozları 
  Alan(cm2) Açık Alan Maske1 Maske2 Maske3 

5X5 17,68 70,36 50,48 30,97 

10X10 30,88 76,44 60,23 42,67 

15X15 42,87 79,97 67,78 54,13 
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Şekil 4-10: SSD= 70 cm’ de blok tepsisi (-) ve blok tepsisi (+) iken ölçülen cilt dozları 

 

4.1.2  MOSFET Dedektörleri ile Co-60’ da Cilt Dozu Ölçümleri 

Bu çalışmada, kaynak- cilt mesafesi ve blok tepsisinin cilt dozuna olan etkisini 

araştırmak için mobileMOSFET dedektörleri de kullanılmıştır. 

Co–60 için, 70 cm ve 80 cm kaynak-dedektör mesafelerinde, sırasıyla 5x5, 

10x10 ve 15x 15 cm2’ lik kolimatör açıklığı için blok tepsisi olmadan ve blok tepsisi 

varken açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alanlarda cilt dozları ölçülmüştür.  

SSD= 80 cm’ de blok tepsisi (-) ve blok tepsisi (+) iken ölçülen cilt dozları 

Tablo 4-7’ de ve Şekil 4-11, 4-12’ de verilmiştir. 

 

Tablo 4-7: Co-60’ da SSD= 80 cm’ de, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alanlarda blok 
tepsisi (-) ve blok tepsisi (+) iken ölçülen cilt dozları 

SSD=80 cm BT -                        % cilt dozları 

Alan(cm2) Açık Alan Maske1 Maske2 Maske3 

5x5 57,17 96,54 89,48 79,51 

10x10 61,63 96,13 85,40 83,45 

15x15 71,94 96,90 85,91 82,47 

SSD=80 cm BT +                       % cilt dozları 

Alan(cm2) Açık Alan Maske1 Maske2 Maske3 

5X5 56,84 88,70 75,84 71,04 

10X10 63,93 97,48 82,11 77,83 

15X15 72,93 98,15 89,56 81,67 
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Şekil 4-11: SSD = 80 cm’ de BT (-) iken cilt dozlarının alanla değişim eğrisi 

 

 

Şekil 4-12: SSD = 80 cm’ de BT (+) iken cilt dozlarının alanla değişim eğrisi 

 

SSD= 70 cm’de ve aynı alan boyutlarında blok tepsisi varken açık alan ve 1, 2, 3 

no’ lu maskeli alanlarda ölçülen cilt dozları Tablo 4-8, ve Şekil 4-13, 4-14’ de 

verilmiştir 
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Tablo 4-8: Co-60’ da SSD= 70 cm’ de, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alanlarda blok 
tepsisi (-) ve blok tepsisi (+) iken ölçülen cilt dozları 

SSD=70 cm BT -                     % cilt dozları 

Alan(cm2) Açık Alan Maske1 Maske2 Maske3 

5X5 55,50 91,64 82,99 77,81 

10X10 66,18 95,47 83,53 75,67 

15X15 80,08 97,16 92,89 87,55 

SSD=70 cm BT +                    % cilt dozları 
 Alan(cm2) Açık Alan Maske1 Maske2 Maske3 

5X5 57,72 94,99 84,39 67,66 

10X10 69,60 98,00 85,04 78,18 

15X15 81,84 99,24 95,21 87,88 
     

 

 

Şekil 4-13: SSD = 70 cm’ de BT (-) iken cilt dozlarının alanla değişim eğrisi 
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Şekil 4-14: SSD = 70 cm’ de BT (+) iken cilt dozlarının alanla değişim eğrisi 

 
 

4.2   6 MV’ de Cilt Dozu Ölçümleri 

4.2.1  Markus P. P İyon Odası ile 6 MV Cilt Dozu Ölçümleri 

4.2.1.1  SSD= 100 cm’ de ve 5x5 cm2, 10x10 cm2, 15x15 cm2’ lik Boyutlarında, Açık 
alan ile 1, 2, 3 no’ lu Maskeli Alanlar İçin % DD Değerleri 

 

SSD= 100 cm’ de 6 MV foton enerjisi için sırasıyla 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2’ 

lik açık alanlarda elde edilen % DD verileri Tablo 4-9’ da gösterilmiştir. 
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Tablo 4-9: 6 MV’ de , SSD= 100 cm’ de, açık alanlar için % DD değerleri 

Alan (cm2)  5X5 10X10 15X15 
Derinlik 

(mm) 
% DD % DD % DD 

0 9,61 14,45 19,50 

1 36,59 40,22 44,18 

2 55,49 58,74 61,57 

3 66,36 69,08 71,45 

4 76,20 78,16 80,29 

5 82,16 83,74 85,47 

8 93,70 94,43 95,29 

10 96,74 97,15 97,65 

12 98,93 99,12 99,20 

13 99,43 99,59 99,66 

14 99,84 99,85 99,94 

15 99,96 99,96 99,96 

16 99,96 99,86 99,77 

18 99,56 99,49 99,50 

20 98,92 98,99 98,97 

30 94,26 94,83 94,98 

 

SSD= 100 cm’ de Tablo 4-9 verilerinden yararlanarak, 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2 

açık alanların, build-up bölgesinde derinlikle % DD değişimi Şekil 4-15’ de grafik 

olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 4-15: 6 MV için SSD= 100 cm’ de 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2’ lik açık alanların build-
up bölgesindeki % DD eğrisi 

6 MV’de 1 no’ lu maskeli alan için, % DD değerleri Tablo 4-10’ da 

gösterilmiştir. 

Tablo 4-10: 6 MV için SSD= 100 cm’ de, 1 no’ lu maskeli alanların build-up bölgesindeki 
% DD değerleri 

MASKE:1 5X5cm2 10X10cm2 15X15cm2 

Derinlik 
(mm) 

% DD % DD % DD 

0 46,55 50,09 53,33 

1 60,31 63,03 65,77 

2 72,13 74,24 76,21 

3 79,18 80,97 82,54 

4 85,59 86,93 88,28 

5 89,55 90,67 91,69 

8 96,97 97,48 97,93 

10 98,70 99,00 99,18 

12 99,85 100,05 100,07 

13 100,06 100,10 100,11 

14 100,03 100,17 100,14 

15 99,74 100,05 99,96 

16 99,58 99,71 99,67 

18 99,09 99,15 98,95 

20 98,26 98,56 98,43 

30 93,49 94,28 94,51 
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Şekil 4-16’ da Tablo 4-10’ un verilerinden yararlanarak, 1 no’ lu maskeli 

alanların, build-up bölgesindeki % DD dağılımı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-16: 6 MV için SSD= 100 cm’ de, 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2 boyutlarındaki 1 no’ lu 
maskeli alanların build-up bölgesindeki % DD eğrisi 

 

Tablo 4-11, 2 no’ lu maskeli alanların, build-up bölgesindeki % DD dağılımını 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

Tablo 4-11: 6 MV için SSD= 100 cm’ de, 2 no’ lu maskeli alanların build-up bölgesindeki 
% DD değerleri 

MASKE:2 5X5 cm2 10X10 cm2 15X15 cm2 
Derinlik 

(mm) 
% DD % DD % DD 

0 30,50 34,66 38,59 

1 49,44 52,74 55,88 

2 64,48 67,05 69,51 

3 73,21 75,45 77,51 

4 81,03 81,91 84,34 

5 85,89 87,35 88,61 

8 95,24 95,92 96,47 

10 97,58 97,99 98,32 

12 99,19 99,41 99,52 

13 99,55 99,72 99,66 

14 99,72 99,81 99,69 

15 99,76 99,78 99,71 

16 99,58 99,68 99,53 

18 99,12 99,19 99,00 

20 98,45 98,66 98,43 

30 93,72 94,47 94,56 

 

Şekil 4-17, 2 no’ lu maskeli alanların SSD= 100 cm’ de build-up bölgesindeki % 

DD dağılımı göstermektedir. 
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Şekil 4-17: 6 MV için SSD= 100 cm’ de, 2 no’ lu maske altında  5x5, 10x10 ve 15x15 cm2’ 
lik alanların build-up bölgesindeki  % DD eğrisi 

Tablo 4-12, 3 no’ lu maskeli alanların, build-up bölgesindeki % DD dağılımını 

göstermektedir. 

Tablo 4-12: 6 MV için SSD= 100 cm’ de, 3 no’ lu maskeli alanların build-up bölgesindeki 
% DD değerleri 

MASKE:3 5X5 cm2 10X10 cm2 15X15 cm2 

Derinlik 
(mm) 

% DD % DD % DD 

0 18,96 23,64 27,97 

1 41,86 45,58 49,04 

2 59,71 62,58 65,27 

3 69,20 71,70 73,97 

4 78,25 80,18 81,94 

5 83,59 85,15 86,66 

8 94,11 94,83 95,46 

10 96,77 97,25 97,63 

12 98,69 98,98 99,12 

13 99,20 99,43 99,46 

14 99,45 99,64 99,49 

15 99,49 99,62 99,51 

16 99,37 99,53 99,28 

18 98,96 99,06 98,96 

20 98,41 98,57 98,33 

30 93,89 94,64 94,70 
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Şekil 4-18, 3 no’ lu maskeli alanların, build-up bölgesindeki % DD dağılımını 

göstermektedir. 

 

 

Şekil 4-18: 6 MV için SSD= 100 cm’ de, 3 no’ lu maske altında 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2’ 
lik alanların build-up bölgesindeki % DD eğrisi 

 

SSD= 100 cm’ de 6 MV foton enerjisi için 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2 boyutunda, 

açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alanların build-up bölgesindeki % DD dağılımı Şekil 

4-19, 4-20, 4-21’ de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4-19: 6 MV’ de SSD= 100 cm’ de, 5x5 cm2 boyutunda, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu 
maskeli alanın build-up bölgesindeki % DD dağılımı 
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Şekil 4-20: 6 MV’ de SSD= 100 cm’ de, 10x10 cm2 boyutunda, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu 
maskeli alanın build-up bölgesindeki % DD dağılımı 

 

 

Şekil 4-21: 6 MV’ de SSD= 100 cm’ de, 15x15 cm2 boyutunda, açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu 
maskeli alanın build-up bölgesindeki % DD dağılımı 

 

4.2.1.2  SSD’ nin Cilt Dozlarına Etkisi 

 

SSD’ nin cilt dozuna etkisini araştırıldığında, 3 alan boyutu için açık alan ve 1, 2, 

3 no’ lu maskeli alanların cilt dozu değerleri, Tablo 4-13, grafikleri Şekil 4-22, Şekil 4-23 

ve Şekil 4-24’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 4-13: 80, 90 ve 100 cm SSD’ de 6 MV enerjide, 5x5 cm2’  lik boyutunda açık alan ve 
1, 2, 3 no’ lu maskeli alan için MARKUS ile ölçülen cilt dozları  

Alan=5x5cm2 % cilt dozları 
SSD(cm) Açık alan Maske1 Maske2 Maske3 

80 13,42 59,47 39,78 26,20 
90 9,32 46,94 30,85 17,06 

100 9,61 46,55 30,50 18,96 

Alan=10x10 cm2 % cilt dozu 
SSD(cm) Açık alan Maske1 Maske2 Maske3 

80 19,02 62,29 48,67 31,07 
90 14,42 50,37 35,04 21,94 

100 14,45 50,09 34,66 23,64 

Alan=15x15 cm2 % cilt dozları 
SSD(cm) Açık alan Maske1 Maske2 Maske3 

80 24,40 65,01 47,77 35,78 
90 19,43 53,69 39,04 26,76 

100 19,50 53,34 38,59 27,97 
 

 

 

Şekil 4-22: 5x5 cm2’ lik boyutunda açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alan için cilt dozunun 
SSD ile değişim eğrisi 
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Şekil 4-23: 10x10 cm2’ lik boyutunda açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alan için cilt 
dozunun SSD ile değişim eğrisi 

 

 

Şekil 4-24: 15x15 cm2’ lik boyutunda açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alan için cilt 
dozunun SSD ile değişim eğrisi 

 

4.2.2 MOSFET Dedektörleri ile 6 MV’ de Cilt Dozu Ölçümleri 

 

MOSFET dedektörleri ile 6 MV’ de 80, 90 ve 100 cm SSD’ de, 5x5, 10x10, 

15x15 cm2 açık alanda ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alanda ölçülen cilt dozları Tablo 4-14 

ve grafiği Şekil 4-25, Şekil 4-26 ve Şekil 4-27’ de verilmiştir.  
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Tablo 4-14: 6 MV enerjide,  80, 90 ve 100 cm SSD’ de,  açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli 
alanlar için MOSFET’ le ölçülen cilt dozları 

Alan=5x5 cm2 % cilt dozları   

SSD Açık alan Maske1 Maske2 Maske3 

80  33,89 64,53 53,35 42,10 

90  31,98 59,69 48,46 40,49 

100  34,38 64,42 48,04 43,05 

Alan= 10x10 
cm2 

% cilt dozları   

SSD Açık alan Maske1 Maske2 Maske3 

80  38,23 67,35 52,29 47,29 

90  36,76 60,93 53,01 45,93 

100  38,50 68,86 52,66 47,77 

Alan=15x15 
cm2 

% cilt dozları   

SSD Açık alan Maske1 Maske2 Maske3 

80  44,11 70,25 55,69 54,15 

90  43,00 69,10 61,60 51,54 

100  46,51 70,25 57,91 51,91 

 
 

 

Şekil 4-25: 5x5 cm2’ lik boyutunda açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alan için cilt dozunun 
SSD ile değişimi 
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Şekil 4-26: 10x10 cm2’ lik boyutunda açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alan için  cilt 
dozunun SSD ile değişim eğrisi 

 

 

Şekil 4-27: 15x15 cm2’ lik boyutunda açık alan ve 1, 2, 3 no’ lu maskeli alan için  cilt 
dozunun  SSD ile değişim eğrisi 
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5 TARTIŞMA 

Cilt dozu, cildin foton ve elektronlarla etkileşimi sırasında oluşan saçılmış 

radyasyon ve elektron kontaminasyondan etkilenmesi sonucunda meydana gelir. 

Radyoterapide kullanılan foton ışınları, sekonder elektronlarla kontamine 

olurlar. Sekonder elektronlar, havada, tedavi kafasında, kolimatörde, hastada ve diğer 

saçıcı materyallerde meydana gelen foton etkileşimleri sonucunda oluşurlar.[20] Bu 

sekonder elektronların önemli bir özelliği ise cilt koruyucu etkiyi azaltmasıdır. [22, 33] 

Hounsell ve ark. nın [18] konformal alanlarda, elektron kontaminasyonu ve build-up 

bölge dozu ile ilgili yaptığı çalışmada, build-up bölge dozunun, birincil fotonları ve 

kontaminasyon bileşenlerini kapsadığı kabul edilmektedir. 

Cilt dozu, alan boyutu, SSD, immobilizasyon yatak, tedavi masası, bolus etkisi 

yapan termoplastik maske, bolus, blok tepsisi, enerji, ışınlama sonrasında hastada 

oluşan sekonder elektronlar, tedavi kafasında oluşan elektron kontaminasyonu gibi 

parametrelerden etkilenmektedir. Birçok araştırmacı tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda bu bilgiler elde edilmiştir. [4, 20, 25, 49] 

Bu çalışmada, hasta sabitleme maske materyalinin, işlem sonucunda delik 

çaplarının büyümesine bağlı olarak, cilt dozlarını ne kadar etkilediği, Co–60 ve 6MV 

foton huzmeleri için araştırıldı. 

 

5.1 Co-60 için Cilt Dozu Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Co–60’ da SSD= 80 cm' de Markus pp iyon odası kullanılarak, açık alanlarda 

elde edilen cilt dozları sırasıyla 5x5 cm2 için %15,89, 10x10 cm2 için %24,21, 15x15 

cm2 için %33,30’ dur. Bilge ve ark.ı [1] çalışmasında, Co-60 (Alcyon) foton enerjisinde 

10x10 cm2 alanın cilt dozunu %24,3 olarak bulmuşlardır. Ayrıca alan büyüklüğü 

arttıkça cilt dozlarının ~ %1,2 olarak arttığı rapor edilmiştir. Açık alan için yapılan 

ölçüm sonuçları ile literatür sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu gözlenmiştir. 

Markus pp iyon odası ile yapılan ölçümlerde, SSD= 80 cm' de 5x5 cm2, 10x10 

cm2 ve 15x15 cm2 alanın 1 no' lu maske ile cilt dozları sırasıyla, %70,38, %73,29, 

%76,14, 2 no' lu maske ile %50,04, %55,60, %61,09 ve 3 no' lu maske ile %34,96, 

%40,57, %45,68 olarak bulunmuştur. (Şekil 5-1) 
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Şekil 5-1: Maske altında alan ile cilt dozu değişimi 

 

Grafikten de görüldüğü gibi, maske materyali cilt dozunu arttırmaktadır. 1, 2 ve 

3 no' lu maske örneklerinin cilt dozuna olan arttırıcı etkisi incelendiğinde, cilt 

dozlarındaki en büyük artışı, 1 no’ lu (orijinal) maske yapmaktadır. 3 no' lu maskenin 

meydana getirdiği artışın diğer maskelerden daha az olmasının nedeni, işlem sonrası 

delik genişliğinin daha fazla olması ve dolayısıyla maske kalınlığının da daha ince 

olmasındandır. Derin doz ölçüm verilerine bakıldığında da, termoplastik maskelerin 

build-up derinliğini 1 mm cilde çektiği ve bu nedenle de cildin korunma etkisinin 

azaldığı gözlenmiştir. 

Halm ve ark. ı [15] çalışmalarında, Co–60 demetleri için Orfit maske (2mm) 

altında, ilk mm derinliğindeki doz artışın önemli derecede olduğu ayrıca maximum doza 

normalize edilen doz değerinin, 0,5 mm için %57,1’ den %77’ ye yükseldiği, 1 mm 

derinliğinde ise %78,5’ den %88’ e çıktığı bildirilmiştir. Çalışmamızda da literatür 

sonucuna uyumlu olarak maske materyalinin cilt dozunu arttırdığı gözlenmiştir. 

SSD azalırken, cilt dozu artmaktadır. Bu etki, yüksek enerjilerde ve büyük 

alanlarda daha fazla gözlenmektedir. Kaynak-cilt arasındaki havada sekonder 

elektronlar oluşmaktadır. Havada absorbe olan ya da saçılan bu elektronlar, demetin 

diverjansına bağlıdır ve bu elektronlardan bazıları hasta cildine ulaşmaktadır. SSD 

artarken, hasta cildine ulaşan sekonder elektronların sayısı azalmaktadır. [25] 
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Çalışmamızda SSD= 80 cm’ de, 5x5, 10x10 ve 15x15 cm2 açık alanın cilt 

dozları sırasıyla, %15,89, %24,21, %33,30 iken SSD= 70 cm’ de aynı alanların cilt 

dozları %15,93, %25,63 ve %36,13 olarak bulunmuştur. 

Absorbe edici bir kalınlık, demet huzmesi içinde yer alacak şekilde 

yerleştirildiğinde, kolimatör sisteminden oluşan elektronlar ile absorbe edici 

materyalden gelen elektronların hemen hemen hepsi absorbe edilir. Ancak fotonların 

absorbe edici materyal ile etkileşmesi sonucunda, huzme elektronlarla kontamine 

olurlar. Cilde ulaşmadan önce bu elektronlardan bazıları havada absorbe olurlar ya da 

saçılırlar. Geri kalan elektronlar ise enerjilerini cilde ya da deri altına bırakırlar. Sonuç 

olarak absorbe edici materyal ile cilt arasındaki mesafe azaldıkça, rölatif cilt dozu artar. 

[9] Blok tepsisinden yayılan sekonder elektronlar ve bu tepsiden saçılan elektronlar, 

foton enerjisine ve blok tepsisinin yapılmış olduğu malzemenin atomik numarasına Z, 

bağlıdır. [17] 

Çalışmada, SSD ve blok tepsisinin açık alan ve maskeli alanların cilt dozlarına 

etkisi de incelenmiştir. SSD= 70 cm’ de aynı açık alanlarda Markus pp iyon odası ile 

yapılan ölçüme göre blok taşıyıcı tepsi, açık alanların cilt dozlarını yaklaşık %1-2 

arttırmaktadır. SSD= 80 cm’ de blok tepsisi altında açık alanların cilt dozlarındaki 

artışın ise  < %1,4 olduğu gözlenmiştir.  

 

5.2 Co-60 için Markus Paralel Plak İyon Odası ve MOSFET Dedektörleriyle Elde 
Edilen Cilt Dozlarının Kıyaslanması 

Markus pp iyon odası ve MOSFET kullanılarak SSD= 80 cm’ de 5x5, 10x10 ve 

15x15 cm2 boyutundaki açık alanda cilt dozlarının birbirinden farklı olması, bu iki 

dozimetrenin farklı etkin ölçüm derinliklerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu bilgi göz önünde bulundurularak, Co–60 için SSD= 80 cm’ de Markus pp 

iyon odası ile ölçülen açık alanın derin doz eğrisinden 0,8 mm’ deki dozlar bulundu. 

Buna göre, 0,8 mm derinlikteki dozlar, 5x5 cm2 için %56,47, 10x10 cm2 için %62,95, 

15x15 cm2 için %69,76 dır. MOSFET ile ölçülen açık alan cilt dozları ise, 5x5 cm2 

için %57,17, 10x10 cm2 için %61,63, 15x15 cm2 için %71,94 tür. Bu sonuçlardan, 

aradaki farkın, küçük alan için < %1, büyük alanlar için ~ %2 olduğu ve her iki 

dozimetrenin 0,8 mm’ de benzer sonuçlar verdiği görülmüştür.  
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Co–60 foton enerjisinde, blok tepsisi, farklı delik çaplarına sahip maske 

materyali ve SSD parametresinin cilt dozuna etkisini araştırmak için yapılan MOSFET 

ve Markus pp iyon odası ile elde edilen ölçüm sonuçların, 0,8 mm derinlikte birbiri ile 

uyumlu olduğu gözlenmiştir. 

5.3 6 MV için Cilt Dozu Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

6 MV foton enerjisinde, 1, 2 ve 3 no’ lu maskelerin 10x10 cm2 alanın cilt 

dozlarını sırasıyla, %14,45’ den %50,09’ a, %34,66’ ya ve %23,64’ e çıkardığı 

gözlenmiştir. Bu sonuç, maske tiplerinin açık alan cilt dozunu, 3,5, 2,4 ve 1,6 kat 

arttırdığını göstermektedir. Kılıç ve ark., [21] çalışmalarında Siemens Mevatron MD2 

(6 MV-15 MV) lineer hızlandırıcının yüksek enerjili foton ışın demetini kullanarak, 1,5 

mm kalınlığındaki termoplastik maskenin, 10x10 cm2 alanın cilt dozunu 6 MV için 

%14,3’ ten %34,6’ ya yükselttiğini bildirmişlerdir. Bu sonuca göre maske, açık alanın 

cilt dozunu 2,4 kat arttırmaktadır. Ölçüm sonucu değerlendirildiğinde literatüre uygun 

olarak maskenin cilt dozunu arttırdığı, ancak artışın, maske materyalinin tipine, delik 

genişliğine, dolayısıyla kalınlığına bağlı olarak değişeceği sonucuna varılmıştır. 

Hadley ve ark.' ları [14] maske altındaki build- up bölge dozundaki değişimi 

araştırdıkları çalışmada, 6 MV- 15 MV (Varian 21 Ex) foton enerjileri için, Attix paralel 

plak iyon odası kullanarak birbirinden farklı delik çaplarına ve kalınlıklara sahip maske 

tipleri altında ölçüm yapmışlardır. Sonuçta, normalden 1,25, 3 ve 5,25 kat büyütülmüş 

delik çaplarına sahip maske materyallerinin, 6 MV foton enerjisinde 10x10 cm2 

alanın cilt dozlarını, sırasıyla, %16’ dan %48’ e, %35’ e, %29’ a yükselttiği 

bildirmişlerdir. Ölçüm sonuçlarımızın, literatürle tam uyumlu olmamasının, maske 

kalınlıklarının, delik çaplarının, iyon odasının ve cihazın farklı olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Bu çalışmada, 6 MV için, SSD= 100 cm’ de mesafe ve Gerbi düzeltmeleri 

yapılarak elde edilen cilt dozları sırasıyla, 5x5 cm2 açık alan için %9,61, 10x10 cm2 açık 

alan için %14,45, 15x15 cm2 açık alan için %19,50 dir. 1 no’ lu maskenin açık 

alanların cilt dozlarını, sırasıyla 4,8, 3,5, 2,7 kat arttırdığı, 2 no’ lu maskenin 5x5 cm2 

için 3,2 kat, 10x10 cm2 için 2,4 kat, 15x15 cm2 için 2 kat yükselttiği ve son olarak 3 

no’ lu maskenin açık alanların cilt dozlarını ortalama 1,6 kat arttırdığı gözlenmiştir. 

Oh ve ark.,nın [33] aquaplast termoplastik maskenin alanın cilt dozlarını, 5x5 cm2, 

10x10 cm2 ve 15x15 cm2 için sırasıyla %7,9’ dan %38,4’ e, %13,6’ dan % 43,6’ ya ve 
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%18,7’ den %47,4’ e yükseldiği bildirilmiştir. Buna göre aquaplast maske, cilt dozunu 

yaklaşık 3,2 kat arttırmaktadır. 

SSD parametresinin cilt dozuna etkisi incelendiğinde, 6 MV için SSD= 80 cm’ 

de, 5x5 cm2 için %13,42, 10x10 cm2 için %19,02, 15x15 cm2 için %24,40 olarak elde 

edilen cilt dozlarının, SSD= 100 cm’ de 5x5 cm2 için %9,61 e, 10x10 cm2 için %14,45 

e, 15x15 cm2 için %19,50 ye düştüğü görülmüştür. SSD= 90 cm’ de ise, cilt dozlarında, 

SSD= 100 cm’ de elde edilen cilt dozu verilerine oranla 5x5 cm2 için < %3, 10x10 cm2 

ve 15x15 cm2 için < %1 azalma olduğu belirlenmiştir. Klein ve ark.,nın [24] yaptığı 

çalışmada, 10 MV-18 MV foton enerjileri için, SSD parametresinin artmasıyla cilt 

dozunda azalma, 6 MV için ise SSD’ nin artmasıyla cilt dozunda hafif bir artma 

gözlendiği rapor edilmiştir. Bu durumun 6 MV düzleştirici filtresinin ucundan 

kaynaklandığı bildirilmiştir. Kılıç ve ark.,nın [21] 6MV- 25 MV foton demetleriyle 

yaptıkları çalışmada, genellikle büyük alan ve yüksek enerjiler için SSD azalırken cilt 

dozunun arttığı bildirilmiştir.  

SSD= 80 cm’ de maske ile yapılan ölçümler sonucunda, 1 no’ lu maskenin, cilt 

dozunu, küçük alan için 4,4, diğer iki alan için yaklaşık 2-3 kat arttırdığı, 2 no’ lu 

maskenin cilt dozunu, küçük alan için 3, diğer alanlar için yaklaşık 2-2,5 kat arttırdığı 

ve son olarak 3 no’ lu maskenin cilt dozunu, küçük alan için 2 kat, diğer alanlar için 

yaklaşık 1,5 kat arttırdığı gözlenmiştir. SSD= 100 cm’ de 1 no’ lu maskenin huzme 

içine girdiği alanın cilt dozunda, 5x5 cm2 için 4,8 kat, 10x10 cm2 için 3,5 kat, 15x15 

cm2 için 2,7 kat artış gözlenmiştir. 2 no’ lu maskeli alanın cilt dozunda, 5x5 cm2 için 

3,2 kat, 10x10 cm2 için 2,4 kat, 15x15 cm2 için yaklaşık 2 kat artma ve son olarak 3 

no’ lu maske altında ölçülen cilt dozunda da 5x5 cm2 için yaklaşık 2 kat, 10x10 cm2 

için 1,6 kat, 15x15 cm2 için 1,4 kat yükselme gözlenmiştir. SSD= 90 cm’ de ise alan 

büyüklüğü arttıkça maskeli alanların cilt dozlarında artış gözlenmiştir. 

5.4 6 MV’ de Markus Paralel Plak İyon Odası ve MOSFET Dedektörleriyle 
Ölçülen Cilt Ddozlarının Kıyaslanması 

6 MV’ de farklı SSD’lerin cilt dozuna etkisini MOSFET ile araştırdığımızda, 

SSD= 100, 90 ve 80 cm’ de açık alan cilt dozları sırasıyla, 5x5 cm2 için %34,38, 

%31,98, %33,89, 10x10 cm2 için %38,50, %36,76, %38,23 ve 15x15 cm2 için 

%46,51, %43,00, % 44,11 olarak bulduk. Scalchi ve ark.,nın [42] 6 MV’de SSD= 100 

cm’ de yaptığı çalışmada, bizim çalışmamızdaki gibi MOSFET dedektörlerin düz tarafı 
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kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda 5x5 cm2, 10x10 cm2, 20x20 cm2, 30x30 cm2 

alanların cilt dozları sırasıyla %32,7, %35,6, %44,2, %52,7 olarak bulunmuştur. Scalchi 

ve ark.nın SSD= 100 cm’ de yapmış olduğu çalışma sonucu ile bizim çalışmamızda elde 

edilen sonuçlar arasındaki yaklaşık olarak %4’ lük farkın cihaz ve kullanılan MOSFET 

dedektörlerin standart sapma değerlerinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 

SSD parametresinin, açık alanın cilt dozuna etkisinin incelendiğinde, Markus pp 

iyon odası ve MOSFET ile bulunan cilt doz değerleri birbirinden farklıdır. Bu durum, 

etkin ölçüm derinliklerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. MOSFET 

dedektörle 0,8 mm’deki doz ölçülürken, Markus pp iyon odasıyla 0,023 mm derinlikteki 

doz ölçülmektedir. Dolayısla MOSFET dedektörle ölçülen dozlar daha yüksektir.  

SSD= 100 cm’ de Markus pp iyon odası ile MOSFET' in etkin ölçüm derinliğinde 

(0,8 mm) elde edilen % derin dozlar ise sırasıyla %31,19, %35,07 ve %39,18 olarak 

bulunmuştur. Bu değerlerle, MOSFET ile elde edilen değerler arasında %3-5 fark 

gözlenmiştir. 
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Yapılan çalışmanın sonucuna göre cilt dozu alan boyutu arttıkça artmaktadır.   

(Şekil 5-2) MOSFET ile bulunan cilt dozlarının Markus pp iyon odasıyla bulunan cilt 

dozlarından daha büyük olması, MOSFET dozimetrenin etkin ölçü derinliğinin (0,8 

mm) Markus pp iyon odasından (0,03 mm) daha derin olması ve dolayısıyla daha 

yüksek doz bölgesinde ölçüm yapılmasından kaynaklanmaktadır. SSD’nin değişimi cilt 

dozlarında ciddi bir değişikliğe neden olmamakla birlikte MOSFET ile yapılan 

ölçümlerde 100 cm SSD’ de cilt dozları hafifçe artmaktadır. Klein ve ark., [24] 6 MV 

foton enerjisi için SSD parametresinin artmasıyla % cilt dozunda artış 

gözlemlemişlerdir. Bu durumun 6 MV için X-ışını düzleştirici filtrenin uç kısmından 

kaynaklandığını rapor etmişlerdir Yadav ve ark. [46] 6 MV foton enerjisi için, Markus 

pp iyon odası kullanarak yaptıkları çalışmada, 10x10 cm2 için SSD= 80, 100 ve 120 cm' 

de cilt dozları sırasıyla %15,5, %14,8 ve %15,5 olarak bulmuşlardır. Sonuçlarımız 

literatürle benzerlik göstermektedir. 

Cilt dozu, radyasyon tedavisinde, özellikle cildin kritik doz sınırlayıcı doku 

olduğu veya tedavi hedefinin bir parçası olduğu durumda önemlidir. Çünkü cildin aşırı 

ışınlanması akut cilt reaksiyonlarına veya geç yan etkilere sebep olabilir. Termoplastik 

maskelerin cilt dozuna etkisi, her enerji için farklılık göstermekte olup, maske bolus 

görevi yaptığından cilt dozunu arttırmaktadır. Bu yüzden özellikle baş-boyun 

ışınlamalarında kullanılan maskelerin, kullanılan enerjiye bağlı olarak cilt dozuna olan 

etkisi önem kazanmaktadır.  

Bu çalışmada, kliniğimizde hasta sabitlemede kullanılan maske materyalinin cilt 

dozuna etkisi araştırılmıştır. 3 no’ lu maskede olduğu gibi büyük deliklere sahip 

maskelerin kullanılması, küçük delik çaplarına sahip maskelere (1 no’ lu maske) oranla 

cilt dozunu daha az arttırdığı görülmüştür. Özellikle maske materyalinin delik çapının 

küçük olarak kullanıldığı durumda cilt dozu açık alana göre yaklaşık 4 kat artmaktadır. 

Ayrıca her iki enerjide maske altında yapılan derin doz ölçümlerinde küçük deliklere 

sahip maskelerin, build-up derinliğini 1 mm cilde çektiği gözlenmiştir. Blok taşıyıcı 

tepsi ve maske materyali cilt dozunu arttırmakta, SSD azaldıkça cilt dozu artmakta, alan 

boyutunun artmasına bağlı olarak ta cilt dozu artmaktadır. 

0,8 mm ya da 1,8 mm etkin derinliğine sahip MOSFET dedektörleri ile 

epidermis katmanın derinliğine eşdeğer olan 0,07 mm derinlikteki gerçek doz 

ölçülememesine rağmen, MOSFET dozimetrisi paralel plak iyon odasına göre, 
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dedektörlerin aktif alanlarının çok küçük olması, ışınlamadan hemen sonra doz yanıtının 

alınabilmesi ve hasta üzerinde kullanılabilmesi gibi birçok avantajları vardır. 

Sonuç olarak, tüm baş-boyun hastalarının sabitlenmesinde maske kulla- 

nıldığından ve tedavi planlama sistemlerinin cilt dozunu doğru olarak hesaplamada 

yetersiz kaldıklarından, maske altındaki dozların klinik koşullarda ölçülmesi gereklidir. 

Maskenin kullanıldığı klinik set-up’larda maske yapımı sonrasında çok değişik 

kalınlıklarda ve delik çaplarında olabileceğinden gerçek cilt dozlarını tahmin etmek 

zordur. Bu çalışma bu nedenle farklı delik çaplı maskelerin cilt dozuna etkisini 

araştırmak için yapılmıştır. Gerdirilerek delik çapı büyütülen ve kalınlığı azaltılan 

maske materyalinin cilt dozlarına katkısı daha azdır. Kritik organ ve dokuların 

bulunduğu ya da tanjansiyel demetlerin kullanıldığı olgularda maskenin kısmen 

kesilmesi ya da gerdirilerek delik çaplarının büyütülmesi, cilt dozlarının azaltılması 

açısından önemli olacaktır. 
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