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ÖZET 

Şahin. C. Elektron Huzme Tedavilerinde Düzensiz Alanların Doz Verimine 

Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Temel Onkoloji ABD. Yüksek 

Lisans Tezi. İstanbul (20 ll). 

Hastada farklı klinik target volümlerde tanımlanan dozun tedavi sırasında 

hedef volüme doğru bir şekilde verilebilmesi için öncelikle foton ya da elektron 

ışınlarının enerjilerini. fantomda merkezi eksende rölatif doz dağılımını belirlemek 

gerekir. Huzme kalitesi. profil düzgünlüğü (PO) ve simetrinin yanı sıra cihaz için 

önemli fiziksel parametrelerden biri olan doz veriminin uygun dozimetrik donanım 

kullanılarak belirlenmesi oldukça önemlidir. Radyoterapide kullanılan elektron ışıoları 

için doz verimi faktörü, merkezi eksende alan büyüklüklerinin maksimum derinlikteki 

(d max) dozunun. bir referans alanın (1 Ox 1 O) d max ·taki dozuna oranı olarak tanımlanır. 

Radyoterapi cihaziarında kaynak-yüzey mesafesi sabit kalmasına rağmen ışın alanının 

değişmesi doz veriminin değişmesine neden olmaktadır. Elektron ışınlarında alan 

boyutuna bağlı doz verimindeki değişim: dınax ~tan saçılan radyasyonun sekonder katkısı 

sebebiyle yüksek enerjili foton ışınlarına oranla daha fazladır. Aynı zamanda her yöne 

saçılma olması sebebiyle alan boyutuna bağlı doz verimi değişiminin daha fazla olması 

beklenir. 

Elektron huzme tedavilerinde, alan içinde özel bloklama gerektiğinde. rutin 

kalibrasyonların yeterli olmayacağı klinik durumlar olmaktadır. Bu gibi durumlarda 

eğer alan geniş bloklama minimalse. kolimatörde belirlenen alan ebatları için normal 

kalibrasyon değerleri kullanılabilir. Ancak. bloklamanın fazla olduğu durumlarda. 

özellikle tedavi alanının o/o25'inden fazlası bloklanmışsa, özel ölçümler yapılmalıdır. Bu 

ölçümler sonucunda doz verimi değerleri bulunup, hastaya en doğru şekilde gerekli doz 

uygulanmış olur 

Bu çalışmada: SATURN-42 lineer hızlandırıcısında, 6, 9,1 2, 15 ve 18 Me V 

elektron enerjilerinde, kare elektron alanlarında doz veriminin alan boyutlarına. 

bloklama oranlarına ve bloklama lokalizasyonuna göre değişimi araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektron Huzme Tedavisi, Düzensiz Alanlar, Doz Verimi. 
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ABSTRACT 

Şahin. C. The Effect of Irregular Shapes on Output Factors During Electron 

Beam Therapy. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Basic 

Oncology, M.Sc. Thesis. Istanbul (20ı ı). 

Energy levels of photon or electron beams or relative do se distribution on the 

central axis of the phantom should be determined primarily in order to accurately 

adıninister the dosage identified in various elinical target volumes in the patient to the 

target volume. It is very important to determine dose efficiency, which is a significant 

physical parameter for the instrument, as well as beam quality, profile uniformity (PU), 

and symmetry, using the appropriate dosimetric equipment. Dose efficiency factor for 

electron beams used in radiotherapy are defined as the proportion of the do se of area 

size on the central axis at maximum deepness (d max ) to the dose of a reference area 

(ı Ox ı O) at d max • Although the distance between source and surface remains constant, 

the change in beam area leads to a change in dose efficiency. The change in dose 

efficiency due to area size in electron beams is higher compared to the photon beams 

with high energy due to the relative contribution of the irradiation spread from d max • 

The change in dose efficiency caused by the area size is expected to be higher due to the 

fact that there is no primary component in the dose in the electron beam and that 

irradiation may take place in any directions. 

The study explores the change in dose efficiency in square electron areas at 6, 9, 

ı2, ı 5, and ı8 M eV electron energies occurring due to area size, b locking rat es and 

blocking localization using SATURN-42 linear accelerator. 

During electron beam treatments, when blocking within an area is necessary, 

there are elinical settings where routine calibrations are not sufficient. In such cases, if 

the area is large and the blocking is minimal, normal calibration values can be used for 

the area dimensions defined by the collimator. However, in cases where blocking is 

excessive, especially if more than 25o/o of the treatment area is blocked, special 

measurements should be made. As a result of these measurements, dosage values are 

determined and the patient receives the necessary dose in the most appropriate manner. 

Key Words : Electron Beam Therapy, Irregular Shapes, Output Factors. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

RadyoterapL malign hastalıkların tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. 

Bu tedavide amaç, hedef volüme verilebilecek en yüksek dozu verirken~ sağlıklı 

dokuları mümkün olduğunca korumaktır. Lineer hızlandırıcılarda elde edilen foton 

demetlerinin yanı sıra. elektron demetleri de radyoterapide tedavi amaçlı 

kullanılmaktadır. Elektron tedavisini üstün kılan fiziksel özellikler ise şöyle 

sıralanabil ir. 

• o/o85 derin doz derinliği ile yüzey arasında rölatif olarak düzgün dağılımlıdır. 

• o/o85 izodoz düzleminin ötesinde hızlı bir doz düşmesine sahip olması. hedef 

hacme yakın kritik bölgelerin korunmasına olanak verir. 

Elektron demetinin bu fiziksel özelliklerinden dolayı, klinik uygulamalarda tek 

başına. foton demetleri ile kombine olarak veya foton demetleri ışınlama sonrası ek doz 

uygulaması şeklinde sıkça kullanılır. Genel olarak radyoterapide elektron huzme 

tedavisinin kullanım amacı. sağlıklı dokulara hasar vermeden yüzeyel tümörleri tedavi 

etmektir. 

Yapılan tedavinin seçımı. tümörün yerıne ve tedavinin amacına göre 

belirlendiğinden. klinik uygulamalarda tedavi alanının her zaman standart olması 

mümkün değildir. Elektron huzme tedavilerinde radyasyona maruz kalacak tedavi alanı 

düzensiz (korumalı) de seçilebilir. [ 1]. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Elektron Huzme Tedavisi 

Lineer hızlandırıcılarda hızlandırılan elektronların bir kısmı, hedefe çarptırılarak 

yüksek enerjili X-ışınları haline dönüştürülebilirken, bir kısmı ise hedefe çarptırıtmadan 

doğrudan da kullanılabilir. Elektron ışınları fotonlar kadar girici değildir ve parçacık 

olduklarından, fotonlar gibi ışık hızı ile ilerlemezler. Elektron huzme tedavisinde 

kullanılan enerjiler, tedavi derinliğine göre değişmektedir. Klinikte kullanılan enerjiler 

ise genellikle 6-20 Me V arasındadır. Bu enerjiler, yüzeyel tümörlerin tedavisinde 

kullanılır. Elektron huzme tedavisinin uygulandığı temel tedaviler ise aşağıda 

belirtilmiştir. 

• Meme kanseri ve göğüs duvarı ışınlamaları 

• Baş boyun kanseri tedavileri 

• Dudak ve cilt kanseri tedavileri 

• Lenf düğümlerine yapılan ek doz (boost) tedavileri [2]. 

2. 1. 1. Elektronların Madde ile Etkileşmesi 

Elektronlar küçük kütlelerinden dolayı yüksek hıziara sahiptir ve herhangi bir 

ortamdan geçerken, yolları üzerindeki atomlarla etkileşime uğrarlar. Bu etkileşimler 

sonucu enerjilerini kaybedebilirler (çarpışma ve radyasyon kayıpları) veya izledikleri 

yolu değiştirebilirler (saçılma). Enerji kayıpları 'durdurma gücü ile tanımlanırken, 

saçılma ise 'saçılma gücü' olarak tanımlanır. 

Başlangıç elektronu ile yörünge elektronu veya atomun çekirdeği arasındaki 

çarpışmalar. elastik-inelastik çarpışmalar şeklinde gerçekleşebilir. Elastik çarpışmada 

elektron, sadece yönünü değiştirip enerjisinden bir şey kaybetmezken, inelastik 

çarpışmada, yönünü değiştirmekle beraber enerjisinin bir kısmını yörüngedeki elektrona 

transfer eder ( iyonizasyon-eksitasyon) veya enerjisini 'Bremmsstrahlung' radyasyonu 

olarak çevresine yayar. 
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Çarpışmasal kayıplar için enerji kaybı oranı, elektron enerjisine ve elektronun 

içerisinde bulunduğu elektron yoğunluğuna bağlıdır. Gram santimetre kare başına enerji 

kaybı, MeVg- 1cm -2 (kütle durdurma gücü), düşük atom numaralı maddeler için daha 

büyüktür. Bunun nedeni yüksek atom numaralı maddelerin gram başına düşen elektron 

sayılarının düşük atom numaralı maddelerden daha az olmasıdır. 

Santimetre (cm) başına enerji kayıp oranı, elektronun enerJISI ve atom 

numarasının karesiyle (Z2
) orantılıdır. Ayrıca, radyasyon kaybının çarpışmasal kayba 

oranla gerçekleşme olasılığı elektronun enerjisi ve atom numarasına bağlı olarak artış 

gösterir. Bu da yüksek enerjili elektronlar ve yüksek atom numarası absorblayıcıları için 

X-ışını üretiminin daha etkili olduğunu gösterir. Şekil 2- I 'de suda ve kurşunda g/cm2 

başına düşen enerji kaybı gösterilmektedir. 

~ l!...:ı Oıc__ __ _ 

e 
~ 

~ 
tl 

~ 
.Q ..... 
ll 

::ı.= _9·':_ ----
•t:t 
c:, 
c: 
~l 

·~-----

.Ol 
O ı lO 

Elekfron Enerjiisi (\leV) 

Şekil2-l: Suda ve kurşun da g/cm2 başına düşen enerji kaybı 

2.1.1.1. Elektron-Yörünge Elektronu Etkileşimi 

Gelen elektron ile absorblayıcı maddenin yörünge elektronu arasındaki Coulomb 

etkileşimleri. atomda iyenizasyon ve eksitasyon olaylarını meydana getirir. 

• Eksitasyon; absorbe atomun yörünge elektronunu izin verilen orbitalden daha 

yüksek orbitale transfer etme olayı olarak tanımlanır. 
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• İyonizasyon~ absarbe atomdan yörünge elektronunun koparılma olayı, (Şekil 2-2) 

Elektron :/ 
f 

L 
t ·ı\i 

M 
!al 

Şekil 2-2: İyonizasyon ve eksitasyon 

2. 1. 1.2. Elektron-Çekirdek Etkileşimi 
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Gelen elektron ile absorblayıcı maddenin çekirdeği arasındaki Coulomb 

etkileşimi, elektron saçılması ve X-ışını fatonu (bremmsstrahlung) üretimi sırasında 

elektron enerjisi kaybı sonucunu verir. Bu tip enerji kayıpları, radyasyon durdurma gücü 

ile karakterize edilir. Şekil 2-3 'te elektron-çekirdek etkileşimi gösterilmektedir. 
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Şekil 2-3: Elektron-Çekirdek Etkileşimi 
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2.1.2. Durdurma Gücü 

Çarpışmasal etkileşimler ıçın enerji kayıp oranı, elektronun enerJISine ve 

ortamın elektron yoğunluğuna bağlıdır. Kütle durdurma gücü olarak adlandırılan bu 

oran düşük atom numaralı maddeler için daha yüksek bir değere sahiptir. Bunun nedeni 

yüksek atom numaralı maddelerin gram başına sahip oldukları elektron sayısının düşük 

atom numaralı maddelere göre daha az olmasıdır. 

Elektron uygulamalarında lineer durdurma gücü dE/di oranı olarak tanımlanır. 

Burada dE; di yolu boyunca elektronun kaybettiği enerjinin fraksiyonudur. Birçok 

uygulamada kütle durdurma gücü, materyalin fiziksel yoğunluğuna (p) bağlı durdurma 

gücü ile beraber kullanılır. Bu da potarizasyon etkisi dışındaki fiziksel yoğunluk 

bağımlılığını ortadan kaldırır. Durdurma gücü S harfiyle gösterilir ve birimi MeV.cm-

1 ·dir. Fiziksel yoğunluk p~nun birimi de g.cm-3 'tür. Durdunna gücü S, kütle durdurma 

gücü S/p"ya dönüştürüldüğünde birimi; MeVg-1cm2 olur. 

Durdurma gücü değerlendirilmesinde elektron etkileşimlerinde kaynaklanan tüm 

kayıplar hesaba katılmalıdır. Bu etkileşimler iki ana grup olarak: (a) ortamın atomik 

elektronlarıyla, iyonizasyon ve eksitasyana neden olan, inelastik çarpışma durdurma 

gücü değeri ve (b) çekirdeğin elektrik alanıyla elektronun etkileşmesi sonucu 

bremsstrahlung oluşmasına neden olan radyasyon durdurma gücü değeridir. Böylece 

toplam kütle durdurma gücü aşağıdaki gibi belirtilir; 

(1/ p) Stot= (1/ p)Srad+ (1/ p)Scoll. (2-1) 

Toplam durdurma gücünün iki ayrı bileşeni, hesaplama metodu ve ortamdaki 

enerji absorblama yolu arasındaki farkları belirtmektedir. Enerji kaybı atomun 

iyonizasyonu ve eksitasyonu ile absorblandığında elektron yörüngesine yakındır~ oysa 

enerji bremsstrahlung formuyla taşınırsa ortam içinde absorblanrnadan önce uzun bir 

yol kateder. Bu, elektronun izlediği yola yakın belirli bölgelerdeki enerji ile bütün yol 

boyunca kaybedilen enerji arasındaki farkın ayırt edilmesi gerektiğinde~ önemli bir 

gerçektir [3,4]. 
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Şekil 2-4~te elektron enerjisindeki değişime bağlı olarak, farklı maddelerin sudaki 

durdurma güçlerini gösterilmektedir. 

ÇupJ.Jmual 

kayıp 

~1 ,~ 

Elektron Enerji (Me V) 

Şekil 2-4: Elektron enerjisine bağlı olarak farklı maddelerin toplam durdurma güçlerini 

gösteren grafik. 

2.1.3. Elektronlarda Enerji Tayini 

Hızlandırıcının tüpünden çıkan elektron demetlerinin, hemen hemen hepsi çıkış 

anında monoenerjik yapıya sahiptir, yani hepsi aynı hızdadır. Ancak çıkan elektron 

demetleri hedefe ulaşana kadar saçıcı fıltre, hava ve diğer materyallerle etkileşerek 

düzensiz olarak enerji kaybederler. Böylece farklı enerji seviyelerindeki elektronlardan 

oluşan bir enerji spektrumu elde edilir. Elektronlar dokuda ileriediği sürece enerji kaybı 

ve spektrumun genişlemesi devam eder. 

Elektron demetlerinin vücut yüzeyiyle ilk temasında, ışınlar Eo ortalama 

enerjisine sahiptir ve bu enerji hızlandırıcının içindeki enerjiden düşüktür. Klinik 

uygulamalarda, elektron ışını genellikle vücut yüzeyi üzerindeki enerji ile karakterize 

edilir. 
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~ En Olası Enerji (Ep)o: 

En olası enerji seviyesi, huzmeyi oluşturan elektronların çoğunluğunun 

oluşturduğu, tantom yüzeyindeki enerji olarak tanımlanır. 

ı 
(Ep)o= Cı+ Cı Rp+ C3 Rp 

Bu bağıntıda; 

(2-2) 

• Rp değeri, pratik erişme mesafesi anlamına gelmektedir (cm veya gr/ c mı). 

Pratik erişme mesafesi, merkezi eksen derin doz eğrisinin aşağıya doğru inen 

kısmıyla, bremss kuyruğuna paralel çizilen doğrunun kesiştikleri nokta olarak 

tanımlanır. 

• Cı=0,22 MeV 

• Cı= 1,98 MeV cm-1 

• C3= 0,0025 Me V cm-ı dir. 

Menzil ölçümü için iyon odaları, diyodlar ya da film dozimetrileri kullanılabilir. 

~ Ortalama (Mean) Enerji: 

Elektron demetinin ortalama enerjisi, fantom yüzeyindeki Eo ile ifade edilir. Eo • ı 

tayin etmek için %00 eğrisi çizilir. Eo ortalama enerjisi, maksimum soğurulan dozun 

%50~sinin sağurulduğu derinlik olan Rso değeri ile hesaplanır. 

(2-3) 

Su için C4 = 2,33 Me V cm- 1 .dir. 

Maksimum erişme noktası olarak adlandırılan Rp değeri bremmss kuyruğuna 

tekabül eden merkezi derin doz eğrisi kuyruğunun, ekstrapolasyonundaki derinlik 

olarak tanımlanır. Bu değer elektronların içinde bulundukları maddede ilerieyebildikleri 

maksimum giricilik değeridir. 
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R90 ise absorbe edilen maksimum dozun %90'ının oluştuğu derinlik olarak 

tanımlanırken, Rıoo değeri de maksimum dozun oluştuğu derinlik olarak ifade edilir. 

Şekil 2-5'te Rıoo, R9o, Rso, Rp ve Rmax değerlerini gösteren, yüzde derin doz eğrisi 

gösterilmektedir. 

Rıoo R9o R.so Rp Rmax 

Şekil 2-5: R100, R9o, R50, Rp ve Rmax değerlerini gösteren yüzde derin doz eğrisi. 

~ Derinlikteki En e rj i 

Harder (Ep)o'ın ve ortalama enerjinin, derinlikle birlikte azaldığını göstermiştir. 

Bu durum aşağıdaki bağıntılara göre ifade edilebilir: 

( Ep)z = ( Ep)o ( 1- z 1 Rp) (2-4) 

Ez= Eo ( 1- z 1 Rp) (2-5) 

Bu bağıntılarda z derinliktir. (2-6) bağıntısı dozimetride çok önemlidir. Çünkü absorbe 

doz ölçümlerinde, iyon odasının yerleştirildiği noktadaki ortalama enerjinin bilinmesi 

gerekir [2,5] 
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2.2. Klinikte Kullanılan Elektron Işınının Genel Özellikleri 

Kliniklerde tedavi amaçlı olarak kullanılan lineer hızlandırıcılardan çıkan 

elektron demetlerinin enerjileri farklıdır. Lineer hızlandırıcılarda yükssek frekanslı 

elektromagnetik dalgalar kullanılır ve elektronlar hızlandırılır. Elektromagnetik 

dalgaları elde etmekte kullanılan megnetron veya klystron gibi özel tüplerden, :frekansı 

yaklaşık 3000 MHz olan elektromagnetik dalgalar elde edilir. Elde edilen dalgalar, 

hızlandırıcı tüp içine gönderilir. Elektron tabancasından elde edilen elektronlar 50 

k e V'luk enerji ile hızlandırıcı tüp içine gönderilirler. Elektronlar, enerji kazanmak ve 

hızlandırılmak için elektromagnetik dalgaların üstüne bindirilir. Normal olarak 

elektromagnetik dalgaların hızı, elektronlardan fazla olduğundan tüp içindeki dairesel 

diskler ile azaltılır. Disklerin boyutları ve aralarındaki uzaklık, dalganın hızına göre 

belirlenir. Elektronlara yüksek hız, elektromagnetik dalgaların tepe noktasına 

bindirilerek verilir. Bu yolla elektronlar birkaç MeV/m'lik enerji kazanırlar. 

Hıziandırma sırasında elektronları bir demet halinde toplamak ve hedef üzerine ince bir 

demet halinde göndermek için, tüp boyunca magnetik odaklayıcı alanlar elde edilir. 

Hızlandırıcı tüpün sonunda elektronlar maksimum enerjilerini kazanmış olurlar. Yüksek 

enerjili ışınlar elde etmek için hızlandırılmış elektronlar 90° ve 270° saptırıcılar ile 

saptırılarak hedef üzerine veya doğrudan tüpün dışına gönderilirler [2,6]. Şekil 2-6'da 

lineer hızlandırıcılarda, elektron üretim mekanizması gösterilmektedir. 

Saçı~ı 

foil{leı·) 

Elektron aplika,törleili 

u 
•• .. 

Şekil 2-6: Lineer hızlandırıcıda elektron üretimi. 

Birin~il kolimatörler 

1 

İyon odası 1 

İkinci! koliınatödor 1 
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2.2.1. Merkezi Eksen Derin Doz Eğrileri 

Klinik te kullanılan 6-20 Me V enerji aralığındaki elektron demetlerinin en 

spesifik özelliği, derinlikle dozdaki değişimi gösteren derin doz eğrileridir. Derinlik 

artışıyla, doz homojen bir değişim gösterir. Fakat maksimum derinliğe ulaştıktan sonra, 

dozda keskin bir düşüş gözlemlenir. Bu şekilde derinlerdeki sağlam dokular doz 

almamış olur ve X-ışını ile yapılan tedavilere göre avantaj elde edilmiş olur [2]. Şekil 2-

Tde çeşitli enerjilerde elektron ışınlarının derin doz eğrileri gösterilmektedir. 

--~--~ 
l 

-----
90 

' -------
' -...... ... ... 

~ 80 t --ı ' 
70 ; ' ' ' 

60 ~ ' ' ' ' 
' \ 

50 t 
' \. ' . 
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30 ı ' ' ' ' ' ' 20 1 ' 

' ,25 ... 
10 l ' ' ! 

ı 

00 2 4 6 8 ı o f2 14 16 18 

Şeki12-7: Farklı enerjilerdeki elektronların derin doz eğrileri 

Şekilde görüldüğü üzere 11 Me V ve daha düşük enerji lerde, derin doz 

eğrilerinde oldukça keskin bir düşüş gözlemlenirken, 15 Me V ve üzeri enerjilerde derin 

doz eğrisi daha yatay hale gelmektedir. 

Elektronlar %80'lik dozu, enerjilerinin yaklaşık }j derinliğinde verirken. 

%90'lık dozu ise yaklaşık Y<ı derinlikte verirler. Örneğin I 2 MeV'lik bir elektron 

demetinin tedavi derinliği yaklaşık 3 - 4 cm olmalıdır. Böylece %80 - %90'lık izodoz 

eğrileri seçilerek. elektronlar klinikte yararlı bir şekilde kullanılabilir. 
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Elektronların s udak i derin doz değişimini gösteren grafik şekil 2-8 'de 

gösterilmektedir. 

j J A t=-·=ı=· 

Sudald Derinlik (cm) 

Şekil 2-8: Sudaki derin doz eğrisi. 

Şekil 2-8 'de görüldüğü üzere %80 - %90 doz seviyesinden sonraki derinliklerde 

keskin bir doz düşüşü olduğundan, bu derinlikteki dokular korunmuş olur. Bu yüzden 

tedavi edilecek hedef volüm %80 - %90'lık dozun geçtiği derinlikte olmalıdır. Aksi bir 

durumda derindeki hassas dokulara fazla doz ya da hedef volüme eksik doz verilmiş 

olur. 

2.2.1.1. Küçük Alanlar için Yüzde Derin Doz Değeri 

Merkezi eksen ile alan kenan arasındaki mesafe, saçılan elektronların lateral 

erişim mesafesinden fazla olduğunda, lateral saçılma dengeye ulaşır. 

Ancak alan boyutunun azalmasıyla birlikte, lateral elektronik denge azalır. Derin 

doz ve doz verimi faktörleri, alan şekline ve hoyutuna değişiklikler gösterir (Şekil 2-9). 

100 

. . J. .....• 

o ~ 10 

Dennlık (cm) 

Şekil 2-9: 20 Me V Elektron enerjisinde farklı alan boyutları için derin doz eğrileri. 
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Şekilde de görüldüğü üzere, elektronların pratik erışme mesafesinden büyük 

olan alan boyutlarında (Bu eğride 20 Me V enerji için Rp değeri ı O cm kadardır) yüzde 

derin doz eğrisinde anlamlı bir değişim gözlenmemektedir [3,5]. 

2.2. 1.2. Başlangıç Enerjisi Etkisi 

Bir elektron demetinin giricilik derinliği onun başlangıç enerjisiyle analiz edilir .. 

Elektronun sudaki pratik erişme mesafesi ise; 

Rp~ Eo 12 (2-6) 

şeklindedir. Bu formülde E0, başlangıç ış ın enerjisidir (Me V). 

Benzer olarak, klinikte kullanılan bir başka terim ise maksimum dozun % 80~e 

düştüğü derinliktir. 

dso ~Eo 1 3 (2-7) 

Elektron demeti ıçın yüzey dozu (yaklaşık 0,5 mm derinlikteki doz değeri) 

megavoltaj foton demetine kıyasla belirgin bir şekilde fazladır. Bu oran düşük 

enerjilerde maksimum dozun yaklaşık % 85 'i ile yüksek enerjilerde yaklaşık % 95~i 

arasında değişir. 

Klinikte kullanılan lineer hızlandırıcıların, elektron ışın modunda genellikle 

farklı elektron enerjileri kullanılabilir. Enerji seçimleri 4 Me V ile 50 Me V aralığındadır. 

Fakat klinik te en çok kullanılan enerji aralığı 6- ı 5 Me V enerji aralığıdır. 

2.2.2. İzodoz Eğrileri 

Merkezi eksen derin doz eğrileri, eksen boyunca herhangi bir derinlikteki dozu 

tayin etmeye yarar. Ancak hedef volüme üniform doz verebilmek ve normal dokuların 

korunabilmesi adına ne kadar doz aldığını görebilmek için, iki boyutlu doz 

dağılımiarına ihtiyaç duyulur. İzodoz dağılımları olarak bilinen bu eğriler, radyasyona 

maruz kalan hacimdeki aynı dozu alan noktaların birleştirilmesi ile elde edilirler. 

Elektronların saçılması izodoz eğrilerinde, merkezi eksen doz dağılımlarında, 

alan ve alan sınırları seçiminde etkin rol oynar. Lineer hızlandırıcıların kolimasyon 

sistemindeki farklılıklardan ( saçıcı to il, monitör odaları, kolimatör blokları ve 
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diyarramlar) ötürü gerçekleşen saçılmalar dolayısı ile izodozlarda değişiklikler 

görülebilir. Örneğin Eo enerjili elektron demeti, farklı kolimasyon sisteminden 

geçirildiğinde farklı bir doz dağılımı verir. Demet maddeyle etkileşim haline geçtiğinde, 

saçılmadan dolayı izodoz eğrileri yaniara doğru genişler. Her bir izodoz eğrisindeki 

genişleme enerjiye, izodoz düzeyine, kolimasyana ve alan 

boyutuna bağlı olarak değişir. Şekil 2- I O'da farklı enerjilerdeki demetierin izodoz 

eğrileri gösterilmektedir. 

-10.0 

~ 
{a) 

-10.0 

5.0 

(b) 

-10.0 

&.0 

10.0 
(cl 

-5.0 0.0 5.0 10.0 

(i~iiic' iiiiiil ·• iiillili) ı 
-5.0 0.0 10.0 

tO 5.0 

-5.0 0.0 5.0 10.0 

Şekil 2-10: 10x10cm2 alanda 7 MeV (a), 12 MeV (b), 18 MeV (c) enerjiler için izodoz 

eğrileri 

Şekil 2-9'da görüldüğü üzere düşük enerjilerde alan kenarındaki izodoz 

eğrilerinde bir genişleme gözlemlenirken, yüksek enerjilerde yüzeye yakın dozlarda içe 
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doğru bir kıvrılma meydana gelir. Düşük enerjili demetlerin, izodoz eğrilerinin 

tamamında genişleme gözlenirken, yüksek enerjili demetierin düşük izodoz 

düzeylerindeki eğrilerde dışa doğru bir genişleme ve yüksek izodoz düzeylerinde ise 

(%90) daralma görülür. 

İzodoz eğrilerindeki bu daralma ve genişlemeler göz önünde bulundurularak 

hedef vol üm ışınlanmalıdır. Ancak bu sayede hedef vol üm istenilen şekilde ışınlanırken, 

etrafındaki sağlıklı dokular da yeteri kadar korunabiimiş olur. 

~Alan Boyutu Etkisi 

Doz verimi ve merkezi eksen derin doz dağılımı alan boyutuna bağlıdır. Alan 

boyutu arttıkça kolimatörden ve faotomdan kaynaklanan saçılma artacağından doz da 

artar. Elektron huzme tedavilerinde, elektron kolimatörleri, çoğunlukla belirli kolimatör 

aralığında açılırlar. 

Alan boyutunun faotom saçılmasından dolayı doz verimine ve merkezi eksen 

derin doz eğrisine etkisi, ölçme noktası ile alanın kenan arasındaki uzaklığın, saçılan 

elektronların menzilinden kısa olduğu durumlar daha belirgin hale gelir. Alan 

boyutunun, saçılan elektronların menzilinden daha kısa olduğu durumlarda doz verimi 

hızla düşer [2, 7] 

2.2.3. Işın Profili ve Penumbra 

Elektron ışınında penumbra, foton ışınına göre daha büyük olma eğilimindedir. 

Elektron ışınlarında, doz maksimumumun yakınındaki derinlikler için, geometrik alan 

kenarının ı cm içindeki doz miktarı, merkezi eksen değerinin % 90'ına düşer; öyle ki 

ı Oxı O cm2.lik ışının "etkin alan' boyutu 8x8 cm
2 

olarak görülür. Fotonlar için bu mesafe 

yaklaşık 0,5 cm kadardır. Bu yüzden, klinik olarak yararlı doza ulaşmak ve hedef 

volümü uygun bir şekilde sarabilmek için daha büyük elektron alanlarına ihtiyaç vardır. 

[3,8]. 
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2.2.4. Yüzey Düzensizliğine Yakınlık ve Doku İnhomojeniteleri 

Elektron demetinin doz dağılımında, dokudaki kemik, akciğer ve hava boşluğu 

gibi inhomojenİlelerden dolayı önemli değişiklikler görülebilir. Küçük 

inhomojenitelerin içinde veya çevresindeki doz dağılımını belirlemek, artan saçılmadan 

dolayı oldukça zordur. Yüzey konturundaki düzensizlikler ve doku birleşimi de elektron 

doz dağılımının şeklini çok fazla etkiler. Anatomik bölgeye bağlı olarak bu etkiler, 

klinik olarak önem arz eder ve çeşitli düzeltme yöntemleri kullanılarak bu sorun ortadan 

kaldırılır. 

2.2.5. Yüzey Dozu Özellikleri 

Elektronlarda, fotonlardan farklı olarak enerji ve alan büyüklüğü artışıyla geniş 

açılı saçılmalar azalır. Bu nedenle yüzey dozları artar. Düşük enerjilerde, elekıronlar 

daha kolay ve geniş açılarla saçılırlar. Bu da, build up bölgesindeki dozun daha hızlı ve 

kısa mesafede oluşmasına sebebiyet verir. Bu nedenle, düşük enerjili elektronlar için 

yüzey dozunun maksimum doza oranı, yüksek enerjili elekıronlara kıyasla daha 

düşüktür. Şekil 2-1 1 'de bu etki basitçe gösterilmektedir. Aynı elektron akısına (e-/cm2
) 

sahip ışınlardan düşük enerjili olanı, yüksek enerjili olana göre, doz maksimum 

derinliğinde daha büyük akı oluşturur. Akıdaki artış 1/cose ile ifade edilir. Buradaki e, 

saçılma aç ıs ıdır. [2,4]. 

Düşük Eneıji e- Yüksek Enerji e-

Akı= (-ı>)o 

Akı(-ı>)zm.ax = (<l»)o.'cose 

Şekil 2-11: Artan elektron enerjisiyle yüzey dozunun yüzde art1ş1nın gösteri mi. 
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Elektronlarda fotonlardaki durumun aksine, enerJının artışıyla paralel olarak 

giriş dozu artmaktadır. Bu durum şekil 2-12'de gösterilmektedir [4]. 
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Şekil 2-12: Farklı elektron enerjilerinin derin doz eğrileri. 

2.2.6. Elektron Dozimetrisinde Kullanılan Ölçüm Metotlan 

2.2.6.1. İyon Odası ile Ölçüm Metodu 

Radyasyon dozimetrisi genellikle hava içerisinde üretilen iyenizasyon ölçümüne 

dayalı, en gelişmiş ve en çok kullanılan ölçüm metodudur. Bu ölçüm tekniğinin başlıca 

aracı içi hava dolu iyon odasıdır. 

İyon odaları elektron dozimetrisi uygulamalarında, madde içerisinde rölatif 

elektron doz dağılımının saptanmasının yanında absarbe doz ölçüm 

değerlendirilmesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. İyon odaları, performanslarının 

kararlılığı ve ölçümlerdeki hassasiyetleri bakımından diğer dozimetrelerden daha 

yaygın kullanım alanına sahiptirler. 

iyonlar, iyon odasının hassas volümü içerisine gıren radyasyon tarafından 

üretilir. Bu üretilen iyonlar, uygulanan polarize voltajın oluşturduğu elektrik alanı 

içerisindeki elektrodlar tarafından toplanır. İyonizasyon akımı odanın dış devresinde 
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sonlanır. Prensip olarak basit yapıda olan iyon odalarının elektronlar için 

kullanımlarında göz önünde bulundurulacak bazı durumları vardır. Başlangıçta X-ışını 

ölçümleri için geliştirilen iyon odalarının kullanım alanları elektron uygulamalarını da 

içine alacak şekilde genişletilmiştir. Günümüzde; silindirik, küresel ve paralel-plan 

şeklinde farklı formlarda iyon odaları bulunmaktadır. Silindirik iyon odaları en iyi 

geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan çeşitleridir. Fakat elektron dozimetrisinde, 

silindirik iyon odalarının yerini hızla, avantajlı karakteristikleri nedeniyle paralel-plan 

iyon odaları almaktadır. 

Elektron ölçümlerinde, elektronların akısını en az bozacak materyalierin 

kullanılması gerekir. Paralel-plan geometrisine sahip ıyon odaları, diğer 

konfıgürasyondakilere kıyasla bu ihtiyacı en iyi karşılayabilecek iyon odası çeşididir. 

Bu anlamda, elektron akı pertürbasyon etkisi, özellikle elektron giriş yönlerinde iyon 

odasının hava hacminin azaltılması ve iyon odasının gövde yapımında doku eşdeğeri 

materyal kullanılması ile en aza indirilmiş olur Absorbe doz tayini için en uygun metod 

ise, iyon odası ile yapılan ölçümlerdir. [3,4]. 

2.2.6.2 Absorbe Dozun Ölçümü 

Işınlanan materyalin birim kütlesi başına sağurulan enerji miktarına absorbe doz 

adı verilir. Absorbe dozun birimi Gray (Gy)'dir. Absorbe dozun belirlenebilmesi için 

IAEA tarafından Report 277 yayınlanmıştır. 2000 yılından sonra ise, IAEA tarafından 

yayınlanan Report 398 kullanılmaya başlanmıştır. 

(2-8) 

Burada; 

• M o: Etki parametreleri düzeltilmiş okuma değeri. 

• P,ı : İyon odasının ortamda yarattığı pertürbasyon düzeltme faktörü. 

• S ıdıam : Materyalden suya geçişteki durdurma güçlerinin oranı. 

• ND.Jıam: İyon odasının havada absorblanan doz kalibrasyon katsayısı. 
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N D.Jıam ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

(2-9) 

• Nk: İyon odasının hava kerma kalibrasyon faktörü. 

• g: Havada ikincil elektronların durdurulması sırasındaki etkileşimlerde harcanan 

enerjinin kesri. 

• kau: İyon odasının duvarının, zayıftatıcı etkisi nedeniyle kullanılan düzeltme 

faktörü. 

km: İyon odası duvar ve build up cap malzemesi hava eşdeğeri olmadığı için kullanılan 

düzeltme faktörüdür 

2.2.6.3. Film Dozimetri 

Film dozimetrisi, bilinen dozlarla tilmin ışınlanmasından elde edilen kararına 

miktarlarını belirleyip, bir kalibrasyon eğrisi elde edip, sonraki ışınlamalarda bu eğriyi 

kullanarak verilen dozu ve dozun iki boyutlu dağılımını belirleme yöntemidir. Doz 

dağılımı ölçümleri için film kullanmak daha pratiktir ve maliyeti düşüktür. Ölçüm 

sonuçları gelen ışının enerJısıne, tilmin ışın demetinin yönüne göre 

konumlandırılmasına, alınan derinliğe ve alanın boyutlarına bağlıdır [9]. 

Yüksek rezolüsyona sahip olmaları nedeniyle, 20 elektron dozimetrisinde 

öncelikle film tercih edilmesi AAPM TG no. 25 tarafından tavsiye edilmektedir. 

Radyografik tilmin elektron dozimetrisinde, özellikle rölatif doz dağılımı 

ölçümleri için birçok uygulaması vardır. Film ve doku arasındaki kimyasal bileşim 

farklılıkları nedeniyle absorbe doz ölçümleri için kullanımı çok fazla uygun değildir. 

Yüksek rezolüsyona sahip olması, tek ışınlamada geniş hacimli dozimetrik bilgi 

toplama yeteneği ve ışınlama süresinin kısa olması tilmin elektron dozimetrisinde 

kullanımını cazip hale getirmektedir. 
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2.2.6.4. Termolüminesans Dozimetri 

Termolüminesans, ısıtılan malzemenin optik bölgede ışıma yapmasıdır. ""Tek 

kristal'" yapısında bir katının valans bandı ile iletkenlik bandı arasında yasak 

enerjisbandı bulunur ve bu enerji bölgesinde kristal içerisinde elektron bulunamaz. 

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

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

enerji durumları kristalin radyasyon ile uyarılması sonucu valans bandından kopan veya 

iletkenlik bandından tekrar valans handına dönen elekıronlara tuzak oluşturur ve 

elekıronlar bu tuzaklara yakalanırlar. Böylece radyasyon ile kristale aktarılan enerjinin 

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

orantılıdır. Bu kristal ısıtılınca tuzaklarda depolanan elekıronlar bulundukları 

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

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

dolayısıyla kristale gelen radyasyon dozu ile orantılıdır. 

Termolüminesans Dozimetri (TLD) rölatif ve absorbe doz ölçümleri için 

kullanışlı bir metottur. Bu dozimetrenin küçük hacme sahip olması, TLD~nin en temel 

özelliğidir. TLD'nin elektron dozimetrisinde en temel kullanım alanı, küçük alanların 

özellikle diğer dozimetrelerinde kullanımının imkansız olduğu kavisli yüzeylerde, 

yüzey dozu ve giriş dozlarının saptanmasıdır [3,4]. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde yapılmış olup, enstitüde 

mevcut aşağıdaki gereçler kullanıldı. 

3.1.1. Saturn-42 lineer hızlandırıcısı 

3.1.2. RW3 su eşdeğeri katı fantom 

3.1.3. PTW ı 0002 Unidos elektrometre 

3.1.4. Wellhöfer IC-69 iyon odası 

3.1.1. Saturn-42 Lineer Hızlandırıcısı 

Satum-42 lineer hızlandırıcısında 6 ve 15 MV enerjili fotonlar ile 6, 9, 12, 15, 

ve ıs M eV enerjili elektronlar elde edilebilmektedir. Kaynak cilt mesafesi (SSD) ı 00 

cm'de iken açıiabilen alan boyutu, foton tedavileri için 4x4 cm2 ile 40x40 cm2 

arasındadır. Alan istenilen boyutta kare olarak açılır. Bu alan açıklığı dışındaki alanlara 

ihtiyaç duyulan tedaviler için ise kurşun korumalardan yararlamlır. Cihazın kolimatör 

sistemi, primer kolimatörlerden ve bunlara monte edilebilen ve primer kolimatörlerle 

aynı anda hareket olanağı olan X ı, X 2 , Yı, Y 2 trimerlerinden oluşur. Elektron 

tedavilerinde kullanılmak üzere ise cihazda elektron trimeri bulunmaktadır ve elektron 

huzme tedavileri bu trimerler sayesinde gerçekleştirilir. Şekil 3-1 'de Satum-42 lineer 

hızlandırıcısı gösterilmektedir. 

Şekil3-1: Saturn-42 Lineer Hızlandırıcısı 
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3.1.2. RW3 Su Eşdeğeri Katı Fantom 

Suyun yoğunluğu, kas ve yumuşak doku yoğunluğuna çok yakın yoğunluktadır. 

Bu yüzden, temel doz dağılımları suda ölçülür. Her dozimetrik ölçüm için su kullanmak 

çok pratik olmayacağından, su eşdeğeri katı fantomlar dizayn edilmiştir. Bu katı su 

fantomlarının su eşdeğeri olabilmesi için, 

• Efektif atom numarası, 

• Gram başına elektron sayısı, 

• Kütle yoğunluğu, 

suyla eşit olmalıdır [1 0]. 

R W-3 katı su fantomu, yüksek enerjili foto n ve elektron dozimetrisinde 

kullanılan, beyaz polystyreneden yapılmış, %2 TiO içeren, fiziksel yoğunluğu 1.045 

g/cm3
, elektron yoğunluğu 3.43xl 023 e/cm3 

( su: 3.343xl 023 e/cm3
) olan bir fantom 

materyalidir. Ölçüm aralığı fotonlar için Co-60 ile 20 MV; elektron için 4 MeV ile 25 

Me V enerjilerine kadardır. 40 cm x 40 cm boyutlarında olup 1, 2, 5 ve 1 O mm 

kalınlıklarındaki levhalardan ibarettir. İyon odalarıyla istenilen derinlikte ölçüm 

yapabilmesi için delikli plakalar da mevcuttur. Şekil 3-2'de su eşdeğeri katı su 

fantomu gösterilmektedir [ll]. 

Şeki13-2: RW3 su eşdeğeri katı fantom 
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3.1.3. PTW 10002 Unidos Elektrometre 

X-ışını ve elektron ışını dozimetrisinde doz ve doz hızının ölçümünde kullanılır. 

Gy, Sv, R, Gy/min, Sv/min ve R/min gibi farklı radyasyon birimlerinde ölçüm yapar. 

Farklı polarizasyon voltajlarında ölçüm yapma imkanı verir (0-400 Volt). İyon odaları 

ve katı hal dedektörleri ile kullanımı uygundur. Kullanılan iyon odasının özelliklerine 

bağlı olarak geniş bir ölçüm aralığında doğrulukla okuma yapma imkanı verir.(+) ve(-) 

polaritede ölçüm alınabilir. Şekil 3-3'te PTW Unidos elektrometre örneği 

gösterilmektedir. 

Şekil3-3: PTW 10002 Vnidos elektrometre 
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3.1.4. Wellhöfer IC-69 İyon Odası 

Foton ve elektron huzmelerinin dozimetrisinde kullanılan iyon odalarının 

hacimleri, kullanım amaçlarına göre farklılık gösterebilir. Çalışmamızda 0,6 cm3 hassas 

volüme sahip bir silindirik iyon odası kullanıldı. Duvar materyali derlindir. Merkezi 

elektrodu ise alüminyumdur ve yarıçapı 0,5 mm'dir. Hassas hacmin yarıçapı 3,1 mm ve 

uzunluğu 23 mm' dir. Nominal iyon odası voltajı ± 400 V olup iyon odası su geçirmez 

olarak dizayn edildi [12]. Şekil 3-4'te silindirikiyon odası gösterilmektedir. 

Şekil3-4: 0,6 cc iyon odası 
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3.2.Yöntem 

Bu çalışma Saturn-42 lineer hızlandırıcısında 6, 9, 12, 15 ve 18 Me V enerjilerde 

yapıldı. Elektron huzme tedavisinde bloklamanın doz verimine etkisini araştırabilmek 

için, klinik uygulamalarda kullanılan 4x4 cm2 alandan başlayarak 25x25 cm2 alana 

kadar tüm enerjilerde yapılan doz verimi ölçümleri sonucu elde edilen verilerle grafikler 

oluşturuldu. Ölçümler ise, 0,6 cc farmer tipi iyon odası ve VNIDOS elektrometre ile 

yapıldı 

3.2.1. Ölçüm Düzeneğinin Hazırlanması ve Doz Verimi Ölçümleri 

.. 2 
Olçümde 40x40 cm e batlarında R W3 katı su fantomları kullanıldı. Pantomlar 

aralarında boşluk kalmayacak şekilde ve en az 1 O cm yükseklikte olacak şekilde dizildi. 

Fantomun merkez noktasının, ışıklı alan merkez noktasıyla çakışmasına özen 

gösterilerek düzenek hazırlandı. Düzenek hazırlandıktan sonra iyon odası katı su 

fantomun içine yerleştirildi. Tüm ölçümler SSD=l 00 cm'de, dmax derinliğinde yapıldı. 

Şekil 3-5 'te ölçüm yapılan düzenek gösterilmiştir. 

Şekil3-5: Ölçüm düzeneği 
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Her bir ölçü için doz süresi ı 00 MU olarak ayariand ı. Ölçümler esnasında 3 

farklı değişken göz önünde bulundurularak grafikler oluşturuldu. Bu değişkenler; 

• Farklı alan boyutları ( 4x4, 6x6, 8x8, ı Oxı O, ı 5xı 5, 20x20 ve 25x25 cm2
) 

• Farklıenerjiler(6,9, ı2, ı5ve18MeV) 

• Farklı bloklama yüzdeleri ( %0 (açık alan), %ı O, o/o20, %30 ve %40 

bloklama) 

İlk etapta, 6 MeV enerji kullanılarak açık alanda 6x6 cm2 alandan başlayıp 

25x25 cm2 alana kadar ölçümler yapıldı. Her ölçüm 3 defa tekrarlandı ve ortalaması 

alındı. Daha sonra aynı enerjide, ve diğer tedavi alanlarında ( 6x6, 8x8, ı Oxı O, 15xı 5, 

20x20 ve 25x25 cm2
) %ı O, %20, %30, %40 bloklama yapılarak ölçümler tekrarlandı ve 

ortalamaları alındı. Bloklama uygulanan alanlar aşağıda gösterilmektedir. 

Şekil 3-6: 0/o lO'u bloklanan tedavi sahası Şeki13-7: 0/o20'si bloklanan tedavi sahası 

Şekil 3-8: 0/ 0 30'u bloklanan tedavi sahası Şekil 3-9: 0/o40'ı bloklanan tedavi sahası 
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6 Me V enerjide yapılan tüm işlemler, diğer enerjilerde de tekrarlandı ve okuma 

değerlerinin ortalamaları kaydedildi. Kaydedilen bu okuma değerleri aşağıda gösterilen 

formülasyona yerleştirildi ve diğer faktörlerin de ilave edilmesiyle absorbe doz 

değerleri bulundu. 

4x4 cm2 alanda, klinikte çoğunlukla uygulanan kenar korumalarıyla bloklama 

yapıldı. Tedavi alanının tüm kenarları 0,5 cm bloklandı ve 3 x 3 cm2.lik bir tedavi alanı 

elde edildi. Böylece tedavi sahasına %23,5'luk bir koruma uygulanmış oldu. Daha sonra 

aynı alanda, tek bir yönde %25'lik kenar koruması uygulandı. Bloklama uygulanan 

alanlar şekil 3- ı O ve 3- ı ı 'de gösterilmektedir. 

Şekil3-ıO: Her bir kenardan yapılan 0,5 cm 

bloklama ile elde edilen tedavi sahası 

Şekil 3-ı ı: 0/o25'i bloklanan 

tedavi sahası 
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4.BULGULAR 

4. 1. Katı Fantomda Ölçülen Doz Verimi Sonuçlarına Ait Bulgular 

Bu çalışmada; doz veriminin 6, 9, 12, 15 ve 18 Me V elektron enerjilerde alan 

boyutlarına, bloklama oranlarına ve bloklama lokalizasyonuna göre değişimi 

araştırılmıştır [ı4]. 

Elektron ışınlarında, her yöne saçılma olması sebebiyle alan boyutuna bağlı doz 

verimi değişiminin daha fazla olması beklendiğinden, klinikte kullanılan birçok tedavi 

sahası için doz verimi değişimi incelenmiştir [ 15, ı 6]. 

Çalışmanın bulgular kısmında, katı fantom ile yapılan doz verımı ölçümü 

sonuçları, tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. 

6 Me V enerjide, katı fantom ile yapılan doz verimi ölçümü sonuçları tablo 

"4- ı· de, 6 Me V enerjide ölçülen output değerleri grafiği ise şekil 4- ı' de gösterilmiştir. 

9 MeV enerjide, katı fantom ile yapılan doz verimi ölçümü sonuçları tablo 

4-2'de, 9 Me V enerjide ölçülen output değerleri grafiği ise şekil 4-2'de gösterilmiştir. 

ı 2 Me V enerjide, katı fantom ile yapılan doz verimi ölçümü sonuçları tablo 

4-3 'te, ı 2 Me V enerjide ölçülen output değerleri grafiği ise şekil 4-3 'te gösterilmiştir. 

15 Me V enerjide, katı fantom ile yapılan doz verimi ölçümü sonuçları tablo 

4-4 'te, 15 Me V enerjide ölçülen output değerleri grafiği ise şekil 4-4 'te gösterilmiştir. 

ı 8 Me V enerjide, katı fantom ile yapılan doz verimi ölçümü sonuçları tablo 

4-5 'te, ı 8 Me V enerjide ölçülen output değerleri grafiği ise şekil 4-5 'te gösterilmiştir. 

4x4 cm2 alanda, farklı enerjilerde katı fantom ile yapılan doz verimi ölçümü 

sonuçları tablo 4-6'da, output değerleri grafiği ise şekil 4-6'da gösterilmiştir. 



6MeV, Okuma Değerleri (cGy) 

ALANLAR 

(cm x cm) AçıkAlan 0/oıO Bloklama 0/o20 Bloklama 0/o30 Bloklama 

82,42 82,33 8ı,2o 
82,44 

Fark% 0.02 Fark% O.Oı Fark% 1,5 6x6 

93,09 93,12 92,82 

8x8 93,08 Fark o/o 0.0 ı Fark% 0.04 Fark% 0.3 

10ı,75 10ı,94 ıo2,0 

ı0 X ı0 ıo1,45 Fark% 0.3 Fark% 0.5 Fark% 0.5 

ıo9,46 ıo9,48 ıo9,40 

ıs x ıs 109,45 Fark% O.Oı Fark% 0.03 Fark% 0.05 

ıı4,85 ı ı4,84 ı ı4,86 

20 X 20 ı 14,83 Fark% 0.02 Fark% 0.01 Fark% 0.01 

ı2ı,74 121,74 ı21,73 

2S X 2S ı2ı,75 Fark% O.Oı Fark% O.Oı Fark% 0.02 

Tablo 4-ı: 6 Me V enerjide, katı fantom ile yapılan doz verımı ölçümü sonuçları 

6MeV 

12 5 -------------------------------------------- .. ---------------------_,_------------------ ---•----------------------

-------------------------------------------- ~-- --------------------------------- ... -------- ~- ---------------------

65 +-------~---------r--------,--------T--------4 

o 10 20 30 40 

Bloklama Yüzdesi 

Şekil4-ı: 6 Me V enerjide output değerleri 

28 

0/o40 Bloklama 

75,15 

Fark o/o 9 

88,45 

Fark% 5,2 

94,02 

Fark% 8 

ıo9,ı3 

Fark% 0.3 

ı ı4,88 

Fark% 0.05 

12ı,73 

Fark% 0.02 

-+- 25x25 

_._ 20x20 1--15x15 

·~ 10x10 

1
~8x8 

. __._ 6x6 
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9 MeV, Okuma Değerleri (cGy) 

ALANLAR 

(cm x cm) AçıkAlan 0/o 1 O Bloklama 0/o20 Bloklama 0/o30 Bloklama 0/o40 Bloklama 

85,90 85,43 83,98 
85,92 

Fark% 0.02 Fark% 0.6 Fark% 2,3 6x6 

94,00 94,00 92,22 

8x8 94,02 Fark% 0.02 Fark% 0.03 Fark% 2 

98,82 98,81 98,71 

10 X 10 98,81 Fark% 0.01 Fark% O Fark% 0.1 

102,72 102,76 102,33 

15 X 15 102,76 Fark% 0.04 Fark% O Fark% 0.4 

ıo5,75 105,74 105,75 

20 x20 ıo5,76 Fark% 0.01 Fark% 0.02 Fark% O.Oı 

ı ıo,3ı ı ıo,35 ı ı0,30 

25 x25 ı 10,33 Fark% 0.02 Fark% 0.02 Fark% 0.03 

... .. 
Tablo 4-2: 9 Me V enerjide, katı fantom ıle yapılan doz verımı olçumü sonuçları 

9MeV 

1 2 5 ---------------------------------------------:--------------- -------~-- ------------------- -~-- --------------------. 

-------------------------------------------- -;----------------------;------------------- ................. -------------------

·~ 1 05 ~--~--~---~--~---~--~--~---·~---~--~---~--~--~---~--~--~--~---~--~--~---~--~--~---~- ·-~--~--~---~--~---~--~--~---~---------------------· 
ı: 
Q) 

'g> 95 ~---------~~------.......... --:Jı~~-.;;,;;,~~~ 
c 
; 85·-~--~---~--~---~--~--~---~--~-~--~---~--~-----~----~--~ 
Q. ....... 
::J o 75 ----------------------,-----------------------.----------------------:---------- .. ----------- :----------------------

65+---------~-------.---------ı---------r------~ 

76,58 

Fark% 12 

85,65 

Fark% 9,7 

94,78 

Fark o/o 4,2 

101,25 

Fark% 1,5 

105,78 

Fark% 0.02 

ı ı0,29 

Fark% 0.04 

-+- 25x25 

.......... 20x20 

- -15x15 

--*- 10x10 

o 10 20 30 40 50 

Bloklama Yüzdesi 

Şekil 4-2: 9 Me V enerjide output değerleri 



12 MeV, Okuma Değerleri (cGy) 

ALANLAR 

(cm x cm) AçıkAlan 0/o10 Bloklama 0/o20 Bloklama 0/o30 Bloklama 

93,34 93,08 92,25 

6x6 93,06 Fark% 0.3 Fark% 0.02 Fark% 0.9 

98,94 98,92 98,85 

8x8 98,90 Fark% 0.04 Fark% 0.02 Fark 0.05 

ıoo,ıo ıoo,06 ıo0,08 

10 X 10 ıo0,24 Fark% o.ı4 Fark% o.ı8 Fark% o.ı6 

ı o ı ,68 ıoı,68 ıoı,72 

15 X 15 ıoı,70 Fark% 0.02 Fark% 0.02 Fark% 0.02 

ıo2,45 ıo2,53 ıo2,57 

20 x20 ıo2,41 Fark% 0.04 Fark% o. ı Fark% 0.15 

ıo4.5ı ıo4.58 ıo4,70 

25 x25 ıo4,49 Fark% 0.02 Fark% 0.1 Fark% 0.2 

. .. .. .. 
Tablo 4-3 12 Me V enerjide, katı fantom ıle yapılan doz verımı olçumu sonuçları 

12 MeV 

125 --------------------- -'---------------------- .. ----------------------.----------------------· ----------------------

-------- ... ----------------------------------- ...... --------------------- ~ ...... ---- .... - .. - ----------- L. ---------- ...... - ------- ... -

---- .. ------.- .. --- .... -- - ~- ------- -------------- .J ... -------- ------------- ..... --- ... - ..... ---------- .. -- ..... ----------- ... ------ ... ---

65~------~---------r--------ı-------~--------~ 

o 10 20 30 40 

Bloklama Yüzdesi 

Şekil 4-3: 12 Me V enerjide output değerleri 

30 

0/o40 Bloklama 

84,29 

Fark% ıo 

92,23 

Fark% 7,2 

95,48 

Fark% 5 

ıoı,87 

Fark% 0.2 

ıo2, 82 

Fark% 0.4 

ıo5,ı5 

Fark% 0.6 

-+- 25x25 

---20x20 

- -15x15 

~10x10 

~8x8 

........... 6x6 



15 MeV, Okuma Değerleri (cGy) 

ALANLAR 

(cm x cm) AçıkAlan 0/olO Bloklama 0/o20 Bloklama 0/o30 Bloklama 

96,92 98,12 98,63 

6x6 95,52 Fark% 1,5 Fark% 2,7 Fark% 3,2 

99,37 100,47 102,24 

8x8 98,65 Fark% 0,7 Fark% 1,8 Fark% 3,6 

99,87 $100,84 102,70 

10 X 10 99,60 Fark% 0.3 Fark% 1 Fark% 3,1 

99,62 99,99 103,02 

15 X 15 99,58 Fark% 0.04 Fark% 0.4 Fark o/o 3,4 

99,56 99,86 101,77 

20 X 20 99,54 Fark o/o 0.02 Fark% 0.3 Fark% 2,2 

99,99 100,05 102,43 

25 x25 99,94 Fark% 0.05 Fark% 0,1 Fark% 2,5 

.. 
Tablo 4-4: 15 Me V enerjide, katı faotom ıle yapılan doz verımı ölçümü sonuçları 

15 MeV 

125 ~--------~------~----------------~------~ 

--------------------------------------------~-----------------------------·----------·---.1.----------------------

-.. -... ---------------------------------------- ... ----------------------.---------------------- .. ----------------------ı 

65~------~---------r--------,--------+------~ 

o 10 20 30 40 

Bloklama Yüzdesi 

Şekil4-4: 15 Me V enerjide output değerleri 

31 

0/o40 Bloklama 

93,37 

Fark% 2,3 

101,00 

Fark% 2,3 

102,82 

Fark% 3,2 

103,83 

Fark% 4,3 

102,15 

Fark% 2,6 

103,5 

Fark% 3,6 

-+-25x25 

...._ 20x20 

- -15x15 

-*- 10x10 

--*-Bx8 

,_._ 6x6 



18 MeV, Okuma Değerleri (cGy) 

ALANLAR 

(cm x cm) AçıkAlan 0/o10 Bloklama 0/o20 Bloklama 0/o30 Bloklama 

98,4ı ıo0, 66 ıo4,47 

6x6 96,32 Fark% 2,ı Fark% 4,5 Fark% 8,5 

99,33 ıo2,30 ıo6,56 

8x8 98,4ı Fark% ı Fark% 4 Fark% 8,2 

ıo0,03 ıoı,9o ıo6,05 

10 X 10 99,29 Fark o/o 0.7 Fark% 2,6 Fark% 6,8 

ıoo,oı ıo0,48 ıo4,05 

15 X 15 99,86 Fark% 0.2 Fark% 0.6 Fark% 4,2 

99,74 99,86 ıo2,05 

20 X 20 99,72 Fark% 0.02 Fark% 0.2 Fark %2,3 

ı o ı ,38 ıoı,03 ıo5,55 

25 x25 ıo0,40 Fark% 0.02 Fark% 0.6 Fark% 5,ı 

... 
Tablo 4-5: 18 Me V enerjide, katı faotom ıle yapılan doz verımı olçümü sonuçları 

18 MeV 

125 ~-----~----------------------------------~~---------------~ 

------- .... ---- ... ------------------------------~-------- ------------- -'----------- ...... ------- -- ~-------- --------------

.... 
:::::J 

85 ----- ..... ------ ...... ----------------- ... ------ .. ----,.------- ... --- - --------.---------------------- .. ----------------------
c. .... 
:::::J 75 o 

--------------- ...... ---_ı .. ---------------------~----------- ... - ...... ------------- ... - ...... ------------ .. ------------ ... ---------

65 
o 10 20 30 40 

Bloklama Yüzdesi 

Şeki14-5: 18 Me V enerjide output değerleri 

32 

o/o40 Bloklama 

ıo2,46 

Fark% 6,4 

ıo8,74 

Fark% ı ı 

ııı , ı5 

Fark% ı ı , 9 

ıo8,86 

Fark% 9 

ıo5,98 

Fark% 6,3 

ıo9,88 

Fark% 9,4 

---.- 25x25 

....._ 20x20 

- -15x15 

~10x10 

--*-8x8 ıı 
ı -4- 6x6 
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Alan 4 x 4, Okuma Değerleri (cGy) 

ENERJİ 

(Me V) 
Kenar Koruma Standart Koruma 

AçıkAlan 
(

0/o23,5 Bloklama) (O/o25 Bloklama) 

62,00 61,01 

6 64,15 Fark% 4 Fark% 5 

66,74 66,07 
9 70,03 

Fark% 5 Fark% 6 

77,86 76,89 
12 80,07 

Fark% 3 Fark% 4 

87,84 86,93 
15 87,25 

Fark% 1 Fark% 0.5 

93,97 95,06 
18 90,36 

Fark% 4 Fark% 5 

Tablo 4-6: 4x4 cm2 alanda, farklı enerjilerde yapılan doz verimi ölçümü sonuçları 

4x4 Alan için Farklı Enerjiler 

>; 105 
(!) 95 
~ 

t---=----==----.:.:,:.:.-----~----:.::.;;,;;----;.:,;.;----,:.;;;;.-----~---~----------------------------------

·c: 
Q) 85 --------- ... -------------- .. --------.!-- -- ... ---- ...... ---- ..... ---------------- .. ----------------------------------
l: 
Q) 75 

l 65 
ıp-___ -___ -__ -___ -___ -___ -__ -___ -___ -_______ -1 ___ .. ________ :-:-::-__ :-:-: ___ -:-:-: ___ ~---=-=-=---=---=---="'---....... - ------------------------------------... 

::l s 55 --------- .. -------------------- .. -.. -.---------------------------------- ~----------- ... -------------- .. --------

8 45 

o 23,5 25 35 

Bloklama Yüzdesi 

Şekil 4-6: 4x4 cm2 için output değerleri 

--+-6 MeV 

---9 MeV 

--12MeV 

~15MeV 

I ~18MeV I 
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5. TARTIŞMA 

Yüzeyel tümörlerin ve cilt tümörlerinin tedavisinde uzun yıllar boyunca düşük 

enerjili X-ışınları kullanılmıştır. Fakat günümüzde düşük enerjili X-ışınları yerine, 

elektron ışınları bu tedavilerde kullanılmaktadır. Elektron ışınlarında merkezi eksen 

derin doz eğrisi, megavoltaj X-ışını ile kıyaslandığında daha yüksek yüzey dozu sağlar. 

Doz dnıax noktasına geldiğinde maksimum düzeye ulaşır. Doz, dınax noktası olan %80 -

0/o85 değerlerine ulaştıktan sonra ise hızla düşer ve belirli bir seviyede bremms kuyruğu 

olarak adlandırılan düz bir kuyruk oluşturur. Bu özelliklerinden dolayı yüzeyel 

tümörlerin tedavisinde X-ışınları yerine elektron ışınlarını kullanmak klinik açından 

daha avantajlıdır [ı 7, ı 8]. 

Doz verimi faktörü, elektron huzme tedavilerinde kolimasyona, ışının enerjisine, 

tedavi alanının boyutuna ve şekline bağlıdır. Tedavi alanları belirlenirken, göz ya da 

ağız gibi kritik organiara yakın cilt tümörlerinde, ekstra koruma amacıyla kurşun 

elektron blokları da kullanılmaktadır. Eğer blok eklenen tedavi sahası küçükse blok 

materyali. doz verimi faktörünü de dozimetrik olarak etkilemektedir. Bu nedenle, bazı 

düzensiz alanlar için özel kalibrasyon değerleri gerekebilir [ı 9,20]. 

6 MeV enerji ile yapılan ölçümlerde bloklamanın oranı ne olursa olsun, büyük 

tedavi sahalarında doz veriminde büyük değişiklikler görülmemiştir. Bunun nedeni 

1 Ox 1 O· dan büyük alanlarda, saçınan sekonder enerji merkez eksene kadar 

erişememesidir. Böylece saçılan doz, primer enerjiye eklenemez ve doz veriminde 

herhangi bir değişme olmaz. Bu nedenle ısxı5 cm
2 

ve daha büyük alanlarda doz 

veriminde fazla değişiklik olmadığından, herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç yoktur. Daha 

küçük alanlarda (6x6, 8x8, 1 Oxl O cm2
) ise, bloklama oranı %30'u geçtikten sonra doz 

verimi değerlerinde o/o9'lara varan düşüşler gözlemlenmiştir. Bunun nedeni ise tedavi 

sahasının daha küçük olmasından ötürü oluşan, alan dışı saçılmalardır. Bu nedenle 

küçük alanlarda bloklama oranı %30'un üzerinde olduğunda ekstra kalibrasyon 

yapılmalıdır. 
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9 MeV ve enerji ile yapılan ölçümler de 6 MeV enerji ile yapılan ölçüıniere 

paralellik göstermiştir. 20x20 cm2 ve 25x25 cm2 alanlarda bloklamanın oranı ne olursa 

olsun~ doz veriminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. ı 5xı 5 cm2 alanda ise %40 

bloklama yapıldığında bile doz verimindeki azalış %ı ,5 civarında olmuştur. Alan 

küçüldükçe doz verimindeki azalış yükselmektedir. ı Ox ı O cm2 ve daha küçük 

alanlardaysa o/o30 bloklama yapılan alanlarda %2,3'e varan, %40 bloklama yapılan 

alanlardaysa 0/o 12 'ye varan düşüşler gözlemlenmiştir. 

12 MeV enerji ile yapılan ölçümlerde, 6 MeV ve 9 MeV enerji ile yapılan 

ölçüıniere benzer sonuçlar elde edilmiştir. Fakat enerji arttıkça doz verimindeki düşüş 

azalmıştır. 25x25, 20x20, 15x15 cm2 alanlarda o/o40 bloklama yapılsa dahi doz 

veriminde herhangi bir değişiklik gözlemlenmemiştir. ı Oxı O cm2 ve daha küçük 

alanlarda %30 bloklama yapıldığında doz veriminde yaklaşık %1 azalış 

gözlemlenmiştir. Bu alanlarda bloklama oranı o/o40'a vardığındaysa yaklaşık %ı o~luk 

bir azalış gözlemlenmiştir. 

15 Me V enerji ile yapılan ölçümlerde ise sadece 6x6 cm2 alanda, %40 bloklama 

yapıldığında, doz verimi değerlerinde o/o2 'ye varan düşüşler gözlenmiştir. 6x6 cm2 'den 

büyük tedavi sahalarındaysa bloklama arttıkça doz verimi değerlerinde yükselme 

gözlemlenmiştir. %40 bloklama yapıldığındaysa ı 5x ı 5 alanda, doz verimi değerlerinde 

o/o4,3 'e varan artışlar gözlemlenmiştir. 

18 MeV enerji ile yapılan ölçümlerde bloklama yapılan tüm alanlarda, doz 

verimi değerlerinde bir artış gözlemlenmiştir. Bloklama oranının artışıyla doz verimi 

değerlerinin artışı paralellik göstermiştir. %ı O bloklama yapıldığında değerlerde 

yaklaşık %ı, o/o2'lik bir artış gözlemlenirken, bu oran bloklamanın %40 olduğu bazı 

düzensiz alanlarda yaklaşık% ı ı civarında olmuştur. 

Çalışmamızın diğer aşamasında, 4x4 cm
2 

alanda, tedavi alanının tüm kenarları 

0.5 cm bloklanıp 3,5 x 3,5 cm2.lik bir tedavi alanı elde edilmiştir. Böylece tedavi 

sahasına %23.5'luk bir koruma uygulanmıştır. Daha sonra aynı alanda, tek bir yönde 

o/o25'lik kenar koruması uygulanmıştır. Böylece aynı koruma yüzdesiyle, farklı yerleri 

bloklanmış iki adet düzensiz alan oluşturulmuştur. Oluşturulan her iki alanda, 6, 9, 12, 

ı 5 ve ı 8 Me V enerjilerde ayrı ayrı ölçümler yapılmıştır. Elde edilen doz verimi 

değerleri kıyaslanmış ve farklı lokalize edilmiş bloklarla oluşturulan düzensiz iki 

alanda, doz verimindeki üırklılık yaklaşık %ı olarak tespit edilmiştir. Böylece tedavi 
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sahalarında yapılan bloklama işlemlerinde, blok lokalizasyonunun doz verimini çok 

etkilemediği görülmüştür. 

Prommoon, çalışmasında 8 Me V ve ı O Me V enerji lerde, ı Ox ı O cm2 ve 

ı 4x ı 4cm2 alanlarda bloklamalar yapıp, ölçtüğü doz verimi değerlerini açık alan 

ölçümlerine göre kıyaslamıştır. Her iki enerjide de ı Oxı O cm2 alanda, 0/o30 bloklama 

yapıldığında doz verimi değerlerinde o/o2 'ye varan değişiklikler kaydedilmiştir. ı 4x ı 4 

cm2 alanda yapılan ölçümlerde ise doz verimi değerlerindeki değişim, ı Oxı O cm2 alanda 

ölçülen sonuçlara paralellik göstermiştir. Bizim çalışmamızdaki doz verimi faktörü 

değişiklikleri de, bu çalışmadaki değişimlerle hemen hemen aynıdır. 

Prommoon çalışmasının diğer aşamasında, tedavi sahasına belirli bir oranda 

dairesel ve dikdörtgensel bloklama yapmıştır. Ek olarak aynı bloklama oranıyla 

düzensiz bir alan oluşturmuştur. Farklı enerjilerde yaptığı ölçümler sonrasında, 

bloklama lokalizasyonuna göre doz verimi faktörü değişimi %ı ci varlarında 

seyretmiştir. Bu sonuç da, bizim çalışınarnızla paralellik göstermiştir [2 ı]. 

Ceylan ""Düzensiz elektron alanlarında dozimetri" çalışmasında; 6 Me V, 8 Me V 

ve ı O Me V enerjilerde çeşitli düzensiz alanlar yaratarak doz verimindeki değişimleri 

incelemiştir. ı Ox ı O cm2 alanda %32'lik koruma yaparak oluşturduğu düzensiz bir alan 

için yaptığı doz verimi ölçümlerinde, doz veriminde açık alana göre yaklaşık o/0 2,3 

azalma gözlemlemiştir. Enerji arttıkça doz verimindeki değişim de azalmıştır. Enerji ı o 
Me V olduğundaysa azalma yaklaşık %2.28 olarak ölçülmüştür. Bizim çalışmamız da bu 

çalışmaya paralellik göstermiştir. Ayrıca, bizim çalışmamızda da enerji arttıkça doz 

verimindeki değişiklik oranı azalmıştır [22]. 

Sonuç olarak, elektron huzme tedavilerinde, alan boyutu ne olursa olsun 

o/o30'dan daha az bloklama yapılan sahalarda herhanği bir ekstra kalibrasyona ihtiyaç 

yoktur. Fakat bu oran o/o30'dan fazlaysa, bloklama etkisi mutlaka hesaba katılmalıdır. 

Çalışma yapılan Saturn-42 cihazında istenilen boyutta alan açılabildiği için, genellikle 

%40 oranında bloklama yapılmamaktadır. 
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