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Amaç
• Radyoterapide dozimetrik ölçümler, su doku eşdeğeri

kabul edilerek, radyasyonun su ortamındaki absorbsiyon
karakteristikleri baz alınarak yapılmaktadır.

• Ancak insan vücudu sadece sudan oluşmamaktadır.
Vücuttaki dokular, su (%60-70), mineraller, collajenler,
ligamentler, kan elemanları ve serebrospinal sıvı gibi
birçok bileşenden meydana gelmektedir.

• Ayrıca bu dokuların kimyasal bileşimlerinde farklı atom
numaralı elementler mevcuttur. Bu nedenle suyun, doz
absorbsiyonu açısından tam olarak doku eşdeğeri olarak
kabul edilebilmesi için su ve vücut doku sıvısı
ortamlarında radyasyonun tüm fiziksel karakteristikleri
aynı davranışı göstermelidir.



• Fotonun ortama enerji transfer edebilme
kabiliyeti;

• ortamın soğurma katsayısı, ortamı oluşturan
atomik bileşenlerinin atom sayısı, ortamın fiziksel
yoğunluğu ve molekülün gram başına düşen
elektron sayısına bağlı olarak değişir.

• Bu nedenle bu çalışmada su ve kimyasal bileşimi
önceden belirlenen yapay beden sıvısı (YBS)
ortamları için etkileşim tesir kesitleri ve kütle
soğurma katsayılarının karşılaştırılması amaç
edinilmiştir.



Materyal ve Metod:
• Bu çalışmada geniş bir enerji aralığında (200 eV-
1GeV) kimyasal bileşimi tanımlanan materyallerde
radyasyon doz dağılımını, elektron ve foton
taşınım olaylarını analiz edebilen Penelope V.06
Monte Carlo kod programı kullanılarak;
su ve YBS ortamlarının tüm kimyasal bileşenleri
ve fiziksel parametrelerinin simülasyonu yapıldı.



Teknolojik Araştırmalar: BTED 2010 (1) 41-51Kullanılan kimyasallar NaCl(sodyum klorür), NaHCO3(sodyum hidrokarbonat), KCl (potasyum
klorür), Na2HPO4.2H2O(disodyumhidrojenfosfat), MgCl2.6H2O (magnezyum klorür),
Na2SO4(sodyum sülfat), (CH2OH)3CNH2 (hidroksimetilaminometan), CaCl2.2H2O(kalsiyum
klorür) ve HCl(hidrojen klorür) dir.





Bulgular









• Sonuç olarak fotonun su ortamındaki doz
absorbsiyon karakteristikleri (Etkileşim Tesir
Kesiti ve Kütle Soğurma Katsayıları) YBS
ortamıyla aynı olmadığı gözlemlenmiştir.

• Su fantomuyla su ve YBS ortamlarında yapılan
dozimetrik çalışmamızda da doz absorbsiyon
farklılıkları görülmüştür. (Int. Journ. Radiat. Res.,
2012; 10(3-4): 157-164 “The Comparison of Absorbed
Dose Measurements for Water and Artificial Body Fluid”)



• Radyoterapi uygulamaları için su ile
kıyaslandığında, dokuya daha eşdeğer
yapıda olan yapay beden sıvısı ortamı
içresinde dozimetrik çalışmaların
yapılabilirliğinin sorgulanması gerektiği
kanısındayız.



• TEŞEKKÜR EDERİM!!!!


