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Radyoterapi uygulamalarında radyasyon alanına giren kritik organ ve sağlıklı dokuların 

korunması önemlidir. Bu amaç için yaygın olarak cerrobend bloklar kullanılır. Klinik 

uygulamalarda bu blokların geçirgenliğinin %5’den daha az olmasına dikkat 

edilmelidir. Bu tez çalışmasında cerrobend alaşım içerisine saf kurşun bilyelerin ilave 

edilmesiyle oluşan koruyucu bloklar tasarlanmıştır. Geçirgenlik ölçümleri Co-60 

teleterapi cihazında farklı alan boyutları ve farklı kaynak-cilt mesafeleri için Farmer tipi 

0,6 cc’lik iyon odası, PTW Unidos dozimetre ve katı su fantomu yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir.  Bu çalışmada koruyucu cerrobend bloklar ile cerrobend içerisine 

kurşun bilye ilave edilerek oluşturulan kurşun bilye ilaveli blokların gama ışını 

geçirgenlikleri karşılaştırılmıştır. Nümerik sonuçlar yeni tasarlanan bu cerrobend 

blokların standart cerrobend’lerden daha az radyasyon geçirdiğini göstermiştir.    

 

 
 
Haziran 2010, 85 sayfa 
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The protection of vital critical organs and healthy tissue inside the radiated area during 

radiotherapy applications is very important. For this purpose cerrobend protection 

blocks are used extensively. In clinical applications, It should be considered that the 

transmission of the cerrobend protection blocks is less than %5. In this thesis It is 

developed a different design for cerrobend protection blocks as putting the small pure 

lead marbles inside cerrobend alloy. The transmissions measurements were performed 

for various field sizes and source skin distances by using Farmer type 0,6 cc ion 

chamber, PTW Unidos Dosymeter and solid phantom in Co-60 teletherapy machine. 

Our aim is to compare with cerrobend protection blocks and the different design putting 

the lead marbles inside cerrobend alloy. The numerical results shows that the new 

design cerrobends blocks have less radiation transmission than standard cerrobend 

blocks.   
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 1. GİRİŞ 

 

Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan kanserle mücadele etmek için uygulanan 

en önemli tedavi yöntemi radyoterapidir. Radyoterapide amaç, kanserli dokulara 

maksimum dozu verirken, çevresindeki sağlam doku ve organlara zarar vermemektir. 

Tümörlü dokuların her hastada farklı olmasından dolayı tedavi alanı da her hasta için 

farklı olacaktır. Işınlanacak alan içerisinde hasta için hayati öneme sahip organların 

bulunması halinde bu kısımların korunması önemlidir. Bu koruma için kullanılacak olan 

maddenin saf kurşundan olması ideal olanıdır. Korunacak alanın düzenli şekilli (kare, 

üçgen, vb.) olması durumunda korumaların standart kurşun bloklarla yapılması tercih 

edilir. Ancak bazı hastalar için korunacak alan, düzensiz şekilli olabilir. Saf kurşunun 

erime noktasının çok yüksek olması bu blokların kliniklerde her hasta için farklı 

şekillerde yapılmasını imkânsız hale getirmektedir. Bu durumda bloklar erime sıcaklığı 

daha düşük olan kurşun içeren alaşımlar (lipowitz veya cerrobend) yardımıyla yapılır.  

 

Bu tez çalışmasında kliniklerde cerrobend alaşımdan yapılan koruyucu blokların 

içerisindeki kurşun miktarını arttıracak bir tasarım düşünülmüştür. Bu amaçla cerrobend 

alaşım içine farklı sayılarda kurşun bilyeler ilave edilmiş ve bu blokların radyasyon 

geçirgenliği incelenmiştir. Ayrıca yeni tasarlanan bu kurşun bilye ilaveli cerrobend 

blokla kliniklerde kullanılan cerrobend bloğun radyasyon geçirgenlikleri 

karşılaştırılmıştır. 

 

Bu çalışmada Bölüm 2’de kanser hastalığı hakkında genel bir bilgi verilerek, tedavi 

çeşitleri tanıtılmıştır. Daha sonraki bölümlerde ise öncelikle radyoterapinin temelini 

oluşturan radyasyon fiziği ayrıntılı olarak incelenmiştir.  Bölüm 3’de radyoaktivite ve 

bozunum çeşitleri hakkında genel bilgiler verilirken, Bölüm 4’de ise radyasyonun 

madde ile etkileşimi, Bölüm 5’de ise iyonize radyasyonun ölçülmesi ve soğurulan doz 

anlatılmıştır. Bundan sonraki bölümlerde deneysel kısımlar ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Bölüm 6’da materyal ve metot anlatıldıktan sonra, Bölüm 7’de araştırma 

ve bulgular, son olarak da Bölüm 8’de tartışma ve sonuçlar yer almaktadır. 
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2. KANSER VE RADYOTERAPİ  
 

Vücudumuzun yapıtaşı olan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile oluşan 

kitleye tümör denir. İyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki tip tümör vardır. İyi huylu 

tümörler (Benign); genellikle ortaya çıktıkları organda sınırlı kalırlar ve çevresine veya 

uzak dokulara yayılmasını engelleyen bir kapsülle çevrilidirler. Kist ve miyom bunlara 

örnek olarak gösterilebilir. Kötü huylu tümör (Malign); yerel dokulara sızabilir ya da 

lenfatik veya kan damarları yolu ile tüm vücuda yayılabilir. Kanser hücreleri herhangi 

bir vücut dokusunda ve her yaşta oluşabilir.  

 

Kanserin görülme oranı cinsiyet, yaş, ırk ve coğrafi yerleşime bağlı olarak değişir. 

Kadınlarda en çok meme, kolon, uterus ve deri kanserleri görünürken, erkeklerde ise 

akciğer, sindirim sistemi, deri, prostat ve mesane kanserleri daha yaygın olarak görülür. 

Kansere neden olan pek çok etken vardır. 

    

2.1 Kanserin Nedenleri 

 

Kanser oluşumunun pek çok nedeni vardır ancak, en büyük etken beslenme 

alışkanlıklarına bağlı faktörler olup, olguların %50’sini kapsamaktadır ve bunu %35’le 

sigara takip etmektedir. Mesleğe bağlı olarak ortaya çıkan olgular %5’lik bir oran 

gösterirken, kanser vakalarının %10’luk kısmı bilinmeyen nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca bazı kanser türlerine (lenf kanserlerinin bazı türleri gibi) 

virüslerin neden olduğu bilinmektedir.    

 

2.1.1 Beslenme faktörü 

 

Beslenme alışkanlığına bağlı olarak yağ tüketiminin artışının, özellikle meme ve kolon 

tümörü ile bağlantılı olduğu saptanmıştır. Yüksek kalorili diyet ile beslenen toplumlarda 

meme, prostat, kolon ve safrakesesi tümörleri daha sık görülmektedir. Hayvansal 

protein özellikle kırmızı et tüketimi olarak düşünüldüğünde, meme ve kolon 

kanserlerini sıklığının arttığı gözlenmektedir. Alkol özellikle sigarayla birlikte 
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kullanıldığında ağız içi lorinks, farinks, özofagus ve karaciğer kanserleri daha sık olarak 

görülmektedir. Tuzlanmış, tütsülenmiş ve yanmış yiyecekler özofagus ve mide 

kanserlerinde artışa neden olurken, koruma amacıyla kullanılan Nitrat ve Nitrit gibi 

maddelerin bulunduğu besinlerin aşırı tüketilmesinin de bazı kanser türlerinin 

oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca çok sıcak çay ve çorba içilmesinin de 

kanseri tetiklediği bilinmektedir.  

 

Her şeye rağmen kanser riskini azaltan besinler de vardır. Bunlar;  

• Yüksek fiberli besinler, 

• Sebze, meyve ve tahılsal gıdalardan zengin yiyecekler,   

• İndol içeren yiyecekler (kabak, karnabahar, brokoli gibi), 

• Soya fasulyesi gibi taneli yiyeceklerdir. 

 

2.1.2 Kimyasal faktörler 

 

En önemli kimyasal faktör sigara kullanımıdır. Akciğer kanserinin neredeyse tek 

nedenidir (%85 – 90). Sigara ayrıca baş, boyun tümörleri, mesane, özofagus ve pankreas 

kanserlerine neden olmaktadır. Sigara dışında da Aflatoxin (özellikle fıstıkta bulunur), 

Aromatik Amin ve Anilin boyalar, Arsenik ve Katran yağı, Asbestos (özellikle yalıtım 

maddesinde bulunur), Benzen gibi pek çok kimyasal madde de kansere neden 

olmaktadır. 

 

2.1.3 Mikrobiyal faktörler 

 

Clonorchis Sinensis paraziti safra kesesi kanserine, Schistosoma Haematobium paraziti 

ise mesane kanserine neden olan bazı parazit türleridir. Ayrıca kimi virüslerin de lenf 

kanserinin bazı türlerine neden olduğu bilinmektedir. 
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2.1.4 Genetik faktörler 

 

Kanser olgularının yaklaşık %5’inin kalıtımsal olduğu saptanmıştır. Yapılan 

çalışmalarda bazı ailelerin kanser oluşumuna belirgin bir eğilimde olduğu görülmüştür. 

Deri kanseri, meme kanseri ve beyin tümörleri nesillere aktarılan bazı kanser türleridir. 

 

2.1.5 Fiziksel faktörler 

 

Bilinen en önemli kanser oluşturucu faktör iyonlaştırıcı radyasyondur. Farkında 

olmayarak veya kaza sonucu iyonize radyasyona maruz kalınabilinir. İyonlaştırıcı 

radyasyonun DNA üzerindeki etkilerinden dolayı lösemi ve akciğer gibi bazı kanserlere 

neden olduğu bilinmektedir. Aşırı güneş ışığına (UV-B) maruz kalmak ise bazı 

insanlarda çeşitli etkenlerle birleşince cilt kanserlerine neden olur. Ayrıca yeterli kanıt 

bulunamamasına rağmen elektrik ve manyetik alanın özellikle lösemi ve beyin tümörü 

oluşumlarında etkili olabileceği düşünülmektedir.     

 

2.2 Kanser Tedavisi 

 

Tedavi stratejilerinin belirlenmesinde ve hastalığın tedavi sonrası seyrinde kullanılan 

bilgiler patolojik incelemeyle elde edilmektedir. Patolojik bilgiler tümörün ayrıntılı 

hücre tiplendirilmesini, tümörün evresi, mikroskobik ve makroskobik bulguları içerir. 

Patolojik bilgilerin ışığında kesin tanı konulduktan sonra tümörün bulunduğu bölge ve 

boyutuna göre en uygun tedavi yöntemine uzman hekim tarafından karar verilir. 

 

Üç temel tedavi yöntemi vardır; bunlar cerrahi, kemoterapi (ilaç tedavisi) ve ışın 

tedavisi olarak adlandırılan radyoterapidir. Genellikle kemoterapi  ile ışın tedavisi 

birlikte yapılır. Tüm kanser olgularının %50-60’ına ışın tedavisi uygulanmaktadır. 

Kanser olgularının  %40’ı erken teşhis ve doğru tedavi yöntemiyle iyileşme 

göstermektedir. Bu iyileşmenin en az %20’si ışın tedavisi sayesinde gerçekleşir. 

Kansere neden olan faktörlerden biri olan iyonlaştırıcı radyasyon, aynı zamanda 
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kanserli hücrelerin ölmesine de neden olduğu için kanser tedavisinde kullanılır ve 

tedavide büyük önemi vardır. 

 

2.2.1 Radyoterapi 

 

Radyoterapi, kanser hücrelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak iyonlaştırıcı radyasyonla 

yok edilmesi temeline dayanır. Radyoterapi hastalığın tedavisinde, hasta şikâyetlerini 

(ağrı gibi) hafifletmek amacıyla veya olası tümör varlığına karşı koruyucu amaçla 

yapılan bir tedavi şeklidir.  

 

2.2.2 Radyoterapinin biyolojik temelleri 

 

X ve gamma ışınları maddeden veya canlı bir ortamdan geçerken ortamın atom ve 

moleküllerini dolaylı olarak iyonlaştırır. Yüklü parçacıklar ise ortamda doğrudan 

etkileşmeye girerek iyonlaşmaya neden olurlar ve hücre içindeki kritik öneme sahip 

yapılara (özellikle DNA’yı) kopma ve kırılma şeklinde hasar verirler. İyonlaştırıcı 

radyasyonun öldürücü etkisi hücresel boyutta DNA hasarına bağlıdır.  

 

Doğrudan oluşan radyasyon hasarlarında açığa çıkan elektron veya yüklü parçacıklar 

ortamda iyonlaşma sonucunda DNA’da kopma veya kırılmaya sebep olur. Dolaylı yolla 

oluşan DNA hasarında ise iyonizasyon yapan ışın, çekirdek içinde bazı kimyasal 

yapıları (serbest radikalleri) oluşturur ve bu radikaller DNA’da hasara yol açar.  

 

Serbest radikallerin yaşam süreleri ve biyolojik etkinlikleri ortamda bulunan oksijen 

molekülüne bağlıdır. Serbest radikaller oksijen molekülleriyle reaksiyona girebilirler ve 

bu reaksiyonlar radyobiyolojik açıdan çok önemlidir. Çünkü bu reaksiyonlar sonunda 

biyolojik yapılara hasar veren hidrojen ve önemli bazı organik moleküllerin peroksit 

radikalleri oluşur. Reaksiyonlar sonunda hidroperoksit radikali ve hidrojen peroksit 

meydana gelir, bunlar da hücrede zehir etkisi yapar. 
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Radyoterapinin tümör ve dokular üzerindeki diğer bir etkisi de ışınlanan bölge içindeki 

dokularda kan akışını azaltarak dokunun büyüme, gelişme, beslenme gibi çeşitli 

fonksiyonlarını engellemektir. Böylece ışınlanan alan içindeki dokularda küçülme ve 

büzüşme meydana gelir. İyonlaştırıcı radyasyonun hücre içindeki tahribatının çok kısa 

bir sürede olmasına rağmen, hasarın biyolojik sistemde kendini göstermesi günler, aylar 

hatta yıllar sürebilir. 

 

Hücrelerin radyasyona duyarlılığı iyonlaştırıcı radyasyonun çeşitliliğine ve özelliğine 

bağlı olarak değişir. Aynı miktardaki dozlar hücrede aynı biyolojik etkiyi yapmayabilir. 

İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalar normal dokuların iyonlaştırıcı 

radyasyona karşı farklı duyarlılıkta davrandığını göstermiştir. Belli bir oranda verilen 

ışında hücrelerin radyasyon hasarlarını (DNA kırıklarını) çok hızlıca tamir ettikleri 

görülmüştür.  

 

2.2.3 Radyoterapi türleri 

 

Brakiterapi (internal radyoterapi) ve teleterapi (external radyoterapi) olmak üzere iki tip 

radyasyonla tedavi vardır. Brakiterapi, curieterapi olarak da adlandırılır ve bu 

radyasyonun, tümöre çok yakın bir radyoaktif kaynakla verilmesidir. Brakiterapide 

kullanılan radyoaktif kaynak bir vücut boşluğuna veya tümör yüzeyine (deri üstüne, 

tümör içine) yerleştirilir. Bazı durumlarda tümörü ışınlamanın en iyi yolu budur (Şekil 

2.1).  

 

Teleterapi, hastadan belli bir uzaklıkta güçlü gama ışını yayınlayan radyoizotoplar veya 

güçlü X ışınları üreten lineer hızlandırıcılar tarafından tümörlü dokunun radyasyona 

maruz bırakılması esasına dayanır (Şekil 2.2). Bazı kanser türlerinde yaygın olarak 

kobalt-60 (Co-60) teleterapi cihazı kullanılır. Ayrıca betatron (günümüzde 

kullanılmamaktadır) ve cyclatron gibi elektron, proton hızlandırıcı cihazlar da 

bulunmaktadır.   
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Şekil 2.1 Brakiterapi de kullanılan radyoaktif kaynak ve brakiterapi cihazı 
 

 

 

Şekil 2.2 Farklı enerji değerlerinde X ışını üreten lineer hızlandırıcı cihazı (LINAC) 
 

2.2.4 Co-60 teleterapi cihazı  

 

Teleterapide gama (γ ) kaynağı olarak Radyum–226 (Ra–226), Sezyum–137 (Cs–137) 

ve (Co–60) gibi radyoaktif çekirdekler kullanılır. Bu üç radyoaktif çekirdeğin özellikleri 

çizelge 2.1’de verilmiştir. Bu radyoaktif çekirdeklerden Co–60, teleterapi için daha 

uygundur. Çünkü Co–60 kaynağının Curie cinsinden gram başına düşen radyasyon 

miktarı, ortalama foton enerjisi ve spesifik aktivitesi daha yüksektir.  

 

Çizelge 2.1 Teleterapi de kullanılan radyoaktif kaynaklarının özellikleri 
 

Radyoaktif çekirdek Yarı ömrü (yıl) 
γ ışınının enerjisi 

(MeV) 
Spesifik aktivitesi (Ci / gr) 

Radyum-226 1,622 0,83 � 0,98 

Sezyum137 30 0,66 � 50 

Kobalt-60 5,27 1,77 ve 1,33 � 200 
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Radyoaktif olmayan Co-59 doğada çeşitli minerallerin içinde bulunur. Binlerce yıl 

boyunca cam ve seramiğe mavi renk verebilmek için kullanılmıştır. Co-60 radyoaktif 

kaynağı bir çok endüstriyel ve medikal uygulamada yaygın olarak kullanılır. Kararlı 

Co-59 metali ince bir nikel tabakası ile kaplanır ve düşük karbonlu paslanmaz çelik bir 

kapsülün içine konularak kaynaklanır. Daha sonra nükleer reaktörde nötron akısının 

yüksek olduğu bir alana konulur. İstenilen aktiviteye bağlı olarak ortalama 1,5-2 sene, 

maksimum 5 seneye kadar nükleer reaktörün su tankında bekletilir. Bu zaman zarfında 

çelik kapsülün içindeki Co-59 nötron yakalaması yoluyla Co-60’a dönüşür (Şekil 2.3). 

Bu nükleer reaksiyon 59 60( , )γCo n Co  şeklinde ifade edilir. 

 

     

 

 

Şekil 2.3 Co-59 metalinin radyoaktif olan Co-60’a dönüştürüldüğü nükleer reaktörler 
          

Zaten çelik bir kapsülle kaplanmış olarak reaktöre konulan bu kaynak, reaktörden 

çıkarıldıktan sonra ikinci bir çelik kapsül içine daha konulur. Co-60 kaynakları yüksek 

basınca, yüksek sıcaklığa, sert darbelere, sarsıntılara, delinme, eğilip bükülme testlerine 
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tabi tutularak; taşınma ve kullanım sırasında herhangi bir sızıntıyı önlemek amaçlı 

tasarlanmıştır (Şekil 2.4).  

 

Bu cihazların çalışması için kompleks elektronik devrelere ve yüksek gerilime gerek 

yoktur. Bakımının ve maliyetinin düşük olması sebebiyle gelişmekte olan ülkeler 

tarafından tercih edilir. Kaynağın yarı ömrü 5,27 yıldır ve her ay aktivitesi %1,1 azalır 

(Demir 2003). Bu yüzden belirli aralıklarla yeni kaynakların eskileriyle değiştirilmesi 

gerekmektedir. 

 

 

 

Şekil 2.4 Co-60 Teleterapi cihazının görünümü 
 

 Nükleer reaktörlerde çeşitli işlemlerden geçtikten sonra elde edilen Co-60 çekirdeği 

fazla nötron bulunmasından dolayı dengesizdir. Co-60 çekirdeği dengeli hale 

gelebilmek için fazla nötronu protona dönüştürerek atom numarasını değiştirir ve Şekil 

2.5‘de görüldüğü gibi Ni-60 atomuna dönüşür. Bu dönüşümde yayınlanan güçlü gama 

ışınları, yüksek tahrip gücüne sahip olması ve kemiklerde gölge yapmamasından dolayı 

kanser tedavisinde kullanılır. Günümüzde çocuk ve baş-boyun tümörleri gibi fazla 

derine yerleşmemiş tümörlerin tedavisinde tercih edilir (Demir 2003). β ışını ise kobalt 

metali ve çift kapsüllü paslanmaz çelik malzeme ile etkileşimi sonucunda 

Bremsstrahlung ve az miktarda da karakteristik X-ışını şeklinde soğurulur. Bu X-

ışınlarının ortalama enerjileri 0,1 MeV civarındadır. X-ışınları, kaynağın kendisi ve 

kapsülü tarafından kuvvetli bir şekilde soğurulacağından dolayı hasta dozuna bir katkısı 

olmaz. Tedavide kullanılan gama ışınları kaynağın kendisi, kaynak mahfazası, 
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kolimatör sistemi ve kaynağın etrafındaki kapsül ile etkileşerek daha düşük enerjili γ  

ışınlarının ortaya çıkmasına sebep olur. Demetin saçılan bileşenlerinin, toplam ışın 

şiddetine katkısı yaklaşık olarak % 10 civarındadır ve bu önemli bir değerdir. Tüm bu 

ikincil etkileşimler ışının farklılaşmasına (heterojenity) sebep olur. Ayrıca bu 

etkileşimlerle elektronlar da açığa çıkabilir ve böylelikle foton demeti elektronlarla 

kirlenmiş olur.   

 

Şekil 2.5 Co-60 Radyoaktif atomunun β ve γ ışınları yayınlayarak Ni-60 atomuna         
               dönüşmesi  
 

Tipik bir Co–60 teleterapi cihaz kaynağının çapı 1,0 ile 2,0 cm arasında değişir ve 

kaynak hastaya bakacak şekilde yerleştirilir. Son yıllarda kullanılan yeni cihazlarda 

kaynak çapı 1,0 cm’den küçük seçilmektedir. Kaynak haznesi, kaynak kafası olarak 

adlandırılır ve kurşun dolu bir çelik kabuk ile zıhlaması yapılır. Kaynak sadece tedavi 

sırasında haznesinden çıkarılır, tedavi bitiminde ise hemen zırhın içerisine geri 

yerleştirilir. Bu durum kaynağın açık ve kapalı olması olarak da adlandırılır. Kaynağın 

açık veya kapalı konuma getirilmesi için dört farklı yöntem vardır. İlk yöntemde kaynak 

dönen bir tekerlek üzerine yerleştirilerek, açık veya kapalı konuma getirilir. İkinci 

yöntemde kaynak ağır bir metal çekmece üzerine yerleştirilir. Bu çekmece yatay olarak 

kaynağın başında bulunan açıklık boyunca hareket edebilir. Böylece tedavi sırasında 

kaynak cihazın kafasına gelir ve tedavi bittikten sonra tekrar zırhın içerisine yerleştirilir. 

Üçüncü olarak kaynaktan gelen γ  ışınını kesmek için kaynağın hemen altında bulunan 
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bir hazneye cıva akışı sağlanır. Dördüncü yöntemde ise açıklığın önüne kaynak 

sabitlenir ve ağır metal kapak içeren kapayıcı ile kaynak, açık veya kapalı konuma 

getirilir. Böylece bu sistemlerle γ  ışınının kontrolü sağlanmış olur ve kullanılmış 

kaynakların değiştirilmesi kolay olur.  

 

Hastadan saçılan radyasyon miktarı γ  ışınının uygulandığı alan ile orantılı olduğundan, 

alan boyutu, istenilen alanın ışınlanabilmesi için gerekli olan minimum büyüklüğe 

ayarlanmalıdır. Bu işlem demetin sınırlandırılmasının ayarlanması olarak adlandırılır. 

Demetin sınırlandırılması dikdörtgen ya da dairesel biçimde ve radyasyon geçirmeyen 

kolimatörlerle gerçekleştirilir (genellikle bu kolimatörler kurşundan yapılır). Işın 

demetinin kolimasyonu ayarlanarak saçılan radyasyonun en aza indirgenmesi 

sağlanabilir.  

 

Gerekli tedaviye göre kolimatör sisteminin çeşitli büyüklük ve şekillerde tasarımı 

yapılabilir. En basit şekli iki çift ağır metal bloktur ve her bir çiftin bağımsız olarak 

hareket edebilmesinden dolayı kare ve dikdörtgen alanlar oluşturulabilir. Bazı 

kolimatörlerde demet alanı çoklu bloklarla kontrol edilir. Blokların iç yüzeyi demetin 

merkezi eksenine paralel yapılırsa kolimasyon bloklarının kenarlarından geçen 

radyasyon, geçirgenlik penumbrasını (transmission penumbra) oluşturur (yarı gölge).  

Bu penumbranın boyutu geniş kolimatör açıklıkları arttırıldıkça blok kenarlarında demet 

eğikliğinin daha büyük olması nedeniyle çok daha belirgin olacaktır. Bu etki blok 

kenarları, demet kenarlarına daima paralel olacak şekilde yapılan uygun kolimatör blok 

şekillendirmeleriyle minimum yapılabilir, ancak tamamen ortadan kaldırılamaz.  

 

Diğer bir penumbra tipi de, şekil 2.6’da gösterildiği gibi geometrik penumbra olarak 

bilinir. Gerçekte radyasyon kaynağı bir nokta kaynak olmadığından ışığın geometrisinin 

çakışmadığı noktadaki bölgede yarı gölge oluşur, bu da geometrik penumbra olarak 

adlandırılır. Hastanın tedavi yüzeyinden herhangi bir d derinliğindeki geometrik 

penumbranın genişliği dP  olsun. dP , ABC ve DEC üçgenlerinin benzerliğinden 

bulunabilir (Denklem 2.1 ve 2.2): 
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Şekil 2.6 Geometrik penumbranın hesaplanması 
 

DE CE CD MN OF FN OM

AB CA CB OM OM

+ −
= = = =   .              (2.1) 

 

Kaynağın çapı “S” AB’ye, kaynakla kolimatör arasındaki mesafe (diyafram mesafesi 

(SDD)) OM’ye, yüzey ile kaynak arasındaki mesafe (SSD) OF’ye eşittir. “d” 

derinliğindeki penumbra ise: 

 

( )
d

s SSD d SDD
P

SDD
+ −=                                                                                        (2.2) 

 

ile verilir. 

  

Yüzeydeki penumbrayı hesaplamak için d=0 yazılır. Denkleme göre kaynağın çapının 

ve kaynakla yüzey arasındaki mesafenin (SSD-Source Skin Distance) artmasıyla 

penumbranın genişliği de artar, ancak diyafram mesafesinin (SDD-Source Diaphragm 

Distance) artmasıyla penumbranın genişliği azalır. Diyaframın hareketi tek bir 

düzlemde olduğu sürece, geometrik penumbra alanın büyüklüğünden bağımsız olur, 

yani SDD alan arttıkça sabit kalır.  
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Geçirgenlik ve geometrik penumbraların her ikisinin birlikte etkisi, alan kenarlarındaki 

dozda oluşan değişikliklerdir. Kaynaktan belli bir uzaklıkta havadan geçen ışının 

ölçülmesiyle elde edilen doz eğrisi, penumbranın dozimetrik olarak büyüklüğünü 

gösterir. Ancak dozun alan sınırındaki değişimi sadece geometrik ve geçirgenlik 

penumbrasının bir fonksiyonu değil, aynı zamanda hastada üretilen saçılmaların da bir 

fonksiyonudur.  
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3. RADYOAKTİVİTE 

 

Çekirdeğin, parçalanmaya ve nükleer bozunmaya karşı dayanıklılığı çekirdeğin 

kararlılığını verir. Kararlılıktaki en büyük etken, çekirdekte bulunan nötron ve proton 

sayılarının oranlarıdır. Atom numarası küçük olan çekirdeklerin kararlı olabilmesi için 

Şekil 3.1’de gösterildiği gibi nötron proton  oranının bir veya bire yakın olması 

gerekir. Örneğin 12

6
C , 13

6
C  ve 14

6
C  izotoplarına ilişkin nötron proton  oranı sırasıyla 

1,00, 1,16 ve 1,33 dür. Bu nedenle doğal karbon izotoplarından 12
6
C  ve 136C  kararlı iken, 

14

6
C  kararsızdır. Atom numarası büyük olan çekirdeklerin kararlı olabilmesi için 

nötron proton  oranının yaklaşık 1,5 civarında bir değerde olması gerekir.  

 

Genelleme yaparsak 40

20
Ca ’ye kadar olan hafif çekirdeklerde nötron proton  oranının 

yaklaşık bir olduğu, daha ağır elementler için ise bu eşitliğin bozulduğu görülür. Bu 

durumun nedeni çekirdekteki itme ve çekme kuvvetleridir. Atom numarası arttıkça 

proton sayıları da artar ve protonlar arasındaki Coulomb etkileşiminden kaynaklanan 

itme kuvveti de artmış olur. Böylece çekirdekteki protonları bir arada tutan nükleer 

kuvvete karşın Coulomb kuvveti gittikçe daha etkili olur. Bu durumda çekirdeğin 

kararlılığı azalır. Şekil 3.1’de görüldüğü gibi ağır elementler için nötron proton  oranı 

artmaktadır. 

 

40

20
Ca ’nin üstündeki elementlerin çekirdeklerinde itme kuvvetinin etkisini azaltmak için 

daha fazla nötrona gerek duyulur. Bundan dolayı atom numarası arttıkça nötron proton  

oranı 1,5’a doğru artar. Nötron proton  oranı 1-1,5 arasında olan çekirdekler kararlı 

iken, bu oranın 1,5-2,5 arasındaki olduğu elementler doğal radyoaktif, 2,5’dan büyük 

elementler ise yapay radyoaktiftir. Çekirdekteki nötron sayısı ne kadar fazla olursa 

olsun yine de kararlı bir çekirdekte bulunabilen proton sayısı sınırlıdır. En büyük atom 

numarasına sahip kararlı çekirdek 209

83
Bi ’dır. Daha büyük atom numarasına sahip 

çekirdeklerin hepsi radyoaktif özellik taşırlar. Radyoaktif çekirdekler, kararlı bir 
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nötron proton  oranına ulaşıncaya kadar radyoaktif çekirdek bozunması olarak 

adlandırılan bir süreçle radyasyon yayınlarlar. 

  

 

 

Şekil 3.1 Kararlılık eğrisi 
  

Nükleer kararlılığın diğer bir göstergesi ise bağlanma enerjisidir ( BE ); nükleon başına 

bağlanma enerjisi, BE A , büyüdükçe çekirdeğin kararlılığı da artar. Elementlerin kütle 

numarası arttıkça, bağlanma enerjisi düşmeye başlar. Ağır elementlerde bu eğilim hızla 

artar.   

 

Nükleer bağlanma enerjisi nükleonları çekirdekten ayırabilmek için gerekli olan enerji 

miktarıdır. Çekirdeğin teorik olarak ölçülen toplam kütlesi, proton ve nötronun 

kütlelerinin toplamından daha düşük bir değere sahiptir. Bu fark çekirdeği bir arada 

tutan nükleer bağlanma enerjisinin bir ölçüsüdür.  Bu kütle farkı; 
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-p n Am Zm Nm m∆ = +             (3.1)           

 

ile verilir. Einstein’ın kütle-enerji formülüne göre, bu kütle farkı nükleer bağlanma 

enerjisine karşı gelir ( 2E mc= ∆ ): 

 

2( - ) .= +p n ABE Zm Nm m c             (3.2)  

 

Nükleon başına bağlanma enerjisinin A’nın bir fonksiyonu olarak grafiği şekil 3.2’de 

verilmiştir. Eğri çok hafif çekirdekler dışında yaklaşık olarak sabit bir davranış gösterir. 

Pek çok çekirdeğin nükleon başına bağlanma enerjisi ortalama olarak 8 MeV 

civarındadır. Eğri A=60 yakınlarında bir maksimum değere ulaşır, burada çekirdekler 

çok sıkı bağlıdır. Bu durum enerjinin iki şekilde kazanılabileceğini gösterir, A=60’ın 

altındaki hafif çekirdekler birleşerek daha ağır çekirdekleri oluşturur (füzyon). A=60’ın 

üstündeki ağır çekirdekler bölünerek daha hafif çekirdeklere dönüşür (fisyon). Her iki 

durumda da nükleer enerji açığa çıkar. 

 

 

 

Şekil 3.2 Nükleon başına bağlanma enerjisinin nükleon sayısına göre grafiği 
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Radyoaktivite ilk olarak 1896 yılında Henri Becquerel tarafından keşfedilmiştir. 

Kararsız çekirdekler, kararlı hale gelebilmek için, alfa, beta veya gama yayınlarlar. Bu 

tip çekirdeklere radyoaktif çekirdek denir. İlk bozunmaya uğrayan çekirdeğe ana 

çekirdek, ana çekirdeğin radyoaktif bozunması sonucunda oluşan çekirdeğe ise yavru 

(daughter, kız çekirdek)  çekirdek denir. Bir ana çekirdekten ardışık bozunmalarla yeni 

çekirdekler oluşarak bir “radyoaktif seri” meydana gelebilir. Dört adet radyoaktif seri 

vardır, doğal olan uranyum, toryum, aktinyum ile doğal olmayan neptünyum serileri. 

Uranyum serisi şekil 3.3’deki gibidir.  Her bir seri bozunma zincirini tamamladıktan 

sonra kararlı bir çekirdeğe dönüşür.  

 

 

 
Şekil 3.3 Uranyum serisi 

 

Radyoaktif bozunma ya da parçalanma süreci istatistiksel bir olaydır. Atom 

parçacıklarının bozunacağı zamanı bilmek mümkün değilken, belli bir zamandaki 

bozunma oranı ( N t∆ ∆ ) doğru olarak tahmin edilebilir. N numunedeki radyoaktif 

atom sayısı, t zaman, λ  ise bozunma sabiti olmak üzere   
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N
t

t
λ

∆
= −

∆
  ya da    0

λ−= tN N e             (3.3) 

 

olur. Burada eksi işareti radyoaktif atom sayısının zamanla azalmasını gösterilir. 0N  

başlangıçtaki atom sayısıdır.  

 

Radyoaktif maddenin aktivitesi, bozunma oranı yani birim zamanda bozunan parçacık 

sayısı olarak ifade edilir. 0A  başlangıç aktivitesi 0λ N ’a eşit olmak üzere; 

  

N
A N

t
λ

∆
= = −

∆
 ve 0

λ−= NA A e             (3.4) 

 

bağıntısı yazılabilir. Aktivite birimi Curie (Ci) olarak tanımlanır. 

101 3,7 10 parçalanma saniye= ×Ci ’dir ve bir gram Radyumun saniyede uğradığı 

parçalanma sayısıdır. SI birimler sisteminde kullanılan birimi Becquerel (Bq) dir ve  

111 1 2,7 10−= = ×Bq dps Ci ’dir. 

 

Radyoaktif maddenin yarı ömrü (
1 2
T ), bir numunedeki radyoaktif atom sayısının ya da 

aktivitenin başlangıç değerinin yarısına bozunması için geçen zaman olarak tanımlanır.    

0 1 2N N =   ya da  ve 
1 2

t T=  bağıntılarından  

 

1 21

2

λ−
=

T
e  ya da 

1 2

ln 2 0,693
T

λ λ
= =       (3.5) 

 

bağıntısı elde edilir. Ortalama ömür ise numunedeki atomların ortalama bozunma 

zamanı olarak tanımlanır. Ortalama ömür ile yarı ömür arasındaki bağıntı  

1 2

1 1,44
ortt

Tλ
= =   şeklinde olur (Şekil 3.4). 



 19

 

 

 

Şekil 3.4 Radyoaktif atom sayısının yarı ömre göre grafiği 
 

 Bir radyoizotopun birim kütle başına düşen aktivitesine, öz aktivite denir. 60Co ’ın 

(5,27 yıl yarı ömrü) daha düşük yarı ömre sahip olmasına rağmen  137Cs ’den (30 yıl 

yarı ömrü) daha çok tercih edilmesinin sebebi öz aktivitesinin çok daha yüksek 

olmasıdır.   

     

Radyasyonun zararlı etkilerinden korunabilmek için zaman, mesafe ve zırh olmak üzere 

üç temel hususa dikkat edilmelidir. Bazı radyonüklidlerin yayınladığı radyasyon o kadar 

kuvvetlidir ki kilometrelerce uzakta olunmasına rağmen radyasyona maruz kalınabilir. 

Böyle kuvvetli radyoaktif malzemelerden sadece bu kaynaklar zıhlanarak korunabilir. 

Radyoaktif bir materyal ancak 10 yarı ömür geçirdikten sonra zararsız ya da tükenmiş 

sayılmaktadır. Örneğin; Co-60 radyoaktif kaynağı yaklaşık 53 yıl boyunca güvenli bir 

ortamda zırhlanmalıdır. Ayrıca radyoaktif kaynağın yayınladığı radyasyonun çeşidine 

göre zıhlamanın ana maddesi farklılık gösterir. Alfa ışınımı yapan bir madde kâğıtla bile 

zırhlanabilirken, alfadan daha fazla giriciliğe sahip olan betaları zıhlayabilmek için 

alüminyum gibi hafif metalleri kullanmak yeterlidir. Ancak yüksek giriciliği olan bir 

radyasyon kaynağı yüksek yoğunluğa ve büyük atom numarasına sahip ağır metallerle 

(kurşun, reaksiyona uğramış uranyum ve tungsten (wolfram)) zırhlanabilir. 
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3.1 Radyoaktif Bozunum Çeşitleri 

  

3.1.1 αααα  bozunumu 

 

Çok yüksek atom numarasına sahip (Z>82) radyoaktif çekirdekler alfa parçacığı 

yayınlayarak bozunurlar. Çekirdek içindeki proton sayısı 82’nin üzerine çıkarsa 

protonlar arasındaki itici Coulomb kuvveti nükleonları birbirine bağlayan nükleer 

kuvveti aşacak kadar büyük olabilir. Böylece kararlı olmayan çekirdek iki nötron ve iki 

protondan oluşan bir parçacık yayınlar. Bu parçacık gerçekte helyum çekirdeğidir ve α  

parçacığı olarak adlandırılır.  

 

Böylelikle α  bozunumu için genel reaksiyon denklemi; 
4 4

2 2

A A

Z Z
X Y He Q

−

−
→ + +  

şeklinde yazılır. Q nükleer reaksiyon sırasında soğrulan ya da yayılan enerji olarak 

tanımlanır. Q pozitif ise enerji açığa çıkmıştır ve reaksiyon “enerji veren” (exoergic, 

ekzotermik)’ dir. Bu enerji ürün çekirdek ile ana çekirdek arasındaki kütle farkına eşit 

olan kütle enerjisidir. Ayrıca bu enerji ürün çekirdeğin kinetik enerjisi ve  α  

parçacığının kinetik enerjisi olarak görünür. Q negatif ise enerji soğrulmuştur ve 

reaksiyon “enerji alan” dır (endoergic, endotermik). Q nükleer reaksiyon enerjisi ya da 

ayrışma enerjisi olarak da tanımlanabilir. Tipik bir α  bozunumuna örnek olarak 

radyumun radona dönüşmesi verilebilir:  

 

1 2
226 222 4

88 86 21,622
4.87 .→ + +

T

yıl
Ra Rn He MeV          (3.6) 

 

Radyoaktif maddelerden yayınlanan α  parçacığının sahip olduğu kinetik enerji 

yaklaşık olarak 5-10 MeV aralığındadır. Ayrıca α  parçacıkları çekirdeklerden kesikli 

enerjilerde yayınlanırlar. 
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3.1.2 Beta (negatron ve pozitron) bozunumu  

 

Radyoaktif bozunmalar sırasında çekirdekten negatif ya da pozitif elektron 

yayınlanmaları olabilir. Negatif elektron (negatron) olarak bilinen β −  şeklinde, pozitif 

elektron (pozitron) olarak bilinen ise β +  şeklinde gösterilir. Bu parçacıkların her ikisi 

de çekirdekte bulunan parçacıklar değillerdir ancak radyoaktif bozunmalar sırasında 

oluşurlar. Bu temel dönüşümler; 

 

1 1 0

0 1 1
( )n p bozunumuβ υ β −

−
→ + +              (3.7) 

 

1 1 0

01 1
( )p n bozunumuβ υ β +

+
→ + +           (3.8) 

 

1

0
n  (nötron), 

1

1
p (proton), υ  (nötrino) ve υ  (antinötrino) olarak yazılır. Nötrino ve 

antinötrino aynı parçacıklar olmalarına karşın zıt spinlidirler. Neredeyse kütleleri 

olmayan bu parçacıklar yüksüz ve ışık hızına yakın hızlarda hareket eden atom altı 

büyüklükte temel parçacıklardır. 

 

Nötron fazlası ya da yüksek n p oranına sahip olan, şekil 3.1’de gösterilen kararlılık 

bölgesinin yukarısında bulunan çekirdekler, kararlı olabilmek için n p oranını azaltma 

eğilimindedirler. Yani çekirdek negatif elektron yayınlayarak nötron sayısını azaltır. Bu 

olaya negatron yayınlanması ( β − ) denir. n p oranını azaltmak için direk olarak nötron 

yayınlamak çok yaygın görünen bir durum değildir. Fisyon reaksiyonlarının sonucu 

olarak üretilen bazı çekirdeklerde bu durum oluşur.  Çekirdek içerisindeki bir nötron, 

Denk. (3.7)’de gösterildiği gibi bir elektron ve antinötrino yayınlayarak protona 

dönüşür. Örnek olarak; 

 

1 2

14.3

32 32 0

15 16 1
1.7 MeV

T

gün

P S β υ
−

→ + + +                                (3.9) 
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reaksiyonu verilebilir. Burada 1,7 MeV reaksiyonun Q parçalanma enerjisi olarak 

adlandırılan bozunma sırasında serbest kalan toplam enerjidir. Bu enerji, 
32

16S  ürün 

çekirdeği ve yayınlanan parçacığın kütleleri toplamı ile 
32

15
P  başlangıç çekirdeği 

arasındaki kütle farkından oluşan enerjidir. Q enerjisi yayınlanan parçacıklar, kız 

çekirdek tarafından yayınlan γ  ışını, antinötrino ve negatif elektron arasında paylaşılır. 

Çekirdeğin geri tepme enerjisi çok küçük olduğundan ihmal edilebilir. Böylece özellikle 

tüm parçalanma enerjisi yayınlanan parçacıklar tarafından taşınır. Yalnızca 

parçacıkların bir çeşidini içerecek şekilde olan bir parçalanma içinde yayınlanan tüm 

parçacıklar, Q ya eşit, aynı enerjiye sahiptirler. Böylece oluşan spektrum çizgisi kesikli 

olur.  Ancak β  bozunmasında gözlemlenen spektrum süreklidir, bu süreçte yayınlanan 

parçacıklar birden fazladır. Bu nedenle, 1931 yılında Wolfgang Pauli, daha sonra 

nötrino ve antinötrino olarak bilinen, ikincil parçacık hipotezini ortaya koymuştur.  

Nötrino (antinötrino) kütlesiz ve yüksüz olmasından dolayı madde ile etkileşim 

olasılıkları çok küçüktür. Ayrıca varlığını belirlemek son derece zordur. Ancak Fermi, 

nötrinonun varlığını teorik olarak göstermeyi başarmış ve β  ışını spektrumunun 

şeklinde var olduğunu ifade etmiştir. Yakın geçmişte ise nötrinoların varlığı deneysel 

olarak doğrulanabilmiştir.  

       

Deneysel veriler β  parçacıklarının, sıfır ile β  geçişinin maksimum bir karakteristik 

enerji aralığını içeren tüm enerjilerde yayınlandığını göstermektedir. Şekil 3.5’de 

olduğu gibi β  ışın spektrumunun bitiş noktası makE  (maksimum elektron enerjisi) 

olarak gösterilen parçalanma enerjisine eşittir. β  parçacığının ortalama enerjisi yaklaşık 

olarak 3makE  ile verilir.  
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Şekil 3.5 32P  den yayınlanan β  ışınının enerji spektrumu 
 

Şekil 3.1’de gösterilen kararlılık eğrisinde proton fazlalığının olduğu bölgede çekirdek 

dışarıya bir proton atar, bu proton da bir nötron, pozitron ve nötrinoya dönüşür, buna 

pozitron, β + , bozunması denir (Denk. (3.8)). 
22

11
Na ’nın bozunması pozitron 

yayınlanmasının özel bir örneğidir: 

 

1 2

2.6

22 22 0

11 10 1
1,82 MeV.β υ

+
→ + + +

yıl

T

Na Ne         (3.10) 

 

Denklem (3.10)’da serbest kalan 1,82 MeV’lik enerji, 1,275 MeV olan γ  ışınının 

enerjisi ile 0,545 MeV olan pozitronun maksimum kinetik enerjisinin toplamıdır. 

Negatron yayınlanmasında olduğu gibi, Q parçalanma enerjisi, kız çekirdek tarafından 

yayınlanan γ  ışınları, nötrino ve pozitron tarafından paylaşılır. Ayrıca negatronlar gibi 

pozitronların da enerjileri bir spektrum şeklinde yayınlanır. Şekil 3.6’da, 22

11
Na ’nın 

pozitron bozunması için enerji seviyelerinin diyagramı verilmiştir.   
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Şekil 3.6 22

11
Na ’nın pozitron bozunması ile 

22

10Ne ’ ye dönüşümünü gösteren enerji         

                seviyesi diyagramı 
    

3.1.3 Elektron yakalama 

 

Nötron eksiği olan kararsız çekirdekler elektron yakalama ile n p  oranını arttırarak 

kararlı çekirdek olabilirler. Elektron yakalama olayı, yörünge elektronlarından birisinin 

çekirdek tarafından yakalanması ile oluşur. Böylelikle bir proton, bir nötrona çevrilmiş 

olur: 

 

1 0 0

1 1 0
.υ

−
+ → +p e n           (3.11) 

 

Örnek olarak 

 

26 0 26

13 -1 12Al e Mg υ+ → +               (3.12) 

 

reaksiyonu yazılabilir. Elektron yakalama pozitron bozunması sürecine bir alternatiftir. 

Şekil 3.6’da gösterilen 
22

11
Na bozunmasının %10’u K yörüngesindeki elektronun 

yakalanması ile gerçekleşir. Bunun sonucunda çekirdek hala kararsız durumdadır ve 
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fazla olan enerjisini γ  yayınlayarak açığa çıkarır (genelde parçacık yayınlanmasının 

hemen ardından 910− saniyeden daha az bir sürede γ  bozunumu olur). 

 

Elektron yakalama süreci, çekirdeğe daha yakın olduğu için K kabuğundaki 

elektronların neredeyse hepsini içerir. Bu süreç K yakalama olarak da ifade edilir. 

Ancak bazı durumlarda L ya da M gibi diğer kabuklarda da yakalama olur. Elektron 

yakalamayla olan bozunumda kabuğun içerisinde bir boşluk oluşur. Daha sonra diğer 

dış yörünge elektronu ile bu boşluk doldurulur. Böylece karakteristik X- ışını oluşur.  

 

Alternatif olarak atomun uyarılma enerjisi daha dış tabakadaki elektronlardan birine 

doğrudan transfer edilebilir. Bu durumda elektron atomdan dışarı atılır. Bu elektrona 

Auger elektronu denir ve dışarı atılan elektronun bağlanma enerjisi ve orijinal atomik 

uyarılma enerjisi arasındaki farkı veren bir enerji açığa çıkar. Bu nedenle Auger 

elektronları ilk ve son durumların farkına karşı gelen farklı gruplarla kesikli bir enerji 

spektrumu oluşturur. Enerjisi beta parçacıkları veya dönüşüm elektronları ile 

karşılaştırıldığında düşüktür. Çünkü Auger elektron yayınımı yalnızca küçük atom 

numarasına sahip elementlerde, yani elektronun bağlanma enerjisinin düşük olduğu 

elementlerde gerçekleşir. 

 

3.1.4 İç dönüşüm 

 

Gama ışını çekirdekten kaynaklanan yüksek enerjili bir elektromanyetik ışımadır. Foton 

biçiminde yayınlanır ve hem parçacık hem de dalga özelliğine sahip kesikli bir enerji 

kümesi şeklindedir. Genellikle radyoaktif bozunma sürecinde ürün çekirdek alfa, beta 

bozunumu veya elektron yakalama sürecinden sonra uyarılmış durumda kalır. Çok kısa 

bir süre uyarılmış durumda kaldıktan sonra gama ışını yayınlayarak taban durumuna 

düşer.  

 

İç dönüşüm süreci uyarılmış enerji durumuyla başlar, bu da bir önceki süreçte bir beta 

bozunumuyla açığa çıkar. Kimi uyarılmış durumlarda gama yayınımı engellenebilir ve 
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alternatif bir iç dönüşüm önemli olabilir. İç dönüşüm, uyarılmış haldeki bir atom 

çekirdeğinin alt atomik yörüngelerden birinde bulunan bir elektron ile etkileşerek ona 

enerji aktarması ve elektronun atomdan yayınlanmasına sebep olması olayıdır. İç 

dönüşüm, bir radyoaktif bozunum çeşididir. Beta bozunumu olayı ile iç dönüşüm olayı 

birbirinden farklıdır. Beta bozunmasında atomdan yine elektron yayınlanmasına 

rağmen, bu elektron kararsız haldeki atom çekirdeğinin kendisinden kaynaklanmıştır. 

Ancak iç dönüşüm olayında yayınlanan elektron atomun alt yörüngelerinden gelir. Bu 

nedenle iç dönüşüm olayı sonucu yayınlanan elektronlar beta parçacıkları olarak 

adlandırılmaz. İç dönüşüm olayı sonucunda bir beta bozunumu gerçekleşmediğinden 

elektron yayınlayan elementin atom numarasında bir değişim gözlenmez dolayısıyla 

element bir başka elemente dönüşmez.  

 

3.1.5 İzomerik dönüşüm  

 

Radyoaktif dönüşümlerin çoğunda, kız çekirdek fazla enerjisini hemen bir iç dönüşümle 

ya da γ  ışını olarak kaybeder. Ancak bazı durumlarda çekirdek, çekirdeğin uyarılmış 

seviyesinde fark edilebilir bir süre durur. Bu durumda uyarılmış çekirdeğin yarı kararlı 

durumda olduğu söylenebilir. Yarı kararlı çekirdek en son oluşan çekirdeğin izomeridir. 

İzomer, atom ve kütle numaraları aynı ancak enerji seviyesi farklı olan çekirdeklere 

denir. İzomere örnek olarak nükleer tıpta yaygın olarak kullanılan 
99
Tc  çekirdeğinin 

izomeri olan 
99m
Tc  verilebilir. 

99
Tc (

1 2
6T saat= )’a dönüşen 

99
Mo (

1 2
67T saat= )’nun bozunması ile 

99m
Tc  üretilir.         
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4. RADYASYONUN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 

 

Bir madde ile foton arasındaki etkileşim, X veya gama ışınının geçtiği ortama enerji 

aktarması şeklinde olur. Bu enerji aktarımının ilk aşamasında soğurucu ortamın 

atomlarından elektronlar kopar. Kopan bu yüksek hızlı elektronlar enerjilerini ortama 

aktararak, yolları boyunca bulunan atomların uyarılmasına ve iyonlaşmasına neden 

olurlar. Soğurucu ortam vücut dokularından oluşuyorsa, hücrelerde biriken bu enerji 

hücreye ve hücrenin kendini yenileyebilme özelliğine zarar verebilir. Ancak soğurulan 

enerjinin büyük bir çoğunluğu, biyolojik bir etki oluşturmadan ısıya çevrilir. 

 

4.1 İyonlaşma 

 

İyonlaşma, herhangi bir nötr (yüksüz) atomun pozitif veya negatif yük kazanmasıdır. 

Bir yörünge elektronunun sökülüp ayrılmasıyla atom pozitif yüklü olur. Sökülen 

elektron negatif iyon ve geride kalan atom ise pozitif iyondur. Böylelikle bir iyon çifti 

oluşur. Bazı durumlarda nötr bir atom tarafından elektron yakalanabilir ve daha sonra 

atom negatif bir iyona dönüşür. Yüklü parçacıklar madde ile etkileştiği zaman hemen 

iyonlaşmaya sebep olduğu için, bu tür olaya doğrudan iyonlaşma denir. Bu nedenle 

elektron, proton ve α  gibi yüklü parçacıklar doğrudan iyonize radyasyon olarak bilinir. 

Bir atomu iyonlaştırmak için gerekli enerji 10 eV civarındır. Alfaların bıraktığı enerji 

~2,7 keV olduğundan elektronu kolaylıkla iyonlaştırabilir. Aktarılan keV 

mertebesindeki enerjilerde (delta ışını olarak bilinirler) elektronların kendileri de 

çarpışmalarla iyon üretebilirler ve ikincil elektronları oluşturabilirler. Gelen parçacık 

tarafından kaybedilen enerji, aynı zamanda elektronu daha yüksek enerji seviyesine 

çıkarmak için de kullanılabilir. Bu yüksek enerji seviyesinde bulunma zamanı, uyarılma 

süresi olarak adlandırılır.  

 

Dolaylı iyonlaşmada ise parçacığın madde ile etkileşmesi sonucunda açığa çıkan yüklü 

parçacıklar, iyonlaşmaya sebep olur. Yani parçacık maddeden geçerken doğrudan 

iyonlaşmaya sebep olamaz. Bu durum foton ve nötron gibi yüksüz parçacıkların 

maddeyle etkileşmelerinde ortaya çıkar.  
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4.2. Fotonun Madde ile Etkileşimi 

 

İyonlaştırıcı fotonlar maddenin atomlarıyla etkileşerek üç önemli süreçle soğurulur ya 

da yüksek hızlı elektronlar üretir. Bu üç önemli olay; fotoelektrik olay, Compton 

saçılması ve çift oluşumudur. İlk olarak fotonun genel özelikleri aşağıdaki şekillerde 

tanımlanabilir: 

 

• Işın akısının (Φ ) zaman üzerinden integrali, yani bir da  yüzeyinden geçen dN  

tane fotonun akısı dN
da

Φ =  ile tanımlanır.  

• Birim zamandaki akı (φ ), akı yoğunluğu ya da akış oranıdır. dt  zaman aralığı 

olmak üzere 
d

dt
φ

Φ
=  yazılır. 

• Enerji akısı (Ψ ), 
fl

dE , bir küre şeklindeki kesit alanına giren bütün fotonların  

enerjilerinin toplamı olmak üzere, birim yüzeyden geçen enerji miktarı olarak 

tanımlanır: fl
dE

da
Ψ = . 

• Enerji akı oranı (ψ ), birim zamandaki enerji akısıdır: 
d

dt
ψ

Ψ
= . 

Her bir foton hυ  kadar enerji taşıdığına göre, dN sayıdaki fotonun taşıdığı enerji; 

υ=
fl

E h dN  şeklinde yazılabilir. 

Fotonun karakteristik sönümünü ölçmek için düzenlenen deneysel tasarım şekil 4.1’de 

gösterilmiştir. İnce bir monoenerjetik (tek enerjili) foton demeti, belli bir kalınlıktaki 

soğurucu yüzeye gönderilir. Detektör kaynaktan ve soğurucudan belli bir uzaklığa 

yerleştirilir. Bu durumda, soğurucudan saçılan fotonların ölçülmediği kabul edilir. 

Böylece bir foton atomla etkileşirse ya tamamen soğurulur ya da detektörden uzağa 

saçılır. Burada amaç sadece birincil yani etkileşme yapmadan geçen fotonları ölçmektir.   
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Şekil 4.1 Fotonun karakteristik sönümünü 

 

Bu koşullar altında, gelen fotonun sayısı N, fotonun sayısındaki değişim dN , soğurucu 

maddenin kalınlığı dx  ve lineer sönüm katsayısı olarak adlandırılan sabit µ  olmak 

üzere, 

µ= −dN N dx               (4.1) 

yazılabilir. Burada negatif işaret foton sayısındaki azalmayı gösterir. Yukarıdaki 

denklem radyasyonun şiddeti olarak da ifade edilebilir: 

µ= −dI I dx                          (4.2) 

0( ) µ−= x
I x I e  .             (4.3) 

Bu denklemde, gelen radyasyonun şiddeti 0I  ve x kalınlığındaki soğurucudan geçen 

radyasyonun şiddeti ( )I x ’dır. ( )I x , x kalınlığının fonksiyonu olarak yarı logaritmik 

şekilde çizilirse, şekil 4.2 elde edilir. Foton demetinin şiddetini orijinal şiddet değerinin 

yarısına indirmek için gerekli olan soğurucunun kalınlığı olarak tanımlanan HVL (Half 

Value Lenght) terimi, radyoaktivitede tanımlanan yarı ömür terimine benzemektedir. 

x HVL=  ve 
0

1

2

I

I
=  şeklinde tanımlanırsa, 

0,693
HVL

µ
=  olarak elde edilir.  
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Şekil 4.2 Foton şiddeti ve soğurucunun kalınlığı (HVL) 

 

Geçen fotonun şiddetini belli bir yüzde değerine azaltmak amacıyla gerekli HVL 

değerini hesaplamak için böyle bir eğri kullanılabilir (Şekil 4.2). Düşük enerjili fotonlar 

kolaylıkla soğrulabildiğinden, bu sönüm eğrisinin eğimi, soğurcunun kalınlığı arttıkça 

azalır. Şekil 4.2’de gösterilen ilk HVL, ışın demetinin şiddetini %50 azaltmak için 

gerekli olan soğurucu kalınlığıdır. İkinci HVL ise ilk HVL’ yi geçtikten sonra kalan ışık 

demetinin şiddetini %50’ye azaltmak için gerekli olan soğurucu kalınlığıdır. Benzer 

şekilde üçüncü HVL de tanımlanır.  

 

Lineer sönüm katsayısı  µ  ( 1cm− ), fotonun enerjisine ve soğurucu maddenin yapısına 

bağlıdır. Fotonun, herhangi bir x kalınlığındaki maddeden geçerken oluşan sönümü 

(azalımı), bu kalınlıkta bulunan elektronların sayısına bağlı olarak değişir. Bu nedenle 

µ , maddenin yoğunluğuna ( ρ ) bağlıdır. Çalışmalarda genellikle lineer soğurma 

katsayısı yerine, ρ yoğunluklu bir madde için ( µ ρ ) olarak tanımlanan “kütle sönüm 

katsayısı” kullanılır ve birimi 2cm g ’dir.  Denklem (4.4)’deki sönüm katsayısı yerine 

µ
ρ
 kullanılırsa, kalınlık xρ  olarak ifade edilebilir ve birimi de 

2

g

cm
 olur: 
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( ) ( )
µ

µ ρ
ρ

=x x  ve  3( ) ( ).ρ =
g

x cm
cm

            (4.4) 

Bu gösterimlere ek olarak, soğurucu kalınlığı 2

elektron

cm
 (elektronik sönüm katsayısı, 

eµ )  ve 2

atom

cm
 (atomik sönüm katsayısı, aµ ) birimleri cinsinden de ifade edebilir. Z 

soğurucu maddenin atom numarası, 
W
A  atomik ağırlığı, 

0
N  gram başına elektron 

sayısı ve aN  Avagadro sayısı olmak üzere, 
0
= a

W

N Z
N

A
, 

2

0

1
( )

µ
µ

ρ
=e

cm

N elektron
  ve  

2

0

( )
µ

µ
ρ

=a

Z cm

N atom
  şeklinde yazılabilir. 

 

Maddede bulunan elektronlarla fotonlar etkileştiği zaman, enerjilerinin bir kısmı veya 

tamamı elektronların sahip olduğu kinetik enerjiye dönüşür. Fotonun enerjisinin sadece 

bir kısmı elektrona verilmişse, foton kalan enerjisiyle saçılır. Saçılan foton tekrar bir 

elektronla etkileşerek benzer süreçlerden geçebilir. Böylece fotonun enerjisinin 

elektrona kinetik enerji olarak dönüştürülmesi aşamasında, foton bir ya da daha fazla 

atomla etkileşime girebilir. Foton maddeden geçerken, yüklü parçacıklara aktardığı 

enerji kesri, birim uzunluk başına  

µ µ
υ

= tr

tr

E

h
            (4.5) 

şeklinde tanımlanır. Burada 
tr

µ  enerji transfer katsayısı, trE ise etkileşim başına yüklü 

parçacığa transfer edilen ortalama kinetik enerji olarak adlandırılır. Kütle transfer 

katsayısı tr
µ

ρ
ile verilir. 

 

Foton enerjisini inelastik çarpışmalarla elektronlara aktarır. Fotonla elektronun bu 

etkileşimi, iyonlaşmaya ve atomun uyarılmasına sebep olabilir. Foton maddenin atom 
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numarasına bağlı olarak çekirdekle Bremsstrahlung etkileşimleri yaparak da bir kısım 

enerjisini kaybedebilir. Bremsstrahlung enerjisi X-ışını olarak açığa çıkacağından, bu 

bölgede soğrulan enerjinin hesaplamasında göz önüne alınmaz. 

 

g sabiti maddede Bremsstrahlung etkileşmesi ile kaybedilen ikincil yüklü parçacıkların 

enerji kesri olmak üzere, enerji soğurum katsayısı (
en

µ ), 

(1 )µ µ= −
en tr

g            (4.6) 

olarak ifade edilebilir. Kütle enerji soğurum katsayısı en
µ

ρ
 şeklinde yazılır. 

Yumuşak dokuda veya atom numarası küçük olan maddelerdeki pek çok etkileşimde, 

elektronlar hemen hemen tüm enerjilerini iyonlaşmayla kaybeder. Bu sırada 

oluşabilecek Bremsstrahlung etkisi göz ardı edilebilir. Bu koşullar altında 
en tr

µ µ= eşit 

olur.  Ancak bu eşitlik, ikincil parçacıkların kinetik enerjileri yüksek olduğu zaman 

bozulur ve ikincil parçacıklar ağır atomlardan oluşan maddeyi delip geçebilir. Enerji 

soğurum katsayısı, hücrede soğurulan enerjinin hesaplanmasına olanak sağladığından, 

radyoterapide çok önemli bir niceliktir. Radyasyonun biyolojik etkilerinin önceden 

tahmin edilmesinde bu parametre kullanılır. 

 

Koherent saçılma, fotoelektrik olay, çift oluşumu ve Compton saçılmasına ek olarak, 

foton demeti madde ile foto parçalanma (photodisintegration) şeklinde de etkileşebilir. 

Bu etkileşme 10 MeV’den büyük enerjili gama ışınının maddeyle etkileşmesinin bir 

sonucudur. Uyarılmış olan atom, atom altı parçacıklar yayınlayarak bozunur. Bu süreç 

temelde nükleer füsyonun tersidir. Bu süreçlerin her biri sahip olduğu sönüm 

katsayısıyla beraber ifade edilebilir. Bu sönüm katsayıları, fotonun enerjisine ve 

soğurucu maddenin atom sayısına bağlı olarak değişir. Toplam sönüm katsayısı, bu dört 

etkileşimin ayrı ayrı sönüm katsayılarının toplamıdır: 
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 .
σ πσµ

ρ ρ ρ ρ ρ

τ
= + + +fotoelektrik compton çift oluşumcoherent           (4.7) 

Burada 
coherent

σ , 
fotoelektrik

τ , 
compton

σ  ve 
 çift oluşum

π sırayla dört etkileşim için sönüm 

katsayılarıdır. 

 

4.2.1 Koherent saçılma 

 

Klasik saçılma (Thomson saçılması) ve Rayleigh saçılması olarak bilinen iki tip 

koherent saçılma vardır. Thomson saçılması elektromanyetik radyasyonun dalga 

özelliği göstermesinin bir sonucudur. Bu etkileşimde elektronun yakınından geçen 

elektromanyetik radyasyon elektronu titreştirmeye başlar. Titreşen elektron gelen 

elektromanyetik dalgayla aynı frekansta titreşir ve ivmeli hareket yaptığından X-ışını 

yayar. Rayleigh saçılması ise, parçacıkların boyutu, gelen fotonun dalga boyundan daha 

küçük olduğu zaman gerçekleşir. Böylece Thomson saçılması ile karşılaştırıldığında 

Rayleigh saçılması, gelen ışığın frekansına çok daha bağlıdır (Şekil 4.3). 

 

 

 

Şekil 4.3 Koherent saçılma 
 

Bu etkileşimde iyonlaşma olmaz, çünkü bir iyon çiftinin oluşabilmesi için atoma enerji 

transferi gerekir. Etkileşim süresince enerjide bir değişim olmadığından ve ortam 

tarafından herhangi bir enerji soğrulmadığından, radyasyonun dalga boyunda bir 

değişiklik olmaz, yalnızca yönü değişir. Bu etkileşimde saçılan foton küçük açılıdır. 
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Koherent saçılmanın olma olasılığı, ağır atomlarda ve fotonların düşük enerjiye sahip 

olması durumunda daha yüksektir.    

 

4.2.2 Fotoelektrik olay  

 

Düşük enerjili bir foton genellikle içinden geçtiği ortamdaki atomların K veya L 

yörüngesindeki bir elektronuna bütün enerjisini vererek onu pozitif yüklü çekirdeğin 

bağlayıcı kuvvetinden kurtarır. Dışarıya fırlatılan bu elektrona fotoelektron denir.   

 

Bu süreçte ilk olarak fotonun tüm enerjisi (hυ ) atom tarafından soğrulur. Sonra 

soğrulan enerji atomun elektronuna aktarılır. 
b
E  elektronun bağlanma enerjisi ise 

fotoelektron olarak adlandırılan kopan elektronun kinetik enerjisi 
b

h Eυ − olarak 

yazılabilir (Şekil 4.4).  Bu tip etkileşimde elektron K, L, M ya da N kabuklarının birinde 

bulunabilir. 

 

 

 
 
Şekil 4.4 Fotoelektrik olayının şematik gösterimi olan olaylar a, b, c ve d sırasıyla 
               gerçekleşir 
 
 

Atomdan elektronun kopmasından sonra kabukta bir boşluk oluşur (Şekil 4.4).  

Böylelikle geride kalan atom uyarılmış olur. Boşluk, dış yörünge elektronlarından 

birinin bu boşluğa hareket etmesiyle doldurulur (Şekil 4.4). Bu arada karakteristik X-
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ışını yayınlanır (Şekil 4.4). Burada Auger elektronlarının yayınlanma olasılığı da vardır. 

(Atomun uyarılma enerjisi daha dış tabakadaki elektronlardan birine doğrudan transfer 

edilebilir, bu durumda elektron atomdan dışarı atılır, bu elektronlara Auger elektronları 

denir.) Yumuşak dokuların K kabuğunun bağlanma enerjisi yalnızca 0,5 keV civarında 

olduğundan, biyolojik soğurumda üretilen fotonların karakteristik enerjisi çok düşüktür.  

 

Fotoelektrik olayın olma olasılığı Şekil 4.5’de gösterildiği gibi fotonun enerjisine bağlı 

olarak değişir. Şekil 4.5’deki grafikte doku ve su düşük atom numaralı maddelerle 

tanımlanırken, kurşun da ağır çekirdekler için örnek seçilebilir. Burada grafiğin eğimi 

yaklaşık olarak -3 çıkar bunun sonucu olarak da 
τ
ρ
 ile fotonun enerjisi arasındaki ilişki;  

 

3

1
  

E

τ
ρ

∝               (4.8) 

 

şeklinde verilir. 

 

 

Şekil 4.5 Fotonun enerjisine göre fotoelektrik olay kütle sönüm katsayısının (
τ
ρ
) grafiği 

 

Grafikte kurşun için 15 keV ve 85 keV’de bir süreksizlik bulunmaktadır. Bu noktalara 

soğurum noktaları denir ve K ve L kabuklarının bağlanma enerjisine karşı gelir. 15 

keV’den daha düşük enerjili bir foton, L kabuğunun bağlanma enerjisinden daha düşük 

olduğundan dolayı L kabuğundan bir elektron koparamaz. Sonuç olarak 15 keV’den 
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düşük değerler M veya daha yüksek tabakadaki elektronlar için bir etkileşim sınırıdır. 

Foton en azından L kabuğunun bağlanma enerjisine eşit bir enerjiye sahip olduğu 

zaman titreşim (resonance) oluşur. Böylece L tabakasında fotoelektrik olay olma 

olasılığı oldukça yüksek olur. Bunun yanı sıra fotonun enerjisi arttırılırsa, fotoelektrik 

sönüm olasılığı bir sonraki süreksizlik noktasına kadar 
3

1

E
 ile orantılı olarak azalır. 

Grafiğin bu noktasında foton, K kabuğundan elektron koparmak için yeterli olan 88 

keV’lik bir enerjiye sahiptir. Fotonun kurşundaki soğrulma olasılığı bu kritik enerjide 

yaklaşık olarak 10 katı kadar artar. Grafikte görüldüğü gibi suyun bir pik noktası yoktur. 

Çünkü su için K soğurum noktası çok düşük enerjili fotonlarla ( 0,5 � keV ) oluşur.  

 

Çeşitli maddeler için alınan veriler fotoelektrik sönümün, soğurucu maddenin atom 

numarasına kuvvetli bir şekilde bağlı olduğunu göstermektedir. Bu ilişki aşağıdaki 

bağıntıyla verilir:  

 

3.
τ
ρ

∝ Z                          (4.9) 

 

Bu bağıntı tanısal radyolojide sıkça kullanılır. Fotonun madde ile etkileşiminde ilk 

olarak fotoelektrik olay etkin olduğundan, kemik, kas ve yağ gibi çeşitli dokuların farklı 

Z atom numarasına sahip olmasından dolayı X-ışını soğurumu farklılıklar gösterir. 

Baryum sülfat ( 4BaSO ) ve Hypaque gibi kimyasal karışımlar X-ışınını çok fazla 

soğururlar.  

 

Baryum sülfat gibi maddeler röntgen ışınlarını geçirmediği için, özellikle tanısal 

radyolojide çok sık kullanılır. Mide, bağırsak gibi içi boş organlar röntgen filminde iyi 

gözükmezler. Bu organların, yakından incelenebilmesi için röntgen çekilmeden önce 

hastalara suyla karıştırılmış baryum içirilir. 3Z  bağlılığının sonucu olarak, tedavi 

amaçlı kullanılan radyolojide, yüzeysel (superficial) ve orthovoltage (X-ışını cihazında 

enerji aralığı 140 ile 400 keV olduğu zaman bu terminoloji kullanılır) gibi cihazlarda 
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kemikteki X-ışını soğurumunun yüksek olmasının istendiği durumlarda, düşük enerjili 

demetler üretilir. Denklem (4.8) ile Denk. (4.9) birleştirilirse aşağıdaki ifade elde edilir: 

 

3

3
.

τ
ρ

∝
Z

E
                           (4.10) 

 

Fotoelektrik olayda fotoelektronun saçılma açısı fotonun enerjisine bağlıdır. Düşük 

enerjili fotonların çarpmasıyla oluşan fotoelektron büyük bir olasılıkla fotonun gelme 

yönüne dik olacak şekilde saçılır. Fotonun enerjisi arttıkça saçılma açısı da artacaktır. 

 

4.2.3 Compton saçılması 

 

Atomun bir dış yörünge elektronunun, enerjisinden daha büyük enerjili bir fotonla 

çarpışması sonucunda meydana gelen olaya Compton saçılması denir. Bu etkileşimde 

şekil 4.6’de gösterildiği gibi fotondan yeterli enerjiyi alan elektron θ  açısı yapacak 

şekilde saçılırken, foton geri kalan enerjisiyle φ  açısı yapacak şekilde saçılır. 

 

 

 

Şekil 4.6 Compton etkileşiminin gösterimi 
 

Compton saçılmasında enerjinin ve momentumun korunumu yasaları kullanılarak, bu 

iki parçacık arasındaki çarpışma için aşağıdaki bağıntılar elde edilebilir:  
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+ −
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α φ
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                        (4.11) 
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1

1 (1 cos )
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α φ
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+ −
                        (4.12) 

 

cos (1 ) tan .
2

φ
θ α= +                                    (4.13) 

 

Bu denklemlerde kullanılan 
0

hυ , hυ′  ve Ee sırasıyla gelen fotonun, saçılan fotonun ve 

saçılan elektronun enerjileridir. 2
0 0

h m cα υ=  ise ( 2
0

m c =0,511 MeV elektronun 

durgun kütle enerjisidir) 
0

hυ  ifadesi MeV cinsinden 
0

0,511hα υ=  şeklinde 

yazılabilir. Buradan geri tepen elektronun enerjisi  

  

0 0

(1 cos )
'

1 (1 cos )e
E h h h

α φ
υ υ υ

α φ−

 −
= − =  + − 

                      (4.14) 

 

olarak yazılabilir ve burada üç sınır durumu tanımlanabilir. 

 

Foton, elektronla bilardo topları gibi kafa kafaya esnek çarpışma yaparsa, elektron 

0θ =  açısıyla ileriye doğru giderken, foton da 180φ =  derecelik açıyla geriye doğru 

saçılır. Bu tip çarpışmada elektron maksimum enerji ( maxE ) kazanırken saçılan foton da 

geri kalan minimum enerjiyi ( minE ) alır. 0cos cos180 1φ = = −  alınarak Denk. (4.11) ve 

(4.12)’de yerine yazılırsa maxE  ve minE  değerleri bulunur: 

 

max 0
2

1 2

α
υ

α
=

+
E h                                     (4.14) 

 

min min 0
1

.
1 2

υ υ
α

′= =
+

E h h                         (4.15) 
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Foton elektrona sıyırarak çarparsa, elektron 090θ =  açıyla saçılırken foton 00φ = açıyla 

ileri doğru saçılır. Denklem (4.11) ve (4.12)’de 0cos cos0 1φ = =  yazılırsa enerji 

bağıntıları 0
e
E − ≈  ve 0h hυ υ′ ≈  olur. Burada saçılan elektronun enerjisi çok küçüktür 

ve saçılan foton neredeyse gelen fotonun enerjisiyle aynıdır.  

 

Fotonun saçılma doğrultusu ile gelme doğrultusu arasındaki açı 090φ = ise, 

( 0cos cos90φ = ) kopan elektronun açısı α ’ya bağlı olur:  

 

0 .
1

υ
υ

α
′ =

+
h

h                                                (4.16) 

  

Compton saçılması gelen fotonun enerjisine ve etkileşime girdiği maddenin atom 

numarasına bağlıdır. Gelen fotonun enerjisi elektronun bağlanma enerjisinden daha 

büyük ya da bu değere eşit olduğunda fotoelektrik olayın olma olasılığı daha fazladır. 

Fotonun enerjisi K kabuğundaki elektronun bağlanma enerjisinden fazla olacak şekilde 

arttırılırsa, fotoelektrik olayın olma olasılığı artan enerjiyle hızla azalır ve Compton 

olayı gittikçe daha önemli hale gelir. Ancak gelen fotonun enerjisi arttıkça Compton 

olayının olma olasılığı azalır. Çünkü Compton etkileşimi gerçekte maddede bulunan 

serbest elektronlara bağlıdır yani soğurucu maddenin Z atom numarasına bağlıdır. 

Çizelge 4.1’de görüldüğü gibi soğurucu maddenin atom numarası arttıkça, gram başına 

düşen elektron sayısı yavaşça azalır. Hidrojen dışındaki tüm maddeler yaklaşık olarak 

aynı elektron sayısına sahiptirler ve σ ρ  oranı neredeyse aynıdır. 

 

Foton demetinin enerjisi Compton olayının olma olasılığının baskın olduğu bölgede ise, 

2gr cm cinsinden tanımlanan yoğunlukları aynı olan maddelerde, demetin sönümü 

neredeyse aynı değerde olacaktır. Örneğin, 60Co  kullanıldığı zaman, kaynaktan çıkan 

gamalarla ışınlanan kemikte ve yumuşak dokuda ölçülenen g/cm2 başına sönüm, 

neredeyse birbirlerinin aynısıdır. Ancak bir cm kalınlığında olan kemikteki sönüm, bir 

cm kalınlığındaki yumuşak dokuda olan sönümden daha fazladır. Çünkü kemik daha 
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yüksek elektron yoğunluğuna ( 31 )gr cm  sahiptir. 31.85 gr cm ’lük yoğunluktaki 

kemik ve 31 gr cm yoğunluktaki yumuşak doku ışınlandığında, kemiğin 1cm 

derinliğindeki sönüm, yumuşak dokunun 1.65 cm derinliğinde oluşan sönüme eşit olur:  

  

3 23

3 23

( ) 1,85( ) 3,00 10 ( )
(1 ) (1 )

( ) 1,00( ) 3,36 10 ( )

1,65

ρ
ρ

× ×
= ×

× ×
e

e

kemik gr cm elektron gr
cm cm

kas gr cm elektron gr

cm

                            

                            =

 

  

Çizelge 4.1  Çeşitli maddelerin gram başına elektron sayıları  
 

Madde Yoğunluk 
3

( )gr cm  Atom Numarası Gram Başına Elektron Sayısı 

Hidrojen 0,0000899 1 6,00 x 
23

10  

Karbon 2,25 6 3,01 x 
23

10  

Oksijen 0,001429 8 3,01 x 
23

10  

Alimünyum 2,7 13 2,90 x 
23

10  

Bakır 8,9 29 2,75 x 
23

10  

Kurşun 11,3 82 2,38 x 
23

10  

  Etkin Atom Numarası  

Yağ 0,916 5,92 3,48 x 
23

10  

Kas 1,00 7,42 3,36 x 
23

10  

Su 1,00 7,42 3,34 x 
23

10  

Hava 0,001293 7,64 3,01 x 
23

10  

Kemik 1,85 13,8 3,00 x 
23

10  
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4.2.4 Çift oluşumu 

 

Gelen fotonun enerjisi 1,02 MeV’den daha büyük ise çift oluşumu gerçekleşebilir. Bu 

etkileşimin gösterimi şekil 4.7’de verilmiştir. Bu süreçte foton atom çekirdeğinin güçlü 

elektromanyetik alanı ile etkileşir.  

 

 

 

Şekil 4.7 Çift oluşumun şematik gösterimi 
 

Gelen fotonun tüm enerjisi negatif ve pozitif yüklü elektron çiftinin oluşması için 

harcanır. Bir elektronun durgun kütle enerjisi 0,511 MeV olduğundan, bu elektron 

çiftlerinin oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerji 1,022 MeV’dir. Bu yüzden 

1,022 MeV’lik enerji, çift oluşumu sürecinde eşik enerjisidir. Fotonun enerjisi bu eşik 

değerinden fazlaysa, kalan enerji oluşan elektron çifti arasında kinetik enerji olarak 

paylaşılır.  Elektron-pozitron çifti için toplam kinetik enerji  ( 1,02) MeVhυ − şeklinde 

yazılabilir. Bu parçacıklar gelen fotonun doğrultusuna bağlı olarak saçılırlar. Bu süreçte, 

enerji herhangi bir olası dağılıma sahip olabileceği gibi, en olası enerji dağılımı her bir 

parçacığa eşit olarak aktarılabilir. Örnek olarak, nadiren parçacıklardan biri fotonun 

kalan enerjisinin tamamına sahip olurken, diğeri hiçbir enerji almayabilir.      

 

Çift oluşumu fotonun çekirdeğin elektromanyetik alanı ile etkileşmesi sonucu 

gerçekleştiğinden, bu sürecin olma olasılığı çekirdeğin Z sayısının büyümesiyle artar. 

Çift oluşumu için sönüm katsayısı (Π ), atom başına 2Z  ile elektron ve gram başına 

yaklaşık olarak Z ile değişir. Ayrıca verilen bir madde için bu etkileşimin olma olasılığı, 

eşik enerjisinin üzerinde gelen fotonun enerjisiyle logaritmik olarak artar. Bu ilişki şekil 

4.8’da verildiği gibidir. 
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Şekil 4.8 Atomik sönüm katsayısının atom numarasının karesine oranının fotonun           
               enerjisine göre grafiği, 6 82karbon kurşunZ ve Z= =  

 

Atom numarası, çift oluşumu sürecinde önemli bir yer teşkil eder. Atom başına sönüm 

katsayısı 2Z ’ye bölünerek grafik çizilebilir. Yaklaşık 20 MeV’e kadar olan enerjilerde 

eğri tüm maddeler için neredeyse çakışıktır. Bu da 2Π ∝a Z  olduğunu gösterir.  

 

Çift oluşumu sürecinde Einstein’ın 2E m c= denklemine göre, enerji kütleye dönüşür. 

Bu süreci tersine çevirmekte mümkündür. Enerjinin kütleye dönüşümü diye adlandırılan 

bu süreçte ise elektron ve pozitron birleşimi iki foton oluşturur ve bu oluşan fotonlara 

yok olma (annihilation) radyasyonu denir. 

 

Çift oluşumu sürecinin sonucu olarak oluşan pozitron, maddenin içinden geçerken 

enerjisini kaybeder. Bu enerji kaybı daha sonra iyonlaşma, Bremsstrahlung ve uyarılma 

şeklinde etkileşmelere sebep olabilir. Maddede ilerleyen pozitron en sonunda serbest 

elektronların birisiyle birleşir ve her birinin enerjisi 0,511 MeV olan iki yok olma 

fotonunun oluşmasına neden olur. Bu süreçte momentumun korunmasından dolayı iki 

foton zıt yönlerde saçılır (Şekil 4.9). 
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Şekil 4.9 Yok olma fotonlarının oluşmasının gösterimi 
 

Sonuç olarak tek tek katsayıların toplamı olan toplam sönüm katsayısı ( µ ρ ) aşağıdaki 

bağıntıyla verilir:   

 

.( ) ( ) ( ) ( ) ( )toplam fotoelektrik koherent comp compton çift oluşumµ ρ τ ρ σ ρ σ ρ ρ= + + + Π . 

 

Z atom numarası yüksek maddelerle 10 keV’den daha düşük enerjili fotonların 

etkileşiminde sadece koherent saçılma önemlidir. Radyoterapide kullanılan enerjilerde 

genelde bu terim ihmal edilir.  

 

Şekil 4.10’da su ve kurşun gibi iki farklı madde için fotonun enerjisine göre toplam 

sönüm katsayısının grafiği verilmiştir. Grafikte su, düşük atom numarasına sahip 

maddeleri temsil ederken kurşun, ağır atom numarasına sahip maddeleri temsil eder. 

Kütle sönüm katsayısı, atom numarası yüksek olan maddelerde ve düşük enerjili 

fotonlarda büyüktür. Çünkü bu koşullar altında fotoelektrik olay olma olasılığı daha 

yüksektir. Sönüm katsayısı fotonun enerjisi elektronun bağlanma enerjisini aşıncaya 

kadar, gelen fotonun enerjisi ile orantılı olarak hızlı bir biçimde azalır. Bu etkileşimde 

Compton olayı daha baskındır. 
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Şekil 4.10 Su ve kurşun için toplam sönüm katsayısı ile fotonun enerjisinin grafiği 
               (Khan 2003) 

 

Compton olayının olma olasılığının daha yüksek olduğu enerji aralığında, su ve 

kurşunun µ ρ  değerleri birbirlerinden çok farklı değildir. Çünkü bu etkileşimde atom 

sayısına bağlılık yoktur. Enerji değeri 1,02 MeV’lik eşik enerjisini geçtikçe çift 

oluşumunun olma olasılığı da artar. Bu yüzden eşik değerine kadar sönüm katsayısı 

azalır. Çizelge 4.2’de farklı etkileşim türlerinin enerjiye bağlılığı gösterilmiştir. Bu 

tablodaki veriler su için olduğundan aynı zamanda yumuşak doku için de geçerlidir.  

 

Çizelge 4.2 Su için, fotoelektriğin (τ ), Compton (σ ) ve  çift oluşumun (Π ) olma    
                    olasılığının tablosu (Khan 2003) 
  

Fotonun Enerjisi 

(MeV) 

Etkileşimin Oluşma Olasılığı (%) 

τ  σ  Π  

0,01 95 5 0 

0,026 50 50 0 

0,060 7 93 0 

0,150 0 100 0 

4,0 0 94 6 

10,00 0 77 23 

24,00 0 50 50 

100,00 0 16 84 
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4.3 Yüklü Parçacıkların Madde ile Etkileşimi 

 

Yüklü parçacıklar (elektron, proton, alfa, ağır iyonlar) bir ortam içinden geçerken, 

yakınından geçtikleri atomun elektronları ile etkileşime girerek iyonizasyona veya 

uyarıma sebep olurlar. Çekirdekle yüklü parçacıklar arasındaki çarpışmalar sonucunda 

ya radyasyon yayınlanmasıyla ya da Bremsstrahlung ile enerji kaybedilir. Parçacıklar 

saçılabiliyorsa önemli bir enerji kayıpları olmaz. Elektronlar çok küçük parçacıklar 

olduğundan, ağır parçacıklara göre daha fazla saçılırlar.  

 

Coulomb etkileşmesine ek olarak, ağır yüklü parçacıklar nükleer reaksiyonlara da neden 

olur. Böylece radyoaktif çekirdekler üretilir. Örneğin, dokudan geçen proton demeti 

kısa ömürlü olan 11C , 13N  ve 15O  radyoizotopları oluşturur ve bu radyoizotoplar 

pozitron yayarlar.  

 

Yüklü parçacığın madde içerisindeki yolu boyunca kaybettiği enerji miktarı ( dE dx ) 

durdurma gücü (S) olarak tanımlanır. S ρ  kütle durdurma gücüdür, burada ρ  ortamın 

yoğunluğu olup genellikle MeV 2cm g r  cinsinden verilir. Ağır yüklü parçacıkların 

iyonizasyon etkileşmesinin sebep olduğu durdurucu güç ve enerji kaybı oranı, 

parçacığın yükünün karesiyle doğru ve hızının karesiyle ters orantılıdır. Bu nedenle 

parçacık yavaşlarken kaybedilen enerjinin değeri artar. Çünkü parçacık madde 

içerisinde ilerlerken iyonlaşır ya da soğurulur. 

 

Şekil 4.11’de, suda depolanan doz değeri başlangıçta, derinlikle yavaşça artarken daha 

sonra bölgenin sonunda keskin bir şekilde pik yapar ve birden bire neredeyse sıfır 

değerine ulaşır. Bu pike, Bragg Piki denir. Bragg pikinin etkisi ve minimum düzeyde 

olan saçılma nedeniyle proton ve ağır yüklü parçacıklar, radyasyon tedavisinde normal 

dokunun çevresindeki dozu en aza indirdikleri ve hedef hacim içerisindeki dozu 

yoğunlaştırdıkları için tercih edilirler.  
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Şekil 4.11 Ağır yüklü parçacıkların derinliğe göre sudaki doz dağılımı (Bragg Pik   
                 gösterimi) 
 

Elektronların maddenin içinden geçerken yaptıkları etkileşimler ise ağır yüklü 

parçacıkların etkileşimlerine benzer. Ancak elektronların kütleleri oldukça küçük 

olduğundan daha çok saçılabilir ve hareket yönleri değişebilir. Bunun sonucu olarak 

elektronlar için Bragg piki gözlenemez.  

 

Elektronlar diğer yüklü parçacıklar gibi yumuşak dokuda ya da suda iyonlaşma ve 

uyarılma yoluyla enerji kaybederler. Bu durum ortamda dozun soğrulması ya da 

enerjinin depolanmasının bir sonucudur. İyonlaşma bilindiği gibi atomdan elektron 

sökülmesiyle gerçekleşir. Yörünge elektronuna transfer edilen enerji bağlanma 

enerjisini aşacak kadar büyük değilse elektron sökülemez, elektron kararlı durumundan 

ayrılır ve daha sonra eski kararlı durumuna geri döner. Bu etki uyarılma olarak 

adlandırılır. Yüklü parçacık madde içerisinden geçerken açığa çıkan elektron, nadiren 

de olsa kendi yörüngesinden bir elektronun iyonlaşmasına neden olabilir. Bu kopan 

elektrona ikincil elektron ya da δ (delta) ışını denir. 

 

Elektron küçük kütleli olduğundan dolayı çekirdeğin elektromanyetik alanı ile tekrar 

etkileşebilir. Bu etkileşmede Bremsstrahlung olarak enerjisinin bir kısmını hızlıca 

kaybeder ve yavaşlar. Bremsstrahlung sonucunda kaybedilen enerjinin değeri, maddenin 

atom numarası ve elektronun enerjisi arttıkça artar.  
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4.4 Nötronların Madde ile Etkileşimi  

 

Nötronlar X-ışını ve γ ışını gibi dolaylı olarak iyonlaşmaya neden olurlar. Ancak 

yüksüz olduklarından madde ile etkileşimi diğerlerinkinden farklıdır. Nötronlar temel 

iki süreçle etkileşirler: Bunlardan ilki nötronun hidrojen ile etkileşmesi sonucunda 

protonun geri tepmesi veya nötronun ağır çekirdeklerle çarpışması sonucunda ağır 

çekirdeğin geri tepmesi şeklindedir. Diğer süreç ise nükleer parçalanmalardır. İlk süreç 

bilardo toplarının çarpışmalarına benzetilebilir. Burada enerji, çarpışmadan sonra 

çarpışan parçacıklar arasında yeniden dağılır. Çarpışan parçacıkların kütleleri aynı ise 

(hidrojen çekirdeği ile çarpışan nötron gibi)  enerji aktarımı daha verimli olur. Nötron 

ağır bir çekirdekle çarpıştığı zaman çok az enerji kaybeder. Böylece parafin, bal mumu 

ve polyester gibi hidrojen içeren maddeler nötron demetini en fazla soğuran 

maddelerdir. Bu yaklaşım düşünüldüğünde kurşun X-ışını için mükemmel bir soğurucu 

iken nötronlar için zayıf bir soğurucudur.   

 

Yüksek enerjili nötron demeti ile dokuda depolanan doz, genellikle protonların geri 

tepilmesiyle kazanılır. Yağ dokusu fazla miktarda hidrojen içerdiğinden nötron 

demetine maruz kaldığında soğurduğu doz, kas dokusunun soğurduğu doz miktarından 

%20 daha fazladır. Nükleer parçalanmalarda açığa çıkan γ -ışını, nötronlar, ağır yüklü 

parçacıklar, dokudaki doz miktarının yaklaşık olarak %30 artmasına neden olur. 

Maddenin nötronlarla etkileşimi sonucunda farklı ikincil radyasyonlar oluştuğundan, 

nötron dozimetresi tedavide kullanılan diğer radyasyon tiplerinden çok daha 

karmaşıktır.  
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5. İYONİZE RADYASYONUN ÖLÇÜLMESİ VE SOĞURULAN DOZ  

 

X-ışını keşfedildiği ilk yıllarda genellikle teşhis ve tedavide kullanılmıştır. Daha sonraki 

yıllarda yapılan çalışmalar iyonize radyasyonun kimyasal ve biyolojik etkilerinin 

ölçülmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışma konularına radyasyonun fotoğrafik 

emülsiyon (ışığa duyarlı kaplama) üzerindeki etkisi, bazı kimyasal bileşiklerin 

renklerinde olan değişiklikler ve soğurulan radyasyonun miktarı ile orantılı olarak insan 

derisinin kızarması vb. örnek gösterilebilir. Ancak bu etkiler o zamanlar çok az 

anlaşılmış ve sadece radyasyon dozu kabaca tahmin edilmiştir. Örneğin radyoterapide 

insan cildinin kızarmasına neden olan X ya da γ -ışını miktarı olarak ifade edilen doz 

birimi olarak SED (skin erythema dose) tanımlanmıştır. Cilt kızarıklığı, cildin tipi, 

radyasyonun cinsi, ışına maruz kalma süresi, tepki vermemiş cilt ile ilk tepki vermiş 

olan cilt arasındaki fark ve fractionation doz (ışın dozunun cilde nüfuz eden alanda 

bölümlere ayrılır ve bu bölümlerde doza bakılır) gibi pek çok faktöre bağlıdır. Daha 

sonraları SED yerine hassas ölçülebilir bir birim olan röntgen kullanılması tercih 

edilmiştir. Tümör dozunun gönderildiği sınırlı organ deri olduğu zaman, 100-500 keV 

enerjisinde (orthovoltage potansiyel farkında) X-ışını üreten tedavi ünitesi 

kullanıldığında bu etki gözlenmiştir.  

 

1928 yılında ICRU (International Commission on Radiation Units & Measurements) 

(Uluslararası Radyasyon Ölçüm Birimleri Komisyonu) tarafından maruz kalınan 

radyasyon (exposure) X veya γ -ışınının ölçüm birimi, röntgen (R) olarak kabul 

edilmiştir. Exposure miktarı foton tarafından havada oluşturulan iyonlaşmanın bir 

ölçüsüdür. dm kütleli hava içinden geçen fotonlar tarafından oluşturulan elektronlar 

(negatronlar ve pozitronlar) tamamen havada durdurulduğu zaman havada oluşan 

toplam mutlak iyon yükü dQ ise  exposure, X,  

 

dQ
X

dm
=               (5.1) 
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şeklinde tanımlanır. Exposureun SI (Uluslararası Birimler Sisteminde) tanımlanan 

birimi kilogram başına yüktür (C kg ). Ancak exposurun özel birimi röntgendir 

( 41R 2,58 10 C kg−= × ). Havada bir iyon çiftinin oluşması için gerekli olan enerji 

185,416 10−× Joule  dür.  

 

Radyasyon ölçme sistemleri, dedektör yapısına göre farklılık gösterir. Bunlar gaz dolu 

dedektörler, yarı iletken dedektörler ve sintilasyon dedektörleridir. Gaz dolu dedektörler 

yüklü parçacıkların gaz odalarında iyonizasyon prensibine dayanır. Bu prensiple çalışan 

iyon odalı, orantı sayaçlı ve Geiger-Müeller (G-M) olmak üzere üç tip dedektör vardır.    

Bu çalışmada NE marka 2571 model Farmer tipi iyon odası kullanılmıştır. 

 

5.1 İyon Odası 

 

Radyasyon gaz içinden geçerken iyonlaşmaya sebep olur. Bu iyonlaşma sonucunda 

açığa çıkan iyonlar gaz dolu detektörler tarafından ölçülür. İyon odası içinden geçen X-

ışını demeti, çift oluşumu, Compton olayı ve fotoelektrik etkileşimleri ile elektronlar 

oluşturur. Bu yüksek hızlı elektronlar yolları boyunca karşılarına çıkan gaz atomları ile 

çarpışarak iyonlaşmaya neden olurlar. İyon toplayıcı plakalar arasına uygulanan bir 

gerilimle elektrik alan oluşturularak, pozitif yükler negatif yüklü plakaya doğru, negatif 

yükler ise pozitif yüklü plakalara doğru hareket ettirilirler. Böylece bir akım oluşur. 

Toplanan bu iyonlar, elektrometre ile ya yük olarak ya da sinyal olarak ölçülebilirler. 

 

Röntgenin tanımına göre şekil 5.1’de gösterildiği gibi belli bir hacim içerisindeki 

fotonlarca üretilen elektronlar tüm enerjilerini, gaz atomlarını iyonlaştırarak 

kaybederler. Ancak bu bölge dışında, yani iyon toplayıcıların bulunduğu bölgeden farklı 

yerlerde de elektronlar bulunabilir ve bu şekilde üretilen elektronlar ölçüme dâhil 

edilemez. Diğer taraftan bu hacim dışında üretilen kimi elektronlar ise iyon toplama 

bölgesine girebilirler ve burada iyonizasyona sebep olabilirler.  
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Şekil 5.1 İyon odası 

 

Yük toplayıcısındaki Coulomb yükü Q∆ , havanın yoğunluğu ρ ( 3kg m ), iyon 

odasında tanımlanan hacmin P merkez noktasındaki demetin tesir kesiti alanı pA , 

toplayıcı hacminin uzunluğu L olarak verilmişse, P noktasındaki exposure ( pX ) değeri, 

 

4

1

2,58 10ρ −

∆
=

×
p

p

Q
X

A L
                          (5.2) 

 

şeklinde tanımlanır. Uygulamada diyaframın merkez noktasındaki exposure değerini 

( DX ) kullanmak daha uygundur. DA  diyafram aralığının alanı olmak üzere 

diyaframdaki exposure DX ; 

 

4

1
R

2,58 10ρ −

∆
=

×
D

D

Q
X

A L
                       (5.3) 

 

ile verilir. İyon odasıyla tam olarak doğru ve hassas ölçüm alabilmek için kimi fiziksel 

parametreler üzerinde bazı düzeltmelerin yapılmasına gereksinim vardır. Bu 

düzeltmeler havadaki sönüm katsayısı, iyonların yeniden birleşimi, hava yoğunluğu 

üzerine sıcaklık, basınç ve nemin etkisi, saçılan fotonlar tarafından üretilen iyonlar için 

yapılan düzeltme terimleridir.  
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5.1.1 Farmer tipi iyon odası  

 

Bu iyon odaları oldukça düşük enerjili ( 2 MeV≤ )  ışın demetlerinin havadaki exposure 

değerini ölçmek için kullanılan iyon odalarıdır. İyon odasına iyonize yükleri ölçmek 

için kullanılan özel bir elektrometre bağlanır ve bu sistem Baldwin-Farmer dozimetri 

olarak adlandırılır. İyon odasının gösterimi şekil 5.2’de verilmiştir.  

 

 

 
Şekil 5.2 Farmer tipi iyon odası (düşük hacimli (0,6 ml)) 

 
 

Şekil 5.2’de gösterilen Farmer tipi iyon odasının yüzük duvarları saf grafitten, merkez 

elektrotu da saf alüminyumdan yapılmıştır. Yalıtkan kısım ise 

polytrichlorofluorethylene’den oluşur. İyon odasının nominal toplam hacmi 0,6 3cm  

‘tür. 

 

İyon odasında merkez elektrotu ya da toplayıcı, yüzük duvarı ve elektrot koruyucusu 

olmak üzere üç adet elektrot vardır. Toplayıcı yük elektrometreye akım gönderir. 

Koruyucu elektrot, iki farklı amaca hizmet etmektedir: Toplayıcı elektrottaki yüksek 

gerilimden akımın akmasını sağlar ve toplayıcı hacmindeki iyonları belirler. Yüzük 

duvarı ise topraklama görevi görerek, bir toplayıcı gibi davranarak üzerindeki 

potansiyeli sabit bir değerde tutar.  
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Gerçekte çoğu iyon odası dış atmosferle etkileşim halindedir. Gaz yasasına göre 

havanın yoğunluğu basınç ve sıcaklığa bağlı olduğundan iyon odası hacminin 

yoğunluğu da aynı şekilde atmosfer koşullarına bağlıdır. İyon odası hacmindeki havanın 

kütlesi ya da yoğunluğu sıcaklık azalırsa veya basınç artarsa artar. Exposure değeri 

havadaki birim kütle başına toplanan iyonize yük olarak alındığı için iyon odasında 

okunan exposure değeri sıcaklığın azalması veya basıncın yükselmesiyle ile artar. 

 

5.2 Soğurulan Dozun Ölçülmesi  

 

Soğurulan doz, tüm enerjiler ve maddelerde, yüklü ve yüksüz parçacıkları içeren bütün 

iyonize radyasyon çeşitleri için radyasyonun nüfuzunu (soğrulmasını) tanımlamada 

kullanılan bir niceliktir. Soğurulan doz, iyonize radyasyon tarafından oluşturulan önemli 

biyolojik etkilerin bir ölçüsüdür. dm kütleli maddeye iyonize radyasyon tarafından 

verilen enerji d∈ olmak üzere soğurulan doz; d dm∈  şeklinde tanımlanır. Soğurucu 

maddenin gram başına 100 erg’lik soğurum enerjisi olarak tanımlanan rad yerine 

( 21 100 10rad erg g J kg−= = ), SI birim sisteminde soğurulan doz birimi olarak gray 

tanımlanmıştır (1 1Gy J kg= ). Böylelikle gray ile rad arasındaki ilişki; 

21 100 veya 1 10−= =Gy rad rad Gy   olur. Gray, rad’dan daha büyük bir birim 

olduğundan rad birimini gray’e çevirmek uygulamada zordur. Örneğin,  bir hasta 

tedavide günde 175 rad doz alacaksa (175 rad gün ), bu dozun 1,7 gray olarak 

hesaplanması gerekecektir. Bazı durumlarda rad’dan gray’e çevirmek kaçınılmaz 

olabilir. Bu durumlarda gray’in alt birimi ve rad’a eşit olan cGy kullanılır. Memeli 

hücreleri için kritik doz 180-200 cGy’dir. 

 

dm  kütleli maddede yüksüz parçacıklar (fotonlar) tarafından serbest kalan tüm yüklü 

iyonlaştırıcı parçacıkların (elektron ve pozitron)  başlangıç kinetik enerjilerinin toplamı 

trdE  olmak üzere kerma trdE
K

dm
=  olarak ifade edilir. Kermanın birimi dozun birimiyle 

(J/kg) aynıdır ve SI birimler sisteminde birimi gray (Gy) dir.  
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5.2.1 Herhangi bir madde için soğurulan doz   

 

Bir madde için soğurulan doz (D), enerji akısından (Ψ ) ve kütle enerji aktarım 

katsayısından ( enµ ρ ) hesaplanabilir. Havadaki bir noktada enerji akısı havaΨ , ışın 

demetinin havadan maddeye geçtiği noktadaki enerji akısı maddeΨ  ve aktarma faktörü A 

(= madde havaΨ Ψ ) olsun. Havanın ve maddenin dozla olan ilişkisini gösteren bağıntı: 

 

( )

( )

µ ρ
µ ρ

=madde en madde

hava en hava

D
A

D
.            (5.4) 

  

5.2.2 Fantomlar 

 

Temel doz dağılım bilgileri genellikle su fantomu ile ölçülür. Fantom malzemesinin 

sudan oluşmasının nedeni, kas ve diğer yumuşak dokuların saçılma özelliklerine ve 

radyasyonun soğurum özelliklerinin benzer olmasıdır. Fantom maddesi olarak suyun 

tercih edilmesinin diğer bir sebebi de, radyasyon özelliklerinin her yerde tekrar 

edilebilir olmasıdır. Ancak su fantomu uygulama sırasında iyon odası ve diğer 

detektörlerle beraber kullanıldığında bazı problemlerle karşılaşılır. Bu cihazlar su 

geçirmez olarak tasarlanmadılarsa suyla etkileşebilirler. Genellikle detektörler su 

fantomunun içine daldırılmadan önce su eşdeğeri ince plastik bir kılıfla tamamen 

kapatılırlar. 

 

Her zaman suya radyasyon detektörünü koymak mümkün değildir. Bu durumlar için 

suyun yerine geliştirilmiş kuru katı fantomlar kullanılabilir. En iyi şekilde bir 

malzemenin su ya da doku eşdeğeri olması için, etkin atom numaralarının, gram başına 

elektron sayılarının ve kütle yoğunluklarının aynı olması gerekir. Şekil 5.3’de katı su 

fantomu ve su fantomu gösterilmektedir.   
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Şekil 5.3 Katı su fantomu ve su fantomu 
 

Bir maddenin elektron yoğunluğu ( eρ ), kütle yoğunluğu ( mρ ) ve alaşımın içindeki 

maddelerin oranından hesaplanabilir:  

 

( )ρ ρ= m Ae

Z
N

A
 .                        (5.5) 

 

Avagadro sayısı AN , i’inci elementin ağırlık katsayısı ia , atomik ağırlığı iA  ve  atom 

numarası iZ  olmak üzere:  

 

( )=∑ i
i

ii

Z Z
a

A A
                         (5.6) 

 

yazılabilir. Çeşitli insan dokusunun ve vücut sıvılarının elektron yoğunluğu Denk. 

(5.5)’e göre hesaplanabilir.   

 

Çizelge 5.1’de radyasyon dozimetrisinde sıklıkla kullanılan çeşitli fantomların 

özellikleri verilmiştir. Dozimetrik fantom maddeleri, genellikle Lucite ve polyestyrene 

maddelerinden yapılır.  
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Çizelge 5.1 Dozimetrik fantom maddelerinin özellikler 
 

Madde 
Kütle Yoğunluğu 

( 3g cm ) 

Elektron Sayısı / g 

( 2310× ) 

aeff
Z  

(Fotoelektrik) 

Su 1 3,34 7,42 

Polystyrene 103-1,05 3,24 5,69 

Plexiglas (Perspex, 

Lucite) 
1,16-1,20 3,24 6,48 

Polyethylene 0,92 3,44 6,16 

Parafin 0,87-0,91 3,44 5,42 

  

Bu homojen fantomlardan başka klinik dozimetride insan biçiminde (anthropomorphic) 

fantomlar da kullanılır. Bu fantomlar Alderson Rando Fantom olarak bilinir ve çeşitli 

vücut dokularına benzer yoğunlukta (kas, kemik, akciğer ve hava boşluğu) farklı 

maddeler içerir. Şekil 5.4’de dozimetrik uygulamalarda kullanılan enine dilimlenmiş 

insan gövdesine benzer rando fantom gösterilmiştir. 

 

.  

 

Şekil 5.4 İnsan biçiminde fantom (Alderson Rando Fantom) 
 

 

 



 56

6. MATERYAL VE METOT 

 

Bu tez çalışmasında, hasta için hayati öneme sahip organları ve sağlıklı dokuları 

korumak için radyoterapi sırasında kullanılan cerrobend bloklar için yeni bir tasarım 

geliştirilmiştir. Yapılan bu tasarımla riskli organların ve sağlıklı dokuların alışılagelmiş 

cerrobend bloklardan daha iyi koruma sağlaması beklenmektedir.   

 

Teleterapide tedavi alanının (radyasyon alanı) şekli tümör dağılımı ile belirlenir. 

Radyoterapinin doğru bir biçimde uygulanabilmesi için tümöre yakın bölgedeki sağlıklı 

doku ve riskli organların en iyi şekilde korunması sağlanarak hedef bölgeye maksimum 

miktarda dozun verilmesi önemlidir. Bu koruma kurşun bloklar yardımıyla 

yapılmaktadır. Özellikle kritik organları korumak için standart bloklar yerine cerrobend 

bloklar kullanılmalıdır (Baş vd. 1999). 

 

Kurşunun erime sıcaklığının (327 Co ) yüksek olmasından, radyoterapide kullanılan 

koruyucu bloklar, kurşun bloklar yerine kurşun içeren alaşımlarla (cerrobend) 

yapılmaktadır. Bu çalışmada cerrobend blokların içerisine kurşun bilyeler ilave edilerek 

radyasyon geçirgenliğinin azaltılması amaçlanmıştır.  

 

Bu çalışmada GE marka Alcyon II Co-60 Tedavi Cihazı kullanılmıştır. Ölçümler 

yüzeyde su eşdeğeri RW3 katı su fantomunda Farmer 2571 tipi elektrometre ve iyon 

odası kullanılarak farklı alan büyüklüklerinde ve farklı cilt kaynak mesafesinde (SSD) 

yapılmıştır. 

 

6.1 Kullanılan Cihaz ve Malzemeler 

 

6.1.1 GE marka alcyon II (Co-60 teleterapi cihazı) 

 

Bu çalışmada GE marka Alcyon II Co-60 tedavi cihazı kullanılmıştır (Şekil 6.1). 
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Şekil 6.1 GE marka Alcyon II Co-60 tedavi cihazı 
 

6.1.2 Farmer tipi dozimetre si stemi  

 

Bu çalışmada NE-2570/1 Farmer tipi Dozimetre (SN: 1116) kullanılmıştır. Ölçümler, 

doz (Gy) olarak alınmıştır. Deneyde kullanılan dozimetre sistemine basınç, sıcaklık ve 

düzeltme faktörü girilmiştir. Soğrulan doza etki eden faktörlerin hepsi dikkate 

alınmamıştır. Sadece sıcaklık 20 Co  ve basınç 1013 mbar ve CF (correction factor) “1” 

olarak girilmiştir. Bu dozimetre sistemi fotonlar için 0,15 MV-35 MV, elektronlar için 5 

MeV- 35 MeV enerji aralıklarında kullanılmaktadır. Bu deneyde iyon odası olarak 2571 

Farmer tipi (SN:2649) 0,6 cc’lik silindirik iyon odası (Şekil 6.2) ve elektrometre (Şekil 

6.3) kullanılmıştır. İyon odasının saf alüminyumdan yapılmış bir merkezi elektrotu ve 

yüksük şeklinde saf grafitten yapılmış ince bir duvardan oluşan bir dış elektrotu vardır 

ve 10 metre uzunluğunda kablosu bulunmaktadır. Dış elektrot iç yarıçapı 6,3 mm, iç 

elektrot dış çapı 1,0 mm ve iç elektrot uzunluğu ise 20,6 mm’dir.  

 

       

 

Şekil 6.2 İyon odası ve kablosu 
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Şekil 6.3 Elektrometre 
 

6.1.3 RW3 katı su fantomu 

 

RW3 katı su fantomu yoğunluğu 1,045 2g cm olan beyaz bir polystrenden yapılmış 

olup 40x40 2cm  boyutundadır. 1mm kalınlığında 1 adet ve 10 mm kalınlığında da 10 

adet plaka kullanılmıştır. Plakalar tedavi masasına şekil 6.4.a’da görüldüğü gibi 

yerleştirilmiştir. İyon odası katı su fantomunun yuvasına yerleştirildikten sonra hareket 

etmemesi için sabitlenmiştir (Şekil 6.4.b). Daha sonra iyon odasının yerleştirildiği katı 

su fantomunun üzerine 1 mm kalınlığında bir plaka daha konulmuştur (Şekil 6.4.c). 

Böylece şekil 6.5’de gösterildiği gibi deney düzeneği hazırlanmıştır.  

 

       

  a           b                      c 

 

Şekil 6.4.a. Tedavi masasına yerleştirilen katı su fantomu , b. iyon odası yerleşmiş katı       
                    su fantomu, c. katı su fantomu ve cihaz kafası  
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Şekil 6.5 Ölçüm düzeneğinin şematik olarak gösterilişi 
 

6.1.4 Köpük kesme sistemi ve blok  

 

Otomatik sıcak telle köpük (strafor) kesme sistemi şekil 6.6’da gösterildiği gibidir. Bu 

çalışmada kullanılan cihaz Alcyon II Kobalt-60 olduğundan 6 cm kalınlığındaki strafor 

cihaza yerleştirilmiştir (Şekil 6.6). Cihazın bilgisayar programına kenar uzunluğu 4 cm 

olan kare şekil tanıtılmış ve bloğun tedavi cihazına takılışına göre uygun açı (diverjans) 

verilmiştir. Bu kare şekil yedi ayrı straforun ortasına gelecek şekilde kesilmiştir (Şekil 

6.7.a). Kesilme işleminden sonra oluşturulan bu kalıplar alaşımın dökülmesi sırasında 

sızdırmaması için flasterle sıkıca yapıştırılmıştır. Her bir strafor için blokları tutacak 

olan tutturuculara (tray) matkap yardımıyla delikler açılmış ve vidalar takılmıştır (Şekil 

6.7.b ve Şekil 6.7.c). Bu çalışmada kullanılan tutturucular 0,5 cm kalınlığında şeffaf 

pleksiglaslardır. Hazırlanan her bir malzeme döküm odasına götürülerek 

o98 100 C'deki-   cerrobend alaşım kalıplara dökülmüştür (Şekil 6.8). Blok 1’de kurşun 

bilye kullanılmazken diğer bloklara 10-20-30-40-50 ve 60’ar adet kurşun bilyeler ilave 

edilerek yedi adet blok yapılmıştır. Bloklar soğuduktan sonra etrafındaki straforlar 

kırılarak artıklar fırça yardımıyla temizlenmiştir. Bir kenarı 7 cm olan bir kare şekil 

grafik kâğıdına çizilmiş ve bu grafik kâğıdı kontrol cihazının ışıklı masasına 

yapıştırılarak blokların uygunluluğu kontrol edilmiştir (Şekil 6.9). Uygun olmayan 

bloklar törpülenerek düzleştirilmiştir. Bu işlemler her bir blok için tekrarlanarak bloklar 

ölçüme hazır hale getirilmiştir (Şekil 6.10).     
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Şekil 6.6 Sıcak telle köpük kesme cihazı 
 

          

        a              b        c 

Şekil 6.7 Kalıpları hazırlama 
 

           

            

 

Şekil 6.8 Kalıplara cerrobend dökümü 
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Şekil 6.9 Blokların uygunluğunun kontrolü 
 

             

 

Şekil 6.10 Blokların son görünümü 
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İyi bir koruma bloğunda olması gereken özellik, %100 radyasyon soğurabilmesi ve 

tedavide keskin bir demet şekillenmesini sağlayabilmesidir. Gelen radyasyonun  

tamamının bloklar tarafından soğurulması uygulamada imkânsızdır. Çünkü radyasyon 

madde içinde üstel bir şekilde ( .. x
oI I e µ−= ) soğurulur. Radyoterapide kullanılan 

koruyucu blokların kalınlığı ışının kalitesine ve bloğun geçirgenliğine bağlı olarak 

değişir. Çizelge 6.1’de radyoterapide kullanılan radyasyon çeşidine göre olması gereken 

blok kalınlıkları verilmiştir. İyi bir koruma bloğunda olması gereken diğer önemli 

özellikse tedavide keskin bir demet şekillenmesinin sağlanmasıdır. Yani radyasyonun 

diverjanslı yayıldığını düşünürsek, ideal olarak bloklara bu diverjansı takip edecek 

şekilde eğim verilmelidir. Bu eğim ancak cerrobend bloklarla sağlanır. Yapılan 

çalışmalardan da anlaşıldığı gibi standart kurşun blokların düz kenarlı olmasından 

dolayı tam bir koruma elde edilememektedir. Özellikle kritik organların tedavi alanına 

girmesi durumunda gelen radyasyonun diverjansına uygun olarak dökülen cerrobend 

bloklarla koruma yapılması tercih edilmelidir (Baş vd.1999).  

 

Çizelge 6.1 Çeşitli demet kaliteleri için kullanılması gereken kurşun kalınlıkları 
 

RADYASYON KURŞUN KALINLIĞI 

Cs-137 3 cm 

Co-60 5 cm 

4 MV 6 cm 

6 MV 6,5 cm 

10 MV 7 cm 

 

Radyoterapide kullanılan standart koruyucu bloklar kurşun kullanılarak üretilmişlerdir 

(Şekil 6.11). Ancak bazı durumlarda kullanılacak olan blokların hastaya özgü olması 

gerekmektedir. Bunun klinik ortamlarda uygulanabilir olması için saf kurşunun erime 

sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta eriyebilen ve koruyuculuğu kurşununkine yakın 

olan bir madde kullanılması gerekmektedir. Bu blokların (fokalize) yapımında 

kullanılan alaşım, içerdiği elementlere göre iki çeşittir. İlk kullanılan alaşımda 

(Lipowitz olarak adlandırılır) % 50 Bizmut (Bi), % 26,7 Kurşun (Pb), % 13,3 Kalay 

(Sn) ve % 10 Kadmiyum (Cd) elementleri vardır. Ancak günümüzde döküm blok 
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yapımı sırasında kadmiyumun zehirli gaz olarak açığa çıkması ile çevre kirliliğine 

neden olmasından, bu alaşımın kullanımı oldukça azalmıştır. Kadmiyumsuz olarak 

kullanılan bu alaşım cerrobend olarak adlandırılır. Bu blokların fiziksel özellikleri 

(düşük erime noktası, yüksek sönüm katsayısı, istenilen sertliğe sahip olması) 

kadmiyumlu olan fokalize bloklara benzemektedir (Kamal vd 2007). Bugünkü klinik 

uygulamalarda kullanılan cerrobend alaşımında artık sadece % 50 Bizmut (Bi),  % 31,8 

Kurşun (Pb), % 18,2 Kalay (Sn) elementleri vardır. Bu deneyde de yoğunluğu 10,32 

3gr cm  olan kadmiyumsuz cerrobend alaşım kullanılmıştır. Cerrobendin kurşuna göre 

en büyük avantajı kurşunun erime sıcaklığı  o327 C  iken kadmiyumsuz cerrobendin 

erime sıcaklığının ise  o95 C olmasıdır. Ayrıca cerrobend oda sıcaklığında kurşundan 

daha sert bir maddedir.  

 

 

 

Şekil 6.11 Standart kurşun bloklar 
 

Radyoterapide kullanılan bu fokalize bloklar için %5’lik geçirgenlik pek çok klinik 

uygulamalarda kabul edilebilir bir orandır (Khan 2003). Bu tez çalışmasında amaçlanan, 

% 5’lik bu geçirgenliği azaltabilmek için klinik uygulamalar sırasında kullanışlı, kolay 

hazırlanabilir ve taşınabilir özelliklere sahip yeni bir blok yapmaktır. Cerrobend 

alaşımın özelliğini bozmadan döküm aşamasında eriyik halinde olan cerrobendin içine 

katı kurşun bilyeler ilave edilerek yeni fokalize bloklar yapılmıştır. Deneyde kullanılan 

kurşun bilye % 99 saf kurşundan yapılmış olup yoğunluğu 11,36 3gr cm dür. Yarıçapı 

0,423 cm olarak ölçülmüştür. Bir bilyenin hacmi 0,317 3cm , kütlesi 3,6 gr ’dır. Bilye 

sayısı sistematik bir şekilde arttırılarak yapılan blokların iyon odası yardımıyla gama 

kaynağına maruz kalması sırasında doz ölçümleri alınmıştır. Bu deneyde blokların 

içerisindeki kurşun miktarının artmasına bağlı olarak blokların soğurulma 
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katsayısındaki değişimler incelenmiştir. Bloklar tarafından soğurulan radyasyon miktarı 

artarsa tedavi sırasında hastanın kritik organlarının daha iyi korunabileceği 

düşünülmektedir.  
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7. ARAŞTIRMA BULGULARI  

 

Bu tez çalışmasında ölçümlerin tamamı Alcyon II Co-60 cihazında yapılmıştır. Cihazın 

kolimatör ve gantry açısı “0” dır. Ölçümler 13.12.2009 tarihinde radyoterapi 

merkezinde yapılmıştır.  Bu çalışmada kullanılan her bir bloğun boyutları; taban alanı 

4×4 2cm , tavan alanı 4,5×4,5 2cm , yüksekliği 6 cm’dir. Blokların hacmi kesik kare 

piramidin hacminden yararlanılarak 108,5 3cm olarak bulunmuştur. Kurşun bilyeler 

erimiş cerrobend içine mümkün olduğu kadar homojen bir biçimde yerleştirilmiştir. 

 

Deneyde bir adet kurşun bilyesiz cerrobend alaşımlı blok ile aşağıda tanımlanan 

içerisine farklı sayılarda kurşun bilyeler eklenerek yapılan bloklar kullanılmıştır.  

Blok 1; Cerrobend alaşımı kullanarak yapılan blok. 

Blok 2; Cerrobend alaşımın içine 10 adet kurşun bilyenin eklenmesiyle elde edilen 

blok. 

Blok 3; Cerrobend alaşımın içine 20 adet kurşun bilyenin eklenmesiyle elde edilen 

blok. 

Blok 4; Cerrobend alaşımın içine 30 adet kurşun bilyenin eklenmesiyle elde edilen 

blok. 

Blok 5; Cerrobend alaşımın içine 40 adet kurşun bilyenin eklenmesiyle elde edilen 

blok. 

Blok 6; Cerrobend alaşımın içine 50 adet kurşun bilyenin eklenmesiyle elde edilen 

blok. 

Blok 7; Cerrobend alaşımın içine 60 adet kurşun bilyenin eklenmesiyle elde edilen 

blok. 

 

7.1 Farklı Alanlarda Bokların Radyasyon Geçirgenliği 

 

Materyal ve metot bölümünde anlatılan deney düzeneğinde ölçüm alınırken, ortamın 

sıcaklığı 20 oC , basıncı 1013 mbar olarak ölçülmüştür. Soğurulan dozu bulmak için 

basınç ve sıcaklık dışındaki bütün düzeltme faktörlerinin çarpılmasıyla elde edilecek 

olan ve Farmer dozimetreye CF (düzeltme faktörü) faktörü “1” olarak girilmiştir. 
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Işınlama süresi 1 dakika ve SSD 80 cm olarak sabitlenmiştir. Ölçümler açık alan ile 

4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15 ve 20x20 cm2’lik alanlarda alınmıştır. 

Ölçümler alınırken üçer kez tekrarlanarak, ortalamaları kullanılmıştır. Ölçümler gray 

biriminde alınarak bilye sayısının soğrulan doz oranına etkisi incelenmiştir. Çizelge 

7.1’de Farmer dozimetre yardımıyla alınan ölçümler verilmiştir.   

 
Çizelge 7.1 Her bir blok için farklı alanlarda ölçülen dozlar 
 

Alan 

( 2222cmcmcmcm ) 

Açık 

Alan Io 

(Gy) 

Blok1 

(Gy) 

Blok2 

(Gy) 

Blok3 

(Gy) 

Blok4 

(Gy) 

Blok5 

(Gy) 

Blok6 

(Gy) 

Blok7 

(Gy) 

4 x 4 0,5107 0,0175 0,0172 0,0168 0,0163 0,0157 0,0152 0,0145 

5 x 5 0,5227 0,0182 0,0179 0,0175 0,0169 0,0163 0,0157 0,0150 

6 x 6 0,5297 0,0190 0,0186 0,0181 0,0175 0,0169 0,0162 0,0154 

7 x 7 0,5360 0,0200 0,0196 0,0191 0,0185 0,0179 0,0172 0,0165 

8 x 8 0,5425 0,0227 0,0222 0,0216 0,0209 0,0201 0,0192 0,0183 

10 x 10 0,5547 0,0255 0,0253 0,0250 0,0247 0,0244 0,0240 0,0234 

12 x 12 0,5655 0,0292 0,0289 0,0284 0,0278 0,0273 0,0267 0,0260 

15 x 15 0,5805 0,0350 0,0347 0,0343 0,0338 0,0332 0,0327 0,0320 

20 x 20 0,5977 0,0435 0,0432 0,0428 0,0424 0,0419 0,0412 0,0405 

 

Burada gama sönümü 
 

.. x
oI I e µ−=           (7.1) 

 

ile verilen Denk. (7.1) den her bir blok için  lineer sönüm katsayıları ( iµ ) hesaplanmış 

ve çizelge 7.2 oluşturulmuştur. 

 

Sonuçları literatürdeki değerlerle karşılaştırabilmek için National Institute of Standards 

and Technology enstitüsünün web sayfasında 

“http://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ElemTab/z83.html” bulunan 

datalar kullanılarak her bir element için ρµ  oranları bulunmuştur.. Bulunan bu 
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değerler aşağıda verildiği gibi karışımdaki elementlerin ağırlık yüzdeleriyle çarpılıp her 

bir blok için )( teorikρµ  değerleri hesaplanmıştır: 

 

.( )ii

i i

W
µµ

ρ ρ
=∑                          (7.2)  

 

µ  Karışımın sönüm katsayısı, ρ  Karışımın kütle yoğunluğu, ρi  i’ inci elementin kütle 

yoğunluğu, µi  i’ inci elementin sönüm katsayısı ve iW  Karışımdaki i’ inci elementin 

ağırlık yüzdesidir (Ek 1). Elde edilen değerler çizelge 7.3’de görüldüğü gibi her bir blok 

için hesaplanan kütle yoğunluğu ile çarpılarak  teorikµ  değerleri bulunmuştur (Ek 2).  

 

Çizelge 7.2 Her bir blok için farklı alanlarda hesaplanan deneysel sönüm katsayıları( iµ ) 

 

Alan 

( 2222cmcmcmcm ) 

Açık 

Alan Io 

(Gy) 

1µ  

( -1-1-1-1cmcmcmcm ) 

2µ  

( -1-1-1-1cmcmcmcm ) 

3µ  

( -1-1-1-1cmcmcmcm ) 

4µ  

( -1-1-1-1cmcmcmcm ) 

5µ  

( -1-1-1-1cmcmcmcm ) 

6µ  

( -1-1-1-1cmcmcmcm ) 

7µ  

( -1-1-1-1cmcmcmcm ) 

4 x 4 0,5107 0,5623 0,5651 0,5691 0,5741 0,5804 0,5857 0,5936 

5 x 5 0,5227 0,5596 0,5624 0,5661 0,5719 0,5780 0,5842 0,5918 

6 x 6 0,5297 0,5546 0,5582 0,5627 0,5684 0,5742 0,5812 0,5897 

7 x 7 0,5360 0,5481 0,5514 0,5557 0,5611 0,5666 0,5732 0,5801 

8 x 8 0,5425 0,5290 0,5327 0,5372 0,5427 0,5492 0,5569 0,5649 

10 x 10 0,5547 0,5133 0,5146 0,5166 0,5186 0,5206 0,5234 0,5276 

12 x 12 0,5655 0,4939 0,4956 0,4986 0,5021 0,5051 0,5088 0,5133 

15 x 15 0,5805 0,4681 0,4695 0,4715 0,4739 0,4769 0,4794 0,4830 

20 x 20 0,5977 0,4367 0,4379 0,4394 0,4410 0,4430 0,4458 0,4486 

 

Çizelge 7.3  Her bir blok için hesaplanan teorik ve deneysel (4x4 ve 20x20 2cm ’lik           
                    alanların) iµ  değerleri 

 

 

Bloklar 
2( )cm grµ ρ  3 ( )gr cmρ  

1
( )cmteorikµ −  

2. 4 4 cm
µ
den x

 

1( )−cm  

2. 20 20 cm
µ
den x

 

1( )−cm  

Blok1 0,05517 10,320 0,5694 0,5623 0,4367 

Blok2 0,05520 10,350 0,5714 0,5651 0,4379 
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7.2 

Farklı 

SSD ve 

Alanlarda Blokların Radyasyon Geçirgenliği  

 

Ölçümlerin alındığı ortamın sıcaklığı 20 Co , basıncı 1013 mbar’dır. Farmer tipi 

dozimetreye CF faktörü “1” olarak girilmiştir. Farklı SSD değerlerinde (SSD=70, 75, 

80, 85 ve 87,5 cm) 1 dakikalık ışınlamalar yapılmıştır. Ölçümler açık alan, 5x5, 7x7, 

10x10 ve 15x15 cm2’lik alanlarda alınmıştır. Gray biriminde alınan ölçümler üçer kez 

tekrarlanarak, ortalamaları kullanılmıştır (Çizelge 7.4). Ölçülen doza, SSD ve bilye 

sayısının etkisi incelenmiştir.  

 

5x5 ve 7x7 2cm ’lik alanlar için bloklar tarafından soğurulan doz yüzdesi hesaplanarak 

çizelge 7.5’deki değerler elde edilmiştir. Soğurulan doz yüzdeleri hesaplanırken 

-
( )100o i

o

I I

I
 formülü kullanılmıştır. Burada Io  olarak açık alanda yapılan ölçümler, iI  

değerleri olarak da bloklar varken alınan ölçümler kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok3 0,05523 10,381 0,5733 0,5691 0,4394 

Blok4 0,05525 10,411 0,5753 0,5741 0,4410 

Blok5 0,05528 10,441 0,5772 0,5804 0,4430 

Blok6 0,05531 10,472 0,5792 0,5857 0,4458 

Blok7 0,05533 10,502 0,5811 0,5936 0,4486 
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Çizelge 7.4 Farklı SSD ve alanlardaki doz ölçümleri 
 

5X5 2222cmcmcmcm ALAN İÇİN 

SSD Açık Alan(Io) Blok1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 

70 0,6820 0,0245 0,024 0,0234 0,0227 0,022 0,0212 0,0204 

75 0,5950 0,0207 0,0204 0,02 0,0195 0,0189 0,0182 0,0174 

80 0,5227 0,0182 0,0179 0,0175 0,0169 0,0163 0,0157 0,015 

85 0,4645 0,016 0,0157 0,0154 0,0148 0,0142 0,0137 0,013 

87,5 0,4387 0,015 0,0148 0,0144 0,014 0,0135 0,013 0,0123 

7X7 2222cmcmcmcm  ALAN İÇİN  

SSD Açık Alan(Io) Blok1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 

70 0,701 0,0267 0,0262 0,0257 0,0251 0,0244 0,0237 0,023 

75 0,6115 0,0227 0,0223 0,0217 0,0211 0,0204 0,0197 0,019 

80 0,536 0,0195 0,0192 0,0189 0,0185 0,0179 0,0172 0,0165 

85 0,477 0,0170 0,0168 0,0165 0,0161 0,0156 0,015 0,0143 

87,5 0,4507 0,0160 0,0158 0,0155 0,0151 0,0147 0,0142 0,0135 

10x10 2222cmcmcmcm ALAN İÇİN 

SSD Açık Alan(Io) Blok1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 

70 0,7237 0,0352 0,0347 0,0340 0,0333 0,0325 0,0315 0,0305 

75 0,6312 0,0297 0,0293 0,0287 0,028 0,0274 0,0265 0,0256 

80 0,5547 0,0255 0,0253 0,0250 0,0247 0,0244 0,024 0,0234 

85 0,4932 0,0225 0,0222 0,0219 0,0215 0,0208 0,0200 0,0191 

87,5 0,4660 0,0210 0,0207 0,0204 0,0200 0,0195 0,0190 0,0183 

15x15 2222cmcmcmcm ALAN İÇİN 

SSD Açık Alan(Io) Blok1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 

70 0,7580 0,0480 0,0475 0,0468 0,0460 0,0452 0,0442 0,0431 

75 0,6617 0,0405 0,0401 0,0396 0,0390 0,0383 0,0375 0,0365 

80 0,5805 0,0350 0,0347 0,0343 0,0338 0,0332 0,0327 0,0320 

85 0,5162 0,0307 0,0304 0,0300 0,0295 0,0290 0,0285 0,0278 

87,5 0,4872 0,0290 0,0287 0,0283 0,0279 0,0273 0,0267 0,0259 
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Çizelge 7.5 Farklı SSD değerlerinde 5x5 ve 7x7 2cm ’lik alanlar için bloklar tarafından 
                   soğurulan doz yüzdeleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOĞRULAN DOZ 5X5 2222cmcmcmcm ’LİK ALAN İÇİN (%) 

SSD Açık Alan(Io) Blok1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 

70 0,6820 96,408 96,481 96,569 96,672 96,774 96,891 97,009 

75 0,5950 96,521 96,571 96,639 96,723 96,824 96,941 97,076 

80 0,5227 96,518 96,575 96,652 96,767 96,882 96,996 97,130 

85 0,4645 96,555 96,620 96,685 96,814 96,943 97,051 97,201 

87,5 0,4387 96,581 96,626 96,718 96,809 96,923 97,037 97,196 

SOĞRULAN DOZ 7X7 2222cmcmcmcm ’LİK ALAN İÇİN (%)  

SSD Açık Alan(Io) Blok1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 

70 0,7010 96,191 96,262 96,334 96,419 96,519 96,619 96,63 

75 0,6115 96,288 96,353 96,451 96,549 96,664 96,778 96,81 

80 0,5360 96,362 96,418 96,474 96,549 96,660 96,791 96,84 

85 0,4770 96,436 96,478 96,541 96,625 96,730 96,855 96,92 

87,5 0,4507 96,450 96,494 96,561 96,650 96,738 96,849 96,92 
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8. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

8.1 Blokların Radyasyon Geçirgenliği 

 

Bölüm 7’de her bir blok için deneysel ve teorik sönüm katsayıları hesaplanarak alan ve 

blokların ölçülen doza etkisi incelenmiştir. Bloklar içerisindeki kurşun bilye sayısı 

arttıkça gamma sönüm katsayısı da artmıştır. Yani bilye sayısındaki artışa orantılı 

olarak blok tarafından soğurulan foton sayısı artmıştır. Benzer bir çalışmada 

radyoterapide kullanılan çeşitli koruyucu malzemeler için sönüm katsayıları elde 

edilmiştir. Saf kurşunun sönüm katsayısı yaklaşık olarak ,µ = 0 71  iken cerrobendin 

sönüm katsayısı ,µ = 0 53  olarak bulunmuştur (Paliwal vd. 1998).  

 

Teorik ve deneysel olarak bulunan sönüm katsayıları şekil 8.1 yardımıyla 

karşılaştırılmıştır. Her iki alan için de korelasyon katsayısının karesi bire yakın 

olduğundan deneysel sonuçların teorik sonuçlarla uyum içerisinde olduğu söylenebilir.  
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4x4 cm
2 

'lik Alanda Teorik-Deneysel Sönüm 

Katsayıları

R2 = 0,9799

0,565

0,575

0,585

0,56 0,568 0,576 0,584 0,592

Deneysel

T
e

o
ri

k

 

20x20 cm
2 

'lik Alanda Teorik-Deneysel Sönüm Katsayıları

R
2
 = 0,9737

0,56

0,57

0,58

0,59

0,435 0,44 0,445 0,45

Deneysel

T
e

o
ri

k

 

  
Şekil 8.1 deneyselµ  ve teorikµ  değerlerinin karşılaştırılması 

 

Ayrıca ortalama serbest yol bulunarak bloklara gelen fotonların blok içerisinde ne kadar 

yol aldıkları hesaplanmıştır. Ortalama serbest yol, gama sönüm katsayısı ile ters 

orantılıdır (   
1

mean free pathλ
µ

= ). Çizelge 8.1’deki ortalama serbest yol değerleri saf 

kurşunun ortalama serbest yol değeriyle (
1

: 1,59
0,62

≅Pbλ  cm) karşılaştırıldığında, 

bloklardaki bilye sayısı arttıkça saf kurşunun ortalama serbest yol değerine yaklaşıldığı 
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görülmüştür. Bilye sayısı arttıkça gelen fotonun enerjisinin, bloklar tarafından daha 

fazla soğurulduğu söylenebilir.  

 

Çizelge 8.1 Her bir blok için hesaplanan   mean free pathλ  (cm) değerleri ( 1,59≅Pb cmλ ) 

 

Alan 

2(cm )  

1 1µ  

(cm) 

1 2µ  

(cm) 

1 3µ  

(cm) 

1 4µ  

(cm) 

1 5µ  

(cm) 

1 6µ  

(cm) 

1 6µ  

(cm) 

4 x 4 1,7785 1,7695 1,7573 1,7418 1,7231 1,7072 1,6846 

5 x 5 1,7870 1,7782 1,7664 1,7484 1,7302 1,7117 1,6897 

6 x 6 1,8030 1,7915 1,7770 1,7595 1,7417 1,7205 1,6959 

7 x 7 1,8246 1,8135 1,7994 1,7823 1,7651 1,7446 1,7238 

8 x 8 1,8905 1,8773 1,8613 1,8425 1,8207 1,7957 1,7703 

10 x 10 1,9482 1,9432 1,9358 1,9283 1,9207 1,9106 1,8953 

12 x 12 2,0246 2,0176 2,0058 1,9916 1,9797 1,9652 1,9483 

15 x 15 2,1363 2,1298 2,1211 2,1101 2,0969 2,0859 2,0703 

20 x 20 2,2898 2,2838 2,2757 2,2676 2,2575 2,2433 2,2290 

 

4x4 ve 20x20 2cm ’lik alanlarda, ölçülen doz yüzdesi hesaplanarak şekil 8.2 elde 

edilmiştir. Burada 
-

( )100o i

o

I I

I
 formülü kullanılmıştır. Io  açık alandaki ölçümler, iI  ise 

bloklar kullanıldığı zaman alınan ölçümlerdir. Şekil 8.2’ye göre her iki alanda da 

bloklar içerisindeki bilye sayısı arttıkça, soğurulan doz yüzdeleri yükselmiştir. En fazla 

foton soğurumu blok 7’de gerçekleşmiştir. Ayrıca alan boyutu arttıkça gelen foton 

sayısı da artmaktadır. Artan fotonların etkisiyle, geniş bir alanda saçılmalar da 

artacağından (burada 20x20 2cm ), soğurulan doz miktarı azalmış gibi görünmektedir. 

Aslında bu saçılmaların etkisidir. Şekil 8.3’de verilen tüm alanlar için soğurulan doz 

yüzdelerinin incelenmesi halinde, kurşun bilye sayısı arttıkça soğurulan doz yüzdesinin 

de arttığı görülmektedir. Tek bir blok incelendiğinde, örneğin blok 2, alan boyutundaki 

artışla saçılmalar da artacağından soğurulan doz yüzdeleri azalmış gibi görünmektedir. 

Ancak burada blokla etkileşmeden detektöre gelen ya da saçılan foton sayısı artmıştır. 
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4x4 cm 2'lik Alanda Bloklar İçin Soğurulan Doz Yüzdeleri 
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20x20 cm2'lik Alanda Bloklar İçin Soğurulan Doz Yüzdeleri 
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93,2
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Şekil 8.2 4x4 ve 20x20 2cm ’lik alanlarda farklı bloklar tarafından soğurulan doz    

                Yüzdeleri 
 

Tüm Alanlarda Farklı Bloklar Tarafından Soğrulan Doz Yüzdeleri

92

93
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Bloklar

S
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n
 D

o
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4x4 
5x5
6x6
7x7
8x8
10x10
12x12
15x15
20x20

 

  
Şekil 8.3 Tüm alanlar için farklı bloklar tarafından soğurulan doz yüzdeleri 
 

 



 75

8.2 Farklı SSD’lerde Blokların Radyasyon Geçirgenliği 

 

SSD ve bilye sayısının doza etkisini incelediğimizde şekil 8.4’de görüldüğü gibi cilt 

kaynak mesafesinin (SSD) arttırılması ile, ölçülen doz miktarı azalmıştır. Burada 

kaynaktan uzaklaştıkça dozun azalması beklenen bir şeydir. Her iki alan için de SSD 

arttıkça ölçülen doz miktarı azalmıştır. Ancak 15x15 2cm ’lik alanda ölçülen doz, 

5x5 2cm ’lik alana göre daha fazladır (Bilge 2006). Alan büyüklüğü artarken saçılan 

fotonlar da artacağından, saçılan radyasyonun ölçülen doza katkısı da artmaktadır. 

Ayrıca her iki alan için de bilye sayısı arttıkça ölçülen doz miktarı azalmıştır yani 

bloklar tarafından soğurulan doz artmıştır.  
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Şekil 8.4 SSD ve bilye sayısının ölçülen doza etkisi 
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Şekil 8.5’de farklı SSD değerleri için alanın doza etkisi incelenmiştir. Her iki grafikte 

de alan büyüklüğü artarken saçılan fotonlar da artacağından ölçülen doz miktarı 

artmaktadır. Ancak bu artış, blokların gölgesinin bir kenarının uzunluğu olan 6,7 cm’ye 

kadar yavaş bir şekilde davranırken, bundan daha büyük alanlarda hızlı bir artış 

gözlenmiştir. Bu doz artışında, bloğa çarpmadan geçen ve saçılan fotonların artışı 

etkilidir.       
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SSD=85 cm 
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Şekil 8.5 SSD 70 ve 85cm iken farklı alanlarda ölçülen doz miktarları 
 

Şekil 8.6’ya göre ölçülen doz miktarı SSD’nin artmasıyla azalmıştır. Ayrıca bloklardaki 

bilye sayısı arttıkça da ölçülen doz miktarı azalmıştır. Buradan da bilyelerin artışının 

ölçülen dozu azalttığı başka bir deyişle bloklar tarafından soğurulan dozun arttığı 

gözlenmektedir. Yüksek enerjili fotonlarda yüzey ve maksimum doz bölgesinin doz 
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karakteristiklerinin incelendiği bir çalışmada (Bilge vd. 2006), yüzey dozunun en fazla 

Co-60’da olduğu ve SSD’nin artışı ile yüzey dozlarının azaldığı gözlenmiştir. Bir nokta 

kaynağının yayınladığı foton akısı kaynağa olan uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak 

değişir. Ayrıca yüzey doz değeri bloklu alan için (acrylic blok tray) açık alanınkinden 

daha da yüksektir. Bu etki düşük SSD ve büyük alanlarda daha etkilidir. Burada tray 

tarafından ikincil elektronlar üretilmiştir. Böylece yüzey dozu artmıştır. SSD arttığında 

fantomun yüzeyine ulaşan elektronların sayısı azalmaktadır (Yadav vd. 2009). 

 

5x5 cm2'lik Alanda Bilye Sayısının Soğrulan Doza Etkisi 

0,01

0,015

0,02

0,025

5 15 25 35 45 55 65

Bilye Sayısı

D
o

z
 (

G
y

)

SSD=70

ssd=75

SSD=80

SSD=85

SSD=87,5

 

 
Şekil 8.6 5x5 2cm ’lik alan için bilye sayısının farklı SSD’lerde ölçülen doza etkisi 
 

Şekil 8.7’de ise SSD=70 cm iken 5x5 ve 15x15 2cm ’lik alanlarda soğurulan doz 

yüzdelerinin blok içerisindeki bilye sayısı arttıkça fazlalaştığı görülmüştür. En fazla 

Blok 7 tarafından radyasyon soğurulmuştur. Ayrıca alan 5x5 2cm ’den 15x15 2cm ’ye 

arttırıldığında, bloğa çarpmadan geçen fotonların sayısı ve saçılmalar artacağından her 

bir blok tarafından soğurulan doz yüzdesi azalmıştır.  
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5X5 cm2 'lik Alanda Soğrulan Doz Yüzdesi-Blok Grafiği 
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Şekil 8.7 5x5 ve 15x15 2cm ’lik alanlar için soğurulan doz yüzdeleri 
 

Cerrobend blokla saf kurşun bilye ilaveli cerrobend blokların radyasyon geçirgenlikleri 

karşılaştırıldığında; 10 bilye ilaveli blok radyasyonu cerrobend bloğa göre %1,7 

azaltırken 60 bilye ilaveli blok radyasyonu %17 azaltmıştır. Baş. M vd. tarafından 1999 

yılında yapılan bir çalışmada 10 ve 25 MV de cerobend ile saf kurşun blokların 

radyasyon geçirgenlikleri karşılaştırılmıştır. Saf kurşunun radyasyonu cerrobend bloğa 

göre 10 MV’de % 27,3 azaltırken 25 MV’de %38,4 azalttığı görülmüştür.  Kliniklerde 

saf kurşundan fokalize blokların yapılması uygulamada zor olduğundan, kurşun içeren 

alaşımlar yani cerrobenden yapılan bloklar yapılmaktadır. Bu çalışmadaki sonuçlara 

göre klinik uygulaması kolay olan bilyeli cerrobend bloklar kullanıldığında radyasyon 

geçirgenliğinin azaltılabileceği anlaşılmaktadır. 
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EKLER 

 

EK 1 Cerrobend blok için kütle sönüm katsayısının (µ ) teorik olarak hesaplanması 

EK 2 10 bilye ilaveli cerrobend blok için  kütle sönüm katsayısının ( µ ) teorik olarak  

           hesaplanması 
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EK 1 Cerrobend blok için kütle sönüm katsayısının (µ ) teorik olarak hesaplanması; 

 

.( )ii

ii

W
µ µ
ρ ρ

 
= 

 
∑  

 

% 50 Bizmut (Bi), % 31,8 Kurşun (Pb), % 18,2 Kalay (Sn)’ dan oluşan bu karışımın 

kütlesi 1120 gr, hacmi 108,5 3cm  ve  yoğunluğu 10,32 3gr cm olup ağırlık yüzdeleri 

sırasıyla 0,5, 0,318 ve 0,182 dir. Her bir element için  
µ
ρ
 oranları 

(“http://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ElemTab/z83.html” web 

sayfasından bulunan değerler); 

 

 

 

2( ) 0,056Pb cm gr
µ
ρ

≅  

2( ) 0,049Sn cm gr
µ
ρ

≅  

şeklinde olup formülde yerine yazılırsa; 

.( ) (0,0569 0,5) (0,056 0,318) (0,049 0,182)i
i

i i

W
µµ

ρ ρ
= ≅ + +∑ � � �  

0,02845 0,017808 0,008918
µ
ρ

≅ + +  

20,05517cm gr
µ
ρ

≅  

10,5694 cmµ −≅  teorik olarak bulunur. 

 

 

 

 

 

2( ) 0,0569
µ
ρ

≅Bi cm gr
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Ek 2  10 bilye ilaveli cerrobend blok için  kütle sönüm katsayısının ( µ ) teorik olarak     

           hesaplanması; 

 

1 bilyenin hacmi 0,317 3cm , kütlesi 3,6 gr dır. 10 bilyenin hacmi 3,17 3cm ve 10 

bilyenin kütlesi 36 gr olur.  

 

Bir bloğun hacmi 108,5 3cm , yoğunluğu 10,32 3gr cm ve kütlesi de 1120 gr olduğuna 

göre; 10 bilye bulunan bloğun kütlesi 1123 gr, hacmi 108,5 3cm  ve yoğunluğu 10,35 

3gr cm dür. 

 

10 bilye ilaveli bloğun İçerisinde 543,5 gr Bizmut, 197,83 gr Kalay ve 381,67 gr 

Kurşun vardır. Böylece % 48,39 Bizmut (Bi),   % 33,97 Kurşun (Pb), % 17,61Kalay 

(Sn) olarak bulunur.  

 

.( ) (0,0569 0,484) (0,056 0,3397) (0,049 0,176)i
i

ii

W
µ µ
ρ ρ

= ≅ + +∑ � � �  

 

20,0552cm gr
µ
ρ

≅  

 

10,5714 cmµ −≅  
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