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Kanserli hücreleri ›ﬂ›nlamada
yeni bir teknik

HIZLANDIRILMIﬁ A⁄IR
‹YONLARLA TÜMÖRLER‹N
YOK ED‹LMES‹
Vücutta yuvalanan ve ameliyatla al›namayan tümörlerin (beyindeki bir tümör gibi), h›zland›r›lm›ﬂ ‘a¤›r iyonlarla’1, sa¤l›kl› hücrelere zarar vermeden,
›ﬂ›nlan›p yok edilmesi, bu yeni tekni¤in, al›ﬂ›lagelmiﬂ ‘radyasyon ›ﬂ›nlamalar›na’ göre büyük üstünlü¤ü. Gerek fiziksel ve gerekse biyolojik etkinli¤i nedeniyle daha çok karbon 12’nin elektronlar›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ çekirdekleri
kullan›l›yorsa da, elementlerin periyodik cetvelinde karbondan neona kadar
olanlar›n iyonlar› da ‘a¤›r iyonlar’ olarak kullan›l›yor. Tümörün cins ve vücuttaki konumuna göre örne¤in protonlar gibi daha hafif çekirdeklerle
(iyonlarla) de ›ﬂ›nlama yap›labiliyor.
Atomalt› parçac›klar›n h›zland›r›ld›¤›
spiral h›zland›r›c›larda (sinkrotronlar)
iyonlar, artan manyetik alan ﬂiddetinin
etkisiyle, ›ﬂ›k h›z›n›n dörtte biriyle,
dörtte üçü aras›nda h›zland›r›larak
enerji kazan›yorlar. ‹yon demetiyle, tümördeki herbir nokta taranarak iyonlar›n, tümörün tümüne, komﬂu dokulara bir zarar vermeden, enerjilerini aktarmalar› sa¤lan›yor. Aﬂ›r› enerjideki
a¤›r iyonlar›n hücrelerdeki biyolojik
etkinli¤i yüksek oldu¤undan, tümör
hücrelerinin kromozomlar›nda onar›lamayan bozunmalar sonucu tümör yok
ediliyor.

Al›ﬂ›lagelen Teknik:
Röntgen ve Gama
Iﬂ›nlamas›
T›pta röntgen ve gama ›ﬂ›nlar›yla
hastal›kl› hücrelerin öldürülmesi oldukça eski. Bu çeﬂit ›ﬂ›nlar› oluﬂturan
yüksek enerjili, ›ﬂ›k h›z›ndaki fotonlar,
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tron sökerek (bunlara enerjilerini aktararak), hücrelerin atom ve molekül yap›s›n› bozmak yoluyla etkili oluyorlar.Kanserli hücrelerdeki DNA ve genler parçalanarak iﬂlevlerini göremez
duruma geliyorlar ve sonunda tümör
hücreleri ço¤alamay›p ölüyorlar. Fotonlar›n vücudun içine do¤ru yol al›rken so¤urulmalar› artt›¤›ndan, derindeki bir tümörü fotonlarla etkin olarak
›ﬂ›nlayabilmek için, fotonlar›n baﬂlang›çtaki enerjilerinin çok yüksek olmas›
gerekiyor. Ancak bu yap›ld›¤›nda, öndeki ve çevredeki sa¤l›kl› dokular da
zarar görüyorlar. Ayr›ca, Röntgen ve
gama ›ﬂ›nlar› yollar› boyunca saç›ld›k-
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lar›ndan, tümörün tam istenilen yerine
gereken enerji aktar›lam›yor. Beyin ve
göz sinirleri gibi baz› organ ve dokular
radyasyona çok duyarl› olduklar›ndan,
bunlara yak›n tümörler gama ›ﬂ›nlar›yla öldürülmek istenirse, bunlar›n da
zarar görece¤i gözönüne al›narak tümör, ya düﬂük dozlarda ›ﬂ›nlan›yor (ki
etkisi s›n›rl› kal›yor) ya da ›ﬂ›nlama yap›lm›yor. Bu nedenlerle daha etkin bir
teknik araﬂt›r›l›yor ve ‘aﬂ›r› h›zland›r›lm›ﬂ a¤›r iyonlarla tümörleri ›ﬂ›nlama
tekni¤i’ bulunuyor.

Yeni Teknik: H›zland›r›lm›ﬂ
‘A¤›r ‹yonlarla’ Iﬂ›nlama
A¤›r iyonlarla ›ﬂ›nlamada ise durum
çok baﬂka: a¤›r iyonlar elektriksel olarak yüklü parçac›klar olduklar›ndan,
h›zland›r›c›n›n manyetik alan›nda ince
bir demet halinde h›zlanarak, dokuda
yollar› boyunca saç›lmadan, neredeyse
tüm enerjlerini tümöre aktar›yorlar
(Bkz. Sekil 1 ve 2). H›zl› iyonlar›n enerjilerini tümöre yo¤un olarak aktard›klar› ﬁekil 1 ‘deki bu bölgeye, Bragg Peak’i (Bragg Tepesi) deniyor (bu özelli¤i
William Henry Bragg buldu¤undan).
‹yonlar›n h›zlar› (ve dolay›s›yla enerjileri) h›zland›r›c›da art›r›larak derinlerdeki tümörlere ulaﬂ›lmas› sa¤lan›yor. Yüzeye yak›n tümörler için h›zlar› daha
düﬂük iyonlar yeterli oluyor. Tümörün
vücuttaki konumu ve derinli¤ine göre
h›zland›r›c›da ayarlama yap›larak iyonlar›n h›zlar› (dolay›s›yla enerjileri) belirlenip, a¤›r iyonlar›n enerjilerinin yo¤un olarak aktar›ld›¤› Bragg tepesinin
tam tümöre denk gelmesi sa¤lan›yor.
ﬁekil 3’te a¤›r iyon ve foton ›ﬂ›nlamalar›yla olan enerji aktar›m›ndan dokuda

oluﬂan dozlar›n farkl› da¤›l›m› bir örnekle gösteriliyor. ﬁekil 4’te kafatas› içyüzeyindeki bir tümörün a¤›r iyonlarla
›ﬂ›nlanma bölgesi görülüyor.
‘Parçac›k h›zland›r›c›lar›’ kullan›ld›¤› ve büyük donan›mlar›n gerekti¤i
a¤›r iyonlarla modern ›ﬂ›nlama tekni¤i
oldukça yeni. A¤›r iyonlarla tümörlerin
›ﬂ›nlanmas› araﬂt›rma ve denemeleri
1957 ile 1992 y›llar› aras›nda ABD’de,
Berkeley / California’da yap›l›yor. Bu
konudaki bilimsel çal›ﬂmalarla bilgisayar programlar›n›n kullan›ld›¤› teknik
geliﬂmeler Almanya / Darmstadt’daki
GSI-Enstitüsü’nde 1994’den beri yap›lagelen araﬂt›rmalara dayan›yor. Bugüne kadar GSI’de, birkaç yüz hasta, a¤›r
iyonlarla ›ﬂ›nlanarak bu yeni tekni¤in
etkinli¤i s›nan›p olumlu sonuçlar al›n›yor.
Avrupa Birli¤i’nde bu tekni¤i içeren
ve yap›m› bitirilmek üzere olan ilk modern klinik, Almanya’n›n Heidelberg
kentindeki ‘Heidelberg ‹yon Demetiyle

Iﬂ›nlama Merkezi’ (HIT) /1/ olup
2008’de çal›ﬂmaya baﬂlayacak.

A¤›r ‹yonlarla Tümörlerin
Iﬂ›nlanmas›n›n Fiziksel
Temelleri Neler?
400 MeV kadar yüksek enerjide2 ve
h›zlar› 80.000 km/s’yi bulan karbon
12 çekirdekleri, saniyede 300 milyon
adet dolay›nda ‘çekirdek ak›m› ﬂiddetiyle’ tümöre çarpt›¤›nda, tümördeki
atomlar›n çekirdeklerinden parçac›klar kopar›yorlar. Bu tür bir çekirdek
tepkimesinden ortaya ç›kan radyoizotoplar, ›ﬂ›nlayan karbon 12 çekirdeklerinden oluﬂabilece¤i gibi, tümördeki
atom çekirdeklerinden de kaynaklanabiliyorlar. ﬁekil 5’deki örnekteki gibi
h›zland›r›lm›ﬂ karbon 12 iyonu, tümördeki bir oksijen 16 atom çekirde¤ine
çarpt›¤›nda ›ﬂ›nlanan bu atom çekirde¤inden bir oksijen 15 çekirde¤i ve bir

ﬁekil 1: X-Iﬂ›nlar› ve iyon demetinin biyolojik dokulara aktard›¤› doz da¤›l›m›
ve Bragg-Maksimumu /1/
Ocak 2008
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ﬁekil 3: Soldaki resim fotonlarla, sa¤daki resim ise a¤›r iyonlarla beyin tümör ›ﬂ›nlamas›n› gösteriyor. Sa¤da
tümörün bulundu¤u k›rm›z› bölge ›ﬂ›nlama dozunun %90’n›n› kapsarken, solda fotonlarla ›ﬂ›nlamada ayn› doz
çok daha büyük bir bölgeye yay›ld›¤›ndan, komﬂu dokular zarar görebiliyor /4/.

nötron ortaya ç›k›yor. Ya da, karbon
12 iyonu, tümördeki oksijen 16’ya
çarpt›¤›nda, ›ﬂ›nlayan karbon 12 çekirde¤i bir nötron salarak karbon 11’e
dönüﬂebiliyor. Ortaya ç›kan bu yeni
parçac›klar (atom çekirdekleri) karars›z olduklar›ndan bir ‘art› beta’ (= pozitron) bozunmas›yla birlikte bir nötrino sal›yorlar. Pozitron karars›z oldu¤undan baﬂka bir atomdan bir elektron yakal›yarak, birbirine tam z›t
yönde uzaklaﬂan ve herbiri 511 keV
enerjideki 2 gama ›ﬂ›n› ortaya ç›k›yor
(Bu radyasyon fizi¤inde pozitron yutulmas› olarak bilinir). Ortaya ç›kan bu
gama ›ﬂ›nlar› Pozitron Emisyon Tomografisiyle (PET) kan›tlan›yor. H›zland›r›lm›ﬂ a¤›r iyonlarla hücrelerdeki
DNA ve genlerin molekül ve atomlar›-

ﬁekil 4: Kafatas› iç yüzeyindeki bir tümörün a¤›r
iyonlarla ›ﬂ›nlanmas›ndan oluﬂan doz da¤›l›m›
örne¤i. Bu tekni¤in üstünlü¤ü, tümörün tam
›ﬂ›nlanmas›ndaki duyarl›k (presizyon) sonucu komﬂu
dokular›n etkilenmemesi, J.Debus /2/.
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na enerji bu fiziksel temellere dayanarak aktar›l›yor ve bunlar›n biyolojik iﬂlevlerini göremeyip yok olmalar› sa¤lan›yor.

A¤›r ‹yonlarla Iﬂ›nlama
Klini¤inde Radyasyonlara
Karﬂ› Z›rhlama Gereksinimi
Tümöre çarpan bu çok yüksek h›zdaki a¤›r iyonlar, çekirdek tepkimeleri
s›ras›nda aﬂ›r› nötron ve gama ›ﬂ›nlar›
(birincil ›ﬂ›nlar) yay›lmas›na yol açt›klar› gibi, bu birincil ›ﬂ›nlar›n gerek tümör ve gerekse çevredeki alet ve z›rhlama malzemelerine çarpmas› sonucu
yüksek dozlarda ikincil ›ﬂ›nlar da ortaya ç›k›yor (Bkz.ﬁekil 6). Tüm birincil

ve ikincil ›ﬂ›nlar›n çevredeki insanlara,
personele zararl› olabilecek etkilerini
önlemek için tesisin uygun bir ﬂekilde
planlanmas› ve z›rhl› duvarlarla donat›lmas› gerekiyor (Tesisin ›ﬂ›nlama bölümlerinde beton duvarlar›n kal›nl›¤› 2
metre kadar; ›ﬂ›nlama odalar› duvarlar› da ayr›ca 50 cm kal›nl›¤›ndaki ek
kurﬂun, bak›r ya da çelik z›rhlarla kapl›). Ayr›ca yüksek nötron ak›s›n›n oluﬂturdu¤u aktivasyon nedeniyle beton
duvarlarda az miktarda bulunan kobalt ve sezyum gibi baz› elementler
radyoaktif hale geliyorlar. Aktivasyonu, nötron ak›s›n› önleyerek azaltmak
için, ana ›ﬂ›n do¤rultusundaki beton
duvarlar›n bor elementli polietilen levhalarla kaplanmas› gerekiyor. Bak›r›n
yo¤unlu¤u (8,9 g/cm3), demirinkinden
(7,8 g/cm3) daha büyük oldu¤undan,
ikincil gama ve röntgen ›ﬂ›nlar›na karﬂ› etkin bir z›rhlama maddesi oldu¤u
gibi düﬂük enerjili (termal) nötronlar›
da z›rhlayabildi¤inden, duvarlar bak›r
levhalarla da kaplanabiliyor.

A¤›r ‹yonlarla Iﬂ›nlama
Nas›l Yap›l›yor?
Bilgisayar tomograf›si (CT: computer tomografisi ya da MRT: Manyetik
Rezonans Tomografisi) yard›m›yla önceden tümörün konumu, cinsi ve boyutlar› çok incelikli olarak belirleniyor.
Tümör, birer milimetre kal›nl›¤›nda say›sal (dijital) dilimlere ayr›larak, herbir
dilim noktalar a¤›yla donat›l›p, her

ﬁekil 5: H›zland›r›lm›ﬂ karbon 12 çekirdekleriyle çekirdek tepkimelerine bir örnek: Y. Atakan /3/.
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hastaya ›ﬂ›nlama uygulanabilece¤i
planlanmakta ve hasta baﬂ›na ücretin
20 000 avro dolay›nda olaca¤› hesaplanmakta. Almanya’da y›lda 10 000
hastan›n a¤›r iyonlarla ›ﬂ›nlanma gereksinimi olabilece¤i san›lmakata.
Not: Yazar, Heidelberg’deki bu klini¤in planlama ve yap›m›na baﬂland›¤› 2004 y›l›nda, tesisin
radyasyonlara karﬂ› z›rhlama önlemlerinin ve
radyasyon ölçüm sistemlerinin uygunlu¤u
konusunda dan›ﬂman görevi üstlendi.

Dr. Yüksel Atakan
Radyasyon Fizikçisi – Almanya
ybatakan@gmail.com
ﬁekil 6: A¤›r iyonlarla ›ﬂ›nlaman›n
yap›ld›¤› bir klinikte ortaya ç›kan birincil
ve ikincil ›ﬂ›nlar (saç›lmalar) ve bunlar›n
z›rhlanmas› : Y. Atakan /3/.

nokta için ›ﬂ›nlanmas› gereken iyon say›s› bilgisayarda hesaplan›p milimetrik
bir ﬂablon ç›kar›l›yor. ‹yonlar bu ﬂablonun koordinatlar›n› izleyerek, dilim dilim tümörü ›ﬂ›nl›yorlar. Tümör derinlerdeyse, iyonlar›n h›zlar› art›r›larak
bunlar›n vücudun daha derinlerindeki
tümörlere enerjilerinin aktar›lmas›
sa¤lan›yor.Tümörde duyarl› sa¤l›kl› organlar bulunuyorsa, alet, iyon ak›m›n›
buralarda azaltarak bu çeﬂit organlar›n fazla doz almas›n› önlüyor. Hasta 1
ile 5 dakika kadar ›ﬂ›nlan›rken bir ac›
duymuyor. Alg›çlar (sensörler), saniyede 10 000 kez ›ﬂ›nlar›n, tümörün tam
istenilen noktalar›na ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤›n› kontrol ediyorlar ve en küçük bir
sapmada ›ﬂ›nlama otomatikman kesiliyor. Tümörün tümüyle öldürülebilmesi
için hastan›n 15 gün süreyle hergün
ard›s›ra ›ﬂ›nlanmas› gerekiyor. Iﬂ›nlamadan bir iki ay sonra CT ve MRT ile
hasta kontrol edilerek tümörün küçüldü¤ü ya da yok edilip edilmedi¤i belirleniyor.

Heidelberg’deki A¤›r
‹yonlarla Iﬂ›nlama
Klini¤inin Özellikleri

Dipnotlar
1Elektronlar›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ (= elektriksel olarak art› yüklü) ve a¤›rl›¤› proton ve alfalara göre çok daha fazla oldu¤undan ‘A¤›r
iyonlar’ olarak adland›r›lan atom çekirdekleri
2MeV: Atomalt› parçac›klar için kullan›lan enerji birimi olup

deki a¤›r iyonlar üç ›ﬂ›nlama odas›na
yönlendirilip buralarda hastalar ›ﬂ›nlan›yor. Bu odalardan birindeki alet sistemi hastan›n çevresinde döndürülebiliyor. 100 milyon avro tutacak olan
Heidelberg’deki klinikte y›lda 1000

1 MeV=1,6 . 10-13 Joule

Kaynaklar:
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4. E.Marion Dipl.Çal›ﬂmas›ndan (ﬁekil: Jaeckel O.’dan), Fachhochschule, Giessen,2005

ﬁekil 7: Heidelberg’deki ‹yon Demetiyle Iﬂ›nlama Merkezi’nin (HIT) görünümü /1/.

Klini¤in ‘kalbi’ bir do¤rusal (lineer)
h›zland›r›c›yla, bir spiral (sinkrotron)
h›zland›r›c›dan oluﬂuyor. (Bkz. ﬁekil
7). Spiral h›zland›r›c›da a¤›r iyonlar,
›ﬂ›nlama için gerekli olan enerjilere
yükseltilene kadar h›zland›r›l›yorlar
(50 ile 430 MeV aras›). Bu enerjiler,
iyonlar›n vücudun 2 cm ile 30 cm içine kadar girmesini sa¤l›yor. Bu enerjiOcak 2008
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