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Özetçe

1. Giriş

Odaklanmş bir ultrason dönüştürücüsü tarafndan
oluşturulan stma etkisi, bir konumlandrma sistemi ile görsel
teknikler kullanlarak araştrlmştr. Koyun karaciğeri, koyun
akciğeri ve TMM (Doku Benzeri Malzeme) üzerinde üç adet
deney yaplmştr. 1,1 MHz ve 3,3 MHz rezonans frekansl
HIFU
(Yüksek
Yoğunluklu
Odaklanmş
Ultrason)
dönüştürücüsü kaynak olarak kullanlmştr. Ultrasonik güç,
mesafe, frekans ve harmoniklerinin stma etkisi incelenmiştir.
Karaciğer ve akciğer parçalar üzerinde ultrasonun etkisi
gösterilmiş ve dağlama boyutu ölçülmüştür. TMM için daha
önceki scaklk ölçüm sonuçlar, karaciğer ve akciğer ölçüm
sonuçlar ile karşlaştrlmştr. Böylece, laboratuar
ölçümlerini klinik çalşmalara aktarmak mümkün bir hale
gelebilecektir. Bütün ölçümler, TÜBİTAK UME (Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştrma Kurumu, Ulusal Metroloji
Enstitüsü) Ultrasonik Laboratuvar’nda kurulu olan sistem
kullanlarak gerçekleştirilmiştir.

HIFU dönüştürücüsü, uygulanan elektrik gücüne bağl olarak,
MHz mertebesindeki frekanslarda bir kaç yüz Watt’a kadar bir
güç üretebilmektedir. Ancak bu kadar fazla bir güç, dokuyu
yakabilir. Bu nedenle HIFU, tpta kanser tedavisinde yeni bir
teknik ve yeni bir araç olarak kullanlmaktadr. HIFU, yerel
ablasyon ile hastalkl/hasarl dokular yok etmek ve stmak
için yüksek yoğunluklu odaklanmş ultrason enerjisini
uygulayan, bir tbbi tedavi sistemidir. Özellikle kanser
tedavisinde ultrason teknikleri, ultrasonun güvenli kullanmn
belirlemek amacyla metroloji araçlar tarafndan da
desteklenmesi gerekmektedir.
HIFU tarafndan üretilen doğru termal etkilerin tespit
edilebilmesi için, hassas scaklk ölçümlerini yapmak
gereklidir. Bu nedenle, kat bir ortam içinde (bir TMM; Doku
Benzeri Malzeme gibi) HIFU termal dağlmnn, analitik
karakterizasyonuna ihtiyaç vardr. Karakterizasyon, zamanla
değişim yannda (zamansal ölçüm), uzaydaki dağlmna
(mekansal ölçüm) göre termal dağlmnn tespit edilmesini ve
lezyon büyüklüğünün de değerlendirilmesini gerektirir.
Ultrasonik alan, doku boyunca ilerlediği gibi, onun bir
ksm da soğurulur ve daha sonra bu sya dönüştürülür. HIFU
uygulamalarnda, daha küçük bir odak (milimetre
mertebelerinde), doku içinde elde edilebilmektedir. Bu alan,
odak bölgesinde eliptik şekildedir. Bu bölgedeki şn,
dönüştürücü ekseni boyunca genişliğine kyasla daha uzun bir
şekle sahiptir. Doku hasar, hem dokunun stldğ scaklğn
hem de maruz braklan ultrasonik gücün süresinin bir
fonksiyonu olarak oluşmaktadr.
Literatürde bu tekniğin pratik uygulamalar için, Crum ve
arkadaşlar [1] ve Kennedy ve arkadaşlar [2] tarafndan
yaynlanmş birkaç tane yayn vardr. Leslie ve Kennedy [3]
ve Zhou [4] tarafndan yaynlanmş makalelerde pankreas,
karaciğer, prostat ve meme dahil vücudun değişik
bölgelerindeki tümörleri yok etmek için HIFU’nun
uygulandğ rapor edilmiştir. Bu konuya farkl bir yaklaşm da,
Seip ve arkadaşlar [5] tarafndan tarif edilen akustik
yöntemdir.

Anahtar Kelimeler — HIFU; ultrasonik; termal etki;
karaciğer; akciğer; doku benzeri malzeme, metroloji.

Abstract
In vitro heating effect produced by a focused ultrasound
transducer has been investigated by using visual methods.
Three experiments were performed on TMM (Tissue
Mimicking Material), sheep liver and sheep lung. HIFU (High
Intensity Focused Ultrasound) transducer with a resonance
frequency of 1.1 MHz and 3.3 MHz was used as source.
Ultrasound power, distance, frequency and harmonics of
heating effect was studied. Effect of ultrasound in liver and
lung’s pieces were displayed and dimension of cauterization
has been measured. Previous temperature measurement
results for TMM were compared with liver and lung
measurement results so that it is possible to transfer the
laboratory measurements to the clinical studies. All
measurements were carried out in the system at TÜBİTAK
UME (The Scientific and Technological Research Council of
Turkey, the National Metrology Institute) Ultrasound
laboratory.

2. Kullanlan Yöntem

Keywords — HIFU; ultrasound; thermal effect; liver; lung;
tissue mimicking material, metrology.

1,1 MHz temel frekansnda ve 3,3 MHz 3. harmonikte çalşan
HIFU (Sonic Concepts H-102) dönüştürücüsünden, TMM
ve/veya koyun karaciğeri/akciğerine sürekli formda ultrasonik
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dalga gönderilmiştir. HIFU dönüştürücüsü, 20 cm x 20 cm x
15 cm (derinlik) ebatlarndaki bir su tanknn tabanna
yerleştirilmiştir. Onda Corporation firmasndan temin edilen,
şeffaf, sentetik bir jel olan TMM, hedef olarak kullanlmştr.
TMM, bir konumlandrma kolu üzerinde bulunan tankn üst
ksmna yerleştirilmiş ve x-y- ve/veya z- yönü boyunca
hareket ettirilmiştir. Böylece ultrasonik alanlar, Şekil 1a ve
1b.’de görüldüğü gibi içine doğru nüfuz edebilmiştir.
Klinik uygulamalar için, bütün bir taze koyun karaciğeri
ve akciğerinden, yaklaşk 150 g ağrlğnda bir parça, 13 cm x
5 cm x 4 cm'lik parçalar halinde kesilmiş ve Şekil 1c'de
gösterildiği gibi plastik bir kutunun içine konulmuştur.
Deneyler srasnda, kutunun içerisindeki et parças, mekanik
olarak kararl bir durumda tutulmuş ve HIFU x- y- veya zyönünde hareket ettirilmiştir. Böylece, ultrason stlmş
bölgenin içine doğru nüfuz edebilmiştir. HIFU dönüştürücüsü,
bu sefer ayn su tanknn en üstüne yerleştirilmiştir. Koyun
karaciğeri/akciğeri tankn en altna yerleştirilmiştir. Deney
düzeneğinin bir resmi ve şematik diyagram Şekil 1d’de
gösterilmiştir. Isnma etkisi, farkl sürelerde, derinliklerde,
frekanslarda ve güçlerde incelenmiştir. Güç, HIFU
uygulamalar arasndaki sonifikasyon sürelerine bağl olarak
60 s ve 300 s’lerde kapatlmştr.
HIFU uygulamalarndan sonra, eşit parçalara kesilmiş
karaciğer/akciğerin, Şekil 2’de (a, b, c, d) görüldüğü gibi
ölçeklendirme için bir cetvelle fotoğraf alnmştr. Her bir
dağlanmş bölge, TMM ve karaciğer/akciğerdeki şekillerde
elips şeklinde görülmüştür. Elipsler, Şekil 3’de görülebileceği
gibi her bir bölge etrafnda çizilmiş, ölçeklendirilmiş ve
ölçülmüştür. Karaboce [6] tarafndan yaplan önceki
çalşmada, TMM ve karaciğerde scaklk ölçümleri, polyester
yaltml ultra ince slçift (Üretici: Physitemp, model: IT-24P),
ile gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlar, ayn zamanda scaklk
incelemeleri için de kullanlmştr. Benzer scaklk ölçüm
sonuçlar litratürde mevcuttur [7-8].

2a

2b

Şekil 2a ve 2b: Koyun akciğerinde farkl süreler
için oluşan sonifikasyon (sonification)

2c

2d

Şekil 2c ve 2d: Farkl derinlikler için
sonifikasyon örneği

2e

2f

Şekil 2e ve 2f: Koyun karaciğerinde farkl
frekanslar için sonifikasyon örneği

2g

2h

Şekil 2g ve 2h: Koyun karaciğerinde farkl
ultrasonik güçler için sonifikasyon örneği
Şekil 1a: TMM (Doku
Benzeri Malzeme)

Şekil 1b: Ölçüm
düzeneğinin şematik
gösterimi

Şekil 1c: Kutu içindeki
koyun karaciğerleri ve
akciğeri

Şekil 1d: Ölçüm
düzeneğinin şematik
gösterimi

Şekil 3a: TMM’de dağlama bölgesinin hesaplanmas
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W’lk artşla ikiye katlanmasna rağmen, toplam dağlama
hacmi, 5 s ile 40 s arasnda sonifikasyon süresiyle birlikte
doğrusal olarak artmaktadr.
Tablo 1: Farkl güçlerde ve farkl sürelerdeki dağlama bölgesinin
hacimleri
Uygulanan
Ultrasonik
Güç, W

Sonifikasyon
Zaman, s

50

Şekil 3b: Akciğerde dağlama bölgesinin hesaplanmas

60
70

15

80

Toplam
Dağlama
Hacmi, cm3

Ksmi
Dağlama
Hacmi, cm3

1,6

0,8

2,6

1,7

5,6

4,6

12,5

12,5

Tablo 2: Farkl sürelerdeki dağlama bölgesinin hacimleri
Sonifikasyon
Zaman, s
5
10
15
20
25
30
35
40

Şekil 3c: Eliptik Hacim hesaplamas [(4π/3).a.b.c,
bizim durumumuzda; a=c

3. Sonuçlar
Koyun karaciğeri ve akciğerinde ve TMM’deki scaklk etkisi,
HIFU dönüştürücünün sonifikasyonu altnda incelenmiştir.
Düşük ultrasonik güçler için, küçük bir eliptik bölgenin
yandğ görülmüştür. Yüksek ultrasonik güçler için, daha geniş
bir eliptik bölgenin, ultrasonik gücün emilimi/soğurulmas
nedeniyle penetrasyon yaparak yandğ görülmüştür.
HIFU’nun daha yüksek basnçlarnda, daha büyük şekilli (ve
alanl) lezyonlar üretilmiştir. Akciğerdeki en büyük alan
lezyonu, a ve c için 11.1 mm boyutuna sahipken, b için (Şekil
2a ve 2b’de görüldüğü gibi 12,5 cm3’lük hacme karşlk
gelmektedir) 24,3 mm boyutuna sahiptir. Lezyonun alan,
HIFU uygulamasnn dönüştürücüsü düşük güçlerinden (50
W) daha yüksek güçlerine (80 W) doğru gittikçe yaklaşk 10
mm kadar hareket etme eğilimindedir. Koyun akciğerindeki ve
karaciğerindeki scaklk etkisinin sonuçlar Tablo 1ve 2’de
gösterilmiştir. İnsonasyon süresine bağl olarak, scaklk 40
W’lk bir ultrasonik güç altnda kolayca 50ºC’ye
yükselebilmektedir. Bu scaklk, dokular yakmaya başlamak
için yeterlidir. Scaklk 50°C'ye ulaştğnda Şekil 2c'de
görüldüğü gibi, yaklaşk 2 mm çapnda bir spot gözlenmiştir.
Spot etrafndaki dağlama, Şekil 2c’de görüldüğü gibi 8 mm
çapnda bir alana sahiptir. Şekil 2d’de görüldüğü gibi,
dağlama, odaktaki gibi bir hacim oluşturarak, her 5 mm
derinlikte 25 mm’ye kadar artmştr. 50 W ve 3,3 MHz’deki 3.
harmonikler için, yanma bölgesi Şekil 2e ve 2f’de görüldüğü
gibi ayn güçte ve 1,1 MHz’deki temel frekanslardaki
bölgeden yaklaşk %80 daha küçüktür. Resmin sağ tarafnda
çok zor görünen en küçük alan lezyonu Şekil 2g’de
görülmektedir ve Şekil 2h’da görüldüğü gibi 1 mm
genişliğinde ve 1,5 mm uzunluğunda bir boyuta sahiptir.
Akciğerdeki scaklk etkisinin sonuçlar Tablo 1’de
gösterilmiştir. Farkl güçlerde ve farkl sürelerdeki dağlama
bölgesinin değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Dağlamann toplam
hacmi, tam bir elips benzetimi yaplarak hesaplanmştr.
Toplam dağlama hacmi, 50 W ile 80 W arasnda her bir 10

Uygulanan
Ultrasonik
Güç, W

75

Toplam
Dağlama
Hacmi, cm3
0,58
0,81
1,35
1,55
1,96
2,16
2,64
3,13

Ksmi
Dağlama
Hacmi, cm3
0,58
0,81
1,15
1,35
1,52
1,74
1,86
2,01

Şekil 4a: Farkl Güçler için dağlama bölgesi değişimi
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Şekil 4b: Farkl Süreler için dağlama bölgesi değişimi

4. Tartşma
TMM (Doku Benzeri Malzeme), koyun karaciğeri ve koyun
akciğeri üzerindeki scaklk etkisi, görüntülenmiş ve
incelenmiştir. TMM (Doku Benzeri Malzeme) ultrasonik
sonifikasyonun scaklk etkisini görselleştirmek için uygun bir
araçtr. Çalşma artk, kalitatiften (nitel) ziyade daha kantitatif
(nicel) bir hale dönüşmektedir. İnceleme ve ölçümler için
hiçbir Infrared/Kzlötesi Kamera veya başka diğer pahal
araçlar kullanlmamştr. Küçük bir eliptik bölge, düşük
ultrasonik güçlerde yaklmştr. Daha geniş bir bölge, daha
yüksek ultrasonik güçlerde penetrasyon şeklinde ultrasonik
gücün soğurulmas nedeniyle yaklmştr. Yanan bölge, temel
frekanslara kyasla, 3. harmonik frekanslarda daha da
küçülmektedir. Insonasyon zaman ve farkl güçler de ayn
zamanda kyaslanmştr. Lezyon bölgesi, daha yüksek güçlü
HIFU uygulamalarnda yaklaşk olarak dönüştürücüye doğru
hareket etme eğilimindedir. 50 W’lk bir ultrasonik güç, 15 s
içinde dokular yakmaya başlamas için yeterlidir. HIFU
uygulamas ile scaklğn eksponansiyel olarak artğ
literatürde [7] gösterildiği gibi, yaplan bu çalşmada da
görülmüştür. Bu çalşmann sonuçlar, daha başka klinik
denemeler için de kullanlabilir.
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