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Özetçe—Bu araştrmada, slçiftlerin viskoz stma
etkisini incelemek için, bir HIFU dönüştürücüsünün
uyarlmasyla elde edilen scaklk artş, Doku Benzeri
Malzemenin (TMM) içinde gömülü bulunan iki farkl T tipi
slçift kullanlarak ölçülmüştür. Islçiftlerden scaklk
değerlerini daha etkili bir şekilde elde etmek için, LabVIEW
programn kullanlarak PC tabanl çok kanall bir veri
toplama ve izleme arayüzü geliştirilmiştir. Ölçümler, insan
karaciğer dokusuna benzer akustik özelliklere sahip bir
TMM içinde gerçekleştirilmiştir. Scaklk artş; farkl
ultrasonik güç girişleri, frekanslar ve uygulanan zaman
aralklar için karakterize edilmiştir. İki farkl T tipi
slçiftten elde edilen scaklk dağlmlar birbirleri ile
karşlaştrlmş ve bu iki farkl slçift ölçümleri arasndaki
tutarszlklar çalşma ile gösterilmiştir.

I.

Yüksek Yoğunluklu Odaklanmş Ultrason (HIFU),
patojenik dokuyu bölgesel olarak ortadan kaldrmak için
odaklanmş akustik enerji kullanan, çevredeki sağlkl
dokular koruyan, oldukça umut verici, iyonize olmayan ve
girişimsel müdahale gerektirmeyen bir teknolojidir. Bütün
bu avantajlar nedeniyle hzla klinik olarak da kabul
görmektedir [1].
Bir HIFU tedavisi srasnda, dokular tahrip etmek için
yararlanlan en etkili faktör hipertermidir. (100-10000)
W/cm2 gücünde yüksek yoğunluklu odakl bir ultrasonik
dalga, istenilen bir alan üzerine düşerse odak noktasndaki
scaklk, çok ksa maruziyet süreleri için hzla 80 °C’nin
üzerindeki scaklklara kadar yükselebilir [2,3]. Bu ani
stma, doku hücrelerinde geri döndürülemez bir hasara
neden olur ve ilgili dokunun hücreleri koagülatif nekrozu
ile öldürülür [3]. Tek bir HIFU maruziyetinden sonra,
hasar gören bölgenin hacmi, (1 – 3) mm genişliğinde ve (8
– 15) mm uzunluğunda bir pirinç taneciği büyüklüğündedir
[2,4,5]. Dokuda scaklğa bağl olarak oluşan hasar
derecesi hem maruziyet scaklğ hem de maruziyet süresi
ile belirlenir [2].
HIFU tedavisi srasnda oluşan yüksek scaklklar,
patojenik hücreleri öldürebilir, ancak normal hücreleri ve
dokular da zedeleyebilir veya öldürebilir. Öte yandan,
düşük scaklklar dokuda tümörün yetersiz bir şekilde
tahribatna da neden olur. Bu nedenle, ultrasonun güvenli
ve etkin kullanmn sağlamak için özellikle kanser
tedavisinde kullanlan terapötik ultrasonik teknikleri
metrolojik araçlar ile de desteklenmelidir [4]. Ultrasonik
alan, scaklk yükselmeleri ve scaklk dağlmlar, güvenli
bir tbbi uygulamay garanti etmek için yeterince yüksek
doğrulukla ölçülmelidir.
HIFU dönüştürücülerinin scaklk karakterizasyonlarnn
gerçekleştrilmesinde slçiftler diğer tekniklere oranla daha
yaygn bir şekilde kullanlmaktadrlar [6]. Islçiftler,
scaklk özelliklerine ilişkin bilgileri yüksek doğrulukla
sağlarlar, ancak maruz kaldklar alanda farkl bir

Anahtar Kelimeler — Viskoz stma etkisi; Tedavi edici
ultrason; HIFU; Islçift; LabVIEW; Doku Benzeri Malzeme
(TMM).
Abstract—In this survey, in order to examine the viscous
heating effect of thermocouples, temperature rise due to
excitation of a HIFU transducer has been measured by using
two different types of T-type thermocouples embedded inside
the Tissue Mimicking Material (TMM). In order to obtain
the temperature values from the thermocouples more
effectively, a PC-based multi-channel data acquisition and
monitoring interface were developed by using LabVIEW
program. Measurements were carried out inside a TMM
which has characteristics like human liver tissue.
Temperature rise has been characterized for the different
input ultrasonic powers, frequencies and the time intervals
applied. The temperature distributions obtained from two
different types of T-type thermocouple were compared to
each other and discrepancies between these two different
thermocouple measurements were shown with the study.
Keywords — Viscous heating
ultrasound, HIFU, Thermocouple,
Mimicking Material (TMM).

GİRİŞ

effect, Therapeutic
LabVIEW, Tissue

978-1-5386-0633-9/17/$31.00 ©2017 IEEE

246

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Tanı ve Tedavi Sistemleri

13 Ekim 2017 - 11.00-12.30 - Salon B

maddenin varlğ ortam şartlarn değiştirir ve bu sorun
baz sistematik hatalar başlatr. Bu sistematik hatalara en
önemli katkda bulunan unsurlarndan biri de viskoz
stmadr. Viskoz stma, slçift teli ile çevresindeki doku
arasndaki yoğunluk farkndan kaynaklanmaktadr. Bu
yoğunluk fark, bu iki ortam arasndaki göreceli harekete
yol açar ve slçift-doku arayüzünde viskoz stmaya neden
olur [6, 7]. Bu yapay olgu, çoğunlukla slçift telinin türü
ve sonikasyon süresi nedeniyle gerçekleşir.
Bu çalşmada, hem terapötik ultrasonik dönüştürücülerin
slçiftler üzerinde oluşturduğu viskoz stma etkisini
araştrmak hem de bir TMM içindeki scaklk dağlmn
iki farkl tipte T-tipi slçift kullanlarak belirlemek ve bu
iki farkl slçift ölçümleri arasndaki tutarszlğ göstermek
amaçlanmştr.
II.
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dik olarak yarçap doğrultusunda yerleştirilmişlerdir. Çok
kanall scaklk ölçümleri için LabVIEW programn
kullanarak PC tabanl bir veri toplama ve izleme arabirimi
geliştirilmiştir. Ölçüm sisteminin donanm bileşenleri, bir
PCI veri toplama kart (IOtech's Daqboard 2000),
termokupl sinyalleri (Analog Giriş) için bir sinyal
düzenleyici modülü (IOtech'in DBK83) ve Şekil 1de de
gösterildiği gibi bir kişisel bilgisayar (PC)’dan
oluşmaktadr.
B. Doku Benzeri Malzeme
Biyolojik yumuşak dokular taklit edebilme
yetenekleri nedeniyle, TMM fantomlar, medikal
ultrasonik uygulamalar ve araştrmalarnda önemli rollere
sahiptir. Agar, agarozdan türetilmiş önemli bir
polisakkarittir. Oda scaklğnda suda çözünmezken,
kaynar suda çözünebilen Agar, yaklaşk (30 – 40) °C'lik
bir scaklk aralğna soğutulduğunda jel formuna
geçmektedir. Agar fantomlar, ultrasonografi ve
hipertermi uygulamalar için yaygn bir şekilde
kullanlmaktadr [8].
Çalşmamzda kullandğmz TMM 60 mm (yükseklik)
ve 100 mm (çap) boyutlarndaki bir silindir kap içerisinde,
0.4M ZnCl2 ve ağrlkça % 2 Agar ile çözelti oluşturularak
hazrlanmştr. TMM'nin baz temel parametreleri
aşağdaki gibidir: yoğunluk; 1060 kg / m3, zayflatma
katsays: 0.6 dB / cm.MHz ve faz hz; 1600 m / s.

KULLANILAN YÖNTEM

A. Ölçüm Düzeneği
TMM içindeki scaklk dağlmn tespit etmek için
kullanlan ölçüm sistemi Şekil 1’de görülebilir.

III.

SONUÇLAR

Ölçümlerden önce, HIFU'nun en yüksek scaklğn
okuyan odak noktas 3D konumlandrma sisteminin
hizalanmasyla belirlenmiştir. Çalşmann ilk bölümünde,
odak noktas TTc'ye ayarlanmş, ikinci bölümünde ise
odak noktas, FTc'den birine ayarlanmştr. İki farkl
çalşma frekansnda (1.1 MHz ve 3.3 MHz) üç farkl giriş
gücü, sürekli ve darbeli modda HIFU dönüştürücüsüne
uygulanmştr.
İlk önce, TMM'nin merkezine yerleştirilen TTc
kullanlarak odak noktas belirlenmiş ve daha sonra
scaklk verileri tüm slçiftlerden alnarak kaydedilmiştir.
Her biri arasnda 3 mm aralklarla düzenlenmiş 5 TTc'den
elde edilen scaklk dağlm aşağda Şekil 2’den de
görülebilir.

Şekil 1. Ölçüm sisteminin şematik görünüşü

Sonic Concepts (SC) markal H-102 HIFU
dönüştürücüsü, odaklanmş ultrasonik kaynak olarak
kullanlmştr. HIFU uygulamas srasnda scaklk
verilerini elde etmek için, iki farkl slçift tipi
kullanlmştr. İlk slçift türü, Physitemp Ultra İnce IT
Serisi Esnek Mikro prob IT-24P'dir. Bu slçift, polyester
yaltml ve hayvan beyinlerinde ve diğer dokulardaki
scaklğ ölçmek için araştrma uygulamalar için
tasarlanmş küçük, poliüretan kapl bir teldir. Ultra ince
slçift oldukça krlgan, ancak çok hzl yant vermektedir
(4 ms). Maksimum dş çap 0,23 mm ve izole uçlu 0,13
mm x 0,07 mm'lik bir tel kesite sahiptir. İkinci tip
slçiftler, T-Tip Metronik marka ticari slçiftlerdir.
Silikon izoleli, Teflon / FEP kapl Cu-CuNi tel ve
maksimum çap 2.7 mm'dir. Islçiftler TMM'nin
merkezinden dşna doğru gömülmüşlerdir. Bu çalşmada,
4 ultra ince Physitemp (Fine Thermocouple – bundan
sonra FTc olarak belirtilecektir) marka ve 5 Metronik
(Thick Thermocouple – bundan sonra TTc olarak
belirtilecektir) marka slçift kullanlmştr. TTc'ler
TMM'nin merkezinden 3 mm'lik aralklarla dşarya doğru
yerleştirilmiştir ve FTc’ler de 3 mm'lik aralklarla bunlara

Şekil 2. TMM içindeki scaklk dağlm

Şekil 2'den de görülebildiği gibi, scaklk yaklaşk
100 °C'dir ve HIFU'nun odak konumunda bir maksimum
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değeri vardr ve scaklk, odak noktasndan birkaç
milimetre uzaklaştkça çarpc bir şekilde birkaç on derece
kadar düşmektedir.
TTc üzerinde odak noktasn ayarladktan sonra, 1.1
MHz çalşma frekansnda üç farkl giriş gücü
uygulanmştr. Sürekli ve darbeli modda farkl giriş
güçleri için scaklk değerleri kaydedilmiştir. Giriş
güçlerindeki değişimin scaklk artşna etkisi, srasyla
sürekli ve darbeli mod için Şekil 3 ve Şekil 4'te
görülebilir.

Şekil 6. TTc için farkl çalşma frekanslarnda elde edilen scaklk
değerleri

Çalşmann ikinci bölümünde, HIFU şn/radyasyonu
FTc üzerine odaklanmş ve ölçümler tekrar edilmiştir.
Ölçüm sonuçlar Şekil 7 ve Şekil 8’den görülebilir.

Şekil 3. 1.1 MHz, sürekli moddaki farkl giriş güçleri için HIFU'nun
odak konumundaki TTc'den elde edilen scaklk değerleri.
Şekil 7. 1,1 MHz, sürekli modda farkl giriş güçleri için HIFU'nun odak
konumundaki FTc'den elde edilen scaklk değerleri

Şekil 4. 1.1 MHz, darbeli moddaki farkl giriş güçleri için HIFU'nun
odak konumundaki TTc'den elde edilen scaklk değerleri.

Sürekli mod için maksimum scaklk değerleri srasyla
50 W, 38 W ve 25 W giriş güçleri için 100 °C, 80 °C ve
78 °C olarak elde edilmiştir. Darbeli mod için, güç 20 s
için 50 ms darbeler olarak uygulanmş ve maksimum
scaklk değerleri srasyla 25 W ve 38 W giriş güçleri için
30 °C ve 37 °C olarak elde edilmiştir. Sürekli sinyaller 1s,
2s ve 3s'lik farkl zaman aralklarnda da uygulanmş ve
sonuçlar Şekil 5’ten de görülebileceği üzere deneyden
elde edilmiştir.

Şekil 8. FTc için farkl çalşma frekanslarnda elde edilen scaklk
değerleri

Şekil 7'den görülebileceği gibi, 50W, 38W ve 25W
giriş güçleri için maksimum scaklk değerleri srasyla 52
°C, 35 °C ve 30 °C olarak elde edilmiştir.
Tüm ölçümler tamamlandktan sonra, slçiftlerin farkl
cevaplarn daha açk bir şekilde elde etmek için
ultrasonik şn/radyasyon srasyla bir TTc ve bir FTc
üzerinde odaklanmş ve uygulanmştr. Dikkat çekici bir
fark, Şekil 9'dan görülebilir. Viskoz stma etkisinden
kaynaklanan bu fark, ölçüm sonuçlarnda büyük bir hataya
neden olan ince ve kaln slçiftlerin kullanlmasnn
etkisini göstermektedir.

Şekil 5. 20 W ve 1.1 MHz'de farkl sonikasyon süreleri için HIFU'nun
odak konumundaki TTc'den elde edilen scaklk değerleri.

HIFU
ve
TMM'nin
odaklanmş
konumunu
değiştirmeden, çalşma frekansn 1.1 MHz'den (temel
frekans) 3.3 MHz'e (üçüncü harmonik) değiştirerek ayn
ölçüm admlar tekrar edilmiştir. TMM'de 1.1 MHz ila 3.3
MHz arasnda farkl scaklk artş karakteristikleri Şekil
6'dan görülebilir.

Şekil 9. 1,1 MHz'de FTc ve TTc'den elde edilen scaklk değerlerinin
karşlaştrlmas.

IV. TARTIŞMA
TMM'lerin içine yerleştirilen slçiftler, birkaç önemli
hata kaynağna tabidir; bu da kaydedilen scaklğn
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ultrason şnnn/radyasyonunun odağndaki gerçek
scaklğn olduğunu varsaymay zorlaştrr. Ultrason
absorpsiyonu ile oluşan scaklk artşnn güvenilir
ölçümlerini elde etmek için bu hatalar tanmlanmaldr.
Viskoz stma eseri (artefact) bu hatalara en fazla
katky yapar. Bir dizi çalşma, slçift kullanarak ölçülen
scaklk artşnn dokunun gerçek scaklğndan daha fazla
olduğunu göstermiştir. Islçift eserlerinden dolay, doku
malzemesinin gerçek scaklk artş üzerine ilave bir
scaklk artş eklenir. Islçift eserleri, esas olarak daha
önceki çalşmalarda orijinal olarak belirtilen (burada
referans verilen çalşmalarda) viskoz stmadan
kaynaklanmaktadr [9-13].
Öncelikle bu çalşmada, HIFU dönüştürücüsünün odak
konumu ve etrafndaki scaklk dağlmn karakterize
etmek için ölçümler gerçekleştirilmiştir. Daha önce birçok
çalşmada belirtildiği üzere [5, 6, 14], HIFU
dönüştürücüsünün odak noktasnda çarpc bir scaklk
artş gözlemlenirken, scaklk odak noktasndan birkaç
milimetre uzaklkta oda scaklğna neredeyse yakn bir
değerdedir (Şekil 2). Bu, HIFU'nun yalnzca hedeflenen
dokuya bir ablasyon yapabileceğini ancak doku çevresine
herhangi bir etki yapmayacağn gösterir. Bu nedenle,
HIFU'nun kanser gibi bir çok hastalğn tedavisinde
yüksek bir potansiyele sahip olduğu sonucuna varlabilir.
Çalşmann ilerleyen aşamalarnda, sürekli ve darbeli
modda farkl ultrasonik güçler, sonikasyon süreleri ve
farkl çalşma frekanslar nedeniyle bu scaklk artşnn
değişken olup olmadğ incelenmiştir. TTc’ler ve FTc’ler
kullanlarak, 1.1 MHz'de sürekli modda farkl ultrasonik
güçler için elde edilen scaklk değişim grafikleri Şekil 3
ve Şekil 7’de srasyla gösterilmiştir. TTc ve FTc'den elde
edilen scaklk değerleri, uygulanan güç ile doğru orantl
olarak artmaktadr. Bununla birlikte, TTc ile ölçülen
scaklk değerleri FTc ile ölçülen scaklk değerlerinden
çok daha yüksektir.
Darbeli modda, Şekil 4'de gösterildiği gibi scaklk
değerleri farkl giriş güçleri için TTcler'den elde
edilmiştir. Daha düşük maksimum scaklk değerlerinin
sürekli moda göre elde edilmiş olmasna rağmen, darbeli
mod, daha kontrol edilebilir tedavilere frsat vermektedir.
Şekil 5’dan görülebileceği gibi, sürekli modda 1s, 2s
ve 3s'lik farkl uygulama zaman aralklar için, 1 saniyelik
uygulamada elde edilen scaklk değerleri, 2 ve 3 saniyelik
uygulamada elde edilen scaklk değerlerinden daha
düşüktür. Bununla birlikte, 2 ve 3 saniyelik uygulamalarda
elde edilen maksimum scaklk değerleri hemen hemen
ayndr. Buradan, uygulama süresinin ksaldğ sürece
maksimum scaklk değerinin düşürülebileceği sonucuna
varlabilir.
Şekil 6 ve Şekil 8'den görülebileceği gibi, 1,1 MHz'e
kyasla 3.3 MHz çalşma frekans için, daha düşük
maksimum scaklk, maksimum scaklğa erişmek için
daha uzun süre ve güç kesildikten sonra oda scaklğna
geri dönmek için de daha uzun süre elde edilmiştir.

Ölçüm sonuçlarndan da görülebileceği gibi, iki farkl
slçift tipi ile tekrarlanan deneylerde, saysal olarak,
oldukça farkl scaklk değerleri elde edilmiştir. Şekil
9’da, FTc ve TTc kullanlarak elde edilen scaklk
değerleri arasndaki fark daha açk bir şekilde
görülmektedir. FTc kullanlarak ölçülen değerler TTc
kullanlarak ölçülen değerlerin neredeyse yars kadardr.
TTc kullanlarak elde edilen değerlerdeki bu yüksek artş,
viskoz stmann etkisinin slçift çapyla ilişkili
olabileceğini göstermektedir.
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