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Özetçe— Bu çalşmada, HIFU (Yüksek Yoğunluklu 
Odaklanmş Ultrason) dönüştürücüsü tarafndan bir 
Doku-Benzeri-Malzeme (TMM) içinde üretilen scaklk 
dağlm iki farkl yöntemle araştrlmştr. İlk yöntemde, 
T-tipi slçift (thermocouple) scaklk sensörleri ve ikinci 
yöntemde ise kzlötesi (infrared) kamera sistemi, doku 
benzeri malzeme üzerindeki scaklk dağlmn tespit 
etmek için kullanlmştr. Uygulanan ultrasonik güç 
nedeniyle oluşan scaklk değişimi ve scaklk dağlm 
yaplan deney ile karakterize edilmiştir. Scaklk 
ölçümleri, insan karaciğer dokusuna çok benzeyen 
özelliklere sahip Doku-Benzeri-Malzeme (TMM) içinde 
gerçekleştirilmiştir. Scaklk artş, uygulanan farkl 
ultrasonik güçler ve süreler için karakterize edilmiştir. İki 
farkl scaklk ölçüm yöntemi birbiri ile karşlaştrlmş ve 
bu iki yöntem arasndaki tutarllk çalşma ile 
gösterilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler — HIFU, Scaklk Ölçümleri, Doku 
Benzeri Malzeme (TMM), Ultrason, Kzlötesi Kamera, 
Islçift 
 
Abstract—In present study, temperature rise in a tissue - 
mimicking material induced by a HIFU (High Intensity 
Focused Ultrasound) transducer was examined with two 
different methods. In order to determine the temperature 
rise inside and distribution on the surface of a Tissue-
Mimicking Material (TMM), T-type thermocouple (TC) 
temperature sensors and infrared (IR) camera system was 
used in the first and second method respectively. During 
the ultrasonic power application, temperature increase 
and distribution in the TMM have been represented. 
Temperature measurements were realized inside a TMM 
which has characteristics very similar to human liver 
tissue. Temperature rise has been measured for different 
input ultrasonic powers and durations. Two different 
temperature measuring tools were compared and 
consistency between these methods was presented. 

Keywords — HIFU, Temperature Measurements, Tissue-
Mimicking Material (TMM), Ultrasound, Infrared Camera, 
Thermocouple. 

I. GİRİŞ 

 HIFU kullanlarak yaplan kanser tedavisi, 
habis/kötücül karakterli dokularn yok edilmesini 
mümkün klan yeni bir yöntemdir [1]. Diğer kanser 
tedavilerine kyasla, HIFU tedavisi girişimsel olmayan 
ve çok az yan etkileri olan bir yöntemdir [2]. HIFU, 
dokunun diğer bölümlerini etkilemeksizin akustik 
alann odak bölgesinde çok hzl bir enerji yoğunlaşmas 
sağlar. Bu özelliği ile HIFU, vücut içindeki tümörleri 
tedavi etmek için kullanlabilmektedir [3].  Ultrason 
şnnn odak bölgesinde, akustik yoğunluk 1000 W/cm2 
ile 10000 W/cm2 arasndadr, böylece doku scaklklar 
70 oC’ ye ve hatta çok daha yüksek scaklklara çok ksa 
bir zaman dilimi içinde çkabilir [4, 5]. Kanser 
hücrelerinin tedavisinde, 45 °C' ye kadar yükselen 
scaklklar yeterlidir. İnsan vücudu homojen değildir ve 
hedeflenen hacim; kemik, kkrdak ve yağ gibi farkl 
doku katmanlar altnda olabilir. Bu noktay göz önünde 
bulundurarak, HIFU dönüştürücüsü tarafndan üretilen 
s enerjisinin bir ksmn hedeflenen hacme aktarmadan 
önce, bu doku katmanlar tarafndan soğurulabilir 
olduğunu söylemek de mümkündür. Kanser tedavisinde 
kullanlan ultrasonik tekniklerinin güvenli ve etkili 
kullanmn sağlamak için metrolojik araçlar tarafndan 
da desteklenmesinin gereği ortaya çkmaktadr [6]. 
Ultrason alan, scaklk artşlar ve scaklk dağlmlar, 
güvenli bir tbbi uygulamay garanti edecek şekilde 
yeterince yüksek doğrulukla ölçülmelidir. Ultrason 
uygulandğnda dokudaki scaklk dağlmnn 
haritalanmas, ultrasonun etkili ve güvenli bir şekilde 
kullanmn garanti altna alacaktr [6]. Hipertermi 
tedavisi srasnda takip edilen scaklk izlemi, farkl 
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girişimsel ve girişimsel olmayan yaklaşmlarla zaten 
yaplmştr [7-12]. Bu çalşmada, scaklk dağlm, 
insan karaciğer dokusunu simüle eden bir TMM 
içerisine gömülü slçiftler ve kzlötesi kamera sistemi 
kullanlarak ölçülmüştür.    
 
 Islçiftler, çoğunlukla scaklk dağlmn belirlemek 
için kullanlr ancak bunlarn ultrason şn alanndaki 
numune içine yerleştirilmiş olmas gerekmektedir [13]. 
Kzlötesi termografi, ssal görüntüleme için tipik 
olarak orta-kzlötesi (3 μm –5μm) ve uzun-kzlötesi (8 
μm – 12μm) spektrum bölgelerini kullanr [14]. Yüzey 
ölçümleriyle snrl olmasna rağmen, kzlötesi 
termografiyi uygulamak kolaydr ve temas etmeksizin 
yüksek mekânsal (<100μm) ve geçici çözünürlükle 
(>100Hz) kolaylkla scaklk ölçümünde kullanlabilir. 
Kzlötesi görüntüleme, HIFU dönüştürücülerinden 
gelen s birikimini görselleştirmek [15-17] ve ultrason 
parametrelerini optimize etmek için [18-20]  HIFU 
maruziyetleri srasndaki scaklk profillerini kaydetmek 
için kullanlmaktadr. 
 

II. KULLANILAN YÖNTEM 
 Scaklk artş, 0,13 mm çapa sahip gömülü T-tipi 
slçiftler ve kzlötesi kamera sistemi kullanlarak 
ölçülmüştür.  
  

A. Scaklk Ölçümü için TMM 

 Biyolojik yumuşak dokular simüle etme 
kabiliyetleri nedeniyle, doku benzeri fantomlar medikal 
ultrason araştrmalarnda kritik bir rol oynamaktadr. 
Agar, Agarose tarafndan temel olarak oluşturulmuş iyi 
bilinen bir polisakarittir [21]. Oda scaklğndaki suda 
çözünmezken, kaynar suda çözünebilen Agar, (30- 40) 
°C scaklk aralğna soğutulduğunda jel formuna 
geçmektedir. Hipertermi uygulamalarnda ve ultrason 
görüntülemede yaygn bir şekilde fantom malzemesi 
olarak kullanlmaktadr [22]. 

 Çalşmamzda kullandğmz TMM, 60 mm 
yüksekliğe ve 100 mm çapa sahip silindir bir kap 
içerisinde, 0,4 M ZnCl2 ve ağrlkça % 2 Agar ile çözelti 
oluşturularak hazrlanmştr. Hazrlanan çözelti, Agar 
tamamen çözülene kadar mikrodalga frn içerisinde 
stlmştr. TMM’in baz temel parametreleri şu 
şekildedir. Yoğunluk; 1060 kg/m3, Faz Hz; 1600 m/s 
ve Zayflatma Katsays; 0,6 dB/cm.MHz. 

 

B. Ölçüm Sistemi ve Ölçümler  

Şekil 1 ve Şekil 2’de ölçüm düzeneklerinin şematik 
bir gösterimi verilmiştir. Şekil 1’de görülen ölçüm 
düzeneği slçift sensörlü gömülü bir scaklk ölçüm 
sistemi (Hart Scientific, 1560 Black Stack), 3 boyutlu 
bir konumlandrma sistemi ve bir HIFU sisteminden 

meydana gelmiştir. Şekil 2’de gösterilen ölçüm 
düzeneği ise bir kzlötesi kamera (Optris PI Infrared 
Thermal Camera), 3 boyutlu bir konumlandrma sistemi 
ve bir HIFU sisteminden meydana gelmiştir.  HIFU 
sistemi ise bir HIFU dönüştürücüsü (Precision 
Acoustics HIFU transducer), bir fonsiyon üreteci 
(Agilent 33250A Function Generator) ve bir de güç 
yükselteci (EIN 3100L RF Power Amplifier)’nden 
oluşmaktadr. 
 

 
Şekil 1: Isl çift kullanlan ölçüm düzeneğinin şematik gösterimi 

 
Şekil 2: Termal kamera kullanlan ölçüm düzeneğinin şematik 
gösterimi 

 
 Physitemp ultra ince IT-Serisi esnek mikroprob IT-
24 P; polyester yaltml, boncuk uçlu, ufak, poliüretan 
kapl, tel şeklinde bir slçiftdir ve TMM içindeki 
scaklğ ölçmek amacyla kullanlmştr. Hayvan 
beyinlerinde ve diğer başka dokulardaki scaklğ 
ölçmek için bilimsel araştrmalarda kullanlmak üzere 
tasarlanmştr.  Ultra ince olan slçift, oldukça 
krlgandr fakat 4 ms gibi çok hzl bir yant süresine 
sahiptir. Islçift, yaltm uçlu 0,13 mm x 0,07 mm 
ebatlarnda bir enine kesite sahip olup maksimum dş 
çap 0,23 mm’dir. Kzlötesi ölçümleri, Optris PI marka 
bir kzlötesi ssal kamera ve PC üzerinde çalşan bir 
yazlm program kullanlarak gerçekleştirilmiştir. 

 Ölçümlerden önce, 3 adet slçift, fantom 
malzemenin merkezinden dşarya doğru 5 mm 
aralklarla şn demetine dik olarak yerleştirilmiştir. T1, 
TMM’in merkezine yerleştirilen slçifti temsil 
etmektedir. T2 ve T3 ise srasyla 5 mm aralklarla 
TMM’in merkezinden dşarya doğru yerleştirilen 
slçiftleri göstermektedir.  HIFU dönüştürücüsü, su 
tanknn tabanna konulmuştur. İçine scaklk sensörleri 
yerleştirilmiş TMM, Şekil 1’de de görüldüğü gibi HIFU 
dönüştürücüsünün üzerine konulmuştur. İnsan vücudu 
koşullarn simüle etmek için, tüm düzenek 250 mm x 
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250 mm x 250 mm boyutlarna sahip bir su haznesi 
içine yerleştirilmiştir. Çalşmada kullanlan suyun IEC 
61161 standartnda belirtildiği gibi üç defa distile, UV 
kullanlarak deiyonize edilmiş ve degaze (4 mg/lt) 
olmas sağlanmştr. Daha sonra, TMM ve slçiftlerin 
pozisyonu (TMM düzeneği), scaklk sensörlerini HIFU 
dönüştürücüsünün merkezine doğru getirmek için 
TMM’in dşna doğru sl çiftleri hareket ettirmeden 
birlikte düzenlenmiştir. 

 HIFU dönüştürücüsünün odak noktasn daha hassas 
belirleyebilmek için, TMM ve slçiftler 3 boyutlu 
konumlandrma sistemi vastasyla,  TMM’in dşna 
doğru slçiftleri hareket ettirmeden yeniden 
konumlandrlmştr. Scaklk ölçümleri, TMM’in 
merkez noktasnda konumlu bulunan T1 slçifti 
kullanlarak yaplmştr. Maksimum scaklğn 
gözlemlendiği nokta tespit edildikten sonra, odak 
noktasn daha doğru tespit etmek için TMM 
düzeneğininin pozisyonu 1,25 mm aralklarla daha 
hassas değiştirilerek ölçümler tekrar edilmiştir. 

Doku scaklk artşlar, “hyper terminal” üzerinden 
çalşan bir bilgisayar program ve çok-kanall bir Black 
Stack  (Hart Scientific model) kullanlarak sonikasyon 
srasnda ve sonrasnda kaydedilmiştir. Islçift kullanan 
sistemle gerçekleştirilen scaklk ölçümlerinin ardndan 
HIFU’nun odak noktas TMM’nin yüzeyine denk 
getirilerek, Şekil 2’deki ölçüm düzeneği yardmyla, 
TMM yüzeyindeki scaklk dağlm Optris marka 
kzlötesi kamera sistemi ile kaydedilmiştir.   
 

III. SONUÇLAR 

 Bir HIFU dönüştürücüsünden kaynaklanan scaklk 
artş ve scaklk dağlm iki farkl yöntemle 
araştrlmştr. İlk önce, tek bir slçift, scaklk artşn 
ölçmek için doku fantom jelinin içerisine 
yerleştirilmiştir.  

 HIFU dönüştürücüsünün odak noktas tespit 
edildikten sonra, scaklk artş T1 slçifti ile 
kaydedilmiştir. 18 W ultrasonik güçte TMM yaklaşk 22 
°C’de oda scaklğna geldiği zaman, ultrason şn 
yaklaşk 20 s kadar açlmş ve Şekil 3’de de görüldüğü 
gibi 20 s dolunca da kapatlmştr. 

 
Şekil 3. HIFU dönüştürücüsünün odak noktasndaki scaklk 
ölçümleri  

 TMM içindeki scaklk dağlm, üç adet slçift 
kullanlarak ölçülmüştür. Bir slçift, HIFU 
dönüştürücüsünün yerleştirildiği odak noktas olan 
merkeze bakacak şekilde (T1) konulmuştur. Diğer iki 
scaklk sensörleri (T2 ve T3) 5 mm aralklarla 
yerleştirilmiştir. T2 ve T3 sl çiftlerinden okunan 
scaklklar, T1 ile okunan 41,6 °C scaklktan srasyla 
25 °C ve 20 °C düşüktür.   

       Islçift sistemiyle scaklklarn ölçülmesinin 
ardndan, HIFU’nun odak noktas TMM’nin yüzeyine 
denk getirilmiş ve yüzeydeki scaklk dağlm kzlötesi 
kamera sistemi kullanlarak tespit edilmiştir. Şekil 4.’te 
18 W’lk ultrasonik güce karşlk TMM yüzeyinde 
meydana gelen scaklk dağlm gösterilmektedir. Bu 
örnekte 18 W’lk giriş gücü TMM’ye 1 dakika 
süresince uygulanmş ve her 5 saniyede fantom 
yüzeyinden görüntü alnmştr. Şekilde mavi renkte 
görülen bölgeler 20 °C – 23 °C scaklk aralğn, yeşil 
renkte görünen bölgeler 24 °C – 27 °C scaklk 
aralğn, krmz renkli bölgeler 35 °C – 38 °C scaklk 
aralğn ve beyaz renli bölgeler ise 40 °C’nin üstündeki 
scaklk değerlerini göstermektedir.  Termal kamera 
kullanlarak belirtilen giriş gücü için HIFU’nun odak 
noktasnda scaklk ölçümü yaplmş ve scaklk değeri 
47 °C olarak ölçülmüştür.   

 
Şekil. 4. HIFU dönüştürücüsünün oluşturduğu TMM’in 
yüzeyindeki scaklk dağlm  

IV. TARTIŞMA 

HIFU şn, doku içinin scaklk haritalanmas için 
üç adet slçift dizisi içine odaklanmştr. Islçiftler 
üzerinde şnn doğrudan yerleştirilmesinden slçift 
eserlerini (artifacts)  engellemek için kaçnlmştr. Işn 
konumu ve ssal alan dağlm karakterizasyonunda 
değerlendirilecek önemli parametrelerden olan açsal 
oryantasyon kabul edilebilir bir doğrulukla tespit 
edilmiştir.  Işn konumu temelinde, esersiz (artifact-
free) scaklk artş doku ortam içinde istenilen 
lokasyonlarda tahmin edilebilir.  

Şekil 3’den de görüldüğü gibi, scaklk 18 Watt’lk 
bir ultrason gücü için 42 ºC’lere kadar kolayca 
çkabilmektedir. Bu scaklk, dokular yakmaya 
başlamak için yeterlidir [23]. Yanan bölge, yaklaşk 
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olarak 5 mm ile 2 mm ebatlarnda elips şeklinde bir 
bölgedir [24].  Bu nedenle doku tahribatnn yalnzca 
odak noktasnda meydana geleceği, odak noktasndan 
birkaç mm uzaklkta 20 °C’ler mertebesinde keskin bir 
scaklk azalmas olacağ için, odak noktas dşnda 
kalan bölgelerin hasar görmeyeceği sonucuna 
varabiliriz. Scaklk ölçümü için bir TMM içine 
yerleştirilen slçiftlerin olduğu girişimsel deneyler, 
HIFU termal etkilerini değerlendirmek için kullanlr. 
Kullanlan iki farkl yöntemle elde edilen scaklk ölçüm 
sonuçlar, dokulardaki scaklğn HIFU 
dönüştürücüsünün odak noktasnda 47 °C’ye ulaştğn 
ve merkezden bir kaç mm uzaklktaki bölgelerde ise 20 
°C’lk derecelere düştüğünü bize göstermiştir. Scaklk 
artş verisi, viskoz stma eserlerinin (artifacts) etkisini 
azaltmak için ince slçiftler ile ölçülmüştür.   

Bununla birlikte, konumlandrma hatalar, ölçülen 
verilerin yanlş olmasna yol açan en önemli 
snrlamalardan biridir. Ayrca, baz hesaplama 
yöntemleri, ölçülen verilerdeki slçift eserler nedeniyle 
yanlşlklar değerlendirmek için uygulanabilir. Viskoz 
stma nedeniyle oluşan scaklk artş insonasyonun 
başlangcnda hzlca ve zamanla daha yavaş 
artmaktadr. Insonasyonun sonunda (5 s), viskoz stma 
nedeniyle oluşan scaklk artş, ölçülen scaklk 
artşnn yaklaşk olarak %60’ kadardr [25]. Ayrca, 
kzlötesi kamera için belirsizlik bütçesi ürün 
katalogunda ±2 oC olarak gösterilmiştir [26]. Bütün bu 
faktörler göz önüne alndğnda, iki farkl yöntemle 
tespit edilen scaklk farkllklarnn kabul edilebilir 
olduğu söylenebilir ve kzlötesi kamera sistemleri, 
HIFU uygulamalar için gerçek zamanl scaklk 
izlemleri için bir araç olarak kullanlabilir. 
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