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Amaçlar
1. 1.Radyoterapi cihazlarını kullanabileceksiniz.
2. 2.Radyoterapi uygulamaları yapabileceksiniz.
3. 3.Radyasyon kazalarından korunabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Radyoloji laboratuvarı
Donanım: Projeksiyon cihazı, bilgisayar, VCD, radyoterapi
cihazı, immobilizasyon araç gereçleri, konu ile ilgili afişler
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Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kanser, içinde bulunduğumuz yüzyılda başlıca sağlık sorunu olmaya devam
etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser yükü geçtiğimiz 30 yılda iki kat
artmıştır. 2020 yılında dünyada yıllık yeni kanser vakası sayısının, 2000 yılına göre %65’lik
bir artışla 17 milyona çıkacağı öngörülmüştür. 2030 yılında ise dünya nüfusunun 8,7 milyara
yükseleceği, yıllık 27 milyon yeni kanser vakası, kanserden kaynaklanan yıllık 17 milyon
ölüm ile birlikte son 5 yıl içinde yeni kanser tanısı konmuş 75 milyonluk rakamlara
yükseleceği öngörülmektedir.
Türkiye’de 2010 yılında ulusal istatistikler dikkate alınırsa yaklaşık 145.000–160.000
civarı yeni tanı alacak hasta sayısına karşılık 100.000 civarı hastanın radyoterapi alması
beklenebilir. Yeni kanser tanısı alan hastaların tüm tedavi ve bakımları süresince yaklaşık %
60-70’i en az bir kez radyoterapi alırlar. İlk seri radyoterapiden sonra vakaların % 20-25’ine
tekrar radyoterapi uygulanmaktadır. Bu hastaların bir kısmı beyin ve kemik metastazı
geliştikten sonra pek çok kez palyatif amaçla radyoterapi almak zorunda kalmaktadır. İkinci
seri radyoterapiler de dikkate alındığında yeni kanser tanısı alan hastaların yaklaşık %
70’inin radyoterapi alacağı öngörülebilir.
Radyoterapiden elde edilecek maksimum fayda için mutlaka çok iyi bir planlama ve
tedavi tekniği gerekir. Bunun için gelişmiş teknolojiye sahip tedavi cihazları ve planlama
üniteleri, en önemlisi bunları kullanabilecek deneyimli bir radyoterapi ekibinin olması
radyoterapide başarı oranını arttırır.
Bu modül, radyoterapi uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerileri içermektedir. Bu
modül ile kazanacağınız bilgi beceriler, radyoterapi birimlerindeki çalışmalarınızda size
önemli katkılar sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle radyoterapi cihazlarını
kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 İnternetten ve çeşitli kaynaklardan radyoterapi cihazları hakkında bilgi toplayınız.

1. RADYOTERAPİ CİHAZLARI
Radyoterapi cihazları, tümör bölgesi veya riskli bölgeye uygun radyasyon
uygulanmasını sağlayan yüksek teknolojili ve bilgisayar destekli cihazlardır. Bu
uygulamada, yüksek enerjili elektromanyetik radyasyonun tümörlü dokuyu tahrip ve imha
etme özelliğinden faydalanılır. Burada dikkat edilecek husus, radyasyonla tedavi sahasında
bulunan sağlıklı normal hücrelere en az zararı vermek suretiyle kanserli hücrelerin tahrip
edilmesidir.
Tümör hücresinin yok edilmesi ve çevre dokulara en az zararı verme ilkesinden
hareketle radyoterapi uygulamasında iki ana teknik gelişmiştir.
Bunlardan biri, radyoaktif kaynak ya da ışını hastaya gönderen ana bölüm ile hasta
arasında 80-100 cm gibi uzaklığın bulunduğu radyoterapi tekniğidir. İnsan vücudunun
herhangi bir bölgesinde yerleşmiş bir tümör göz önüne getirildiğinde tümöre ulaşmak için
ışınlar cilt, cilt altı ve yolu üzerindeki normal dokulardan geçmek zorundadır. Derinde
yerleşmiş ve geniş alan ışınlamasının gerektiği (örneğin ana tümör ve/veya ilgili lenf bezi
yayılım alanları gibi) hemen tüm kanser türlerinde kullanılabilir.
Diğerinde ise ışın hastaya tek bir alandan verilebildiği gibi karşılıklı paralel iki
alandan veya üç-dört alandan girilerek de verilebilir.

1.1. External Radyoterapi (Teleterapi) Cihazları
External radyoterapide Co–60, doğrusal hızlandırıcılar (Lineer hızlandırıcı) ve
ortovoltaj yüzeysel röntgen cihazları kullanılır.
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Tedavi aygıtları aracılığıyla vücut dışından (kaynak ile vücut arasında belli bir mesafe
bırakılarak) hedef hacme radyasyonun gönderilmesi amacıyla kullanılan cihazlara external
radyoterapi (teleterapi) cihazı denir.
1940 yıllarında nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ile yüksek enerjili gama ışınları
yayan yapay radyoaktif maddeler elde edilmiş ve ilk radyoaktif Cobalt (Co-60) kaynağı 1951
yılında Kanada’da teleterapi ünitesi olarak kullanılmaya başlamıştır.

1.1.1. Cobalt- 60 Cihazı
Co-60 teleterapi cihazları 1952 yılından beri radyoterapide süper voltaj tedavi cihazı
olarak kullanılmaktadır. Işın kaynağı olarak Co-60 radyoizotopu kullanılır. Co–60 doğada
doğal halde bulunan, radyoaktif olmayan Co–59 çekirdeğinin nötronla bombardıman
edilmesi sonucu elde edilir. Nötron kaynağı olarak ise her fisyon başına ortalama 3,8
elektron yayımlayan Cf–252 (Kaliforniyum) kullanılır. Kararlı Co–59 metali ince bir nikel
tabakası ile kaplanır ve düşük karbonlu paslanmaz çelik (316L) bir kapsülün içine konularak
(darbeli tungsten asal gaz kaynağı) yöntemi ile 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. Zaten
çelik bir kapsülle kaplanmış olarak reaktöre konulan bu kaynak, reaktörden çıkarıldıktan
sonra ikinci bir çelik kapsül içine daha konularak yeniden kaynak yapılır. Bu tip kaynaklara
“çift kapsüllü” kaynaklar denir. Çift kapsüllü Co–60 kaynaklar, çok zorlu sızıntı, basınç,
sıcaklık, darbelere, titreşim, delik, eğilip bükülme testlerine tabi tutulmuş, taşınım ve
kullanım sırasında güvenliği garantiye alacak şekilde dizayn edilmiştir.

Şekil 1.1: Co–60 teleterapi kaynağı
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1,333 MeV’e (megaelektronvolt) varan güçlü gama ışınları ile yüksek tahrip gücü,
derin yerlere iyi bir şekilde girebilmesi, küçük boyutları (2 cm çapında bir silindir),
kemiklerde gölge yapmaması Co-60’ın yaptığı ışınımın önemli özelliklerindendir. Teleterapi
cihazında kullanılan kaynağın aktivitesi, genel olarak 5,000 ile 15,000 (Curie) Ci arasında
değişmekle birlikte 3,000 Ci‘den daha düşük aktiviteye sahip olan kaynaklar yenileriyle
değiştirilir. Bu ise 5 ile 7 yıl arası kullanımdan sonra kaynağın yenilenmesini gerektirir.
Co–60 ünitelerinde foton demeti üretiminde yüksek aktiviteli kaynaklar
kullanıldığından, doz şiddeti radyoaktif bozunum sebebiyle zamanla azalır. Aktivitedeki bu
azalma yılda yaklaşık % 1’dir. 5,27 yıl sonra (Co–60 radyoaktif izotopunun yarılanma
süresidir) tedavi için gerekli süre ilk tedaviler için gerekli sürenin yaklaşık olarak iki katı
daha uzundur. Tedavi süresini uzun tutmak, hastaların büyük bir bölümünde sıkıntı yaratır.
Çünkü hastanın tedavi süresince hareket etme ihtimalini arttırır. Bu yüzden en az 5 yılda bir
kaynak değiştirilmelidir.
Co-60 kaynakları 1 cm kalınlığında 1-2 cm çapında daire şeklinde diskler veya 2 cm
uzunluğunda 1 cm çapında tüfek kurşunu veya birkaç hap şeklinde kaynakların
gruplanmasıyla oluşan 1-2 cm çapında küre şeklindedir. Sürekli ışıma yaptığı için kaynağın
özel yöntemlerle zırhlanması gerekir.
Teleterapi cihazında kaynak ağırlığı yaklaşık 1 ton olan wolfram ve kurşundan
yapılmış bir kafa içerisinde muhafaza edilir. Cihaz kafasına kaynağın yüklenmesini ve
çıkarılmasını kolaylaştırmak için Co-60 kapsülü wolfram ve zayıflatılmış uranyumdan
yapılmış bir çekmece üzerine monte edilmiştir. Cihazın kafasına yerleştirilen kaynak, cihazın
çalışması esnasında uzaktan kumandayla kolimatörün ağzına getirilir. Bunun için genellikle
disk sistemi veya çekmece sistemi kullanılır. Bütün radyoizotop cihazlarında kaynak,
elektrik kesildiğinde otomatik olarak kapalı duruma geçecek şekilde dizayn edilmiştir.

Şekil 1.2: Co–60 cihazının kafası

Co-60 cihazı kaynağın bulunduğu kafa, ışının hastaya gönderildiği kolimatör, kafanın
80 ya da 100 cm’lik izomerkez etrafında dönmesini sağlayan gantri, hastanın tedavi edildiği
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masa ve cihazın uzaktan kontrolünü sağlayan konsoldan oluşur. Ortalama 1.25 MeV gamma
ışıması yapan cihazın gantry bölümü bir dönme ekseni etrafında 360 derece dönebilir. Co-60
kurşun ile koruma içerisindedir. Tedavi başladığında kaynak kolimatör hizasına gelerek
ışınlamaya başlar. Kolimatör ile alan büyüklüğü ayarlanır. Işınlamalar ön, arka, yan açılı ya
da hareketli olarak belli açı aralığında yapılabilir.
Co-60 makineleri 10 cm'ye kadar derinlikte yerleşmiş (= 20 cm hasta kalınlığı)
tümörlerin tedavisinde kullanılabilir. Cilt dozları yüksektir, saha kenarındaki doz dağılımları
çok iyi değildir. Tedavi planlamaları mutlaka bu özellikler göz önüne alınarak yapılmalı ve
kalınlığı 20 cm'den fazla olan hastaların özellikle karın, kalça bölgelerinde yerleşmiş
tümörlerinde diğer bir eksternal radyoterapi cihazı olan lineer hızlandırıcılar kullanılmalıdır.

Resim 1.1: Co–60 cihazları

1.1.2. Yüklü Parçacık Hızlandırıcılar (Akseleratörler)
Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanarak yüklü parçacıkları hızlandıran
cihazlardır. Kontrol devreleri ile ışının enerjisi değiştirilebilmekte, üretilen elektronlar

6

hızlandırıldıktan sonra ya doğrudan yüzeye yerleşimli tümörlerin tedavisinde, ya da bir
hedefe çarptırılıp foton enerjisine dönüştürülerek derin yerleşimli tümörlerin tedavisinde
kullanılmaktadır.

1.1.2.1. Lineer Hızlandırıcılar
Lineer hızlandırma, elektronların bir tüp boyunca yüksek frekanslı elektro manyetik
dalga (EMD) kullanılarak hızlandırılması işlemine denir. Elektron hızlandırma işleminde
kullanılan elektro manyetik dalganın frekansı, 3000 MHz civarındadır. Lineer hızlandırıcıyı
oluşturan bölümler şunlardır:








Güç kaynağı
Modülatör
Elektron tabancası
Magnetron veya klystron
Dalga kılavuzu
Hızlandırıcı tüp
Tedavi başlığı

Şekil 1.3: Lineer hızlandırıcının şeması

Lineer hızlandırıcıların özellikleri şunlardır:




6 MeV’den küçük enerjilerde elektronlar düz olarak çıkıp yüksek atom numaralı
tungstenden yapılmış targete çarparak x ışını oluşturur.
Daha yüksek enerjili elektronlar genelde 270° döndürülerek targete çarptırılır ve
X- ışınları oluşturulur.
Işınlar hastaya verilmeden önce düzeltici filtrelerden geçirilir. Bu filtreler
Wolfram veya alüminyumdan yapılmıştır.
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Cihazın kafasının içinde primer kolimatörler, monitör iyon odaları, ışık huzme
sistemi ve ayna sistemi bulunur.
Ayarlanabilir kolimatörler standart asimetrik veya multilif kolimatörler olabilir.
Standart wedge ve koruma blok tepsisi için özel yerler vardır.

X- ışını tüpünde olduğu gibi ısıtılarak serbest hale getirilen elektronlar, daha yüksek
kinetik enerjiye sahip olmaları için elektromanyetik alan içinde hızlandırılır. Bu şekilde 4 ile
25 MeV (milyon elektron volt) enerjisinde elektronlar ve hedefe çarptırılmaları ile 4 ile 25
MV (mega volt-milyon volt) enerjisinde X- ışınları meydana gelir. Konvansiyonel X- ışını
tüplerinde elektronların 400 kV’tan fazla hızlandırılmaları mümkün değildir. Bu nedenle
lineer hızlandırıcılarda yüksek frekanslı manyetik dalga odacıkları kullanılır. Bu şekilde (-)
yüklü elektronların manyetik alandan etkilenerek hızlanması sonucu, yüksek kinetik enerji
kazanmaları mümkün olur.

Şekil 1.4: Hızlandırma mekanizması

Elektron hızlandırılması: İletken bir metalden oluşan silindir şeklindeki odacıklar
içinde (8 cm çap), 3000 MHz frekansta titreşim oluşturulur. Odacıkta oluşan bu yüksek
frekanslı elektromanyetik dalga, silindirin ortasındaki kanala iletilir ve elektron odacıktan
odacığa silindir eksenindeki bu kanal boyunca doğrusal olarak ileriye gittikçe hızlanır.
Silindirin çıkışında elektronların hızları, odacıkta aldıkları hızları toplamına eşittir.

Resim 1.2: Hızlandırıcı tüp kesiti
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Lineer hızlandırıcıların çalışma ilkesi şöyledir:






Elektrik akımı modülatörde depolanır. Güç sağlayıcı modülatöre DC güç
sağlayarak ‘Hidrojen Thyratron’ tüpünü tetikler.
Modülatörden sağlanan yüksek voltajlı DC güç, belli aralıklarla darbeler halinde
magnetron ya da klystrona ve elektron tabancasına eş zamanlı olarak uygulanır.
Radar dalgalarını (mikrodalgalar) elde etmekte kullanılan magnetron veya
klystron gibi özel tüplerden, frekansı yaklaşık 3000 MHz olan elektromagnetik
dalgalar elde edilir.
Havası tamamen boşaltılmış dalga hızlandırıcı tüp içine sevk edilen
elektromagnetik dalgaların hızı, tüpün özel yapısı nedeniyle ışık hızından daha
azdır.
Elektron tabancası ile elde edilen elektronlarda yaklaşık 50 keV'luk enerji ile
hızlandırıcı tüp içine enjekte edilir.


Magnetron, mikrodalga üreten bir cihazdır. Mikrosaniye mertebesindeki aralıklarda
mikrodalga atımları üretir. Saniyede birkaç yüz atım oluşur. Her atım içindeki mikrodalganın
frekansı 3000 MHz'dir. 6 MV ya da düşük enerjili linaklarda magnetronların çıkış gücü
2MW'dur.
Klystron, mikrodalga üretmez. Mikrodalga güçlendiricisi olarak görev yapar. Düşük
güçteki osilatörler tarafından üretilen mikrodalgalar güçlendirilmek üzere klystrona
gönderilir. Yüksek enerjili linaklarda kullanılan klystronlar, 5 MW çıkış gücü ile 25 MV'a
kadar enerji üretilebilmektedir. Klystronların doz stabilitesi magnetronlara göre daha iyidir.

Şekil 1.5: Lineer hızlandırıcıların genel dizaynı

9

Lineer hızlandırıcılar enerji düzeyine göre 2 gruba ayrılır:


Düşük enerjili lineer hızlandırıcılar, derin doz özellikleri Cobalt-60 cihazlarına
benzeyen cihazlardır. Ancak ışının denetimi, saha kenarlarındaki doz keskinliği
yönünden Cobalt-60 cihazlarına belirgin üstünlük sağlar.



Yüksek enerjili lineer hızlandırıcılar, kalın hastaların derin yerleşimli
tümörlerinin kolaylıkla ışınlanmasına imkân veren yüksek enerjili foton üreten
ve saha kenarlarındaki doz dağılım üstünlüğünü sürdüren lineer
hızlandırıcılardır.

Lineer hızlandırıcılarda çıkan ışınların odak noktası çok küçüktür (2-3 mm). Bu
nedenle radyasyon huzmesinin sınırları keskindir. Yani penumbra oldukça düşüktür. Işınların
alan büyüklüğü boyunca homojen bir yapıya sahip olmaları için düzeltici filtrelerden
geçirilir. Elektron ışınlarında saçıcı filtreler, (scatteringfilter) x ışınlarında ise düzeltici
filtreler (fiatteningfilter) kullanılır.
Günümüzün modern teknoloji ürünü yeni lineer hızlandırıcılar, düşük ve yüksek
olarak 2 foton, 4-6 kademeli elektron enerjileri üretebilmekte, otomatik olarak ışının dozu,
kalitesi kontrol edilebilmekte, ek donanımları aracılığıyla ışını kendisi şekillendirebilmekte
(multileafcollimator-) MLC radyoterapi alanlarının doğrulamasını (portal görüntüleme)
yapabilmektedir.

Resim 1.3: Lineer hızlandırıcılar
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Orta-voltaj yüzeysel röntgen cihazları: Enerjisi 300 kV olan X- ışınları üreten cihazlardır.
Bu tipteki cihazlar, enerjisinin maksimum dozunu vücut yüzeyine verir. Bu nedenle deri
kanserleri gibi yüzeysel tümörler için kullanılır.

Resim 1.4: Orta-voltaj tedavi cihazı

1.2. İnternal Radyoterapi ( Brakiterapi) Cihazları
Radyoaktif kaynakların veya kaynak taşıyıcı aygıtların vücut yüzeyine, doku içine ve
vücut boşluklarına yerleştirilmesiyle yapılan radyoterapi yöntemidir.
Günümüzde çapı 1 mm'nin altına indirilmiş minik kaynaklar kullanan uzaktan
yüklemeli (remoteafterloading) sistemler gelişmiştir. Kullanılan kaynaktan uzaklaştıkça hızlı
doz azalması nedeniyle yakın komşuluğunda kritik organ bulunan kanser yerleşim
bölgelerinde eksternal radyoterapi ile birlikte doz tamamlayıcı olarak (örneğin rahim, rahim
ağzı, bronş, meme, yumuşak doku kanserlerinde) kullanılabilir. Bazı göz tümörleri (koroidal
malign melanom), erken evre rahim, rahim ağzında yerleşmiş kanserlerde tek başına küratif
amaçla ya da ileri evre bazı kanserlerde (bronş, safra yolu gibi) yakınmaları azaltmak için
kullanılabilir.

Resim 1.5: Brakiterapi cihazları ve vücuda yerleştirilen aktif radyasyon kaynağı
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Gama ışınları veren kapalı kaynaklar ve beta parçacıkları kullanılır. Bu tedavinin
amacı, radyasyon kaynağının hastanın cilt, beden boşluğu veya dokusu içine yerleştirilerek
yalnızca o bölgede yüksek doz toplanmasını sağlamaktır. Doz kaynaktan uzaklaştıkça çok
hızlı bir biçimde azalmaktadır. Böylece kaynağa temas halinde olan veya yakınına yerleşik
olan tümör maksimum doz alırken, tümör etrafındaki normal doku elemanlarının dozu çok
düşük olmaktadır.

Resim 1.6: Brakiterapi cihazı

Resim 1.7: Brakiterapi ile hasta tedavisi

Resim 1.8: Yüksek doz hızlı iridyum-192 brakiterapi cihazı ile tedavi
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1.2.1. İnterstisyel (Doku içi) Radyoterapi
Radyoaktif kaynakların tümörü sınırlayacak şekilde doku içine yerleştirilmesi esasına
dayanır. Burada iğne, tel, şerit ve tanecik şeklindeki radyoizotoplar kullanılır. Genellikle
gama ışını veren ve konulduğu yerin 1-2 cm çevresinde en yüksek doz sağlayan maddeler
kullanılır. Kısa yarı ömürlü olan maddeler doku içine bırakılır, uzun yarı ömürlü olanlar belli
bir doz verildikten sonra çıkarılır. Bu uygulamada Ra-226, Co-60, Cs-137, Ir-192, I-125, Ta182, Au-198, Cf-252, Pd-103, Sm-145 radyoizotopları kullanılır.
En sık olarak meme, dudak, ağız boşluğu yerleşimli tümörlerde bu yöntem kullanılır.
Bu tedavi, harici radyoterapinin tamamlayıcısı olabileceği gibi esas tedavi olarak da
kullanılabilir. Özellikle daha önce harici radyoterapi uygulanmış hastalarda izlenen yerel
nüks durumlarında, çevre normal dokulara asgari hasarla tümörlü dokuya yeterli doz
verilebilmesi avantajı ile ayrıcalıklı bir yöntemdir. Bu amaçla en sık İridyum-192 ve
Sezyum-137 elementleri kullanılır. Bu maddeler çok ince iğneler, kablolar ya da tüpler
şeklindedir ve bu radyoaktif kaynaklar spinal anestezi ya da genel anestezi altında tümörlü
doku çevresine belirli bir sistem dahilinde yerleştirilir. Doğru pozisyonda olup olmadıkları,
mutlaka röntgen filmi alınarak kontrol edilir. Bu tel ya da tüpler, önceden saat ve dakika
bazında hassasiyetle hesaplanan sürede (ortalama 3-4 gün) doku içinde kalır. Bu süre
içerisinde hasta, ilgili serviste, ayrı bir odada, özel güvenlik önlemleri altında kalır ve süre
sonunda radyoaktif kaynakların yine spinal ya da genel anestezi ile çıkartılmasının ardından
taburcu edilir.
Kaynaklar hastanın vücudunda bulunduğu sürece alınacak basit fakat çok
önemli önlemler şunlardır:








Hasta mutlaka yalnız kalacağı bir odaya alınır.
Yayılan radyasyonu emmesi için yatağın iki kenarına kalın kurşun levhalar
yerleştirilir.
Gereksiz radyasyona maruz kalmamak için doktor, hemşire ve diğer personel
hasta odasına sadece gerekli olduğu durumlarda uğrar ve çok kısa süre kalır.
Çok özel durumlar dışında refakatçi kalmasına izin verilmez, verilse de hasta ile
aynı odada kalmaz.
Çok özel durumlar dışında ziyaretçi kabul edilmez, edilse de ziyaret çok kısa
süreli olur.
Çocukların ve hamile bayanların ziyaretine kesinlikle izin verilmez.
Bazen odadaki radyasyon seviyesini tespit etmek için özel bir ölçüm yapmak
gerekebilir. Bu gibi durumlarda Geiger sayacı denilen bir cihaz kullanılır.
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Resim 1.9: Safra kesesi kanseri ve göğüs kanseri tedavisi

Resim 1.10: Geiger sayacı

1.2.2. İntrakaviter (Vücut boşluklarına uygulanan) Radyoterapi
Radyoaktif kaynakların özel aplikatörler yardımıyla, doğal bir vücut boşluğuna,
ışınlanacak doku ile temas edecek şekilde yerleştirilmesi ile yapılan tedavidir. Kaynaklar
belli bir doz verilinceye kadar hastada bırakıldıktan sonra çıkarılır. Genellikle uzun yarı
ömürlü radyoizotoplar tercih edilir. Bu uygulamada sonradan yüklemeli (after loading)
uzaktan kumandalı Co-60, Cs-137veIr-197 kaynaklarıyla çalışan cihazlar kullanılır.
En yaygın kullanım alanı jinekolojik kanserler, bronş ve yemek borusu kanserleridir.
Çoğunlukla önce external radyoterapi uygulanır, takiben hastalık bölgesinde dozu
arttırabilmek için internal radyoterapiye geçilir. Bu amaçla en sık kullanılan radyoaktif
madde Sezyum-137 elementidir. Sezyum kaynağı, konulduğu yerde muhafaza edilebilmesi
için bir uygulayıcı cihazın içine konulur. Cihaz tüplerle aplikatörlere bağlıdır. Aplikatörler
radyoaktif değildirler. Bunlar genellikle ağrılı olmayan bir işlemle örneğin sadece vajinaya
(ovoid) ya da vajina ile birlikte rahim içine (tandem) yerleştirilir. Bazı hastalar için
uygulamadan önce sakinleştirici gerekebilir. Çok nadiren vücudun alt yarısının
uyuşturulduğu spinal anesteziye gerek duyulur. Aplikatörler yerleştirildikten sonra, doğru
pozisyonda olup olmadıklarının kontrolü için röntgen filmi alınır, gerekirse düzeltme yapılır.
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Tedavi başlamadan önce, bu bölgeye yakın kritik organlardan mesane ve rektuma
problar yerleştirilerek bu organların alacağı dozlar bir monitör yardımıyla görüntülenir. Bu
organların belirli bir dozdan fazla almalarına izin verilmez. Aplikatörler yerleştirildikten
sonra personel oda dışına çıkar, radyoaktif kaynaklar dışarıdan otomatik olarak yerleştirilir.
Tedavi bitiminde de otomatik olarak geri çekilir. After loading ya da otomatik yükleme
denilen bu teknikle personelin doz alması önlenmiş olur. Tedavi çoğu merkezde ortalama
birkaç saat sürer. Hasta bu süre boyunca mümkün olduğunca hareket etmemeye çalışmalıdır.
Çünkü aplikatörler yerinden oynayabilir ve bu doz dağılımını bozar. Tedavi için önceden
belirlenen süre tamamlandığında hasta evine döner. Bu işlem genellikle birer hafta ara ile
birkaç kez tekrarlanır. İşlem sonunda radyoaktif kaynak kapatılıp, aplikatörler
çıkartıldığında, tüm radyoaktif belirtiler ortadan kalkar. Hasta asla radyasyon bulaştırıcı
değildir.Hastanın, bu korku nedeniyle insan ilişkilerini sınırlamasına kesinlikle gerek yoktur.
Bu işlemden sonra vajinayı temiz tutmak amacıyla birkaç gün vajinal koruma önerilir.
Sezyum yerleştirilmesi sonrası, ileride açıklanacak olan mide ve karın bölgesi radyoterapisi
yan etkilerine benzer etkiler izlenebilir. Sezyum uygulaması sonrası düşük de olsa bir lokal
enfeksiyon riski vardır.

Resim 1.11: Uygulamada kullanılan aplikatör

Resim 1.12: Bronş kanseri tedavisi
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1.2.3. Kontakt (Temas ) Radyoterapi
Yüzeysel tedavi yöntemidir. Plak ve kalıp şeklindeki aplikatörler cilt kanserlerinin ve
göz tümörlerinin tedavisinde kullanılır. Aplikatörler Ra–226, Co–60, Cs–137, P–32
radyoaktif izotoplarından yapılmıştır.

Şekil 1.7: Göz tümörünün tedavisi

1.3. Sistemik Selektif Radyoterapi
Sistemik selektif radyoterapide, radyoaktif madde damar içine verilerek hastalıklı
organda daha yoğun şekilde toplanması ve hastalıklı organın ışınlanması hedeflenir. Beta
parçacıkları ve gama ışınları veren açık kaynaklar sıvı ve kolloid şeklinde kullanılır. Bu
uygulama için en iyi örnek tiroid kanserlerinde I–131 (yarı ömrü 8,05 gün) ve metastatik
kemik tümörlerinde Sr–89 (yarı ömrü 50,6 gün), over tümörlerinde P-32 uygulamasıdır.
Bunlardan başka Na–24, Au–198, radyoizotopları da kullanılmaktadır.
Son yıllarda radyoterapi cihazlarındaki teknolojik yenilikler ve bilgisayar
sistemlerindeki hızlı gelişimin bu cihazlara ve klinik uygulamalara yansıması ile kanser
radyoterapisinde çok büyük ilerlemeler olmuştur. Günümüzde eksternal ışın radyasyon
tedavisinin pek çok farklı yöntemi kanser tedavisi amacıyla denenmekte ve kullanılmaktadır.
Radyoterapide gelişen yeni yöntemler şunlardır:


Klasik 3B-KRT, ışınlanan tümör ve çevredeki normal dokular üç boyutlu olarak
belirlendiği için hem tümörün iyi bir şekilde ışınlanması sağlanır hem de çevre
sağlıklı dokular korunabilir.



Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART veya IMRT), bir tümöre veya vücuttaki
belirli hedef bölgelere kesin radyasyon dozları veren yüksek hassasiyette,
gelişmiş bir radyoterapi yöntemidir.



Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT), günlük görüntüleme tekniklerinin
kullanılması ile tedavi sırasında tümörün gerçek boyutunun, yerleşiminin ve
koordinatlarının doğru olarak belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

16



Stereotaktik radyoterapi, görüntüleme teknikleri ile elde edilen bilgilerle tedavi
edilecek hedef tümöre maksimum çevresindeki normal dokulara ise minimum
doz uygulamak için birçok farklı açıdan aynı merkeze yönelen ışın demetleri
prensibine dayanmaktadır. Stereotaktik radyo cerrahi olarak da
adlandırılmaktadır.



Gamaknife, sadece beyinde kulak memesi hizasına kadar olan lezyonlarda
kullanılır. Daha aşağıda ve vücutta olan hastalıklarda kullanılamaz.



Tomoterapi, bir tür görüntü-kılavuzluğunda IMRT'dir. Tomoterapi cihazı BT
görüntüleme aygıtı ile eksternal-ışın radyasyon tedavi makinesi karışımı melez
bir araçtır. Tomoterapi makinesinin hem görüntüleme hem de tedavi için
radyasyon veren bölümü, BT cihazı gibi hastanın etrafında tamamen dönebilir.
Tomoterapi cihazları hastadaki tümöre ait görüntüleri tedavi seanslarından
hemen önce elde ederek tümörün kesin olarak hedeflenmesine ve normal
dokunun korunmasına olanak sağlar.



Proton-terapi, eksternal-ışın radyasyon tedavisi yukarıda açıklanan foton
ışınlarıyla olduğu gibi proton ışınları ile de uygulanabilir. Protonlar bir tür
yüklü parçacıktır. Proton ışınlarının foton ışınlarından başlıca farkı, yaşayan
dokularda enerji biriktirmeleridir. Fotonların dokuya ilerlerken yolda küçük
paketler halinde enerji depolamalarına karşın, protonlar enerjilerinin büyük
kısmını yolun sonunda biriktirir (Buna Bragg zirvesi denir.) ve yolda daha az
enerji birikimi yapar. Teorik olarak protonların kullanımı tümöre daha yüksek
dozda radyasyon iletilmesine olanak tanıyarak normal dokuların maruz kaldığı
radyasyon miktarını azaltır.

Resim 1.13: Proton tedavi cihazları



Novalis: Beyin tümörlerine yönelik tasarlanan bu cihaz ile masa ve lineer
hızlandırıcı özellikleri ile diğer tümör çeşitleri için de tedavi mümkün
kılınmıştır. MLC sistemine sahip olan Novalis'de diğer MLC’lerden farklı
olarak mikro-MLC sistemi bulunmaktadır. Bu sayede çok küçük tümörler de
tedavi edilebilmektedir. Hem stereotaktik radyo cerrahi hem de IMRT
planlaması yapılabilen bu sistemde ters planlama algoritması ile 3-boyutlu
planlama yapılmaktadır.
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Cyberknife, dünyadaki ilk invaziv sabitleme olmaksızın, görüntü eşliğinde
robotik radyo cerrahi çözümüdür.

Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaksal olarak kullanılarak beyindeki ve
vücuttaki kanserli bölgeler yüksek dozlarla tedavi edilebilmektedir. Aynı zamanda normal
dokular, radyasyonunun etkilerinden maksimum oranda korunabilmektedir. Bilgisayar
kontrollü robot teknolojisi ile tedavi cihazı, hasta etrafında adeta dans ederek dönmekte ve
yüzlerce açıdan ışınlama yaparak tedaviyi gerçekleştirmektedir.

Resim 1.14: Cyberknife tedavi cihazı



Dört Boyutlu Radyoterapi (4BRT): Günümüzde gelinen son nokta, GKRT’ye
zaman boyutunu entegre eden bir radyoterapi yöntemi olan dört boyutlu
radyoterapi (4BRT) yöntemidir. Solunuma bağlı olarak hem göğüs kafesi hem
de karın içindeki organlar hareket etmekte, bu hareketi planlama kapsamında
değerlendirmek ve organ ile tümör hareketini izlemek 4BRT’nin temelini
oluşturmaktadır. Solunum hareketini izlemek için özel bir blok, kemer ya da
yelek üzerine yerleştirilen kızıl ötesi belirteçler özel kameralarla
izlenebilmektedir. Bunu özel bir tomografi ile birleştirmekte ve solunumu on
ayrı faza ayırarak her fazda organ ve tümörün nerede olduğunu
belirleyebilmekte, üç boyutlu olarak rekonstrüksiyonunu değerlendirerek
planlama yapılabilmektedir. Bu doğrultuda iki temel uygulama olasıdır: Bunlar,
tümörü izleyerek solunum fazına karar vermek (tüm solunum boyunca
bulunduğu alanı hedeflemek, ya da yalnız belli bir solunum fazında tedavi
etmek) veya her solunum fazında tümörü yok etmektir.



Hipertermi, sıcakla yapılan kanser tedavisidir. Hipertermi kanser tedavisinde
yalnız kullanılabildiği gibi diğer tedavi yöntemleri kemoterapi, radyoterapi ve
cerrahi ile birlikte uygulandığında etkisi daha da artar. Hipertermi, bir taraftan
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kanser hücreleri üzerine durdurucu ve apoptotik (programlı hücre ölümü) etkiler
yaparken diğer taraftan vücudun bağışıklık hücrelerine uyarıcı, güçlendirici
etkiler gerçekleştirir. Protein sentezini bozar, hücre membran geçirgenliğini
artırır. Lizozomları serbestleştirerek hücre ölümünü gerçekleştirebilir.
Hipertermi lokal, bölgesel ve sistemik olarak uygulanmaktadır. 42-45 derece tercih
edilmektedir.


Lokal hipertermi: Sıcaklık tümörün olduğu küçük bir bölgeye uygulanır. Farklı
tekniklerle ısıya dönüşen enerji tümöre ulaşır. Mikrodalga, radyo dalgası ve
ultrason kullanılan tekniklerdir. Tümörün yerleşimine bağlı olarak lokal
hipertermi yaklaşımına karar verilir.



Tüm vücut hipertermisi: Genellikle vücuduna yayılmış, yaygın metastaz
durumlarında kullanılır. Vücut ısısını yaklaşık 41 dereceye çıkaran teknikler
kullanılır, bunlar arasında termal odalar ve sıcak su battaniyeleri de vardır.

Resim 1.14: Hipertermi tedavisi UY
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Radyoterapi cihazlarının özelliklerini ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Co-60 cihazının yapısını ve özelliklerini
ayırt ediniz.
 Lineer hızlandırıcıların yapısını ve
özelliklerini ayırt ediniz.
 İnternal radyoterapi ( brakiterapi)
cihazlarını sıralayınız.
 İnterstisyel (doku içi) radyoterapinin
özelliklerini ve kullanım amacını ayırt
ediniz.
 İntrakaviter (vücut boşluklarına
uygulanan) radyoterapinin özelliklerini
ve kullanım amacını ayırt ediniz.
 Kontakt (temas ) radyoterapinin
özelliklerini ve kullanım amacını ayırt
ediniz.
 Sistemik selektif radyoterapinin
özelliklerini ve kullanım amacını ayırt
ediniz.

 İnternet ve çeşitli kaynaklardan
radyoterapi cihazlarını araştırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki external radyoterapi (teleterapi) ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Derinde yerleşmiş ve geniş alan ışınlamasının gerektiği tüm kanser türlerinde
kullanılabilir.
B) Işınlama hastaya tek bir alandan verilir. Karşılıklı paralel iki alandan veya üç-dört
alandan girilerek de verilebilir.
C) Radyoaktif kaynak ile hasta arasında 80-100 cm kadar uzaklık bulunur.
D) Radyasyonun vücuda dışarıdan değil değişik tekniklerle içeriden verilmesi
esasına dayanır.
E) Işınlama hastaya karşılıklı paralel iki alandan veya üç-dört alandan girilerek de
verilebilir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Co-60 cihazlarının özelliklerinden birisi değildir?
A) Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanarak yüklü parçacıkları
hızlandıran cihazlardır.
B) Co-60 teleterapi cihazları 1952 yılından beri radyoterapide süper voltaj tedavi
cihazı olarak kullanılmaktadır.
C) Işın kaynağı olarak Co-60 radyoizotopu kullanılır.
D) Sürekli ışıma yaptığı için kaynağın özel yöntemlerle zırhlanması gerekir.
E) Teleterapi cihazında kaynak ağırlığı yaklaşık 1 ton olan wolfram ve kurşundan
yapılmış bir kafa içerisinde muhafaza edilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi lineer hızlandırıcıların özelliklerinden birisi değildir?
A) 6 MeV’den küçük enerjilerde elektronlar düz olarak çıkıp yüksek atom numaralı
tungstenden yapılmış targete çarparak X- ışını oluşturur.
B) Enerjisi 300 kV olan X- ışınları üreten cihazlardır.
C) Işınlar hastaya verilmeden önce düzeltici filtrelerden geçirilir.
D) LİNAK cihazlarında yüksek frekanslı manyetik dalga odacıkları kullanılır.
E) Lineer hızlandırıcılarda çıkan ışınların odak noktası çok küçüktür.
4.

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif kaynakların tümörü sınırlayacak şekilde doku içine
yerleştirilmesine verilen addır?
A) Kontakt radyoterapi
B) İntrakaviter radyoterapi
C) İnterstisyel radyoterapi
D) Sistemik selektif radyoterapi
E) Hipertermi
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5.

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif maddenin damar içine verilerek hastalıklı organda
daha yoğun şekilde toplanması ve hastalıklı organın ışınlanmasıdır?
A) İnterstisyel radyoterapi
B) Hipertermi
C) İntrakaviter radyoterapi
D) Kontakt radyoterapi
E) Sistemik selektif radyoterapi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda radyoterapi uygulamaları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Radyoterapi uygulamalarının yan etkilerini araştırınız.

2. RADYOTERAPİ UYGULAMALARI
Radyoterapide planlama tedavinin amacına göre yapılır. Tedavi planlaması
simülasyon işlemi ile yapılır. Simülasyon, basit alan tedavisi yapılacak hastalarda
konvansiyonel simülatör, kompleks alan tedavisinde de CT veya PET-CT simülatör cihazıyla
yapılır. CT'den gelen görüntüler bilgisayarlı tedavi planlama sistemine aktarılır ve tedavi
edilecek bölge ve çevre organlar doktorlar tarafından konturlanır. Radyoterapi cihazlarından
uygun ve doğru dozda radyasyon verilmesini sağlayan ve denetleyen radyoterapi fizikçisidir.
Fizikçi ve hekim beraber çalışarak tümör bölgesine mümkün olan en yüksek dozun
uygulanmasını sağlarken normal dokular için en az doz verilecek tedavi planını 3 boyutlu
özel bir bilgisayar sistemi ile planlar. Bilgisayarlı planlama sistemi ile 3 boyutlu konformal
radyoterapi, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) veya volümetrik ark tedavisi (VMAT)
yapılabilmektedir.
Radyoterapide klasik olarak “fraksiyone/ bölünmüş” tedavi kullanılır ve her fx dozu
eşittir. Haftada 5 fx ve her fx'da genellikle 1.8-2 Gy’lik dozların kullanıldığı şemaya
“konvansiyonel tedavi” denir. Her tedavi alanı her fx'da ışınlanmalıdır. Tedavi sonunda
ulaşılan toplam doz ve her fx dozu ışınlanan sahanın genişliği ile ters orantılıdır (Hastanın
toleransı açısından sahalar genişledikçe fx dozu ve toplam RT dozu düşürülmelidir.).
Hastanın Radyoterapiye toleransı, erken ve geç etkiler; toplam doza, fx dozuna,
ışınlanan alan genişliğine ve ışınlanan bölgedeki kritik organlara bağlıdır. Tedaviye toleransı
düşük olan hastada toplam dozlarda azaltma, tedavi alanlarında küçültme, hatta tedaviye
geçici olarak ara verme söz konusu olabilir.
RT gören hastanın klinik takibi önemlidir. Hasta, tedavi süresince her hafta en az bir
defa muayene için doktoruna gönderilmelidir. Hastaların RT süresince bazı tetkiklerinin
(genellikle kan sayımı) belirli aralarla yapılması gereklidir. Hastanın daha önce RT görüp
görmediği, eğer görmüş ise eski tedavi alanları ile yeni tedavi alanlarının komşuluğu çok
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önemlidir. Daha sonraki tedavilerde yardımcı olmak amacıyla alan kenarlarına ve merkezine
nokta şeklinde tatuaj yapılmalıdır.

Hedef volümün (tedavi alanı/tedavi hacmi) tanımlaması
Radyoterapide tedavi planlamanın amacı hedef volümde homojen doz dağılımını
sağlarken çevre normal dokuya da en az dozu vermek, dolayısıyla en yüksek tümör
kontrolüne karşın en az normal doku hasarı oluşturmaktır. Planlama tedavinin amacına göre
yapılır ve öncesinde klinik değerlendirme, tedavi kararı gibi ön hazırlıklara gereksinim
vardır. Ayrıca her aşamada ekip çalışması esastır.
Planlama ve daha sonraki kayıt aşamalarında, değişik merkezler arasında ortak bir dil
kullanılması, yapılan işlemin anlaşılabilir olması ve sonuçların karşılaştırılması açısından
zorunludur. Tedavi parametrelerini belirleyebilmek ve tümör yerleşimi ile yayılımını tedavi
planlamasında doğru tanımlayabilmek için ICRU (International Comission on Radiation
Units and Measurements) tarafından raporlar yayınlanmıştır. Bu raporlar eksternal
tedavilerde foton enerjileri için ICRU 50 (1993) - 62 (1999) numaralı raporları, elektron
enerjileri için ICRU 71 (2004) raporu ve brakiterapide de ICRU 38 (1985), ICRU 58 (1958)
ve ICRU 72 (2004) numaralı raporlarıdır. Proton enerjileri içinse 2007'de ICRU 78 raporu
yayınlanmıştır.
ICRU 50 ve 62 raporlarında volüm tanımları yapılmıştır. Volüm tanımlamalarının
doğru olarak uygulanması, tedavide büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde eksternal radyoterapide ICRU 50 ve 62, jinekolojik intrakaviter
uygulamalarda da ICRU 38 kullanımı önerilmektedir.
1993 ICRU 50’ye göre volüm tanımlamaları







GTV (Gross tumor volume - Gross Tümör Volümü): Tümörün makroskopik
görünümüdür. Klinik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle saptanabilir
(görülebilir, palpe edilebilir) tümör volümünü tanımlar.
CTV (Clinical target volume- Klinik hedef volüm): Mikroskobik hastalığın
yayılabileceği veya klinik deneyimle yayılma olasılığı yüksek olduğu bilinen
bölge + GTV'ü tanımlar
PTV (Planning target volume- Planlanan hedef volüm) : Fizyolojik veya teknik
nedenlerle tedavi alanını CTV'den biraz daha büyük saptanan volümü tanımlar.
Fizyolojik nedenler, solunum, mesane ve rektum doluluğu gibi. Teknik
nedenler, hasta hareketi, maske hareketi, masa haretketi gibi.
TV (Treated volume-Tedavi volümü): Minimum komplikasyon yaratabilecek
referans izodozun kapsadığı volümü tanımlar.
IV (Irradiated volume- ışınlanan volüm): Normal doku tolerans dozları
dahilinde anlamlı miktarda dozları alan volümü tanımlar.
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Resim 2.1: ICRU 50 raporuna göre tedavi volümleri

1999 ICRU 62’ye göre volüm tanımlamaları
ICRU 50’ye göre tanımlanan volümlere ek olarak İnternal Hedef Volüm (ITV), Riskli
Organ Planlama Volümü (PRV) adlı 2 ek volüm ve İnternal Margin (İM), Set up Margin
(SM) Organ at Risk (OAR) ve Conformity İndex (C1) kavramları eklenmiştir.






İM (İnternal Margin / İç pay): Hastanın bedenine bağlı engellenemeyen
fizyolojik hareketliliği tanımlar. Solunum, yutkunma, mesane doluluğu, akciğer
hareketi, bağırsak hareketleri vb.
SM (Setup Margin/ Setup payı): Tedavi ve tekniğe bağlı engellenmeyen, kabul
edilebilir, günlük değişebilen hareketliliği tanımlar. Hasta hareketi, tedavi
aygıtının hareketleri, setup hataları vb.
OAR (Organ at Risk): Tedavi planında ve dozda değişikliğe neden olabilecek,
tedavi alanı içinde kalması olası yapılardır (Medulla spinalis, akciğer, kalp,
böbrek, göz vb.).
ITV:(Internal Target Volume -İnternal Hedef Volüm): CTV + IM'inden oluşan
volümü tanımlar.
PRV (Planning Organ at Risk Volum): PTV içine tedavi sırasında girebilecek
OAR volümünü tanımlar.

ICRU 62'ye göre radyoterapi planlamada önce GTV ve CTV tanımlanır. Sonra İM ve
SM I eklenerek PTV oluşturulur. Riskli organlar tanımlanır, PRV göz önüne alınarak TV ve
IV belirlenir.


Setup ve tedavi

Sorumlu doktorun, hastanın ilk tedavisinde ve sonrasında belirli aralıklarla mutlaka
nezaret etmesi gereklidir. Bu hem konvansiyonel tedaviler hem de gelişmiş tedavi planlama
ve uygulama sistemleri için geçerlidir. Oldukça iyi hazırlanmış bir tedavi planının
uygulanabilirliği, doktorun varsa gerekli düzeltme ve modifikasyonları yapmasına bağlıdır.
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Konvansiyonel tedavilerde, tedavinin gerçekten plana uygun olup olmadığının
kontrolünde portal filmler kullanılır. Bu filmler, hasta tedavi aygıtındayken belirli aralıklarla
çekilir ve simülasyon filmi ile karşılaştırılarak, tedavinin uygunluğu kontrol edilir.

Resim 2.2: Simülasyon ve port filmi



Kalite kontrol

Radyoterapide kalite kontrolü olmazsa olmaz işlemdir. Kalite kontrolü hasta
bilgilerinin dosyalanmasından, tedavi sonrası izleme dek devam eden programlı
mekanizmaları içerir. Süreçteki herhangi bir yerdeki aksama tüm işleyişi etkileyeceği için
kontrol mekanizmalarının standardize edilmesi ve bu standartların da işlerliğinin
sürdürülmesi hasta açısından, klinik ve ekonomik açıdan, istenilen başarı için şarttır.

Resim 2.3: Kalite kontrol ve bileşenleri



Radyoterapide tedavi alanları

Radyoterapide tedavi alanları, bu alanları ışınlayacak ışın demetlerinin sayısına göre
genel olarak tekli alanlar ve çoklu alanlar olarak 2 grupta toplanabilir.


Tekli tedavi alanı: Genellikle yüzeysel yerleşimli tümörlerin (Cilt
kanserleri vb.), yüzeysel lenfatik bölgelerin (supraklavikuler alan
vb.),metastatik nodüllerin ve M. spinalis gibi penetrasyonun fazla gerekli
olmadığı bölgelerde kullanılır.
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Resim 2.4: Tekli tedavi alanı



Çoklu tedavi alanları: Derin yerleşimli veya büyük tümörlerde, doz
homojenitesini sağlamak ve normal dokuyu korumak amacıyla 2 ve daha
fazla sayıda tedavi alanı ve ışın demeti kullanımıdır.

Resim 2.5: Çoklu tedavi alanları



Radyoterapinin kanser tedavisinde kullanım şekli şunlardır:






Radikal radyoterapi: Radyoterapinin tümörü tamamen kontrol altına
almak amacıyla uygulanan tedavi şeklidir. Lokal ve bölgesel hastalıklı
olgularda geçerlidir.
Adjuvan radyoterapi: Radikal tedavinin aşamasıdır. Primer tedavi
cerrahi veya kemoterapidir, ışın tedavisi mikroskopik kalıntı kontrolü
için kullanılır.
Palyatif radyoterapi: Kür şansı olmayan hastalarda var olan hastalık
belirtilerini azaltarak hastanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik
tedavilerdir. Palyatif tedavi ağrı giderici (kemik-KC metastazları), bası
azaltıcı (beyin-omurilik metastazları, VCSS), kanamaya karşı (hematüri,
menoraji, hemoptizi), küratif tedavi yapılamayan, ileri yaşta, performansı
düşük hastalarda yaşam kalitesini iyileştirmek ve tümör küçülmesini
sağlamak amacıyla uygulanır.
o
o

300 cGy x 10 fx
200 cGy x 20 fx
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o
o
o


400 cGy x 5 fx
500 cGy x 4 fx
Bir kez 800 cGy dozlarda uygulamalar vardır.

Radyoterapinin olası yan etkileri

Radyoterapinin tümör hücrelerini yok eden veya tümör hücrelerine zarar veren dozları
bazı normal hücrelere de bir miktar zarar verebilir. Tedavinin yan etkilerinin nedeni
radyasyonun bu normal hücreler üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanır.
Radyoterapinin olası yan etkileri birçok faktöre aynı anda bağlıdır: Bunlar:


Tedavi alanının genişliği ve lokalizasyonu: Alan genişledikçe
komplikasyon riski artar. Ayrıca tedavi alanının içinde yer alan kritik
organ sayısı ve hacmi arttıkça, risk artar. Her organın radyasyona direnci
farklıdır. Özellikle radyasyona toleransı az olan böbrek, karaciğer gibi
dokuların alan içinde bulunduğu durumlarda azami dikkat gerekir.



Uygulanacak toplam ve günlük doz miktarı: Gerek toplam ve gerek
günlük doz miktarı ne kadar yüksekse, yan etki riski de o kadar yüksek
olacaktır.



Hastanın yaşı ve genel durumu: Yaşlı ve vücut direnci düşük
hastalarda, genel durumu bozuk hastalarda radyoterapiye bağlı yan etkiler
daha çabuk gelişir ve daha problemli seyreder.



Tedavinin kalitesi: Doğru cihaz seçimi, doğru planlama ve tedavi
süresince dikkatli bir takiple yan etki olasılığını asgariye indirmek
mümkündür.

Radyoterapinin yan etkileri, tedavi süresince görülen "erken komplikasyonlar" ve
tedaviden bir süre sonra beliren "geç komplikasyonlar" olarak sınıflandırılır.


Radyoterapinin olası yan etkileri şunlardır:
o

Kanda görülen yan etkiler: Radyoterapi, bazen kan yapıcı
sistemin ürettiği hücreleri etkileyebilir. Radyoterapi alanı
dahilindeki kemik dokusu hacmi arttıkça (omurga, kalça kemiği
gibi) kanla ilgili yan etki riski de artar. Ayrıca kemoterapi ile
birlikte giden ya da kemoterapiden hemen sonra başlayan
radyoterapide kan ile ilgili yan etkiler daha sık görülmektedir.
Eritrositler tedavi nedeniyle azalabilir. Lökositler radyoterapi ile
azalma riski en fazla olan hücre grubudur. Trombositler,
radyoterapiye bağlı olarak pek nadiren azalabilir. Kandaki olası
yan etkileri zamanında saptayabilmek ve gerekli önlemleri
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zamanında alabilmek için radyoterapiye giren her hastaya haftanın
belli bir günü, düzenli olarak kan sayımı yapılır.
o



Ciltte görülen yan etkiler: Radyasyon tedavisinin uygulandığı her
bölgede cilde ait birtakım yan etkiler gelişebilir. Bu yan etki riski,
uygulanması planlanan toplam doz yükseldikçe artar. Yani daha
çok 5-6 hafta süren uzun süreli tedavilerde ve tedavinin ileri
dönemlerinde görülür. Koltuk altı, boyun gibi cilt dokusunun ince
olduğu bölgelerde, anüs bölgesi, ağız içi gibi mukoza dokularında
bu tip yan etki riski daha fazladır. Cilde ait yan etkiler, üzerine
basmakla solan hafif kızarıklıklarla başlar ve sulu, açık yaralara
kadar gidebilir. Cilt reaksiyonlarının büyük bölümü tedavi
bitiminden 2-4 hafta sonra kaybolur. Bazen tedavi sonrası uzun
dönemde radyoterapi alanına dahil olan ciltte noktasal tarzda koyu
lekeler kalıcı olabilir ve zararsızdır.

Tedavilerde genel olarak yapılan uygulamalar


Tedavi odasının hazırlanması: Simülasyon odasında bulunması gereken
pansuman malzemeleri (eldiven, kompres, antiseptik solüsyon) acil
durumlar için oksijen tüpü ve ekipmanları, sonda, aspiratör, stetoskop,
tansiyon aleti ve acil müdahale ilaçları (kortizon, adrenalin gibi) tedavi
odasında da bulunmalıdır. Ek olarak uygun özelliklerde bloklar ve kama
filtreler bulunur.
Ayrıca hastanın immobilizasyonunu sağlamak için boyun ışınlamalarında
baş yastığı, yapıştırıcı bant, köpük kalıplar, ağız için dil basacağı ve
mantar, kişisel maske yapımında kullanılan orfit, bolus malzemesi; meme
ışınlamalarında kolu 90 0 de tutmak için kol askısı, sırt altına konulacak
eğik düzlem gereklidir.



Hastanın hazırlanması: Hastaya tedavi ile ilgili bilgi verilmeli,
tedavinin çok kısa ve ağrısız olduğu, toplam tedavi süresinin ne kadar
olduğu ve tedavi süresince hangi önlemlerin alınması gerektiği
anlatılmalıdır.



Hastanın tedavi masasına yerleştirilmesi (set-up): Hasta tedavi
masasına yatırılır ve simülasyon fişinde tarif edilen şekilde pozisyon
verilir (Örnek: Eğer başın altında 16 cm köpük konmuşsa aynı boyutta bir
köpük konur.). Posteriorden yapılan ışınlamalarda hasta, masa tarafına
gelen sahası milar (şeffaf plastik) üzerine gelecek şekilde yatırılır.
Lazerler aracılığı ile vücut eksenleri ayarlanır ve SSD ölçülüp alanlar
fişte kaydedilen şekli ile hasta üzerinde ayarlanır. Her tedavi alanı için bir
port film çekilir.
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Tedavi uygulama aşamaları: Her tedavinin içermesi gereken aşamalar
şunlardır.
o
Hasta tedavi masasına yerleştirilir ve alanları yerine oturtmadan
lazerler aracılığı ile vücut eksenlerinin kontrolü yapılır.
o
Her alan simülatörde saptandığı şekilde yerine oturtulur.
o
Kapının kapatılmasından sonra ışınlama süresi (Co 60) ya da
monitör ünite sayısı (lineer akseleratör) programlanır.
o
Tedavi başlatılır. Video kameralar aracılığı ile hasta tedavi
esnasında izlenir. Eğer pozisyonda bir değişme olursa tedavi kesilir
ve doğru pozisyon tekrar sağlanır.
o
Her tedavi için tarih, verilen monitör ünite sayısı ya da tedavi
zamanı, her seansta verilen doz, her hedef volüm için total doz gibi
parametreler tedavi kartına işlenir.
o
Tedavi sonunda hastanın hazırlanmasına yardımcı olunur.
o
Bir sonraki tedavi saati hatırlatılıp, hastanın doktor tarafından
haftada bir defa görülmesi sağlanır.

Radyoterapi esnasında ve sonrasında alınacak önlemler:

Radyoterapi sırasında ya da bitiminden sonraki 6 hafta içinde hastaya şu önlemleri
alması gerektiği söylenmelidir:


Cilt için (radyoterapi alanı dahilinde):
o
o
o
o
o
o

o
o



Pansuman ya da benzeri işlemlerde anti allerjik bant kullanmak,
mümkünse hiç flaster kullanmamak,
Yünlü sert ve sıkı giysilerden uzak durmak,
Işınlanan bölgenin hava ile temasını sağlamak ve ışınlanan bölgeyi
kuru tutmak,
Bir yıl süreyle ışınlanan bölgenin güneşle temasını en az düzeyde
tutmak,
Elektrikli tıraş makinası kullanmak,
Banyo esnasında kese yapmamak, ılık su ile kısa zamanda bebe
sabunu veya şampuanı ile yıkanmak ve giyinmeden önce iyice
kurulanmak, radyoterapi esnasında reaksiyon oluşmuşsa eter, alkol
ve talk pudrası kullanmamak,
Mümkünse cildi, havayla temas edecek şekilde tutmak,
Sorumlu doktorun tavsiyesi dışında kortizon içeren krem
kullanmamak.

Ağız, larinks ve farenks ışınlamalarında: Baş-boyun ışınlaması sıklıkla
tükürük bezlerini de içine aldığından ağız kuruluğu önemli bir problem
olarak karşımıza çıkar ve diş çürümelerini hızlandırır. Diş enfeksiyonu
ilerleyerek ışınlanmış mandibula kemiğinde radyo nekrozların meydana
gelmesini kolaylaştırır. Bu nedenle mandibula rezeksiyonuna kadar
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gidebilecek komplikasyonları önlemek amacı ile RT'ye başlamadan önce
şu önlemlerin alınması gerekir:
o
o
o
o

o
o



Besleyici, bol vitamin içeren sulu gıdalarla beslenmek,
Çok sıcak, acılı ve ekşili yemeklerden kaçınmak,
Günde beş-altı kez ağız içini (doktorun belirleyeceği) özel
solüsyonlarla çalkalamak ve gargara yapmak,
Gerekli ise çürüklerin tedavisi, kurtarılamayacak dişlerin RT
öncesinde çekilmesi (RT sonrası 6 ay müddetle diş çekimi
sakıncalıdır.), fluor tedavisi gereken durumlarda diş kalıplarının
hazırlanması ve RT süresince uygulanması,
Her türlü alkol alımı ve sigarayı durdurmak,
Ağız hijyeninin RT müddetince korunması, bunun için hastaya çok
sıcak - çok soğuk yiyip içmemesi, sulu gıdalar alması, acılı- ekşilibaharatlı yemeklerden kaçınması, dişlerini yumuşak fırça ile
dişetlerini kanatmadan fırçalaması, bikarbonat solüsyonları ile
gargara yapması önerilir.

Batın ve pelvis ışınlamalarında: Diare yapacak gıdalardan (sütlü, acılı,
ekşili, yağlı gıdalar, bazı sebze ve meyveler) uzak durmak gereklidir.

2.1. Solunum Sistemi Tedavi Uygulamaları
İstatistiklerin ve tedavi sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için kanserlerde ortak bir
evreleme sistemine gidilmiştir. Bu sisteme TNM sınıflaması adı verilir. TNM sınıflamasının
amaçları şunlardır:






Tedavi planlamasında doktora yol göstermek,
Prognoz hakkında bilgi vermek,
Tedavi sonuçlarının karşılaştırılabilmesini sağlamak,
Tedavi merkezleri arasında doğru bilgi alışverişini temin etmek,
Kanser araştırmalarına yardımcı olmak

TNM sistemi şu 3 öğenin değerlendirilmesinden ibarettir:
T (Tümör): Primer tümörün etraf dokulara yayılma derecesi ve boyutları
N (Nodül): Bölgesel lenf ganglionlarına (bezlerine) metastaz (adenopati) olup
olmadığı
M (Metastaz): Uzak organ (akciğer, karaciğer, kemik, beyin, cilt vs. ) metastazı olup
olmadığı
Her harfin yanına konulan rakam belirli bir evreyi işaret eder:
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To, Tl, T2, T3, T4,
No, N1, N2, N3
Mo, M1.
Bu işaretlemeler ile kanserin yayılımı kısaca özetlenmiş olur. Bu işleme evreleme adı
verilir.
Tx: Primer tümörü sınıflamak için yeterli bilgi yok.
To: Primer tümöre ait bir bulgu yok (Tümör yok.).
Tis: İn situ (mikroskopik-etrafa yayılmamış, infiltre olmamış) kanser
To, Tl, T2, T3, T4: Gittikçe artan boyutlarda veya etrafa yayılması artan primer tümör
Nx: Bölgesel lenf bezlerinin tutulumuna ait bilgi yok.
No: Ganglion tutulumu yok.
N1, N2, N3: Gittikçe artan derecede ganglion tutulumu. Bölgesel lenf bezlerinden daha
uzaktaki bir lenf bezine olan metastaz, uzak metastaz olarak kabul edilerek genelde M1
olarak sınıflandırılır.
Mx: Uzak metastaz varlığına ait bilgi yok.
Mo: Uzak metastaz yok.
M1: Uzak metastaz var.

2.1.1. Larinks Ca Tedavisi
Larinks kanserleri tiroid kıkırdak üst kenarı (3. servikal vertebra korpusu alt kenarı) ile
krikoid kıkırdak alt kenarı (6.servikal vertebra) arasında yerleşen kanserlerdir.
En sık görülen baş- boyun bölgesi kanserleridir. Yerel-bölgesel dağılım özelliği
gösterir. Tedavide, radyoterapi ve cerrahi ana tedavilerdir. Erken evrelerde iki yöntemden
birisi kullanılır ve hastalık kontrolleri açısından farklılık yoktur. Ses kalitesi açısında
radyoterapi daha iyi sonuç vermektedir ve çoğu merkezde primer tedavi olarak yerini
almıştır. İleri evrelerde öncelikli tedavi cerrahi olmakla birlikte, radyoterapinin adjuvan
olarak kullanımı hastalık kontrolü ve sağ kalımı arttırır. Bununla birlikte son yıllarda organ
korumaya yönelik çalışmalar vardır. İleri evrelerde de öncelikle radyoterapi uygulanması
(kemoterapi ile kombine veya farklı fraksiyonasyonla) ve cerrahinin kurtarma amacıyla
kullanımında aynı sağ kalımlar elde edilirken hastaların yarısında ses korumak mümkün
olabilmektedir. Ancak tedavi kararında tümör yerleşimi, evresi, cerrahi ve radyoterapiyi
uygulayacak ekibin klinik ve teknik donanımı da belirleyici olmaktadır.
Larinks kanserleri vokal kordların seviyesine göre supraglottik, glottik ve subglottik
olarak 3 bölümde incelenir:



Supraglottik bölge: Vokal kordların üstünde kalan kısımdır. Supraglottik bölge
tümörlerde lenfatik yayılım erkendir. Daha geç evrelerde tanı alırlar.
Glottik bölge: Vokal kordların bulunduğu kısımdır. Glottik bölgede ilk belirti
ses kısıklığıdır, daha erken tanı koyulur, lenfatik dolaşım zayıftır. En sık
yerleşim yeridir.
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Subglottik bölge: Vokal kordların altında kalan ve 1. trachea halkasına kadar
olan kısımdır. Subglottik bölge tümörleri nadirdir, daha sıklıkla transglottik
kanserler bu bölgeye uzanır, üst mediasten risk altındadır.

Resim 2.6: Larinksin anatomik bölgeleri

Larinks kanserinin en çok görülen belirtisi olan ses kısıklığı, özellikle glottik
lezyonların ilk belirtisidir. Disfaji (yutma güçlüğü), daha çok supraglottik, dil kökü,
hipofarinks yerleşimli kanserlerin belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Larinksteki tümör
kitlesi hava pasajını daralttığında dispne ve stridor, ortaya çıkan bir semptomdur. Özellikle
supraglottik larinks kanserlerinde vagusun dalı olan sinir yolu ile ağrı kulakta hissedilebilir.
Buna otalji (Kulak ağrısı) denir. Tümörün larinksin duysal innervasyonunu sağlayan siniri
tutması ya da etkilemesi halinde bu bölgede ortaya çıkan duysal kusur ya da sekresyonların
yutulamadığı durumlarda öksürük: ortaya çıkar. Ülsere tümörlerde öksürükle birlikte
hemoptizi de görülebilir. Larinks içindeki tümörün tiroid kıkırdak veya tirohiyoid membran
bariyerini aşıp dışa doğru cilt altına (Bazen ciltten de dışarı çıkar.) yayıldığı zaman larinks
veya hyoid altı bölgede boyunda görülen şişlik görülür ve bu durum hastalığın ileri evrede
olduğunu gösteren bir bulgudur.


Tedavi pozisyonu




Dorsal dekübitusta (sırtüstü yatış) tedavi: En çok kullanılan
pozisyondur. Sırtüstü, baş ekstansiyon pozisyonunda tedavi yapılır. Hasta
sabittir, cihaz hasta etrafında döner. Sagittal lazer ile alın orta hattı,
burun, mandibula orta noktası, manubrium, ksifoid ve pubis aynı çizgiye
getirilir. Kraniostat ile çene ve baş sabitleştirilebilir veya orfit maske
kullanılabilir. Yardımcı aletlerin bulunmadığı durumlarda baş altına
konulacak köpüklerle istenilen pozisyon verilir ve flaster ile baş masaya
sabitlenir. Skopi altında servikal omurların aynı hizada olması temin
edilir. Larinks lateral ışınlamalarında, omuzlar mümkün olduğu kadar
aşağıya indirilmelidir.
Lateral dekübitusta (yan yatışta) tedavi: Bu pozisyon koruma bloğu
kullanımını kolaylaştırır. Işın alanında modifikasyon da kolaydır. Hasta
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için konforludur ancak pozisyon hataları kaçınılmazdır (her fraksiyonda
2-3 pozisyon) ve dozimetri hatalarının oranı yüksektir.


Riskli organlar (OAR)

Salim mukoza, tükürük bezleri, dişler, mandibula, trakeostomi, medulla spinalis ve
kıkırdaklardır.


Tedavi tekniği

Diğer baş boyun ışınlamalarında olduğu gibi larinks ışınlamalarında da kalınlık fazla
olmadığından Co-60 veya 4- 6 MV lineer akseleratör tercih edilir. Daha yüksek enerji
seviyeleri, cilt altında doz düşüşlerine neden olacaktır. Omurilikte 45 Gy'lik tolerans dozunu
aşmamak için bu doza ulaşıldığında omurilik koruması yapılmalıdır.


T1 glottik larinks ca’da
o
o

Yutkunmada alan hareketi skopide gözlenmeli ve yeterli emniyet
kontrol edilmelidir.
Doz: 66 Gy’dir.

Resim 2.7: Larinks T1, glottik kanserinde karşılıklı 2 yan saha



T3-4 Glottik ve Supraglottik Larinks Ca’da;
o
o

Doz: Postop:50–66 Gy
Radikal: 70 Gy
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Resim 2. 8: Supraglottik larinks veya T3 larinks kanserinde karşılıklı 2 yan saha



Hasta takibi

Larinks ışınlamalarında 4. haftaya doğru ses kısıklığı başlar ve artarak devam eder.
Larinks ödemi buna eşlik edebilir. Hava yolu, tümör veya ödeme bağlı olarak RT esnasında
daralabilir ve dispne görülebilir.

2.1.2. Akciğer ca tedavisi
Dünyada en sık görülen maligniteler arasındadır. Tüm dünyadaki kanserlerin % 12.8
ve ölümlerin % 17.8’inden sorumludur. Ortalama görülme yaş aralığı 61–70'tir. Ülkemizde
erkeklerde 1.sırada (% 32), kadınlarda 6. sıradadır (% 4). Son zamanlarda gelişmiş ülkelerde
görülme sıklığı azalmasına rağmen sigara içimine bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerde
gittikçe artan oranda görülmektedir.

Resim 2.9: Akciğerlerin anatomisi

Akciğer kanserlerinde sıklıkla karşılaşılan semptomlar şunlardır:
Öksürük, nefes darlığı (dispne), yorgunluk; göğüs, omuz, sırt ya da kolda ağrı,
tekrarlayan pnömoni ya da bronşit, balgamda kan tükürme (hemoptizi) iştah ve kilo kaybı,
genel ağrılar, ses kısıklığıdır. Akciğer kanseri tanısı genellikle ileri evrede konabildiği için
birincil kanser diğer akciğere ya da vücudun diğer kısımlarına yayılmış olabilir. Kanserin
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yayıldığı bölgeye ve etkilediği organlara bağlı olarak baş ağrısı, kanama, güçsüzlük, kemik
kırıkları ya da kan pıhtıları gibi semptomlar da ortaya çıkabilir.

Resim 2.10: Çeşitli radyolojik tetkiklerle tespit edilmiş akciğer ca



Tedavi pozisyonu

Tedavinin ilk bölümünde kullanılan ön-arka sahalarda veya oblik saha ışınlamasında
hasta supin pozisyondadır ve kollar vücudun iki yanındadır. Lazerler yardımı ile hasta
düzgün bir şekilde masaya yerleştirilir ve boyun altına köpük konulur. Aksesuar olarak
akciğer boardu ve ön kol tutucu kullanılır.

Resim 2.11: Akciğer kanserinde ön arka ışınlama sahaları

Tedavinin ikinci bölümünde kullanılan yan sahalarda hasta yine supin pozisyondadır,
ancak kollar yukarıda, eller başın üstündedir. Tümör yerleşimine göre yüzüstü pozisyon da
seçilebilir.
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Resim 2.12: Akciğer kanserinde yan ışınlama sahaları

Resim 2.13: Akciğer kanseri tedavisinde yan saha ışınlamasında hasta pozisyonu



Riskli organlar (OAR)

Sağlam akciğer, medulla spinalis, kalp, perikard ve özofagus korunmalıdır.


Tedavi tekniği

Yüksek enerjili fotonlar kullanılır. Co–60 veya 25 MV X’e kadar enerjiler (Özellikle
radikal tedavilerde yüksek enerjiler tercih edilmelidir.). Tümör ve hilus ganglionları 65 Gy,
mediasten ganglionları 55Gy, subraklaviküler ganglionlar 40 Gy (tutulum varsa 55Gy)
seviyesinde ışınlanır. Omurilik dozunun 40–45 Gy’i geçmemesi gerekir. Sağlam akciğer
dokusunun ve kalbin mümkün olduğunca korunmasına çalışılır. Tüm perikarda 35–40
Gy’den fazla, tüm akciğere 20 Gy’den fazla (2 Gy/fraksiyon ) doz verilmemelidir. Tedavi 2
Gy’lik günlük doz ve haftada 5 fraksiyon şeması ile uygulanır.
Ön-arka sahalarda 40 Gy verildikten sonra 2 yan sahadan 15-20 Gy verilir. Tümör
yatağı ve mediasten ganglionlarına 60 Gy, supraklaviküler ganglionlara 40 Gy verilir.


Hasta takibi

Tedavi süresince dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
Tedavinin 3-4. haftasından itibaren eritemle kendini belli eden cilt reaksiyonları, 3.
haftada ortaya çıkan özofajit ve buna eşlik eden disfaji görülebilir. Haftalık kontroller ile bu
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bulgular araştırılır, gerekirse semptomatik tedavi verilir. RT ve KT kombinasyonu uygulanan
hastalarda haftalık hemogram takibi yapılır. Grafilerde tümör küçülmesi olmaması veya uzak
metastaza ait bulguların ortaya çıkması durumunda tedavi planında değişiklik gerekebilir.

2.2. Dolaşım Sistemi Tedavi Uygulamaları
2.2.1. Lenfoma Tedavisi
Lenfomalar çok çeşitli alt gruplar halinde incelenir. Hastalık, lenfoid dokulardan
kaynaklanır. Sıklıkla lenf ganglionları tutulmakla birlikte orofarenks ve sindirim sistemi gibi
visseral organ lenfoid dokularında da görülebilir. Yıllık insidans 100.000’de 6 oranındadır.
Son 20 yıldır bu oranlarda artış kaydedilmiştir. Hodgkin dışı lenfomalarda ortalama yaş 55
iken daha az oranda görülen Hodgkin lenfomasında 25 ve 65 yaş civarında görülme sıklığı
artmaktadır.
Tedaviye cevap vermeyen her adenopati lenfoma açısından şüphelidir.
Lenfadenopatiye ateş, gece terlemesi, zayıflama, bazen kaşıntı gibi genel bulgular da eşlik
edebilir.
Hodgkin hastalığında evre IA (lenfatik bölgede sınırlı hastalık) ve IIA’da
(Diafragmanın aynı tarafında birden fazla lenfatik bölge tutulumu) radyoterapi tek başına
küratif amaçlı kullanılırken daha ileri evrelerde kemoterapi ile kombine kullanılmaktadır.
Hodgkinde radyoterapi supradiafragmatik hastalık için Mantle, infradiafragmatik hastalık
için de ters Y alanla verilmektedir. Hodgkin dışı lenfomalarda ise düşük dereceli ve evre I
hastalık dışında tek başına radyoterapi kullanımı önerilmez. Kemoterapi primer tedavidir,
radyoterapi tutulan alanlarda hastalık kontrolünü arttırmak için önerilir.


Tedavi pozisyonu

Hasta supin pozisyonundadır. Supradiafragmatik ışınlamalarda genelde eller yarım
abdüksiyon ile abdomenin iki yanına getirilir, eller belde çaprazlanır. Baş maksimal
hiperekstansiyondadır, gerekirse kranyostat ile sabitleştirilir. İnfradiafragmatik ışınlamalarda
kollar vücudun iki yanına uzatılır ve vücuda yapışık olarak pozisyon verilir.


Riskli organlar (OAR)

Risk altındaki organlar, yelek (mantle) tarzı ışınlamalarda Medulla spinalis, akciğer,
özofagus, larinks, kalp, perikard, tükürük bezleri, tiroid, göz lensi ve kemik iliğidir.
Ters Y tarzı ışınlamalarda ince bağırsak, kolon, böbrek, karaciğer, medulla spinalis,
femur başı ve boynu, overler ve testislerdir.


Tedavi tekniği
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Radyoterapide tutulan lenfatik bölgelere ve yakın lenf bölgelerine tümör ablasyonu
sağlayacak doz verilir. Lokalize hastalıkta bir veya iki lenfatik bölge ışınlaması yeterlidir.
Yaygın hastalıkta ise supradiafragmatik tüm lenfatik bölgelere mantle tarzında yelek
ışınlaması yapılır. İnfradiafragmatik hastalıkta ise ters Y tarzında dalak, paraortik ve iliak
ganglion ışınlaması yapılır. İnguinal bölgelerde gerekli ise sahaya dahil edilir. Tüm abdomen
ışınlaması nadiren kullanılır. Subtotal lenfoid ışınlamada (yelek+paraaortik ışınlama)
infradiafragmatik sahanın alt sınırı L5-S1 seviyesindedir. Waldeyer halkası tutulumunda ise
orofarenks ve nazofarenks ışın sahasına dahil edilmelidir.
Yüksek enerjili X ışınları tercih edilir (10–25 MV lineer hızlandırıcı). Tümör
ablasyonu için gerekli doz histolojik tipe göre değişir.




Düşük gradlı lenfomalarda 3 hafta–15 fraksiyonda verilen 30 Gy yeterli
tümör kontrolünü sağlar.
Hodgkin hastalığında standart doz 4 hafta 20 fraksiyonda verilen 40
Gy’dir.
Yüksek gradlı lenfomolarda gerekli doz 4–5 haftada verilen 45 Gy’dir.

Haftada 5 fraksiyon, 2 Gy’lik fraksiyon dozuyla uygulanır. Ancak yelek (mantle) ve
ters Y tarzı ışınlamalarda gerekli dozu 1.8 Gy, daha geniş abdominal ışınlamalarda fraksiyon
dozu 1.5 Gy seviyesine indirilir.
Saha sınırları, supradiafragmatik yelek (mantle) tarzı, waldeyer halkası, ters Y, dalak
paraaortik, total abdominal ışınlaması şeklindedir.


Supradiafragmatik yelek (mantle) tarzı ışınlama:
o
o

Ön ve arka sahadan, her hasta için özel hazırlanan fokalize bloklar
kullanılır.
Koruma blokları: Farinks ve larinks koruması ön sahada ağız
bölgesine ve larinks üzerine ayrı ayrı yapılır. Arka sahada ise
omuriliği göz önüne alarak tek blok halinde medyan hat koruması
yapılmalıdır. Bu korumanın alt sınırı C7 seviyesindedir ve genişliği
2cm den fazla olmamalıdır. Her iki akciğer ve sol ventrikül
koruması (üstte klavikula alt kenarının 1cm uzağında ve aksillada
kosta kavisinin 1cm içinden geçmelidir).
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Resim 2.14: Supradiafragmatik yelek (mantle) tarzı ışınlama sahası



Waldeyer halkası ışınlaması:

Üst servikal tutulumda veya oro-nazofarenks lenfoid dokularının tutulması halinde
gereklidir. Baş-boyun ışınlamalarında olduğu gibi 2 yan sahadan ışınlama yapılır.
o
o

Koruma blokları: Orbita, nazal kavita ve ağız boşluğu, kafa tabanı
ve dış kulak yolu koruması yapılır.
Toplam doz 35-40 Gy olmalıdır.

Resim 2.15: Waldeyer alanı



Ters Y ışınlaması:
o
o

Ön ve arka sahalardan özel kurşun korumalar kullanılarak ışınlama
yapılır.
Koruma blokları: D12-L1 seviyesi üstünde kalan vertebralar, sol
böbreğin 2/3 alt kısmı, sağ böbreğin tümü, iliak kanatların dış
kısmı, femur başları ve mesane korunur. Toplam doz 35-Gy’dir.
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Resim 2.16: İnfradiafragmatik ters Y ışınlama sahası



Dalak paraaortik ışınlaması:

Ters Y ışınlama sahasının üst kısmını içermektedir. Pelvis bölgesi saha dışında
bırakılır. Splenektomi yapılmışsa dalak hilusunun sahaya dahil edilmesi yeterlidir.
o
o

Ön ve arka sahalardan özel kurşun korumalar ile ışınlama yapılır.
Koruma blokları: Sol böbreğin 2/3 alt kısmı, toplam doz 35-40 Gy
verilir.

Resim 2.17: Paraaortik dalak ışınlama sahası



Total abdominal ışınlama (over hariç):

Mezenterik ganglionların tutulma riskinin yüksek olduğu Hodgkin dışı lenfomalarda
kullanılır. Stanford tekniği ile 3 zamanlı ışınlama yapılır.
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o

1.seri ışınlama: Total abdomino-pelvik ışınlama ile diafragma
kubbelerinden iskio-pubis kollarına kadar olan sahaya toplam
15Gy, 10 fraksiyon ve 2 haftada verilir. Karaciğer koruması
yapılırken böbrek koruması yapılmaz.

o

2.seri ışınlama: 2 yan sahadan abdominal ışınlama. Böbrek
koruması yapılır. Toplam 15 Gy, 10 fraksiyon ve 2 haftada verilir.
İlave olarak ön-arka sahalardan aynı dozda pelvis ışınlaması
yapılır.

o

3. seri ışınlama: Ön ve arka sahalardan paraaortik ve pelvik
ışınlama, toplam 15Gy, 10 fraksiyonda ve 2 haftada verilir. Her iki
böbrek koruması yapılır. İlyak kanat dış kenarları korunur.

Total cilt ışınlaması

Genel amaç, tüm vücut cildinin homojen bir şekilde ışınlanmasını sağlamaktır.
Kutanöz lenfomada ciltte lokal ve yaygın şekilde bulunabilen plaklar, derinin ilk 5 mm'sinde
lokalizedir. Bu nedenle elektron enerjileri ile ışınlanır. Ayrıca olguda kutanöz lenfomaya ait
palpabl ya da görünür tümörleri (nodül) de varsa, bu bölgelere yönelik boost RT de eklenir.
Başlıca 2 teknikle uygulanır:
o
o

Hasta, supin pozisyonda yatarken manuel ya da otomatik olarak
tedavi masasının kaydırılması ile
Hasta ile tedavi aygıtı arasında 3- 6 m mesafe bırakılması ile
(Stanford 6 tekniği)

Stanford 6 tekniği: Bu teknikte, hastanın vücudu ön, arka, 2 arka oblik ve 2 ön oblik
olarak altı tedavi alanına ayrılır.
o
o
o

o
o
o
o

Tedavinin birinci günü ön, sol arka oblik ve sağ arka oblik alan
ışınlanır.
Tedavinin ikinci günü arka, sol ön oblik, sağ ön oblik alan
ışınlanır.
Tedavinin diğer günlerinde aynı şekilde değişmeli olarak tedavi
edilir ve 2 günde bir tüm vücudun ışınlanması sağlanmış olur (Bir
siklus = 2 günlük ışınlama).
Haftada 4 gün ışınlama yapılır. Her ışınlama yaklaşık 30 dk. sürer.
SSD = 320 cm'dir. Gantry açısı 15° - 18°’dir.
Hasta formika kaplı ağaçtan yapılma bir çerçeve yardımıyla
tedaviye alınır.
Hastanın tüm tedavi alanlarında ya da fantomda, tedavi öncesi
TLD ile cilt dozları ölçülür.
Saydam bir plak, hasta cildinden yaklaşık 30 cm uzaklığa (saçılan
elektronlar nedeniyle) konur.
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Resim 2.18: Total cilt ışınlamasında hasta pozisyonları



Hasta takibi

RT’nin istenmeyen şu etkileri görülebilir:






Özellikle inguinal, aksiller ve supraklaviküler bölgelerde cilt
reaksiyonları görülebilir.
Semptomatik tedavi ile gerileyen ve genelde tolere edilebilen tarzda
disfaji görülebilir.
Ağız kuruluğu görülebilir. Fluor protezleriyle diş çürükleri önlenmelidir.
Diare görülebilir. Medikal tedaviye cevap verir ve genelde tedaviye ara
verilmesini gerektirmez.
Lökopeni: KT ile kombine edilen ışınlamalarda veya geniş sahadan
yapılan RT'de haftalık kan sayımları ile takip edilmelidir.

2.3. Sindirim Sistemi Tedavi Uygulamaları
2.3.1. Özofagus ca tedavisi
Özofagus kanserleri, gastrointestinal sistem kanserleri arasında 4. sıradadır ve tüm
kanserlerin % 5'ini oluşturur. Erkeklerde ve siyah ırkta daha fazla görülür. Ortalama görülme
yaşı erkekte 62, kadında 70 yaştır. Kronik alkolizm ve sigara kullanımı en önemli risk
faktörleridir. Her iki risk faktörüne de sahip kişilerde risk katlanarak artar. Baş-boyun
tümörleri gibi sekonder lokalizasyon görülme riski fazladır. En çok mediasten ve çölyak
ganglion metastazına rastlanır. Lokal kontrolün sağlanamaması ve ganglion + karaciğer
metastazlarının ortaya çıkması nedeniyle prognoz oldukça kötüdür. Cerrahi en uygun tedavi
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yöntemi olmakla birlikte ancak 5 hastadan birine uygulanabilmektedir. Cerrahi
uygulanamayan hastalarda RT+KT uygulanır.
Özofagus kanserinde disfaji, yutkunma esnasında takılma veya tıkanma hissi en
önemli bulgu olmakla birlikte, bu semptom geç ortaya çıkmaktadır. Önce katı gıdalarda
görülen bu semptom, daha sonra yumuşak ve sıvı gıdalara karşı da gelişir ve önemli
beslenme bozukluklarına yol açar. Daha nadir olarak kanama, ses kısıklığı ve ağrı
görülebilir. Kilo kaybı önemlidir. 1-2 ay gibi kısa bir sürede vücut ağırlığının % 10'undan
fazla kilo kaybı kötü prognoza işaret eder.

Resim 2.19: Özofagusun anatomik bölgeleri



Tedavi pozisyonu

Hasta supin pozisyondadır, ön-arka alan kullanılacaksa eller yanda vücuda bitişiktir.
Boyun altına kalınlık, kafa fiksasyonu için kranyostat kullanılır. Yan alanlar kullanılacaksa
eller başın üstünde birleşecek şekilde kollar kaldırılır.


Riskli organlar (OAR)

Medulla spinalis, akciğerler, kalp, perikard ve trachea riskli organlardır.


Tedavi tekniği

Üst özofagus tümörlerinde ön-arka iki alanla tedaviye başlanır, 45 Gy sonrası oblik
alanlarla doz tamamlanır. Başlangıçtan itibaren bir ön ve iki oblik arka alanla da medulla
spinalis korunarak tedavi edilebilir.
Orta özofajial tümörlerde mediastinal lenfatikler ve primer tümör emniyet sınırı ile önarka ışınlanır. 45 Gy sonrası yan veya oblik alanlarla medulla spinalis korunur, başlangıçtan
itibaren de 3-4 alan kullanılabilir.
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Resim 2.20: Üst ve orta özofagus kanserinde ışınlama alanı

Alt özofajial tümörlerde ise tüm mediasten ve çöliak alanı ışınlamak gerekir. Alt sınır
lumbal 1-2 vertebraya kadar iner, orta hattın soluna kaydırılan alanda akciğer ve kalp
korunur.

Resim 2.21: Alt özofagus kanserinde postop ve preop ışınlama alanı

Dozlar: Postoperatif ışınlamalarda 45-60 Gy, 1.8-2 Gy fraksiyonla, 5-6 haftada,
lenfatik metastaz alanı veya cerrahi sınır pozitifliğinde 60 Gy’e ulaşmak gerekir.
Ameliyat edilemeyen tümörlerde palyatif tedavi amacıyla 30 Gy, 10 fraksiyonda veya
daha yüksek fraksiyonlarla daha kısa sürelerde tedavi edilebilir ( 20 Gy, 5 Fraksiyon gibi).
Küratif amaçlı uygulamalarda tümör alanında 60-70 Gy, 6-7 haftada verilmelidir.
Medulla spinaliste 45 Gy, akciğerlerde 20 Gy aşılmamalıdır.


Hasta takibi

Yutma güçlüğü tedavi sırasında artabilir. Doktor tarafından sıvı gıdalar, analjezikler
ve gerektiğinde nazogastrik sonda veya gastrostomi ile beslenme önerilir.
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2.3.2. Mide Ca Tedavisi
Mide kanseri tüm dünyada 3. sıklıkta gözlenen kanser olup kanser ölümlerinde 2.
sırada yer almaktadır. Erkeklerde iki kat fazla görülmektedir. Sosyoekonomik düzeyin
düşüklüğü, sigarave alkol ile ilişkilidir.
Mide kanserinin genel belirtileri epigastrik bölgede rahatsızlık hissi, ağrı ve dolgunluk
hissi, kısa sürede kilo kaybı, bulantı ve kusma, yemeklerden sonra rahatsızlık hissi, sindirim
sisteminde kanama veya gizli kanama, erken doyma hissi gibi belirtilerdir. Hastaların
2/3'ünde demir eksikliği anemisi görülür.
Erken gastrik kanserlerde çoğunlukla semptom ve bulgu yoktur. Bazen epigastrik
dolgunluk, ağrı, bulantı, kusma olabilir ancak bunların hiçbiri kanser için özellikli bulgular
değildir. Lezyonun yerleştiği yere göre semptomlar bazen erken ortaya çıkabilir. Bazen de
lezyon fazla belirginleşmeden uzak yayılmalar olabilir. Ayrıca kanama, tıkanma bulguları
yanında muayenede kitle alınabilir. Mide kanserinin primer tedavisi cerrahidir.


Tedavi pozisyonu

Hasta sırtüstü pozisyondadır. Kullanılacak alan sayısına göre kolların pozisyonu
belirlenir ancak genelde doz arttırmada yan alanlar gerektiği için ellerin başın üstünde olması
daha uygundur.


Riskli organlar (OAR)

İnce bağırsaklar, transvers kolon, medulla spinalis, sol böbrek, pankreas riskli
organlardır.


Tedavi tekniği

Karaciğer ve böbrekler olabildiğince korunmalıdır.
Tedavi dozu 45 Gy, 1.8-2 Gy fraksiyonla, 4.5-5 haftada, bilinen makroskopik tümör
alanında küçük alanla 50-54 Gy’e çıkılabilir. Yüksek enerjili fotonlar kullanılır, izosentrik,
ön-arka alan kullanılır. 45 Gy sonrası doz arttırımına gidilecekse yan alanların eklenmesi
uygun olabilir.
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Resim 2.22: Mide ca’da ışınlama alanı



Hasta takibi

Tedavide bulantı ve diare kaçınılmazdır. Az ve sık öğünler, az lifli ve laktozsuz
gıdalar önerilir.

2.3.3. Rectum ca Tedavisi
Kolon ve rektum kanserleri, gastrointestinal sistemin en sık görülen kanserleridir. Tüm
kanserler arasında kolon ve rektum kanseri sıklık açısından dördüncü, kansere bağlı ölüm
nedenleri arasında da ikinci sırada yer almaktadır. Kadınlarda meme ve over kanserinden,
erkeklerde ise akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanserler, kolorektal kanserlerdir.

Resim 2.23: Kalın bağırsağın anatomisi

Anorektal tümörlerin % 96'sı rektum kanseri, % 4'ü anal kanal epitelvomasıdır.
Rektum kanserinde erkek-kadın oranı eşit iken anal kanal kanseri kadında erkeğe göre 3-4
kez daha fazla görülür. Rektum kanserinin ortaya çıkma yaşı 45- 50 iken anal kanal
kanserinde bu yaş 60-70'tir. Anal kanal kanseri RT ile başarıyla tedavi edilebilirken rektum
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kanserinde RT cerrahiye adjuvan olarak yer alır. Rektum kanseri et ve yağdan zengin, posalı
yiyeceklerden fakir beslenme rejimi olan, yaşam seviyesi yüksek ülkelerde daha sıktır.
Anorektal kanserlerde en önemli bulgu, dışkılamada görülen değişikliklerdir (kabızlık
veya ishal ve kabızlığın sık tekrarlaması, yalancı dışkılama hissi). Dışkılama esnasında
kanama görülmesi de ilk bulgu olabilir. Daha nadir olarak ağrı veya anal kanalda kitle
şikayeti de bulunabilir. Anüs kanserlerindeki klinik seyir yavaştır ve tanının geç
konulmasına neden olur.
Cerrahi tercih edilen primer tedavi şeklidir. Ancak lokal ileri evrelerde adjuvant
radyoterapi ile yerel bölgesel hastalık kontrolünü arttırmak mümkündür. Preoperatif veya
postoperatif uygulanabilir. Kemoterapi ile kombine kullanımı da farklı protokollerde yer
almaktadır.


Tedavi pozisyonu

Sıklıkla preoperatif ışınlamalarda yüzüstü, postoperatif ışınlamalarda, kolostomi
varlığında sırtüstü pozisyon tercih edilir.


Riskli organlar (OAR)

İnce bağırsaklar, sağlıklı kolon, mesane, anüs, kadında vajen, overler ve uterus,
erkekte testislerdir.

Tedavi tekniği
Klinik ve radyolojik olarak saptanan tümör yerleşimine göre 3 veya 4 alanla izosentrik
olarak tedavi edilir. Yüzüstü pozisyonda mesanenin dolu olarak tedavi edilmesi, alan
içindeki ince bağırsak volümünü azaltır.





1 arka, 2 yan 3’lü saha veya 1 ön, 1 arka ve 2 yan 4’lü saha tekniği
kullanılır.
3’lü saha ışınlamasında arka saha için fraksiyon dozu 1,2 Gy’dir.
Fraksiyon dozu her yan saha için 0.4 Gy'dir.
Yan sahalarda, femur başı dozlarını azaltmak için kama filtre kullanılır.

Tedavi dozu preoperatif tedavilerde 45 Gy, 1.8 Gy fraksiyon dozu veya eş değer
dozlarda daha yüksek fraksiyon ve daha kısa tedaviler kullanılabilir.
Postoperatif ışınlamada 45-50 Gy, 1.8-2 Gy, 5 haftada sıklıkla uygulanan protokoldür.
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Resim 2.24: Rektum kanseri arka pelvis ve lateral ışınlama alanları



Hasta takibi

Dizüri, günlük miksiyon sayısı başlangıçta kaydedilir, gelişimi izlenir. Günlük en az 2
litrelik diürez sağlanmaya çalışılır. Semptom varlığında tam idrar tetkiki, kültürantibiyograma göre tedavi verilir. Tenezm, karın ağrısı, diare, bulantı semptomları takip
edilir.

2.4. Ürogenital Sistem Tedavi Uygulamaları
2.4.1. Mesane ca Tedavisi
Erkeklerde kadınlara nazaran 2 kat fazla görülür. Sıklıkla 60 yaş civarında rastlanır.
Risk faktörleri arasında sigara, boya sanayisinde kullanılan aromatik aminler sayılabilir.
Mesane kanserinin metastaz riski yüksektir. İleri yaş, böbrek yetmezliği, üriner enfeksiyon
nedeni ile prognoz oldukça kötüdür.
Tedavisi cerrahidir. Mesane fonksiyonlarını korumak amacı ile parsiyel sistektomi
yapılır. Daha ileri evrelerde daha radikal tedavilere gereksinim vardır. Yerleşimi uygun
hastalarda parsiyel sistektomi ile kontrol sağlanmakla birlikte taban ve arka duvar
yerleşimlilerle, T3 ve daha ileri evrelerde uygulanacak cerrahi, radikal cerrahidir. Bu
hastalarda radyoterapi her zaman cerrahiye alternatif bir tedavi şeklidir.
Radikal cerrahide, total sistektomi (erkek hastalarda prostat kanallarının sıklıkla
tutulması nedeniyle) sistoprostattektomi uygulanır. Bu cerrahi girişimle üreterler karın
cildine veya bağırsağa ağızlaştırılır. Genel durumu iyi olan erkek hastalarda bağırsaktan yeni
bir mesane yapmak mümkündür.


Tedavi pozisyonu

Hasta supin pozisyondadır.


Riskli organlar (OAR)

Rektum, sağlam mesane, ince bağırsak; kadında uterus ve overlerdir.
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Tedavi tekniği

10-25 MV X-ışını kullanılır. Haftada 2 Gy’lik 5 fraksiyon uygulanması ve her seansta
tüm sahalar ışınlanır. AP/PA alanlar, AP/PA alanlara ek olarak iki lateral alan tekniği (Dört
alan tekniği -kutu tekniği) kullanılır.

Resim 2.25: Mesane kanserinde ön-arka ve yan ışınlama alanları

Tedavi dozu: Primer (Definitif) radyoterapide pelvis 4500 cGy sonrası, alan
küçültülerek toplam mesaneye 6400-6600 cGy uygulanır.
Adjuvant radyoterapide endikasyon nadirdir, 45-50 cGy uygulanır.
Preoperatif radyoterapide, protokollerde farklılıklara rağmen sıklıkla 45-50 Gy veya eş
değeri kullanılır.
Ameliyat edilemeyen tümörlerde 40-50 Gy pelvise, 65 Gy mesaneye ışınlama
yapılmalıdır.


Hasta takibi

Dizüri, idrar inkontinansı, günlük miksiyon sayısı başlangıçta kaydedilir, gelişimi
izlenir. Günlük en az 2 litrelik diürez sağlanmaya çalışılır. Tenezm, karın ağrısı, diare,
bulantı semptomları takip edilir.

2.4.2. Prostat ca Tedavisi
Prostat kanseri, erkeklerde en sık tanı konulan kanserdir ve kansere bağlı ölümlerde,
akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır. Prostat kanserlerinin yaklaşık % 95'inde
tanı 45 ile 89 yaşları (ortalama 72 yaş) arasında konulmaktadır. Prostat kanseri insidansı
yaşla birlikte artmaktadır. Erkeklerde 39 yaşın altında prostat kanseri gelişme oranı 1/10.000
iken, 40 ile 59 yaşları arasında bu oran 1/103, 60 ile 79 yaşlan arası ise 1/8'dir.
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Özellikle bilinen bir erken tanı yöntemi yoktur. Genellikle tümörün lokal basısına
bağlı olarak meydana gelen dizüri, idrar kalibrasyonunda bozulma gibi prostat hipertrofisi ile
karışabilecek ancak daha hızlı ilerleyen bulgular görülür. Rektal tuşe ile prostat lojunda sert
bir nodül ele gelir. Kesin tanı rektum yolu ile yapılan iğne biyopsisi ile konulur.
Prostat kanserlerinde tüm evrelerde radyoterapi kullanılır ve yeterli tümör kontrolünü
sağlar. T1–2 tümörlerde lenfatik metastaz olasılığı düşüktür. T1 tümörlerde brakiterapi de
kullanılabilir. Primer radikal radyoterapi veya postop radyoterapide amaç kür sağlamaktır.
Pelvik yayılımda ve kemik metastazlarında palyatif amaçla radyoterapi uygulanır.


Tedavi pozisyonu

Hasta supin poziyonda yatar ve kollar göğüs üstüne konur. Tedavi süresince mesane
idrarla dolu tutularak ince bağırsakların alanı dışında kalması sağlanır. Alan küçültülünce de
dolu mesanenin bir kısmı korunmuş olur. Prostat lojuna ek doz, perineal bir sahadan verilir
ise bu durumda hasta jinekolojik pozisyonda tedaviye alınır.


Riskli organlar

Mesane, rektum, anal kanal, ince bağırsak, femur başı ve boynu, deri, uretra, kemik
ve damar yapılardır. Kritik organlar, rektumun prostatla komşu ön yüzü ile mesanenin
kaidesi ve boynu 66 Gy alacaktır. Bu organların geri kalan kısmı 50 Gy’den fazla doz
almamalıdır.


Tedavi tekniği

Minimum 10 MV, maksimum 18 MV X-ışını kullanılır. Her alan her gün ışınlanır.
Ön-arka alanlar ve lateral alanlarla tedavi edilir. Sıklıkla 4 alanla tedavi edilmekle
birlikte izodoz dağılımlarına göre 1 ön 2 yan veya 1 ön 2 arka oblik sahalarla da tedavi
edilebilir.

Resim 2.26: Prostat kanserinde geniş+ küçük ışınlama alanları
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Günlük doz 2 Gy olacak şekilde, 4’lü sahada ön-arka alandan 2x0,7 Gy, yan
alanlardan 2x0,3 Gy verilir. 4-5. haftada 23 fraksiyon ile toplam 46 Gy uygulanır.
Prostat loju küçük sahalar, 46 Gy’den sonra sahalar küçültülür. Prostat lojunu 2cm
emniyet marjı ile içine alan 4’lü saha ışınlaması yapılır. Ortalama boyut 8x8 cm’dir. 60
Gu’den sonra sahalar bir kez daha küçültülür (7x7 veya 6x6 cm). Ön-arka sahadan verilen 20
Gy ile toplam doz prostat lojunda 66 Gy olur. 56–60 Gy seviyesinde anal, rektal ve vezikal
reaksiyonlar fazla ise 2–3 hafta ara verilir.


Hasta takibi: Mesanedeki gibidir.

2.4.3. Uterus ca Tedavisi
Korpus uteri kanseri, uterus kavitesi içinde (endometriumda) gelişir. Endometrium
kanseri uzun süre uterus kavitesinde bulgu vermeden gelişebilir. Sıklıkla myometriuma,
servikal kanal yoluyla da serviks, vajen ve parametriumlara yayılım gösterir.

Resim 2.27: Uterusun anatomisi

Endometrium kanseri kadınlarda akciğer, meme ve bağırsak kanserinden sonra
dördüncü sırada yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerde belirgin bir artış eğilimi göstermektedir
ve bu ülkelerde en sık görülen kadın genital sistem kanseri haline gelmiştir. Tanı konulan
kanserler arasında yüksek insidansına karşılık, erken tanı ve tedavi imkânları sayesinde
ölüme neden olan kanserler arasında alt sıralarda yer almakta ve kanser ölümlerinin 7. en sık
nedeni olarak göze çarpmaktadır.
Endometrium kanserli kadınların yaklaşık % 90’ında ilk veya tek yakınma olarak
vajinal kanama veya kahverengi yıkanmış et suyu şeklinde akıntı vardır. Bu kanamaların
büyük çoğunluğu postmenopozal kanama şeklindedir. Premenopozal olgularda ise anormal
uterin kanama mevcuttur. Hastalar nadiren hastalığın uterus dışına yayılmasının bir belirtisi
olan pelvik bası ya da rahatsızlık hissi ile başvurmaktadır.


Tedavi pozisyonu
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Hasta supin pozisyonda, eller göğüs üstündedir. Özellikle obez hastalarda pron
pozisyondan kaçınılmalıdır. Radyoterapi esnasında mesanenin dolu olması, ince
bağırsakların büyük ölçüde ışın sahasından yukarıya doğru uzaklaşmasını sağlar.


Riskli organlar (OAR)

Mesane, rektum, ince bağırsak, femur başı ve boynudur.


Tedavi tekniği

Radyoterapi teknikleri, tümör volümü ve lokal yayılım derecesine göre değişmektedir.
Eksternal radyoterapi sonrası brakiterapi ile intrakaviter ışınlama uygulanır.


Eksternal RT: Preop veya postop uygulandığı gibi medikal inoperabl
hastada primer tedavi olarak kullanılabilir. 10-2-5 MV X-ışını tercih
edilir. 2 veya 4'lü sahadan izosantrik tedavi uygulanır. Doz: 2
Gy/fraksiyon -5 fr/hafta. 5 cm'den geniş sahalarda fraksiyon dozu 1.7 Gy
olmalıdır. Her saha aynı gün tedaviye girmelidir. Preop RT dozu 3C Gy,
postop RT dozu 50 Gy'dir. Mesane rektum dozlarının 60 Gy’i aşmaması
için eksternal tedavide 40 Gy sonrası orta hat koruması ile tedavi
uygulanır.

Resim 2.28: Endometrium Ca RT’sinde tedavi alanları ve alan içindeki oluşumlar



İntratrakaviter brakiterapi: Sonradan yüklemeli cihazlarla yapılan bu
uygulamada düşük doz debili (0.4-2 Gy/saat) kaynaklar tercih
edilmelidir. Eksternal RT ile kombine edilebilir, preop uygulanabilir.
Intrauterin uygulama, genel veya spinal anestezi altında litotomi
pozisyonunda yapılır. Histerektomili hastada yapılan vajinal brakiterapi
için premedikasyon yeterlidir. 1 seans veya 15 gün ara ile 2 seans
şeklinde uygulanır.
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Doz: Vajen kubbesi brakiterapisinde vajen mukozası yüzeyinde
veya 0.5 cm. derinlikte 50 Gy.
Preoperatuvar utero-vajinal brakiterapi: Referans izodozda 50-60
Gy.
Eksternal RT ile kombine brakiterapi: Uterus serozasını içeren
referans izodozunda eksternal RT ile verilen doz ile birlikte toplam
70 Gy elde edilecek şekilde brakiterapi dozu hesaplanır.
Utero-vajinal eksklüzif brakiterapi: Referans izodozda 70 Gy.

Resim 2.29: İntrakaviter brakiterapi (Vaginal silindir uygulaması)
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Hasta takibi

Diğer pelvik bölge ışınlamalarındaki ilkelere uyulur, ayrıca ingüinal ve perineal
bölgenin de alan içinde olması nedeniyle bu bölgelerde erken ıslak deskuamasyonlar görülür.
Bu bölge ıslak bırakılmamalı ve tedavi pozisyonuna dikkat edilmelidir.

2.4.4. Meme Ca Tedavisi
Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra dünyada görülme sıklığı en yüksek olan
kanser türüdür. Kadınlarda en sık görülen malign tümördür (kadınlardaki malign tm.lerin %
30’u). Kadınlarda kanser nedeni ile görülen ölümlerde de ilk sırayı alır. Erkeklerde de
görülmekle beraber kadın vakaları erkek vakalarından 100 kat fazladır. Günümüzde tüm
kanser ölümlerinin % 18-20’si meme ca. nedeniyle olmaktadır (1.sırada akc.ca., 2.sırada
kolorektal ca.).
Hastalığın gelişme riski yaş ile doğrudan ilişkilidir, yaş arttıkça meme ca. görülme
oranı artar. Hastalığın görülmesi 30 yaş altında nadirdir. 85 yaşındaki her 9 kadından 1’inde
meme ca. gelişebileceği beklenmektedir.
Meme ca. nedeni bilinmemektedir. Genetik, çevresel, hormonal, sosyobiolojik,
psikolojik etkenlerin oluşumunda rol oynadığı kabul edilmekte ancak meme kanserli
kadınların % 70-80’inde bu risk etkenleri bulunmamaktadır.
Meme kanserinde klinik bulgular şunlardır:










İlk bulgu olguların % 70’inde sert, hareketsiz, çoğunlukla ağrısız kitledir.
Memede asimetri
Deride retraksiyon (deride içe doğru çöküntü)
Deride portakal kabuğu görünümü
Meme başı retraksiyonu
Meme başı akıntısı. Akıntı spontan, tek taraflı, kanlı olabilir.
Meme başında ülserasyon
Memede büyüme, kızarma, ödem
Koltuk altı lenf bezlerinde büyüme

Sıklıkla kadınların kendilerini muayene etmeleri esnasında veya başka bir nedenle
gidilen hekim muayenesinde memede ele gelen kitle ilk bulgudur. Mamografide görülen
yıldız tarzı mikro kalsifikasyonlar, palpasyonda meme cildinde çekilme görülmesi, aksiller
bir lenfadenopati mutlaka kanser yönünden incelenmelidir. Ultrason meme kanserinde
mamografiyi tamamlayıcı bir tetkiktir. Kesin tanı biyopsi ile konulur.
Tümör ne kadar küçükse prognoz da o ölçüde iyidir. Bu nedenle erken tanı çok
önemlidir. Ayrıca erken tanı ile meme koruyucu tedaviler de yapılabilmektedir. Erken tanı
için kadınlara kendilerini muayene etme yöntemleri öğretilmeli (meme ve koltuk altı
palpasyonu) en ufak şüphede doktora başvurmaları ve mamografi çektirmeleri, eğer
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mümkünse 40-50 yaşından itibaren sistematik olarak her yıl mamografi yaptırmaları tavsiye
edilmelidir.

Resim 2.30: Mamografi ve MR ile tespit edilmiş meme ca görüntüleri

Meme kanserinde radyoterapinin hedefleri şunlardır:








Hedef volümde homojen doz dağılımının sağlanması (+ - % 5),
Bitişik alanlar arasında doz artış ve düşüşünün önlenmesi,
Lenf nodlarında yeterli doz dağılımının sağlanması,
RT alanına giren akc. volümünün en azda tutulması,
Mediastinal dokuların (kalp gibi) maksimum oranda korunması,
Karşı meme dozunun düşük olması,
Kolay uygulanabilir, yinelenebilir set-up sağlanmasıdır.



Tedavi pozisyonu




Hasta tam orta hatta düz bir biçimde sırt üstü pozisyonda yatırılır.
Hastanın sırtı altına 5°-10º lik açılı stayrafor kama yerleştirilir.
Kanserli meme tarafındaki kol 90º dik olacak şekilde sabitlenir. (Kol
gövde açısı 90º) Meme boardı kullanılmalı ve hastanın eli boardın
tutacağını baş üzerinde tutmalıdır. Periferik lenfatikler ışınlanmayacaksa
olgu elini başının üzerine de koyabilir. Baş kanserli memenin karşı
tarafına doğru ve hafif yukarı bakar.
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Resim 2. 31: Meme RT’sinde hasta pozisyonu

Pandülan büyük memelerde, hastayı yan yatırmak suretiyle ışınlama yapılır. Böylece
izodoz dağılımı daha uygun olduğu gibi akciğer dokusu da daha iyi korunabilir. Ancak her
iki tanjansiyel sahada hastanın pozisyonu farklıdır ve iç taraftan yapılan tanjansiyel ışınlama
sırasında hasta diğer memesini tutarak ışın sahasına girmesini engeller. Dış taraftan yapılan
tanjansiyel ışınlama sırasında ise diğer meme araya konulan kurşun blokla korunur.

Resim 2.32: Büyük hacimli pandülan memelerde tedavi pozisyonu
(Baclesse tekniği).



Riskli organlar (OAR)

Cilt, sağlam meme, akciğerler, medulla spinalis,özofagus, kosta ve klavikula, omuz
eklemi, brakial pleksus, kalp-perikard, aksillar damarlar ve karaciğerdir.


Tedavi tekniği
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Günümüzde meme ca.de tedavisinde 4-6 MV fotonlar, asimetrik kolimatörler, çeşitli
enerjilerde elektronlar kullanılmakta. Sabit kaynak-cilt mesafeli (SSD) ve izosentrik (SAD)
teknikler, direkt, açılı (tanjansiyel) alanlar veya ark tedavisi gibi yöntemler
uygulanabilmektedir. Brakiterapi de meme ca. tedavisinde kullanılabilmektedir
Klinik hedef volüm: Meme, tümör veya tümör yatağı, göğüs duvarı ve insizyon skarı,
aksiller lenfatikler, supraklavikular lenfatikler, +mamaria interna lenfatik zinciridir.


Alanlar:
o

o
o

Sadece tüm meme tedavi edilecek ise (Aksilla negatif olgular) :
Tüm memeyi içerecek şekilde medial ve lateral tanjansiyel
alanlarla tedavi edilir.
Tüm meme+periferik lenfatikler tedavi edilecek ise, tüm meme
tedavi alanı: Tüm meme ile birlikte periferik lenfatiklerin de tedavi
edileceği meme koruyucu cerrahi uygulanmış olgularda tüm meme
alanı modifiye edilir.

Resim 2.33: Tüm meme RT alanı

o

Radikal cerrahiler sonrasında sadece göğüs duvarı veya göğüs
duvarı+periferik lenfatikleri içerecek alanlar belirlenir. Mastektomi
skarı tamamen alan içerisinde olmalıdır. Tanjansiyel sahalardan
foton ile ışınlanabileceği gibi direk ön 1 veya 2 sahadan 6-9 MeV
elektron ile de ışınlanabilir (veya elektron ile arktera yapılabilir).
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Resim 2.34: Postmastektomi RT alanı

o

Aksilla lenf nodları tutulumu varlığında aksilla ve supra
ışınlanması gereklidir. Yüksek riskli santral ve iç kadran yerleşimli
tümörlerde de mamaria interna ışınlaması önerilir.

Resim 2.35: Meme ışınlamasında ön ve arka sahalar:1.Ön sahadan ışınlanan
aksilla+supraklaviküler saha 2. Arka aksilla sahası 3. Meme ve/veya toraks duvarı tanjansivel
sahası (karşılıklı paralel 2 saha) 4. Tek ön sahadan ışınlanan mammaria iııterna sahası 5.
Humerus başı koruması 6. Tiroid koruması, 7. Akciğer apeks koruması
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Resim 2.36: Meme RT’sinde subraklavikular alan

RT tedavi planlamasında simülasyon ile tedavi alanlarının saptanması, hastanın aynı
koşullarda tedaviye alınması (set-up) gerekir. RT alanlarında set-up sırasında oluşabilecek
sapmalar, tümör kontrol alanlarında başarısızlığa veya istenmeyen yan etkilere yol açabilir.
Hastaların pozisyonları iyi öğrenmeleri, tatuaj, port film çekimi tedavideki sapmaları azaltır.
Hasta, meme boardına simülatördeki pozisyonda yatırılır. Merkez ışının çarpı işareti,
alan birleşim hattındaki set-up noktasına ayarlanır ve masa SSD’yi ayarlamak için yükseltilip
alçaltılır. Önce tanjansiyel alan ayarlanır. Gantry açısı ayarlanır. Asimetrik kolimatör
sayesinde SCV alan bloklanır. Varsa wedge filtrenin konulmasından sonra tedaviye başlanır.
SCV alanı için yeni asimetrik kolimatör ayarı yapılır (izosantr noktası aynı noktadır),
gantry’ye 10-15 derece açı verilmesiyle set-up tamamlanır.
Doz: Tüm alanlarda fraksiyon dozu 180-200 cGy/gün’dür.
Intakt meme: 5000 cGy tüm meme + 1000 cGy tümör yatağına boost (cerrahi sınır
negatifliği) sağlanmış olmalıdır. Eğer cerrahi sınır pozitif ise ve reeksize edilmemiş ise
boost dozu 1400-1600 cGy, cilt fasya mesafesine göre 9-18 MeV elektronla sıklıkla %90
referans izodozda (elektron yokluğunda fotonlarla) uygulanır. Derin yerleşimli tümörlerde
boost için intertisyel tedavi yöntemi veya fotonla tanjansiyel alanlar da kullanılabilir.
Göğüs duvarı: 4600-5000 cGy uygulanır. Fasya ve/veya cilt (+) ise 5000 cGy + 1000
cGy boost insizyon skarına 2-3 cm güvenlik sınırı ile ve tercihen 6-9 MeV elektron enerjileri
ile uygulanır. Göğüs duvarı ışınlamaları için teknik olanakların varlığında elektronla ark
tedavi yöntemi de kullanılabilir.
Periferik Lenfatikler: 4600-5000 cGy. uygulanır.


Hasta takibi

Hastalar, lokal nüks ve metastaz yönünden ilk 2 yıl 4 ayda bir defa, takip eden 3 yıl 6
ayda bir defa, 5. yıldan sonra yılda bir defa kontrol edilir.
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2.5. Sinir Sistemi Tedavi Uygulamaları
2.5.1. Beyin ca Tedavi Uygulamaları
Beyin tümörleri genellikle lokal kalan tümörlerdir. Ancak bazı histolojik tipler
merkezi sinir sistemi içinde metastaz yapma eğilimindedir. Kafa içinde yer kaplayan
tümörler kısa zamanda kafa için basınç artışı sendromuna (KİBAS) yol açar. Ventriküller
veya sylvius kanalı gibi beyin omurilik sıvısı (BOS) dolaşımını engelleyen lokalizasyonlarda
tümör erken bulgu verirken frontal lobda yerleşen tümörler ancak büyük hacimlere ulaşınca
bulgu verir.
Beyin ca, erkeklerde biraz daha fazla görülür. 15-34 yaşlar ile 75-85 yaşlarında
görülme insidansları pik yapar. MSS tümörleri yaş, histoloji ve yerleştikleri yere göre farklı
davranış gösterir. Erişkinlerde supratentoriyal yerleşim yüksek dereceli sık görülürken
çocuklarda infratentoriyal yerleşim ve düşük dereceli glial tümörler yaygındır.

Resim 2.37: Tentorium cerebelli

Beyinde yer kaplayan lezyonların (YKL) teşhis edilmesi, bilgisayarlı beyin
tomografisi (BBT) ve manyetik rezonans (MR) sayesinde kolaylaşmıştır. İlk semptomlar
sürekli baş ağrısı, kusma, bulantı gibi KİBAS bulguları olabileceği gibi epilepsi, hızlı
ilerleyen his kaybı (parestezi-paralizi), görme ve konuşma bozuklukları da olabilir. Psişik
semptomlar (karakter değişmesi gibi) daha az spesifiktir. Ayırıcı tanı için biyopsi şarttır.
Çünkü tümör dışı başka kafa içi lezyonları da (hematom, kist, apse) aynı bulguları verebilir.
Tedavi cerrahi +RT şeklindedir. Yalnızca RT uygulanan durumlar olabilir. Cerrahi
öncesi ve RT esnasında kortizon tedavisi gerekir.


Hasta pozisyonu ve tedavi tekniği

Co60 ya da 4-18 MV X ışınları kullanılır. Işınlama sahasına göre hasta pozisyonu
değişir. Işınlama sahaları tüm kafa ışınlaması (total kranyum ışınlaması), küçük volüm
ışınlaması (parsiyel kranyum ışınlaması) ve tüm merkezi sinir sistemi (MSS) ışınlaması
(kraniospinal RT) olarak 3'e ayrılabilir:
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Total kranyum ışınlaması

Tüm beyin ışınlanır. Tedavi volümü tüm kranyumdur. Hasta supin pozisyondadır.
Ancak C1 ve C2 vertebral alanların ışınlanması gerekiyorsa pron pozisyon daha uygun
olabilir. Sağ ve sol karşılıklı paralel 2 sahadan ışınlama yapılır. Gözler, yüz ve boyun
bölgesine koruma alanı çizilerek bireysel blok yapılır. Özel maske kullanılır.

Resim 2. 38: Tüm beyin RT alanı ve hasta pozisyonu

Resim 2. 39: Beyin ca RT’sinde kullanılan başaltı yastık ve termoplastik maske



Parsiyel kranyum ışınlaması

Küçük bir lezyon için veya önceki ışınlama sahalarına ek olarak uygulanır. BT veya
MR görüntülerine göre hedef hacime yönelik çalışma yapılır. Riskli yapılar (orbita, lens,
hipofiz gibi) korunarak en iyi pozisyon ve doz dağılımı hesaplanır.
Hasta pozisyonu dorsal veya lateral dekubitusta dozimetrik çalışmaya göre seçilir.
Maske, bant ve özel yastıkla stabilizasyon sağlanır.
4'lü saha ışınlaması yapılacak ise SAD tekniği ile çalışılır. Tedavi derinliği hedef
volüm merkezidir. Karşılıklı paralel sağ lateral, sol lateral, antero posterior (AP) ve postero
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anterior (PA) olarak 4 sahadan izosantrik ışınlama yapılır (Her saha için SSD farklı
olacaktır.).

Resim 2.40: Parsiyel kranyum ışınlaması (sağ frontal lezyon) a) lateral görünüm, b) verteks
görünümü (4'lü saha ışınlaması)



Medulloblastom tipi tüm MSS ışınlaması

Tüm beyin ve omurilik ışınlanır. Tüm subaraknoid alanı içermelidir. Subaraknoid
alanın yeterince tedavi edilmemesine bağlı yinelemeler sık görülebilmektedir.
Hasta yüzüstü pozisyonda, boyunu fleksiyonda tutacak maske sistemi ile hazırlanır.
Hastanın immobilizsyonu sağlanır. İmmobilizasyonda amaç vertebral kolon ve başı aynı
horizontal planda tutabilmektir. Bunun için alına destek, lomber lordozu azaltmak için karın
altına yastık, göğüs üst kısmına bir eğik düzlem (üçgen köpük) konulmalıdır. Tüm vücut
altına konulacak 8 cm kalınlığında bir köpük yararlı olur. Özel maske yapılır. Yine boyun
omurlarının aynı çizgiye getirilmesi için başın fleksiyonda (öne eğik) olması gerekir. Küçük
çocuklarda immobilizasyon için alçı yatak kullanılabilir. Hastanın yaşı küçükse ve uyumu
yeterli değilse immobilizasyon genel anestezi ile sağlanır.
Hasta hazırlanan immobilizasyon ile yüzüstü yatar. Sajittal lazer ile omurga spinal
çıkıntıları aynı hatta getirilmelidir. Gözler ve yüzü korumak için özel kurşun blok kesilir.
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Resim 2. 41: Kraniyospinal ışınlama tekniği

Resim 2. 42: Medulloblastomda tüm MSS ışınlamada lateral görünüm

Resim 2. 43: Medulloblastomda tüm MSS ışınlamada posterior görünüm



Riskli organlar (OAR)

Göz, kulak, hipofiz bezi ve optik sinirdir.
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Tedavi dozu

Biyopsi sonrası 2-3. günde, ameliyat sonrası 10-15. günde RT başlayabilir. Histolojik
tipe göre değişmekle birlikte klasik RT şeması günde 200 cGy'den haftada 5 fraksiyon
şeklindedir ve postop 50-60 Gy toplam doz verilir. Her saha aynı günde tedaviye alınmalıdır.
BBT görüntülerindeki kontrast tutan bölge, etrafında emniyet marjı ile saha içine alınır.
Beyindeki küçük lezyonlarda 60 Gy, omurilikteki küçük lezyonlarda ise 50 Gy küratif
dozlardır. Proflaktik ışınlama için 3-4 haftada 30-35 Gy verilmesi yeterlidir.

Hasta takibi
Beyin tümörlü hastaların tedavisinden sonra doktor düzenli kontroller yapacaktır. Bu
kontroller, genellikle fiziki ve nörolojik muayeneyi içerir. Zaman zaman beyin CT ya da MR
filmi çekilebilir.
Işınlama sahalarının giriş ve çıkış yerlerinde tedavinin 2. haftasından sonra saç
dökülmesi başlar, ciltte pigmentasyon artışı görülür. RT'nin erken döneminde nörolojik
bulgularda artma görülebilir. Hastalar, doktorun öğüt ve kontrollerine uymalıdırlar. Herhangi
bir sağlık problemi, mutlaka doktora bildirilmelidir.

2.6. Endokrin Sistem Tedavi Uygulamaları
2.6.1. Tiroid ca Tedavisi
Tiroid bezi boynun orta kısmındadır. Tiroid bezi istmus birbirine bağlanan iki lobdan
oluşmuştur. Yutkunma sırasında tiroid, larinks ve trachea ile birlikte yükselir.

Resim 2. 44: Tiroid bezi anatomisi

Tiroid kanseri en sık görülen endokrin tümör olmakla birlikte geniş bir spektrum
oluşturan tiroid bezi hastalıkları içinde az yer kaplar. Her yıl yeni bildirilen tüm kanser
olgularının % 1 kadarı tiroid kanseridir. Kanserden ölümlerin % 0.5'i bu hastalığa bağlıdır.
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Tiroid kanseri ile ilgili epidemiyolojik çalışmalarda diyetteki iyot yetersizliğinin etkisi
açıkça ortaya konamamıştır.
Benign tiroid nodülü insidansı 20-40 yaş arasındaki kadınlarda daha yüksektir ve bu
gruptaki hastalarda kanser riski yaklaşık % 5-10 olarak bildirilmektedir. Erkek hastalarda, 20
yaş altında ve 40 yaş üstünde kanser insidansı daha yüksektir. Bu nedenle yaş ve cins en
önemli risk faktörlerindendir.
Yutma güçlüğü, stridor ve ses kısıklığı kanser belirtileri olabileceği gibi büyük
guatrlarda veya retrosternal tiroidlerde de görülebilir. Ses kısıklığı hemen her zaman kanser
belirtisi olurken çok ender olarak büyük benign tiroid adenomlarında da görülebilir.
Kanserin karakteristik bulgusu kitlenin 2 cm'den daha büyük olması, sert ve alttaki yumuşak
dokuya fikse olmasıdır. Tiroid kitlesi ile birlikte boyunda büyük bir lenfadenopati varlığı
öncelikle maligniteyi akla getirmelidir.
Tiroid kanserinde nükleer tıpla ilgili bir tedavi yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Eğer
tümör iyi diferansiye hücrelerden oluşmuşsa iyod tutar. Bu gibi tümörleri radyoaktif iyod (İ131) ile belirlemek ve tedavi etmek mümkündür. İ-131'in yarılanma ömrü 8 gündür ve
yayınladığı β- ışınlarından tedavi, y ışınlarından ise tanı amacı ile faydalanılır. İyod tutan
(up-take yapan) tiroid kanserleri genelde diferansiye papiller veya foliküler
adenokarsinomlardır. Diğer iki histolojik tip olan indiferansiye anaplastik karsinom ile
medüller karsinom iyod tutmamaktadır.
Eksternal radyoterapi tiroid kanserlerinde primer, palyatif ve adjuvan amaçlarla tek
başına ya da I131 ile kullanılır. RT cerrahi eksizyonun yeterli olmadığı veya yapılamadığı
durumlarda sıklıkla palyatif endikasyonlarla veya kemoterapi ile birlikte uygulanır.


Tedavi pozisyonu

Hasta sırtüstü pozisyonda, baş hiperekstansiyondadır. Baş altına kalınlık (köpük)
konulmaz, omuzlar aşağıya çekilmiş olarak ön-arka izosentrik olarak veya tek ön alanlarla
tedavi edilir.

Resim 2.45: Tiroid kanseri radyoterapisinde hasta pozisyonu, ön alan ve port filmi
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Riskli organlar (OAR)

Medülla spinalis, larinks, trachea, farinks, özofagus ve cilttir. Mandibula ve akciğer
apekslerinde koruma yapılır.


Tedavi tekniği

Hedef volüm tüm boyun ve üst mediastendir. Ön-arka teknikte medulla spinalis
dozunu azaltmak ve tümör alanında daha iyi doz dağılımı sağlamak için yüklemeli foton
alanları kullanılabilir. Tek ön elektron alan veya iki ön wedge’li oblik saha sıklıkla boost
amacıyla kullanılır. Co 60, 4-6 MVX ışınları ve 9-15 MeV elektronlar tercih edilir.
Primer tedavi veya makroskopik kalıntılarda 65-70 Gy, 1.8-2 Gy fraksiyon dozu, 6.5-7
haftada verilir. Mikroskopik hastalık için 50 Gy, 5 haftada yeterlidir. Palyatif tedavilerde
daha yüksek fraksiyonlarla daha kısa süreli tedaviler uygulanabilir.
Üst mediastende küçük alandan ek doz verilmesi için arka saha kullanılır ve 5
fraksiyonda 5-10 Gy uygulanır. Böylece üst mediasten ganglionlarının daha derinde yer
alması nedeniyle bu seviyede eksik kalan doz tamamlanmış olur. Eğer tümör rezidivi varsa
5-10 Gy'lik ikinci bir ek doz 2 yan veya 2 oblik sahadan, omurilik korunarak verilmelidir.
Omurilik seviyesinde ön ve arka sahalardan alınan toplam doz 45 Gy'i geçmemelidir.

Resim: 2.46: A)Tiroid kanserinde tüm boyun ve üst mediasten ışınlaması (tek ön saha)
B)Tiroid kanserinde üst mediastene ek doz verilmesi için kullanılan küçültülmüş tek arka saha



Hasta takibi

Larinks ödemi sıktır ve ses kısıklığı ve nefes almada güçlük görülebilir. Tiroid
ameliyatı yapılan ve arkasından radyoterapi gören hastalar, ilk zamanlar 6 ayda bir sonra
duruma göre ve doktorun kararına göre kontrollere gelirler. Bu kontrollerde amaç kanserin
nüks edip etmediğini anlamak ve tiroid hormon durumunu kontrol etmektir.
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2.6.2. Pankreas ca Tedavisi
Pankreas arka batın duvarında, ikinci lumbal vertebra hizasında bulunan bir organdır.
Transvers olarak duodenum ikinci kısmının konkavitesinden dalak hilusuna doğru uzanır.
Uzunluğu 15-20 cmdir. Pankreas anatomik açıdan dört bölümde (caput, collum, korpus ve
cauda) incelenir:

Resim 2.47: Pankreasın anatomisi

Pankreas ca, kanserden ölümlerin % 4’ünü oluşturur. Yıllık insidans 100.000'de 10
oranındadır. Rastlanma sıklığı yaşla birlikte artar. Erkekte GİS tümörlerinin % 12'sini
oluşturur. Hazırlayıcı faktörler kalıtım ve en önemlisi sigara, alkol, kahve, bira tiryakiliği ile
yağlı yiyeceklerden zengin rejimdir. Pankreas kanserlerinin % 60-70’i pankreas başında, %
15-20’si pankreasın gövdesinde, % 5-10’u da pankreas kuyruğunda lokalize olur.
En sık görülen semptomlar kilo kaybı, sarılık, ağrı, iştahsızlık, kaşıntı, bulantı ve gizli
kanamadır. Sık görülen üçlü belirti: Sarılık, ağrı ve kilo kaybıdır. Kilo kaybı ve üst batın
ağrısı olguların ortalama % 75'inde, sarılık lezyonun koledok kanalına yakınlığına bağlı
olmak üzere % 50-90 oranında görülür.
Pankreas kanserinin erken tanısı çok nadirdir. Tümör safra veya sindirim yollarını
baskılayacak büyüklüğe eriştikten sonra bulgu verir ve tanı esnasında, genelde etraf kritik
organlara yayılım vardır.


Tedavi pozisyonu

Hasta, supin pozisyonda ve eller baş üstünde masaya yatırılır.


Riskli organlar (OAR)

İnce bağırsak, mide, böbrekler, medulla spinalis ve karaciğerdir.


Tedavi tekniği
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Hedef volüm, postop RT’de kalan pankreas, çölyak bölge, dalak ve karaciğer sapıdır.
Radikal RT’de, pankreas tümörü ve yayılım bölgeleri, çölyak lenfatiklerdir. Ön arka alan
tercih edilir, doz artırımına gidilecekse lateral veya oblik alanlar da kullanılabilir. Yüksek
enerjili X ışınları kullanılır. Izosentrik tedavi edilir. Cerrahi uygulanan hastalarda klips
yerleştirilmesi tümör yatağını saptamada oldukça yardımcıdır.
Ön-arka ve 2 yan 4'lü saha tekniği uygulanır. Ön arka sahalar ortalama 15x15 cm, yan
sahalar ise 15x8 cm dir. Toplam dozun 2/3 ü ön-arka sahalardan, 1/3'ü yan sahalardan verilir.

Resim 2.48: Pankreas ca radyoterapisinde ön arka alanlar

Resim 2.49: Pankreas ca radyoterapisinde yan alan

1.8 Gy fx dozunda 45 Gy RT yüksek enerjili fotonlarla ön - arka uygulanır. Ek dozlar
verilmek istenirse yan ya da oblik alanlara geçilebilir ve 50.4 - 54 Gy'e dek çıkılabilir.
Omurilikte 40 Gy, böbreklerde 20 Gy, mide ve duedonumun sağlam bölgesinde ve ince
bağırsakta 40 Gy'lik dozların aşılmamasına dikkat edilmelidir.


Hasta takibi

Mide kanserindeki gibidir.
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2.7. Diğer Tedavi Uygulamaları
Deri ve yumuşak doku kanser tedavileri anlatılacaktır.

2.7.1.Cilt (Deri) ca Tedavisi
Deri kanserleri sıklıkla epidermisin keratin yapan yassı epitel hücrelerinden veya
deride bulunan yağ ve ter bezlerinin salgı epitelinden kaynaklanır. Her yıl yaklaşık olarak 1
milyon kişiyi etkileyen non-melanom cilt kanserleri, en yaygın görülen kanserlerdir ve
yaklaşık olarak her yıl 2000 kişi bu kanserler nedeniyle kaybedilmektedir.
Deri kanserleri yaşlılarda daha sık görülür. 65 yaşın üstünde rastlanan kanserlerin
erkekte % 20'si, kadında % 10'u bu tip kanserlerdir. Vücudun güneşe en çok maruz kalan
bölgelerinde (% 90 yüzde, % 5 el sırtında) gelişir. Güneş ışınları (Kırsal kesimde
yaşayanlarda en önemli etkendir.), derideki yanıklar, radyodermitler ve kronik fistüller
sonucu oluşan nedbe dokuları önemli, risk faktörleridir.

Resim 2.50: Derinin anatomisi

Bazal hücreli karsinom, % 80 oranında yüzün burun, alın ve göz iç yanlarında görülür.
Yaşlılarda sıklıkla birkaç lezyon birlikte görülür. Klinik olarak görünüm inci tanesi olarak
adlandırılan şekilde olabileceği gibi nedbe dokusu üstünde kabuklu atrofik bir görünümde
olabilir. İleri lezyonlarda ortası ülserleşir ve cilt altı dokulara (kas, kemik) infiltrasyon
yapabilir. Yavaş seyirlidir, lenf bezi metastazı ve uzak organ metastazı yapmaz.
Skuamöz karsinom, yüzde, el sırtında ve gövdede görülür. Hızlı ilerleyen, ülserli ve
kabarık lezyonlar yapar. Lenf bezi metastazına kulak ve dudak lezyonlarında sıklıkla
rastlanır.
Bazal hücreli ve küçük epidermoid kanserlerde tek başına radyoterapi ile iyi tümör
kontrolü ve kozmetik sonuç elde edilir. Ancak derin invazyon gösteren epidermoid
kanserlerde cerrahi rezeksiyonlar gerekebilir. Malign melanomlar ise radyoterapiye
dirençlidir, primer tedavileri geniş cerrahi rezeksiyondur.
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Riskli organlar (OAR)

Tümör büyüklüğüne ve histolojisine göre 0.5-3 cm sağlam doku emniyet sınırı olarak
alınır. Kritik organ koruması 2 mm kurşunla yapılır.


Tedavi tekniği

Tek alanla, düşük enerjili fotonlar veya elektronlarla tedavi edilir. Uygun doz
dağılımını sağlamak amacıyla bolus (Balmumu/orfit) kullanılır. İdeal derin doz ve yüzeysel
doz için uygun elektron enerjisi seçilir. Uygun boyutta aplikatör ya da konus ile tedavi
uygulanır.
Doz, tümör hacmine göre bazal hücreli kanserlerde 50 Gy, epidermoid kanserlerde 6066 Gy eş değerleri uygulanır. Küçük tümörlerde yüksek fraksiyonlarla 1-2-3 haftalık
uygulamalar yaygındır.

Resim 2.51: Non melanom cilt kanserlerinde RT öncesi, RT süresince ve RT sonrası görünüm

2.7.2. Yumuşak Doku Ca (Yumuşak Doku Sarkom) Tedavileri
Kas, aponevroz, sinir kılıfı gibi bağ dokusundan kaynaklanan tümörlerdir. Tüm
kanserlerin % 1'inden az bölümünü oluşturmaktadır. 100 selim yumuşak doku tümörüne
karşılık 1 habis tümör görülmektedir. Vücudun her bölgesinde görülebilir. YDS'lerin % 45'i
alt ekstremite, % 30'u gövde, % 15’i üst ekstremite, % 9'u baş - boyun bölgesinde görülür.
Histolojik olarak fibrosarkom, liposarkom, sinoviyal sarkom vb. gibi sınıflandırılır.
Tanı konulduktan sonra en iyi tedavi koşullarında bile 5 yıl içinde hastaların % 50'ye
yakın kısmı rekürrens veya uzak metastazlar ile kaybedilmektedir. Sarkomlar tipik olarak
hematojen yolla metastaz yapar. Akciğer metastazı çok sık görülür ve en önemli risktir.
Ekstremite yerleşimleri uzak metastazlarını ilk olarak akciğerlere yaparken retroperiton ve
GİS sarkomları ilk olarak karaciğere metastaz yapar.
YDS'lerin çoğunun ilk ve tek semptomu, ağrısız kitledir. Ayrıca yerleşim yerlerine
göre bası bulgularıyla da olgular başvurabilir. Metastaza ait semptomlar da bulunabilir.
Ekstremitelerde, gövdede veya karında, kafada anormal bir kitlenin belirmesi şüpheli olarak
kabul edilmelidir. Direkt radyografi, anjiyografi, USG, BT, MRG, Sintigrafi (Talyum, MIBI
tümör görüntüleme), PET ve biyopsi ile kesin tanı konulur.
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Takip ve tedavisi zor bir tümör grubunu oluşturur. Lokal tedavide fonksiyonel bir
sonuç elde edilmeye çalışılır. Cerrahiye kombine edilen RT ile uzuv koruyucu girişimler
yapılmaya çalışılmaktadır. KT'nin yararı gösterilememiştir.


Tedavi pozisyonu

Hastaya tümör yerine göre uygun pozisyonu vermek gereklidir. Ekstemite masaya
mümkünse kollimatör rotasyon yapılmadan, aynı zamanda tedavi volümünde yer almayan
kas gruplarının ışınlamasını önleyecek en uygun pozisyonda yerleştirilmelidir. Hastaya
sırtüstü, yüzüstü, ayakta, oturur pozisyonda, tümörün yerleşimine göre değişken; üst veya alt
ekstremite/ekstremite distal veya proksimali/ekstremite medial veya laterali/ekstremite
anterior veya posterioru pozisyonları verilir.

Resim 2.52: Yumuşak doku ca tedavisinde hasta pozisyonları

Set up kolaylığını ve pozisyon tekrarını en iyi şekilde sağlamak için hastaya özel
immobilizasyon atelleri üretilmelidir. Hastayı korumak ve pozisyonu sabitlemek için
ekstremite tutucular, termoplastik malzeme, alçı kalıp, alpha–cradle ve vakum yataklar
kullanılabilir.

Resim 2.53: Alpha–cradle, termoplastik malzeme
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Resim 2.54: Vakum yatak



Riskli organlar (OAR)

Cilt-cilt altı doku (en az 1-1.5 cm normal doku bandı mümkünse medialden lenfatik
drenaj için bırakılmalı), yumuşak doku, kemik ve eklemdir.

Tedavi tekniği
Co-60 veya 4-6 MV X ışını kullanılır. RT alanı, tümör/tümör yatağı, skar, varsa dren
bölgesidir. Başlangıçta tümör yatağını tüm kompartımanı içerecek veya 7-10 cm emniyet
sınırı ile tedaviye başlanır. İnsizyon skarı tanjansiyel ışınlanıyorsa bolusa gerek yoktur.
Ancak direk ışınlama bolusla skar dozunu artırmak gerekir.
Postop RT: Postop 4 hafta içinde RT'ye başlanmalıdır. Sikatrizasyon (yara kapanması)
tamamlanmış olmalıdır. Işın sahası içinde pansuman yapılmaması tercih edilir. Doz, 25
fraksiyonda 2 Gy'den toplam 50 Gy tüm kompartmana verilir. Daha sonra saha küçültülerek
tümör yatağına ek 10 Gy uygulanır.
Preoperatif RT: Cerrahi, RT'den 3 hafta sonra yapılır. 2 Gy fx dozunda 50 Gy
uygulanır.


Hasta takibi

Cilt reaksiyonları, skatris dudaklarının ayrılması gözlemlenir. Tedavi sırasında geniş
alan nedeniyle ödem sık görülür. Geç dönemde fibrozis ve distalde ödem beklenir. Önlemek
için tedavi sırasında lenfatik drenaj için cilt bandı bırakılması şarttır. Elevasyonlar
(yükseltme) ödemi azaltabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Radyoterapi uygulamaları yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hasta dosyasındaki tedavi bilgilerini
kontrol ediniz.

 Cihaz bilgilerini tedavi kartı ile
karşılaştırmayı unutmamalısınız.

 İlk kez tedaviye alınacak hastaların set-up
çeklerini yapınız.

 Hastanın tedavisi ile ilgili fizik
mühendisinin ve doktorun onayını kontrol
ediniz.

 Hasta ve tedavisi ile ilgili bilgileri cihaz
bilgisayarına giriniz.


 Tedavi ile ilgili radyasyon süresi
hesabının fizik mühendisi tarafından
onaylı olmasına dikkat etmelisiniz.
 Hasta tedavi şemasının doktor
tarafından onaylanmış olmasına
dikkat etmelisiniz.
 Verifikasyon sistemli cihazlarda
tedavi bilgi ve uyarılarını kontrol
etmeyi unutmamalısınız.
 Tedavinin çok kısa ve ağrısız olduğu,
toplam tedavi süresinin ne kadar
olduğu ve tedavi süresince hangi
önlemlerin alınması gerektiğini
anlatmalısınız.

 Hastaya tedavi ile ilgili bilgi veriniz.
 Hastayı tedavi masasına yatırınız ve
simülasyon fişinde tarif edilen şekilde
pozisyon veriniz.
 Hasta dosyasındaki bilgiye göre
immobilizasyonu sağlayınız.
 Hastanın tedavi edilecek bölgesini cihaz
kolimatörünün altına gelecek şekilde masa
hareketleriyle ayarlayınız.
 Hasta cildindeki tedavi alan aksı ile cihaz
alan aksını çakıştırınız.

 Her tedavi alanı için bir port film
çekmelisiniz.

 Hasta cildindeki alan çizgileri ile cihaz
simülasyon ışığının alan sınırlarını
çakıştırınız.

 Alanları yerine oturtmadan lazerler
aracılığı ile vücut eksenlerinin
kontrolünü yapmalısınız.

 Kaynak cilt mesafesini istenilen
parametreye ayarlayınız.
 Lazer çizgilerini belirlenmiş yerlerine
birebir oturtunuz.

 Her alan simülatörde saptandığı
şekilde yerine oturtulur.
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 Cihaza açısına uyan wedgeyi
takınız/çıkarınız.
 Cihaza tedavi için gerekli trayi
takınız/çıkarınız.
 Gerektiği duruma göre standart koruma
bloğu sıkıştırma sepetini takınız/çıkarınız.
 Hastanın tedavi planında varsa fokalize
blok pleksisini takınız/çıkarınız.
 Odadan çıkıp radyasyon güvenlik kapısını
kapatınız.

 Cihaz iç oda işlemleri bitiminde
odada hasta dışında kimsenin
kalmamasını sağlamalısınız.

 Hasta tedavisi için belirlenmiş-onaylanmış
süreyi hasta kartı veya bilgisayar kaydından
öğreniniz.
 Cihaza süre bilgisini giriniz ve cihazda süre
bilgisi tekrar onayı yapınız.

 Cihaz radyasyon verme butonuna basınız.

 Radyasyon vermeden önce cihaz iç
odasında ayarlanan tüm cihaz ve
hasta ayarlarının planlanan tedavi
reçetesi ile birebir uyduğundan emin
olmalısınız.

 Radyasyon uyarıcı işaretlerinin (sesli, ışıklı
vb.) çalıştığını görünüz.

 Girilen sürenin bitiminde cihazın radyasyon
vermeyi kesmesini bekleyiniz.

 Radyoaktif kaynak bulunduran kobalt
teleterapi ve brakiterapi cihazları gibi
cihazlarda kaynağın kapandığını
bilmelisiniz.
 Eğer pozisyonda bir değişme olursa
tedaviyi kesip doğru pozisyonu tekrar
sağlamalısınız.

 Tedavi sırasında hastayı kapalı devre
kamera sistemi ile izleyiniz.

 Anestezi altında tedavi alan (özellikle
çocuk) hastalarda nefes hareketlerini
takip etmelisiniz.

 Tedavi sırasında hastayı ses sistemi ile
takip ediniz.

 Hastaya gerektiği durumlarda sizinle
nasıl iletişim kuracağını
anlatmalısınız.
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 Günlük hasta tedavi kartını imzalayarak
muhafaza ediniz.
 Tedavi sonunda hastanın hazırlanmasına
yardımcı olunuz.
 Tedavi süresince hasta ile diğer
birimler arasındaki koordinasyonu
sağlamalısınız.

 Hastayı bir sonraki tedavi hakkında
bilgilendiriniz.

 Bir sonraki tedavi saatini hatırlatıp,
hastanın doktor tarafından haftada bir
defa görülmesini sağlamalısınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi radyoterapide tümörü tamamen kontrol altına almak
amacıyla uygulanan tedavi şeklidir?
A) Adjuvan radyoterapi
B) Radikal radyoterapi
C) Palyatif radyoterapi
D) Kemoterapi
E) Primer radyoterapi

2.

Aşağıdakilerden hangisi radyoterapiye bağlı olarak yan etkilerin oluşmasında etkili
faktörlerden biri değildir?
A) Tedavi alanının içinde yer alan kritik organ sayısı
B) Uygulanacak toplam ve günlük doz miktarı
C) Hastanın yaşı
D) Hastanın kilosu
E) Doğru cihaz seçimi,

3.

RT için hasta tedavi masasına yerleştirildikten sonra alanları yerine oturtmadan önce
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Lazerler aracılığı ile vücut eksenlerinin kontrolü yapılır.
B) Video kameralar aracılığı ile hasta tedavi esnasında izlenir.
C) Simülasyon fişinde tarif edilen şekilde hastaya pozisyon verilir.
D) Her tedavi alanı için bir port film çekilir.
E) Bir sonraki tedavi için hasta bilgilendirilir.

4.

Aşağıda verilen RT sırasında ve sonrasında alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?
A) Ağız, larinks ve farenks ışınlamalarında RT’den önce alkol alımı ve sigarayı durdurmak
B) Ağız, larinks ve farenks ışınlamalarında ağız hijyenini RT müddetince korumak:
C) RT alanındaki cilt için ışınlanan bölgenin güneşle temasını sağlamak
D) Batın ve pelvis ışınlamalarında diare yapacak gıdalardan uzak durmak
E) RT alanındaki cilt için elektrikli tıraş makinası kullanmak

5.

Aşağıda larinks ca RT’si ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) En çok kullanılan tedavi pozisyonu, dorsal dekübitustur (sırtüstü yatış).
B) Baş ekstansiyonda tedavi yapılır.
C) Lateral dekübitus (yan yatışta) pozisyonu, koruma bloğu kullanımını kolaylaştırır, hasta
için konforludur.
D) Larinks ışınlamalarında kalınlık fazla olmadığından Co-60 veya 4- 6 MV lineer
akseleratör tercih edilir.
E) 75 Gy'lik doza ulaşıldığında omurilik koruması yapılmalıdır.
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6.

Aşağıda akciğer ca RT’si ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sağlam akciğer dokusunun ve kalbin mümkün olduğunca korunmasına çalışılır.
B) Ön-arka veya oblik saha ışınlamasında hasta supin pozisyondadır ve kollar vücudun iki
yanındadır.
C) Yan sahalarda hasta supin pozisyondadır, kollar vücudun iki yanındadır.
D) Boyun altına köpük konulur.
E) Aksesuar olarak akciğer board ve ön kol tutucu kullanılır.

7.

Aşağıda mide ca RT’si ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hasta pron pozisyondadır.
B) Genelde doz arttırmada yan alanlar gerektiği için ellerin başın üstünde olması daha
uygundur.
C) OAR: İnce bağırsaklar, transvers kolon, medulla spinalis, sol böbrek, pankreastır.
D) Yüksek enerjili fotonlar kullanılır,
E) Tedavi dozu, 45 Gy, 1.8-2 Gy fraksiyonla uygulanır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi meme kanserinde radyoterapinin hedeflerinden biri değildir?
A) RT alanına giren akc. volümünün en azda tutulması
B) Lenf nodlarına ışın verilmemesi
C) Mediastinal dokuların (kalp gibi) maksimum oranda korunması
D) Karşı meme dozunun düşük olması
E) Kolay uygulanabilir, yinelenebilir set-up sağlanması

9.

Aşağıda beyin ca RT’si ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Co 60 ya da 4-18 MV X ışınları kullanılır.
B) Tüm beyin ışınlamasında hasta supin pozisyondadır. Ancak C1 ve C2 vertebral alanların
ışınlanması gerekiyorsa pron pozisyon daha uygun olabilir.
C) Tüm beyin ışınlamasında sağ ve sol karşılıklı paralel 2 sahadan ışınlama yapılır.
D) Gözler, yüz ve boyun bölgesine koruma alanı çizilerek bireysel blok yapılır. Özel maske
kullanılır.
E) Medulloblastom tipi tüm MSS ışınlamasında sadece omurilik ışınlanır.

10.

Aşağıda tiroid ca RT’si ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hedef volüm tüm boyun ve üst mediastendir.
B) RT’ye bağlı olarak larinks ödemi sıktır ve ses kısıklığı ve nefes almada güçlük görülebilir.
C) Hasta sırtüstü pozisyonda, baş hiperekstansiyondadır.
D) Baş altına kalınlık (köpük) konulur.
E) Omuzlar aşağıya çekilmiş olarak ön-arka izosentrik olarak veya tek ön alanlarla tedavi
edilir.
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11.

Resimde verilen hasta pozisyonları aşağıdaki RT uygulamalarından hangisine aittir?
A) Lenfoma tedavisinde stanford tekniği
B) Yumuşak doku ca tedavisi
C) Lenfoma tedavisinde mantle tekniği
D) Tüm vücut ışınlaması
E) Tüm cilt ışınlaması

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda radyasyon kazalarında gerekli önlemleri
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 İnternetten ve çeşitli kaynaklardan dünya genelinde meydana gelen radyasyon
kazalarını araştırınız.
 Ülkemizde meydana gelen radyasyon kazaları hakkında bilgi toplayınız.

 Kaza durumunda teknikerin yapması gerekenler hakkında bilgi toplayınız.



3. RADYASYON KAZALARI
Literatürde kaza “operatör hatası, cihaz arızası veya diğer aksilikler nedeniyle
meydana gelen, kısmen de olsa güvenlik ve korunmayı dikkate almamanın sonucunda
gelişen istenmeyen olaylar” olarak tanımlanır.
Radyasyon kazası radyasyon kaynağından veya iyonizan radyasyonlarla yapılan bir
uygulama sırasında insanların ve malzemenin ışınlanmasıyla zarar görmesine neden olan
olaydır.
Kanserli hastaların yaklaşık yarısına herhangi bir dönemde tek başına veya
kemoterapi/cerrahi gibi diğer yöntemlerle birlikte radyoterapi uygulanmaktadır. Yüksek
teknoloji içeren her konuda olduğu gibi iyonizan radyasyon uygulamalarında da kaza riskini
ortadan kaldırmak mümkün değildir.
Kanser hücrelerini küçültmek veya yok etmek için kullanılan eksternal radyoterapi,
brakiterapi ve sistemik selektif radyoterapide tümörün ve normal dokuların aldığı dozu
hesaplarken dikkate alınması gereken pek çok faktör vardır. Bu faktörlerden birinde
yapılacak hata hedef bölgenin yeterli doz alamamasına veya korunması gereken normal
dokuların yüksek doza maruz kalmasına neden olabilir. Bu durum ise hastanın tedavisinin
başarısız olması, tedavi sonrası radyasyon nedeniyle ikincil kanserlerin gelişmesi, hatta bazı
ender durumlarda da hastanın yüksek doz nedeniyle ölmesiyle sonuçlanabilir. Kaza sonrası
yapılan geriye dönük değerlendirmeler ve uzun süreli hasta takipleri, kazalardaki tıbbi ve
dozimetrik hataların önlenmesi ve olumsuz sonuçların azaltılması açısından önemlidir.
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Dünya genelinde 1944-2001 arası rapor edilmiş 420’nin üzerinde kaza olmuş, bu
kazalarda 130.000’den fazla insan etkilenmiş,
133 kişi ise hayatını kaybetmiştir.
Radyasyonun tıbbi kullanımı sırasında ortaya çıkan kazalar tüm radyasyon kazalarının %
37'sini oluşturmaktadır. Tıbbi kazalarda radyoterapi-brakiterapi bu olayların başında
gelmektedir (% 70).


Radyoterapi ünitelerinde meydana gelmiş bazı kazalar,
nedenleri, kişiler üzerindeki etkileri


kazaların

Eksternal radyoterapi uygulamalarında meydana gelen kazalar
o

o
o

o
o

Amerika (1974-76): Amerika’da meydana gelen bu kazaya bir
teleterapi ünitesindeki Co-60 kaynağının bozunma eğrisinin hatalı
çizilmesi yol açmıştır. Eğrinin olması gerekenden daha dik
çizilmesi, bozunmanın hatalı hesaplanmasına neden olmuş, doz
hızı olması gerekenden daha düşük hesaplanmıştır. İlk 5.5 ay için
hastalara % 10 daha fazla doz verilirken kazanın tespit edildiği 22
ay sonrasında verilen fazla doz oranı % 50’ye ulaşmıştır.Bu süre
içinde 426 hasta tedavi görmüştür. Bu hastaların kanser hastası
olması nedeniyle hayatını kaybedenlerin ölüm nedenleri kesin
olarak belirlenememiş bir yıl sağ kalan 183 hastanın ise % 34’ünde
fazla doza maruz kalmakla ilişkili beyin, spinal kord, deri,
orofarengeal mukoza, kolon ve rektumda ağır komplikasyonlar
görülmüştür.
İngiltere (1982-1991): İngiltere’de meydana gelen ve 1045
hastanın yetersiz doz almasına neden olan kaza, yeni bir tedavi
planlama sistemine geçilirken sistemin özelliklerinin doğru
anlaşılamamasından kaynaklanmıştır. Bilgisayarlı tedavi planlama
sistemi (TPS) kurulmadan önce yapılan tedavilerin çoğu sabit
“Kaynak Cilt Mesafesi”nde (SSD) yapılıyor ve izosentrik tedavi
planlamalarında SSD’yi “Kaynak Aks Mesafesi”ne (SAD)
çevirmek için düzeltme faktörü kullanılıyordu. Sistem kurulduktan
sonra da TPS’nin bu hesaplamaları otomatik olarak yaptığı
bilinmeden, mesafe düzeltme hesapları elle yapılmaya devam
edilmiş böylece iki kez düzeltme uygulanmıştır. Bu hata izosentrik
SAD uygulamalarında verilen dozların % 30 düşük olmasına yol
açmış ve hatalı doz uygulaması dokuz yıl süresince
anlaşılamamıştır. 1982-1991 tarihleri arasında, 1045 hastanın
492’sinde yeterli doz uygulanmaması nedeniyle geliştiği düşünülen
lokal nüks gözlemlenmiştir.
Amerika ve Kanada (1985-1987): Eski lineer hızlandırıcı
yazılımının yeni lineer hızlandırıcıda kullanılması sonucunda
(Tedavi parametreleri, radyasyonun tipi, enerjisi farklı
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algılanmıştır.) hastalara yüksek doz verilmiş, 6 hasta etkilenmiş,
bunlardan 3’ü ölmüştür.
o
o

o
o

o
o

o
o

Amerika (1987-1988): Yeni Co 60 kaynak değişimi sonrasında
TPS dosyaları güncelleştirilmemiştir. 33 hastaya % 75 oranında
yüksek doz uygulanmıştır.
İspanya (1990): Yanlış linak tamiri ve iletişim sorunları sonucunda
seçilen enerji ile uygulanan enerji arasında fark olmuştur. Yüksek
doz verilen 27 hastanın 15’i yüksek doz nedeniyle ölmüştür.
Kosta Rika (1996): Kosta Rika’nın başkenti San José’deki San
Juan de Dios hastanesinde Co-60 radyoterapi cihazı değiştirildikten
sonra yeni kaynak kalibre edilirken doz hızının % 50-60 daha
düşük hesaplanması kazaya neden olmuştur. Bu yanlış hesaplama
sonucunda hastalara verilmesi gerekenden daha yüksek dozlar,
daha uzun sürelerde uygulanmıştır. Kaza, radyoterapi uygulaması
sonrasında hastalarda deride kızarıklıklar, diyare, karın ağrısı gibi
akut radyasyon sendromu etkileri görülmesi üzerine doktorun,
hastanede bulunan iki radyoterapi ünitesinin (Theratron ve
AlcyonII) doz hızlarını incelemesi üzerine ortaya çıkmış, yapılan
hesaplamalar sonucunda hastalara 1.66 kat daha yüksek doz
verildiği anlaşılmıştır. Bir ay boyunca tedavi gören toplam 115
hasta yüksek doza maruz kalmış, bu hastaların 42’si dokuz ay
içinde hayatını kaybetmiştir.
Panama (Ağustos 2000-Mart 2001): Panama’da kanser tedavisi
yapan bir merkez olan The Instituto Oncológico National’da (ION)
meydana gelen kazaya, iki boyutlu bilgisayarlı tedavi planlama
sistemine, koruma bloklarının taslağının çizilmesi işlemi sırasında
hatalı verilerin girilmesi neden olmuştur. Radyoterapi
merkezlerinin çoğunda olduğu gibi, Panama’daki bu merkez de
tedavi sırasında kritik yapıları ve normal dokuları korumak
amacıyla kurşun bloklar kullanmaktaydı. Her bir koruma bloğuna
ait veri TPS’ye ayrı ayrı giriliyordu. Kullanılan TPS tedavi
zamanını ve doz dağılımını hesaplarken alan başına en fazla dört
koruma bloğuna izin veriyordu. Onkologların bir alanda beş
koruma bloğu kullanılması talebine yanıt verebilmek amacıyla
Ağustos 2000’de koruma bloklarının düzenlenmesi değiştirildi.
Tedavi planlama sistemi, veri girişinde çoklu koruma bloğunu tek
bir blok gibi kabul etmekle birlikte, tedavi süresini olması
gerekenden daha uzun hesaplıyordu. Böylece hastalara gerekenden
daha yüksek doz verilmiş oluyordu. Bu protokol, Ağustos 2000Mart 2001 tarihleri arasında serviks ve prostat kanseri tedavisi
gören 28 hastaya uygulanmıştır. 1 yıl sonra en az 5 kişi yüksek doz
nedeniyle ölmüştür.
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Brakiterapi uygulamaları sırasında meydana gelen kazalar
o

Yüksek doz hızlı (HDR) brakiterapi cihazının arızalanması (1992):
Amerika’nın Pensilvanya eyaletinde bir radyoterapi merkezinde
rektal karsinomalı bir hastaya Ir-192 kaynağı kullanılarak yapılan
yüksek dozlu bir brakiterapi uygulaması sırasında kaynağı geri
çeken mekanizma arızalanmış ve kaynak hastanın içinde kalmıştır.
Sistemin uzaktan kontrolüne imkan sağlayan bilgisayar sistemi,
kaynağın zırhına geri döndüğünü göstermekle birlikte, dış
radyasyon monitörleri ortamda radyasyon olduğu uyarısını yapmış,
ancak sağlık fizikçisi sistemler arasındaki farklılığı doğru analiz
edememiştir. Hasta, içinde kaynak olan kateterle, kaldığı bakım
evine geri götürülmüştür. Kaynak, hastanın içinde dört gün kalmış
daha sonra içinde kaynak bulunan kateter düşmüştür. Rektal
bölgeye uygulanması düşünülen doz 18 Gy iken kaynağa 1 cm
mesafeden 16000 Gy’lik doz alan hasta kaynak çıkartıldıktan kısa
bir süre sonra hayatını kaybetmiştir.

o

Yanlış hastaya HDR brakiterapi uygulaması (1995): Nazal septum
kanseri nedeniyle beş kez Ir-192 uygulaması planlanan bir hastanın
ilk dört uygulaması herhangi bir hata olmadan tamamlanmıştır.
Beşinci uygulamadan önce uygulamayı yapan fizikçi yandaki
kontrol panelinden yanlışlıkla başka bir hastanın kartını almış,
bunun sonucunda bilgisayara başka bir hastanın bilgilerini
girmiştir. Stajyer bir teknisyen, tedavi devam ederken uygulamayı
bitirebilmek için uygulama süresini sormuş, doktor ve fizikçiden
farklı yanıtlar almış, durumu fark eden doktor, bir hata olduğunu
anlayıp tedaviyi hemen durdurmuştur. Hatalı bilgi sonucunda
hastanın dudağı Ir- 192 ile olması gerekenden fazla ışınlanmış,
yapılan hesaplamalarla bir dakikalık uygulama sonunda hastanın
dudağının planlanan 0.25 Gyyerine 0.75 Gy doz aldığı
saptanmıştır. Bu kazada uygulanan doz normal dokular için çok
yüksek olmadığından hasta açısından bir risk oluşturmamıştır.
Ancak küçük bir dikkatsizliğin bile ne kadar büyük sonuçlar
yaratabileceğini anlamak açısından dikkat çekici bir kazadır.

Radyoterapi uygulamalarında meydana gelen kazalar incelendiğinde, kazaların ana
nedenlerinin kalite güvence programlarının oluşturulmaması veya uygulanmaması ile
ulusal/uluslararası düzenlemelere uyulmaması olduğu görülmektedir.

3.1. Radyasyon Kazalarında Müdahale
Kazalar oluş şekillerine göre cihaza bağlı kazalar, dış faktörlere bağlı kazalar ve insan
hatalarına bağlı kazalar olarak gruplandırılır.
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Cihaza bağlı kazalar

Kaynağın geri dönüşünde problem olması, ışınlamanın kesilmemesi ve cihazın
mekanik olarak arızalanması sonucu oluşabilir.
Cihaza bağlı radyasyon kazalarında yapılması gerekenler şunlardır:


Teknisyen /teknikerin yapması gerekenler

Hasta tedavisi sırasında ise
o
o
o
o

Kaynak çubuğunu kullanmak
Hastayı hızla tedavi odasından çıkarmak
Kapıyı kapatıp gerekli güvenliği sağlamak
Radyasyon fizikçilerine haber vermek

o

Her türlü hasarda sızıntı olabileceği ihtimaline karşı gerekli
önlemleri alarak (kapıları kapatmak, uyarı yazıları yazmak vb.)
radyasyon fizikçilerini haberdar etmelidir.

Hasta yoksa



Radyasyon fizikçilerinin yapması gerekenler
o
o
o

o


Kaza yönetiminin yapması gerekenler
o
o
o
o



Radyasyon güvenliğini sağlamak
Kişilerin iç veya dış ışınlama ile sonuçlanan olay neticesinde belli
bir değerin üzerinde doz alınıp alınmadığının tespitini yapmak
Vücudun herhangi bir bölümünün bölgesel doku hasarına neden
olacak şekilde yüksek radyasyona maruz kalıp kalmadığını
belirlemek
Kaza raporu hazırlayarak ilgili kaza yönetimini bilgilendirmektir.

En kısa sürede toplanmak
Verilen raporları incelemek ve kaza nedenlerini belirlemek
Tekrarlanmaması için teknik önlemlerin alınmasını sağlamak
Radyasyona maruz kalan personelin durumu hakkında karar almak

Dış faktörlere bağlı kazalar

Yangın, deprem, sel baskını, hırsızlık gibi olaylara bağlı olarak meydana gelebilir.
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Bu durumda kaza yönetiminin yapması gerekenler şunlardır:




Servis ve fizikçinin söz konusu cihazda “Tekrar hasta tedavi edilebilir.”
raporu vermediği sürece bu cihaza hasta almamak
Kazanın tekrarlanmaması için hastane yönetimini bilgilendirerek gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak.

İnsan hatalarına bağlı kazalar







Radyoaktif kaynakların yanlış kalibre edilmeleri
Tedavi süresi hesaplamasında kullanılan tablo ve eğrilerin
hazırlanmasında yapılabilecek olası hatalar
Kabul testleri, tedavi planlama sistemi kontrollerinde yapılacak hatalar
Bakım onarım hataları
Bilgi akışında olası hatalar
Tedavi bölgesinin veya hasta tanımının yanlış yapılması sonucu oluşur.

İnsan hatalarına bağlı radyasyon kazalarında yapılması gerekenler şunlardır:


Teknikerin yapması gerekenler
o
Verilen doza karşılık gelen MU ya da zaman kontrolleri her
uygulamada kontrol edecektir.
o
Dikkate değer farklılıklar görüldüğünde tekrar hesap kontrolü için
fizikçilere bildireceklerdir.
o
Hasta şikayetleri ve tedavi alanlarındaki uyumsuzlukları ilgili
hekime bildireceklerdir.



Fizikçilerin yapması gerekenler
o
o



Kaza yönetiminin yapması gerekenler
o
o
o



Kaza sonucu alınan doz miktarını tespit etmek
Kaza raporu hazırlamak ve kaza yönetimini bilgilendirmek

En kısa sürede toplanmak, verilen raporları incelemek ve kaza
nedenlerini belirlemek
Tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
Radyasyon kazasına maruz kalan kişinin durumu hakkında karar
almak

Fizikçi ve servis elemanının yapması gerekenler

85

o

Su basması, deprem ya da yangın durumunda cihaz kullanılmadan
önce servis elemanı ve fizikçi, elektrik, mekanik ve dozimetrik
kontrolleri yapacak ve rapor hazırlayacaktır.

Meydana gelen radyasyon kazalarının detaylı analizlerinin yapılması, bu kazalardan
dersler çıkartılması ve ileride meydana gelebilecek benzer kazaların önlenebilmesi için
kazalara önceden hazırlıklı olmak gerekir. Bunun için tehlike durum planları hazırlanmalı,
kaza yönetimi oluşturulmalı ve her türlü senaryoda görev alacak kişilerin sorumlulukları
detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Şekil 3.1: Tehlike durumunda görev alacak personeli göstermek için kullanılan şema
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3.2. Kaza Raporu ve Kayıtların Tutulması




Kayıtlardan kimin sorumlu olduğu ve nasıl tutulması gerektiği belirtilmeli.
Kazanın oluş nedeni ile ilgili açıklayıcı ve detaylı bilgiler bulunmalı.
Dozimetrik kayıtlar

Müdahale eden personelin almış olduğu doz kayıtları,

Etkilenen hasta yada diğer personellerin doz kayıtları,

Çevre radyasyon seviyelerine ilişkin doz kayıtları bulunmalıdır.



Kaza tarihi

Gün, saat ve yer belirtilmelidir.



Kazaya neden olan kaynağa ilişkin kayıtlar

Aktivite tarihi belirtilmeli



Kazaya maruz kalan kişi ya da kişilere ilişkin kayıtlar

Maruz kalınan dozun radyasyon tipi,

Maruz kalınan dozun hangi metot ile tespit edildiği,

Adres ve telefon bilgilerinin kaydı,

Yapılan iyileştirici müdahalelere ilişkin kayıtlar bulunmalıdır.



Hastanın yanlış bir tedavi tekniğine maruz kalması durumunda buna ilişkin
kayıtların tutulması.

Yanlış olarak vücudun hangi bölgesinin ne oranda doza maruz kaldığı,

Bu bölgede meydana gelebilecek hasarlara,

Böyle bir durumda yapılan müdahaleye,

Hastanın tedavi sürecine ilişkin kayıtlar bulunmalıdır.

Kurallara uyularak, ciddi ve dikkatli bir planlamayla yapılan radyasyon tedavisi, hasta
açısından oldukça güvenli bir yöntemdir. Kaza her teknolojide olduğu gibi, iyonizan
radyasyon kullanılan teknolojiler için de kaçınılmazdır. Son 15 yılda radyoterapi ünitelerinde
üç büyük kaza meydana gelmiş bu kazalarda yaklaşık 1300 kişi tedavi dozu için gerekli
olandan yüksek veya düşük radyasyon dozuna maruz kalmış, bunların da yaklaşık 50’sinin
ölümünden radyasyon sorumlu tutulmuştur. Ölümcül bir hastalık olan kansere yakalanan
milyonlarca hastanın faydalandığı düşünüldüğünde bu rakam kuşkusuz radyoterapinin
sağladığı olanaklardan vazgeçilmesini gerektirmeyecek kadar düşüktür.
Yüksek teknolojiye sahip bir cihaz kullanıyor olmak, iyi bir radyoterapi uygulaması
için garanti değildir.Yeterli destek cihaz, eğitim ve öğrenim, yetişmiş personel ve disiplinli
bir yönetim esastır. Radyasyon kazalarına neden olan en yaygın faktör insan hatalarıdır. Bu
nedenle personel eğitimine azami dikkat gösterilmelidir. Bir radyoterapi ünitesinde temel
eğitim verilerek çalıştırılmaya başlanan personele, daha sonra çalıştırılacağı alana özel
eğitim verilmesi de zorunludur ve bu eğitim sürekli olmalıdır. Kullanılan bütün
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düzenlemelerin yanı sıra, radyasyon korunması ve kullanılan kaynakların özellikleri de
eğitimin bir parçası olarak verilmelidir.
Radyoterapide, tek bir hata veya cihazdaki bir eksiklik, eğer hastaya yanlış doz
verilmeden önce anlaşılmazsa, sonuçları çok ciddi hatta ölümcül olabilir. Hastaya yanlış doz
vermeden önce hatanın belirlenmesini ve düzeltilmesini sağlayacak bir sisteme yani kalite
güvence sistemine ihtiyaç vardır. Kalite güvence programları geliştirilmeli ve
uygulanmalıdır.
Saptanan hatalar kadar saptanamayanların da var olduğu gözden uzak tutulmamalı,
ışınlanan tüm hastaların risk altında olduğu kabul edilerek akut ve kronikyan etkiler dikkatle
takip edilmelidir. Planlanandan daha yüksek dozların beklenenin üzerinde reaksiyonlara yol
açtığı, daha düşük dozların ise tümör yanıtsızlığı olarak gözlemleneceği unutulmamalıdır.
Radyoterapi ünitelerinde görevli her seviyedeki personelin tanı ve tedavi planlaması kadar
radyoterapinin uygulanmasında yapılabilecek hataları minimalize etme yönünde de sürekli
eğitim içinde olmaları sağlanmalıdır. Kalite güvence programlarının oturtulması, ulusal ve
uluslararası düzenlemelere uyulması meydana gelebilecek kazaları minimuma
indirecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Radyasyon kazalarında gerekli önlemleri alınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

Hasta tedavisi sırasında ise
 Kaynak çubuğunu kullanınız.
 Hastanın cihaz hareketiyle sıkışması
durumlarında cihazı durdurunuz.

 Radyasyon alanında ne kadar az
kalınırsa, o kadar az radyasyona maruz
kalacağınızı unutmamalısınız.

 Hastanın cihazdan güvenli şekilde
kalkmasını sağlayınız.
 Hastayı hızla tedavi odasından
uzaklaştırınız.
 Kapıyı kapatıp gerekli güvenliği
sağlayınız.
 Fizikçilere ve ilgili birimlere haber
veriniz.

 Hasta tedavi odasında hasta yok ise
 Her türlü hasarda sızıntı olabileceği
ihtimaline karşı, gerekli önlemleri alarak
fizikçileri haberdar ediniz.

 Kapıları kapatmayı ve uyarı yazıları
yazmayı unutmamalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi insan hatalarına bağlı kazalardan değildir?
A) Radyoaktif kaynakların yanlış kalibre edilmeleri
B) Tedavi süresi hesaplamasında kullanılan tablo ve eğrilerin hazırlanmasında
yapılabilecek olası hatalar
C) Kaynağın geri dönüşünde problem olması, ışınlamanın kesilmemesi
D) Bilgi akışında olası hatalar
E) Tedavi bölgesinin veya hasta tanımının yanlış yapılması

2.

Aşağıdakilerden hangisi hasta tedavisi sırasında oluşan radyasyon kazasında
teknikerin yapması gerekenlerden değildir?
A) Kaza raporu hazırlayarak ilgili kaza yönetimini bilgilendirmek
B) Kaynak çubuğunu kullanmak
C) Hastayı hızla tedavi odasından çıkarmak
D) Kapıyı kapatıp gerekli güvenliği sağlamak
E) Fizikçilere haber vermek

3.

Aşağıdakilerden hangisi hasta tedavisi sırasında oluşan radyasyon kazasında
fizikçilerin yapması gerekenlerden değildir?
A) Radyasyon güvenliğini sağlamak
B) Kişilerin iç veya dış ışınlama ile sonuçlanan olay neticesinde belli bir
değerin üzerinde doz alınıp alınmadığının tespitini yapmak
C) Vücudun herhangi bir bölümünün bölgesel doku hasarına neden olacak şekilde
yüksek radyasyona maruz kalıp kalmadığını belirlemek
D) Kaza raporu hazırlayarak ilgili kaza yönetimini bilgilendirmek
E) Hastayı hızla tedavi odasından çıkarmak

4.

Aşağıdakilerden hangisi hastanın yanlış bir tedavi tekniğine maruz kalması
durumunda buna ilişkin alınması gereken kayıtlardan değildir?
A) Yanlış olarak vücudun hangi bölgesinin ne oranda doza maruz kaldığı
B) Bu bölgede meydana gelebilecek hasarları
C) Böyle bir durumda yapılan müdahaleyi
D) Müdahale eden personelin almış olduğu doz kayıtları
E) Hastanın tedavi sürecine ilişkin kayıtları bulunmalı

5.

Aşağıda radyasyon kazaları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Radyasyonun tıbbi kullanımı sırasında ortaya çıkan kazalar tüm radyasyon
kazalarının % 37'sini oluşturmaktadır.
B) Kaza sonrası yapılan geriye dönük değerlendirmeler olumsuz sonuçları azaltmaz.
C) Kaza her teknolojide olduğu gibi iyonizan radyasyon kullanılan teknolojiler için de
kaçınılmazdır.
D) Radyasyon kazalarına neden olan en yaygın faktör insan hatalarıdır
E) Radyoterapi ünitesinde kalite güvence programları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Radyoterapi cihazlarının özelliklerini tanıdınız mı?

2.

Radyoterapi cihazlarını çalıştırabildiniz mı?

3.

Radyasyon kazalarına karşı gerekli önlemleri aldınız mı?

4.

Tedavi odasını hazırladınız mı?

5.

Hasta dosyasındaki tedavi bilgilerini, fizik mühendisinin ve
doktorun onayını kontrol ettiniz mi?

6.

Hasta ve tedavisi ile ilgili bilgileri cihaz bilgisayarına
girdiniz mi?

7.

Hastaya tedavi ile ilgili bilgi verdiniz mi?

8.

Hastayı tedavi masasına yatırıp simülasyon fişinde tarif
edilen şekilde pozisyon verdiniz mi?

9.

Hastanın tedavi edilecek bölgesini cihaz kolimatörünün
altına gelecek şekilde masa hareketleriyle ayarladınız mı?

10.

Alanları yerine oturtmadan lazerler aracılığı ile vücut
eksenlerinin kontrolü yaptınız mı?

11.

Her tedavi alanı için bir port film çektiniz mi?

12.

Hasta cildindeki tedavi alan aksı ile cihaz alan aksını
çakıştırdınız mı?

13.

Hasta cildindeki alan çizgileri ile cihaz simülasyon ışığının
alan sınırlarını çakıştırdınız mı?

14.

Kaynak cilt mesafesini istenilen parametreye ayarladınız mı?
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Hayır

15.

Lazer çizgilerini belirlenmiş yerlerine birebir oturttunuz mu?

16.

Cihaza açısına uyan wedgeyi ve tedavi için gerekli trayi
taktınız mı?/çıkardınız mı?
Gerektiği duruma göre standart koruma bloğu sıkıştırma
sepetini trayi taktınız mı?/çıkardınız mı?
Hastanın tedavi planında varsa fokalize blok pleksisini trayi
taktınız mı?/çıkardınız mı?

17.
18.
19.

Odadan çıkıp radyasyon güvenlik kapısını kapattınız mı?

20.

Hasta tedavisi için belirlenmiş-onaylanmış süreyi hasta kartı
veya bilgisayar kaydından öğrendiniz mi?
Tedavi alanına radyasyon verdiniz mi?

21.
22.

Tedavi sırasında hastayı kapalı devre kamera ve ses sistemi
ile izlediniz mi?

23.

Günlük hasta tedavi kartını imzalayarak muhafaza ettiniz mi?

24.

Hastayı bir sonraki tedavi hakkında bilgilendirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
A
B
C
E

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B
D
A
C
E
C
A
B
E
D
B

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
E
D
B
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