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ALAN

Radyoloji

DAL/MESLEK

Radyoloji Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Radyoterapide (RT) Simülasyon

MODÜLÜN TANIMI

Radyotrapide, simülasyon uygulamaları ile ilgili bilgilerin
verildiği öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL
YETERLĠK

Radyoterapi simülasyonu yapar.
Genel Amaç
Gerekli araç, gereç ve ortam sağlandığında, radyoterapide
simülasyon iĢlemlerini yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Simülasyon cihazalarını kullanabileceksiniz.
2. Simülasyon uygulamalarını yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Donanım: Simülatör cihazı, projeksiyon cihazı, VCD, konu
ile ilgili afiĢler vb.
Ortam: Radyoloji laboratuvarı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Çağımızda, simülasyon görüntüleme yöntemleri hızlı bir Ģekilde ilerlemektedir.
GeliĢmekte olan yeni teknoloji ile radyoterapinin tıptaki önemi, daha da artarak
yaygınlaĢtığından radyoterapi alanındaki bu geliĢmeler sizleri yakından ilgilendirmektedir.
Bu modülde radyoterapi, kanser ve simülasyon cihazı hakkında bilgi verilmiĢtir.
Modül baĢarıldığında, simülatör cihazını, simülasyon uygulamaları ile ilgili bilgi ve
becerileri kazanacaksınız ve simülasyon görüntüleme iĢlemini gerçekleĢtireceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle simülatör cihazının
yapısını ve çalıĢma prensibini kavrayacaksınız.

ARAġTIRMA


Radyoterapinin geliĢim aĢamaları ve önemi hakkında araĢtırma yapınız.



Kanserin günümüzde toplumsal sağlık sorunları arasındaki önemi hakkında
araĢtırma yapınız.

1. SĠMÜLASYON CĠHAZLARI
1.1. Radyoterapi
Radyoaktif ıĢınlar, tıpta teĢhis (radyoloji) ve tedavi (radyoterapi) amacıyla yaygın
olarak kullanılır. Radyoterapide daha güçlü ıĢınların kullanılmasına rağmen; hasta, tedavi
sırasında röntgen çekiminde olduğu gibi, iĢlemi hissetmez. Radyoterapi yüksek enerjili
parçacıkların hücre üzerinde oluĢturduğu etkiden yararlanılan bir tedavi Ģeklidir.
Radyasyonun tehlikeleri hakkındaki yaygın endiĢelere karĢın tıp, bugün radyasyonun
kullanılmasında bilgili ve deneyimlidir. Radyasyon tedavisi, gereği gibi kullanıldığında riski
çok az, yararları ise çok daha fazla olan bir tedavi yöntemidir.

1.1.1. Radyoterapinin Tanımı
Radyoterapi, değiĢik sistem ve kaynaklardan elde edilen iyonlaĢtırıcı radyasyonun
kanserli dokulara yönelterek kanserli dokuların tedavi edilmesidir. Hedef tümörün
çevresindeki dokuları tahribata uğratmadan tedavi etmektir. IĢın ve Ģua tedavisi olarak da
adlandırılır. Kanserli hücrelerin kromozom ve DNA‟larının tahrip edilmesi için iyonize
radyasyon kullanılır. Kanserli olgularda ameliyat ve kemoterapi, diğer tedavi yöntemleridir.
Radyoterapi tek baĢına uygulanacabileceği gibi, ameliyat esnasında, ameliyat öncesi ve
sonrası veya kemoterapi ile beraber de uygulanır.
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Resim 1.1: Radyoterapi cihazı

ĠyonlaĢtırıcı radyasyon; çarptığı maddede yüklü parçacıklar (iyonlar) oluĢturan
radyasyon tipidir. Radyoterapide uygulama tekniği olarak iki yöntem mevcuttur. Bunlar;
ekternal radyoterapi (dıĢtan) ve brakiterapi (yakından tedavi) yöntemidir.


Ekternal (DıĢtan) RT

Radyoterapide kullanılan en kolay yöntemdir. Bu yöntemde radyasyon kaynağı,
hastadan belirli uzakta bulunur. IĢınlama hastaya tek bir alandan verildiği gibi karĢılıklı 2
paralel alandan veya 3 ile 4 alandan verilir.
Genelde ekternal radyoterapi kullanılır. Embriyoner rabdomiyosarkom (embriyonik
mezenkimden köken alan malign bir tümördür.) veya vajen botroid sarkomunda (üzüm
salkımı Ģeklinde sarkom) brakiterapi uygulanır. Eksternal RT‟de 4-6 MV X- ıĢınları
kullanılır. (kalınlık fazla değildir, cild koruma etkisi vardı, ıĢınlama kısa sürer) Cobalt-60
kullanılıyorsa ek kolimatörler takılarak penumbra ve ıĢın difüzyonu azaltılmalıdır. Toplam
dozlar, yetiĢkinlere göre daha düĢük tutulur.

Resim1.2: Ekternal RT’nin görüntülenmesi
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Küçük çocuklarada en önemli sorun, ıĢınlama sırasında hareketsiz kalmalarını temin
etmektir.3-4 yaĢından sonraki çocuklara güven telkin edilerek kıpırdamaması gerektiği
anlatılır. Ancak daha küçük yaĢtaki çocuklarada premedikasyon (sedatif Ģuruplar)
denenmeli; gerekirse genel anestezi altında RT sahasına göre maske, alçı kalıp, köpük destek
özel olarak hazırlanmalı; anestezi altındaki çocuk tedavi odasında yalnız bırakılmadan bir
kuĢakla masaya bağlanır.


Brakiterapi (yakından tedavi)

Bu tür tedavide radyasyon kaynağı, hastada lokal olarak ıĢınlanacak yere konularak
tedavi sağlanır. Amacı; radyoaktif kaynağı hastanın doku içerisine ya da hastanın doğal
vücut boĢluğuna konularak sadece o bölgeye ıĢın uygulamaktır. Bu tedavi ikiye ayrılır.


Ġnterstisyer Tedavi: Doku ya da tümör içerisine yerleĢtirilen iğne veya
tüp içine radyoaktif madde konularak yapılan tedavidir.



Ġntrakavitar Tedavi: Radyoaktif kaynak, hastanın vücut boĢluğu
içerisine yerleĢtirilerek bu bölgenin istenilen dozda ıĢınlanması sağlanır.
Uygulanan radyoaktif kaynağa yakın doku veya tümörde, en yüksek
oranda doz dağılımı olur.

1.1.2. Radyoterapinin Önemi
TanımlanmıĢ tümör hacmine yüksek doğrulukta ölçülmüĢ maksimum homojen
radyasyon dozunun, tümörü çevreleyen sağlıklı dokuya en az zararı vermesi radyoterapinin
önemi ve amacını oluĢturur. Ayrıca tümörün içindeki hastalıklı hücrelerin ileri hücre
bölünmelerini veya çoğalmalarını devamlı olarak durdurmak, tümörün yok olmasını
sağlamak, yaĢam kalitesini artırmak ve süresini uzatmak, radyoterapi tedavisinin amaçları
arasında yer alır.
Radyasyonun tehlikeleri hakkında endiĢeler olsa da radyoterapi ve radyocerrahi ile
kanser tedavisinde baĢarılı sonuçlar alınır. Radyoterapi tedavisi son teknoloji ürünü olan
cihazlarla uygulandığında hastanın hayat kalitesini yükseltir ve tedavi süresini kısaltır.
Tümörlere tedavi amacıyla yüksek enerjili ıĢın uygulanması olan radyoterapi, kanser
tedavisinde kullanılan en etkin tedavilerden biri olarak kabul edilir. Yalnızca kanserli
tümörlere değil, kanser olmayan iyi huylu tümörlere de uygulanır. Kanserli hücrelerin
büyümesini, üremesini engelleyerek ve normal dokulara yayılmasını önler.
Radyoaktif ıĢınlar, tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerini yok ederek etkilerini
gösterirler. Bu arada tedavi alanı içindeki normal hücreler de bu ıĢınlardan kötü etkilenseler
de onların kendilerini onarma yetenekleri vardır. Radyasyona bağlı normal doku hasarı çoğu
kez geçicidir. Muhtemel yan etkilerden olabildiğince kaçınmak amacıyla radyoterapide
verilmesi planlanan toplam doz seanslara bölünerek verilir. Genellikle haftanın beĢ günü
günde bir seans Ģeklinde uygulanır ve hafta sonu hastanın dinlenmesi gerekir. Böylece
normal hücrelerin iyileĢmesine de fırsat tanınmıĢ olur.
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Resim1.3: Radyoterapi fiziği

1.1.3. Radyoterapinin Tarihsel GeliĢimi
Radyoterapinin tarihçesi 1895 yıllarına dayanır. 1895 yılında Roentgen tarafından X
ıĢınları bulunması ve 3 yıl sonra (1898) Pierre ve Marie Curie'lerin uranyum çevherinden
radyumu elde etmeleriyle radyoterapinin ilk temelleri atılmıĢtır. Radyoterapi ile tedavi olan
ilk hasta: 1899'da yayınlanmıĢtır. 1922 yılında; Uluslararası Onkoloji Kongresi'nde Coutard
ve Hautant; ilerlemiĢ larynx kanserlerinin Radyoterapi ile tedavi edilebildiğini delillerle
göstermiĢler ve klinik olarak radyoterapi kullanılmaya baĢlanmıĢtır.

1.1.4. Radyoterapide Kullanılan Terimler
Adenom: Salgı bezi dokularından kaynaklanan iyi huylu (selim benign) tümör.
Adjuvan: Cerrahi tedaviye ek olarak verilen kemoterapi.
AKĠT: Allojenik KĠT. (doku uyumlu vericiden alınan iliğin hastaya verilmesi)
Alfa-fetoprotein (ALP): Germ hücreli tümörlere özgü biyokimyasal gösterge.
Alopesi: Saç dökülmesi.
Anksiyete: EndiĢe.
Anoreksi: ĠĢtahsızlık.
Antiemetik: Kusma önleyici.
Antienflamatuar: Ġltihap (yangı) azaltıcı.
Antioksidant: Oksitlenmeye karĢı koruyucu.
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Anti-oksidanlar: Vücudun dokularındaki yüksek reaktiviteli kimyasal maddelerin
zararlı etkilerine (serbest radikaller olarak bilinir) karĢı koyabildiği düĢünülen maddeler.
BaĢlangıç PSA Düzeyi: Farklı bireylerin PSA düzeyleri. BaĢlangıç PSA‟sı, normal
olan PSA düzeyi.
Aspirasyon: Besin veya sıvının solunum yollarına ve akciğere kaçması.
Benign: Ġyi huylu, selim, adenom.
Biyopsi: TeĢhis koymak amacıyla hücre ve doku örneği alınması. Alınan parçalar
mikroskop altında incelenir. Biyopsinin iğne yardımıyla yapılmasına, ince iğne biyopsisi adı
verilir.
Blast: Hücrelerin olgunlaĢmıĢ anormal Ģekli.
Büyüme faktörü: Kan değerleri düĢtüğünde yükseltmek için verilen ilaç.
Bolus: Doku eksikliğini gidermek amacıyla cilt üzerine yerleĢtirilen ve üstü ıĢın
aksına dik bir düzlem oluĢturan, dokuya eĢdeğer maddedir.
Destek tedavi: Kemoterapini yan etkileriyle savaĢta kullanılan tedavi. (kan ürünü,
büyüme faktörü, kusma önleyici vb gibi)
Ekimoz: Deride geniĢ morluklar, kanamalar.
Ekstravazasyon: Damar dıĢına ilaç veya serum sızması.
Emboli: Damarı tıkayan pıhtı.
Enflamasyon: Ġltihap, yangı.
Evreleme: Vücuttaki yayılımına göre hastalığın derecesinin belirlenmesi.
Fotosensivite: IĢığa aĢırı duyarlık.
Gama Knife Cyber Knife: Küçük bir alanda gama ıĢınlarını odaklayarak bir çeĢit
radyoterapi.
Gen tedavisi: Kalıtsal hastalıkların gen nakli yaparak düzeltme.
Gen testi: Kalıtsal hastalıkları gen nakli yaparak düzeltme.
Hematolog: Kan bilim uzmanı.
Hemogram: Tam kan sayımı.
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Hiperkeratoz: Deride aĢırı kalınlaĢıp sertleĢme.
Hiperpigmantasyon: Deride aĢırı pigment yapımı ilerleme, tedavi sırasında hastalık
ilerlemesi veya tümörün büyümesi.
HLA tiplemesi: Kemik iliği naklı için hastadan ve yakınlarından kan alınarak doku
grubu antijenlerinin belirlenmesi.
Ġmmun sistem: BağıĢıklık sistemi.
Ġmmunoterapi: BağıĢıklık artırıcı ilaçlar ile tedavi.
Ġnsidans: Sıklık.
Ġnvazif: Yayılımcı.
Ġntensity Modulated Radiation Therapy(IMRT): Yoğunluk ayarlı radyoterapi.
Ġmage Guided Radiation Therapy (IGRT): Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi.
Karsinojen: Kanser yapıcı.
Karsinom: Kötü huylu, habis, malign.
Kemik iliği aspirasyonu: Kan yapan elemanların görülebilmesi için kemik iliğinden
iğne ile önek alınıp değerlendirilmesi.
Kemoprovensiyon: Kanserin ortaya çıkmasını veya tekrarlamasını önlemek,
geciktirmek için madde (doğal veya sentetik) kullanımı.
Kemoterapi: Kanserin ilaçla tedavisi.
KĠT: Kemik iliği tranplantasyonu, ilik nakli. (AKĠT: Allojenik KĠT, OKĠT: Otolog
KĠT)
Konstipasyon: Kabızlık.
Kromozom: Katılım materyali.
Kronik: Uzun süreli, yavaĢ geliĢen.
Laparoskopi, laparatomi: Vücut boĢluklarının cerrahi olarak açılarak veya bir boru
ile girilerek tetkiki, gerekirse tedavisi.
Likopen: Bazı meyvelerde bulunan kırmızı pigment. Özellikle domateste yaygın
olarak bulunur.
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LINAC: Linear accelerator.
Lonber ponksiyon: Beyin omurilik sıvısını incelemek için belden iğne ile sıvı
alınması.
Lökopeni: Akyuvar sayısı düĢüklüğü.
Lösemi: Kan kanseri.
Malign: Kötü huylu, habis, karsinom.
Metastaz: Kanserli hücrelerin kan-lenf damarları veya komĢuluk yoluyla diğer
organlara yayılması.
MLC: Multileaf collimator.
Nodül: Küçük hastalıklı kitle.
Nötropeni, Febril nötropeni: Aakyuvarların bir bölümü olan nötrofil denen parçalı
hücrelerin azalması Bu azalmaya eĢlik ediyor ise febril nötropeni adını alır.
Nonmelanom cilt kanseri: En yaygın kanser türü. Melanosit içermez. (cildin pigment
üreten hücreleri)
Nüks: Tekrarlama, relaps, rezidiv.
OKĠT: Otolog KĠT ( hastanın kendisinden alınan iliğin kemoterapi sonrası kendisine
verilmesi)
Palyatif: Kesin çözüm getirmeyen, geçici yarar sağlayan.
Parsiyel Remisyon: Tümor boyutlarının ilk boyutlarından en az 1/2 „den fazla
küçülmesi.
Patolog: Kanserli dokuyu inceleyip tanı koyan bilim adamı.
Penumbra: IĢık kaynağından çıkan ıĢığın bir kısmının bölgeye ulaĢması.
Pozitron Emisyon Tomografisi (PET): Kan hücrelerinin çevre kanından alınıp
boyanıp mikroskopta incelenmesi.
PeteĢi: Noktavi deri kanamaları.
Refrakter hastalık: Kanser tedaviye dirençli olması durumu.
Remisyon: Hastalığın belirti ve bulguların geçici veya sürekli olarak ortadan
kalkması.
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Sarkoma: Bir çeĢit bağ dokusu kanseri.
SAD (source axe distance) kaynak aks mesafesi.
SSD (source skin distance ) kaynak cild mesafesi.
Sintigrafi: Radyoizotop enjekte edilerek görüntüleme.
Stomatit: Ağız yarası.
Transplantasyon: Organ nakli.
Tümör, Ur, Neoplazma:Hücrelerinin kontrolsüzce gereğinden fazla çoğalarak
oluĢturdukları iyi yada kötü huylu kitle.
Tümör marker: Tümör belirleyici, gösterge. (AFP, CEA gibi)
Onkolog: Kanserin tanı ve tedavisinde uzmanlaĢmıĢ doktor.

1.2. Kanser (Ca)
Kanser (cancer) terimi, tıbbın babası olarak bilinen Yunan fizikçi Hippocrates (MÖ
460-370) tarafından oluĢturulmuĢtur. Hippocrates carcinos ve carcinoma terimlerini, ülser
oluĢturan ve ülser oluĢturmayan tümörler için kullanmıĢtır.
Modern tıptaki geliĢmelere rağmen, dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında
halen ilk sıralarda yer almasından dolayı kanser önemli bir sağlık sorunudur. Tanısı ve
tedavisi farklı uzmanlık dallarının iĢbirliğini gerektirir. Kanserde erken tanı önemlidir.
Türkiye'de özellikle meme ve rahim ağzı (serviks) kanserinin erken tanısı konusunda ulusal
tarama programları mevcuttur.
Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin, düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla
beliren kötü tümörlere denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeĢitli bölgelerindeki
hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluĢan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeĢitli
kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dıĢı çoğalması ile baĢlar.
Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

Resim1.4: Kanserli hücre
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Bütün kanser tipleri vücudun temel yaĢam ünitesi olan hücrelerimizden geliĢir.
Vücuttaki sağlıklı hücreler bölünebilme yeteneğine sahiptir. Sadece, kas ve sinir
hücrelerinde bu özellik bulunmaz. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların
onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanır. YaĢamın ilk yıllarında hücreler daha hızlı
bölünürken, eriĢkin yaĢlarda bu hız yavaĢlar. Fakat hücrelerin bu yetenekleri sınırlıdır,
sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır.
Normalde, vücudun sağlıklı ve düzgün çalıĢması için hücrelerin büyümesi, bölünmesi ve
daha çok hücre üretmesine gereksinim vardır. Bazen buna rağmen süreç doğru yoldan sapar,
yeni hücrelere gerek olmadan hücreler bölünmeye devam eder. Bilincini kaybetmiĢ kanser
hücreleri, kontrolsüz bölünmeye baĢlar ve çoğalır. Fazla hücrelerin kütleleri bir büyüklük
veya tümör oluĢturur.

Resim1.5: Kanser hücreleriyle (pembe), lenfositlerin (sarı) savaĢı

Kanserli hücrelerde hasarlanmıĢ DNA onarılamaz ve kontrolsüz çoğalma baĢlar. DNA
çevresel etkenler (kimyasallar, virüsler, tütün ürünleri veya aĢırı güneĢ ıĢını vs gibi)
nedeniyle hasar görebilir.
Kanser hücreleri birikerek tümörleri oluĢturur. Tümörler iyi huylu veya kötü huylu
olabilir. Ġyi huylu tümörler, kanser değildir. Bunlar sıklıkla cerrahi yöntemle alınırlar ve
çoğu zaman tekrarlamazlar. Ġyi huylu tümörlerdeki hücreler vücudun diğer taraflarına
yayılmaz. En önemlisi iyi huylu tümörler, nadiren hayatı tehdit eder. Kötü huylu tümörler
kanserdir. Kötü huylu tümörlerdeki hücreler anormaldir ve kontrolsüz ve düzensiz
bölünürler. Bu tümörler normal dokuları sıkıĢtırabilirler, içine sızabilirler ya da tahrip
edebilirler. Eğer kanser hücreleri oluĢtukları tümörden ayrılırsa kan ya da lenf dolaĢımı
aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri yerlerde tümör kolonileri
oluĢturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu Ģekilde vücudun diğer bölgelerine
yayılması olayına, metastaz adı verilir.

1.2.1. Kanserin Toplumsal Önemi
Kanser, günümüzde en önemli toplumsal sağlık sorunları arasında olup önemi giderek
artmaktadır. Çünkü her dört ölümden biri, kansere bağlı olarak olur. Kanserin maddi olarak
getireceği yük hem birey hem de bir bütün olarak toplum için önemi çok büyüktür. Kanserin
erken ve tedavi edilebilir evrelerinde yakalanması ile çok sayıda insanın yaĢamı kurtulur.
Erken tanı amacıyla yapılan taramalar pek çok insanın yaĢamını kurtarmasının yanı sıra
tedavi masraflarının da azalmasını sağlar.
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AraĢtırmacıların öngörülerine göre; kanserden korunma ile ilgili tüm önlemlerin
eksiksiz alınması durumunda tüm kanserlerin üçte ikisine yakın bir bölümü önlenebilir
niteliktedir. Düzenli inceleme, taramalar ve kendi kendine muayene alıĢkanlığının
edinilmesi, bazı kanser türlerinde erken dönemde tanı konulmasına yardımcı olur. Bu
durumda yapılacak olan tedavinin baĢarı Ģansı çok daha yüksek olur. Taramaların yanı sıra
insanların kanseri düĢündürecek belirtileri çok iyi bilmeleri ve duyarlı olmaları da hastalığı
erken tanı konulmasında rol oynayacaktır.
Korunma ve erken tanıya yönelik toplumsal eğitim programları yaĢama geçirilerek bu
tür programları baĢta okullar olmak üzere toplumun tüm katmanlarına yaygınlaĢtırılmalıdır.
Kanser merkezleri, insan ve donanım açısından geliĢtirilerek hastaların daha nitelikli
hizmete ulaĢabilmeleri sağlanmalıdır. Toplum için önemli olan kanser hastalığının psikososyal boyutu göz ardı edilmemeli ve bu konuda gerekli donanım sağlanarak temel ve klinik
kanser araĢtırmaları desteklenmelidir. Konuyla ilgili çalıĢan dernek ve vakıflara katkı ve
öneri verilerek özendirilmelidir.

1.3. Simülatör Cihazı
Simülasyon; fiziksel ve geometrik özelliklere sahip tanısal bir X-ıĢını cihazı olan
simülatör aygıtı ile hastanın tedaviden önce immobilize edilmesi, görüntülemenin yapılması
ve tümör lokalizasyonun yapıldığı iĢlemdir. Bu iĢlem; CT, MRG ve PET-CT aygıtlarıyla da
yapılır ve konformal RT, IMRT, IGRT tedavi aygıtlarında tedavi planının kullanılanılmasını
sağlar.
Konvansiyel simülatör aygıtlarıyla yapılan uygulamalar, hasta üzerinde yapıldığı için
gerçek bir simülasyondur. CT, MRG vb. aygıtlarıyla yapılan simülasyonlar ise dijital
ortamda hasta olmadan yapıldığı için sanal simülasyon adını alır.
IĢınlama sahalarının, hasta cildine Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde çizilmesi ve
tedavi cihazında kolaylıkla tekrarlanabilir olması gerekir. Simülasyonda izosantrik
tekniklerden (SAD) veya sabit cild mesafesi (SSD) tekniğinden yararlanılır..

Resim 1.6: Konvansiyonel simülatör, CT Simülatör, MRG simülatör
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Daha isabetli bir tedavi yapabilmek için hastalığın lokalizasyonu ya da yayılımını çok
iyi belirlemek, görüntülemek zorunludur. Ayrıca, tedavi alanına giren normal dokuların
sınırları da mümkün olabildiğince tama yakın tanımlayarak hasta üzerine dıĢarıdan
iĢaretlenir. Simülasyon prosesi sıklıkla bir hastanın tedavi planlamasını içermekle beraber,
tedavisi planlanan hasta ile ilgili her türlü bilgi ve dökümanın doktor ya da teknisyenlere
aktarılmasını sağlar. Simülatör, radyoterapi ünitelerinin etkinliğini artırabilir. Çünkü bu
seviyede, set-up ve planlama ile ilgili soruların ve sorunların pratik bir biçimde çözümünü
temin eder. Ancak unutulmaması gerekir ki, simülasyon, radyoterapideki bir seri
prösedürden sadece bir bölümünü oluĢturur ve hastanın tedavisinin gerçekleĢmesinde en
önemli basamaklardan birisidir.
Simülasyon, randevu ile yapılması gereken bir iĢlemdir. Bu, hem hastanın gerekli
dökümanlarının önceden hazırlanması için hem de daha düzenli bir çalıĢma için gereklidir.
Radyoterapi teknisyenlerinin radyoloji teknisyenliği eğitimi aldıktan sonra bu eğitime
baĢlamaları, simülasyon prosesinin kavramasında oldukça etkilidir. Radyolojik anatomi ve
kemik yapılar hakkında bilgi sahibi olmak iyi bir simülasyon yapabilmek için temel
gereksinimdir.

1.3.1. Simülatör Cihazının Yapısı ve Fiziği
Simülatör cihazı aynı zamanda bir nevi skopidir. Yani, tedavi edilen alanın, organ ya
da bölgenin ağırlıklı olarak kemik yapıların görüntülendiği ve hatta son çıkan cihazlarda CT
imajları alabilmeyi sağlayan cihazdır.
Simulatör, external tedavinin uygulanmasına yardımcı olmak için ek bir cihaz olarak
1960 lı yılların sonlarında kullanılmaya baĢlandı.
Simülatör cihazı, 360 derece rotasyon dönme hareketi yapan bir taĢıyıcı kola sahiptir.
Bu kolun bir ucunda röntgen tüpü ve imaj tüpü karĢılıklı olarak taĢır durumdadır. Her ikisi
de ayrı ayrı dönme aksına yaĢklaĢtırılıp uzaklaĢtırılabilir. X- tüpü taĢıyan kafada kolimatör
ve sahayı aydınlatan bir lamba bulunur ve merkezleri ıĢın aksi ile çakıĢır. Kafa ise taĢıyıcı
kol (statif) vasıtayla bir nokta etrafında döner ve ıĢın aksi ile rotasyon aksinin kesiĢtiği nokta
izosantrıyı verir. IĢın kaynağı simülatörde aĢağı-yukarı hareket ettirildiğinde, izosantır
mesafesi mümkündür. (SAD [source axe distance] = kaynak aks mesafesi ) Kobalt için
izosantr, 80 cm‟ye ayarlanır. Telemetre ile hasta cildindeki merkezi ıĢın noktası ile kaynak
arası mesafe okunur. ( SSD [source skin distance] )= kaynak cild mesafesi). Kolimatör ise
karĢılıklı hareket eden 2 çift çeneden oluĢur ve hasta cildindeki saha sınrlarını belirler.
Kolimatöre takılan uygun SAD ölçüm pleksiglası ile akstaki saha geniĢliği hasta cildi
üzerinde okunabildiği gibi, alınacak filmde görünür. Ġmaj tüpü, hem monitöre görüntü verir
hem de film kasetlerinin üstüne konulmasına yarar.
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Resim 1.7: Konvansiyonel simülatör cihazı

Ġmaj tüpü, hastanın üzerinde bulunduğu masadan uzaklaĢtırıldıkça agrandisman artar.
Masa ise yukarı-aĢağı, iki yana ve ileri-geri hareketlerini yapabildiği gibi ıĢın aksı etrafında
rotasyon yapar. Cihazın rotasyon aksına dik olarak hareket eden ve tavana asılı konformatör
ile kontur çizimleri transvers veya sagital planlarda yapılır. Böylece milimetrik kağıt üstüne,
hasta cildinin masaya olan uzaklığı, her noktada bire bir oranında çizilmiĢ olur. Bu çizim
daha sonra dozimetrik çalıĢma için kullanılır. 1 sagıtal ve 2 lateral lazer ıĢığı izosantır ile
çakıĢır ve hastanın masa üstündeki pozisyonunun, cilde konulacak iĢaretlerle tedavi
cihazında da aynı Ģekilde olmasını sağlar.

Resim 1.8: Simülatör cihazı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Simülasyon cihazının yapısını ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Radyoterapide, radyasyondan korunma  Radyasyon
güvenliği
önlemlerini
önlemini alınız.
almalısınız.
 ĠyonlaĢtırıcı
radyasyonun
tanımını
yapınız.
 Radyoterapi uygulama tekniklerini  Radyoterapi
tekniklerini
açıklayınız.
araĢtırabilirsiniz.
 Radyoterapinin önemi ve amacını
açıklayınız.
 Radyoterapi ile ilgili terimleri sayınız.
 Radyoterapi de kullanılan terimleri
farklı kaynaklardan araĢtırabilirsiniz.
 Kanserin tanımını, erken tanının
önemini açıklayınız.
 Simülator cihazının yapısını ve fiziğini  ÇeĢitli kaynaklardan simülator cihazını
açıklayınız.
araĢtırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, değiĢik sistem ve kaynaklardan elde edilen iyonlaĢtırıcı
radyasyonun kanserli dokulara yönelterek kanserli dokuların tedavi edilme
yöntemidir?
A) Rehberli radyoterapi.
B) Multiplanlama.
C) Apoptosis planlama.
D) Radyoterapi.
E) Brekiterapi.

2.

Radtoterapide 4-6 MV X- ıĢınları, aĢağıdaki hangi yöntemde kullanılır?
A) Palyatif radyoterapi.
B) Ekternal radyoterapi.
C) Brekiterapi.
D) Üç boyutlu konformal radyoterapi.
E) Hemikal tomoterapi.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, gittikleri yerlerde tümör kolonilerini oluĢturup büyümeye
devam ederek vücudun diğer bölgelerine yayılma olayına verilen isimdir?
A) Kanser
B) Apoptosis
C) Metastaz
D) Genetik
E) Virüs

4.

Simülatör cihazı, kaç derece rotasyon dönme hareketi yapan bir taĢıyıcı kola sahiptir?
A) 360°
B) 260°
C) 160°
D) 180°
E) 340°

5.

AĢağıdakilerden hangisi, simülasyon tekniği olarak kullanılır?
A) SDS
B) DSS
C) SSA
D) DAS
E) SSD

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle simülasyon uygulamaları
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Simülasyon görüntülemesi için hastaya verilen pozisyon tekniklerini araĢtırınız.



Simülasyonda yer alan ve aktarılması gereken mesafeleri diğer kaynaklardan
araĢtırınız.

2. SĠMÜLASYON UYGULAMALARI
Simülasyon filmine yazılması gereken parametreler; hasta adı, soyadı, tarih, gantry
açısı, SSD, SAD mesafesi, büyütme faktörü, doktor ismi, hastanın yatıĢ pozisyonu, alan
boyutu, kolimatör açısı, derinlik, tekniker ismi, sağ-sol iĢaretleridir.
Tedavi dosyasına hasta ve hastalıkla ilgili bilgiler ile simülasyona ait parametreler
yazılır. Dosyaya grafiksel olarak tedavi alanlarının ve simülasyon tarihlerinin çizilmesi,
ileriki tarihlerde olası diğer ıĢınlamalar için bilgi olabileceği için önemlidir.
Hasta simülatör masasına yatırılmadan önce kullanılacak tedavi aygıtının SAD‟ sine
göre gantry ayarlanır. Hasta masaya yatırıldıktan sonra ise ıĢınlama alanı içinde kullanılacak
tedavi aygıtının SAD‟ sine göre tedavi masası yukarı-aĢağı pozisyonda hareket ettirilerek
istenen SSD değerleri (genellikle 80 veya 100 cm) olĢturulur. Daha sonra lazerler aracılığıyla
yarı kesit kalınlığı kadar SSD mesafesi azaltılır.

2.1. Simülasyonda Planlama
Simülasyonda, radyoterapi için planlanan olguya, BT simülasyonundan önce maske
vb. ekipman yapımı, görevli tekniker ile sorumlu doktor gözetiminde yapılır. BT çekiminde
kontrast madde kullanılacaksa BT simülasyonu öncesi hastanın damar yolu açılır. Hasta BT
masasına istenilen pozisyonda yatırılır. Maske, diz altı kama vb. ekipman kullanılacaksa
hastaya uygulanır.
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Resim 2.1: CT simülatör

Lazerler açılır veya maske kullanılıyorsa maskeye, baryum damlatılmıĢ flaster veya
özel aplikatörler kullanılarak referans noktalar belirlenir.
Referans noktalar, her endikasyon için önceden belirlenmiĢ noktalardır. Bu noktalar
kraniokaudal hatta bir tane, mediolateral hatta ise sağda ve solda birer tane olmak üzere iki
tanedir.

Resim 2.2: Referans nokta belirleme

Kontrast madde kullanılacaksa uygun kontrast madde IV olarak verilir. Anaflaktik
reaksiyonlar açısından gerekli önlemler alınır.
BT odası dıĢına çıkılır ve BT kumanda masasına geçilir. Gerekli ayarlamalar BT
teknisyeni tarafından verilen çekim aralığı ile kesit aralığı bilgileri BT kumanda PC‟sine
aktarılır. Çekim alanı ekranda görüldükten sonra, doktor tarafından onay verilir ve BT çekim
iĢlemine geçilir.
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Resim 2.3: CT kumanda masası

Alınan görüntüler teknisyen tarafından PACS aracılığı ile online olarak, planlama
odasındaki RTIS‟e (Radiotherapy Information System) aktarılır. Çekim sonrası hasta dıĢarı
alınır ve kontrast madde kullanıldıysa anaflatik reaksiyon açısından 20 dk. dinlendirilir.
Hastada maske kullanılmadıysa referans noktalar silineceğinden, bu noktalara tatuaj
yapılarak kalıcı hale gelmesi sağlanır.

Resim 2.4: RTIS ile iletilen CT görüntüleri

BT görüntüleri RTIS‟e aktarılan hastanın sanal simülasyonu PC aracılığı ile dijital
ortamda yapılır. Aktarılan görüntülere konturlama iĢlemi yapılır. Genellikle önce eksternal
konturlar otomatik olarak çizilir. Sonrasından doktor tarafından GTV, (Gross Tümör
Volümü) CTV, (Klinik hedef volümü) PTV (Planlanan hedef volümü) riskli organlar çizilir.
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Resim 2.5: Konturların çizimi

BT çekimi sırasında iĢaretlenen referans noktaların bulunduğu BT kesiti saptanır ve bu
kesit, referans kesit olarak kaydedilir. Uygunluğu kontrol edilen konturlar kaydedilir ve
“Planlama” iĢlemine geçilir.
Planlamada, RT alanları belirlenir ve PTV‟yi içerecek Ģekilde alan boyutları belirlenir.
IĢın demetleri bu alana göre yerleĢtirilir. MLC (multieleaf collimator) veya blok çizimleri
yapılarak ıĢınlanması istenmeyen alanlar korunur.

Resim 2.6: Alan kontrolleri

Kullanılacak enerji türü, teknik, fraksiyon dozu ve sayısı tedavi planlama sistemine
(TPS) girilir. Belirlenen alanlardaki izodoz dağılımı, TPS tarafından hesaplanır ve ekrandan
görülür.
DVH (Dose-Volume Histogram) eğrileri ile riskli organların ne kadar doz aldıkları
kontrol edildikten sonra, referans izodoz seçilir ve tedavi planı onaylanır.
Olgunun tedavi planı, online olarak tedavi aygıtına, dosyasına, gerekli bilgiler
doldurulup tedavi odasına gönderilir.
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Resim 2.7: Doz-Volüm-Histogram

2.2. Solunum Sistemi Simülasyon Görüntülemesi
Larenks ve akciğer RT alanının simülasyon görüntüleme planlaması hakkında bilgi
verilmektedir.

2.2.1. Larenks Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon, supin pozisyonda yapılır. Üst-alt sınır ve ön-arka sınırlar belirlenir. C3
vertebra, C4 vertebra ve C6 vertebra düzeyi çizilir.

Resim 2.8: Larenks Ca RT alan planı
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2.2.2. Akciğer Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon, supin pozisyonda ve eller baĢın üstünde iken yapılmalıdır.
Konvansiyonel simülasyonda, planlanan radyoterapi alanları Ģöyledir:



Primör tümör +2cm
KomĢu lenf nodu bölgesi +1cm

Üst lob tümörlerinde konvansiyonel simülasyonda planlanan radyoterapi alanları, ön
arka 2 alan Ģeklinde planlanır.





Bilateral supraklavikuler alan
Üst mediasten
Subkarinal alan (karinanın 2 vertebra altı, karinanın 5-6 cm aĢağısı)
Primör tümör

Resim 2.9: Üst lob yerleĢimli tümörde RT alanının planlaması

Hiler bölge tümörlerinde konvansiyonel simülasyonda planlanan radyoterapi alanları,
ön arka 2 alan Ģeklinde planlanır.





Alan üst kenarı torasik girimden baĢlar.
Alan alt kenarı karinanın 8-9 cm altına dek iner.
Mediasten içerilir.
Primer tümör + 2cm
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Resim 2.10: Hiler yerleĢimli tümörde RT alanının planlaması

Alt lob tümörlerinde konvansiyonel simülasyonda planlanan radyoterapi alanları, ön
arka 2 alan Ģeklinde planlanır.





Alan üst kenarı, torasik girimden baĢlar.
Alan alt kenarı, karinanın 8-9 cm altına dek iner, (tümörün yerleĢimine göre
daha da aĢağı iner, diyafragmayı içerir.
Mediasten içerilir.
Primer tümör + 2cm.

Resim 2.11: Alt lob yerleĢimli tümörde RT alanı
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Alt lobu tümörü + gros mediastinel lenf nodu tutulumunda konvansiyonel
simülasyonda planlanan radyoterapi alanları, ön arka 2 alan Ģeklinde planlanır.






Alan üst kenarı torasik girimden baĢlar.
Alan alt kenarı karinanın 8-9 cm altına kadar iner. (Tümörün yerleĢimine göre
daha da aĢağı inebilir)
Supraklavikuler alan dahil edilir.
Mediasten içerilir.
Primer tümör + 2cm

Resim 2.12: Alt lobu tümörü + gros mediastinel LN tutulumunda RT alanının planlaması

2.3. DolaĢım Sistemi Simülasyon Görüntülemesi
Lenfoma
verilmektedir.

RT

alanının

simülasyon

görüntüleme

planlaması

hakkında

bilgi

2.3.1. Lenfoma Simülasyon Görüntülemesi
Total nodal irradiyasyon (TNĠ): ters Y simülasyonunun yapılıĢı Ģöyledir:
Simülasyonda, biteral servikal supraklavikuler, intraklavikuler ve mediastinel lenfatikler
alana dahil edilir.
Simülasyonda olgu supin pozisyonda, baĢı ekstansiyonda ve aksillada cilt katlantısı
olamayacak Ģekilde eller baĢ üstünde uzanmıĢ 90° açılmıĢ Ģekilde ya da anatomik
pozisyonda dirsek eklemi bükülüp eller bele konularak yapılır. Varsa palpabl (dokunulabilir,
elle tutulur) lenf nodları telle iĢaretlenir. SSD genellikle 100 cm‟de planlama yapılır. Ancak
alan boyutu, tedavi aygıtının maksimum alan boyutundan fazla ise SSD daha yüksek
değerlere çıkarılarak simülasyon yapılır.
Simülasyon filmleri çekildikten sonra, koruma bloklarının mutlaka kiĢiye özel olarak
yapılması gerekir.
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Resim 2.13: Lenfoma mantle (kolsuz manto) RT alanının simülasyon ön-arka radyografisi

2.4. Gastrointestinal Sistem Simülasyon Görüntülemesi
Özofagus, mide, rektum RT alanının simülasyon görüntüleme planlaması hakkında
bilgi verilmektedir.

2.4.1. Özofagus Simülasyon Görüntülemesi
Hasta supin pozisyonda ve eller baĢ üzerindeyken simüle edilir. Özofagus,
gastroözofagial bileĢkenin görüntülenmesi amacıyla hastaya, baryum sülfat oral solüsyon
içirilir. Simülatörde çekim için kullanılacak immobilizasyon gereçleri, uygun Ģekilde
yerleĢtirilir. IĢınlama alanı belirlenerek gerekli SSD ve yarı kesit kalınlığı saptanır. Simülatör
kumanda masasına geçilerek, kumanda tuĢları ve ekran aracılığı ile kolimatör geniĢliği, açısı
ve gantry açısı değiĢtirilerek tedavi alanı saptanır.
Tedavi alanı saptandıktan sonra, alan varsa kullanılan immobilizasyon gereçleri
üzerine yoksa hasta cildine tedavi alanı ve koruma bölgeleri çizilir. Sonra simülasyon filmi
çekilir. Film üzerinde korunacak alanlar iĢaretlenir.
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Resim 2.14:Özofagus kanserinde RT alanı ve simülasyon filmi

2.4.2. Mide Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon supin poziyonda yapılır. Ön-arka alanlar kullanılacaksa eller yanda, daha
fazla sayıda alan kullanılacaksa eller baĢ üstünde tutulmalıdır. Özofagus varsa kalıntı
midenin görüntülenmesi için oral kontrast kullanılır. Simülasyon sırasında böbreklerin
görüntülenmesi için IV kontrast madde kullanılır. Bir gün önceden bağırsak temizliği
yapılması, görüntüyü kolaylaĢtırır.

Resim 2.15: Mide kanserinde RT alanı ve simülasyon filmi

26

2.4.3. Rektum Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon, supin/pron pozisyonda yapılır. Prone yapılırsa mesane dolu olursa ya da
özel masa üstlüğü kullanılırsa ince bağırsak dozu azaltılır. Simülasyon sırasında anal, vajinal
marker kullanılır. Perine cildi iĢaretlenir. Ġnce bağırsağın görüntülenmesi için oral kontrast
madde kullanılır. Mesanenin dolu olması tercih edilir.

Resim 2.16: Rektum kanserinde ön -arka,yan RT alanı ve simülasyon filmi

2.5. Ürogenital Sistem Simülasyon Görüntülemesi
Mesane, prostat, endometrium ve meme RT alanının simülasyon görüntüleme
planlaması hakkında bilgi verilmektedir.
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2.5.1. Mesane Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon, pron pozisyonda yapılır. Simülasyon öncesi IV kontrast madde
uygulanarak mesanenin görülmesi sağlanır. 4 alanlı tedavi uygulanacaksa rektumun
görüntülenmesi için rektal packing yapılır. Tedavi izosentrik olarak planlanır ve uygulanır.
Mesanenin boĢ olması önerilir.

Resim 2.17: Mesane kanserinde RT alanında ön-arka ve yan alanların simülasyon filmi

2.5.2. Prostat Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon, supin pozisyonda yapılır. 3 boyutlu konformal RT yapılıyorsa prone
pozisyonda da yapılır. Supin pozisyonda diz altı kama kullanılır. Mesane boynu ve üretranın
görüntülenmesi için kontrast madde, doğrudan üretral kateterle ya da IV yolla verilir.

Resim 2.18: Prostat kanserinde RT ön ve alan simülasyon filmi
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2.5.3. Endometrium Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon, supin pozisyonda ve mesane tamamen dolu iken yapılır. Bağırsakların
görüntülenmesi için oral kontrast madde kullanılır. Ayrıca vajinal ve rektal markerlar
kullanılarak görünür hale getirilmeleri sağlanır.

Resim 2.19: Endometriumkanserinde RT ön ve yan alan simülasyon filmi

2.5.4. Meme Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyonda MKC (meme koruyucu cerrahi) skarı varsa dren bölgeleri, tel vb.
maddelerle filmde görünür duruma getirilir. Meme konturu ve orta hat telle filmde görünür
duruma getirilir. Boost yapılacaksa skarından her yönde 1-2 mm güvenlik sınırı çizilir. MKC
sırasında madeni klips kullanıldıysa filmde klislerden 1-2 cm uzaktan geçecek Ģekilde boost
alanı çizilir.

Resim 2.20: Meme kanserinde RT simülasyon filmi
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Periferik lenfatik alanlar; supraklavikuler alanda, medulla spinalis ve özofagusu
koruma amaçlı, 10°-15° dıĢa doğru açı verilerek, tek alan Ģeklinde planlanır. SSD; Linak
kullanılacaksa 100, Co60 kullanılacaksa 80-100 olmalıdır.
Supraklavikuler alan ile meme alanları ortogonal planlamalıdır. Alan birleĢiminde
sıcak-soğuk alanları engellemek için yarıkesici, asimetrik kolimasyon, diverjans uyum
tekniği gibi yöntemler kullanılır.

2.6. Sinir Sistemi Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon; beyin tümörlerinde supin, spinal tümörlerde pron poziyonda yapılır.
Konvansiyonel simülasyonda; hastanın BT ve MR görüntüleri (opere edildiyse
preoperatif)
yardımıyla tümör, ön simülasyon filmine yerleĢtirilir. Konvansiyonel
planlamada 2 yan alan kullanılır. Konformal planlamada ise tümörün yerleĢim yerine göre
değiĢmekle birlikte genellikle 2 yan alan planlamada kullanılır. Kontrast madde, CT
simülatörde 50-70 cc bolus olarak uygulanır.

Resim 2.21: Tümbeyin RT simülasyon planı
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Resim 2.22: Kraniyospinal simülasyon planı

2.7. Endokrin Sistem Simülasyon Görüntülemesi
Tiroid ve pankreas RT alanının simülasyon görüntüleme planlaması hakkında bilgi
verilmektedir.

2.7.1. Tiroid Bezi Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon supin pozisyonda yapılır. BaĢ hiperektansiyonda simüle edilir. Üst sınır,
alt sınır ve yan sınırlar belirlenir.

Resim 2.23: Troid kanserinde RT simülasyon filmi
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2.7.2. Pankreas Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyon, supin pozisyonda ve eller baĢ üstünde yapılır. Mide ve duodenumu
görüntülemek için oral kontrast madde, böbrekleri görüntülemek için ise IV kontrast madde
kullanılır.

Resim 2.24: Pankreas kanserinde RT simülasyon filmi

2.8. Diğer Simülasyon Görüntülemesi
Cilt ve yumuĢak doku RT alanının simülasyon görüntüleme planlaması hakkında bilgi
verilmektedir.

2.8.1. Cilt Simülasyon Görüntülemesi
Tümör büyüklüğüne ve histolojisine göre 0,5-2 cm güvenlik marjı ile RT planlaması
yapılır.



Rekküren ya da morfeafom BCC‟ de güvenlik marjı, 0.5-1cm
Yüksek riskli SCC‟de (>3 cm, kötü diferansiye ya da infiltratif-ülseratif SCC)
güvenlik marjı, 2 cm
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Yüksek riskli SCC‟de rejyonel LN‟ları da alana dahil edilerek planlama yapılır.

Resim 2.25: Cilt kanserinde RT simülasyon alanı

2.8.2. YumuĢak Doku Simülasyon Görüntülemesi
Simülasyonda radyoterapi alanı için tümör, tümör yatağı, skar, varsa dren bölgesi
dahil edilerek planlama yapılır.
Ciltte, lenfatik drenajı koruma amaçlı 1.5-2 cm‟lik bir band bırakılır ve RT alanına
dahil edilmez.

2.9. Hasta Bilgilerinin Kaydı
Simülatörde hasta bilgileri, simülatör sonrası defter kaydı, simülatör sonrası film
üzerine kayıt ve tedavide kullanılacak malzeme üzerine kayıtlar yapılır.

2.9.1. Simülatörde Hasta Bilgileri Kaydı
Hastanın simülatördeki gireceği tedavi alanı belirlenir. Bu alanlardan film çekilir. Film
çekildikten sonra, hastanın yatıĢ pozisyonu ile ilgili bilgilerin bulunduğu bilgisayara bağlı
yazıcıdan çıktı alınır. Bu bilgiler, hastanın hangi cihazda tedaviye gireceği, ismi, soyadı,
gantry açısı, kolimatör açısı, tedaviye gireceği alanların boyutları, tedaviye gireceği cihaza
göre belirlenir. Kaynak-cild mesafesi, çekilen filmin büyütme (magrificition) faktörü gibi
bilgilerdir.

2.9.2. Simülatör Sonrası Defter Kaydı
Hastanın filmi çekildikten sonra, hasta ile ilgili bilgiler, isim soyadı, tedaviye gireceği
bölgenin adı, tedavi sayısı, çekilen film sayısı, kullanılan sarf malzeme, tarihi ve bu iĢlemleri
yapan teknikerin ismi yazılır.
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2.9.3. Simülatör Sonrası Film Kaydı
Tedaviye gireceği alanlarda çekilen filmlerin üzerine, tarih, hastanın isim, soyadı,
büyütme faktörü ve filmin çekildiği yön yazılır. (sağ-sol, ön-arka)

2.9.4. Tedavide Kullanılacak Malzeme Üzerine Kayıtlar
Kullanılacak tıbbi malzemeler; maske, askı, vakumlu yatak, bolus, toz bolus, ağız içi
aparatıdır.
Bunların dıĢında eğer hastada kullanılan baĢka malzemeler varsa onlar da tedavi
kartına yazılır. Hastanın tedavi kartına yazılan sarf malzemeler; meme board (tahta) akciğer
board, bell board, baĢ-boyun board ve prostat hastaları için kullanılan diz altı aparatı ve ayak
aparatıdır.
Diz altı ve ayak aparatı, hastanın simülatörde çekilen filmlerinde nasıl ayarlandıysa
tedaviye girerken hep aynı ayarda girer. Bu ayar, aparatın üzerinde bulunan pozisyon ve
derecelerden yapılır.
Bu ve buna benzer aparatların kullanılmasındaki amaç, hastanın hep aynı Ģekil ve
pozisyonda tedaviye girmesini sağlar. Bu Ģekilde hasta simülatörde nasıl bir pozisyondaysa
tedaviye gireceği cihazda da aynı pozisyonda olması sağlanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Simülasyon uygulaması yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Radyasyondan
korunma
önlemini
alınız.
 Simülasyona geçmeden önce hastaya  Hastanın endiĢelerini gidermelisiniz.
iĢlem hakkında bilgi veriniz.
 Hastaya, iĢlem sırasında hareket
etmemesini söyleyiniz.
 Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon  Teknik
olarak
ıĢının
en
kolay
veriniz.
ulaĢabileceği pozisyonu vermelisiniz.
 Her fraksiyonda yardımcı aygıtlar  Her hasta için
tedavi
boyunca
kullanınız.
kullanılmak üzere yardımcı aygıtlar
ayırmalısınız.
 Tedavi cihazındaki özelliklerin aynısı  Bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak
simülatörde varsa planlama esnasında
aktarılması için dikkatli olmalısınız.
kaydedilen
hastaya
karakterlerin
aynıyla tedavi cihazlarına aktarılmasını
sağlayınız.
 Simülatörde yer alan ve aktarılması  Mesafeleri seçerken dikkatli olmalısınız.
gereken mesafeleri seçiniz.
 Ġzosetrik ya da sabit SSD mesafelerini  Yanınızda hekimin bulunmasına özen
hekimle beraber, tedavi portunu
göstermelisiniz.
ayarlayınız.
 Hasta üzerinde, tedavi alanının merkez  Mümkün oldukça laser‟lar hasta üzerinde
(center) ve köĢeleri
(corner)
iĢaretlemelisiniz.
iĢaretleyiniz.
 Grafi alınırken hastanın hareket etmiĢ  Floroskopi yaparken grafiyi, tüm alanı
olduğundan endiĢeniz varsa tekrar
içine alacak Ģekilde çekmelisiniz.
floroskopi yapınız.
 Bir filme sığmayacaksa iki film
birleĢtirebilirsiniz.
 Hastanın port filmini alınız.
 Hastayla ilgili tüm formları doldurunuz.  Gerekirse, set-up‟la ilgili açıklamaları
tedavi kartına not etmelisiniz.
 Hastanın port filmini ve tüm formlarını  Port filmleri ve formları doktorun
doktora imzalattırınız.
imzalamasına özen göstermelisiniz.
 Tantuaj gerekiyorsa yapınız ve hastanın
ayakta, önden grafisini çekiniz.
 Hasta bilgilerinin kaydını yapınız.
 Kayıtları
eksiksiz
yapmaya
özen
göstermelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, özofagus simülasyon görüntülemesinde hastaya verilen
pozisyon tekniğidir?
A) Pron
B) Supin
C) Lateral
D) Lateral-pron
E) Pron-lateral

2.

AĢağıdakilerden hangisi, beyin simülasyon
planlamada kullanılan alan sayısıdır?
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
E) 5

3.

Meme simülasyon görüntülemesinde, boost yapılacaksa skarından her yönde kaç mm
güvenlik sınırı çizilir?
A) 1mm
B) 3mm
C) 4mm
D) 2mm
E) 5mm

4.

Tiroid simülasyon görüntülemesinde, baĢ aĢağıdaki hangi pozisyonda simüle edilir?
A) Yan alanlar pronda
B) Pronda
C) Lateralda
D) Abduksiyonda
E) Hiperektansiyonda

5.

Meme simülasyon görüntülemesinde, supraklavikuler alanda, medulla spinalis ve
özofagusu koruma amaçlı, dıĢa doğru kaç derece açı verilerek tek alan Ģeklinde
planlanır?
A) 15°-10°
B) 15°-15°
C) 10°-15°
D) 20°-15°
E) 10°-10°

görüntülemesinde,

konvasiyonel

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Radyoterapide, radyasyondan korunma önlemini aldınız mı?
2. Radyoterapi ile ilgili radyolojik terimleri doğru ve yerinde
kullandınız mı?
7. Simülasyon cihazını kullanabildiniz mi?
1. Simülasyona geçmeden önce hastaya, yapılacak iĢlemle ilgili bilgi
verdiniz mi?
2. Uygun bir simülasyon yapmak için hastaya, hareketsiz olması
gerektiğini açıkladınız mı?
3. Hastanın, rahat edebileceği bir olduğu pozisyon verdiniz mi?
4. Her fraksiyonda yardımcı aygıtlar kullandınız mı?
5. Tedavi cihazindaki özelliklerin aynısı simülatörde varsa, planlama
esnasında kaydedilen hastaya karakterlerin aynıyla tedavi
cihazlarına aktarılmasını sağladınız mı?
6. Simülatörde yer alan ve aktarılması gereken mesafeleri seçtiniz mi?
7. Ġzosetrik ya da sabit SSD mesafelerini hekimle beraber, tedavi
portunu ayarladınız mı?
8. Hasta üzerinde, tedavi alanının merkez (center) ve köĢeleri
(corner) iĢaretlediniz mi?
9. Hastanın, port filmini aldınız mı?
10. Hastayla ilgili tüm formları doldurdunuz mu?
11. Hastanın port filmi ve tüm formları doktora imzalattırdınız mı?
12. Tantuaj gerekiyorsa hastanın ayakta, önden filmini aldınız mı?
13. Hasta bilgilerinin kaydını yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
C
A
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
A
D
E
C
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