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Değerli Katılımcılar,

Türk Radyasyon Onkolojisi Der-
neği’nin (TROD) 1994 yılından bu 
yana 2 yılda bir düzenlenen ulusal 
kongresinde yeniden birarada ol-
manın mutluluğu ve coşkusunu ya-
şıyoruz. 
Bir önceki kongremiz Aralık 
2012-Aralık 2014 dönemi dernek 
başkanı Prof. Dr. Sedat Koca baş-
kanlı’ğında düzenlenmiş olup bu 

tarihten sonra başkanlık görevini Prof. Dr. Serdar Özkök devralmış, 
UROK 2016 hazırlıkları yanısıra TROD için çalışmalara başlanmıştır. 
Yeni yönetim kurulunun ortak çalışması sonucu bu süreç içerisinde ya-
pılan ve halen yapılmaya devam eden projelerin bir kısmını sizlerle pay-
laşmak istiyorum.

- Nisan 2015 tarihinde Ege Orman Vakfı ile ortaklaşa bir protokol im-
zalanmış ve İzmir-Çeşme otabanı üzerinde1.8 km uzunluğunda bir alana 
yayılmış toplam 2800 ağaçtan oluşan TROD Ormanı oluşturulmuştur. 
Fidan dikme törenine çok sayıda hocamız, meslektaşımız katılmış, ilk 
fidanımız derneğimizin kurucu hocalarından Prof.Dr.Nijad Bilge tarafın-
dan dikilmiştir.

- Dernek sayfamızda “hastalarımız için” başlıklı bir bölüm oluşturul-
muş, şu ana kadar farklı merkezlerde çalışan öğretim üyelerimizin katkı-
ları ile 16 konu başlığı altında dernek görüşlerimiz bildirilmiş ve halen 
yeni konular hakkında yazıların eklenmesine devam edilmektedir.

- Yine eğitim amaçlı ve dernek üyeleri arasında görüşlerin paylaşılması 
ve ortak bir karara varabilmek düşüncesi ile her ay “ayın olgusu” başlığı 
altında olgu takdimi yapılmakta, bu olgular üzerinden yaklaşımlar tartı-
şılmaktadır.

- Günümüzde alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında gi-
derek çok sayıda görüşün ortaya atılması ve bu konuda bilgi kirliliği-
nin oluşması gözönüne alınarak TROD tarafından 3 öğretim üyesinden 
oluşan bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyonda görevli öğretim 
üyelerimizin titizlikle çalışmaları sonucu hazırlanan yazı dernek görüşü 
olarak, dernek sayfamızda ayrı bir bölüm olarak yayınlanmaktadır. 

- Radyoterapide konturlama prensipleri başlığı altında hazırlanan bö-
lüm, çok sayıda öğretim üyesinin büyük özverileriyle gerçekleştirilmiştir. 
Farklı merkezlerde görevli öğretim üyelerimiz TROD’ne gelerek mide, 
baş-boyun, akciğer, ösefagus, meme, beyin ve benzeri farklı lokalizas-
yonda tümöre sahip olguları tek tek konturlamasını yapmış, bu esnada  
kaydedilen çekimler, dernek sayfamızdan yayınlanmaya başlanmıştır.

- TROD’ne burs başvurusu yapan ve burs koşullarını sağlayan 9 mes-
lektaşımıza biri 1 yıl, biri 6 ay ve geri kalan 7’si 3-5 ay arasında değişen 
süre ile yurtdışı bursu verilmiştir. Yine 2015 yılında 30, 2016 yılında 41 
kişi ESTRO bursu almış, ASTRO da sözlü bildirisi kabul edilen 1 kişiye 
destek verilmiştir. İzmir’de düzenlenen ESTRO Kursu için 28 meslekta-
şımıza kayıt desteği yapılmıştır. 

- TROD tarafından düzenlenen kurslara ilgi ve katılım oldukça fazla 
olup 2015-2016 döneminde günümüze kadar; 2 kez best of ASTRO, 1 
kez ASTRO e-countring,  4 kez radyoterapide konturlama, 2 kez radyo-
terapide planlama ve planları değerlendirme, 1 kez radyokemoterapi ve 1 
kez multidisipliner SRS olmak üzere toplam  11 kurs düzenlenmiştir. 

Bütün bu yapılanlar siz çok değerli meslektaşlarımızın katkılarıyla ger-
çekleşmektedir. TROD gücünü; üyelerinin ahenginden, özverisinden, 
katılımcılığından almaktadır. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 
Kongremizin hem sosyal, hem bilimsel paylaşımlarımızı arttıracağına 
inanıyorum.

Prof. Dr. Zeynep Özsaran
TROD Genel Sekreteri

Açılış törenini sunan Prof. Dr. Yıldız Güney, açılışı saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başlattı. Kongrenin düzenle-
me kurulu İç Anadolu Bölgesi’ndeki öğretim üyelerinden 
oluşması nedeniyle İç Anadolu Bölgesi’nin tarihi yerleri 
küçük bir slayt gösterisi ile tanıtıldı. Ardından TROD Baş-
kanı Prof. Dr. Serdar Özkök, hoş geldiniz diyerek kong-
renin hazırlıklarından bahsetti. Kongrede kağıt israfının 
önlenmesi için, bir ilk olarak tablet dağıtımı ve uygula-
malarından bahsetti. Kongredeki bilimsel aktiviteleri ile 
sözel ve poster bildirilerine kısaca değinerek, arkasından 
Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabi-
lim Dalı’ndan Prof. Dr. Fadime Akman’ı sahneye davet 
etti. İlk kez  verilen “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik 

Belgesi”, 5 yıl süre ile hak eden Dokuz Eylül Üniversitesi 
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’na sunuldu. Prof. 
Dr. Fadime Akman ile beraber, kurumdan emekli olan 
öğretim üyeleri, halen çalışmakta olan öğretim üyeleri, 
fizik mühendisleri, uzmanlar, teknikerler, asistanlar ve 
hemşireler sahneye çıkarak bu belgeyi aldılar ve hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

Törende son olarak, gelecek dönem ESTRO Başkanı 
Prof. Umberto Ricardi, ESTRO ile ulusal derneklerin 
beraber çalışmasının önemini anlatan konuşmasını yaptı. 
Ardından tüm katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi yapıla-
rak törene son verildi. 

BASINDAN YOĞUN İLGİ
12.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi kapsamında ba-
sın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan TROD Başka-
nı Prof. Dr. Serdar Özkök, radyoterapinin kanser tedavisinin 
önemli silahlarından biri olduğunu belirterek, kanser tanısı 
alan olguların yüzde 65- 70’ine hastalıklarının bir döneminde 
radyoterapi uygulandığını söyledi. TROD Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, sağlıklı bir beslenme için esas 
olanın işlenmiş bütün gıdalardan uzak durmak olduğunu söy-
ledi ve kanser hastalarının beslenmesinde ayrıca dikkat edil-
mesi gereken noktalar olduğunu belirtti. 

Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Yıldız Güney ise, İmmunote-
rapinin kişinin bağışıklık sisteminin belirli hücre ve ileticileri-
nin kanser gibi hastalıklara karşı aktif veya diğer tedavilere ek 
olarak kullanıldığı bir yöntem olduğunu belirterek, “Biyolojik 
terapi olarak da isimlendirilen bu yöntemle kanserle savaşta 
vücudun doğal koruma yeteneğinin kuvvetlendirilmesi amaç-
lanır. Kişinin bağışıklık sistemi uyarılarak kanser hücrelerinin 
hedeflenmesi sağlanır” dedi. Kongre Bilimsel Sekreteri Prof. 
Dr. Ferah Yıldız, “Son yıllarda immunoterapinin hücresel üni-
teyi arttırdığı ortaya konuldu. Memede radyoterapide uyararak 
hastanın sağ kalımını arttırabilecek deneyler var. Çok büyük 
bir gelecek vaat ediyor.” Diye konuştu. 

Radyoterapide yan etkilerin azaltılması gerektiğini ifade 
TROD Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeynep Özsaran da tedavide 
yeni tekniklerin geliştiğini söyledi.

12. UROK AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI



Total vücut ışın-
laması alloje-
nik kemik iliği 
transplantasyonu 
planlanan has-
talarda hazır-
lık rejimlerinde 
kullanılan özel 

bir radyoterapi uygulamasıdır. Işınlamada hedef 
akciğerde doz sınırlama kurallarına uygun ola-
rak tüm vücudun hedef olarak tanımlanması ve 
ışınlanmasıdır. Tedavide amaç; alıcının immun 
sistemini vericinin kemik iliğine reaksiyonunu 
önleyici immun baskılayıcı etki yaratmak ve ka-
lıntı lösemi hücrelerine yok ederek tedavinin et-
kinliğini arttırmak olarak tanımlanabilir.  

Tüm Vücut Işınlaması için dünya genelinde sayı-
sız yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler klinik-
lerin kendi teknik şartlarıyla sınırlı olduğundan 
özel bir yöntem önerilememektedir. Her tekniğin 
kendine özgü değerlendirmesi, kesinliği ve ihti-
yaca göre uygulanabilirliği mevcuttur. Bu teknik-
ler kaynağa, ışın yönüne, hasta pozisyonuna ve 
konforuna, karşılıklı ışınların sayısına ve zaman 
programlanmasına göre değişiklik göstermek-
tedir. TVI teknikleri kimi zaman kaynağın sabit 
hastanın hareketli olduğu, kimi zaman da hasta-
nın sabit kaynağın hareketli olduğu çok çeşitli 
uygulama seçenekleri sunmaktadır.

TVI uygulamak isteyen merkezin, homojen doz 
dağılımını etkin akciğer korumasıyla birlikte sağ-
layacak teknik seçimi yaparken iş yükünü, teda-
vi odası geometrisini, kullanılabilir enerji ve doz 
hızı değerlerini dikkate alması gereklidir. Doz ho-
mojenliğini sağlamak için genelde tercih edilen 
teknikler; tek başına karşılıklı lateral sahalar, tek 
başına ap-pa sahalar veya lateral ile ap-pa saha-
ların eşzamanlı kombinasyonudur. Tek başına la-
teral sahalarla, vücut kontür düzensizliklerinden 
dolayı kompansatör kullanmadan homojen doz 
dağılımı elde etmek zordur. Ap-pa sahalarla late-
ral sahalara göre daha homojen bir doz dağılımı 
elde edilebilirken, daha etkili akciğer koruması 
da sağlanabilir. Her iki yöntemin kombine kul-
lanıldığı tekniklerde sıklıkla tercih edilmektedir. 

Ön hazırlık süreci için özel bir emek isteyen total 
vücut ışınlaması uygulamalarında, fiziksel planda 
elde edilen başarıların yanı sıra ; hematoloji bi-
lim dalı ve radyasyon onkolojisi bilim dalının or-
tak ve koordine iletişiminin sağlanması oldukça 
önem taşımaktadır. Tedavi kararlarının ve tedavi 
protolollerinin her iki bilim dalı tarafından birlik-
te düzenlenmesi, hedeflerin ortak olarak tanım-
lanması tedavi başarısını arttıracaktır. 

Prof. Dr. Serra Kamer
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

MODERN RADIOTHERAPY IN 
HODGKIN LYMPHOMA

A century has passed from the initial 
demonstration of X-ray effectiveness in 
Hodgkin lymphoma (HL), and Radiation 
therapy (RT) still represent the most effe-
ctive single modality for local control of 
HL and an important component of the-
rapy for many patients. For decades, Ex-
tended Fields Radiotherapy (EFRT) has 
been considered the standard treatment 
for HL, on the basis of the ground-bre-
aking work published by Henry Kaplan 
in 1968. The transition from EFRT to In-
volved Fields Radiotherapy (IFRT) was 
relatively easy since IF were “sub-volu-

mes” of EF, and the fields delineation was based on the anatomical boundaries 
typical of 2D RT, as exemplified by Yahalom and Mauch in 2002. When CT 
simulation and 3D reconstruction software became available, radiation onco-
logists began to delineate smaller volumes, corresponding to a new way of 
considering IF-RT in comparison with the 2D era. 

At the same time, pre-chemotherapy imaging (CT and PET-CT) became the 
basis for volumes delineation, actually corresponding to involved sites at di-
agnosis. The previously applied extended field (EF) and original involved 
field (IF) techniques, which treated larger volumes based on nodal stations, 
have now been replaced by the use of limited volumes, based solely on de-
tectable nodal (and extranodal extension) involvement at presentation, using 
contrast-enhanced computed tomography, positron emission tomography/
computed tomography, magnetic resonance imaging, or a combination of the-
se techniques. 

This concept has been recently defined as “involved-site radiotherapy” (ISRT), 
according to the HL radiotherapy guidelines published by the International 
Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG), and was developed on the 
basis of the Involved Nodal Radiotherapy (INRT) concept defined by EORTC 
in H10 trial. INRT actually represents a special case of ISRT, in which pre-c-
hemotherapy imaging is ideal for post-chemotherapy treatment planning. In 
both INRT and ISRT, the pre-chemotherapy involvement determines the clini-
cal target volume, and the resulting irradiated volume is significantly smaller 
than with IFRT. Modern radiotherapy incorporates not only smaller fields, 
but also lower doses compared to few decades ago. The therapeutic dose of 
radiation in the modern context of combine modality treatment is nowadays 
in the range of 20-30 Gy, which is extremely lower than the dose of 40-44 
Gy delivered with EFRT in the 60’-80’. Through the years, the technological 
“revolution” occurred in Radiation Oncology made also possible a different 
technical approach to HL, applying the new concepts of high-precision ima-
ge-guided (IGRT) and intensity-modulated RT (IMRT), even when delivering 
doses in the range of 20-30 Gy. Moreover, the implementation of sophisticated 
delivery techniques aimed to reducing the dose to critical structures. 

Newer treatment techniques, including intensity modulated radiation therapy, 
breath-hold, image guided radiation therapy, and 4-dimensional imaging, 
should be implemented when their use is expected to decrease significantly 
the risk for normal tissue damage while still achieving the primary goal of 
local tumor control. Reduced and better defined radiation volumes, together 
with the advances in treatment planning tools, now allow for the utilization 
of more conformal radiation therapy, based on more consistent imaging and 
advanced radiation delivery techniques. Preliminary modeling studies have 
already showed that with ISRT-IMRT in lymphomas is currently possible to 
better spare organs at risk as heart and female breasts in comparison with 
3D-CRT while maintaining an adequate coverage of the target of treatment, 
and this significant dosimetric gain may potentially translate in a reduced risk 
of late cardiac events and of secondary cancers. 

However, reliable data on the incidence of late treatment-related events after 
combined modality therapy with ISRT-IMRT will only become available over 
the next years, and no conclusive results are yet available. In conclusion, radi-
ation doses, volumes and techniques have dramatically changed in recent ye-
ars and radiation oncologists should be aware of the opportunity to minimize 
the risks of late toxicity by using smaller fields and most recent technological 
improvements in radiation planning and delivery.

Dr. Umberto Ricardi and Dr. Mario Levis
Department of Oncology, University of Torino, Italy

Değerli Katılımcılar,
 
Yine yeniden radyasyon onkolojisi ailesi olarak hep 
beraberiz. Bilimsel olarak yenilikleri dinlemek,bil-
gilerimizi tazelemek için kongremiz bizler için bü-
yük fırsat.Ayrıca eski arkadaşlarla bir arada olmak 
nostalji yapmakta kongreye ayrı bir keyif katmakta. 
Kongrede emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür 
ederim. Uzman arkadaşlarım adına 22 Nisan Cuma 
günü Dernek Oturumunda yapacağım konuşmaya 
tam kadro arkadaşlarımı bekliyorum. Hepimiz için 
verimli bir kongre olması dileği ile...

Dr. Şule Karabulut Gül

TOTAL VÜCUT IŞINLAMASI



TÜRKİYE’DE ADAPTİF RADYOTERAPİ UYGULAMALARI
Adaptif Radyoterapi (ART), hasta anatomisinde-
ki (tümör küçülmesi veya büyümesi, kilo kaybı, 
organ hareketi gibi) ve/veya tümör biyolojisinde-
ki değişimleri (hipoksi gibi) hesaba katmak için 
radyoterapi süresince hastaya uygulanan radyote-
rapi planının değiştirilmesidir.

ART geleneksel Eksternal radyoterapi (EBRT)’de-
ki durağan anatomi temel varsayımının değişken 
anatomi ile değiştirilmesi ve tüm tedavi boyunca 
bu kavramın eklenmesi ile bu konuya yaklaşır.
ART’deki temel prensip anatomik değişikliği 
saptayarak tedavi planını buna göre modifiye et-
mek, planlama ve günlük tedavinin her ikisinde 
de optimal olarak hedefin kapsandığı ve kritik 
organların (OAR) korunduğundan emin olmaktır.

ART, görüntü kılavuzluğunda radyoterapinin (IGRT) daha ileri aşamasıdır. ART’deki 
görüntü kılavuzluğu genellikle  görüntü elde edilmesi tedavi adaptasyonu ve doz verifi-
kasyonu basamaklarından oluşur.

Volümetrik görüntülerin elde edilmesi en önemli basamağı oluşturur. Ülkemizde faaliye-
te giren bir çok radyoterapi kliniğinde 3 boyutlu volumetrik bilgisayarlı tomografi (3D 
CBCT ve 3D MVCT) çekebilen cihazlar hizmete alınmıştır. Bu cihazlar ile hasta tedavi 
odasında yatarken alınan 3 boyutlu görüntüler ile tedavi öncesi planlama amaçlı alınan 
bilgisayarlı tomografi (BT) kesitleri ile kıyaslama yapma imkanı vermektedir. Her ne 
kadar yeni teknoloji olsa da tedavi odasında alınan 3D CBCT ve 3D MVCT datalarının 
halen daha tedavi planlama görüntü dataları arasında oluşan büyük farklar, Medikal Fi-
zikçiler ve Radyasyon Onkologlar  için  tatmin edici olamamıştır.

Ülkemizde online ART yapabilen radyoterapi kliniği yoktur. Sıkça kullanılan teknik off-
line ART olmuştur.

Offline optimizasyon tekniğinin önemli kavramı günlük görüntünün alındığı fraksiyonda 
değil sonraki fraksiyonlarda kullanılmasıdır. Böylece setup hataları ve organ hareketin-
den kaynaklanan sistematik hataları önleme imkanı doğar.

ART için bir diğer önemli teknik online ART’dir. Hasta anatomisindeki fraksiyonlar 
arası değişiklikleri kapsamak için tedavinin hemen öncesinde orijinal planın modifiye 
edilmesi işlemidir.         
                        
Online ART’nin basamakları:
• Orijinal planın oluşturulması
• Tedaviden hemen önce tedavi odasında görüntü alınması
• Hastanın doğru pozisyonda olduğundan emin olmak için yeni alınan görüntülerin 
simülasyon görüntüleri ile eşleştirilmesi
• Konturları otomatik oluşturmak ve tekrar optimize ederek yeni tedavi planının oluş-
turulması
• Tedavi planının değerlendirilmesi ve hastaya uygulanması. Uygulanması için özel 
yardımcı programlara ihtiyaç duyulan bu teknik ART için en doğru teknik olarak gözük-
mektedir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de emekleme aşamasında olan ART, kavram olarak eski 
ama yöntem olarak gelişmeye açık bir tekniktir. Yakın bir gelecekte “Image-plan-treat”  
sistemlerini ülkemizde de görmeyi temenni etmekteyiz.

Dr. Aydın Çakır
Medikal Fizik Uzmanı,  Memorial Şişli Hastanesi

Baş ve boyun kanseri tanılı hastaların tedavisinde bugün 20 yıl öncesine kıyasla 
daha iyi sonuç alıyoruz. Günümüzdeki iyi sonuçlara radyoterapinin katkısı büyük. 
Ancak, tedavi yan etkileri büyük sorun oluşturuyor. Hastalarımız daha uzun süre 
yaşıyorlar fakat, ağır tedavi yan etkileri ile birlikte. Bu nedenle, son yıllarda en çok 
üzerinde durduğumuz, en çok araştırdığımız konu tedavi yan etkilerini nasıl azalta-
bileceğimizdir. 

Radyoterapinin yan etkileri genellikle ağız kuruluğu, yeme ve yutma güçlüğü, çene 
kemiğinde nekroz ve diş çürüklerinde artış olarak karşımıza çıkmaktadır. Yan etki-
lerin önlenmesi, saptanması ve tedavisi için neler yapılabileceği Kongre süresince 
bir çok panel ve konferansta tartışılmaktadır. 

Radyoterapide kullanılan yeni teknolojiler tükürük bezlerini, sinir sistemini, kas ve 
kemikleri koruma olanağını sunmaktadır. Ancak, tüm Dünya’da olduğu gibi, Ülke-
mizde de yeni teknolojilerin öğrenilmesi sürecini yaşıyoruz ve yan etkileri önlemek 
için en iyi şekilde kullanamıyoruz. Henüz bu alanda yapılacak çok çalışma var. Ya-
pılması gerekenleri Derneğimiz ve Eğitim Kurumlarımız kurslar ve bilimsel toplan-
tılarla genç meslekdaşlarımıza aktarıyor.

Tedavi yan etkilerini önlemek için kullanabileceğimiz ilaçların ne şekilde kullanıl-
ması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Örneğin, radyasyondan koruyan ilaçların kul-
lanılması, tükürük akımını arttıran ilaçlar radyoterapi yan etkilerini önemli ölçüde 
azaltabilmekte, kanser tedavisinin yarar / zarar dengesini olumlu yönde etkileyebil-
mektedir. 

Kanser tedavisinin yan etkilerini azaltmak için 
tedaviye çok iyi yanıt alınan kanser türlerinde 
daha az tedavi ile aynı tümör kontrol oranlarına 
ulaşılırken yan etkilerin azaltılmaya çalışılması, 
önemli bir tedavi stratejisi olarak ortaya çıkmak-
tadır. Örneğin, orofarinks kanserlerinin tedaviye 
iyi yanıt veren alt grupları saptanmış ve bu kanse-
rin tedavisinde düşük doz radyoterapinin, kemo-
terapi yerine hedefe yönelik tedavilerin, kemoradyoterapi yerine yüksek teknoloji 
ile yalnız radyoterapinin ve endoskopik robotik cerrahi yöntemlerinin kullanılma-
sıyla benzer tümör kontrol oranları sağlanırken tedavi yan etkilerinin azaltılabile-
ceği hipotezini araştıran randomize çalışmalar başlatılmıştır. Önümüzdeki yıllarda 
bu çalışmalarının sonuçları alınacak ve yalnız orofarinks kanserleri için değil, belki 
de tüm kanser tedavileri için yeni bir tedavi stratejisinin uygulanmasına öncülük 
edilecektir. 

Baş ve boyun kanserlerinde tedaviye alınacak yanıtı öngörmemizi sağlayabilecek 
genetik testlerin geliştirilmesi, bu testlerin güvenilirliği, tedavi yan etkilerinin ön-
lenmesi, tanısı ve tedavisinin standardizasyonu için konsensus çalışmalarının yapıl-
ması ve bu ortak görüş toplantılarının sonuçlarının uygulanması büyük önem taşı-
maktadır. Kanseri tedavi olanaklarının çok yönlü gelişmesinin yanında, bilinenlerin 
çeşitli nedenlerle uygulamaya, hasta tedavisine yansımamasının hızla üstesinden 
gelmek gerekiyor. 

Prof. Dr. Rasim Meral
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü

BAŞ VE BOYUN KANSERLERİ



Lokalize prostat kanseri ne-
deniyle radikal prostatekto-
mi (RP) uygulanan olguların 
yaklaşık 1/3’inde on yıl için-
de tedavi başarısızlığı ortaya 
çıkmaktadır. Bu başarısızlık 
genellikle prostat spesifik an-
tijende (PSA) yükselmeyle 
ortaya çıkan biyokimyasal 
başarısızlık şeklindedir veya 
çoğunluğu anastomoz yerinde 
olmak üzere lokal nüks veya 
uzak metastazlarla kendini 

gösterir. RP sonrası cerrahi sınır pozitifliği, seminal vezikül in-
vazyonu, ekstraprostatik yayılım gibi olumsuz patolojik bulgu-
lar, yüksek Gleason skoru nüks riskini arttıran faktörlerdir. 

RP sonrası olumsuz patolojik bulguların varlığında radyote-
rapinin (RT) postoperatif PSA düzeyi ölçülemeyen seviyeler-
deyken, kabul edilebilir üriner kontrol sağlandığında (genelde 
RP sonrası 4-6 ay içinde) adjuvan olarak mı yoksa uzak me-
tastaz olmaksızın PSA nüksü (PSA’nın ≥0,2 ng/mL olması ve 
takibeden ölçümlerde de >0,2 ng/mL olması) ortaya çıktığında 
erken kurtarma tedavisi olarak mı uygulanması gerektiği sürekli 
tartışılan bir konudur. Adjuvan RT’deki en büyük çekince hiç 
nüks gelişmeyecek bir grup hastanın fazladan tedavi alması ve 
RT’nin yan etkilerine gereksiz yere maruz kalması iken, salvaj 

RT’deki en büyük çekince tedavinin geç uygulanıp metastatik 
hastalığa yol açmasıdır. 

Adjuvan RT’nin rolü konusundaki kanıtlar üç prospektif ran-
domize çalışmadan (SWOG 8794, EORTC 22911, ARO 96-02) 
elde edilmiştir. Bu çalışmaların herbiri kendi içinde eleştiril-
mekle ve birincil sonlanım noktaları farklı olmakla birlikte her 
üçünün vardığı ortak sonuç adjuvan RT’nin biyokimyasal nüks-
süz sağkalımı iyileştirmesidir. Çalışmaların alt grup analizinden 
elde edilen ortak sonuç ise cerrahi sınır pozitifliği bulunan has-
taların adjuvan RT’den daha çok yarar görmesidir. Ancak pros-
tat kanseri gibi yavaş seyirli bir hastalıkta adjuvan RT ile elde 
edilen bu yararın kısmen hiçbir zaman nüks gelişmeyecek bir 
grup hastadan kaynaklanmış olabileceği de gözönünde bulun-
durulmalıdır. Bu randomize çalışmaların sonuçlarına dayanarak 
RP sonrası olumsuz patolojik bulguların varlığında adjuvan 
RT’nin yararlı olabileceği yorumu yapılabilir, ancak olumsuz 
patolojik bulguların yanı sıra lenf bezi tutulumu, GS, preope-
ratif PSA düzeyi gibi faktörlerin de gözönünde bulundurulduğu 
nomogramların kullanılması faydalı olacaktır. 

RP sonrası ortaya çıkan biyokimyasal nükslerde kurtarma 
RT’sinin etkinliği konusundaki bilimsel kanıtlar çoğunlukla 
gözlemsel çalışmalara dayanmakta olup randomize çalışma bu-
lunmamaktadır. Retrospektif çalışmalarda da genelde kurtarma 
tedavisi PSA düzeyleri çok yüksekken uygulandığından gerçek 
erken kurtarma tedavisinden söz etmek mümkün değildir. Kur-

tarma RT’sinin sonucunu etkileyen en önemli parametre PSA 
düzeyidir. PSA 0,5 ng/mL’den düşükken uygulanan erken kur-
tarmada progresyonsuz sağkalım oranı %50’lerdeyken PSA dü-
zeyi yükseldikçe sağkalım oranı azalmaktadır. PSA’daki her 0,1 
ng’lık artışın progresyonsuz sağkalımda %2,6’lık azalmaya yol 
açtığı bildirilmektedir. Retrospektif olmakla birlikte çok sayıda 
hasta içeren eşleştirilmiş kontrollü analizlerde adjuvan RT uy-
gulanan hastalarla PSA ≤0,5 ng/mL iken erken kurtarma RT’si 
uygulanan pT3N0 olgularda biyokimyasal nüks oranları arasın-
da fark ortaya konamamıştır. Erken kurtarma RT’si uygulanan 
çalışmalarda elde edilen biyokimyasal progresyonsuz sağkalım 
oranları adjuvan RT çalışmalarındaki oranlara benzerdir. Bugün 
için elimizdeki verilerle adjuvan RT veya erken kurtarmanın bir-
birinden üstün olup olmadıklarını söylemek mümkün değildir, 
yürümekte olan randomize çalışmaların (RAVES, RADICALS, 
GETUG-17, EORTC 22043) sonuçları merakla beklenmektedir. 

Konuyla ilgili yayınlanan kılavuzlarda vurgulanan en önemli 
nokta adjuvan veya erken RT kararını hasta  ve multidisipliner 
ekibin birlikte tartışarak alması, her hasta için yarar-zarar oranı, 
hastanın risk faktörleri, özellikleri, öyküsü ve tercihlerinin göz 
önünde bulundurulup hastaya özgül tedavi uygulanmasıdır.

Prof. Dr. Deniz Yalman 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon 
Onkolojisi Anabilim Dalı

RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONRASI ADJUVAN RADYOTERAPİ Mİ, ERKEN KURTARMA MI?

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Radyas-
yon Onkolojisi bölümünde 
görevli Dr. Ayfer Ay Eren ile 
S.B. Marmara Üniversitesi 
Pendik Eğitim Araştırma Has-
tanesi, Radyasyon Onkolojisi 
bölümünde görev yapan eşi 
Dr. Mehmet Fuat Eren, Türk 
Radyasyon Onkolojisi Derne-
ği’nin yurt dışı eğitim bursuyla 
gittikleri 6 aylık eğitim ile ilgili 
görüşlerini paylaştılar…

Hangi tarihte ve nereye gittiniz?
-1 Eylül 2014-1 Mart 2015 tarihleri arasında Kali-
forniya Üniversitesi San Diego Moores Cancer Cen-
ter’a gittik.

Bursunuzu nasıl aldınız, başvuru için neler yaptınız?
- TROD’ne CV, İngilizce yeterlilik belgesi ve gideceğimiz merkezin kabul yazısı ile 
başvurduk. Yaklaşık 6 ay içinde de gidebileceğimiz belli oldu. Birlikte 6 aylık burs 
aldık.

İzlenimleriniz neler?
- Öncelikle derneğimize bu fırsatı bize 
sunmasından dolayı çok teşekkür etmek 
istiyoruz. Başka merkezleri görmek hepi-
miz için vizyonumuzun genişlemesi ba-
kımından son derece önemli. Orada biz, 
3 ayrı çalışmaya katılma fırsatı bulduk. 
Özellikle onların istatistik ve çalışma di-
zaynı konusundaki deneyimlerinden fay-
dalandık. Ayrıca, onların haftalık konsey 
ve çalışma dizayn toplantılarına katılarak 
son derece önemli bilgilerden faydalandık. 

Kendi projemize ait sunumlar yaptık. Aslında klinik uygulamalarda bizden farklı ol-
madıkları, ancak çalışmaları yapanların tümünün istatistik yüksek lisans ve doktoralı 
olması nedeniyle bizden farklı olduklarını gördük. Böylece, yaptıkları çalışmaların 
dizaynını çok iyi yapmaktaydılar. 

Gitmek isteyenler için öneriniz olacak mı?
- Eğer düşünen arkadaşlar varsa, Derneği-
mizin internet sayfasında istenen şartları 
bulabilirler. Giden herkes için iyi bir dene-
yim olacağını kendileri de görecektir. Tabii 
bu bursun verilmesi de hepimiz için iyi bir 
fırsat.
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ALAN KİOSKTAN BASKISINI ALIN!

TROD YURTDIŞI EĞİTİM BURSUNA SİZ DE BAŞVURUN


