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I. SIK GÖRÜLEN KANSERLERDE RADYOTERAP‹
END‹KASYONLARI

Kaynaklar

K›sa Radyoterapi Bilgisi

Radyoterapi (RT), iyonizasyon yapabilen yüksek enerji ile gerçeklefltirilen
tedavidir. Kanser hücre DNA’s› üzerine etki ederek, baz ve fleker hasarlar›na;
tek ve çift sarmal k›r›klar›na neden olur. Büyük oranda ‘dolayl› yol’ denen
ve hücre içi suyun moleküllerine ayr›flt›rmas›yla oluflan serbest radikaller 
(H·, OH·) üzerinden hasar yapar. Keflfedildi¤i 1895’den bugüne selim ve habis
hastal›klar›n tedavisinde kullan›lagelmifltir. Günümüzdeki uygulamalar›n büyük
k›sm›n› kanser tedavisi oluflturmaktad›r.

Radyoterapide, foton ismi verilen enerji paketlerinden oluflmufl elektromanyetik
radyasyon kullan›l›r. Enerjilerini k›sa mesafelerde tüketen ve yüzeyel tümörlerin
tedavisinde kullan›lan elektron gibi parçac›klar›n yan›nda, daha az yayg›n
olmakla birlikte, enerjisini sadece belli bir mesafede b›rakan proton ve nötron
gibi parçac›klarla da tedavi yap›labilmektedir.
Absorbe doz birimi: Gray (Gy) - eski birim: Rad
                          1 Gy=100 cGy (santiGy), 1 Gy=100 Rad

Radyoterapi Klini¤inde ‹zlenen Basamaklar

Konsültasyonun ard›ndan radyoterapi klini¤inde ilgili hasta için izlenen
basamaklar flu flekilde özetlenebilir:

1. Hastan›n ve hastaya ait klinik verilerin incelenmesiyle endikasyonun konarak
RT karar›n›n al›nmas›,

2. Tedavi edilecek alan›n simülasyon ad› verilen ifllem(ler)le topografik olarak
belirlenmesi,

3. Tedavi edilecek alan/bölge içindeki hacim ve doz da¤›l›mlar›n›n planlanmas›,

4. Tedavinin gerçeklefltirilmesi,

5. Tedavi sonras› poliklinik takipleri ile hastal›¤›n kontrolünün ve tedavinin
yan etkilerinin takibi
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Klinik Uygulamalar ‹çin K›sa Radyasyon Güvenli¤i

Tedavi amaçl› kullan›lan iyonizan radyasyondan korunma prensipleri genel
korunma prensiplerinden farkl› de¤ildir. Bunlar zaman-mesafe-uygun z›rhlama
olarak bilinir.
Zaman: Bir radyoaktif kayna¤›n ya da iyonizan radyasyonun bulundu¤u
ortamda ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza maruz kal›n›r.
Mesafe: Bir radyoaktif kaynakla ya da iyonizan radyasyon bulunan yerle
aradaki mesafe ne kadar fazla ise o kadar az doza maruz kal›n›r.
Uygun z›rhlama: Bir radyoakif kaynak ya da iyonizan radyasyon bulunan
ortam ile arada kayna¤›n gücü ve aktivitesine uygun z›rhlama bulunmas› doza
maruz kalmamak ad›na gereklidir.
Bu prensipler do¤rultusunda, radyoterapide ›fl›nlama s›ras›nda tedavi odas›nda
hasta yak›n› ve ilgili personel de dahil hiç kimsenin bulunmas›na izin verilmez.
Bu nedenle k›sa süreli de olsa hareketsiz veya yaln›z kalamayacak (örn: genel
durumu bozuk, klostrofobisi olan ya da pediatrik) hastalar için genel anestezi
ile RT önerilir.

Eksternal RT uygulamalar› s›ras›nda ve sonras›nda hasta radyasyon yaymaz.
Bu hasta rahatl›kla evine gidebilir ve tecrit edilmesi gerekmez.
Radyoaktif kaynaklarla yap›lan brakiterapi uygulamalar›nda tedavi e¤er düflük
doz h›zl› kaynaklarla gerçeklefltiriliyorsa bu hasta kaynak aktivitesine ba¤l›
olarak bir süre radyoterapi merkezinde tecrit edilir. Yüksek doz h›zl› kaynaklarla
yap›lan uygulamalarda ise tedavi sonras› vücutta kaynak kalmad›¤›ndan hasta
evine gidebilir. Her iki uygulamada da RT sonras› hastan›n vücudunda kaynak
bulunmad›¤›ndan hasta ›fl›n yaymaz. Kaynaklar›n hastan›n vücudunda kald›¤›
durumlarda kaynak aktivitesi çevreye ›fl›ma yapacak güçte olmad›¤›nda hasta
taburcu edilebilir.
Not:
• Konsültasyon s›ras›nda, hastal›kla ilgili patoloji raporu, laboratuar 

sonuçlar› vb verileriyle birlikte görüntüleme amaçl› yap›lm›fl BT, MR vb 
incelemelerin raporlar› ve kendileri de ço¤u zaman gereklidir.

• Hasta daha önce RT görmüflse, mümkünse bu tedaviyle ilgili epikrize 
ulafl›larak bu belgenin Radyasyon Onkologlar›na iletilmesi önerilir.

• RT s›ras›nda herhangi bir tedavi protokolüne ba¤l› ilaç uygulamalar›nda 
Radyasyon Onkologlar› bilgilendirilmeli; RT devam etmekteyken tedavi ve
destek amaçl› ilaç, transfüzyon vb uygulamalar öncesi kendilerine 
dan›fl›lmal›d›r.

• Tedavisi belli protokollere göre düzenlenerek RT için zamanlama gerektiren
ve cerrahi ile RT aras› sürenin hastal›k kontrolünü etkiledi¤i durumlar baflta
olmak üzere tüm hastalar için radyoterapi merkezlerindeki tedavi bekleme
listeleri göz önüne al›narak konsültasyon istenmesi önerilir. RT acilleri bu
durumun d›fl›ndad›r.
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Fraksiyon fiemalar›

Fraksiyon, tüm tedavi boyunca her bir tedavi için verilen add›r. Radyoterapide
tümör kontrolünde ve normal doku tolerans›nda biyolojik eflde¤er dozlar esas
al›n›r. Bu nedenle, afla¤›da verilmifl olan farkl› fraksiyon flemalar›nda fraksiyon
bafl›na düflen dozlar, toplam tedavi süreleri (gün/hafta) ve toplam tedavi
dozlar› matematiksel olarak karfl›laflt›r›lmamal›d›r.

Konvansiyonel RT: Günde bir kez, hafta sonlar› hariç haftada befl gün, toplam
befl fraksiyon olarak uygulanan RT flemas›d›r. Fraksiyon bafl›na düflen dozlar
genellikle primer/definitif tedavi için 1.8-2 Gy, palyatif tedavi için 3 Gy’dir.

Hiperfraksiyone RT: Günde birden fazla fraksiyon uygulanarak yap›lan RT
flemas›d›r. Fraksiyon bafl›na düflen doz genellikle 1,2 Gy’dir. ‹ki fraksiyon
aras› zaman›n normal doku tamir süresi olan 6-8 saatten az olmamas› önerilir.

Hipofraksiyone RT: Haftada iki ya da üç fraksiyon uygulanan tedavidir.
Konvansiyonel uygulamadaki tedavi dozuna eflde¤er dozun, günlük fraksiyon
dozu artt›r›larak yap›lmas› durumudur (örn: Prostat kanserinde günde 2 Gy,
toplam 35 fraksiyonda 70 Gy yerine günde 6 Gy’den 6 fraksiyonda 36 Gy
uygulanmas› vb.)   

Akselere RT: Hafta sonu ara verilmeden toplam tedavi süresinin (haftas›n›n)
k›salt›ld›¤› RT flemas›d›r. Hiperfraksiyone flema ile birlikte uygulanabilir.
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Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar

Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar

Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar

Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar



Tan›mlamalar
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Teleterapi (Eksternal RT) Hasta ile radyasyon kayna¤› aras›nda belli bir mesafenin 
bulundu¤u RT fleklidir.  Radyoaktif kaynak içeren 
(Kobalt 60) ya da do¤rusal h›zland›r›c› (lineer akseleratör) 
ad› verilen ‘enerjinin anl›k olarak elde edildi¤i’ cihazlarda 
yap›l›r.

Brakiterapi (BT) Vücuttaki boflluk ve dokulara radyoaktif kaynaklar›n kal›c›
veya geçici olarak yerlefltirilmesi esas›na dayanan, kelime 
anlam› ‘yak›n tedavi’ olan RT fleklidir. ‹ntrakaviter (kavite ve
boflluklara), interstisyel (doku içine), intralumünal (lümen 
içine) olarak uygulanabilir.

Stereotaktik RT (SRT) Do¤rusal h›zland›r›c›larla ya da uzay neflteri (cyberknife vb)
modern RT araçlar› ile s›n›rl› alana birden fazla fraksiyonda
RT uygulamas›d›r

Stereotaktik radyocerrahi (SRS) Ifl›n b›ça¤› (gamma knife) gibi cihazlarda s›n›rl› boyut ve 
say›daki tümöre tek seansta RT uygulamas›d›r.

Üç boyutlu konformal RT Tümörde yüksek doz sa¤lan›rken çevre normal dokular›n 
maksimum korundu¤u RT uygulamalar›na verilen add›r.

Yo¤unluk ayarl› RT Tümör içinde farkl› yerlerde radyasyon yo¤unlu¤unun
(YART-IMRT) ayarlanarak heterojen doz da¤›l›m› elde etmeyi sa¤layan 

RT uygulamas›d›r.

Görüntü rehberli RT (IGRT) Organ ve tümördeki hareketlerin canl› olarak izlendi¤i ve 
anl›k de¤iflimlerle adapte edilebilen RT uygulamas›d›r.

Küratif (definitif) RT Klinik olarak kür sa¤layacak flekilde tümörün tedavi edildi¤i
RT uygulamas›d›r.

Primer RT Tümöre uygulanan ilk -kimi zaman tek- tedavi RT ise 
verilen add›r.

Adjuvan RT Di¤er tedavi yöntemlerini tamamlama amaçl› 
uygulanan RT’dir.

Neoadjuvan RT Öncelikli tedavi yönteminden önce bu tedaviye yard›mc› 
olma ad›na yap›lan RT’dir.

Preop / postop RT Cerrahiden önce / sonra uygulanan RT’ye verilen add›r.

‹kinci seri RT Daha önce RT görmüfl tedavi alan›na sebat eden hastal›k /
nüks üzerine ikinci kez RT uygulanmas›d›r. 
Endikasyonu s›n›rl›d›r.

Tutulu alan (involved field) RT Lenfomalarda tan› an›ndaki tutulu hastal›k bölgesine 
(TART- IFRT) yap›lan RT’dir.

Kemoradyoterapi (KRT) RT’nin efl zamanl› ya da ard›fl›k olarak kemoterapi (KT) ile
kombine edildi¤i tedavilere verilen add›r.

Palyatif RT Tedavi amac›n›n kür olmad›¤›, buna karfl›l›k her türlü semptom
ve hastal›k palyasyonu için yap›lan RT’ye verilen add›r.



RADYOTERAP‹ END‹KASYONLARI

A. Aciller

I. H›zl› Konsültasyon Gerektiren Radyoterapi Acilleri*

1. Vena Kava Superior Sendromu (VKSS)
Steroid temelli anti-ödem tedavisi ile birlikte uygulan›r. VKSS hastalar›n›n
tan›ya yönelik ifllemlerinin mümkünse Cuma gününden (akflam›ndan) önce
bitirilerek konsülte edilmesi önerilir.

2. Medullaspinalis Bas›s›/Tutulumu
Özellikle h›zl› seyirli, birden geliflmifl motor kay›p varl›¤›nda cerrahi
giriflim/dekompresyon yap›l(a)m›yorsa alternatif tedavi RT’dir. Steroid temelli
anti-ödem tedavisi ile birlikte uygulan›r. Tedavinin erken bafllamas› morbiditeyi
azaltmada etkilidir. Bu nedenle farkl› ay›r›c› tan›lar düflünülüyor da olsa RT
ihtimali dikkate al›narak zaman kaybetmeden h›zl› konsülte edilmesi önerilir.

*RT için konsülte edilecek hastan›n tercihen histopatolojik örneklemesinin yap›lm›fl ve
doku tan›s›n›n konmufl olmas› önerilir.
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Semptom

Solunum s›k›nt›s› Hava yolu obstrüksiyonuna neden olan bafl-boyun
tümörleri, primer akci¤er tümörü, hava yolunu 
d›flardan bas› ile kapatan her türlü primer / metastatik
kitle varl›¤›nda RT için de¤erlendirme yap›labilir.

Bas› Damar-sinir paketi, medullaspinalis, lenfatik vb organ
ve yap›lara bas› yaparak semptoma neden olan kitle
varl›¤›nda RT için de¤erlendirme yap›labilir.

A¤r› A¤r›ya neden olan tümöral ya da lenfatik kitlede 
RT için de¤erlendirme yap›labilir.

Kanama Akci¤er, mesane, serviks vb organlarda tümöral 
kitleye ba¤l› kanaman›n oldu¤u durumlarda 
RT için de¤erlendirme yap›labilir.

Kemik metastaz› Tüm kemik metastazlar›nda hasta RT için 
de¤erlendirilebilir.

Beyin metastaz› Tüm beyin parenkim ve leptomeningeal 
metastazlar›nda RT (ayr›ca bkz. SRS endikasyonlar›)
için de¤erlendirme yap›labilir.

*Genellikle metastatik ya da lokal ileri hastal›k varl›¤›nda, di¤er tedavi yöntemlerinin
uygulanmad›¤›/uygulanamad›¤› durumlarda yeri vard›r. S›k kullan›lan flemalar; 30Gy
(10 fraksiyon-2 hafta), 20 Gy (5fraksiyon-1 hafta) ve 8Gy/tek fraksiyon (1 gün)
fleklindedir.

II. Genel Palyatif Radyoterapi Endikasyonlar›*



B. Organ ve Sistemlere Göre Radyoterapi Endikasyonlar›

1. Küçük Hücreli Akci¤er Kanseri (KHAK)

2. Küçük Hücreli D›fl› Akci¤er Kanseri (KHDAK)*
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Evre/YerleflimI

I Medikal inoperabl

I

II

II

IIIA-N2 Opere edilebilir

IIIA-N2 Opere edilebilir

IIIA-N2 Opere edilemez

IIIB† T4N0-1 Opere edilebilir

IIIB† Opere edilemez

Superior sulkus tümörü
T3-4 N0-1

Superior sulkus tümörü
T3-4 N0-1

Superior sulkus tümörü
T3-4 N0-1

Gö¤üs duvar›, proksimal
hava yolu, mediasten
T3 N0-1

IV/Nüks

* KHDAK tedavisinde özellikle lokal ileri evrede tart›flmal› konular mevcuttur. Standart tedavi için
kan›t de¤eri yüksek veriler gerekmektedir. Kombine tedavilerde endikasyonu oldu¤u halde KT
alamayan hastalarda tek bafl›na RT için de¤erlendirme yap›labilir.
** Evre I hastal›kta önerilen tedavi tam cerrahi rezeksiyondur.
† Plevral efüzyon içeriyorsa evre IV gibi tedavi edilmelidir.
§ RT’nin definitif doza tamamlanmas› cerrahi aç›dan yeniden de¤erlendirme sonras›nda yap›labilir.
¶ Cerrahi tercihi kullan›lmayan hastada RT ± KT için de¤erlendirilebilir.

RT

Hasta RT için de¤erlendirilebilir.**

Re-rezeksiyonun yap›lamad›¤› cerrahi s›n›r pozitifli¤inde
hasta RT [± KT ] için de¤erlendirilebilir.

Medikal olarak inoperabl hastada RT ± KT

Re-rezeksiyonun yap›lamad›¤› cerrahi s›n›r pozitifli¤inde
hasta RT [± KT ] için de¤erlendirilebilir.

Efl zamanl› KRT → cerrahi

Cerrahi s›n›r pozitifli¤i; pN2 hastal›k varl›¤›nda postop
RT [± KT] için de¤erlendirilebilir.

Efl zamanl› KRT → adjuvan KT
Neoadjuvan KT → RT / efl zamanl› KRT

Cerrahi → KT ± RT
[±Neoadjuvan] KT ± RT → Cerrahi → (cerrahi s›n›r
pozitifli¤i) RT ± KT

Efl zamanl› KRT → adjuvan KT
Neoadjuvan KT → efl zamanl› KRT

Rezeke edilemez hastal›kta
Efl zamanl› KRT§

Rezeke edilebilir hastal›kta
Efl zamanl› KRT → cerrahi → ± KT

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›; lenf nodunda
kapsül tafl›m› varsa hasta RT için de¤erlendirilebilir.

Re-rezeksiyonun yap›lamad›¤› cerrahi s›n›r pozitifli¤inde
RT [± KT ] hasta RT için de¤erlendirilebilir.¶

Semptoma göre primer ya da metastatik hastal›k için
palyatif RT düflünülebilir (Beyin metastazlar› için
Bkz. SRS endikasyonular›).

Endikasyon

Primer-definitif

Postop

Primer-definitif

Postop

Preop

Postop

Primer

Postop

Primer

Primer-definitif

Preop

Postop

Postop

Palyatif

Evre Endikasyon RT

S›n›rl›* Primer ±KT → [ ±Efl zamanl› KT (sisplatin + etoposid) + RT] †

Yayg›n‡ Primer KT ve/veya palyatif RT

S›n›rl› Profilaktik Definitif tedavi sonras› tam cevap durumunda tüm beyin 
RT metastaz insidans›n› azalt›r ve metastaz› geciktirir.

Yayg›n Profilaktik Tedaviler sonras› tam cevap durumunda tüm beyin 
RT önerilebilir. Yarar› s›n›rl› evredekine benzerdir.

M1 Palyatif Semptoma göre palyatif RT düflünülebilir.

*Hastal›k bir radyoterapi alan› içine s›¤acak flekilde bir hemotoraksa ve bölgesel lenf nodlar›na s›n›rl›d›r.
† T1-2N0 hastal›k varl›¤›nda cerrahi rezeksiyon için de¤erlendirme yap›labilir. KT ve RT ard›fl›k ve efl zamanl›
olarak uygulanabilir. Uygulamalar tedavi yan etkilerinin hasta taraf›ndan tolere edilebilirli¤inden etkilenir.
‡ S›n›rl› tan›m›na uymayan herhangi bir hastal›k durumudur.



Durum Endikasyon RT

Opere olamayan hastal›k Primer KT + RT

Opere edilebilir hastal›k Postop RT ± KT

Herhangi Palyatif Hasta semptoma göre palyatif
RT için de¤erlendirilebilir.

* Yap›labiliyorsa cerrahi (ekstraplevral pnömonektomi) için de¤erlendirilmelidir.
Birden fazla tedavi yönteminin bir araya gelmesi ile etkinlik artt›r›labilir. Standart
tedavi aç›s›ndan kan›t de¤eri yüksek veri gerektiren bir hastal›kt›r.

Mezotelyoma*
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II. Bafl ve Boyun Bölgesi Kanserleri***

A. Skuamöz Hücreli Kanserler

1. Larenks Kanseri
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Evre/Yerleflim

Vokal kord
in situ hastal›k

Vokal kord
T1N0

Vokal kord
T1N0

Supraglottik
T1-2N0

Supraglottik
T2N0

III‡

III‡

IVA-IVB¶¶

T3-T4 ya da N+ #

* RT, endoskopik cerrahi (lazer/stripping)’ye alternatiftir.
** Hasta tercihi de dikkate al›narak organ koruyuculu¤u ve iyi ses kalitesi sa¤lamas›
düflünüldü¤ünde cerrahiye alternatiftir. RT sonras› nükslerde hasta cerrahi için de¤erlendirilebilir.
† Cerrahi (endoskopik/parsiyel supraglottik larenjektomi ± boyun diseksiyonu)’ye alternatiftir.
Cerrahi yap›lm›fl hastada pN+ durumunda veya di¤er risk faktörlerinin varl›¤›nda hasta RT ±
KT için de¤erlendirilir.
‡ Cerrahi olarak rezeke edilebilir hastal›k. Efl zamanl› KRT organ koruyucu avantaj› nedeniyle
cerrahiye alternatiftir.
¶ Total larenjektomi lokal baflar›s›zl›¤a saklanabilir.
¶¶ Cerrahi olarak rezeke edilebilir hastal›k. Cerrahiye uygun olsa da kartilaj invazyonu
yapmam›fl, s›n›rl› hacimdeki seçilmifl tümörler efl zamanl› KRT ile tedavi edilerek cerrahi lokal
baflar›s›zl›¤› saklanabilir.
# Cerrahi olarak rezeke edilemez hastal›k.
§ Tedavi seçiminde hastan›n performans durumunun ve tedavilerin yan etkilerinin göz önünde
bulundurulmas› önerilir. Neadjuvan KT tedaviye eklenebilir ya da hastan›n performans›na
göre tek bafl›na RT yap›labilir.

RT

Tek bafl›na RT*

Tek bafl›na RT**

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda 
tek bafl›na RT

Tek bafl›na RT†

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda 
tek bafl›na RT

Efl zamanl› KRT → ± boyun diseksiyonu¶

Efl zamanl› KRT

RT ± efl zamanl› KT

RT ± efl zamanl› KT§

Endikasyon

Primer

Primer

Postop

Primer

Postop

Primer

Postop

Postop

Primer-definitif



2. Hipofarenks Kanseri

3. Dudak ve Oral Kavite Tümörleri*
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Yerleflim

Priform sinüs

Priform sinüs

Priform sinüs

Priform sinüs

Priform sinüs

Farenks duvar›

Farenks duvar›

Post krikoid 

Post krikoid

* Cerrahi (laringofarenkjektomi)’ye alternatiftir.
† Primer hastal›¤› s›n›rl› ancak boyun lenf nodu tutulumu olan hastalarda boyun diseksiyonu
sonras› RT bir tedavi seçene¤idir.
‡ Risk faktörleri varsa efl zamanl› KT eklenmesi aç›s›ndan de¤erlendirilebilir.

RT

Tek bafl›na RT*

Boyun diseksiyonu → RT†

Total larenjektomi + ipsilateral
boyun diseksiyonu sonras› RT‡

RT ± efl zamanl› KT

RT ± efl zamanl› KT

RT ± efl zamanl› KT

Tek bafl›na RT‡

Tek bafl›na RT‡

RT ± efl zamanl› KT

Evre/Durum

T1-2N0

T1-2N+

T3-4
Rezeke edilebilir

Rezeke edilemez
hastal›k ya da
medikal inop

Fikse N+

T1N0

T2-T4

Rezeke edilebilir

Rezeke edilemez

Endikasyon

Primer

Primer/postop

Postop

Primer

Preop

Primer

Postop

Postop

Primer

Evre/Yerleflim

I-II

I-II

III-IVB‡

IVC / M1

* A¤›z taban›, dil, bukkal mukoza, gingiva ve sert damak, retromolar trigon tümörleri.
Uygun hastalarda brakiterapi, tek bafl›na ya da eksternal tedavi sonras› yap›labilir.
Dudak tümörlerinde s›n›rl› hastal›kta RT, cerrahiye alternatiftir. Yüksek dereceli
(gradl›), komissür tutulumu ya da pN+ hastada cerrahi sonras› postop RT ve risk
faktörlerinin varl›¤›na göre efl zamanl› KT eklenebilir. Dudak tümörleri eksternal RT
yan›nda BT ile de tedavi edilebilirler.
† Cerrahiye alternatiftir.
‡ Cerrahi aç›dan rezeke edilemeyen ya da medikal aç›dan cerrahiye uygun olmayan hastalarda
primer RT ± KT için de¤erlendirme yap›labilir.

RT

Tek bafl›na RT†

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda
tek bafl›na RT

Risk faktörlerinin varl›¤›na göre tek bafl›na
RT / efl zamanl› KRT

Semptoma göre hasta palyatif RT için
de¤erlendirilebilir.

Endikasyon

Primer

Postop

Postop

Palyatif



4. Orofarenks Tümörleri*

5. Nazofarenks Kanseri*
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Evre

I-II

I-II

III-IVB

III-IVB

IVC/M1

* Yumuflak damak, tonsil, tonsiller plika, dil kökü, orofarenks duvar› tümörleri
† Cerrahiye alternatiftir.

RT

Tek bafl›na RT†

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda
tek bafl›na RT

Efl zamanl› KRT†

Risk faktörlerinin varl›¤›na göre tek bafl›na
RT / efl zamanl› KRT

Semptoma göre hasta palyatif RT için
de¤erlendirilebilir.

Endikasyon

Primer

Postop

Primer

Postop

Palyatif

* Pratikte primer hastal›k için cerrahinin yeri yoktur. Özellikle N2/N3 hastal›kta efl
zamanl› KRT öncesi neoadjuvan KT önerilebilir.  Tedavi sonras› boyunda sebat eden
lenf nodu varl›¤›nda ya da izole boyun nüksünde hasta boyun diseksiyonu için
de¤erlendirilebilir.
† Tercihen çevre normal doku tolerans› içinde kalacak modern RT cihaz, teknik ve planlama
sistemleri ile yap›lmas› önerilir. Lezyonun uygunlu¤una göre BT, SRT ya da SRS seçenekler
aç›s›ndan de¤erlendirilebilir.

Evre

I

IIA

IIB

III

IVA

IVB

IVC

Nüks

RT

Tek bafl›na RT

Tek bafl›na RT

Efl zamanl› KRT (sisplatin) ± adjuvan KT*

Efl zamanl› KRT (sisplatin) ± adjuvan KT*

Efl zamanl› KRT (sisplatin) ± adjuvan KT*

Efl zamanl› KRT (sisplatin) ± adjuvan KT*

Semptoma göre hasta palyatif RT için
de¤erlendirilebilir.

‹kinci seri RT† ve/veya KRT ve/veya 
KT ve/veya cerrahi

Endikasyon

Primer

Primer

Primer

Primer

Primer

Primer

Primer

Palyatif



6. Nazal Kavite ve Etmoid Sinüs Tümörleri*

7. Maksiller Sinüs Tümörü*

Evre

I-II

III - N0‡

III- N0

III- N+

III-N+

IVA-IVB‡

IVA-IVB

IVC / M1

RT

Cerrahi s›n›r yak›nl›¤› / pozitifli¤i ya da
PNI varl›¤›nda tek bafl›na RT†

RT ± efl zamanl› KT

Rezeke edilebilir hastal›kta cerrahi sonras›
tek bafl›na RT

RT±KT†

Tek bafl›na RT ya da risk faktörlerine göre
efl zamanl› KRT

RT ± efl zamanl› KT

Tek bafl›na RT ya da risk faktörlerine göre
efl zamanl› KRT

Semptoma göre hasta palyatif RT için
de¤erlendirilebilir.

Endikasyon

Postop

Primer

Postop

Primer

Postop

Primer

Postop

Palyatif

Evre

I-II

III - N0†

III - N0

III - N+

III - N+

IVA-IVB

IVA-IVB

IVC

RT

Cerrahi s›n›r yak›nl›¤› / pozitifli¤i ya da
PNI varl›¤›

RT ± efl zamanl› KT

Rezeke edilebilir hastal›kta cerrahi sonras›
tek bafl›na RT

RT±KT†

Tek bafl›na RT ya da risk faktörlerine göre
efl zamanl› KRT

Rezeke edilemeyen hastal›kta tek bafl›na
RT ya da efl zamanl› KRT

Tek bafl›na RT ya da risk faktörlerine göre
efl zamanl› KRT

Semptoma göre hasta palyatif RT için
de¤erlendirilebilir.

Endikasyon

Postop

Primer

Postop

Primer

Postop

Primer

Postop

Palyatif

* Skuamöz hücreli kanser, indiferansiye kanser, adeno kanser, estezionöroblastom,
sarkom (rabdomiyosarkom d›fl›)
† Rezeke edilemez hastal›k ya da medikal olarak cerrahiye uygun olmayan hasta
¶ Cerrahi (tümör rezeksiyonu + boyun diseksiyonu)’ye alternatiftir.
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* Skuamöz hücreli kanser, indiferansiye kanser, adeno kanser, estezionöroblastom, sarkom
(rabdomiyosarkom d›fl›)
† Adenoid kistik histoloji varl›¤› da postop RT endikasyonlar›na dahildir. Evre III-IV hastal›k endikasyonlar› tüm
histolojiler için geçerlidir.
‡ Rezeke edilemez hastal›k ya da medikal olarak cerrahiye uygun olmayan hasta



8. Tükrük Bezi Tümörleri*

9. Kulak Tümörleri*

10. Tiroid Kanserleri

* UICC/TNM sistemlerinde bir evreleme önerisi mevcut de¤ildir.
† Cerrahiye alternatiftir.

Evre

D›fl kulak

D›fl kulak

Orta kulak

Orta kulak

RT

Cerrahi / medikal inoperabl hastal›kta ERT
± BT

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda
tek bafl›na RT

Tek bafl›na RT†

Tek bafl›na RT

Endikasyon

Primer

Postop

Primer

Postop

Histoloji

Papiller/Foliküler

Medüller

Anaplastik

RT

RAI ile kontrol edilemeyecek lokal ileri hastal›kta RT için
de¤erlendirilebilir. Metastatik hastal›kta semptoma göre
palyatif RT düflünülebilir.

Makroskopik - mikroskopik kal›nt› hastal›k / tiroid kapsülünü
aflarak çevre yumuflak doku, larenks, trakea, özefagus ya
da rekürren sinir invazyonu yapm›fl / lenfatik tutulumu
yapm›fl; rezeke edilemeyen hastal›k durumunda RT için
de¤erlendirilebilir. Metastatik hastal›kta semptoma göre
palyatif RT düflünülebilir.

Rezeke edilebilirli¤ine göre primer / postop olarak ± hava
yolu obstrüksiyonu, a¤r›, bas› vb semptom palyasyonu için
RT düflünülebilir.
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Evre

I

II

III-IV

RT

Yüksek dereceli (gradl›) tümör ya da PNI
ya da yak›n / pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda
tek bafl›na RT

Yüksek dereceli (gradl›) tümör ya da PNI
ya da yak›n / pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda
tek bafl›na RT

Tek bafl›na RT

Endikasyon

Postop

Postop

Postop

* Primer RT, medikal ya da cerrahi inoperatif hastal›kta tek bafl›na düflünülebilir. Efl zamanl›
KT için yeterli veri yoktur. Klinik/radyolojik lenf nodu pozitifli¤i ya da yüksek dereceli
(gradl›) tümör varl›¤›nda boyun diseksiyonu önerilmektedir.



B. S›k Görülmeyen Bafl ve Boyun Kanserleri

* Düflük dereceli, küçük, etmoid sinüslere s›n›rl› hastal›kta cerrahiye alternatiftir.
† Cerrahiye alternatiftir.
‡ Eksternal  RT (proton); s›n›rl› tümörlerde SRS  cerrahiye alternatiftir.

*** Bafl boyun bölgesi tümörlerinde cerrahi s›n›r pozitifli¤inde mümkünse re-rezeksiyon
yap›lmal›d›r. Bu tümörlerde cerrahi s›n›r emniyeti için önerilen uzakl›k >0,5 cm’dir. Skuamöz
hücreli kanserlerde RT’nin hiperfraksiyone ± akselere flemalar›yla özellikle lokal ve bölgesel
baflar›da art›fl sa¤lamak mümkündür. Tedavi flemas›n› belirlemede morbidite, uygulanabilirlik
ve merkez deneyimi önemlidir.
Efl zamanl› KRT için öncelikli önerilen KT ajan› 3 haftada bir 100mg/m2 sisplatindir.
Postoperatif RT’ye efl zamanl› KT eklenmesinde risk faktörleri dikkate al›n›r. Majör risk
faktörleri, pozitif cerrahi s›n›r varl›¤› ya da pozitif lenf nodunda kapsül tutulumu /afl›m›;
minör risk faktörleri, pT3 / p T4 tümör, N2 / N3 lenfatik hastal›k, perinöral invazyon (PNI)
ya da lenfovasküler boflluk invazyonu (LVI)’dur .
Bafl boyun tümörlerinde nüks, s›k karfl›lafl›lan bir durumdur ve tedavi karar›, hastan›n ve
hastal›¤›n durumu, daha önce yap›lm›fl tedavilere göre verilir. Buna göre cerrahi (rezeke
edilebilir) ± postop RT (önceden RT almam›fl) ya da KRT ya da KT için de¤erlendirilir.

Ad›

Anjiofibroma
(nazofarenks)

Anjiofibroma
(nazofarenks)

Estezionöroblastom

Estezionöroblastom

Glomus jugulare tümörü

Glomus jugulare tümörü

Hemanjioblastom

Hemanjioperistom

Kloroma

Kordoma

Kordoma

NK/ T hücreli lenfoma

RT

‹ntrakranyal uzan›ml› ± cerrahi /
medikal inoperabl hastal›kta RT için
de¤erlendirilebilir.

Cerrahi sonras› kal›nt› hastal›kta / 
semptom varl›¤›nda RT yap›labilir.

Tek bafl›na RT*

Tek bafl›na RT

SRS†

Tüm hastalarda RT

SRS†

Tüm hastalarda RT

Tüm hastalarda RT

RT / SRS‡

Tüm hastalarda RT

RT / KT

Endikasyon

Primer

Postop

Primer

Preop/postop

Primer

Postop

Primer

Postop

Primer-definitif

Primer

Postop

Primer-definitif
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III. Cilt Kanserleri

1. Bazal Hücreli Karsinom*

2. Skuamöz Hücreli Karsinom

Endikasyon

Primer†

Postop

Nüks

RT

Her durum ve hastada; özellikle cerrahi yap›lamayan ya da
cerrahiyle kozmetik sonucu baflar›s›z olabilecek lokalizasyonlarda;
yafll› hastalarda; lenfatik metastaz varl›¤›nda tek bafl›na RT

Cerrahi s›n›r pozitifli¤i¶; perinöral invazyon; lenfatik tutulum
varl›¤›; kas-kemik doku invazyonu; >3cm tümör boyutu varl›¤›nda
tek bafl›na RT

Her türlü nüks hastal›k durumunda tek bafl›na RT

* Di¤er tedavi seçenekleri; kriyoterapi, topikal KT, cerrahi, mikrocerrahidir.
¶ Re-eksizyon yap›lam›yor veya re-eksizyona ra¤men hastal›k varl›¤›nda RT için de¤erlendirme yap›labilir.

3. Malign Melanoma*

Endikasyon

Primer

Postop

Palyatif

RT

Yüzde cerrahiyle kozmetik sonucu kötü olabilecek
lentigo malign melanomada RT bir seçenek olabilir.

Lenf nodu metastaz›; lenf nodunda ektrakapsüler yay›l›m
varl›¤›nda tek bafl›na RT

Beyin metastazlar›nda primer/eksizyon sonras›; primer
/metastatik hastal›¤›n bas›, a¤r›, kanama vb palyasyon
gerektirdi¤i durumlarda RT düflünülebilir.

*Lokal ve sistemik agresiv özelli¤i nedeniyle RT’nin nadiren primer/küratif, genellikle palyatif endikasyonu vard›r.

Endikasyon

Primer†

Postop

Nüks

RT

Her durum ve hastada; özellikle cerrahi yap›lamayan ya
da cerrahiyle kozmetik sonucu baflar›s›z olabilecek
lokalizasyonlarda; yafll› hastalarda RT için de¤erlendirme
yap›labilir.

Cerrahi s›n›r pozitifli¤inde tek bafl›na RT ¶

Her türlü nüks hastal›k durumunda tek bafl›na RT

*Genellikle iyi seyirli, yavafl büyüyen, lenfatik ve uzak metastaz olas›l›¤› düflük tümörlerdir. Nadiren
perinöral tutulum görülür.
†Di¤er tedavi seçenekleri; kriyoterapi, topikal KT, mikrocerrahi, cerrahidir.
¶ Re-eksizyon yap›lam›yor veya re-eksizyona ra¤men hastal›k varl›¤›nda RT için de¤erlendirme yap›labilir.



4. Merkel Hücreli Karsinom*

Endikasyon

Postop†

Palyatif

RT

Her durumda tek bafl›na RT

Hasta semptoma ba¤l› olarak RT için de¤erlendirilebilir.

* Tedavi konusunda kesin bir fikir birli¤i yoktur. Kan›t de¤eri yüksek veriler gerekmektedir.
† Lokal nüks oran›;  tek bafl›na cerrahi: cerrahi + postop RT= 5:1 fleklindedir.

5. Kutanöz Lenfoma

Bkz. Hemotolojik Maligniteler
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* Bu hastalarda hangi tedavi yönteminin üstün oldu¤u tart›flmal›d›r.

Evre

I-II
Opere edilebilir,
performans› iyi 

I-II
Cerrahi olarak
rezeke
edilemeyen
 
I-II
Opere edilebilir,
performans› iyi 

I-II

III
Opere edilebilir,
performans› iyi 

III
Cerrahi olarak
rezeke
edilemeyen

III
Opere edilebilir,
performans› iyi 

III
Opere edilebilir,
performans› iyi

IV

RT

RT + KT (cisplatin+ 5FU)

RT + KT (cisplatin+ 5FU)

RT + KT (cisplatin+ 5FU)

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda
tek bafl›na RT

RT + KT (cisplatin+ 5FU)†

RT + KT (cisplatin+ 5FU)†

RT + KT (cisplatin+ 5FU)

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda
tek bafl›na RT

Primer hastal›¤a tek bafl›na RT ya da KT
veya KRT düflünülebilir.
Obstrüksiyon, bas›, kanama vb için
semptomatik iyilefltirmede RT düflünülebilir.

Endikasyon

Primer-definitif

Primer-definitif

Primer-preop

Postop

Primer-definitif

Primer-definitif

Primer-preop

Postop

Palyatif

IV. Gastrointestinal Sistem Kanserleri

1. Özefagus Kanseri*
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2. Mide Kanseri*

Evre

M0 hastal›k

IB‡-II-III-IV¶ 

Herhangi bir evre

Endikasyon

Primer**

Postop

Palyatif

* Lenfadenektomi cerrahinin bir parças› 15 lenf nodu ç›kar›lmas› önerilmektedir. Cerrahi s›n›r
pozitifli¤i ve yetersiz lenf nodu diseksiyonu postop RT (+KT) gerektirir.
** Medikal veya cerrahi inoperabl hastal›kta primer tedavi KRT’dir.
† Di¤er tedavi seçenekleri tek bafl›na KT ve/veya palyatif destek tedavidir.
‡T1N1M0 ve T2bN0M0 (muskularis propria’y› aflm›fl hastal›k)
¶ M0 hastal›k

RT

Efl zamanl› KRT (5FU)†

KT → efl zamanl› KRT (5FU) → KT

Kanama, obstrüksiyon, bas› vb durumda primer
hastal›¤a tek bafl›na ya da KT ile birlikte;
metastatik hastal›¤a semptom palyasyonunda
RT düflünülebilir.

3. Kolon Kanseri*

Evre

I-IIIC

IV

Endikasyon

Postop

Palyatif

* TNM d›fl›nda Dukes ve Modifiye Astler Coller evreleme sistemleri de kullan›lmaktad›r.
† Kal›nt› tümör lokalizasyonun kesin olarak belirlenebildi¤i ve re-rezeksiyonun olmad›¤› durumlarda tümör
yata¤›na RT için de¤erlendirilebilir.

RT

Cerrahi s›n›r pozitifli¤i†

Semptoma ba¤l› olarak RT için de¤erlendirilebilir.

4. Rektum Kanseri*

Evre

I†

II

II

III¶

III

III

IV**

Endikasyon

Postop

Preop

Postop

Primer

Preop

Postop

Palyatif

* TNM d›fl›nda Dukes ve Modifiye Astler Coller evreleme sistemleri de kullan›lmaktad›r.
† Lokal eksizyon yap›lm›fl T2N0M0 hastal›k
‡ Cerrahi zamanlamas› tedaviyi takiben uygulanan RT flemas›na göre k›sa kol (25Gy/5 fraksiyon) için 7-10 gün;
uzun kol (45Gy/25 fraksiyon) için 4-5 hafta olarak önerilmektedir.
¶ Cerrahi ya da medikal inoperatif ya da komflu organ invazyonu/viseral periton perforasyonu yapm›fl hastal›k
# Hasta cerrahi aç›dan mutlaka de¤erlendirilmelidir.
** Tan› an›nda ya da cerrahi s›ras›nda rezeke edilebilir/edilmifl karaci¤er metastaz›n›n varl›¤›nda bu hastalara
küratifmifl gibi davran›l›p sistemik tarama sonras› pelvik RT için de¤erlendirilebilir.

RT

Efl zamanl› KRT (5FU)

Efl zamanl› KRT (5FU)‡

KT → efl zamanl› KRT (5FU) → KT

Efl zamanl› KRT (5FU) → cerrahi# → KT

Efl zamanl› KRT (5FU)‡

KT → efl zamanl› KRT (5FU) → KT

Semptoma göre palyatif RT için
de¤erlendirilebilir.
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5. Anal Kanal ve Anüs Kanseri

Evre

I*

II

III

IV

Endikasyon

Primer

Primer

Primer

Kurtarma

Palyatif

* ‹yi diferansiye, yüzeyel, cerrahi olarak geride kal›nt› tümör b›rakmaks›z›n ç›kar›lm›fl tümörler cerrahi eksizyon
sonras› takibe al›nabilir.
† Öncesinde RT olmayan hastalarda denenebilir. Mümkünse cerrahi (abdomino-perineal rezeksiyon) için
de¤erlendirilmelidir.

RT

Efl zamanl› KRT

Efl zamanl› KRT

Efl zamanl› KRT

Efl zamanl› KRT†

Primer ya da metastatik hastal›¤a semptoma
göre palyatif RT düflünülebilir.

6. Pankreas Kanseri*

Durum

Rezeke
edilebilir

Rezeke
edilemez

Rezeke
edilemez

Metastatik

Endikasyon

Postop

Primer

Palyatif

Palyatif

* Adeno kanser anlafl›lmal›d›r. Cerrahi rezeksiyon yap›labiliyorsa birinci seçenektir. Kan›t de¤eri
yüksek yeni çal›flmalar gerektirmektedir.
† Di¤er tedavi seçenekleri; izlem ve farkl› ajanlarla tek bafl›na KT’dir. Farkl› RT uygulamalar› ve teknikleri (‹ORT,
BT, SRS vb), preop KRT, profilaktik karaci¤er ›fl›nlamas› vb henüz standart olmay›p yeni çal›flmalar
gerektirmektedirler.

RT

RT ± KT (5FU ya da gemsitabin) †

RT ± KT (5FU, kapesitabin, gemsitabin ile
efl zamanl›)

Kitleye ba¤l› sar›l›k / bas› vb semptomlarda
di¤er tedavi seçeneklerinden sonra
RT düflünülebilir.

Primer tümörde sar›l›k / bas› vb
semptomlarda di¤er tedavi seçeneklerinden
sonra; metastatik hastal›kta semptoma göre
RT düflünülebilir.

7. Karaci¤er Tümörü*

Endikasyon

Definitif
Cerrahi ya da medikal inoperatif
hastal›kta

Palyatif

RT

Tek bafl›na RT (tercihen konformal RT teknikleri
ile) veya efl zamanl› KRT†

Birden fazla çok say›da intrahepatik lezyon
ve/veya semptomatik tedavi amaçl› RT

*  Hepatoselüler kanser anlafl›lmal›d›r.
† Di¤er tedavi seçenekleri: Kriyoterapi, radyofrekans ya da alkolle ablasyon, kemoembolizasyon, KT veya
tek bafl›na destek tedavidir.
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8. ‹ntrahepatik Safra Yollar› Tümörleri*

Durum

Rezeke edilebilir nüks

Rezeke edilemez

Endikasyon

Postop

Primer

* Kolanjiyokarsinoma anlafl›lmald›r.
† Tekrarlayan cerrahi rezeksiyonlar sonras› nüks etmifl hastal›kta; re-rezeksiyon, ablasyon, tek
bafl›na KT’ye alternatiftir.
¶ Di¤er tedavi seçenekleri; ablasyon, tek bafl›na KT ya da tek bafl›na destek tedavidir.

RT

Efl zamanl› KRT (5FU ile)†

Efl zamanl› KRT (5FU ile)¶

9. Ekstrahepatik Safra Yollar› Tümörleri*

Durum

Rezeke edilebilir nüks

Rezeke edilemez

Endikasyon

Primer

Primer

* Kolanjiyokarsinoma anlafl›lmald›r.
† Tekrarlayan cerrahi rezeksiyonlar sonras› nüks etmifl hastal›kta; re-rezeksiyon, ablasyon, tek
bafl›na KT’ye alternatiftir.
¶ Di¤er tedavi seçenekleri; ablasyon, tek bafl›na KT ya da tek bafl›na destek tedavidir.

RT

Efl zamanl› KRT (5FU ile)

Efl zamanl› KRT (5FU ile)

10. Safra Kesesi Tümörü

Durum

Cerrahi rezeke
edilemez hastal›k

Cerrahi rezeke
edilebilir hastal›k

IA†- III

IV

Endikasyon

Primer

Postop

Postop

Palyatif

* Di¤er tedavi seçenekleri: Biliyer dekompresyon ve/veya palyatif destek tedavi
† T1b (kas invazyonu varl›¤›)

RT

Efl zamanl› KRT (5FU ya da gemsitabin)*

Efl zamanl› KRT (5FU ile)

Efl zamanl› KRT (5FU ile)

Semptoma göre palyatif RT için
de¤erlendirilebilir.
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V. Genitoüriner Sistem Kanserleri

1. Böbrek Kanseri*

Evre

I-III

IV

RT

Kesin bir endikasyon yoktur. Klinik
çal›flmalarla desteklenmesi gerekmektedir.†

Semptom palyasyonunda RT düflünülebilir.

* Renal hücreli kanser
† Retrospektif çal›flmalar ›fl›¤›nda cerrahi s›n›r pozitifli¤i, periferik ya¤ dokusu invazyonu, böbrek
üstü bezi invazyonu ve lenfatik tutulumnda RT önerilmektedir.

Endikasyon

Postop

Palyatif

2. Mesane Kanseri*

Evre

Erken**

Kas invazyonu

Kas invazyonu

Kas invazyonu

‹leri evre nüks

Lokal ileri /M1

RT

Sistektomi planlan›yorsa hasta iste¤i ve medikal
operabiliteye göre alternatif olarak RT için
de¤erlendirilebilir.

Cerrahi olarak rezeke edilemeyen hastal›kta;
komorbiditesi fazla; performans› düflük; cerrahi
istemeyen hastada RT düflünülebilir.‡

Cerrahi s›n›r› pozitif; yüksek dereceli (grad); N+;
mesaneyi aflm›fl tümör varl›¤›nda RT için
de¤erlendirilebilir.

±KT → KRT → definitif doz RT (tam cevap varsa)
ya da cerrahi için de¤erlendirilir. ¶

Di¤er tedavilere alternatif olarak RT düflünülebilir.

Primer tümöre ba¤l› kanama ve metastatik hastal›¤a
ba¤l› semptom palyasyonunda RT düflünülebilir.

* Ço¤unlu¤u üretelyal (transizyonel hücreli) tümörler grubundand›r. Uretelyal olmayan
tümörler içinde skuamöz hücreli kanserde RT sistektomiye alternatiftir. Küçük hücreli
kanserde RT lokal tedavinin bir parças› olabilir.
** Kas invazyonu yapmam›fl hastal›k; invaziv olmayan papiller kanser (Ta), in situ kanser (Tis)
ya da subepitelyal destek dokuyu aflmam›fl kanser (T1)
‡  Kas invazyonu yapm›fl ileri evre mesane kanserinde genel yaklafl›m cerrahidir. Hastan›n
yaflam kalitesine, tercihine ve hastal›¤›n durumuna göre RT’nin yeri belirlenir. RT’nin sistektomiye
alternatif olabilmesi için kan›t de¤eri yüksek çal›flmalar gerekmektedir.
¶ Mesaneyi aflm›fl (T3a-T3b) tümörler de dahil olmak üzere özellikle cerrahi olarak rezeke
edilemeyen T4a-T4b ± N+ hastal›kta seçenek olabilir.

Endikasyon

Di¤er tedavilere
cevap vermeyen;
s›k nüks eden
dirençli hastal›k
 
Primer

Postop

Primer /preop

Primer/postop

Palyatif
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Risk Grubu /Evre

Düflük

Düflük

Orta

Orta

Yüksek

N+

Nüks/rezidü-M0

Nüks/rezidü-M0

M1

RT

Tek bafl›na RT†¶

Radikal prostatektomi sonras› pozitif cerrahi s›n›r
durumunda tek bafl›na RT‡ ¶

1. RT ¶+ k›sa süreli (4-6 ay) HT **
2. Tek bafl›na RT ¶ **

1. Radikal prostatektomi sonras› pozitif cerrahi s›n›r
durumunda RT ¶ + k›sa süreli HT‡
2. Radikal prostatektomi + lenf nodu diseksiyonu sonras›
androjen ablasyonu ± RT¶ ‡

± [Uzun süreli (→2 y›l) HT ] + [RT + efl zamanl› HT] ¶

[Uzun süreli (→2 y›l) HT] + pelvik ± paraaortik RT ¶ #

(Daha önce eksternal RT alm›fl ise) Cerrahi ya da BT

(Düflük risk) ‹zlem ± RT††; (Yüksek risk) HT ± RT

Semptoma göre palyatif RT (özellikle kemik
metastazlar›nda) için de¤erlendirilebilir.

* Adeno kanser ele al›nm›flt›r. Prostat kanserinde tedavi seçeneklerini belirlemede hastal›¤›n evresi,
gleason skoru ve tan› an›ndaki PSA de¤erine bak›larak haz›rlanm›fl risk grup analizleri dikkate al›n›r.
Buna göre, düflük risk için T1-T2a ve Gleason 2-6 ve PSA <10ng/mL olmal›d›r. Orta risk T2b-T2c ya
da Gleason 7 ya da PSA 10-20 ng/mL olan hastal›kt›r. Yüksek risk ise ?T3a ya da Gleason 8-10 ya da
PSA > 20 ng/mL olan hastal›k için geçerlidir.
† Bu grupta (beklenen sa¤kal›m›n 10 y›ldan k›sa ya da uzun olmas›na göre) cerrahi (radikal prostatektomi ±
pelvik lenf nodu diseksiyonu) ya da ‘izle-bekle’ di¤er seçenekler aras›nda yer al›r.
¶ Mümkün oldu¤unca geliflmifl RT teknik ve planlama sistemleri (üç boyutlu konformal RT, YART ya da BT
vb) ile yap›lmas› önerilir. Prostat hacmi <20gr ya da 60gr< olan, IPSS >15 veya daha önce TUR-P yap›lm›fl
hastalar BT için uygun de¤ildir.
‡ Bir di¤er seçenek ‘izle-bekle’dir.
** Bu grupta bir di¤er seçenek cerrahi (radikal prostatektomi + pelvik lenf nodu diseksiyonu)’dir.
# Di¤er bir seçenek tek bafl›na total androjen ablasyonudur.
†† Di¤er bir seçenek HT (Hormon bask›lay›c› tedavi)’dir.

Endikasyon

Primer-definitif

Postop

Primer-definitif

Postop

Primer-definitif

Primer-definitif

Primer

Postop

Palyatif

* Skuamöz hücreli kanser ele al›nm›flt›r. Nadir görülen tümörlerdir. Kan›t de¤eri yüksek çal›flmalara
gerek vard›r.
† Iyi s›n›rl› (<4 cm boyutlu, T1 / T2) lezyonlarda ve cerrahi istemeyen; genç hastalarda baflta olmak üzere organ
koruyucu yaklafl›m ad›na lokal eksizyon sonras› hasta RT için de¤erlendirilebilir. Tedavide BT’nin tek bafl›na
ya da eksternal RT ile birlikte yeri olabilir.
¶ RT’ye KT eklenmesi araflt›rma konusudur.
‡ pN+ hastada uygulanabilir. pN0 hastada profilaktik inguinal RT tart›flmal›d›r.

Endikasyon

Primer

Postop 

Primer/Postop

Palyatif

5. Penis Kanseri*

Evre

I-II†

I-II

III-IV

M1

RT

RT [± KT ]¶

Tek bafl›na RT ‡

RT [± KT ]¶

Primer hastal›k ya da metastatik lezyonlara
semptom palyasyonunda RT düflünülebilir.

Evre

I

IIA-IIB

M1B

RT

Paraaortik lenfatik RT

Pelvik - paraaortik RT

Semptoma göre RT için de¤erlendirilebilir.

Endikasyon

Profilaktik

Primer

Palyatif

4. Testis Tümörleri*

* Seminoma

3. Prostat Kanseri*
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VI. Hematolojik Maligniteler

1. Hodgkin Lenfoma (HL)*

Evre

IA ve IIA
Bulky olmayan
hastal›k 

IA ve IIA‡
IB ve IIB
Bulky hastal›k

III ve IV

Nüks/dirençli
hastal›k

RT

1. Tek bafl›na tutulu alan RT (TART)**
2. (4 kür) ABVD → TART†
3. (8 hafta) Stanford V  → TART†

1. (4 kür) ABVD → De¤erlendirme → 2 kür ABVD → TART
2. (12 hafta) Stanford V → De¤erlendirme → TART

1. 4-6 kür ABVD → tam cevap → 2 kür ABVD → TART (bulky)
2. 4-6 kür ABVD → k›smi cevap → 2-4 kür ABVD → 
TART (bulky)
3. Stanford V (12 hafta) → TART

KT’ye dirençli s›n›rl› alan (tek bir / bölgesel lenf nodu) nüksleri
baflta olmak üzere yeni yap›lacak tedavinin bir parças› olarak
RT için de¤erlendirme yap›labilir.

* Klasik tip HL anlafl›lmal›d›r. Nodüler lenfositten zengin HL’de erken evrede TART ya da bölgesel
lenfatik ›fl›nlama mümkündür. ‹leri evre hastal›kta RT palyasyon aç›s›ndan düflünülebilir.
** ‹yi prognostik özelliklere sahip hastalarda (lenfositten zengin alt tip, bulky olmayan hastal›k, <50
sedimentasyon h›z›, ≤3 tutulum yeri)  evre IA’da tek bafl›na TART seçenek olabilir.
† Önerilen KT doz ve flemalar›nda prognostic özelliklere ve ekollere gore farkl›l›klar olabilir. Genel görüfl TART
öncesi yeniden evreleme yaparak tedavi cevab›n›n de¤erlendirilmesidir. KT cevab›na gore RT s›ras›nda verilecek
klinik ve subklinik dozlar farkl›d›r.
‡ Kötü prognostik özelliklere sahip hastalar (bulky hastal›k varl›¤›, >50 sedimentasyon h›z› >3 tutulum yeri)

2. Non-Hodgkin D›fl› Lenfoma (NHL)

Foliküler Lenfoma*

Evre

I-II

II-IV ya da bulky
abdominal hastal›k

Nüks

RT

TART†

Tutulu alanlarda semptomatik olan yer(ler)e
palyatif amaçl› RT için de¤erlendirilebilir.

Semptoma göre hasta palyatif RT için
de¤erlendirilebilir.

* Yavafl seyirli lenfomalar grubundand›r.
† TART d›fl›nda genel sa¤kal›ma katk›s› olmasa da lokal-baflar›s›z sa¤kal›m› üzerine olumlu etkili  KT ? TART
ve geniflletilmifl alan RT de önerilen tedaviler aras›ndad›r.

Evre

Primer/küratif†

RT

TART (tüm mide + perigastrik lenfatikler)

* Yavafl seyirli lenfomalar grubundand›r.
† H.pylori pozitif hastalarda öncelikle antibiyoterapi düflünülmelidir. Antibiyoterapiye cevaps›z ya da nüks
hastal›kta RT önerilir.

Mide Marjinal Zon Lenfomas› (MALT)*
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Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma*

Evre/Endikasyon

I-II†

III-IV

RT

3-8 kür CHOP- Rituximab → geniflletilmifl alan RT / TART

Semptomatik durumda palyatif RT için de¤erlendirilebilir.

*Agresif lenfomalar grubundad›r.
† Bulky hastal›¤› olmayan, LDH de¤eri düflük, <60 yafl ve performans› iyi evre I hastada TART yap›lmadan
izlenebilir.

3. Kutanöz T Hücreli Lenfoma*

Evre

IA

IB-IIA

IIB 

IIB

‹leri evre

Endikasyon

Primer

Primer

Primer

Primer

Palyatif

* Mukozis fungoides anlafl›lmal›d›r.
** Di¤er seçenekler: Topikal (steroid, retinoidler, nitrojen mustard) tedavi, UVB ya da PUVA’d›r.
† Az say›da lezyon varl›¤›nda uygulanabilir.
¶ Çok say›da, yayg›n lezyon varl›¤›nda uygulanabilir.

RT

Tek bafl›na lokal lezyon(lar)a**

Tek bafl›na tüm vücut elektron ›fl›nlamas›**

Lokal RT + topikal nitrojen mustard†

Tüm vücut elektron ›fl›nlamas› + nitrojen mustard¶

Semptomatik durumda sistemik tedaviye ek
olarak RT düflünülebilir.

4. Soliter Plazmositoma

Yerleflim

Kemik

Kemik d›fl›

Endikasyon

Primer / postop

Primer / postop

RT

Tek bafl›na RT

Tek bafl›na RT

5. Multipl Myeloma

Yerleflim

Kemik

Kemik

Medullaspinalis

Endikasyon

Palyatif

Palyatif+postop

Palyatif

RT

Tek bafl›na fraktür profilaksisi ve/veya
a¤r› palyasyonunda hasta RT için
de¤erlendirilebilir.

Destekleyici cerrahi giriflim sonras›
hasta RT için de¤erlendirilebilir.

Vertebrada çökme ya da fraktüre ba¤l›
spinal bas› durumunda hasta RT için
de¤erlendirilebilir.
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6. Lösemi

Evre

AML

ALL

KLL

KML

Endikasyon

MSS tutulumu

MSS Profilaksisi

Dalak-lenf nodu
Palyatif

Dalak
Palyatif

* Nörolojik defisite neden olan, semptomatik kitle varl›¤›nda intratekal ± sistemik KT’ye RT
eklenebilir. Tedavi toksisitesi aç›s›ndan yak›n takip önerilir.
† Zamanlamas› ilgili protokole göre belirlenir.

RT

Kranial ± spinal RT*

Sistemik tedaviler s›ras›nda/sonras›nda RT†

Tedavilere cevaps›z, semptomatik hastal›kta
splenik ya da ilgili lenf nodlar›na RT için
de¤erlendirilebilir.

Tedavilere cevaps›z splenomegalide ve/veya
semptomatik hastal›kta RT için de¤erlendirilebilir.

7. Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomas›

Bkz. Santral Sinir Sistemi Tümörleri

VI. Jinekolojik Tümörler***

1. Over

Evre

IA-IB

IC

II

Nüks

M1

RT

Postop tüm bat›n RT†

Postop tüm bat›n RT†

Postop tüm bat›n RT†

KT alamayan / düflünülmeyen hastal›kta hastal›¤›n
RT alan› aç›s›ndan yayg›nl›¤› dikkate al›narak
de¤erlendirme yap›labilir.

Semptoma göre palyatif RT düflünülebilir.

† Cerrahi birinci seçenektir. Erken evre, derecesi (grad›) yüksek, <2cm kal›nt› hastal›k varl›¤›nda
tüm bat›n RT için klinik veri mevcuttur. KT aday› olmayan/düflünülmeyen hastalarda tercih
edilebilir.

Histopatoloji /
Derece (grad)

Epitelyal, 3

Epitelyal, 1-3

Epitelyal, 1-3

–

–
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2. Endometrium Kanseri*

Evre

IA*

IB*

IB*

IC*

IC

IC

IIA

IIA

IIA

IIA

IIB

IIIA‡

IIIB

IIIC

IVA

Nüks

Herhangi

RT

Tam cerrahi evreleme yap›lm›fl ise BT;
yap›lmam›flsa eksternal pelvik RT

Tek bafl›na BT

Tam cerrahi evreleme yap›lm›fl ise BT;
yap›lmam›flsa eksternal pelvik RT

Tam cerrahi evreleme yap›lm›fl ise BT;
yap›lmam›flsa eksternal pelvik RT

Tam cerrahi evreleme yap›lm›fl ise BT;
yap›lmam›flsa eksternal pelvik RT

Eksternal RT + BT†

Eksternal RT ya da BT

Eksternal RT ± BT

Eksternal RT ± BT

Eksternal RT + BT

Eksternal RT + BT

Eksternal RT + BT¶

Eksternal RT ± BT¶

Eksternal RT + BT¶

Eksternal RT + BT††

Eksternal RT + BT¶¶

Medikal inoperatif hastal›kta RT
(eksternal RT + BT)

§ Tablo adeno kanser için geçerlidir. Seröz papiller kanserde Primer tedavisi cerrahi olan uterus
sarkomlar›nda medikal olarak cerrahiye uygun olmayan hastalarda RT yap›labilir. Yüksek dereceli
(gradl›) tümörlerde postop RT önerilmektedir.
* Lenfovasküler boflluk invazyonu (LVBI) olan hastal›k ve 60 yafl üzeri hasta
† ‘LVBI olan hastal›k ve 60 yafl üzeri hasta’ kriterine göre eksternal RT ve BT birlikte uygulanabilir ya da birbirine
alternatif olabilir.
‡ Endometriuma s›n›rl› (IA) ve grad 1-2 tümörlerde evreyi yükselten sadece peritoneal y›kama s›v›s›n›n pozitifli¤i
ise bu hastalar cerrahi sonras› postop RT görmeden izlenebilirler.
** Cerrahi sonras› RT gereklidir. Morbiditeyi artt›raca¤›ndan tek bafl›na RT önerilmektedir.
¶ Pelvik ve paraaortik lenf nodlar›n›n pozitifli¤ine ba¤l› olarak eksternal RT alan› geniflletilebilir.
†† Di¤er tedavi seçenekleri KT (doksorubisin, sisplatin) ve cerrahi (pelvik ekzenterasyon)’dir.
¶¶ Daha önce RT görmemifl hastada tedavi seçene¤i olabilir. Di¤er seçenek cerrahidir.

Histopatoloji /
Derece (grad)

3

1

2-3

1

2

3

1-2 + <1/2

3 + <1/2

1-2 + ≥ 1/2

3 + ≥ 1/2

–

–

–

–

–

–

Herhangi

Endikasyon

Postop

Postop

Postop

Postop

Postop

Postop

Postop

Postop

Postop

Postop

Postop

Postop

Primer**

Postop

Primer

Primer

Primer

Evre

IA

IB1

IB1-IIA 

IB2-IVA

–

IVB / M1

Endikasyon

Primer

Primer

Primer

Primer

–

Palyatif

* Serviksin skuamöz hücreli kanser anlafl›lmal›d›r. Serviks kanserinde postop dönemde genel olarak,
tek bafl›na RT için; tümörün lenfovasküler boflluk invazyonu ya da >1/3 stromal invazyon yapm›fl
veya boyutunun >4cm olmas› aran›r. KRT için; pozitif cerrahi s›n›r, pozitif lenf nodu ya da tümörün
parametriumu tutmufl / aflm›fl olmas› beklenir.
** Tedavi seçenekleri, tip I histerektomi ya da fertilitenin korunmas› isteniyorsa ve yak›n takip yap›labilecekse
negatif cerrahi s›n›rl› konizasyondur. Evre IA2’de tip II histerektomi + pelvik ve paraaortik lenfadenektomi
tercih edilmelidir.
† Buradaki cerrahi tip III histerektomi + pelvik ve paraaortik lenfadenektomidir.

RT

Tek bafl›na BT cerrahiye alternatif olabilir.**

Eksternal RT + BT cerrahiye alternatif olabilir.†

Eksternal RT + BT cerrahiye alternatif olabilir.

Eksternal RT [+ efl zamanl›
KT (sisplatin)]+ BT

Hastal›¤›n pelvis d›fl› yay›l›m› ve önceki RT durumuna göre
de¤erlendirilebilir.

Semptoma göre RT düflünülebilir.

3. Serviks Kanseri*
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4. Vajina Kanseri*

Evre

‹n situ kanser

I

I

II

III-IVA

IVB / M1

Endikasyon

Nüks/rezidü/postop

Primer

Postop

Primer

Primer

Palyatif

* Vajinan›n skuamöz hücreli kanseri anlafl›lmal›d›r.
** Di¤er tedavi seçenekleri; CO2 lazer, topikal 5FU ya da genifl lokal eksizyondur.
† Di¤er seçenek cerrahidir. Tümör kal›nl›¤› <0,5 cm, büyüklü¤ü <2 cm ve düflük dereceli ise
tek bafl›na BT cerrahiye alternatiftir. Tümör bu özelliklerden herhangi birini tafl›m›yorsa eksternal
RT + BT, cerrahiye alternatiftir.

RT

Di¤er tedavilere dirençli hastal›kta
intrakaviter BT**

Tek bafl›na (BT ± eksternal) RT†

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda RT

Tek bafl›na RT (eksternal + intrakaviter
/±interstisyel BT)

[ RT (eksternal + intrakaviter /± interstisyel
BT) ] + efl zamanl› KT (sisplatin)

Semptoma göre RT düflünülebilir.

5. Vulva Kanseri*

Evre

I-II

IA

IB-II

III-IVA, kNo

III-IVA, kN+

IVB

Endikasyon

Primer

Postop

Postop

Postop

Preop/postop†

Palyatif

* Vulvan›n skuamöz hücreli kanseri anlafl›lmal›d›r.
† Klinik / radyolojik olarak büyük- fiske lenf nodlar›n›n varl›¤›nda preop KRT’den sonra pelvik
lenf nodu diseksiyonu için de¤erlendirilebilir.
*** FIGO evreleme sistemine göre haz›rlanm›flt›r.

RT

Medikal / cerrahi inoperatif hastada RT düflünülebilir.

Yak›n (<8 mm) / pozitif cerrahi s›n›r; LVBI; invazyon
derinli¤i >5 mm ve pLN+ durumunda RT

Yak›n (<8 mm) / pozitif cerrahi s›n›r; LVBI; invazyon
derinli¤i >5 mm ve pLN+ durumunda RT

Efl zamanl› KRT (sisplatin +5FU ± mitomisin C)

Efl zamanl› KRT (sisplatin +5FU ± mitomisin C)

Semptoma göre palyatif RT düflünülebilir.
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VIII. Kemik ve Yumuflak Doku Tümörleri

1. Kemik Tümörleri*

Tan›

Osteosarkom†

Osteosarkom†

Kondrosarkom
MFH
Dev hücreli tümör

Kondrosarkom
MFH
Dev hücreli tümör

Kordoma¶

Kordoma¶

RT

Cerrahi yap›lamayan hastal›kta 
RT + KT

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r
varl›¤›nda RT

Cerrahi yap›lamayan hastal›kta 
RT + KT

Yak›n ya da pozitif cerrahi s›n›r
varl›¤›nda RT

Cerrahi yap›lamayan durumda 
RT düflünülebilir.

RT

*Tedavide ilk seçenek cerrahidir. Ekstremite koruyucu yaklafl›mlar aç›s›ndan hasta
de¤erlendirilmelidir.
†M1b (izole akci¤er metastaz›) durumunda cerrahi rezeksiyonun sa¤kal›ma olumlu etkisi vard›r.
¶ SRS ya da proton/yüklü parçac›k cihazlar› ile tedavi önerilir.

Endikasyon

Inoperabl/primer

Postop

Inoperabl/primer

Postop

Primer

Postop

2. Yumuflak Doku Tümörleri

Evre

Desmoid tümör

A. Ekstremite

I 

II-III

II-III

B. Retroperitoneal/Abdominal

Rezeke edilebilir 

Rezeke edilebilir

Rezeke edilemez

Endikasyon

Primer

Postop

Postop

Preop

Postop

Preop

Postop

Primer/preop

† Fonksiyon ve organ koruyucu yaklafl›m aç›s›ndan uygun hastada düflünülebilir.

RT

Cerrahi ya da medikal inoperatif hastada RT

Pozitif cerrahi s›n›r varl›¤›nda RT

Yak›n (<1 cm) ya da pozitif cerrahi
s›n›r varl›¤›nda RT

RT → cerrahi†

Tüm hastalarda RT

RT → cerrahi

Tüm hastalarda RT

RT ± KT‡
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IX. Meme Kanseri*

1. Duktal Karsinoma ‹nsitu

RT

Meme koruyucu cerrahi (lumpektomi) sonras› RT*

* Cerrahiye (total mastektomi) alternatiftir. Tümör boyutu <0,5 cm,  tek, düflük dereceli ve genifl
cerrahi eksizyon yap›lm›fl lezyonlar postop RT yap›lmadan izlenebilir.

Endikasyon

Postop

2. ‹nvaziv Karsinoma

Evre

N0
Meme koruyucu
cerrahi (MKC)

N+
Meme koruyucu
cerrahi (MKC)

N0
Modifiye radikal
mastektomi (MRM)

N+
Modifiye radikal
mastektomi (MRM)

–

–

Endikasyon

Postop

Postop

Postop

Postop
Palyatif
(Primer tümör/meme)

Palyatif
(Metastatik hastal›k)

* Yeterli aksiller diseksiyon için gerekli lenf nodu say›s›nda farkl› görüfller vard›r. Bu nedenle
aksilla diseksiyonunun yetersiz kabul edildi¤i hastada tedaviye RT eklenebilir.
* Meme kanserinin radyasyonla tedavisinde kesin olmayan ve halen tart›flmal› konular
mevcuttur. Tabloda kan›t de¤eri yüksek verilere dayanan endikasyonlara yer verilmifltir.
Meme kanserinde primer tedavi cerrahidir. Cerrahi sonras› s›n›r pozitifli¤i olan tüm
hastalarda mümkünse re-rezeksiyon önerilir. Negatif cerrahi s›n›r konusundaki öneriler
>1–2 mm olmas› yönündedir.

RT

Tüm hastalarda -tümör çap› ne olursa olsun-
geride kalan meme dokusunun tamam›na +
tümör yata¤›na RT

Tüm hastalarda -tümör çap› ne olursa olsun-
geride kalan meme dokusunun tamam›na +
tümör yata¤›na ve ≥4 pozitif lenf nodu tutulumu
varl›¤›nda bölgesel lenf nodlar›na RT

Primer tümör boyutu >5 cm; cerrahi s›n›r yak›nl›¤›
ya da pozitifli¤i; pektoral faysa üzerinde kal›nt›
hastal›k varl›¤›nda gö¤üs duvar› RT*

≥4 pozitif lenf nodu tutulumu ± cerrahi s›n›r
yak›nl›¤› ya da pozitifli¤i; pektoral fasyada kal›nt›
hastal›k varl›¤›nda gö¤üs duvar› ve bölgesel lenf
nodlar›na RT

Tümörde ya da tümör infiltrasyonuna ba¤l› tüm
memede / bölgesel lenfatiklerde kanama, a¤r›
palyasyonunda RT düflünülebilir.

Tüm beyin (parankim ve leptomeningeal) ve
kemik metastazlar›nda; bas›, a¤r›, kanama vb
semptoma neden olan metastatik kitlede palyatif
RT düflünülebilir.
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2. Histopatolojik Düflük Dereceli Glioma*

RT

Cerrahi ya da medikal inoperabl hastal›kta tek bafl›na RT

Subtotal eksizyon sonras› tek bafl›na RT

Cerrahi sonras› takipte nüks etmifl hastal›kta RT

* Düflük dereceli astrositoma, düflük dereceli oligodendroglioma, düflük dereceli
oligoastrositoma ya da mikst tip düflük dereceli oligoastro- ve oligodendroglioma
anlafl›lmal›d›r.
† Cerrahi olarak total rezeksiyon ya da re-rezeksiyon yap›lam›yorsa postop RT önerilebilir. Tam
ç›kar›lm›fl hastal›kta ise postop RT’nin sa¤kal›ma katk›s› yoktur. Ancak nüksü geciktirebildi¤ine
dair veri bulunmaktad›r.

Endikasyon

Primer

Postop†

Nüks

3. Ependimoma

RT

Cerrahi* ya da medikal inoperabl veya anaplastik karakterdeki
hastal›kta tek bafl›na RT

Subtotal eksizyon sonras› veya anaplastik hastal›kta total/subtotal
rezeksiyon sonras› RT ± SRS† (Bkz. SRS endikasyonlar›)

Daha önce RT almam›fl hastada primer ya da nüks hastal›¤a
cerrahi sonras› RT ± SRS† (Bkz. SRS endikasyonlar›)

* RT sonras› tümör regresyonu takip edilerek cerrahi aç›dan tekrar de¤erlendirilebilir.
† S›n›rl› büyüklükteki hastal›kta RT’nin bir parças› olabilir.

Endikasyon

Primer

Postop

Nüks

X. Santral Sinir Sistemi Tümörleri

1. Histopatolojik Yüksek Dereceli Glioma*

RT

Cerrahi ya da medikal inoperatif hastalarda RT
[± Temozolomid†]

Total ya da subtotal cerrahi sonras› RT  [± Temozolomid†]

Cerrahi sonras› RT almam›fl hastada ya da
C±RT¶ sonras› RT

* Grad 3 malign glioma, grad IV malign glioma (glioblastoma), anaplastik astrositoma,
anaplastik oligoastrositoma anlafl›lmal›d›r. Doku örneklemesinin yap›lm›fl olmas›
önerilir. Ancak yap›lmad›¤› durumlarda tümörün radyolojik olarak yüksek dereceli
gliomayla uyumlu olmas› yeterli olabilir.
† Glioblastoma tan›s› alan hastada RT ile efl zamanl› ve RT sonras› adjuvan olarak temozolomid
tedaviye eklenebilir.
¶ ‹kinci seri RT için hasta de¤erlendirilebilir.

Endikasyon

Primer

Postop

Nüks/palyatif
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4. Kraniyofarengioma

RT

Cerrahi ya da medikal inoperabl hastal›kta tek bafl›na RT

Subtotal eksizyon sonras› tek bafl›na RT

Daha önce RT almam›fl hastada primer ya da nüks hastal›¤a
cerrahi sonras› RT ± SRS*

* S›n›rl› büyüklükteki hastal›kta RT’nin bir parças› olabilir.

Endikasyon

Primer

Postop

Nüks

5. Koroid Pleksus Tümörü

Endikasyon

Primer

Primer

Postop*

Postop*

Nüks

Histoloji

Papilloma

Karsinoma

Papilloma

Karsinoma

P/K

* Spinal tutulum ya da pozitif BOS varl›¤›nda medullaspinalis RT alan›na eklenir.

RT

Medikal inoperatif hastada tek bafl›na RT

Medikal inoperatif hastada tek bafl›na RT

Subtotal rezeksiyon sonras› tümör lojuna RT

Subtotal rezeksiyon sonras› tümör lojuna RT

Daha önce RT görmemifl hastal›kta primer ya
da nüks cerrahisi sonras›

6. Santral Sinir Sistemi Lenfomas›*

RT

Yüksek doz KT’yi takiben tüm beyin RT†

‹ntratekal KT ya da kraniospinal + tümör loju RT

Tüm beyin ve oküler RT

Oküler RT
* Sa¤kal›ma katk›s› olmad›¤›ndan cerrahi rezeksiyon önerilmez. Yüksek doz steroid, tedavinin bir
parças› oldu¤undan doku tan›s›ndan sonra bafllanmal›d›r.
† Tüm beyin RT, yafll› hastalarda yüksek doz KT sonras› tam cevap varsa uygulanmay›p nükse b›rak›labilir.

Yerleflim

Beyin parenkimi

Leptomeningeal

Beyin parenkimi + oküler

Oküler

7. Pineal Tümör

RT

Genifl emniyetli cerrahi sonras› RT (kraniospinal +
tümör loju)† + KT

Subtotal rezeksiyon sonras› kal›nt› tümöre postop RT

RT (tümör loju ± kraniospinal RT) ± KT

Cerrahi sonras› tümör loju ± kraniospinal RT
* Medulloblastoma tedavisine benzerdir.
† Tümör loju tamamlay›c› RT SRS ile yap›labilir.
¶ Düflük dereceli glioma tedavisine benzerdir.
‡ Non-germinomatöz germ hücreli tümör

Histoloji

Pineoblastoma*

Pineositoma¶

Germinoma

NGGHT‡
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9. Meduloblastoma*

RT

Cerrahi sonras› RT (kraniospinal + tümör loju) + KT (vinkristin)

Cerrahi sonras› RT (kraniospinal + tümör loju)  + KT (vinkristin)

* Evrelemede Chang sistemi kullan›l›r. Primer tedavi cerrahidir. Primer RT medikal
inoperabl hastal›kta endike olabilir.
† 3 yafl üzeri, <1,5cm3’den az tümör dokusu b›rak›lan cerrahi eksizyon, M0 hastal›k
¶ 3 yafl alt› ya da >1,5 cm3’den fazla tümör dokusu b›rak›lan cerrahi eksizyon ya da M+ hastal›k

Risk Grubu

Standart†

Yüksek¶

10. Primer Medullaspinalis Tümörleri*

RT

Subtotal eksizyon sonras› RT

Tüm hastalarda RT

Tüm hastalarda RT

Subtotal eksizyon sonras› RT

Cerrahinin yap›lamad›¤› durumda
RT düflünülebilir.

* Primer tedavi cerrahidir. Primer RT medikal inoperabl hastal›kta endike olabilir.

Endikasyon

Postop

Postop

Postop

Postop

Nüks

Histoloji

Düflük dereceli glioma

Yüksek dereceli glioma

Ependimoma

Meningioma

Tüm histolojiler

8. Hipofiz Bezi Tümörleri*

RT

Primer ya da postop RT

Cerrahi veya medikal inoperabl ya da
cerrahi sonras› nüks eden hastal›kta RT

Tek bafl›na RT†

‹noperabl hastal›kta tek bafl›na; cerrahi sonras›
nüks durumunda

Postop RT

Primer RT

* Medikal ve cerrahi tedaviler RT’den önce düflünülmelidir. Özellikle hipopitüitarizme
neden olmufl medikal inoperatif hastal›kta; sella d›fl›na taflan büyük tümörlerde ve
hipersekresyonun subtotal eksizyon sonras› devam etti¤i durumlarda RT düflünülebilir.
† Hasta iste¤i, semptomatik durum ve tedavinin olas› yan etkileri düflünülerek gözleme, medikal
ve cerrahi tedavilere alternatif olarak düflünülebilir.

Histoloji

Nonfonksiyonel tümör

Büyüme hormonu
salg›layan tümör

Prolaktin salg›layan tümör

ACTH salg›layan tümör 

TSH salg›layan tümör

Histiyositosis X
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11. Meningioma

RT

Cerrahiye uygun hastal›kta eksternal RT ya da
SRS alternatiftir.

Cerrahi olarak inoperabl hastal›kta ERT ya da
SRS yap›labilir.

Cerrahiye uygun olmayan durumda RT için
de¤erlendirilebilir.

Tüm hastalarda tek bafl›na RT

Endikasyon

Primer

Primer

Nüks

Postop

Histoloji

Benign

Benign

Benign

Malign

12. Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) Endikasyonlar›

RT

SRS ile tedavi edilebilir.

Cerrahi sonras› kal›nt› hastal›k / RT sonras› kal›nt›
ya da nüks durumlar›nda SRS aç›s›ndan
de¤erlendirilebilir.

Performans› iyi ± primer ± di¤er metastatik
hastal›klar› kontrolde hastada; tercihen boyut olarak
≤4cm, say›ca ≤5 lezyon varl›¤›nda SRS için
de¤erlendirme yap›labilir.

Bkz. Meningioma

SRS alternatif tedavidir.

SRS uygun lezyonlarda alternatif tedavidir.

Tan›

Akustik nörinom

Primer beyin tümörleri

Beyin metastazlar›

Meningioma

Trigeminal nevralji

Arteriovenöz malformasyon


