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Giriş

• Lokal kontrol ve sağkalım katkısı

• Aksilla kontrolü (özellikle minimal invaziv cerrahi)

• Gelişmiş tekniklerle normal doku yan etki limitlerinin öğrenilmesi 
(özellikle kalp)
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Multidisipliner Değerlendirme

• Preoperatif

• Peroperatif

• Postoperatif



1-Preop

• HASTA seçim ve eğitimi

Kilo, BMI 
Komorbiditeler
Sigara
Bireysel radyoduyarlılık, yara iyileşmesi doku özellikleri

• CERRAHİ-RT Preop Konsey Kararı

Hasta bazında multidisipliner
Tecrübeli ekip



MKC Kesin Kontrendikasyonlar

• Multisentrik hst

• Diffüz yaygın mikrokalsifikasyonlar

• Multipl re-eksizyonlara rağmen (+) cerrahi sınır

• Daha önce meme-göğüs duvarına RT öyküsü

• Hamilelik

• Kollagen doku hst



MKC Rölatif Kontrendikasyonlar

• Meme-tümör oranı

• T3 hastalık

• Subareolar lokalizasyon

• BRCA1/2 



2-Perop değerlendirme

• İnsizyon

• Seroma

• Tm yatağı-klips

• SLNB-ALND

• Makromet olup SLN sonrası ALND yapılmamış hastalarda aksiller RT = 
ALND

• NAK alan ve aksiller tam cevap elde edilen hastalarda minimal invaziv
yöntemler



Cerrahi Sınır

• CS (-) olmalı

• (+) cerrahi sınırda LRR 2.4 kat artmakta

• RT ek doz, KT ya da iyi histolojiden bağımsız



Seroma

• İnflamasyon, ağırlık hissi, 

• RT planlamada belirsizlikler 

• Tedavi sonuna doğru değişkenlik

• Dozimetrik farklılık

• Adaptif tedavi



Tm Yatağı-Boost

• Tm yatağını işaret etmede klips çok önemli

• Ancak klipsler her zaman tm yatağını işaret etmeyebilir

• Tedavi sırasında da yer değiştirebilir

• Hastanın tüm görüntüleme yöntemleri birleştirilmeli (Mamografi, 
MRG, USG…..)

• Radyolog ve Genel Cerrah 



Tm Yatağı-Boost
• Tm yatağına ek doz ile lokal kontrol artar

• Cerrahi sırasında yerleştirilen klipsler (en az 4-6 adet) tanımlamayı 
kolaylaştırır







%36.4 oranında lumpektomi kavitesi yer değiştirmiş



RT Amaç
• Tüm hedefi uygun şekilde kapsanması

• Hedefte homojen doz dağılımı

• Çevre normal dokular da (kalp, akciğer, kosta vb) mümkün olan en 
düşük dozlarda tutulmalı



RT Alanı

Göğüs duvarı tam kapsanması

Yeterli cilt dozunun verilmesi

IM lenf nodları

Kalp korunması

AC dozları minimize edilmesi



VMAT- IMRT

Dr.Gül Alço’nun izni ile









RT Hasarı
AKUT FAZ

• Şişme ve ödem

• Eritem

• Deskuamasyon

• Ülserasyon

KRONİK FAZ

• Kalıcı cilt çekilmesi

• Renk değişikliği

• Sertleşme ve his kaybı

• Telenjiektazi



Geç Dönem

• RT sırasında cilt bakımı ve nemlendirme

• RT sonrasında da devam edilmeli

• Düzenli fiziksel aktivite



Geç Dönem

Ciltte geç dönemde yan etkileri devam eden hastada

• Lokal yineleme

• Selülit, lenfanjit

• Diğer cilt hastalıkları akılda tutulmalı

• Ayırıcı tanıda patolojik inceleme

• İkincil kanserler

• Multidisipliner takip önemli

• Sigara!!!











RT-Rekonstrüksiyon



Onarım Trendi



Optimal Entegrasyon



Inflamatuar Meme Kanseri

• Hemen onarım önerilmez

• Cilt tutulumu

• Yeterli cilt dozu elde etmede belirsizlikler

• Yüksek cilt dozu nedeniyle rekonstrüksiyonda başarısızlık

• İyileşme sürecinin RT’yi geciktirmesi ciddi sorun







TE/Implant ile RT Komplikasyon Azaltma Stratejileri

• Doz inhomojenitesi azaltma (ASTRO 2018)

• Skar boostundan kaçınma (ASTRO 2018)

• Inframamarian skardan kaçınma

• Değişim cerrahisini 6 ay sonra yapma

• Cilt flebi kalın tutulmalı (ASTRO 2018)

• Kişiselleştirilmiş bolus

• Kesin bir konsensüs yok…



PMRT ve rekonstrüksiyon kombinasyonu

Kolay bir cevap değil
• Bir çözüm herkese uygun değil

• Hasta beklentisi farklılık gösterir

Multidisipliner takım gerektirir
• Hasta seçenekler konusunda bilgilendirilme

• Riskler konusunda bilgilendirme 

• Onam formları



Sonuç

• Adjuvan tedaviler öngörülerek tüm branşlardan görüş (multidisipliner
konsey)

• Hastaya en az komplikasyon oluşturacak ve en etkili yöntemler 

• RT sırasında optimal planlama-maksimum işbirliği

• RT sonrasında takipte gelişen sorunlar

• Radyasyon onkologları ile birlikte değerlendirilmeli

• Sigara bıraktırma!



Teşekkürler


