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Kanser teşh�s�n�n konulması �nsanları der�nden
etk�leyen b�r durumdur. Fakat yılmanıza ve
zamanınızı korku ve end�şe �le geç�rmen�ze
gerek yok. Yen�l�kç� tıbbın sağladığı �mkanlar
kanser tedav�s�yle mücadele etmek �ç�n b�r çok
tedav� yöntemler�n� �ç�nde barındırarak s�zlere
h�zmet ed�yor.

Med�cal Tour�sm Serv�ces
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Proton
tedav�s� nasıl
yapılır?

Med�cal Tour�sm Serv�ces
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Geleneksel olan radyasyon tedav�s�nde foton
ışınları vücutta bel�rlenen bölgey� boydan
boya geçerek kanserl� dokunun ışınlanması
sağlanır. Foton terap�s�nde kanserl� tümörün
önünde ve arkasında bulunan sağlıklı
dokuların radyasyona maruz kalması �le m�de
bulantısı, yorgunluk, kusma g�b� yan etk�ler�n
ortaya çıkmasının yanında tedav�n�n
b�t�m�nde radyasyona maruz kalmış organlar
hasarlı çalışab�lmekte, yetmezl�k bel�rt�ler�
ortaya çıkab�lmekted�r.
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Proton tedav�s�n�n, foton ışın tedav�s�ne göre farkı protonların sah�p olduğu
maks�mum enerj�y�, ışınlama bölges�n�n sınırları �ç�nde ‘Bragg z�rves�’
den�len kanserl� dokunun sınırları �ç�nde olan eğr�n�n z�rves�nde yayarlar.
Her seansta dokunun �ç�nde b�r�ken radyasyon patoloj�k dokuların DNA’sını
ve böylece hastalıktan etk�lenm�ş olan dokuyu yok eder. Doktorun ağrılı b�r
bölgeye yaptığı enjeks�yon g�b� fakat ışınla yapılan b�r tedav�d�r. Kanserl�
dokunun önünde bulunan alan en düşük radyasyona maruz kalırken,
hedeflenen kanserl� oluşumun arkasındak� dokular �se 0’a yakın radyasyona
maruz kalırlar. Sonuç olarak kanserl� dokunun tedav�s�nde görüleb�len yan
etk�ler oldukça azaltılmış olur.M
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Proton tedav�s�n�
k�mler olab�l�r?
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Proton terap�s�n�n benzers�z özell�kler�
sayes�nde, kr�t�k bölgeler�n ve organların
yanında veya b�t�ş�ğ�nde oluşan (Bey�n ve
omur�l�k kanser�, göz ve �ş�tsel s�n�rler,
gırtlak, kalp, akc�ğer, m�de, karac�ğer ve
d�ğerler�) kanserlere ışınlama olanağı
sağlar. Böylece, geleneksel ışınlama veya
cerrah� yöntemlerle müdahale
ed�lemeyen kanserler�n tedav�s� mümkün
hale gelm�şt�r. Proton ışını vücutta
bulunan ve 4’ten 30cm’ye kadar der�nl�kte
olan kanserl� dokuları başarı �le tedav�
ed�leb�lmekted�r.
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Proton tedav�s� aşağıdak� kanser
türler�nde başarı �le uygulanmaktadır.

•  Bey�n ve omur�l�ğ� kanser�
•  Baş ve boyun kanser�
•  Prostat kanser�
•  Akc�ğer kanser�
•  Özofagus kars�nomu
•  Karac�ğer kanser�
•  Böbrek kanser�
•  Lenfoma
•  Sarkoma
• Çocuklarda katı olan kanserl� tümörler
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En öneml� hastalar çocuklardır!

Kanserl� tümörlere uygulanan radyasyon ışını kanser
tedav�s�n� artıran olmazsa olmaz b�leşen�d�r.
Geleneksel foton terap� �le ışınlanan çocukların,
radyasyondan etk�lenen sağlıklı dokuları sağlık s�stemler�n�
etk�lerken, kas, kem�k s�n�r s�stem� organları etk�len�r ve
hormonların denges�zl�ğ� �le z�h�nsel gel�ş�m�n durağanlığı
gözlemleneb�l�r.

 Çocuklarda yapılan ışın tedav�s�n�n ana r�skler�nden b�r�
sağlıklı dokunun uğradığı radyasyon hasarı ve oluşab�lecek
�k�nc�l kanserlerd�r. Çocukluğunda geleneksel ışın tedav�s�
gören hastaların tedav�den 10-15 yıl sonra oluşan �k�nc�l
tümörler hastaların ölümüne yol açmakta veya tekrar kanser
tedav�s� görmeler�ne sebeb�yet vermekted�r.



Proton tedav�s�nde kullanılan kalem ışın tarama metodu sayes�nde,
sadece kanserl� hücreler�n ışınlanması yapılmakta ve b�rçok
durumda oluşab�lecek zararlı yan etk�lerden kaçınılmaktadır. 
 Amer�ka’da 1990 yıllarından ber� yapılan araştırmalar proton ışın
tedav�s�n�n çocuklarda z�h�nsel veya ps�koloj�k b�r etk�ye sebep
vermed�ğ� gözlemlenm�şt�r. Yapılan tedav� sonrası �k�nc�l
tümörler�n oluşma r�sk� yüzde 1 �le 4 arasında olup geleneksel
radyasyon yöntemler� �le karşılaştırıldığında 8 �le 10 kat kadar daha
düşük b�r r�sk taşımaktadır. Yukarda bel�rt�len faktörlerden dolayı,
çocuk kanser vakalarında d�ğer radyasyon tedav�ler�ne kıyasla
proton tedav�s� her zaman terc�h ed�len b�r tedav� yöntem�d�r. Altı
yaşından küçük ped�atr�k hastalarda proton tedav�s� anestez� altında
gerçekleşt�r�lmekted�r. Anaokulu çağı önces� çocuklarda
m�krometre kes�nl�ğ�nde ışınlamanın yapılab�lmes� �ç�n çocukların
tamamen harekets�z olmaları şarttır. Yen�l�kç� anestez� �laçları ve
dozunun doğru ayarlanması �le ped�atr�k hasta kısa sürel� uyku
durumunda �ken ışınlama seansı gerçekleşt�r�lmekted�r.
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Proton Tedav�s�nde
Başarı Oranları

•  %97 - Nüks etmeyen prostat kanseri tedavisinde
•  %90 - Beyin kanseri tedavisinde
•  %70 - Karaciğer kanseri tedavisinde
•  %30 - 5 yıllık sağ kalım oranının artırılması
(geleneksel radyasyon tedavisi ile karşılaştırıldığında)
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MIBS’te yapılan proton
tedav�s�n�n özell�kler� ve

artıları
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2017 yılından ber� St. Petersburg’ta akt�f olarak proton
tedav�s� yapan MIBS, bünyes�nde alanında l�der olan Var�an
ş�rket�n�n son teknoloj�k ürünler�n� kullarken, radyocerrah�
ve ışın tedav�s�n� uygulayan deney�ml� radyasyon onkoloj�s�
uzmanları �le b�rl�kte çalışmaktadır.

 En yen�l�kç� donanımlar
 Tümörler, 360 derece dönen ışınlama portalı ve robot�k
hasta masası �le b�rl�kte, hastaya en kısa mesafe ve güven�l�r
açıdan proton ışınlama tedav�s� yapılab�lmekted�r.

 Var�an ProBeam proton ışınlama s�stem�, �k� terap� odası �le
hastalara PBS olarak adlandırılan kalem ışın tarama s�stem�
�le proton ışınlaması yapılmaktadır. Adından da anlaşılacağı
üzere, PBS tekn�ğ� adını, tümörü katman katman s�vr� b�r
kalem�n ucu n�tel�ğ�nde olan radyasyon ışınından
almaktadır.
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Tıbb� ek�b�m�z

 En büyük öncel�ğ�m�z� tıbb� ek�b�m�z�n ve med�kal
f�z�kç�ler�m�z�n eğ�t�m�ne verd�k. MIBS proton tedav�
merkez� açılmadan önce tıbb� ek�b�m�z Avrupa ve
Amer�ka’da bulunan öncü tıp kuruluşları ve uzun yıllardır
stereotakt�k radyoterap� ve proton tedav�s� konularında
deney�ml� merkezlerde eğ�t�m almışlardır.
Uzmanlarımızın eğ�t�m aldıkları merkezler, Maryland
Proton Treatment Center, C�nc�nnat� Ch�ldren’s Hosp�tal
Med�cal Center, Yale Un�vers�ty, Sm�low Cancer Center
USA, Sw�tzerland Paul Scherrer Inst�tute ve d�ğer tedav�
merkezler�d�r.
 Doktorlarımız ve med�kal f�z�kç�ler�m�z çalışmalarını
Amer�ka Pens�lvanya’da bulunan Roberts Proton Terap�
Merkez� �le b�rl�kte yürüterek hastalar �ç�n en �y� tedav�y�
planlarlar.
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Onkoloj� tedav�s�nde bütünsel yaklaşım

 MIBS proton terap� merkez�, onkoloj�
merkez�n�n ana bölümüdür, bu bölümde
hastaların tedav�ler�ne yönel�k bütünsel
b�r yaklaşım �le yen�l�kç� ışın tedav�s�,
cerrah� tedav�ler, kemoterap� ve çeş�tler�
olan target terap�s� �le �mmünoterap�
uygulanmaktadır. Her vakayı onkoloj�,
radyasyon onkoloj�s�, nöroş�rurj�,
onkocerrah�, med�kal onkoloj�, anestez�
branşlarının olduğu konsey �le
değerlend�r�r ve hastaya özel en uygun
tedav� planlaması yapılır.
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 2017 yılında MIBS onkoloj� merkez�,
Amer�ka Houston’da bulunan ve dünyanın
en önde gelen onkoloj� merkezler�nden
b�r� olarak kabul ed�len MD Anderson
Kanser Merkez�n�n denet�m�nden
geçm�şt�r. MIBS’te uygulanan radyasyon
tedav� protokoller�n�n MD Anderson ve
Amer�ka’da bulunan protokollere
uygunluğu kom�syon tarafından resm�
olarak tey�t ed�lm�şt�r.
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Saydam f�yatlandırma pol�t�kası

Dünyada, proton terap� merkezler�n�n
yüksek yapı mal�yet� ve donanımından
dolayı yüksek ücretl� tedav� gurubunda
değerlend�r�lmekted�r. MIBS Proton
terap� merkez� fraks�yon sayısı ve
tümör çeş�d�nden bağımsız ve
rekabetç� proton merkezler�ne nazaran
uygun f�yat pol�t�kasını
sürdürmekted�r. Avrupa ve Amer�ka’da
bulunan proton merkezler�nde tedav�
ücret� 2 �le 5 kat daha yüksekt�r. 

Bel�rlenen saydam f�yatlandırma �le
b�rl�kte, uyguladığımız uluslararası
protokoller ve kal�te standartları
korunmuştur.

Hastanın proton terap�s� kapsamında
olmayan ek tanı ve tıbb� h�zmetler�n
tedav�ye ekleneb�lmes� �ç�n hastaya
önceden b�lg�lend�rme yapılarak ve rızası
alınarak tedav� kapsamına alınab�l�r.
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Serv�s ve Konfor

MIBS Proton tedav� merkez�ne gelerek, kend�n�z�
uluslararası standartlarda �şleyen b�r kl�n�kte bulursunuz.
Merkezde çalışan, tıbb� personel, serv�s h�zmet� ve �dar�
�şlerde çalışan arkadaşların çoğu İng�l�zce konuşab�lmekte
ve hastanın �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n maks�mum efor
sarf etmekted�rler. Tanı ve tedav� �şlemler�n�zde s�ze serv�s
bölümünde çalışan b�r personel eşl�k ed�yor olacaktır. Tanı
ve tedav� �şlemler�n�zde s�ze serv�s bölümünde çalışan b�r
personel eşl�k ed�yor olacaktır. Terap� süres�nce tedav�n�z�
yürüten hek�mle sağlık durumunuzu, tedav� planınızı ve
gerekl� olduğu takt�rde tedav� düzenlemeler�n�n yapılması
�ç�n görüşmeler gerçekleşt�r�lecekt�r. Hasta �le yapılacak
olan hek�m görüşmeler� hek�m tarafından planlanmaktadır,
hastanın taleb� doğrultusunda ek hek�m görüşmeler�
gerçekleşt�r�leb�l�r. Med�cal Tour�sm Serv�ces
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Proton terap� merkez� Pulkovo havaalanına
30 dak�kalık mesafede olup şeh�r dışında
bulunan sak�n, ağaçlık, metropol ve
kalabalık yerleş�m yerler�nden uzak b�r
mevk��de yer almaktadır. 

Oldukça gen�ş alana sah�p merkezde,
hastaların rahat edeb�leceğ� salon, kış
bahçes�, çocuk oyun alanı, anestez�den
sonra çocukların d�nlend�kler� çocuk hasta
odaları, hek�m odaları ve ışınlama
portunun bulunduğu tedav� odaları yer
almaktadır.
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Yoğun olarak çalışan proton terap�
merkez�nde, tedav�ler hastaların yoğunluk
�le karşılaşmayacakları şek�lde
ayarlanmıştır ve hastalar sıra beklemeden
tedav�ler�n� alab�lmekted�rler. Tedav�ye
gelen hastanın bel�rlenen saatte merkeze
ulaştıktan sonra ortalama b�r saat �ç�nde
seansı b�ter ve hasta merkezden ayrılarak
normal yaşantısına ger� döneb�l�r. 

MIBS’e gelen yurtdışı hastaları dünyanın en
güzel şeh�rler�nden b�r� olan
St.Petersburg’un tar�h� güzell�kler�n�
keşfedeb�l�rler.
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Proton terap�s� dünyada hastaların
hastaneye yatışı yapılmadan yapılan b�r
tedav� türüdür. Bu nedenle tedav�ye gelen
hastalar konaklama yerler�n� seçmekte
özgürdürler. Hastaların taleb�
doğrultusunda proton terap� merkez�ne
yürüme mesafes�nde olan k�ralık konutlar
öner�leb�lmekted�r. Şeh�r merkez�nde
kalmak �steyen hastalar �ç�n transfer ve
ulaşım seçenekler� bulunmaktadır. 

Med�cal Tour�sm Serv�ces s�ze bu konuda
her türlü yardımı gerçekleşt�recekt�r. 

M
ed�cal T

our�sm
 Serv�ces

19



MIBS Proton Terap� Merkez�nde
Uygulanan Tedav� Planı

1. Adım - Hastanın ön tanı ve sağlığının değerlendirilmesi
2. Adım - İlk muayene
3. Adım - Tedavi hazırlıkları
4. Adım - Tedavinin planlanması
5. Adım - Proton terapisi 
6- Tedavi Sonrası Yapılacaklar

20

Med�cal Tour�sm Serv�ces



1. Adım - Hastanın ön tanı ve sağlığının
değerlend�r�lmes�

 Tedav�n�n MIBS proton merkez�nde değerlend�r�lmes� �ç�n
PET/CT �le kontrastlı MR görüntüler�n�n DICOM
formatında olmak üzere, tıbb� değerlend�rme, tıbb� ep�kr�z
raporu, b�yops� sonucu, h�stoloj�, tıbb� laboratuvar
sonuçlarının www.protontedav�s�.com adres�nde bulunan
ger� dönüşlü formu doldurarak veya
�nfo@med�caltour�smserv�ces.com adres�ne gönder�lerek
yapılab�l�r. Hasta raporlarınızın değerlend�r�lmes� ve
tedav�n�n planlanması �ç�n ek veya daha güncel raporlara
�ht�yaç duyulması hal�nde MTS danışmanımız s�z�nle
�let�ş�me geç�lecekt�r. MIBS’te çalışan uzman hek�mler�n
oluşturduğu kons�lyum 3 gün �ç�nde �k�nc� tıbb� görüş �le
b�rl�kte ön tedav� programını hazırlar ve s�ze dönüş
sağlanır. Tedav� konusunda vereceğ�n�z olumlu kararınızın
ardından gerekl� v�ze �şlemler� �ç�n tarafınıza tedav�
davet�yes� düzenlen�r ve gerekl� v�ze �şlemler� başlatılır.

M
ed�cal T

our�sm
 Serv�ces

21



2. Adım - İlk muayene

 İlk muayene sırasında hek�m hastanın tıbb� belgeler�n�
�nceler, daha önce alınmış olan tedav�n�n hacm� ve
sonuçları �le b�rl�kte hastanın güncel sağlık durumu
değerlend�r�l�r. Tedav�n�n planlanması �ç�n tıbb�
değerlend�rmeler�n yeters�z kalması durumunda
uluslararası protokollere uygun ek tanılar MIBS
onkoloj� kl�n�ğ�n�n sunduğu gen�ş �mkanlar,
görüntüleme s�stemler� ve h�stoloj� laboratuvarı
dah�l�nde yapılab�lmekted�r. Gerekl� değerlend�rmeler
yapıldıktan sonra, hasta veya hasta tems�lc�s�ne tedav�
sürec� ve f�yatlandırma konusunda detaylı b�lg� Med�cal
Tour�sm Serv�ces tarafından �let�lecekt�r. 
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3. Adım - Tedav� hazırlıkları

Tedav�n�n etk�nl�ğ�, tümörün ve
çevres�nde bulunan dokuların
sınırlarını bel�rlemekle netl�k kazanır.
Görüntüleme �ç�n mult�-sp�ral BT, MRI
ve PET/CT kullanılmaktadır. Proton
terap�s�n�n planlanması ve kontrolü
�ç�n gerekl� olan tüm tıbb� donanımlar
merkez�n �çer�s�nde yer almaktadır.
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4. Adım - Tedav�n�n planlanması

Proton tedav�n�n planlanması �ç�n med�kal f�z�kç�ler 5
�le 7 gün arasında sürecek b�r çalışma gerçekleşt�r�rler.
Bu süreçte çek�len görüntüler baz alınarak tümör ve
çevre dokularının 3 boyutlu b�r modellemes� yapılır,
kanserl� dokunun ve kr�t�k hayat� organların sınırları
ç�z�l�r (bey�n sapı, kalp, opt�k s�n�rler�, salgı bezler� v.b).
Hazırlanan model uyarınca proton demetler�n�n
yörünges�, tümör dokusunun ışınlanması, dozajı, kr�t�k
çevre dokuların radyasyondan korunması �ç�n
hesaplanır.
 Bu etaba ek olarak hastaya özel maske ve tedav�
süres�nce hastanın harekets�z kalmasını sağlayacak özel
b�r yatak hazırlanır.
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5. Adım - Proton terap�s�

 Proton terap�s� yatış gerekt�rmeyen b�r tedav� türüdür ve 1 �le 7 hafta �çer�s�nde
tamamlanır. Fraks�yon (ışınlama seansı) kanser�n çeş�d� ve evres�ne göre 5 �le 35
fraks�yon arasındadır. Işınlama seansları hafta sonu dışında hafta �ç� her gün
uygulanmaktadır. Prosedür boyunca hasta rahat b�r şek�lde hasta masasında
uzanmaktadır. Tedav� odasında bulunan �let�ş�m s�stem� �le hasta eşzamanlı olarak
MIBS uzmanları �le �let�ş�mde olup, uzmanlar tarafından kamera s�stem� �le gözet�m
altındadır. Tedav� seansı, tedav� önces� yapılan tedav� konf�rmasyonu �le b�rl�kte 20 �le
30 dak�ka arasında sürmekted�r. Protonların tümöre etk� süres� 1 �le 3 dak�ka
arasındadır. Kanserl� hücreler tedav� planına uygun olarak proton ışınları �le
ışınlanırken aynı zamanda hastanın poz�syonu ve tedav�n�n kesk�nl�ğ�, radyasyonun
çevre dokuların zarar görmemes� �ç�n s�stem tarafından sürekl� kontrol ed�l�r. Tedav�
sürec� ve öneml� olan bütün parametreler, merkezdek� mon�törler aracılığı �le MIBS
personel� tarafından tak�p ed�lmekted�r.
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5. Adım - Tedav� Sonrası

Kanser tedav�s�, hastaya ver�len son fraks�yon proton
ışını �le sonlanmış değ�ld�r. Hastanın rut�n olarak hek�m
tarafından bel�rlenecek sağlık kontroller�n�n yapılması
gerekmekted�r. Son proton seansının b�t�m�nde �lg�l�
hek�m hasta �le görüşme gerçekleşt�r�r, hek�m tedav� ve
�y�leşme sürec�nde olan hastanın uygulaması gereken
önermeler� �letecekt�r.  Ayrıca  İng�l�zce ve Rusça
hazırlanmış ep�kr�zde radyoterap� hek�m� tarafından
hastalığın d�nam�kler�n�n kontrol ed�lmes� �ç�n per�yod�k
olarak yapılması gereken MR görüntülemeler� hakkında
b�lg�lend�rme yazısı MTS tarafında Türkçe'ye çevr�lerek
hastaya �let�lecekt�r.  Yapacağınız rut�n kontroller�
�nfo@protontedav�s�.com e-ma�l adres�ne DICOM
formatında göndererek MIBS radyoterap� hek�mler�
tarafından tedav� durumunuzun tak�b� ve
değerlend�r�lmes� tarafımızdan yapılmaktadır.
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