
��న�� ��త� ��ం� �ం������ !
1 �ం� 5* ����� ��రణ ��తం 

���ల� రంగం�,  ఈ ��� �గం� ��� 
�గం� �న�� �ం�� ��� ��ం�. 
�న� ఉన� �డ��, ఇ�ళ ��, ఇ�ళ ఉన�� 
�పట� అ�� ��� (�త�) అ������. 
అ����క ���ల� � ఇష�ం �న���� �త�ద��� 
అం� అ�����వటం� ప��� �����న 
ప����� ఏర������. అ�� �న��� 
అం� �క�� (�శ�� ��� ఉ���. అ�ం� 
��� ��న�� ఒక స�� వం��. ఎ��� ఈ 
క�ల� ఆన��.  ��� �� అ� �రంతర 
ప��ధన� జ���� ఉం��. �� �ం�� 
ఎ�� 
�ప��తవక�న ���� �����ం�� 
ఉం��. ఇ������ �� �ం�� �త�ద�ల� 
అం� �క�� కణం �ద �జయం ��ం� �శ� 
అ��� ������,  అం� �క��ం�, 
అం���ం� �స��ం� ��న�� క�ల� �� 
�ం�� కం�� �యడ� ��ం� త�ర� �� 
�ం� అ��ట�� �య�టం,�ష���ల�. �� 
త��ట�� �డట� ఈ �త�ద�ల �ఖ� ల��ం� 
ఉం�ం�. అ�వం� ల��ల� ��న��� ���ష� 
�ర�� స��నం �ప���� వ��న అ����కత 
‘�బ����’.

మన� �� మం�� ఇప��� ��న�� క��� క�� 
త��� ఇం� ఎ��వ �గం� �స����ం� అ� 
అ�హ� ఉ���. అ��వలం అ�హ ��� 
అ�, �న�ం�హం� �ప�వ��. �� దశ� నర�� 
��ం��న���� ఎ�వం� ఉప�గం�� 
ప����ల� ఏర��న అ��నం� ���నవ��. 
�� దశ� ���ం� న��� ��న�� క�� ఉన� 
���� ��� ఉన� ���ల�, �ం� ��� �  
���యటం ��� ���� నయం �యడం �� 
�ధ�ం అ��ం�.  అ�� ఇ��� ��� 
సంద��ల� క�� �� అవసరం ��ం� సర�� 
�య గలగటం ఒక �ప� ప��మం� ��� �వ��. 
�ద�,  ����క,  ఊ������,  ( ����, 
��ం��� వం� ��ల� వ��న క��ల�, 
సర�� �యటం కష� �ధ�ం� ఉన����, �� 
�న�� ఉన� క��ల� ఇ� అ�క సంద��ల�� 
��ం� ఒ��క��� ��న�� �� క��ల� �� 
ఎ�వం� �త ��ం� ����� ���ల� � క��� 
��� ���� ���, ��� ఉన� క�ల� ఏ��ం 
�శనం �య�ం� మ��యం �యగ�� ఈ 
���ష� పద��� ���� ��� సర�� అం��. 
మ�� ఇ�� �చనల� ��న�� క�� ల��ం�, 
శ�రం� ఏ���� �రగ�� ఖ��త�న ���ం� 
అం�ం� ఈ ���ష�� ‘�బ����’ అ� �� 
అం��.

120 సంవత��ల� �� చ�� ఉన� ���ష�� 
1896 �ం� ��న�� �� �ం��  

ఉప���� 
వ�����. మ� �ఖ�ం� ��� బ�మ� ��త 
�����, ���యం, ��య� వం� ��� 
���� ఎ��ం��� క����క ఈ ���ం�. 
మ�ంత (��న�త సంత�ం��న��. శ�బ� 

�లం� ఈ �ర�� ఊ�ంచ� ����, 
ఆ��కత� �� ������. 1970 � �ం� 
CT స�యం� 2-D � ఉం� ���ష�, 1970 
త��త MRI త��త 1980 ల� PET వం� 
��� ౩-D �� ��ం� ఇ�� ��� ���ష� 
�ర� �� ఇవ�గ������. ���ర�, ���� 
���� ���ష�, ��� ఐ��� �ర�, ఇ�� 
��� ���షన�� IMRT,IGRT, వం� ఎ�� 
�త� పద���.

ఈ �ర�� �� ���ం����. అ�� 
���ష�� త�న ���� ఇవ�క �వటం 
వలన, ��న�� కణం �ంగక �వటం �� ��� 
ఎ��వ అ�న సంధ��ల� ఇతర అవయ�ల� 
���ష� (��వం వలన ��న�� వ�� మర�� 
సంభ�ం�న సంద��� ఉ���. ���ష� 
ప����� ‘�’ల� �����. 10 ‘�’ల� ��� 
ఊ��వటం జ��� 45 ‘ �’ ల� �ం�� 
�శ�తం� ఊ��� (��దం ఉం�ం�. 
���ష� ��న�� క��� ��ం� ఇతర 

అవయ�ల�,  క�ల� ��న��� అ�క 
ర�ల �� ఎ��� త���� ఉం��. ��� 
��� ����కం అ�� మ���� �శ�తం� 
(��వం ��ం�� ఉం��. 

�ం��, ��రం, ��, ���ష� ఇ��న 
�ంతం� చర�ం క�� �వటం, �� �ణం 
���వటం, ��� ��� ��� �� �వటం, 
సం�న�� సమస�� అం� ���ష� ఇ��న 
అవయం �ద ఆ�రప� ఇ� రకర��న 
సమస�� త���� ఉం��.  ఇవ��� 
���ష� ����ట��� �క���ల� ఆ 
��వం ఏర�డటం వలన త����. ��� ��న�� 
���ష�.  ���న���� �ం� �ద 
(��వం పడటం, (��� ��మ� � ఇ� �
���ష� వలన ���దనం, ���ం� శ�� 
���వటం �� జరగవ��.

క�� అవసరం ��ం� ���ష� � ��� 

సర�� �� క��� �ల�ంచగలగటం ఇ��� 

���� �� � అం� ��ం�� � ���� 
� మ�� ఇ�� �చనల స�యం�        
�య గ������.

1. 5 �క 6 ��ల� ఇ� � ��� �ర�,  

   �బ� �� స�యం� ఒక� �క 5  

   ��ల�� ��� �యవ��.

2. ��� అస�� ఉండ�.

3. మ��మం�, ���ష� ఇ��ట��� 

    ��(Frames)అవసరం ��.

4. ఊ�� �గప����న అవసరం ��.

5. ��న�� క�ల �ద ��� ���ష� ��వం 

    ఉండటం.

6. ఎ�వం� ��ం� అవసరం ��.

7. శ�రం� ఎంత �న� క�� ఎక�డ ఉ��  

   ఖ��త�న ���ష�� అం�ంచగల�టం.

8. ��� సంధ��ల� సర�� అం� భయప�  

��� ���ల� �త ��ం� క���  

   �ల�ంచ గలగటం.

9. ��న�� �� ��ం����, ���ట� 

   (�ం��� కణ��, �ద��పల, 

   బయట ఉం� కణ��, ����క �ద 

   వ� � కణ�ల� �ల�ంచ గలగటం.

10. ���ష� �  త��� �ష���ల� 

     గణ�యం� �� ���� ��ం� 

     �యగలగటం.

�ద�న� ఈ ���� ��� సర�� అ�న "�బ� 
��'� ఉం� ఉప���. �� వయ��, ��న�� 
దశ, క�� ��ం�, ��న�� క�� ఉన� అవయవం 
�దల� అం�ల� బ�� ��న�� �� �ం� � 
అం�� �గం� అవసరమ�� ��� సంధ��ల� 
ఈ ���� ��� సర��� �ర��౦చటం 
జ���ం�.  ��� ��� ��న�� �రగ ���� 
అవయ��� �� ������ ������ ఆ�� 
�ర� (Volumetric Modulated Arc 
Therapy / VMAT) ఇం� ఇతర ���ష�

పద��ల� �� ఈ �బ���� �� �ం� అవసరం 
�� ఉండవ��.


