
EKSTERNAL 

RADYOTERAPİDE DOZ 

ZAMAN İLİŞKİLERİ

AYDIN ÇAKIR, Ph.D

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ



Radyobiyoloji



1932 Coutard / Fraksiyonasyon tek doza üstün

1944 Strandquist / İzoefekt eğrisi

1967 Ellis / NSD formülü

1972 Kellerer ve Rossi / LQ model

1975 Withers / 4R

1976 Thames / Erken ve geç cevap dokular

1982 Barendson / BED

Tarihsel gelişim



İlk çalışmalarda tek fraksiyon 

yüksek dozun normal dokulara 

hasar verdiği ve tümör üzerinde 

etkisinin düşük olduğu 

gösterilmiştir

Tarihsel gelişim



FRAKSİYONASYONA GİRİŞ

İlk çalışmalar 1920-1930 

yılları arasında Fransa’da 

Coutard tarafından 

yapılmıştır.



Strandquıst eğrisi

A:Nekroz  B: Cilt ca kür  C: Yaş deskuamasyon

D: Kuru deskuamasyon  E: Eritem



NOMİNAL STANDART  

DOZ (NSD)  Modelİ

• 1944 Strandqvist, cilt kanserleri ve cilt reaksiyonları 

için log-doza karşılık log-zaman izoefekt eğrilerinin 

lineer olduğunu ve eğimlerinin 0,22 olduğunu 

bulmuştur.

• Cohen, cilt kanserleri için eğimin 0,22 olduğunu 

fakat eritem ve cilt toleransı için 0,33 olduğunu 

bulmuştur.



NOMİNAL STANDART  

DOZ (NSD)  Modelİ

•1967 Ellis, cilt toleransının toplam tedavi zamanı 

(T) ve tedavi sayısına (N) bağlı olarak ilk bağıntıyı 

kurdu.

0,24 0,11. .NSD D N T− −=

D: Toplam absorbe doz    N:Tedavi sayısı

T: Toplam tedavi süresi



NOMİNAL STANDART  

DOZ (NSD)  Modelİ

Tanım:Maksimum tümör hasarını elde 

ederken sağlam dokuların tölerans seviyesini 

aşmamak için gerekli multifraksiyon tedavi 

dozunun aynı etkisini yapan tek dozdur.

•Toplam tedavi süresi                           olmalı.

•Fraksiyon sayısı                                   olmalı.

3 100T 

4 30N 



NOMİNAL STANDARD 

DOZ

• Geç doku hasarlarını az gösterir.

• Geç dokular için zaman faktörü yok.

• Tedavi zamanı içindeki proliferasyon formüle iyi 

yansılatamamıştır.

• Cilt datası diğer dokuları yansıtmaz.

• Dokuların fraksiyon duyarlılığı aynı değil. Tek bir 

üstsel N olamaz.



Puck ve Marcus…. İlk sağ kalım 

eğrisi, 1956

Theodore Puck



Sağkalım eğrileri

Radyasyon dozu arttıkça ölen hücrelerin 

oranında da bir artış olmaktadır.

Ancak bir hücrenin ne zaman ölü, ne zaman 

canlı olarak kabul edileceğine karar vermek 

zordur.

Çeşitli radyasyon dozlarının 

uygulanmasından sonra sağ kalabilen hücrelerin 

oranlarını gösteren eğrilere sağkalım eğrileri denir.



Sağkalım eğrilerinin özellikleri

Radyasyon dozlarının lineer, sağ kalan 

hücrelerin oranlarının logaritmik skalada 

gösterildiği yarı logaritmik grafik halinde 

çizilirse sağkalım eğrisinin;

Düşük dozlarda                            omuz

Yüksek dozlarda                          eksponansiyel

Karakterde olduğu görülür.



Sağkalım eğrilerinin özellikleri

Canlı hücrelerinin %100 

olduğu nokta ile ekstrapole 

edilen kısım arasındaki 

uzaklıktır.

Ekstrapolasyon katsayısı

Omuz bölgesinin 

genişliği hakkında bilgi 

verir.

N

Dq ,N

Dq

1 1,5n 

10 12n 

Eğri geniş omuzludur

Eğrinin omuzu dardir.



Sağkalım eğrisinin eğimi(slope)Mean 

Lethal Dose (D37 veya D0) olarak 

tanımlanır.

Bu doz sağkalım oranını 1/e kadar azaltan dozdur

Canlı kalan hücrelerin oranını %37’ye indiren

doz değeridir.

0D 1-2,5 Gy



Memeli hücrelerde bakteri hücrelerinden 

farklı olarak logaritmik düşüşten önce 

çoğunlukla “omuz” vardır.

Hücreler bazı radyasyon hasarını onarır ama

Subletal Hasar                         Letal Hasar

+ DOZ

Akümüle hasar hücrenin tamir kapasitesini azaltır

Aşağıya doğru olan bu kıvrılma subletal lezyonların 

akümülasyonundan oluşur ve giderek letal hale dönüşür.



Lineer Quadratik Model

Omuz bölgesini açıklayan çeşitli biyolojik ve 

matematiksel modellerden biridir.

Biyolojik bir temele dayanmamaktadır.!!!
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Lineer Quadratik Model



Sağ kalım eğrilerinde;

Geç doku reaksiyonlarının erken doku 

reaksiyonlarından daha dik olduğu görülür. Bu 

nedenle, eğer fraksiyon başına doz artırılırsa 

aynı toplam dozda erken reaksiyonlara oranla 

geç hasar fazla olacaktır.

Erken ve geç reaksiyonlar arasındaki bu 

farklılık                         terimleriyle açıklanır./ 

Lineer Quadratik Model
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Lineer komponenttir.Tek vuruşta 

meydana gelen tamir edilemez hücre 

hasarını gösterir.

Quadratik komponenttir. Birden fazla 

vuruşta meydana gelen tamir edilebilir 

hücre hasarını gösterir.

/  ???



/  Tek vuruştaki hücre ölümleri 

ile,birden fazla vuruştaki 

hücre ölümlerinin aynı 

miktarda olduğu doz değeri

Doz cevap eğrisinde eğim büyükse              oranı küçük  

Eğim küçükse                oranı büyük

/ 

/ 

2D D = 2/ /D D  =

/ ( )D cGy  =



/ 

•Her doku için omuz bölgesinin 

şeklini gösterir.

•Tümör ve erken etkiden sorumlu 

dokularda omuz bölgesinin eğimi az.

•Geç etkiden sorumlu dokularda 

eğim büyüktür.

/  Erken etki    6-13  Gy

Geç etki      1,5-6,3 Gy
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Erken etki    6-13  Gy

Geç etki    1.5-6.3 Gy



İnsan , normal doku ve tümörleri için              oranları/ 

ERKEN ETKİ GEÇ ETKİ



Sağ kalım eğrilerinin şeklini değiştiren faktörler:

a) Total doz

b) Doz hızı

c) Fraksiyonasyon

d) LET 

e) Hüre siklüsü evresi

f) Hücre tipi

g) OER iyonize radyasyonun biyolojik etkisi artar.

Lineer Quadratik Model



Reoxygenation

Redistribution

Repair

Repopulation

Radyoterapinin 4R’si

(Withers 1975 - 4R)



GG Steel 1989 – 4+1R

Radiosensitivity

Radyoterapinin 4+1R’si



Radyoterapinin 5+1R’si

W.Dörr 2009 – 5+1R

 IrRadiated volume



Repair

 Bütün hücreler radyasyon hasarını tamir edebilir.

Subletal Hasar

Potansiyel Letal Hasar



Subletal Hasarın onarımı:

•Belirli zaman dilimlerinde dozun iki 

veya daha çok fraksiyonda verilmesi 

sonucu hücre sağkalımında artış olur.

•Bir kısım hücreler letal hasar görürken 

bir kısım hücreler subletal hasar görür, 

ve bu hasarı saatler düzeyinde onarırlar



Bu onarım hücre ve dokulara göre 

farklılık gösterir.

Hücre sağkalım eğrisinde “omuz” 

bölgesinin büyüklüğü ile ilişkilidir.

Subletal Hasarın onarımı



Redistribution
 Hücreler, hücre 

siklusu boyunca 

farklı 

duyarlılıktadırlar.

 En hassas 

M,G2,G1,Erken 

S,Geç S fazlarıdır.



Re-oxygenation

 Oksijenin radyoduyarlılaştırıcı etkisi vardır.

 Hipoksik hücreler radyo-rezistansdır.

 Fraksiyone tedavide oksijenlenmesi yeterli 

hücreler öleceğinden tümör küçülerek tümörlü 

bölgeye gelen kan akımında artış olacaktır. 

Böylece tümörün dışındaki hipoksik hücrelerde oksik

hale geçecek tümörün radyoduyarlılığı artacaktır.



Re-oxygenation

OER ve doz ilişkisi



Hücre fazlarının radyasyon duyarlılıkları ve OER in Mitoz  fazına etkisi

Re-oxygenation
MxHp: Mitoz fazı/hipoksik ortam



Re-oxygenation

OER,LET ve RBE ilişkisi



Repopulation

 Hücreler radyoterapi boyunca da büyürler.

 Tümörlerde ve erken cevap veren dokularda hücre 

yıkımı hızlı olduğundan repop.erken başlar.

 Geç cevap veren dokularda hücre siklusu yavaş 

olduğu için radyasyon hasarına cevap geç çıkar ve 

bu nedenle toplam tedavi süresinin uzatılması geç 

cevap veren dokuların toleransını artırmaz.



Radiosensivity

 Kök hücre = Fonksiyonel hücre/Diferansiye hücre

 Akciğer, böbrek, SSS, kemik iliği, GIS epiteli,cilt

 Reaksiyonlar akut/subakut-geç dönemde görülür.

 Şiddeti fraksiyon dozu ve Doz hızı ile orantılı



Özet olarak 4+1R

 Fraksiyonasyonla subletal hasarın onarımı 

 Repopulasyonla normal doku toleransı korunur

 Reoksiyenasyon ve

 Redistribüsyon ile tümördeki hasarın 

artırılması sağlanır.

Normal doku toleransı için avantaj 

kabul edilen faktörler tümör 

hücresi içinde avantaj oluştururlar.



PARTİKÜLER TEDAVİLERE 

BAKIŞ



Partikül tedavileri Radyobiyolojik avantaj  

sağlar mı?

 Ne zaman:

 Hipoksik hücrelerde

 Yavaş büyüyen tümörlerde

 Radyodirençli tümörlerde

 Avantajları:

 Yüksek LET Radyobiyolojik 

avantaj

 Proton düşük LET, Radyobj

avantaj yok

 Proton doz dağılım avantajı var.



Düşük LET: 

X-ışınları

Gama ışınları

Elektron

Proton

Yüksek LET: 

Ağır iyonlar 

Nötronlar

Alfa partikülü

Partikül tedavileri Radyobiyolojik avantaj  

sağlar mı?



SRS/SBRT TEDAVİLERE 

BAKIŞ



Hipofraksiyonasyon



Hipofraksiyonasyon



Özet olarak Hipofraksiyon

• Single frk. Radyas.

• 10% hypoxic hücr.

• For < 5 Gy iyi 

oksj.hüc.ölümleri

• For > 5 Gy hypoxic 

hüc.

Ölümleri başlıyor

• For >10 Gy vascular  

hasar başlıyor.

• SRS/SBRT için LQ 

model başarısız.



Teşekkü R’ler


