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Radyoaktif kaynakların tümörün çok yakınına

➢ İnterstisyel, 

➢ İntrakaviter

➢ Yüzey mold implantları şeklinde yerleştirilir

Hızlı doz düşüşü avantajı 

Daha az normal doku ışınlaması ile yüksek tümör dozu

Ra-226 ile başlayan teknik  yapay radyoizotopların elde edilmesi ve uzaktan kumandalı sistemlerin geliştirilmesi

Düşük doz dızlı ve yüksek doz hızlı brakiterapi yapabilme olanaklarıyla büyük ivme kazanmıştır

Brakiterapi



➢ Brakiterapi uygulamaları başlangıçta ampirik olarak geliştirilmiş

➢ Brakiterapide kullanılan dozlar klinik olarak sağlam dokuların tolerans durumu gözlemlenerek belirlenmiştir

➢ Zaman içinde geliştirilen radyobiyolojik modeller, tümöre ve çevresindeki normal dokulara verilen 

dozların biyolojik etkilerinin öngörülmesine olanak tanımıştır

➢ Düşük doz hızlı (LDR) tedaviden yüksek doz hızına (HDR) geçişle birlikte brakiterapide dozu  belirlemede

radyobiyolojinin önemi daha da artmıştır

Brakiterapi  



➢ Kaynakların yerleştirilmesi kötü ve iyileştirilemeyen bir geometriye sahipse, 

➢ Normal ve tümörlü dokuların farklı cevap verme özelliğinden, radyobiyolojik faktörlerin (doz hızı ve 

fraksiyonasyon) değiştirilmesiyle, biyolojik etki ve dolayısıyla klinik sonuçları kontrol  etmek mümkün olabilir 

➢ Bu durumda kaynakların  yerleştirilmesi,  brakiterapide değiştirilemeyen tek önemli  faktör olarak kalır

Brakiterapi



Eksternal radyoterapi (ERT) ve Brakiterapinin (BT) radyobiyolojik prensipleri benzerdir

Ancak biyolojik etkiler

➢ ışınlanan hacmin büyüklüğü

➢ doz hızı

➢ fraksiyon büyüklüğü ve sayısı

➢ doz dağılımı

➢ tedavi süresiyle doğrudan ilişkili olduğu için

eksternal radyoterapi ve brakiterapi sonuçlarında farklı etkileri vardır

Brakiterapi Radyobiyoloji  



➢ Brakiterapi ile küçük bir hacim son derece heterojen bir doz dağılımı ile

tedavi edilir

➢ Doz kaynaklara yakın bölgede oldukça yüksekken, perifere doğru hızla

(uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak) düşer

➢ Küçük normal doku hacimleri, nispeten büyük hacimlerin tolere edemeyeceği,

çok yüksek dozları tolere edebilir

➢ Seri organlar (spinal kord gibi) bu duruma istisna oluştururken paraspinal

çok düşük doz hızlı (“Very Low Dose Rate”: VLDR) brakiterapi ile korda 167.3 Gy

kadar yüksek bir doz verilmesinin miyelite neden olmadığı da bildirilmiştir

Brakiterapi Radyobiyoloji  



ERT planlamasında da kullanılan diğer bir brakiterapi konsepti, homojenlik indeksidir.

Doz Homojenite İndeksi (DHI) aşağıdaki gibi hesaplanır,

➢ DHI = V100 - V150 / V100

Homojenite indeksinin 0.75’ten yüksek olması önerilir ve 0.85’ten daha büyük değerler idealdir

Yüksek doz bölgelerinin sınırlanması için kullanılan bir başka kavram

Dose Non-uniformity Ratio (DNR)’ dır

➢ DNR= (V150/V100) x 100

Homojen bir doz dağılımı oluşturmak için, DNR’nun 0.25– 0.30’dan küçük bir değer olması istenir

Brakiterapi Radyobiyoloji  



Bu sorunun cevabı özetle tedavi bölgesine bağlıdır

Bazı durumlarda heterojenite klinisyen tarafından istenir

Aksine bazı durumlarda ise homojenite tercih edilir

Brakiterapideki doz heterojenitesi iyi mi yoksa kötü müdür?



Brakiterapide Doz Hızı

Doz hızı bir hastanın radyasyonamaruz kalma hızının bir ölçüsüdür. Uluslararası Radyasyon Üniteleri ve

Ölçümleri Komisyonu üç kategoride brakiterapi doz hızını tanımlanmıştır (ICRU 38)

➢ Düşük Doz Hızı (LDR- Low Dose Rate) : 0,4- 2Gy / saat

Manuel ya da otomatik afterloading sistemleri ile uyumludur

➢ Orta Doz Oranı (MDR-Medium Dose Rate) : 2 - 12 Gy/saat

Manuel ya da otomatik afterloading sistemler ile verilebilir. Modern uygulamalarda çok nadir kullanılır

➢ Yüksek Doz Hızı (HDR-High Dose Rate) >12 Gy/saat

Yalnızca uzaktan yükleme ile uygulanır, çünkü kaynak aktivitesi çok yüksektir

➢ Çok Düşük Doz Hızlı (VLDR -Very Low Dose Rate) <0.4 Gy/saat

Kalıcı “seed”ler kullanılarak uygulanan brakiterapi



Puls (PDR -Pulsed Dose Rate) Doz Hızlı Brakiterapi

➢ LDR brakiterapinin teorik avantajı dikkate alınarak biyolojik etkilerini taklit etmek için geliştirilmiştir

➢ ~1 Ci aktiviteli kaynak ile çok sayıda küçük fraksiyon dozları uygulanır

➢ Taklit edilen ve biyolojik etki olarak hedeflenen tedavi LDR brakiterapi olmasına rağmen, 

PDR brakiterapi aslında pulslar arasında iyileşmenin tam olmadığı bir hiperfraksiyone HDR tedavi, 

bir bakıma ultrafraksiyone HDR tedavidir

Brakiterapide Doz Hızı 



HDR doz aralığında, 

Doz hızından çok fraksiyon dozu önemlidir

Orton ve ark., serviks kanserinin küratif tedavisinin bir parçası olarak uygulanan HDR 

brakiterapisinde

A noktasındaki fraksiyon dozu 7 Gy’i aştığında grade 2–4 toksisite riskinin %7.6’dan %11.2’ye, 

grade 3–4 toksisite riskinin %1.3’ten %3.4’e çıktığını bildirmişlerdir

Bunu destekleyen çalışmalara rağmen Patel ve ark., normal doku doz-volüm sınırlamalarına 

uyularak, görüntü kılavuzluğunda brakiterapi uygulandığında, fraksiyon sayısının azaltılıp, 

fraksiyon dozunun arttırılmasının toksisiteyi arttırmadığını bildirmişlerdir

Fraksiyon Büyüklüğü/Toplam Doz



RADYOBİYOLOJİK FAKTÖRLER

Linear-Quadratic Model”

Biyolojik etki için en sık kullanılan radyobiyolojik model, dozu ve hücre ölümü oranını dikkate alan 

“Linear Quadratic (LQ) Model”dir.

Sağ kalan hücre oranı= exp-(αD + βD2)

Sağ kalan hücre oranı=

exp-( αD + βD2)

Doz (Gy)

α/βD
Akut etki için~10
Geç etki için ~3

α/β oranı

β

α
➢ Alfa bileşeni onarılamayan hasara neden olan tek bir iyonize

radyasyon olayını temsil eder ve doz ile doğrusal olarak artar

➢ Beta bileşeni, letal bir etki oluşturmak üzere birleşen iki sublethal

iyonizan olayın yol açtığı hasarı temsil eder

➢ α/β oranı, bir dokunun toplam doz, fraksiyonasyon veya doz hızındaki

bir değişime nasıl tepki vereceğinin bir ölçüsüdür



Biyolojik Etkin Doz (BED)

BED farklı fraksiyonasyon şemalarının eşdeğer etkinlik sonuçlarını “Linear-Quadratic Model” 

prensiplerini kullanarak hesaplayan bir metod BED, “gerçek doz” değildir. Ancak, özel α/β oranıyla karakterize 

bir doku için doku toleransını elde etmek için alınan teorik bir dozdur

BED=Nd ( 1+(d/ α/β))                            BED=(nd(1+d/ α/β))-KT

K=  Gy.gün-1; Günlük repopülasyona eşdeğer doz                T= Tedavi süresi (gün)

Standart BED denklemi, tedavinin toplam süresi, normal doku veya tümörde, tamamlanmamış tamir ve tamir 

hızları, doz hızı ve diğer  tedavi faktörlerini dikkate almak üzere modifiye edilebilir. Kümülatif  BED sonuçlarını 

karşılaştırmak için  EQD2 ( Equivalent dose 2Gy ) denklemi ile verilen, 2 Gy lik fraksiyonlardaki eşdeğer doz için 

eşitlik;



BED, ışınlamanın fiziksel doz değeri yanı sıra ışınlanan dokuya özel radyobiyolojik parametreleri dikkate alır.

Farklı radyasyon uygulamalarının toplanmasında kullanılır

BEDERT + BEDBT = BEDToplam

Eşdeğer etkin doz hesaplarının LQ Model’e dayandığı dikkate alınarak iki temel uyarı yapmak gerekir

➢ 24–30 saati aşan sürekli ışınlamalarda, doz hızı etkisini araştıran hemen hiçbir invivo data yoktur.

Bu nedenle matematik modeller, klasik LDR’nin uygulandığı doz hızlarında tam olarak onaylanmamıştır

➢ İkincisi LQ modelin büyük fraksiyon dozlarında geçerliliği tartışmalıdır. 

Bu modelin biyolojik etkileri 0.5 Gy ila 5–6 Gy doz aralığında doğru şekilde kantite ettiğine inanılmaktadır. 

6–10 Gy’in üzerindeki fraksiyon dozlarında LQ formülü biyolojik etkileri olduğundan fazla öngörebilir

Biyolojik Etkin Doz (BED)



➢ Bu durum jinekolojik tümörler, prostat ve meme kanseri gibi günlük pratikte ≥ 6 Gy fraksiyon 

dozu kullanma eğiliminin olduğu hastalıkların tedavisinde klinisyenlerce dikkate alınmalıdır. 

➢Ayrıca eşdeğer etkinlik, α/β ve T1/2(onarım yarı ömrü) değerlerinin değişmesi ile büyük oranda 

değişir. Bu nedenlerle, LDR ve HDR tedavileri eşitleyen sihirli formül tehlikeli bir illüzyondur. 

➢Yani farklı doz hızlarını karşılaştırmak için geliştirilmiş hiçbir formülün güvenilirliği %100 değildir

Biyolojik Etkin Doz (BED)



➢ Çok değişik dozlar (60-90 Gy)

➢ Çok değişik doz hızları (0.3-12 Gy/saat)

➢ Çok değişik fraksiyonasyon şemaları

uygulanmaktadır.

➢ Toplam dozu ifade etmek için
➢ Tedavi şemalarının mukayesesini yapmak için
➢ Tümöre etkilerini anlamak ve değiştirmek için
➢ Yan etkileri en aza indirmek için

NEDEN BİYOLOJİK MODELLEME

Brakiterapide mevcut durum

FARKLI BİYOLOJİK  ETKİLER



Fraksiyonasyon
Biyolojik etkiler çoğunlukla toplam doz ve fraksiyon büyüklüğüne bağlıdır

➢ Stitt ve arkadaşları HDR fraksiyonlarının sayısı azaldığında, fraksiyon başına doz arttıkça,

geç hasar olasılığının arttığını göstermişlerdir. Bu aynı zamanda normal dokunun aldığı doz yüzdesi ile de ilgilidir.

Hama ve arkadaşları dört veya daha az fraksiyon kullanıldığında geç komplikasyonların arttığını göstermişlerdir.

➢ Bununla birlikte, Patel ve arkadaşları 18 Gy'i iki fraksiyonda verdiklerinde, geç komplikasyonların

hala çok düşük bir oranda kaldığını göstermişlerdir.

Görüntü kılavuzluğunda brakiterapi kullanılarak daha doğru doz tahmini ile, normal dokuların, verilen

dozun klinik olarak tolere edilen oranlarını alıp almadığı tespit edebiliyorsa, fraksiyon sayısını azaltmak veya

fraksiyon başına tedavi dozunu arttırmak mümkün olabilir.



Brakiterapide Radyobiyolojinin 5R’si ve Önemi

Onarım  (Repair): Subletal hasar (SLH) görmüş hücreler eğer yeterli süre verilirse onarılabilirler. 

Onarım tamamlanmadan daha fazla radyasyona maruz bırakılırsa, SLH letal hasara dönüşebilir. 

LDR’in bir kaç gün olan tedavi süresi, SLH’ın onarımına izin verir. HDR uygulamanın kısa tedavi süresi ise ışınlama 

sırasında bu onarıma izin vermez. Bununla birlikte, HDR fraksiyonları arasında 6 saatten fazla bir süre verilirse,

normal dokularda tam onarım meydana gelebilir. HDR' nin LDR' e eşdeğer tümör hücresi öldürme etkisi olması için, 

fraksiyon başına düşük doz, çoklu fraksiyonda verilmelidir

Işınlama sırasında onarım yapılan radyasyon koşullarında, BED formülü bir zaman faktörü (g) eklenerek değiştirilir.

BED=Nd ( 1+dg/ α/β)                                        g = 2 (µ t -1 + e (- µ t) ) (µt)²                          µ = 0.693 / T½

T1/2 =  0.693/ µ, onarım yarı ömrü (DNA hasarının yarısının tamiri için geçen zaman)
Geç cevap veren normal dokular için T1/2 =1.5 saat (µ =0.46h-1)
Tümör hücreleri için T1/2= 0.5-1.5 saat (µ =1.4-0.46 h-1) 



Dokunun radyosensitivitesine göre onarım kapasitesini temsil etmektedir. g dokunun T1/2 si 

ile ilişkilidir. 

Onarım için bu faktör, ışınlama süresine ve SLH onarım hızına bağlıdır

Değeri, kısa ışınlamalar için 1, uzun ışınlamalar için sıfıra yaklaşma eğilimlidir

Brakiterapide Radyobiyolojinin 5R’si ve Önemi

Onarım  (Repair)

g = 2 (µ t -1 + e (- µ t) ) (µt)² µ = 0.693 / T½BED=Nd ( 1+dg/ α/β) 



Yeniden Çoğalma (Repopulation): Radyoterapi sırasında geç cevap veren normal dokularda

genellikle yeniden çoğalma meydana gelmez, ancak erken cevap veren normal dokularda 

repopülasyon 2-3 hafta içinde başlayabilir ve doku toleransı artar. 

Örneğin, serviks  kanserinde yapılan çalışmalar radyoterapinin en kısa sürede verildiğinde

tümör kontrolünün iyileştiğini ve sağ kalımı artırdığını göstermiştir.

Bunun nedeni, daha kısa tedavi sürelerinin hızlandırılmış repopülasyona izin vermemesidir. 

Brakiterapide Radyobiyolojinin 5R’si ve Önemi



Okkan ve ark, HDR kullanıldığında 70 gün olan ortalama tedavi süreli uygulama ile, LDR ile 

toplam 57 gün olan  uygulamanın karşılaştırıldığı çalışmada, tümör kontrolü olasılığının 

azaldığını göstermişlerdir

BED,  K (TXR - Tdel)         değeri  ile azalır. 

Hücre ölümü için bu değer standart tümör BED' değerinden çıkarılır.  TXR, tüm radyoterapinin 

(ERT ve BT de dahil olmak üzere) toplam  süresidir 

K, repopülasyon için günlük BED eşdeğeridir ve genellikle skuamöz hücreli kanserler için  

0,5 - 1 Gy/gün  olarak alınır.

Brakiterapide Radyobiyolojinin 5R’si ve Önemi

Yeniden Çoğalma (Repopulation): 



Yeniden Oksijenlenme (Reoxygenation): Reoksijenasyon, hipoksik hücrelerin ışınlandıktan sonra

yeniden oksijenlenmesidir

Bu hücreler  hipoksik hücrelerden daha fazla radyasyona duyarlıdır

Serviks kanserinde, hipoksinin tümör kontrolü üzerindeki etkisi incelendiğinde, başlangıçta düşük 

hemoglobin düzeyi olan hastalarda hayatta kalmanın düşük olduğu dökümante edilmiştir

İki tip hipoksi vardır.  

➢ Akut hipoksi, ışınlanan alanın içindeki damarların daralmasına bağlıdır ve geçmesi yaklaşık 8 saat alır

➢ Kronik hipoksi ise tümörün büyümesi nedeniyle olur

Brakiterapide Radyobiyolojinin 5R’si ve Önemi



➢ HDR tedavilerinde, fraksiyonlar arasındaki süre tümörün küçülmesi ve reoksijenasyonuna izin 

verir

➢ Bu durum, tümör içindeki ince damarlar arasındaki mesafeyi düşürür ve hücrelerde 

oksijenlenmeyi artırır, böylece kronik hipoksi alanlarının yeniden oksijenlenmesi sağlanır

➢ LDR,  HDR'den daha düşük oksijenlendirme etkisine  sahiptir. LDR'de uygulama süresi 

nedeniyle, tedavi süresince tümör içinde akut hipoksinin düzelmesi için yeterli zaman olur

Brakiterapide Radyobiyolojinin 5R’si ve Önemi

Yeniden Oksijenlenme (Reoxygenation): 



Yeniden Dağılım (Reassorment): Hücrenin mitotik siklusunun farklı evrelerinde radyasyonun etkisinin

farklı olduğu deneysel çalışmalarda gösterilmiştir. G2 ve mitoz fazlarında radyasyona daha duyarlı iken sentez (S)

ve erken G1 fazlarında daha dirençlidir. G1 fazının geç döneminde ise radyasyona oldukça duyarlı hale gelirler.

LDR tedavisinde, tümör hücresi döngüsü yeniden dağılımına bağlı olarak  iyileştirici etkinin teorik bir avantajı vardır

Uzayan tedavi süresi nedeniyle hücreler nispeten radyodirençli fazların dışına çıkacaktır. 

➢ Geç S ve G1 başlangıç fazları toplam tedavi süresi boyunca G2 ve M' nin

daha radyoduyarlı fazlarına geçebilir.

➢ Bu etki belli hücrelerde in vitro olarak gösterilmiştir

➢ Klinik uygulamalarda, yeniden dağılımın herhangi bir katkısı gösterilmemiştir

Brakiterapide Radyobiyolojinin 5R’si ve Önemi



Yeniden Dağılım (Reassorment):

➢ Işınlanan hücrelerin “sublethal” hasar tamiri, yeniden dağılımı ve repopülasyonu, doz hızı değişiminden etkilenir

➢ Doz hızı azaldıkça sağkalım eğrisi daha düz hale gelir; çünkü daha çok sublethal hasar tamiri olur

➢ Doz hızı biraz daha düşerse, hücrelerin siklusta daha duyarlı fazlara doğru dağılımı nedeniyle sağkalan hücre

oranı azalır (hücre ölümü artar)

➢ Doz hızı bir eşik sınırın altında ise (~<10cGy/h) hücre çoğalması nedeniyle sağkalım eğrisinin eğimi daha da azalır  

Düşük doz hızı

Akut yüksek doz hızı

Doz

Yeniden
Dağılım

Tamir

(a )

Brakiterapide Radyobiyolojinin 5R’si ve Önemi



Radyoduyarlılık (Radiosensitivity):

➢ Radyoduyarlılık dokunun radyasyona verdiği cevabı gösterir

➢ Dokunun özelliğine bağlıdır ve bu nedenle kendiliğinden değişmez

➢ Brakiterapi ile birlikte radyoduyarlaştırıcı ilaçlar kullanılarak yapılan çalışmalar henüz

yeterli sayıda değildir

Brakiterapide Radyobiyolojinin 5R’si ve Önemi



Tümör küçülmesi (Regression)

➢ Radyobiyolojinin 5R’si dışında brakiterapide tümör küçülmesi de (regression) göz önüne 

alınması gereken bir etkidir. 

➢ Dozun mesafeyle keskin bir şekilde azalması nedeniyle, tümör hacminin küçülmesi, 

brakiterapi doz dağılımlarını değiştirebilir. 

➢ Hızlı repopulasyon, hızla büyüyen skuamöz hücreli kanserler gibi kanser türlerinde, küçülmenin

yararlı etkilerini ortadan kaldırır.

➢ Belirli bir erteleme süresinden sonra önemsiz repopülasyonun gerçekleştiği, hacmin 

küçüldüğü durumlarda  avantajlıdır



Brakiterapinin Hedef Dışı Etkileri 

Bystander Etki

➢ Radyasyona maruz kalan hücrelerde ortaya çıkan moleküler sinyaller vasıtası ile radyasyona maruz kalmayan

komşu hücrelerde ortaya çıkan biyolojik etkilere “bystander” etki denilmektedir

➢ Özellikle son 30 yılda yapılan çalışmalarda DNA’sı direkt olarak radyasyona maruz kalmamış hücrelerde de benzer 

DNA hasarlarının görüldüğü saptanmıştır. Radyoterapi (ya da brakiterapi) esnasında ışınlanan alana komşu tümör

hücrelerinin hasarı tedavi için faydalı ve istenen bir etkidir. Bununla birlikte, normal doku hücrelerinin hasarı ve

bu hücrelerde ortaya çıkan genetik instabilite nedeni ile uzun dönemde ikincil kanserlerin oluşumu da ihtimal 

dahilindedir.

➢ Hücre kültüründe yapılan çalışmalar, “bystander” etkiler açısından düşük ve yüksek dozlar arasında fark olmadığını

göstermiştir

➢ Diğer bir deyişle, göreceli olarak düşük dozlarda bystander etkiler olabilmekte ve dozun arttırılması bu etkinin 

artmasına sebep olmamaktadır.  Bugün için tedavi planını etkileyen bir faktör değildir



“Abscopal” Etki

➢ Geçmişte bir lokal tedavi olarak sistemik etkilerinin olmayacağı düşünülürken, çalışmalar radyoterapinin

immün sistemi aktive ederek sistemik etkilere de sebep olduğu görülmüş ve bu etkinin basamakları giderek

aydınlatılmıştır

➢ Preklinik ve son dönemde ortaya çıkan klinik veriler lokal ışınlamanın kompleks bir doku cevabını tetiklediği ve

tümör hücreleri üzerine sistemik etkiler sağlayabileceğini göstermiştir

➢ Lenfositler radyasyon dozlarına son derece duyarlı olduğundan konvansiyonel fraksiyonasyon şemalarındaki,

tekrarlayan (1.8–2 Gy’lik) fraksiyonlar “abscopal” etkinin ortaya çıkmasını sağlayan immün efektör hücrelerin

göçünü engelleyebilir

Brakiterapinin Hedef Dışı Etkileri 



➢ Yüksek fraksiyon dozları ile yapılan stereotaksik vücut radyoterapisinde hipofraksiyone

radyoterapi, efektör hücreleri ortadan kaldırmadığı için tümörosidal immün cevap ortaya çıkarma

ihtimali daha yüksektir

➢ HDR brakiterapideki yüksek fraksiyon dozları aynı potansiyeli taşımaktadır.

➢ Bu etkinin görüldüğü vaka sunumları vardır. Son dönemde, radyoterapinin abscopal etkisiden

faydalanmak için immünoterapi ile kombine kullanılması, daha iyi sonuçlar için umut olmuştur.

➢ Brakiterapi-immünoterapi kombinasyonu için henüz yeterli gelişme yoktur.

“Abscopal” Etki

Brakiterapinin Hedef Dışı Etkileri 



Sonuç
Brakiterapi,

➢ Eksternal radyoterapiden ışınlanan hacim, doz dağılımı, doz hızı, fraksiyonasyon ve tedavi süresi

açısından farklılık gösterir

➢ Hücre ölümü üzerine doz hızı değişiminin etkisi daha çok “sublethal” hasar tamirinden

Etkilenirken toplam tedavi süresi uzadıkça hücre proliferasyonunun etkisi artar

➢ Yeniden çoğalmanın tedavi sonuçları üzerine olan olumsuz etkisi dikkate alınarak toplam tedavi

süresinin uzamasından kaçınılmalıdır

➢ Radyobiyolojik dezavantajlarına rağmen jinekolojik tümörlere yönelik HDR uygulamalar ile doz

dağılımı optimizasyonu ve modern aplikatörlerin kullanımı sayesinde geçmişteki LDR uygulamalara

kıyasla geç toksisitede artış olmamaktadır



➢ Bu nedenle HDR brakiterapi uygulamaları giderek yaygınlaşmıştır

➢ LDR uygulamalardan HDR uygulamalara geçiş, normal doku tamir kapasitesi dikkate alınarak 

fraksiyone şemalar uygulanmasını gerektirmiştir

➢ LQ model, brakiterapideki farklı doz hızı uygulamalarının etkilerini öngörmek, birbiri ile ve 

eksternal radyoterapi şemaları ile karşılaştırmak için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu 

kıyaslamayı yapmak için mükemmel bir radyobiyolojik model yoktur

➢ EQD2, farklı doz hızları ve farklı fraksiyonasyon şemalarında kıyaslama yapabilme ve çalışma

sonuçlarını değerlendirmek açısından ortak bir lisan olabilir

➢ Fraksiyon dozu 7 Gy’i aştığında geç yan etkilerin artacağı unutulmamalıdır

➢ Klinisyenler tedavi planını yaparken radyobiyolojik belirsizlikleri dikkate almalıdır

Sonuç



Örnek1:

5 Gy’in 2.5 saatte verildiği bir LDR brakiterapi uygulamasında
2 Gy eşdeğer dozu nedir? T1/2=5 saat olsun, α/β=3.1 (Akciğer fibrosiz için)

Çözüm: 
g = 2 (µ t -1 + e (- µ t) ) (µt)²           µ = 0.693 / 5 =0.139/saat

g = 2 (0.348-1 + e (- 0.348) ) (0.348)² = 0.893

EQD2= D ((dg+ α/β)/(2+ α/β)) =5((5x0.893+3.1)/(2+3.1))=7.4 Gy



Örnek 2:
HDR' nin ilk fraksiyonunda bir hata yapılır: Meme kanseri için balon kateter implantı ile 10 fraksiyonda 
35Gy olarak reçetelendirilen doz, öngörüldüğü gibi 3,5 Gy'lik dozlar yerine 5,3 Gy olarak verilir. Geri 
kalan fraksiyonlarda radyobiyolojik olarak hatanın telafisi için fraksiyon dozu nasıl değiştirilebilir?
Meme kanseri için α/β , 3 ile 5 Gy arasında olabilir; 4Gy varsayıldığında,

Amaçlanan BED: 35 (1 + 3,5/ 4) = 65,6 Gy4'tür.
BED ilk fraksiyonda: 5,3 (1 + 5,3/ 4) = 12,32 Gy4'tür.

Kalan BED 65,6-12,32 = 53,28 Gy4'tür.
Geriye kalan 9 fraksiyonda d dozu hesaplanır.

9d (1 + d / 4) =53,28 buradan
d = 3,26Gy/fraksiyon hesaplanır

Normal dokuların geç yan etkileri için α/β oranı 3 olarak alınır. 
İstenen BED,   35(1 + 3,5/3) = 75,83 Gy3

Uygulanan BED  5,3 (1 + 5,3/3) + 9 .3,26 (1 + 3,26/3) = 75,88 Gy3

Bu değer ile normal doku hasarının artmayacağı öngörüsünde bulunulur.



TEŞEKKÜR EDERİM


