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Kolonojenik assay

ve hücre sağkalım eğrisinin çizimi

Matematik modellerin temeli : SF





Sağkalım eğrisinin elde edilişi
S.F. = exp(-kD) (k: radyosensitivite)



Bakteri, virüs gibi prokaryotlarda sağkalım 
eğrisinin şekli



Memeli hücresinde (in vitro) hücre sağkalım 
eğrisi

HeLa hücre kültürü

TT Puck ve MI Marcus, J Exp Med 1956



Eğri neden böyle?
Sağkalımın doz ile ilişkisi nasıl?

Kliniğe yansıması?

TEORİLER



Hedef Teorisi

• Tek hedef – tek vuruş

• Her bir hücrede, istenen 
hücre ölümünü 
sağlayabilecek tek bir 
hedef vardır. 

• Bu hedefi, üstelik tek bir  
seferde vurmak ve 
hücre ölümünü 
sağlamak mümkündür. 

• Bakteri, virüs…

• Çok hedef – tek vuruş

• Her bir hücrede, istenen 
hücre ölümünü 
sağlayabilmek için (ne 
yazık ki!) birden fazla 
hedef vardır. 

• Tek vuruşta bu 
hedeflerin hepsi birden 
etkilenmez; vurulamaz! 
Bazıları etkilenir.  SLD

• Memeli hücresi



Tek hedef – tek vuruş

100 atış yapılmış
Bu atışlar sonunda 63 hedef etkisiz 

hale getirilmiş
37 hedef noktası ise hala yaşıyor.
D0:  Sağkalımı %37’ye indiren doz



D0

• D0: Sağkalımı % 37’ye indiren doz

• Tek hücreliler

• Germ hücrelerinde

• Düşük dozda ve yüksek LET’de önemli



Eğrinin eğimi: 1/D0

• D0 azaldıkça 1/D0 artar

• Eğim artar

• Sensitivite artar

• D= arttıkça 1/D0 azalır

• Eğim azalır

• Sensitivite azalır

• Herhangi bir doz için 

• SF: -D/D0



Çok hedef – tek vuruş

Çok hedeften sadece birini 
bile vurmak hücre ölümü 

için yeterlidir!
Omuzu sıfır olan eğri



Dq: Eksponansiyel hücre ölümünün başladığı dozdur 
Omuzun genişliğini belirler

N: Ekstrapolasyon sayısı

Başlangıç eğimi sıfır olan omuzlu 
sağkalım eğrisi

n artarsa Dq artar: Omuz genişler
n azalırsa Dq azalır: Omuz daralır

Dq geniş ve D0 dar ise: 
Radyorezistans sözkonusudur.

Klinik başarı için her tümörün Dq
ve D0 değerleri normal dokuya 

göre küçük olmalıdır. 



Başlangıç eğimi sıfır olmayan omuzlu sağkalım eğrisi

• İki komponenti vardır

• 1. Tek hedef tek 
vuruştan gelen eğri: LD

D0

• 2. Çok hedef tek 
vuruştan gelen eğri: SLD

D1

• Dq: Omuz 

• 1/D1: Başlangıç bölgesinin 
eğimi



Başlangıç eğimi sıfır olan 
sağkalım eğrisinin 

formülü

Başlangıç eğimi sıfır 
olmayan sağkalım 
eğrisinin formülü



Lineer Kuadratik Model
Douglas&Fowler 1972



• Tek vuruşta tamir var

• αD

• İntrinsik 
radyosensitivite 

• Tek vuruşta tamir yok; 

• Biriken hasar

• βD2

• Tamir kapasitesi
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Alfa/beta nedir?
Ne işe yarar?

• Lineer ve kuadratik hücre ölümlerinin eşit olduğu dozdur.

• Arttığında (alfa) subletal olayların etkileşiminin katkısı az

• Azaldığında (Beta) subletal olay etkileşimi fazla

• Dokunun fraksiyon büyüklüğüne hassasiyetini gösterir

• Normal dokular için düşük

• Tumörler ve hızlı çoğalan dokular için yüksek



LQ Modelden nerede yararlanabiliriz?
Fraksiyone tedavide doz hesabı



Lineer-kuadratik model

• Yüksek fraksiyon dozu için uygun olmayabilir (birikmiş 

hasar, inflamasyon ve vasküler hasar) 1-7 Gy arası 

kullanılmalı.

• Her fraksiyonun etkisinin eşit olduğunu kabul eder.

• Proliferasyonun olmadığını varsayar.

• İki fraksiyon arası subletal hasar (SLD) tamirinin tam 

olduğunu varsayar.



LQ modelin limitasyonları

• Zaman faktörü yok.

• < 1 Gy düşük doz hiperradyosensitivite (modifiye LQ)

• >5-6 Gy doğru değil.



Strandqvist Eğrisi- 1944

Cilt toksitesi vs cilt kanseri kontrolü

LQ’dan önceki modeller-1

Eritem için eğim: 0.33 Tümör kontrolü için: 0.22

Tolerabl fraksiyon dozu zamanla ilişkilidir. T0.33

A   Nekroz  

B   Cilt ca kür  

C   Yaş deskuamasyon 

D   Kuru deskumasyon 
E   Eritem



• Ellis modeli 1966

• Strandquist cilt datasını kullanarak:

• Normal doku toleransının tedavi zamanı ve 
fraksiyon sayısına bağlı olduğunu önermiştir .

• NSD: Normal doku tolerans limitini aşmadan 
tümörde maksimum etkiyi elde ettiren doz

• D= NSD x T0.11 x N0.24

LQ’dan önceki modeller-1



NSD

• Geç doku etkilerini olduğundan az gösterir

• Geç dokular için zaman faktörü yoktur

• Tedavi zamanı sırasındaki proliferasyon cevabı formülde iyi 
yansıtılmamıştır.

• Cilt datası diğer dokuları yansıtmaz.

• Dokuların fraksiyon duyarlılığı aynı değil. Tek bir üstsel N 
olamaz. 

• İstenen etkiyi oluşturmak için gereken total doz zamanın 
üstsel bir fonksiyonu olmayıp daha kompleks bir fonksiyondur.

• NSD sistemindeki zaman faktörü hatalı! 



LQ’dan önceki modeller-3

• Orton-Ellis Modeli 

• NSD’nin modifikasyonu

• Time-dose-factor (TDF)

• TDF: d1.538 x X-0.169 x 10-3

• X: tedavi zamanı/fraksiyon sayısı

• d: fraksiyon sayısı


