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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето подолу):
Литературно проучване за моделни параметри за оценка на вероятността за компликация на
нормалната тъкан.
Извод на общият израз на не-Поасоновия TCP (Tumor Control Probability) модел на ZeiderMinerbo, отчитащ вероятността за спонтанна клетъчна смърт и анализиране на
експериментални данни от облъчване на мишки и клетъчни мегаколонии с цел определяне
на константата на спонтанна клетъчна смърт.
Създаване и анализ на база данни от пациенти с рак на простатата третирани с брахитерапия
с висока мощност на дозата. Особен интерес ще представлява определянето на
възможността да се намали броя на сесиите в брахитерапията с висока мощност при
запазване на същото очаквано TCP ниво.
TCP псевдо-данни и криви на клетъчно оцеляване ще бъдат създадени чрез симулиране с
помощта на дадени TCP модели и модели на клетъчно оцеляване за туморни клетъчни
колонии с разброс на клетъчната радиосензитивност. В последствие псевдо-данните ще
бъдат фитирани с едно-компонентни модели (TCP и вероятност за клетъчно оцеляване)
предполагащи тумор, хомогенен по радиосензитивност. Ще бъде изследвана разликата в
стойността на туморната радиосензитивност, оценена в двата експеримента в зависимост от
заложения разброс по радиосензитивност.
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Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната
приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу)
•
•

•

•

•

•

Съставена е база данни от публикации и друга информация по темата на проекта.
Посредством изведения израз, даващ вероятността за туморен контрол, включващ
спонтанна клетъчна смърт за TCP модела на Zeider-Minerbo са анализирани данни от
два експеримента - върху мишки и върху клетъчни мегаколонии - посредством
метода на максимално правдоподобие и Монте-Карло метод за фитиране на
експериментални данни с моделна функция. Открита е междупараметрична
взаимовръзка, която при по-ограничен набор от данни не позволява независимото
определяне на скоростните константи за клетъчно деление и смърт. В случая, когато
в данните се проявява ефекта на туморна ресензитация става възможно независимото
определянето на скоростта на естествена клетъчна смърт. Определени са моделните
параметри за дадения тип туморни клетки. Получените оценки на моделните
параметри могат да бъдат използвани при определяне на оптимален режим на
стереотактично радиотерапевтично третиране SBRT.
Установено е, че ТСР разпределението може да се отличава значително от
нормалното разпределение и даже да става дихотомно при определени стойности на
средното и дисперсията, определящи разпределението на туморната
радиосензитивност по популация за дадени режими на облъчване. Получените
резултати
подчертават
изключителната
важност
на
стереотактичното
радиотерапевтично третиране за повишаване вероятността за локален туморен
контрол на всички пациенти от дадена популация и дават теоретична обосновка на
наблюдавания повишен контрол
Извършено бе моделно изследване на предимствата на разсроченото във времето
SBRT облъчване – до две седмици, в сравнение с конвенционалната схема – пет
поредни дни. Показано е, че моделното изследване потвърждава клиничните
експериментални наблюдения на повишен туморен контрол.
Създаденна е база данни за пациенти третирани с брахитерапия с висока мощност в
три фракции. Изследването обхваща два периода, в които планирането на
третирането е извършвано с различни дозиметрични показатели. Извършеният
анализ показва повишаване на степеннта на еднаквост на брахитерапевтичната
процедура с времето. Получения локален контрол е 93%, като анализа на данните
позволява количествено определяне на радиобиологични параметри. Определени са
условията, при които моделът би предсказал постигане на същия туморен контрол в
две фракции.
Изведени са формули за биологично еквивалентната доза (BED) на базата на ТСР
идеологията, използвайки поасоновата форма на модела.
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