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Abstrak 

Pada radioterapi, salah satu parameter yang perlu diperhatikan adalah probabilitas kerusakan sel tumor 

setelah diradiasi atau dikenal sebagai tumor control probability (TCP). Model TCP yang paling sederhana 

dan banyak digunakan adalah model distribusi Poisson. Tetapi pada model ini tidak diperhitungkan adanya 

efek proliferasi sel, yaitu respon biologi sel dimana sel tumor dapat menggandakan diri dan membentuk 

populasi yang baru. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan ditinjau penentuan TCP menggunakan model 

Poisson dengan memperhitungkan efek proliferasi sel dan dosis yang bergantung waktu. Hasil yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dengan model death birth ratio. Model ini merupakan kasus khusus dari 

Markov process bergantung waktu dimana keadaan sel hanya bergantung pada dua kriteria, birth yang 

menambah jumlah sel dan death yang menurunkan jumlah sel sebesar satu. Didapatkan perbandingan nilai 

dosis saat TCP mencapai maksimum antara kedua model tersebut dengan tingkat perbedaan berkisar 1,4%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan untuk menentukan nilai TCP dengan baik. 

Kata-kata kunci: Model Poisson, Proliferasi, Tumor Control Probability (TCP) 

PENDAHULUAN 

Secara ideal terapi radiasi bertujuan untuk membunuh seluruh sel tumor yang ada, namun kondisi ini sulit 

dicapai karena tidak mungkin kita memberikan dosis yang tinggi terhadap jaringan tumor tanpa melihat efek 

dosis tinggi tersebut pada jaringan normal disekitarnya. Respon dari jaringan/sel tumor maupun sel normal 

terhadap radiasi pengion merupakan proses kompleks dimana energi diserap secara stokastik dalam sel, yakni 

merujuk pada teori probabilitas. Dalam perencanaan dan treatment terapi radiasi, salah satu faktor utama 

yang dilihat adalah probabilitas dari tumor yang dapat di kontrol atau lebih dikenal sebagai Tumor control 

probability (TCP). Adapun faktor lain yang ditinjau untuk meminimalisir efek radiasi pada jaringan normal 

yaitu faktor Normal Tissue Complications Probability (NTCP). Oleh karena itu tujuan pengobatan terapi 

radiasi dapat dikatakan berhasil apabila mencapai nilai TCP maksimum dan meminimalkan nilai NTCP. 

TCP didefinisikan sebagai probabilitas tidak ada lagi sel tumor yang hidup setelah treatment. Dalam hal 

ini treatment bertujuan mengoptimalkan nilai TCP. Semakin nilai TCP menuju angka 1 maka kemungkinan 

sel tumor yang hidup akan sangat kecil. Oleh sebab itu nilai TCP bergantung pada fraksi hidup sel selama 

treatment, biasanya fraksi hidup sel dimodelkan dengan model linear quadratik. Fraksi hidup sel selama 

treatment bergantung pula pada faktor biologis yang mempengaruhi respon sel terhadap treatment radiasi. 

Faktor biologis tersebut diantaranya adalah perbaikan, reoxigenasi, redistribusi, dan repopulasi sel.  

Repopulasi sel terjadi akibat sel sisa treatment mengalami proliferasi. Proliferasi merupakan kemampuan 

sel untuk menggandakan diri sehingga membentuk populasi sel yang baru. Proliferasi sel penting ditinjau 

dalam kasus tumor ganas, yaitu tumor yang mempunyai perkembangan penggandaan sel yang cepat. Untuk 
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perkembangan tumor yang lambat biasanya efek ini dapat diabaikan. Efek proliferasi sendiri bergantung pada 

waktu sel menggandakan diri (doubling time) dan waktu dimana sel tepat akan menggandakan diri (kick-off 

time). Biasanya efek proliferasi diperhitungkan jika waktu treatment lebih besar dibandingkan kick-off time. 

Namun biasanya efek ini tidak diperhitungkan dalam penentuan TCP pada model tertentu.  

Untuk menentukan TCP biasanya diperoleh dengan menggunakan distribusi Binomial ataupun distribusi 

Poisson, namun data TCP yang ada secara umum menunjukan bahwa TCP tidak sepenuhnya memenuhi 

distribusi Poisson [1]. Model TCP dengan distribusi Poisson tidak meninjau adanya efek proliferasi dari sel. 

Efek proliferasi pada TCP lebih sering ditinjau menggunakan model Webb-Nahum [2] atau model Tomé dan 

Fowler [3]. Selain itu terdapat model lain yaitu model death birth ratio, yang diperoleh dari kasus khusus 

proses Markov bergantung waktu dimana keadaan sel hanya bergantung pada dua kriteria, birth yang 

menambah jumlah sel dan death yang menurunkan jumlah sel sebesar satu. Dalam model ini diperoleh 

persamaan umum TCP dengan adanya efek proliferasi dimana dosis yang diserap bergantung waktu. 

Kelebihan model TCP death birth ratio yaitu dapat dipakai untuk kasus yang sangat umum bergantung pada 

rasio death dan birth. Bila diambil kasus khusus misalkan rasio death dan birth nya sama dengan nol maka 

model TCP ini sama saja dengan model Poisson tanpa proliferasi. Model death birth rasio sangatlah umum, 

untuk fraksi sel hidup yang besarnya bergantung terhadap waktu model ini sulit dipecahkan dan tentunya 

harus diketahui juga besarnya rasio sel mati dan hidupnya. Selain itu TCP yang diperoleh dengan model ini 

biasanya terbatas untuk rentan waktu tertentu saja. Lain halnya dengan model Poisson yang secara 

perhitungan lebih sederhana dibandingkan dengan model lain. 

Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan ditinjau penentuan TCP menggunakan model Poisson dengan 

memperhitungkan efek proliferasi sel dan dosis yang diserap bergantung waktu. Pada penelitian ini ditinjau 

nilai TCP untuk kasus kanker prostat, dengan data yang diperoleh dari penelitian [4]. Hasil nilai TCP yang 

diperoleh menggunakan model Poisson yang telah dimodifikasi (Persamaan 7), akan dibandingkan dengan 

model death birth ratio (Persamaan 9). Diharapkan model pada penelitian ini dapat digunakan untuk 

menentukan nilai TCP dengan baik.  

PERBANDINGAN MODEL TCP POISSON DENGAN ADANYA PROLIFERASI 

DAN MODEL DEATH BIRTH RATIO  

Linear Quadratic Model 

Untuk menentukan TCP dengan model Poisson maka dibutuhkan parameter yang menggambarkan rasio 

antara kerusakan sel dengan sel yang masih bertahan atau dikenal dengan fraksi hidup dari sel tersebut. 

Model yang sering digunakan untuk menyatakan fraksi hidup sel biasanya adalah Model Linear Quadratic.  
2
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dengan T adalah waktu treatment dan Tk adalah kick-off time,   adalah konstanta spesifik dari tumor yang 

sudah ditentukan, misalnya pada kepala dan leher sekitar 0.94-0.99 Gy/hari [4], atau 𝛾 = ln 2/𝑇𝑝, dengan 𝑇𝑝

adalah doubling time. 
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Dalam hal ini kita misalkan bahwa dosis yang diterima selama treatment bergantung waktu dan memenuhi 

persamaan berikut [4] 
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R0 adalah Dosis rata-rata awal,  konstanta peluruhan radioaktif dari radionuklida yang digunakan. 
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TCP dengan Adanya Proliferasi Sel Pada Model Death Birth Ratio 

Model Poisson pada Persamaan (7) akan dibandingkan dengan model death birth ratio. Dimana persamaan 

umum TCP bergantung waktu model death birth ratio yaitu 
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Dengan rate sel lahir b dan rate sel mati d memenuhi 𝑏 − 𝑑 = 𝛾, dan n adalah jumlah sel awal dari tumor.  

Bila 𝑏/𝑑 = 2 maka persamaan diatas dapat dinyatakan dalam bentuk 
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Pada penelitian ini akan dilihat perbandingan nilai TCP antara kedua model yang ditentukan dengan 

mensubstitusi parameter kanker prostat ke Persamaan (7) dan (9). Parameter tersebut tercantum dalam Tabel 

1. 
Tabel 1. [4] 

Parameter Nilai 

𝛼 0.487 𝐺𝑦−1 

𝛽 0.055 𝐺𝑦−2 

𝛾 0.01152 𝑑−1 

Dosis awal / hari (R0) 1,8 

HASIL DAN DISKUSI 

Perbandingan Nilai TCP Terhadap Dosis Model Poisson Dan Death Birth Ratio dengan adanya 

proliferasi dan dosis yang bergantung waktu 

Sebagai contoh diambil kasus treatmet untuk kanker pada prostat dengan parameter  𝛼, 𝛽 , dan 𝛾 serta 

dosis awal seperti pada Tabel 1, dimisalkan doubling time sel Tp =2 hari dan kick-off time Tk = 4 hari [4]. 

Jumlah sel awal n = 106. Radiasi pengion yang digunakan adalah I125. Dengan mensubtitusi parameter-

parameter diatas pada Persamaan (7) dan (9) didapatkan kurva seperti pada Gambar 1.  
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Gambar 1.  (a) Kurva TCP terhadap dosis serap menggunakan ditribusi Poisson dengan adanya proliferasi dan death birth 

ratio model dengan proliferasi menggunakan radionuklida I125 pada kanker prostat. (b) Kurva TCP terhadap waktu 

Terlihat pada Gambar 1.a dosis serap yang dibutuhkan untuk mencapai TCP maksimal pada distribusi 

Poisson dengan proliferasi yaitu sekitar 22.50 Gy, sedangkan pada model death birth sekitar 22.19 Gy. Hal 

tersebut menandakan bahwa dosis yang dibutuhkan untuk membunuh tumor secara maksimal pada model 

death birth rasio lebih rendah dibandingkan model Poisson dengan adanya proliferasi. Perbedaan dari dosis 

kedua model tersebut sekitar ±1,4%. Sedangkan perbedaan waktu treatment untuk mencapai TCP maksimal 

antara kedua model yaitu sekitar ± 2%. Data pada Gambar 1 terutama untuk model death birth ratio diambil 

pada rentang waktu treatment (2 < 𝑡 ≤ 𝑇) hari dan (3.6 < 𝐷(𝑡) ≤ 𝐷) Gy untuk dosis.  

Gambar 2. (a) Kurva TCP terhadap Dosis untuk model Poisson dan model Death birth ratio (b) Kurva TCP terhadap 

waktu untuk model Poisson dan model Death birth ratio rentang waktu treatment (0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇) hari 

Dari Gambar 2 terlihat bahwa pada model poisson waktu dari awal treatment (t=0) hingga waktu akhir 

treatment (t=T) nilai TCP berkisar diantara nol sampai satu. Sedangkan pada model death birth ratio terdapat 

nilai t yang memberikan nilai TCP lebih besar dari satu. Hasil tersebut tidaklah mungkin dicapai. Hal ini 

menunjukan adanya limit batas waktu tertentu dari model tersebut. Dari kurva diatas menunjukan limit batas 

waktu tersebut terjadi saat waktu treatment kurang dari kick-off time. Keadaan demikian tercapai bila efek 

proliferasi dapat dikatakan tidak ada. Berbeda dengan model Poisson, saat waktu treatment lebih kecil dari 

kick-off time maka TCP yang diperoleh bernilai nol. Hal ini menunjukan model Poisson meskipun lebih 

sederhana namun dapat mencakup untuk kasus dimana waktu treatment kurang dari kick-off time. Dari 

Gambar 1 dan 2 perbedaan baik dari segi dosis yang diserap maupun waktu saat TCP mencapai maksimal 

sangat kecil sehingga model Poisson ini dapat kita katakan valid baik untuk kasus tanpa proliferasi maupun 

dengan adanya Proliferasi. 
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Pengaruh Doubling time dan Kick-off time pada TCP 

Untuk melihat pengaruh dari doubling time pada TCP model Poisson dengan dosis sebagai fungsi waktu 

menggunakan Persamaan (7), maka ditinjau dengan memvariasikan nilai doubling time (Tp) yaitu 4 hari, 8 

hari, dan 50 hari pada sel awal yang jumlahnya n = 106 dan Tk = 2 hari. Sedangkan untuk melihat efek kick-

off time divariasikan nilai Tk yaitu 2 hari, 10 hari, dan 30 hari dengan Tp = 2 hari. Parameter lainnya sama 

dengan sebelumnya. Hasilnya tercantum pada Gambar 1 dan 2. 

Gambar 3. Kurva TCP dengan berbagai variasi nilai Tp menggunakan model Poisson dengan adanya proliferasi selama 

treatment menggunakan radionuklida I125 pada kanker prostat  

Gambar 4. Kurva TCP dengan berbagai variasi nilai Tk menggunaka n model Poisson dengan adanya proliferasi selama 

treatment menggunakan radionuklida I125 pada kanker prostat 

Dari Gambar 3 terlihat semakin besar doubling time efek proliferasi semakin berkurang pengaruhnya pada 

TCP. Sehingga dapat dikatakan pada waktu doubling time yang besar maka efek proliferasi dapat diabaikan. 

Jika meninjau secara keseluruhan, efek perubahan nilai doubling time pada TCP tidak begitu signifikan. Sama 

halnya dengan doubling time, pada Gambar 4 terlihat pengaruh kick-off time pada TCP, semakin besar nilai 

kick-off time maka semakin cepat waktu menuju TCP maksimum. Ini artinya efek dari proliferasi sendiri 

berkurang. Apalagi ketika waktu kick-off time lebih besar dari waktu treatment maka dapat dikatakan bahwa 

pada treatment tumor saat itu proliferasi diabaikan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa jika nilai Tp dan Tk 

divariasikan pada persamaan poisson yang telah dimodifikasi maka hasilnya pun masih sesuai dengan teori,  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini diperoleh perbedaan nilai TCP maksimal yang kecil antara kedua model, baik 

terhadap dosis yang diserap maupun terhadap waktu treatment. Tingkat perbedaan tersebut kurang dari 2%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan TCP model Poisson dengan adanya proliferasi dan dosis yang 

bergantung waktu dapat pula dipakai untuk menentukan TCP dalam perencanaan treatment radioterapi.  
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Temuan lainnya yaitu ketika waktu treatment lebih kecil dari kick-off time, TCP yang diperoleh bernilai 

nol pada model Poisson, sedangkan pada model death birth ratio menunjukan nilai TCP lebih besar dari satu 

yang tidak mungkin terjadi. Ini artinya model death birth ratio tidak dapat digunakan utuk kasus pada rentan 

waktu tersebut (T<Tk), hal ini dikarenakan persamannya lebih rumit dan harus diselesaikan secara numerik 

pada kasus kasus tertentu. Adapun model Poisson meskipun lebih sederhana namun dapat mencakup untuk 

kasus dimana waktu treatment kurang dari kick-off time. 

Dari hasil memvariasikan nilai doubling-time dan kick-off time pada Persamaan (7), terlihat pengaruhnya 

yaitu apabila doubling-time dan kick-off time bernilai besar maka efek proliferasi tidak berpengaruh terlalu 

signifikan pada TCP. Ketika kick-off time lebih besar dari waktu treatment maka efek proliferasi dapat 

dihilangkan, sehingga waktu treatment yang diperlukan untuk mencapai TCP maksimum akan lebih cepat. 

Hal tersebut sesuai denga teori yang ada.  
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