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Nükleer Tıp Anabilim Dalı



Nükleer Tıp

• Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde açık radyoaktif kaynakların 
kullanıldığı bilim dalıdır.

• Tanı ve tedavi amacıyla uygulanan radyonüklidler hastalara direkt olarak (IV, 
Oral ..) uygulanmakta ve radyofarmasötikler daha çok iligili alanlarda olmak 
üzere vücudun hemen her yerinde dağılım göstermektedir.



Hedefe Yönelik Tedavi Prensibi



Nükleer Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan 
Radyonüklidler

Radyonüklid Yarılanma 
Süresi (h)

Βmax
(MeV)

γ (keV) Menzil Uygulanan 
Tedavi

I-131 192 0.61 364 2.0 Hipertiroidi
Tiroit CA

Lu-177 161 0.5 208 1.5 Nöroendokrin CA
Prostat CA

Y-90 64 2.3 - 12 HCC

Ac-225 - Kemik Met.

Ra-223 274 5.8 (α)
≈ 28 (α)

81/84/95/144
/154/269

0.05 Kemik Met.

…



Radium-223 



Ra-223 Biyodağılım



Ra-223 Tedavisi

⚫ Kastrasyona dirençli prostat kanserli (KDPK) hastalarda uygulanmaktadır.

⚫ Yapılan çalışmalarda, antihormon tedavisi (AHT) sonrası uygulanan Ra-223 ile 

yaşam süresinin 3.6 ay arttığı gözlemlenmiştir.

⚫ Ra-223 periyodik tabloda Ca ile aynı gruptadır. Bu nedenle Ca gibi davranıp 

kemik metastatazı olan hastalarda tutulum oranı yüksektir. 

Can bone scans guide therapy with radium-

223 dichloride for prostate cancer bone 

metastases?

Gayed I, Salama V, Dawood L et al.

Xofigo product information. U.S. Xofigo Web site. 

www.xofigo-us.com/product-

information. Accessed November 18, 2013.



Ra-223 Tedavisi



Ra-223 Tedavi Protokolü

⚫ Radyum  standart,  stabil,  flakon içinde  kullanıma hazır solüsyon (10 mL flakon içinde 6 mL solüsyon) halinde gelmekte ve 

hastalara yaklaşık 6,6 MBq (178 μCi) radyum-223 (Referans gününde) enjekte edilmektedir. 

⚫ Aktivite miktarı standart doz kalibratörleri ile ölçülebilir. 

⚫ 55  kBq/kg,  4  haftalık  aralarla,  toplam  6 enjeksiyon şeklinde önerilmektedir. 

⚫ Ra-223’ün raf ömrü: Yirmi sekiz gündür. 

⚫ Radyoaktif madde uygulama lisansı olan merkezlerde uygulanmalıdır.  

⚫ Özel  bir  koruma  önlemi  gerektirmez. 

⚫ Kullanım öncesi ve sonrasında kanül, serum fizyolojik ile  yıkanmalıdır.  

⚫ Hastalar,  ayaktan  tedavi  görüp, monitorizasyon ihtiyacı  olmadan  gönderilebilir.  

⚫ Hasta kontrolleri başlangıçta 3 ayda daha sonraları 6 ayda bir yapılmalı ve takiplerde total alkalin fosfataz, hematolojik 

parametreler  (her  kür  öncesi  rutin  aylık  kontrol), prostat spesifik antijen ölçümleri mutlaka yapılmalıdır. 

⚫ Klinik endikasyona göre kemik sintigrafisi ve bilgisayarlı tomografi ile takip edilmelidir. 



Nükleer Tıpta Dozimetri

⚫ MIRD Yöntemi

MIRD (Medical Internal Radiation Dosimetry) yöntemi, 

standart büyüklükte insan vücudu ve ona ait organ 

modelleri üzerinde doz hesaplaması temeline dayanır.

Yöntemde kaynak organlarda bulunan radyoaktivitenin 

hedef organlarda ne kadar doz soğurulmasına neden 

olduğu hesaplanır.

Daha kesin sonuçlar verir.



MIRD Yöntemi

▪ MIRD metodu, vücutta bir veya daha fazla kaynak 

organ ve hedef organdan yayılan radyasyon dozunu 

hesaplamada kullanılır. 

▪ Bazen kaynak organ ile hedef organ aynı olabilir.



MIRD Formülasyon

𝐴𝑘 =
𝐼𝐴𝐼𝑃
𝑒−𝜇𝑒𝑡

𝑓𝑘
𝐶
𝐹𝑘



Ra-223 Görüntüleme

82 keV

154 keV

270 keV

Enerji Penceresi

Sensitivite

Uzaysal Rezolüsyon

Kısmi Hacim Etkisi

Atenüasyon Düzeltme Katsayısı



Ra-223 Görüntüleme
(Fantom) 

200 ml, 57 kBq

0,5 ml spherical 14 kBq



Ra-223 Görüntüleme
(Hasta) 

• 10.01MBq (100 kBq/kg) 223Ra-chloride
uygulaması sonrası alınan tüm vücut 
görüntüleri. 

• 4, 48 and 144 h anterior (üst) ve posterior
tüm vücut görüntüler.

• Enerji penceresi 82 keV (%20), 154 keV (%15) 
ve 270 keV(%10).



Lezyon Dozimetrisi

Tc-99m MDP ile tanı koyulan 24 lezyon/6 hasta

50 kBq/kg Ra-223 dichloride

6 kür/4 hafta

➢ 223Ra Görüntüleme 

82 and 154 keV(%20), 

MEGP 

6 cm/min

Statik: 30 min.

➢ 99mTc-MDP Görüntüleme

140 keV (%20) 

LEGP 

14 cm/min



Lezyon Dozimetrisi



Ra-223 Absorbe Doz Sonuçları

ICRP. Publication 110: Adult reference computational phantoms. Ann ICRP 2009;2.

ICRP. Publication 30 (part 1): Limits for intakes of radionuclides by workers. Ann ICRP 1979;2.



Ra-223 Tedavi Değerlendirme?



Radyasyon Güvenliği



Radyasyon Güvenliği



Sonuç

➢Ra-223 (Alfaredin) tedavisi etkinliğini sağlayan lezyon doz 
değerleri çıkarılmalı ve tedavi protokolleri standart olmak 
yerine hastaya özgü yapılmalıdır. 

➢Ra-223 uygulamasında özellikle kemik iliği dozlarının daha 
çok olguda araştırılması ve güvenli doz limitlerinin 
belirlenebilmesi amacıyla dozimetri çalışmaları artırılmalıdır.

➢Ra-223 uygulaması çalışan personel ve çevre radyasyon 
güvenliği açısından oldukça güvenlidir.



Teşekkürler…


