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➢Tümörün en yüksek radyasyon maruziyeti,

➢Sağlıklı dokunun maksimum oranda korumasını sağlamak, 

➢Toksisiteyi önlemek amacıyla;

Kritik organlardaki radyasyon dozu miktarı tahmin edilmelidir. 

GİRİŞ:



Kritik Organ Doz Limitleri 

Kritik organlarda soğurulan radyasyon dozunun, limit değerleri 
aşması deterministik etkilere neden olabilmektedir.

NationalCouncilonRadiationProtectionandMeasurements.Misadministrationofradioactivematerialinmedicine:scientificbackground.Bethesda,
MD:NCRP,1991;27.**ICRP.Publication41:nonstochasticeffectsofionizingradiation.PergamonPress,Oxford,1984.

Böbrekler < 23 Gy

Parotis bezleri < 26 Gy

Kemik iliği < 2 Gy

Karaciğer < 32 Gy



Amaç:

Lu-177 PSMA-617 tedavisi uygulanan metastatik kastrasyona dirençli

prostat kanseri tanılı hastalarda internal radyasyon dozimetrisi

uygulaması yapılarak güvenli aktivite miktarlarının belirlenmesi.



YÖNTEM

➢Prostat kanseri tanısı konmuş 15 hastaya (yaş ortalaması 73,4) kişiye 
özgü dozimetri hesaplaması yapılmıştır.

➢Enjekte edilen 177 Lu-PSMA aktivitesi, 133,34 ± 38,16 ( 96-201 ) mCi 

➢Dozimetri MIRD yöntemi ile yapıldı.

➢Hastalar radyasyon korunması ve klinik takip amacıyla 1 gün klinikte 
yatırılmıştır.



➢ Lu-177 radyoizotopunun, beta ve gama salınmı

var.

Tedavi !!!

Dozimetri !!!

➢ İzotopun uzun yarı ömre (6.7 gün)

➢ Organ ve tüm vücut soğrulan doz değerleri

OLINDA/EXM Software



MIRD (Medical Internal Radiation Dosimetry)

➢ Standart büyüklükte insan vücudu, organ modelleri 

➢ Doz hesaplaması matematiksel formülasyonlara ve 

hesaplamalara dayanır.



MIRD YÖNTEMİ

➢ Radyoaktif bozunmada salınan enerjiyi, 

➢ Çeşitli hedef organlarda absorbe edilen 

enerjinin salınan verimi,

➢ Organların kütlesini,

➢ Radyoaktif maddenin fiziksel bozunması ve 

ilgili organdaki tutulum miktarını içerir. 

𝑫𝒉 = 

𝒌

෩𝑨𝑺(𝒉 ← 𝒌)



D : Hedef organda soğurulan doz (Gy)

Ã : Bir kaynak organdaki kümülatif aktivite (MBq-s)

n : Nükleer bozunma başına E enerjisinde salınan radyasyon oranı

E : Radyasyon başına enerji (MeV)

ϕ : Kaynaktan salınan radyasyon enerjisinin hedefte soğurulma oranı

m : Hedef organın kütlesi (kg)

k : Orantı sabiti (Gy-kg/MBq-s-MeV)



• Organlarda zaman aktivite profili 

• Aktivitenin damar yolu ile enjeksiyonunu izleyen 
4, 24, 48, 72 veya 120 saatlerinde 

Tüm vücut planar
Sintigrafi görüntüleri 

• MEDİSO [Medical Imaging Systems, 
Budapest,Hungary] XRING and spirit DH-V 
gamma kamera; MeGP collimator; peak at 208 
keV; %15 energy window; 24 cm/dk

• 24. saatte kantitatif (SPECT /BT) görüntüleme 
gerçekleştirildi.



KÜMÜLATİF AKTİVİTENİN BELİRLENMESİ

➢ Enjeksiyon sonrası farklı zamanlarda görüntüleme yapılır.

➢ Anterior- Posterior görüntülerin geometrik ortalaması alınır.

➢ Geometrik background çıkarımı yapılır.

➢ Önceden belirlenmiş kalibrasyon faktörü ile sayımlar aktiviteye çevrilir.

PLANAR ANTERİOR VE POSTRİOR TÜM VÜCUT GÖRÜNTÜLEME 



SPECT/BT DOZİMETRİ
(AKTİVİTENİN BELİRLENMESİ)



➢MIRD fantomlarında  yapıları bulunmaması nedeniyle Birim Yoğunluklu Küre 
Modeli kullanıldı.

➢Bu modelde ilgili organ, 1 g/cm3 yoğunluğa sahip küre şeklinde 
modellenmektedir.

➢MATLAB (MathWorks Inc., Natick, MA, ABD) programı, parotis ve lakrimal 
bezlerdeki etkin   kümülatif aktiviteyi, (t = 0) zamandan son edinme zamanına 
kadar hesaplamak için kullanıldı. 

Parotis Bezlerinin Dozimetresi



100 mCi 177Lu-PSMA Başına Organ Dozları

Organ
Ortalama ± SD
(Gy/100 mCi)

Doz Limitleri
Gy

Verilebilecek en 
Yüksek aktivite

mCi

Böbrekler 1,92 ± 1,23 23 1198

Karaciğer 0,96 ± 0,40 32 3333

Parotis bezleri 3,04 ± 1,62 45 1433

Kemik İliği 0,18±0,13 2 1111

BULGULAR:



Sonuç:

➢Organ dozlarının hastadan hastaya değişim gösterdiği belirlendi.

➢Kişiye özgü dozimetri çalışmasının önemini, 

➢Hastada deterministik etkilerin oluşmaması için, uygulanacak 
maksimum aktivite miktarına karar verilmesi.




