


• Kanser tedavisinde kullanılacak radyonüklidin organlara verdiği 

radyasyonun hassasiyetle ölçülebilmesi, hastaya ne kadar doz 

verileceğinin hesaplaması nükleer tıp bölümünde çalışan medikal 

fizikçinin görevidir.

• 2018 Şubat ayı itibarı ile Avrupa Birliği üye ülkelerinde hastaya 

özel dozimetri yapma zorunluluğu getirilmiştir.



• Kanser tedavisinde daha güçlü etki, daha az yan etki en önemli 

hedeftir. “Mikroküre tedavisi” ya da diğer adıyla 

Radyoembolizasyon, bilinen cerrahi ve ilaç tedavilerinin yanı 

sıra güncel, etkin ve hedefe yönelik bir tedavi yöntemidir.

• Radyoembolizasyon karaciğerin kendi dokusundan 

kaynaklanan kanserlerde vücudun başka bir yerindeki kanserin 

karaciğere sıçraması sonucu oluşan metastazlarda 

uygulanmaktadır.



• HCC için hepatik arter-yönelimli tedavilerin kökenleri 1950'lere 

kadar uzanmaktadır.

• Araştırmacılar, hepatik tümörlerin kan ihtiyacının % 80'ini 

hepatik arterden aldığını, normal hepatik parankimin

kanlanmasının çoğunu portal venlerden olduğunu tespit etti.

• 1967'de Simon ve ark. Y-90 ile nöroendokrin tümörlü beş 

hastanın tedavisini rapor etmiştir (*).

* Simon, N.; Warner, R.; Baron, M.; Rudavsky, A. Intra-arterial irradiation of carcinoid tumors of the liver. Am. J. 
Roentgenol. 1968



• 1973 yılında, Y90 reçine mikrokürelerinin karaciğerde metastatik

hastalığı olan kolon kanseri hastaları için etkinliği araştırıldı. Bir 

dizi 25 hastanın 17'sinde tümör boyutunda objektif bir azalma 

olduğu belirtildi (*)

• Meade ve arkadaşları, 15 ve 32,5 µm çapındaki mikrokürelerin

normal karaciğer parankimine karşı hepatik tümörlere birikme 

ihtimalinin 3 kat daha fazla olduğunu belirlediler (**)

*     Grady, E.D. Internal radiation therapy of hepatic cancer. Dis. Colon rectum 1979, 22, 371–375.
**   Meade, V.M.; Burton, M.A.; Gray, B.N.; Self, G.W. Distribution of Different Sized Microspheres in Experimental Hepatic

Tumours. Eur. J. Cancer Clin. Oncol. 1987







RADYOEMBOLİZASYON

• Radyasyon ve embolizasyon kelimelerinin birleşmesi ile 

türeyen bir terim.

• Embolizasyon: Kapanması gereken herhangi bir damar 

veya damarları tıkama amacıyla dolaşıma bu işi 

gerçekleşitrecek etkili made enjekte etme, tıkama.





RADIONÜKLİD T1/2 DECAY KULLANILAN HASTALIKLAR

Y-90 2,67 d β-

TheraSphere
(Cam Küre)

20-30 mikron /1,2 milyon
maksimum enerjisi 2.27 (MeV), 
ortalama enerjisi 0.93 MeV’dir. 

Dokudaki maksimum erişim 
mesafesi 11 milimetre (mm), 

ortalama erişim mesafesi 2.5 mm
SIR-Spheres
(Resin Küre)

20- 60mikron/ 40-60 milyon

Ho-166 1,12 d β- , γ
Quirem Spheres
(Poly(L-lactic acid)

15-60 mikron / 

maksimum enerjisi 
1.77 MeV (48.7%)
1.85 MeV (50.0%)

γ enerjisi 81 keV (6.7%)

Bastiaannet, Remco, et al. "The physics of radioembolization." EJNMMI physics 5.1 (2018): 22.



TEDAVİ AŞAMALARI

➢Tedavi endikasyonu konulan hasta doz hesaplaması yapmak için 

simülasyon işlemi yapılır.

• Scaut Doze

• Tc-99m/MAA(Makroagregat albümin)

➢Tedavi kararı verilen hastanın doz 

hesaplaması yapılır.

➢Mide kaçağı

➢Akciğer Dozu

➢Tedavi Uygulanır



➢Karaciğer tedavisinde organların aldıkları radyasyon dozlarının 

hesaplanmasında farklı hesaplama yöntemleri 

kullanılmaktadır. 

• Ampirik

• Body Surface Dozimetri

• Partitisyon Modeli Dozimetri

• Voksel Bazlı Dozimetri

• Monte Carlo Dozimetri



➢Tedavilerde, uygulanan radyonüklide ve yapılan tedaviye 

göre tedaviyi kısıtlayıcı organ bulunmaktadır (Akciğer 

tek tedavide 30 Gy, toplamda 50 Gy dozu aşmamalıdır).

LSF (LUNG SHUNT FRACTİON)



LSF(%)=
𝐴𝑘𝑐𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑚𝑙𝑎𝑟𝚤 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑜𝑟𝑡.

𝐾𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑜𝑟𝑡+𝐴𝑘𝑐𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑜𝑟𝑡
X 100PLANAR      →



LSF(%) =
𝐴𝑘𝑐𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑚𝑙𝑎𝑟𝚤

𝐾𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑚𝚤+𝐴𝑘𝑐𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑚𝑙𝑎𝑟𝚤
X 100SPECT →
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AMPİRİK DOZİMETRİ

% Akciğer şantına ve % tümör tutulumuna bağlıdır.



BSA ( BODY SURFACE AREA)

Yarı ampirik yöntem. 

2 Formül Var;

FORMÜL 1  BSA(m2) = 0,20247 x Boy (m)0,725 x Kilo (kg)0,425

FORMÜL 2  Aktivite(GBq) = (BSA-0,2) + (
𝑇𝑢𝑚𝑜𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢

𝑇𝑢𝑚𝑜𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢+𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢
)

SIR-SPHERES



D : Hedef organda soğurulan doz (Gy)

: 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)
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• 90-Y İçin;

• DOZ Gy =
50 𝑥 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝐺𝐵𝑞 𝑥 1−𝐿𝑆𝐹

𝐾𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑘𝑢𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖 (𝑘𝑔)

1 GBq (Aktivite) ≡ 50 Gy = 50 J/kg

• 166-Ho İçin;

Bastiaannet, Remco, et al. "The physics of radioembolization." EJNMMI physics 5.1 (2018): 22.

Smits, Maarten LJ, et al. "Holmium-166 radioembolization for the treatment of patients with liver metastases: design of the 
phase I HEPAR trial." Journal of experimental & clinical cancer research 29.1 (2010): 70.



SİMÜLASYON İŞLEMİ

Y-90

• Tc-99m/MAA(Makroagregat albümin) 

100-400 MBq

• 140 keV ±%10  



TEDAVİ SONRASI DOZİMETRİ

PET-BT imaj

* 32 pozitron bozunumu /1000000 bozunum

**SPECT-BT
75 keV ± %50

*  Walrand S, Flux GD, Konijnenberg MW, Valkema R, Krenning EP, et al. (2011) Dosimetry of yttrium-labelled radiopharmaceuticals for internal
therapy: 86Y or 90Y imaging? Eur J Nucl Med Mol Imaging 38 Suppl 1: S57–68.
**  Roshan, Hoda Rezaei, et al. "Advances in SPECT for optimizing the liver tumors radioembolization using yttrium-90 microspheres." World journal 
of nuclear medicine 14.2 (2015): 75.



Ho-166

• Scaut Doze 250 MBq

• SPECT            81 keV ± % 7,5 

• MR



TARGET VOLUM

Karaciğere verilen aktivitenin dağıldığı hacim.

Karaciğerin total hacmi.

Sağlıklı karaciğer doku hacmi.

(Karaciğer dansitesi 1.051 +/- 0.013 g/ml (1.017 - 1.077 g/ml)





Doz Gy =
50 𝑥 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝐺𝐵𝑞 𝑥 1 − 𝐿𝑆𝐹

𝐾𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑘𝑢𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖 (𝑘𝑔)

1) 150 =
50 𝑥 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝐺𝐵𝑞 𝑥 1−0,1

0,458

Shunt = %10  Hedef Volüm=445 cc ≡ 458 gr = 0,458 kg           

Perfüze alan 150 Gy tedavi verilecek  Hastaya 2 GBq aktivite verildi.

Örnek Hesaplama

2) 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝐺𝐵𝑞 =
150 𝑥 0,458

50 𝑥 0,9

3) 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝐺𝐵𝑞 =
68,7

45

3) 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝐺𝐵𝑞 = 1,52

1) Doz Gy =
50 𝑥 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒 𝐺𝐵𝑞 𝑥 1−0,1

0,458

2) Doz Gy =
50 𝑥 2 𝑥 0,9

0,458

3) Doz Gy =
90

0,458

3) Doz Gy = 196,5 𝐺𝑦



KULLANILAN PROGRAMLAR

➢ Gama kameraların kendi programları

➢ OXIRIX

➢ 3D SILACER



VOKSEL BAZLI DOZİMERTRİ

Aktivitenin karaciğer içerisindeki dağılımına göre dozimetri
hesaplamasının yapıldığı yöntemidir.

Aktivitenin karaciğer içerisindeki dağılımına göre;

• Radyasyon İsodoz eğrisi çıkarılabilmektedir.

• Her bölgenin (Voksel bazında) dozu hesaplanabilmektedir.







MONTE CARLO DOZİMETRİ



SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


