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Teranostik ilaçlar, klasik kemoterapötiklerden farklı olarak,

normal hücrelere etki etmeden veya çok az etki ederek,

doğrudan kanser hücresine gitmektedir. Böylece sağlam

hücreler en az hasarı görürken, kanser hücrelerine maksimum

hasar vererek, hedefe yönelik tedavi yapılmaktadır.



Nükleer tıp uygulamalarında tedavi amaçlı birçok

radyonüklid kullanılmaktadır. Vücuttaki farklı organlar

tarafından soğurulan radyasyon dozunun bilinmesi bu

uygulamaların risklerinin ve yararlarının değerlendirilebilmesi

açısından oldukça önemlidir.

Radyonüklid tedavi, Lokal veya sistemik yollarla

uygulanan radyonüklidlerin patolojik hedef dokulara

radyasyon enerjilerini transfer ederek doku harabiyetine

neden olmaları esasına dayanır.



Tiroid kanserleri için güncel tedavi yaklaşımı total veya totale

yakın tiroidektomi ve sonrasında

Radyoaktif İyot (RAI) Ablasyon tedavisidir.



*Tiroit hastalıklarının tanısında,

*Tiroit kanseri hastalarının total tiroidektomi

sonrası bakiye doku ablasyonunda,

*Differansiye tiroit kanseri metastazlarının

tedavisinde uygulanacak aktivite miktarlarının

belirlenmesinde (1-3).



➢ Tiroid ve tiroid metastazı için çok spesifik

➢ Teff düşüktür ve hızlıca temizlenir

➢ Gama ışınları vardır görüntüleme sağlanır

➢ 8 günlük yarı ömürü beta enerjisini depolamak ve etkili tedavi 
için uygundur



I–131 nükleer santrallerde uranyumun fisyonu sırasında telluriumun

nötronlarla bombardımanı sonucunda elde edilir. Beta bozunması ile

Xenon-131’e parçalanır.

235U(n,f)131Te →131I 

131I→131Xe+0e-1

Sorenson 2004

I–131’in fiziksel özellikleri:



 Yarı ömrü 8.02 gündür. 

 Bozunma sırasında ortaya çıkan Beta partiküllerinin

 Minimum enerjisi: 69 keV

 Ortalama enerjisi 190 keV,

 Maksimum enerjisi 606 keV’dir. 

 364 keV enerjiye sahip gama emisyonu bu bozunma sırasında ortaya

çıkan, görüntülemede kullanılan ve çevreyi etkileyen radyasyondur

Sorenson, 2004



Doku içerisinde menzilleri: 0.08- 2.3mm

Doku içerisinde 0.2 keV/mikrometre

enerji transfer ederler.

Bu düzey alfa partikülleri ve Auger elektronları ile kıyaslandığında
oldukça düşüktür. Ancak doku içerisinde milimetreyi geçen ilerleme
mesafesine sahip olduklarından birçok hücreyi etkileri altına alırlar



Standart sağlıklı bir insanın iyot-131 biyokinetik modeli. Model ICRP-30’dan alınmıştır (Chen  2007)

I-131, oral alımdan sonra hızlı bir şekilde 
gastrointestinal sistem tarafından absorbe 
edilir ve ekstrasellüler alana dağılır. Başlıca;

tükrük bezleri,
tiroit ve
gastrik mukozada,
az miktarda da ter bezlerinde konsantre olur.

Renal filtrasyonu çoğunlukla tübüler 
reabsorbsiyon ile olur ve çoğu üriner (24 saat 
içinde %35-70’i) ve daha az olarak feçes ile 
atılır .



 Tedavi amaçlı verilen radyonüklidlerin radyasyon

korunmasında hedef, kaynak organ doku dozları ve çevresel

maruziyetlerini tespit etmek amacıyla İnternal Dozimetri

metotları uygulanır



İnternal doz hesaplamaları;

➢ İnsan vücudu ve organlarının modellerini temel alan standart
fantomlar kullanılır

➢ Matematiksel formülasyonlara ve hesaplamalara dayanır

➢ Medikal İnternal Radyasyon Dozimetri (MIRD) komitesi
tarafından uluslararası standartlar çerçevesinde
belirlenmiştir.



 Radyasyonun bir organ üzerindeki etkilerini

değerlendirmedeki en önemli faktörlerden biri, söz konusu

organda depo edilen radyasyon enerjisinin miktarıdır.

 İnternal radyonüklidlerle depo edilen radyasyon enerjisini

hesaplamak Internal Radyasyon Dozimetri’nin konusudur.
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➢ Hedefin kendi içindeki radyoaktiviteden kaynaklanan

radyasyon dozu hesaplandığında kaynak ve hedef aynı

olur.

➢ Hedef organ dışındaki diğer organlar vücuttaki

ortalama konsantrasyondan büyük bir radyoaktivite

konsantrasyonuna sahip iseler kaynak organ olarak

kabul edilirler.

➢ Radyoaktivite içeren hedef organdaki radyasyon

dozuna en önemli katkı hedef organın kendisinden

gelir.
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Hedef organ

Kaynak organlar



Dozimetrik yöntem

 Kemik iliği dozimetrisi
 Lezyon Bazlı dozimetri

Sabit doz (ampirik) yöntemi



Genel olarak halen birçok merkezde;

*Düşük riskli rezidü tiroid dokusunun ablasyonunda 100 mCi

*Servikal bölgede tümör dokusu veya lenf nodu metastazı durumunda 150-175 mCi

*Akciğer metastazında 150-200 mCi

*Uzak metastazda 200 mCi ve üstü 

Fakat bu aktivite miktarları literatürde tartışmalıdır (1-10).



➢ Nükleer Tıp tedavi uygulamalarında pratik ve kolay olması
nedeniyle geleneksel olarak sabit miktar uygulaması kullanılır

➢ Sabit doz yönteminin uygulanması kolay fakat histopatolojik
olarak aynı grupta olan hastalara aynı aktivite miktarları
uygulandığında farklı sonuçlar alınabilmektedir

➢ Hedef dokuya verilen aktiviteyi bilemeyiz



 Hasta kaynaklı biyolojik özellikler gözönünde bulundurulmaz

 I-131 biriktirme 

 I131 salınımı 

 Dokunun hacmi 

çok daha az miktarda radyoaktif I-131 ile ablate edilebilir

tam tersi durumdaki bir hastada çok daha yüksek miktarlarda radyoaktif

I-131’e ihtiyaç olabilir.



Ampirik doz yönteminin dezavantajları literatürlerde sıklıkla tartışılmaktadır. 



 Fikse edilmiş aktivite uygulamalarında radyasyon dozu çok
heterojendir.

 Hastalara verilen aktivite bazen yetersiz gelebilmekte,
hastalar ikinci kez I-131 tedavisi alabilmekte veya fazladan
aktivite uygulanarak hastalara gerekenden fazla radyasyon
dozu verilebilmektedir





 Tedavi öncesi dozimetrinin önemini ve gerekliliğini 
vurgulamaktadır.

 Özellikle renal yetmezliği olan hastalarda iyotun klirensi 
yavaş olacağından kemik iliği dozunun aşılabileceği 
bildirilmiştir.



RAI tedavisinin ikincil
malignite riskini artırdığını
gösteren çalışmalar mevcuttur.

Tükrük bezi tümörleri

Lösemi?



✓ Hastaya özel işlem yapılır

✓ Hastanın biyolojik özellikleri gözönünde bulundurulur

✓ Kemik iliğine <2 Gy 

✓ Bakiye dokuya 300-350 Gy 

✓ uzak metastazlara da 80-100 Gy 

doz verilmesi için gerekli 131I miktarının hesaplanması amaçlanır.



 Doz ayaktan tedavi sınırında veya aşağısında olabilmektedir.

 Birkaç saat içerisinde taburcu olabilmektedirler

 Gereksiz fazla radyoaktiviteden kurtulmuş olurlar



Hastaya Benua ve arkadaşları tarafından belirlenmiş

maksimum güvenli aktivite (MTA) nin verilmesidir.

Kritik organ olan kemik iliğinin 2 Gy altında doza

maruz kalacak maksimum aktivitenin belirlenmesidir.

Activity concentration in blood is a 

reasonable good estimation of the 

activity concentration in red marrow

Sgouros et al JNM 2005







 Maxon ve arkadaşlarının 1983 yılındaki çalışmalarına dayanan yöntemdir.

 Amaç: Kalan doku ve lezyona istenilen doz verirken sağlam organların alacağı

dozu minimize etmektedir

 Bu yönteme göre ablasyon için bakiye tiroid dokusuna en az 300Gy ve

metastazlara en az 80 Gy doz verilmesi gerektiği gösterilmiştir



MIRD Yöntemi

Medikal Internal Radyasyon Dozimetri metodu

Nükleer Tıp dozimetrik risk değerlendirmede

vazgeçilmez bir yöntemdir.

MIRD formülü olarak adlandırılan internal

dozimetri metodu, standart insan anatomisi göz

önüne alınarak hazırlanmıştır.



Nükleer Tıp Uygulamalarında İnternal Dozimetri Metodlarının Değerlendirilmesi  Yasemin PARLAK , Mustafa DEMİR ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2013; 14(3) 



➢ Bir organda soğurulan doz (Absorbe radyasyon dozu): Absorplayıcı materyalin birim kütlede 

depo ettiği radyasyon enerjisidir.

➢ D= (A/mv) x ∆ x Φ

➢ Burada mv hesaplanan organın kütlesi (gram), 

➢ ∆; Radyoaktif maddenin yaydığı penetre ya da penetre olmayan bütün enerjiler 

göz önüne alınarak her disintegrasyonda yayılan enerji miktarıdır.
➢ Bu değeri hesaplamak için tüm ışınların fraksiyonel bollukları (ni ) ve ortalama 

enerjilerinin bilinmesi gerekir. 

➢ ∆= 2.13xnixEi = (gram.rad)/mikroCi.saat

Birçok radyonüklid için ni ve Ei MIRD tablolarında bulunmaktadır



Birçok radyonüklid için ni ve Ei MIRD 
tablolarında bulunmaktadır

ni: Geçiş başına parçacık sayısı

Radiation Protection and Dosimetry
Michael G.Stabin



➢ Φ; Hedef organın absorbe ettiği enerji fraksiyonudur. Bu fraksiyon kaynak organ

tarafından yayılan radyasyon enerjisinin hedef organ tarafından absorbe edilen oranını

gösterir. Penetre olmayan radyasyonlar için bu değer 1 alınır. Penetre olanlar için

standart insan fantomlarından faydalanılır

➢ Toplam doz (D),

➢ D= Ã x S 

➢ D=A0 x  x S

eşitliği ile tespit edilir

Doz dönüşüm faktörü



Doz dönüşüm faktörleri (S)



 A: Birikmiş Aktivite (µCi-sa veya MBq-s); Zaman-aktivite eğrisi ile başlangıç 

aktivitesi arasındaki kapalı alana eşittir.

 1 µCi.saat= 1.33.108 bozunmadır .

 Bir organdaki mevcut aktivite miktarı genellikle organda zaman ile değişen fiziksel 

parçalanma, biyolojik tutulum ve atılım olayları ile değişir. Eğer zaman aktivite 

eğrisi bilinirse birikmiş aktivite bu eğrinin kapattığı alan içinde ölçülebilir.. 

: Residence time (Aktivitenin organda kalış süresi, s)

A0 : Başlangıç aktivitesi (hastaya uygulanan aktivite MBq)





➢ Dozimetri çalışmasına dahil edilen hastaların tiroidektomi
sonrası bakiye dokularının ağırlıkları, MIRD fantomundaki
tiroit ağırlığından daha düşüktür.

➢ MIRD fantomundaki tiroidin hesaplamalarda kullanılması
hataya yol açacaktır.

➢ Bu nedenle hesaplamada Birim Yoğunluklu Küre Modeli
kullanılmaktadır.

Bakiye doku dozimetrisinde;



Bu modelde dokular 1 g/cm3 yoğunluğa sahip küre

şeklinde modellenmektedir. MIRD fantomunda değişiklik

yapma olasılığı bulunmadığı için, bakiye tiroit dokusunun

sadece bu dokuda tutulan aktiviteden dolayı alacağı doz

hesaplanabilmekte, diğer kaynak organlardan gelecek

katkılar veya hedef organlara yapacakları katkılar

hesaplanamamaktadır.



➢ Tiroitdeki kümülatif aktivitenin
hesaplanması amacı ile aktivitenin
hastaya verilmesinden 2, 24, 48,
96 ve 144. saat tiroit uptake
sistemi kullanılarak tiroit uptake
ölçümleri gerçekleştirilir.



 Her ölçüm aynı standartta gerçekleştirilmelidir. (Kaynak –
prob mesafesi)

 Mesane prob görüş alanı içinde olmamalıdır.

 Cihazın bulunduğu odada kontaminasyon olmamalıdır.



 Zaman-aktivite eğrileri
 Eğri altında kalan alanın integrali alınır (trapezoidal kuralı).

son ölçüm zamanından sonra azalımın sadece fiziksel azalım olduğu kabul edilerek kümülatif aktiviteler
belirlenir.



Lezyon dozimetrisi için tümör çapının veya hacminin bilinmesi 
gereklidir.Tümör hacminin hesaplanabilmesi için kullanılan 
görüntüleme teknikleri:

➢ USG
➢ gama kamera, SPECT/BT  (I131,I123)
➢ PET/BT (I124) 

(USG erken dönem post-operatif ödem ve fibrotik değişikliklerden dolayı hatalı ölçümlere yol açabilir.)



Bakiye doku hacmi

➢ Ablasyon öncesi 100-300Ci I131 oral yolla
verilir.

➢ 24 saat sonra SPECT/BT cihazı ile alınan statik
sintigrafik imajlardan elde edilir.

➢ Anterior ve posterior görüntü üzerinden ROl
(Region of Interest-İlgi Alanı) çizilip alınan
sayımlarla belirlenmektedir.

➢ (Cihazın kalibrasyonu önemli)



 Bu yöntemde hacim radyoaktif maddelerin detektöre 

ulaşmadan saçılmaya uğraması nedeniyle gerçek 

boyutundan daha fazladır. Radyoaktif I-131 referans 

kaynağı ile saçılma düzeltmesi yapmak gerekir 

 Buna ek olarak zemin sayımı ve atenüasyon etkileri (vücut

kalınlığından dolayı) düzeltildikten sonra lezyona

uygulanacak maksimum güvenli aktivitesi miktarı bulunur.



Saçılma düzeltmesi:

Tiroit ve kaynak üzerinde çizilen profil eğrileri Gauss eğrilerine

fit edilerek yarı yükseklikteki tam genişlikler (YYTG) belirlenir.

Kaynağın gerçek boyut ile ölçülen YYTG arasındaki farklılık tiroit

ölçümlerine yansıtılarak tiroit boyutları belirlenir.

referans kaynak gerçek boyutu
Bakiye dokunun gerçek boyutu =  bakiye doku YYTG x

referans kaynak YYTG



➢ Uygulanan aktivite (I131 miktarı)

➢ Gama kamera kalite kontrol testleri

➢ I131 enerji penceresi ayarlanmalı

➢ Hasta pozisyonlama



 Bakiye dokuda tutulan kümülatif aktivitenin ilgili S-değeri ile 
çarpımından elde edilir.

 Bakiye doku dozimetrisi için S faktörleri, Stabin 
çalışmalarında doku hacmine bağlı olarak sundukları verilerin 
üstel bir fonksiyona fit edilmesi ile elde edilen ilişki 
yardımıyla hesaplanır.



Bu veriler göz önünde bulundurularak bakiye dokunun 300
Gy radyasyon dozuna maruz kalması için gerekli aktivite
miktarları her bir hasta için ayrı ayrı hesaplanır.
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