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GİRİŞ VE AMAÇ



GİRİŞ VE AMAÇ

• Günümüzde, radyonüklid tedavilerinin de giderek yaygınlaşmasıyla
birlikte görüntüleme ve dozimetri işlemleri, nükleer tıp
merkezlerinde çok daha önemli bir rol oynamaktadır.

• Buna bağlı olarak mevcut görüntüleme protokollerinin optimizasyon
çalışmaları kaçınılmaz hale gelmektedir.



GİRİŞ VE AMAÇ
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GİRİŞ VE AMAÇ

• Bu araştırmada DEÜ Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde, Yttrium-90
bremsstrahlung görüntüleme optimizasyonu hedeflenmiş, bu
amaçla;

• Düşük, orta ve yüksek enerji kolimatörlü bir gama kamera sistemi ile
Yttrium-90 cam mikroküreleri içeren bir vialin bremsstrahlung
planar ve SPECT görüntülemesi yapılmıştır.

• Araştırmada, iki farklı kaynak-kolimatör mesafesinde, 20 farklı enerji
penceresi ve üç kolimatör ile çeşitli görüntüleme kombinasyonları
oluşturulmuştur.



GENEL BİLGİLER
YTTRIUM-90



GENEL BİLGİLER

• Yttrium-90;
• Fiziksel yarı ömrü 2.67 gün olan saf beta
yayınlayıcı bir izotoptur.

• Yayılan parçacıklar 2.27 MeV’ lik
maksimum enerjiye sahiptir ve ortalama
enerjileri 0.93 MeV’ dir.

• Havadaki ortalama penetrasyon mesafesi
2.5 mm’ dir ve yumuşak dokuda
maksimum 11 mm’ lik bir penetrasyon
mesafesi vardır.



GENEL BİLGİLER
BREMSSTRAHLUNG



GENEL BİLGİLER

• Yttrium-90 kaynağının 𝛽− parçacık
emisyonu, sintigrafik olarak da
görüntülenebilen bremsstrahlung
fotonları üretir.

• Bu fotonlar, Y-90 çekirdeğinden salınan yüksek
enerjili 𝛽− parçacıklarının (elektronlar) komşu
atomlarla etkileşmesini takiben yavaşlaması
sonucunda üretilir.



GENEL BİLGİLER
YTTRIUM-90 BREMSSTRAHLUNG
SPEKTRUMU



GENEL BİLGİLER

• Bremsstrahlung fotonlarının
enerjisi, sıfırdan 𝛽− parçacığının
maksimum enerjisine kadar her
değeri alabilir. Dolayısıyla
spektrum, geniş ve süreklidir.

• Burada, 𝛽− parçacığının hafifçe saptırıldığı
olaylarda Bremsstrahlung fotonlarının enerjisi
sıfır olurken, parçacığın çarpışmada neredeyse
durduğu olaylarda foton enerjisi maksimum
olmaktadır.



GENEL BİLGİLER
GÖRÜNTÜ KALİTESİ



GENEL BİLGİLER

• Görüntü kalitesini değerlendirmek için iki temel yöntem vardır.

• Birincisi, görüntü veya görüntüleme sistemi için kantitatif olarak ölçülebilen
veya hesaplanabilen fiziksel özelliklerdir. Nükleer tıp görüntü kalitesi için
kullanılan bu üç özellik;

• Gürültü, kontrast ve uzaysal rezulasyondur.

• İkinci yöntem ise gözlemci performanslarına dayanmaktadır.



GEREÇ VE YÖNTEM
GAMA KAMERA SİSTEMİ



GEREÇ VE YÖNTEM

• Araştırmada, Dokuz Eylül
Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim
Dalı’ nda mevcut iki kafalı gama
kamera sistemi (Philips Forte
JETstream, AZ SPECT, Almanya) ve
düşük enerjili-yüksek
rezulasyonlu (LEHR), orta enerjili-
genel amaçlı (MEGP), yüksek
enerjili-genel amaçlı (HEGP)
kolimatörler kullanılmıştır.



GEREÇ VE YÖNTEM
YTTRIUM-90 VİAL



GEREÇ VE YÖNTEM

• Çalışmada, kaynak olarak, akrilik zırh içine
yerleştirilmiş 1,0 mL’lik cam flakon içinde
bulunan ve ortalama 20-30 μm
büyüklüğünde cam küreleri olan
TheraSphere Yttrium-90 kullanılmıştır.

• Görüntülenecek materyali temsil eden Yttrium-90 viali, 3
GBq, 5 GBq ya da 7 GBq aktiviteli olup, her bir görüntüleme
öncesi ve sonrasında doz kalibratöründe ölçülüp, aktiviteleri
not edilmiştir.



GEREÇ VE YÖNTEM
BREMSSTRAHLUNG ENERJİ 
PENCERELERİ



GEREÇ VE YÖNTEM

• Yttrium-90 kaynağı ile bremsstrahlung
görüntüleme için; 2 farklı kaynak-
kolimatör mesafesinde, 20 farklı enerji
penceresi ve 3 farklı kolimatör kullanılarak
planar görüntüler elde edilmiştir.



GEREÇ VE YÖNTEM
BREMSSTRAHLUNG GÖRÜNTÜLEME 
ŞARTLARI



GEREÇ VE YÖNTEM

• Kaynak, gama kameranın masa
yüzeyine ve kolimatörlere göre
ortalanarak, düz bir şekilde
yerleştirilmiştir.

• Homojen radyonüklid dağılımı sağlanabilmesi
için, vial masaya yerleştirildikten sonra bir süre
bekletilmiştir.



GEREÇ VE YÖNTEM

PLANAR GÖRÜNTÜLEME

• Spektrum, gama kameranın
aşağı bakan kafası kullanılarak,
60 saniye süre ve 1 milyon
sayım sınırı ile alınmıştır.

• Görüntüler, kaynak-kolimatör mesafesi 25
cm ve 40 cm olacak şekilde ve her bir enerji
penceresi ve kolimatör kombinasyonu için
ayrı ayrı alınmıştır.

SPECT GÖRÜNTÜLEME

• Planar görüntüleme aşamasında en
iyi görüntülerin alındığı 5 enerji
penceresi ve yüksek enerjili-genel
amaçlı kolimatör (HEGP) kullanılmış,
kaynak-kolimatör mesafesi ise 25
cm olarak ayarlanmıştır.

• SPECT verileri, 128x128 matris boyutu, 2 rotasyon
ve projeksiyon başına sayım süresi 28 saniye
olmak üzere, 64 projeksiyon ile elde edilmiştir.



GEREÇ VE YÖNTEM
GÖRÜNTÜ KALİTESİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ



GEREÇ VE YÖNTEM

• Yttrium-90 kaynağı ile alınan planar ve SPECT görüntülerinin
görüntü kaliteleri, geleneksel olarak kullanılan bazı görüntü
parametreleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

• Buna göre, her bir görüntü üzerinde hassasiyet, %FOV, S/B oranı ve
kontrast parametreleri hesaplanmıştır.



GEREÇ VE YÖNTEM
GÖRÜNTÜLERDE ROI SEÇİMİ

• FOV merkezine yerleştirilen kaynak için ROI,
bilinen Yttrium-90 kaynak vialinin çapı ve
görüntülerin piksel boyutları kullanılarak
belirlenmektedir.

• Görüntüler üzerinde görsel kontroller yapıldığında,
hesaplama ile saptanan ROI alanlarının sınırlarının
kaynak görüntüsünün sınırları ile tam olarak
örtüştüğü gözlenmiştir.



GEREÇ VE YÖNTEM
HASSASİYET

• Radyoaktif kaynaktan belirli bir uzaklıkta ifade edilen dedeksiyon sisteminin
sayım hassasiyeti, birim kaynak aktivitesi başına sayım hızı olarak tanımlanır.



GEREÇ VE YÖNTEM
%FOV

• %FOV (faydalı görüş alanındaki sayım yüzdesi), bremsstrahlung saçılma
etkilerini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır ve büyük % FOV değerleri
foton saçılmasının az olduğunu göstermektedir.



GEREÇ VE YÖNTEM
KONTRAST

• Nükleer tıp görüntülemelerinde görüntü kontrastı; görüntünün farklı
bölümlerinde, aktivite konsantrasyonundaki farklılıkların bir ölçüsü olarak
tanımlanmaktadır. Bu nedenle, görüntü kontrastının doğru ölçümü, aktivite
tahmininde de önemli bir rol oynamaktadır.



GEREÇ VE YÖNTEM
KONTRAST

• Araştırmada, kontrast değerlendirmesi
için, görüntüler üzerinde, kaynak ve art
ortam (background, BG) bölgesindeki
sayım verileri dikkate alınmıştır.

• Burada, BG değeri için; FOV’ un dört
köşesine açılan BG ROI’ lerinin ortalaması
alınmıştır. Hesaplama sırasında BG ve
kaynak ROI alanlarının (piksel sayısı) aynı
olmasına dikkat edilmiştir.



GEREÇ VE YÖNTEM
SİNYAL/BACKGROUND (S/B) ORANI

• Bir görüntüdeki sinyal gücü, sinyal-gürültü oranı (S/B) ile karakterize
edilmektedir. Geleneksel olarak bu oran, sayım sayısının karekökü ile ters
orantılıdır ancak araştırmada Yttrium-90 vial görüntülemesi yapıldığı için,
literatürde benzer vial çalışmalarında kullanılan S/B oranı dikkate alınmıştır.



GEREÇ VE YÖNTEM
SİNYAL/BACKGROUND (S/B) ORANI

• S/B oranını hesaplamak için, statik
görüntülerin her birine iki ROI çizilmiştir;

• Ortada, kaynak vialin görüntüsünü çevreleyen
küçük bir ROI.

• Tüm alanı kaplayan (FOV) daha büyük bir ROI.

• Her bir enerji penceresi için, ortalama
sayım/piksel.keV değerleri; ROI' lerdeki
toplam sayımların, enerji pencere genişliği
(keV) ile ROI’ lerdeki piksel sayısına
bölünmesiyle hesaplanmıştır.



BULGULAR
BREMMSTRAHLUNG ENERJİ 
SPEKTRUMU 



BULGULAR

• Beklenildiği üzere,
• Spektrum 0 ile 230 keV enerji

aralığında süreklilik göstermektedir.

• Yaklaşık 75 keV enerjide görülen pik, kurşun
kolimatör ile bremsstrahlung fotonlarının etkileşimi
sonucu oluşan karakteristik X-ışını pikidir.



BULGULAR
PLANAR GÖRÜNTÜLEME



BULGULAR

25  CM’  L İ K KAYNAK -KOLİ MATÖR MESAFESİ  
İ Ç İ N  MEG P KOLİ MATÖRÜ VE

90-110 KEV ’  L İ K ENERJ İ  PENCERES İ

25  CM’  L İ K KAYNAK -KOLİ MATÖR MESAFESİ  
İ Ç İ N  MEG P KOL İ MATÖRÜ VE

162-198 KEV ’  L İ K ENERJ İ  PENCERES İ



BULGULAR
HASSASİYET

• Aynı enerji penceresi için farklı
kolimatör tipleri
karşılaştırıldığında, delik
çaplarının geniş olması sebebiyle
MEGP kolimatörü, en yüksek
hassasiyet değerini vermektedir.



BULGULAR
%FOV

• %FOV değerinin 25 cm’ lik
kaynak-dedektör mesafesinde
ve HEGP kolimatörü ile alınan
ölçümlerde en yüksek olduğu
görülmektedir.

• Ayrıca kameranın aldığı sayım sayısının çok
yüksek olduğu geniş enerji pencerelerinde
%FOV değerlerinin düşük olduğu
görülmektedir.



BULGULAR
KONTRAST

• Üç farklı kolimatör
karşılaştırıldığında, LEHR
kolimatörü ile alınan
görüntülerin kontrast
değerlerinin, MEGP ve HEGP
kolimatörler ile alınan
görüntülere kıyasla oldukça
düşük olduğu görülmektedir.



BULGULAR
S/B ORANI

• Kaynak-dedektör mesafesinin
artmasıyla MEGP ve HEGP
kolimatör ile alınan
görüntülerde, beklenildiği gibi,
S/B değerlerinin azaldığı
görülmektedir.



BULGULAR
OPTİMUM GÖRÜNTÜLEME ŞARTI

• Görüntü kalite parametreleri karşılaştırıldığında, MEGP
kolimatörünün LEHR’e göre; HEGP kolimatörünün de MEGP’ e göre
daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.

• Ayrıca, MEGP ve HEGP kolimatörü ile alınan görüntüler
değerlendirildiğinde, 25 cm’lik kaynak-dedektör mesafesi için ilgili
parametrelerin daha iyi olduğu görülmüştür.

• Yttrium-90 viali için en iyi planar görüntünün, HEGP kolimatörü ve
25 cm’ lik kaynak-kolimatör mesafesinde, 56-94 keV’ lik enerji
penceresi ile alındığı sonucuna varılmıştır.



BULGULAR
SPECT GÖRÜNTÜLEME



BULGULAR

• Yttrium-90 bremsstrahlung SPECT görüntülemede kullanılan
rekonstrüksiyon yöntem ve parametreleri, görüntü kalitesi
üzerinde önemli rol oynamaktadır.

• Yttrium-90 SPECT görüntülerinin rekonstrüksiyonu için, alınan kesit
görüntüleri üzerinde FBP ve İteratif rekonstrüksiyon yöntemleri,
farklı rekonstrüksiyon parametreleri kullanılarak uygulanmış ve
sonuçlar değerlendirilmiştir.



BULGULAR
GÖRÜNTÜLERİN REKONSTRÜKSİYONU

• SPECT görüntülerinin rekonstrüksiyonları, FBP ve OSEM algoritma
ve parametreleri kullanılarak, sekiz farklı şekilde yapılmıştır.



BULGULAR
FİLTRELİ GERİ PROJEKSİYON

• Transaksiyal kesitlerde
kaynak vialin etrafında
artefaktların olduğu
görülmüştür.

• Koronal kesitlerde ise
görüntülenen vialin
geometrisi nedeniyle bu
artefaktlar
görülmemektedir.

Kesim frekansı: 0,5, Güç Faktörü: 8
parametreleri ile alınan transaksiyal kesit

Kesim frekansı: 0,25, Güç Faktörü: 5 
parametreleri ile alınan koronal kesit

Kesim frekansı: 0,5, Güç Faktörü: 8
parametreleri ile alınan koronal kesit

Kesim frekansı: 0,25, Güç Faktörü: 5 
parametreleri ile alınan transaksiyal kesit



BULGULAR
İTERATİF REKONSTRÜKSİYON

• Transaksiyal kesit
görüntülerinde kaynak
vialin etrafında önceki
kesitlerdeki gibi
artefaktların olduğu,
koronal görüntülerde ise
bu artefaktların
gözlenmediği
görülmektedir.

5 iterasyon ve 12 alt grup ile alınan 
transaksiyal kesit

8 iterasyon ve 16 alt grup ile alınan 
koronal kesit

5 iterasyon ve 12 alt grup ile alınan 
koronal kesit

8 iterasyon ve 16 alt grup ile alınan 
transaksiyal kesit



BULGULAR
GÖRÜNTÜLERİN REKONSTRÜKSİYONU

• Koronal kesitlere ilişkin görüntü
parametreleri, transaksiyal
kesitlere göre ve FBP yöntemi ile
rekonstrüksiyonu yapılan SPECT
görüntülerinin görüntü
parametreleri, İteratif yönteme
kıyasla kısmen daha yüksektir.



BULGULAR
GÖRÜNTÜLERİN REKONSTRÜKSİYONU

• Tüm değerlendirmeler ışığında, SPECT görüntülemede
uygulanacak olan rekonstrüksiyon yöntem ve
parametreleri;
• Butterworth filtre, 0,5’ lik kesim frekansı ve 8’ lik güç faktörü ile

Filtreli Geri Projeksiyon Yöntemi

• olarak belirlenmiştir.



BULGULAR
GÖRÜNTÜ KALİTE PARAMETRELERİ

• Yttrium-90 ile bremsstrahlung SPECT görüntülemede, planar
görüntüler arasında kontrast, %FOV ve S/B parametreleri
karşılaştırılmış ve en iyi sonuç veren ilk beş enerji pencere-kolimatör
kombinasyonu dikkate alınmıştır.



BULGULAR
GÖRÜNTÜ KALİTE PARAMETRELERİ

• Buna göre bremsstrahlung SPECT görüntülemede; 

• HEGP kolimatörü ve 25 cm’ lik kaynak-dedektör mesafesinde, sırasıyla 56-94
keV, 90-110 keV, 98-117 keV, 77-104 keV ve 75-125 keV’ lik enerji pencereleri
ile görüntüleme yapılmıştır.



BULGULAR
%FOV

• Bremsstrahlung SPECT görüntüleri
için %FOV parametrelerinin, planar
görüntüler ile kıyaslandığında çok
daha yüksek olduğu görülmektedir.

• Ayrıca, %FOV parametreleri beş enerji penceresi
için benzerlik göstermekle birlikte, 90-110 keV ve
98-117 keV’ lik enerji pencereleri için sonuçlar
kısmen daha yüksek bulunmuştur.



BULGULAR
KONTRAST

• Farklı enerji pencereleri için verilen
kontrast parametreleri
incelendiğinde, 90-110 keV’ lik
enerji penceresi ile alınan
kesitlerde kontrast değerinin, diğer
pencere genişlikleri ile alınan
kesitlere göre oldukça yüksek
olduğu görülmektedir.



BULGULAR
S/B ORANI

• Bremsstrahlung SPECT görüntülerinin
S/B değerleri, planar görüntülerin S/B
değerlerine kıyasla çok daha iyi
sonuçlar vermektedir.

• Şöyle ki, planar görüntüleme sonucu yapılan
değerlendirmeye göre en yüksek S/B değeri 34 iken
SPECT görüntüleme sonucunda en düşük S/B
değerinin 355 olduğu görülmektedir.



BULGULAR
OPTİMUM GÖRÜNTÜLEME ŞARTI

• Yttrium-90 vialinin en kaliteli
SPECT görüntüsünün,
• HEGP kolimatörü ve 25 cm’ lik

kaynak-dedektör mesafesinde,
Butterworth filtre, 0,5’ lik kesim
frekansı ve 8’ lik güç faktörü ile
Filtreli Geri Projeksiyon yöntemi
kullanılarak ve 90-110 keV’lik enerji
pencere seçimi ile alındığı sonucuna
varılmıştır.



SONUÇ VE ÖNERİLER



SONUÇ VE ÖNERİLER

• Araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu optimum enerji penceresi ve
kolimatör kombinasyonu benzer çalışmalar ile uyum içindedir ancak
kullanılan görüntüleme sistemlerinin karakteristik özelliklerine bağlı
olarak literatürde farklı görüntüleme protokollerinin oluşturulduğu
göze çarpmaktadır.

• Dolayısıyla, Yttrium-90 bremsstrahlung görüntülemede enerji penceresi ve
kolimatör seçimleri için tek bir protokolün saptanması yerine, her
görüntüleme merkezinin kendi görüntüleme sistemlerine özgü protokolleri
oluşturmasının daha doğru olacağı sonucuna varılmaktadır.



SONUÇ VE ÖNERİLER

• Yttrium-90 bremsstrahlung SPECT görüntülemesini konu alan çoğu
deneysel ve Monte Carlo simülasyon araştırmalarında, çeşitli SPECT
fantomları kullanılarak alınan görüntüler üzerinde uzaysal
rezulasyon hesaplamaları yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

• Görüntü kalitesine ilişkin en önemli parametrelerden biri olan uzaysal
rezulasyonun da ilgili fantomlar kullanılarak değerlendirmeye katılacağı
Yttrium-90 bremsstrahlung SPECT görüntülemede enerji penceresi ve
kolimatör optimizasyonunu konu alan yeni çalışmaların yapılması
gerekmektedir.
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