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▪Yttrium-90 mikroküreler ile yapılan 
radyoembolizasyon, karaciğerin hem metastatik
hem de primer unrezektabıl tümörlerinde, son 
yıllarda giderek artan oranda kullanılan 
yenilikçi bir tedavi yaklaşımı olmuştur.

▪
90Y ile işaretlenmiş mikrokürelerin intraarteryal
yoldan tümör mikrodolaşımına verilmesi yolu 
ile gerçekleştirilen bir radyonüklid tedavidir.



Karaciğer çift vaskuler sistemden 
beslenmesine rağmen tümörlü karaciğer 
hücreleri çoğunlukla hepatik arterlerden, 
sağlıklı karaciğer parankimi portal veinden
besleniyor bu nedenle radyoembolizasyon
cazip bir metottur.



▪ Yarı ömrü 64,2 s  

▪
90Y 0,937 Mev'lik bir 
ortalama enerjiyle β-
parçacıkları yayar. β-
parçacıklarının 
dokudaki ortalama 
penetrasyon aralığı 2.5 
mm’dir.

▪ Enerjinin % 90'ı 5.3 
mm yarıçaplı bir küre 
içinde absorbe edilir. 



▪
90Y izotopu b- salıcı bir izotop 
olsa da içsel çift oluşum yolu 
ile de bozunmaktadır.

▪ İçsel çift oluşumun dallanma 
oranı yaklaşık 32×10-6’dır.

▪Pozitron yok olmasından 
kaynaklı 511 keV enerjili gama 
ışınları PET sistemi ile 
görüntülenebilir. 



▪ İçi 90Y izotopuyla dolu

▪Boyutları 20 mikrometre ile 60 mikrometre
arasında

▪Biyolojik olarak uyumlu, biyolojik olarak
parçalanmaz.



▪Hasta Seçimi

▪Tümör haritalaması – Anjiyografi

▪
99MTC-MAA SPECT/CT  Görüntüleme

▪
90Y Mikroküre Tedavisi

▪
90Y PET/CT Görüntüleme



Bu tedavi için çeşitli doz hesaplama 
yöntemleri tanımlanmıştır:
▪Ampirik yöntemler

▪Ampirik- SIR-Spheres®
▪Vücut yüzey alanı yöntemi - SIR-

Spheres®

▪Dozimetrik Yöntemler
▪Medical Internal Radiation

Dosimetry(MIRD) yöntemi
▪ Partitisyon yöntemi



▪Bu çalışmada, 90Y mikroküre tedavisi 
almış hastalarda, tedavi öncesi 99mTc 
MAA SPECT ve tedavi sonrası 90Y 
PET/CT görüntülerinden, tümör, 
ışınlanmış sağlıklı parankim ve sağlıklı 
tüm karaciğer ortalama dozlarının 
karşılaştırılması amaçlandı.





▪ Dozimetrik çalışmalar, 
Yeditepe Üniversitesi 
Hastanesi’nde 90Y Mikroküre
tedavisi uygulanan 15 
hastada (8F/7M) 
gerçekleştirildi. 

▪ Çalışmada TheraSphere® marka 90Y cam 
mikroküreler kullanıldı.



▪Hastalara yaklaşık olarak 185 MBq 99mTc MAA 
verilerek tüm vücut görüntüleri ve sonrasında 
SPECT ve CT görüntüleri elde edildi.

▪Tüm görüntülerde saçılan radyasyona karşı 
düzeltme uygulanırken, SPECT görüntüleri 
iteratif rekonstrüksiyon ile elde edildi.

▪Elde edilen görüntülerde atenüasyon düzeltmesi 
yapıldı.



▪ CT görüntülerinden tüm karaciğer hacmi, 

▪ SPECT görüntüleri üzerinden
▪ Tc-99m MAA enjekte edilen hacim 

▪ SPECT/CT füzyon görüntüleri üzerinden ise tümör hacmi, VOI 
(Volume of Interest) çizilerek ölçüldü.



▪ Hastalara uygulanması gereken
aktivite partitisyon metodu
kullanılarak belirlendi.



▪
99mTc-MAA SPECT görüntülemesinden elde edilen hacim bilgisi 
kullanılarak, bu hacme verilen ortalama doz değeri:
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90Y için sadece fiziksel azalım dikkate alındığında ve karaciğer dokusu 

için birim aktivite başına doz faktörü. EANM kılavuzu ve TheraSphere® 

yaklaşık 50 alıyor
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LSF : Akciğer şant oranı

TLR : Tümör-Parankim aktivite tutulum oranı



▪ Tc-99m MAA enjekte edilen hacimden tümör hacmi çıkartılarak 
ışınlanmış sağlıklı parankim hacmi belirlendi.

▪ Tümör-Parankim aktivite tutulum oranı (TLR) kullanılarak ışınlanmış
sağlıklı parankim dozu hesaplandı.

▪ Tüm karaciğer hacminden tümör hacmi çıkartılarak sağlıklı tüm 
karaciğer hacmi belirlendi.

▪ Yine TLR kullanılarak sağlıklı tüm karaciğer dozu hesaplandı.



▪ Tedavi sonrası hastaların karaciğer bölgesinden 2 yatak 
pozisyonu ve pozisyon başına 15 dakika sürede 90Y PET/CT 
görüntülemesi gerçekleştirildi.



▪
90Y tedavisi sonrası,    99mTc-
MAA SPECT ile aynı yöntem
kullanılarak
▪ Tümör

▪ ışınlanmış sağlıklı parankim

▪ sağlıklı tüm karaciğer dozları 
hesaplandı. 



▪Elde edilen doz değerlerinin ilişkisi, Bland
Altmann metodu ile, doz değerleri arasındaki 
farklılıklar eş örnekli t-testi kullanılarak 
karşılaştırıldı.





▪ Hastaların yaş ortalaması 57,0 ± 10,9 olup 7’si erkek 8’i 
kadın idi.

▪ Hastalara enjekte edilen ortalama aktivite miktarı: 2,1±0,9 
GBq (aralık: 0,6 – 3,9 GBq) 

Tüm hastalar
Ortalama±SD

(cm3)

Aralık

(cm3)

Tümör Hacmi 192 ± 153 7 – 533

Sağlıklı Işınlanan 

Parankim Hacmi
969 ± 512 108 – 2152

Sağlıklı Toplam 

Karaciğer Hacmi
1945 ± 630 793 – 2813



Parametre

99mTc-MAA 

SPECT

Doz±SD (Gy)

90Y PET/CT

Doz±SD (Gy)
p

Ortalama tümör 

dozu
226,2±162,2 289,8±181,0 0,069

Ortalama Işınlanan 

Sağlıklı Parankim

Dozu

84,0±45,4 102,4±67,7 0,088

Ortalama Sağlıklı 

Tüm Karaciğer 

Dozu

32,3±14,2 28,5±16,1 0,089



r=0,714

p<0,001









▪Her iki görüntüleme yöntemi ile elde edilen 
doz değerleri arasında farklılıklar olsa da, 
99mTc-MAA SPECT görüntülemesi ile tedavi 
sonrası 90Y PET/CT görüntülemesi ile 
belirlenen doz değerleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 



▪Bu anlamlı ilişki, 90Y PET/CT 
görüntülerinden tedavi sonrasında yapılacak 
dozimetrik çalışma ile tedavi başarısının 
değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİM.


