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Nükleer Tıp

• Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde açık radyoaktif 
kaynakların kullanıldığı bilim dalıdır.

• Tanı ve tedavi amacıyla radyonüklidler hastalara direkt olarak 
uygulanmakta ve hastalar belirli sürelerde radyasyon kaynağı 
olmaktadır.

• Bu nedenle hastalar, çalışanlar ve toplum için radyasyon korunma 
kurallarının dikkatle uygulanması gerekmektedir.



RADYASYON ÇEŞİTLERİ

Tanecik özellikte Elektromagnetik özellikte
• Alfa, Beta ışınları X-ışınları (Radyoloji ve Nükleer Tıp)

(Tedavide kullanılır) Gama ışınları (Nükleer Tıp)                                 
(Tanıda kullanılır)

• Pozitron

(Tanıda kullanılır)

X-ışını tüpü
Radyonüklid jeneratörü



Nükleer Tıp-Tanı

*TAEK Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 
Ek-4 Tıbbi Işınlamalar İçin Doz, Doz Hızı ve Aktivite Referans Seviyeleri



Nükleer Tıp-Tedavi

*TAEK Radyonüklit Tedavisi Gören Hastaların Taburcu Edilmesine İlişkin Kılavuz (RSGD-KLV-009)

Clemens Kratochwil, Frederik L. Giesel, Melsa Stefanova et al. PSMA-Targeted Radionuclide 

Therapy of Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer with 177Lu-Labeled PSMA-617. J Nucl

Med. 2016;57:1170-1176.



Nükleer Tıp-Hibrit Görüntüleme

Fotonların atenüasyonu
prensibine dayanır.
yapısal / anatomik bilgi

sağlar

Raiotracerin organda 

dağılımı ile elde edilen 
foton deteksiyonundan

fonksiyon / fizyoloji biligisi

sağlar

CT PET, SPECT

PET/BT SPECT/BT

PET/MR



Radyasyondan Korunmada Temel Prensipler

• Nükleer tıpta tanısal, terapatik ve hibrit görüntüleme sistemlerinde hastaların
direkt radyasyon kaynağı olmasına bağlı faydalı uygulamaların aksatılmadan,
kişilerin ve toplum üyelerinin maruz kalacağı radyasyon dozunu mümkün
olabildiği kadar düşük düzeye indirerek kişilerin ve toplumun korunmasını
sağlamaktır.

• Radyasyon güvenliği amaç ve hedefine erişebilmek için radyasyon korunması
International Commission of Radiation Protection (ICRP, Uluslararası
Radyasyondan Korunma Komisyonu) tarafından yayınlanan 26 No'lu raporda bir
doz sınırlama sistemi önerilmiştir.



ICRP Doz Sınırlama Sistemi

• JUSTİFİKASYON (Gereklilik): İyonlayıcı radyasyonla yapılacak her
türlü çalışmadan net bir yarar sağlanmalıdır.

• OPTİMİZASYON (ALARA Prensibi): Radyasyon ile çalışan kişiler
tarafından maruz kalınan tüm radyasyon dozları, ekonomik ve
sosyal koşullar da göz önüne alınarak, mümkün olduğu kadar
düşük tutulmalıdır.

• DOZ SINIRLARI: Kişilerin maruz kaldıkları eşdeğer radyasyon
dozları normal şartlar altında ICRP tarafından önerilen sınırları
aşmamalıdır.



ICRP Doz Sınırları

Doz Sınırları

Mesleki Toplum

Etkin Doz 20 mSv/yıl *
Tek bir yılda 50 mSv

1 mSv/yıl*
Tek bir yılda 5 mSv

Yıllık Eşdeğer Doz

Göz Merceği 20 mSv 1 mSv

Cilt 500 mSv 50 mSv

El-Ayak 500 mSv -

*Ardışık 5 yılın ortalaması



Radyasyondan Korunma 

Dış Radyasyondan Korunmak İç Radyasyondan Korunmak



Zaman

Tıbbi işlemlerde radyasyon üretilebilen bir cihazın kullanılması ya da 
radyoaktif bir kaynak kullanılması durumunda bu ortamlarda ne kadar az 

zaman geçirilirse o kadar az radyasyon dozuna maruz kalınır.



Mesafe

Tıbbi işlemlerde radyasyon üretilebilen bir cihazın kullanılması ya da 
radyoaktif bir kaynak kullanılması durumunda ışınlamanın süresince aradaki 

mesafe ne kadar fazla ise o kadar az radyasyon dozuna maruz kalınır.



Zırhlama

Tıbbi işlemlerde radyasyon üretilebilen bir cihazın kullanılması ya da 
radyoaktif bir kaynak kullanılması durumunda radyasyon kaynağı ile kişi 

arasına uygun bir engel olması durumunda en az radyasyon dozuna maruz 

kalınır.



Planlı Çalışma

Tanı

Tedavi

Hibrit 
Görüntüleme

***Nükleer tıp merkezlerinde yapılacak her türlü işlemde 
gerek hastanın gerek toplumun gerekse çalışanın radyasyon
maruziyetini en aza indirmek için öncelikle
PLANLI ÇALIŞMAK gerekiyor.



Nükleer Tıpta Kalite Kontrol ve Kabul Testleri

DOZ KALİBRATÖRÜ

Gama 
Kamera

SPECT/BT

PET/BT PET/MR

Uptake 
Probu

Kemik 
Dansitometresi



• Hastaya uygulanacak aktivite miktarını ölçer.

• Bu nedenle ölçümler doğru ve kesin bir şekilde yapılmalıdır.

• Aynı zamanda doz kalibratörü testlerinin gerekli görüldüğü ve istenildiği durumlarda yapılması gerekmektedir.

DOZ KALİBRATÖRÜ



İnternal Dozimetri

• Hastaların radyasyon güvenliği açısından radyonüklid tedavilerde 
gerekliliğin yanı sıra hastaya uygulanacak tedavi miktarı önemlidir.

• Hastalara uygulanacak radyasyon miktarının belirlenmesinde;
*Sağlıklı organ ve dokuların korunması
*Tümöre yeterli radyasyon dozunun uygulanması
gerekmektedir.



İnternal Dozimetri CTF Deneyimi

• Tiroit kanseri ablasyon tedavisi

• Tiroit kanseri uzak metastaz tedavisi

• Lu-177-Dota-Tate Tedavisi

• Lu-177-PSMA Tedavisi

• Hipertiroidi Tedavisi

Uygulanan Akt. 

Miktarı (mCi) Böbrekler Karaciğer Dalak Kemik İliği Tüm Vücut

ORTALAMA

138,37±44,91 2,91±1,60 1,09±0,88 5,96±3,51 0,09±0,03 0,17±0,09

MIN. 45 1,12 0,65 1,41 0,06 0,08

MAK. 242 7,7 8,02 11,61 0,22 0,61

100 mCi Lu-177 Dotatate Başına Maruz Kalınan Organ Dozları (Gy)

Maksimum Güvenli Uygulanabilir 
Aktivite Miktarıları

Böbrekler Kemik İliği 

ORTALAMA

~ 800 mCi ~ 2222 mCi

MIN.

~ 1915 mCi ~ 3333 mCi

MAK.

~ 300 mCi ~ 909 mCi



• Article 4 – def. 81:

(81) "radiotherapeutic" means pertaining to radiotherapy, 
including nuclear medicine for therapeutic purposes;

• Article 56 – paragraph 1:

Optimisation

1. Member States shall ensure that all doses due to medical 
exposure for radiodiagnostic, interventional radiology, planning, 
guiding and verification purposes are kept as low as reasonably 
achievable consistent with obtaining the required medical 
information, taking into account economic and societal factors.

For all medical exposure of patients for radiotherapeutic
purposes, exposures of target volumes shall be individually 
planned and their delivery appropriately verified taking into 
account that doses to non-target volumes and tissues shall be as 
low as reasonably achievable and consistent with the intended 
radiotherapeutic purpose of the exposure.



Radyonüklidlerin Bölüm içi Depolanması ve Transferi

Doz hızı 24 mR/sa

Doz hızı 0.24 mR/sa

Radyonüklid taşıma arabası

Katı radyoaktif atık
taşıma arabası Enjektör Taşıma Kabı

Enjektör zırhı

Radyonüklid taşıma arabası



RadyoFarmasötik hazırlama

• Enjektör kılıfı ve pozisyonu • Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolü



RadyoFarmasötik Hazırlanması ve Kullanımı



• Vialden doz çekerken 
forceps veya pensler 
kullanılmalı doğrudan elle 
temas edilmemelidir.

Radyasyon kaynaklarının kurşun muhafazından çıkarılması

Forseps ve Maşalar



Monitoring

Alan Monitoring

Gözetimli 
Alan

Denetimli 
Alan

Gözetimsiz 
Alan

Dozimetri

Yüzük, Yaka, 
Göz vb.

Personel Monitoring



Kontaminasyon

• Kontaminasyon durumunda ilgili 
RKS uzmanına haber verilmelidir.

• İzin verilen radyasyon doz hızı 
limitleri üzerinde 
dekontaminasyon uygulanmalıdır.

• Dekontaminasyon sonucu izin 
verilen sınırların altında doz hızı 
ölçülememesi durumunda 
KONTAMİNASYON uyarısı asılarak 
alana girişlerin yasaklanması 
gerekmektedir. 



RADYOAKTİF  ATIKLAR
(Nükleer Tıp)

• Nükleer tıpta katı atıklar
Kullanılmış enjektörler, iğneler, şişe tıpaları, eldivenler, kurulama kağıtları, radyofarmasötik
şişeleri, kullanılmış gazlı bezler, pamuklar,....vs'dir. 

• Sıvı atıklar
Enjeksiyon sonrası kan örnekleri, hasta idrarı, kullanılan malzemenin yıkama amaçlı sıvı 
atıkları...vs'dir.

• Gaz atıklar
İyotlu bileşiklerin buharlaşarak havaya karışmaları, akciğer ventilasyon çalışmaları 
sırasındaki Xe-133 ve Tc-99m DTPA aerasöllerinden havaya karışan radyoaktif gazlardır. 



Katı Atıkların ıslahı

• Katı atıklar iki ayrı toplama kabında toplanırlar. 

• Yarılanma süresi saat mertebesinde olanlar (örneğin,Tc-99m yarılanma süresi 6 saat) bir arada, yarılanma 
süresi günler mertebesinde olanlar (örneğin I-131 yarılanma süresi 8 gün) geçici olarak bir arada toplanır.

• Geçici toplama kaplarındaki katı atıklar alınarak katı atık bekletme hücrelerine kaldırılır.

• Atık torbası yüzeyinden radyasyon ışınlama seviyesi ölçülür. Ölçüm sonucu poşet üzerine etiketlenir. 
Ayrıca kayıt defterine yazılır.

• Katı atıkların tahliyesine geçilmeden önce en az 10 yarılanma süresi kadar bekletilmeleri 
gerekmektedir. 

<100 µR/saat ışınlama seviyesi olanlar tahliye edilir.



Sıvı Atıkların Islahı

• Sıcak oda içindeki çok düşük miktardaki aktiviteler ve RIA tüplerinin sıvı atıkları 
doğrudan kanalizasyon ile tahliye edilir. 

• Radyoiyot (I-131) tedavisi gören hastaların idrarlarıyla atılan sıvı radyoaktif 
atıkların tahliyesi özel işleme tabii tutulur. 

• Sıvı I-131 atıkları bekletme tanklarında tutulur.

• TAEK mevzuatı gereğince <10 Bq/ml sınırından daha düşük seviyelerde 
kanalizasyona verilir. 



Eğitim

Radyasyon Güvenliği




