
Nükleer Tıp
Tanı ve Tedavileri



Nükleer Tıp’ta Görüntüleme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Nükleer Tıp sıvı, katı ya da gaz formda radyoaktif kaynaklar kullanılarak 
gerçekleştirilen, moleküler düzeyde görüntüleme ve tedavi bilimi olarak 
tanımlanır. Nükleer Tıp Bölümü’nde gerçekleştirilen uygulamalar 
sayesinde hastalıkların ileri tanı ve tedavisi mümkün olabilmektedir. Kalp 
hastalıklarından, böbrek hastalıklarına, ortopedik problemlerden, tiroid ve 
hormon hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde multidisipliner 
yaklaşımla çalışılmaktadır. 

Hastalara yiyecek / içecek olarak ya da damar yoluyla veya solutularak, 
cilt içine ya da altına enjekte edilerek hedefe yönelik çok düşük oranda 
radyoaktif madde verilir. Verilen bu radyoaktif madde, hedeflenen organ 
ya da dokuya giderek, orada tutulum gösterir. Daha sonra bu bölgeler 
özel kameralarla görüntülenir. Bu işlem sırasında hastanın aldığı 
radyasyon, sağlanan fayda zarar dengesine bakıldığında, oldukça düşük 
düzeydedir. Yapılan tüm bu incelemeler Nükleer Tıp uzmanları tarafından 
değerlendirilir. 



Nükleer Tıp yöntemleri, görüntülemenin yanı sıra, giderek artan bir 
şekilde kanser hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır. 2010 
yıllarından bu yana hedeflenmiş atom tedavileri baş döndürücü hızla 
gelişmektedir. 

Teranostik, hastaya özel ve hastalığa hedefli tanıyla tedaviyi birleştiren 
bir tıp alanıdır.  Radyonüklitler ile yapılan atom tedavilerinin en önemli 
özelliği, aynı ilaçlarla tanının da konulabilmesi ve bu durumun kanser 
tedavisinde sıra dışı bir üstünlük sağlamasıdır. Bu özellik, tedavi 
için verilen ilacın, vücut içerisinde gideceği bölgenin ve hastalıklı 
dokuyu etkileme gücünün tedaviden önce kesin olarak bilinmesini 
sağlamaktadır. Bu yaklaşıma “teranostik” yaklaşım denmektedir. 
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 hücresi gibi hastalıklı hücrelere maksimum hasar vererek, 
hedefe yönelik tedavi yapılmaktadır.

Kanser Tedavisinde Teranostik Yaklaşım 



Akciğer Hastalıklarına Yönelik Uygulamalar
- Pulmoner emboli, yani akciğerde pıhtının tanısında
- Akciğer cerrahisi planlanan hastalarda operasyon 
 sonrası akciğer rezervinin belirlenmesinde

Nükleer Tıp’ta Gerçekleştirilen Uygulamalar

Kalp Hastalıklarına Yönelik Uygulamalar
- Koroner arter hastalıklarının tanısında
- By-pass cerrahisi / stent sonrası değerlendirmede

Ortopedik Hastalıklara Yönelik Uygulamalar
- Gizli kırıkların görüntülenmesinde
- Kemik enfeksiyonlarında
- Kemik metastazlarının görüntülenmesinde

Nörolojik Hastalıklara Yönelik Uygulamalar
-  Bazı felçlerin tanısının konulmasında
-  Bunama tanısında
-  Ameliyatı planlanan epilepsi hastalarında epileptik 
 odağın saptanmasında
-  Hidrosefali tanısında 



Böbrek Hastalıklarına Yönelik Uygulamalar
- İdrar yollarında tıkanıklıkların görüntülenmesinde
- Böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılmasında
- Böbrek enfeksiyonlarının araştırılmasında
- Böbrek transplantasyonlarında

Diğer Uygulamalar 
- Guatr hastalarında
- Çeşitli yemek borusu ve mide hastalıklarında 
- Safra kesesi hastalıklarında
- Akut barsak kanamalarında
- Gizli enfeksiyon şüphesinde
- Lenf yollarının incelenmesinde
- Gözyaşı yollarının incelenmesinde
- Tükürük bezi fonksiyonlarının incelenmesinde

Onkolojik Hastalıklara Yönelik Uygulamalar
- Benign-malign ayrımında
- Tümörlerin evrelenmesinde
- Biyopsi yerinin gösterilmesinde
- Tümör nüksünün saptanmasında
- Kemoterapiye cevabın değerlendirilmesinde
- Radyoterapi’nin planlanmasında



Nükleer Tıp’ta Uygulanan Tedaviler

• Tiroid kanserlerinin tedavisine yönelik “İyot I-131” tedavisi.
• İleri evre hormona dirençli prostat kanseri tedavisi için “Lu-117 
 PSMA” tedavisi.
• İleri evre hormona dirençli kemik metastazları gelişmiş prostat 
 kanserli hastalarda “Ra-223” tedavisi.
• Primer veya metastatik karaciğer tümörlerinde “Y-90” mikroküreler 
 ile yapılan radyoembolizasyon tedavisi.
• Kemik metastazlı hastalarda palyatif ağrı tedavisi.
• Eklem içi sıvı birikimi ve ağrılara yönelik radyonüklid sinevektomi.
• Hipertiroidi (zehirli guatr) tedavisine yönelik “İyot-131” tedavisi. 
• Meme, malign melanom, paratiroid adenomu gibi hastalıklarda, 
 intraoperatif gama probe eşliğinde sentinel lenf nodu çıkarılması.



Dozimetrik hesaplamalar ülkemizde sınırlı sayıdaki merkezlerde 
uygulanabilmektedir. Oysa bu hesaplamalar, tiroid kanseri tedavisinde 
hastanın ihtiyaç duyduğu  radyoaktif madde miktarının doğru tespiti için 
gereklidir. Ayrıca, prostat kanseri gibi tedavilerde, sağlıklı organların, örneğin 
böbreklerin  tedaviden hasar görmemesi için en uygun radyoaktif madde 
miktarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Ek olarak, tiroid kanserinin 
ablasyon tedavisinde uygulanan dozimetrik çalışmalarla ablasyon için 
gereken radyoaktif madde miktarı tespit edilmelidir.

Dozimetrik Hesaplamaların Sağladığı Kazanımlar
• Birçok hastada dozimetriyle tespit  edilen yeterli miktar, ayaktan 
 tedavi sınırında veya aşağısında olmaktadır. Böylece hastalar 
 hastanede yatmadan, birkaç saat içerisinde taburcu edilebilmektedir. 
• Dozimetriyle yeterli miktar tespit edilirse, hastalar gereksiz yere 
 fazladan verilebilecek radyoaktif maddenin yan etkilerinden korunmuş 
 olunmaktadır. 
• Bazı durumlarda, klasik tedavi  aktivitesi miktarı, verilmesi gereken 
 dozların altında kalmaktadır. Bu gibi durumlarda dozimetrik 
 çalışmalarla doğru dozun hesaplanıp verilmesi, hastaları tekrar tedavi 
 alma zahmetinden kurtarmaktadır. 

Teknolojik Alt Yapı

Kişiselleştirilmiş, Hastaya Özel Nükleer Tıp Tedavileri

Az miktarda radyoaktif madde kullanılarak, 
yüksek rezolüsyonlu ve kaliteli görüntü 
sağlanmaktadır. Solunum ve kardiyak 
tetiklemeli PET/BT çekimleri de 
yapılabilmektedir. Bu sayede hastaların 
maruz kaldığı radyasyon miktarı çok 
azaltılmış olmaktadır.  Hastaların gereksiz 
radyasyon almadan ayrıntılı incelemeleri 
yapılmış olmaktadır.  

PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) / BT 
(Bilgisayarlı Tomografi)



Sentez Ünitesi 

SPECT (Tek Foton Emisyon Tomografisi) / 
BT (Bilgisayarlı Tomografi)

Diğer sintigrafik tetkikler bu görüntüleme sistemiyle 
gerçekleştirilmektedir. Bu sistem sayesinde, sintigrafiyle elde edilen 
fonksiyonel görüntünün yanı sıra, BT ile elde edilen anatomik görüntü 
üst üste bindirilerek teşhis doğruluğu artırılmaktadır. Yine bu sistem 
sayesinde, ülkemizde çok az merkezde uygulanabilen dozimetrik 
hesaplamalar özellikle tiroid kanseri, prostat kanseri ve nöroendokrin 
tümörlerinin tedavisinde yüksek doğrulukla yapılabilmekte ve hastalar 
kişiselleştirilmiş radyoaktif madde miktarı ile tedavi edilebilmektedir. 

Prostat veya nöroendokrin tümörler gibi bazı tümörler klasik yöntem 
olan PET/BT de kullanılan FDG’yi tutmaz. Ga-68 radyoaktif maddesiyle 
işaretli bileşiklerin yardımıyla, klasik FDG PET görüntülemesiyle 
gerçekleştirilemeyen prostat kanseri veya nöroendokrin tümör 
görüntülemesi yapılabilmektedir. Yine bu sentez ünitesi yardımıyla 
yeni geliştirilen birçok radyoaktif bileşik kullanılarak farklı amaçlı PET 
görüntülemenin gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir. 



Üre Nefes Testi

Kemik Mineral Dansitometresi (DEXA)

Kemik mineral kaybının ölçümünde kullanılan dual enerjili X-ray 
absorbsiometre adı verilen bir cihazdır. Kemik dansitometrisi sıklıkla 
menopoz sonrası kadınları etkileyen ancak erkeklerde de görülebilen 
osteoporozun tanısında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra DEXA 
osteoporoz ve kemik kaybına yol açan diğer durumlarda tedaviye 
verilen cevabın değerlendirilmesinde de etkili olmaktadır.   

Gastrit ve peptik ülsere yol açan bir bakteri olan helikobakter pilorinin 
tespit edilmesine yarayan basit ve güvenilir bir tetkiktir.

Helikobakter pilori, insanlarda mide veya onikiparmak bağırsağı (ince 
bağırsağın ilk kısmı) mukozasına yerleşerek çoğalan ve gastritten 
ülsere, mide kanserinden mide lenfomasına kadar değişen geniş bir 
yelpazede mide hastalıklarına neden olan bir bakteridir. Helikobakter 
pilori tanısını doğru koyabilmek, ülser tedavisinde ilk basamaktır. 
Ayrıca daha ciddi sindirim sistemi problemlerinin önüne geçilmesini de 
sağlamaktadır. 



Gama Probe

Gama probe, düşük miktardaki radyoaktif 
maddeleri tespit edebilen kalem şeklinde 
bir probe olup cerrahi sırasında sentinel 
lenf nodu (SNL) örneklemesinde kullanılan 
bir tıbbi cihazdır. Meme kanseri ve malign 
melanom başta olmak üzere birçok tümörün 
gidebileceği ilk lenf nodu bu cihaz yardımıyla 
çıkartılmaktadır. Ameliyat öncesinde, ameliyat 
sabahı veya bir gün öncesinden Nükleer Tıp 
bölümünde, deneyimli Nükleer Tıp hekimi 
tarafından özel yöntemlerle SLN bulunur, lenf 
nodu işaretlenir ve hasta cerrahiye yönlendirilir. 
Cerrahi sırasında, önceden işaretlenen SLN 
Gama Probe yardımıyla cerrah tarafından 
çıkartırılarak materyal frozen yapılmak üzere 
patolojiye gönderilir. Patoloji sonucunda kanser 
hücreleri saptanması durumunda o bölge 
tamamen temizlenir. Eğer kanser hücreleri 
saptanmazsa o bölgeye gereksiz işlem 
yapılmaz. Böylece, ameliyat süresi kısalır ve 
ameliyat sonrası komplikasyonlar azaltılmış 
olunur.

Tiroid 
Uptake

Tiroid uptake 
testi, tiroid bezinin 
fonksiyonunu 
değerlendirmede 
kullanılan bir 
yöntemdir. 
Radyoaktif iyotun 
ağız yoluyla 
içilmesinin 
ardından tiroid 
bezinde tutulan 
radyoiyot oranını 
belirlemek 
için kullanılır. 
Hipertirodi 
nedeniyle verilecek 
I-131 miktarının 
belirlenmesi, 
hipertiroidiye yol 
açan hastalıkların 
ayırıcı tanılarının 
yapılması ve 
tiroid kanseri 
nedeniyle ameliyat 
olan hastalarda 
radyoaktif iyot 
tedavi dozunun 
hesaplanması için 
yol göstericidir.



Özel Mimarı Yapı
Hastanemizin, Nükleer Tıp bölümünü farklılaştıran noktalardan biri de 
özel olarak tasarlanan mimarisidir. Geniş hasta odaları, koridorları ve 

ışıklandırma sistemi gibi mimari detaylarda, tedavi görecek hastaların 
konforu ve sağlığı ön planda tutulmuştur. Bölüm içi mekan planlaması 

radyasyon yoğunluk alanlarına bağlı olarak düzenlenmiştir. Böylelikle 
hem hastaların hem de çalışanların radyasyona maruziyeti minimum 

seviyelerde tutulmuştur. Tedavi odalarında oluşturan, gün ışığı 
şeklindeki özel ışıklandırma sistemi de hastaların tedavi sırasındaki 

konforunun artırılması amaçlanmıştır.
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