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Branduolinė medicina

• Diagnostika  

• Hibridinis vaizdinimas (diagnostika, diagnostika+terapija)

• Terapija (klasikinė)

• Molekulinė terapija/personalizuota terapija



Šiuolaikinė branduolinė medicina 

• Informacinės 
technologijos

• Metrologija

• Statistika

• Matematika

• Kokybės 
valdymo 
sistema

• Radiacinė 
sauga



Šiuolaikinė branduolinė medicina (BM)

• Pagal 2018 m. World Nuclear Association paskelbtus duomenis, kiekvienais metais pasaulyje atliekama virš 
40 mln. branduolinės medicinos procedūrų ir šis skaičius auga 5 % kasmet. 

• Pasaulyje yra daugiau nei 10 000 ligoninių, kuriose atliekamos BM procedūros.

• Terapija sudaro apie 10 %.

• Lietuvoje nuo 2017 iki 2020, dvylikai populiariausių procedūrų atlikimas padidėjo ~14 %.

American Nuclear Society

Apie 10 % PET/KT procedūros su 18F

http://www.ans.org/


Lietuvoje medicinoje naudojami radionuklidai 

Diagnostikai:
99mTc

123I

131I

18F 

Planuojama naudoti 
90Y
177Lu
166Ho

Su < 17 MeV ciklotronu
64Cu
89Zr ir t.t.

Terapijai: 
131I
223Ra

Planuojama naudoti 
Su 7,5 - 18 MeV ciklotronu
13N
15O
11C
18F

Su  < 17 MeV ciklotronu

124I; 123I; 201Ti
68Ga
64Cu ir t.t.

18F-FDG
18F-Florbetaben
18F-Choline

(99mTc-MAA,  99mTc-MDP, 

99mTc-DTPA,  99mTc-MAG3, 

99mTc-DMSA ir t..t

MDP – metilendifosfonatas skirtas kaulų scintigrafijai atlikti 
MAA – makroagreguotas albuminas plaučių scintigrafijai



Bekerelis

• Bekerelis taip pavadintas fiziko Antuano Anri Bekerelio garbei.

• Bekerelis nusako, kiek nestabilių branduolių suskyla per vieną
sekundę. Vienas bekerelis parodo, kad per vieną sekundę
suskilo vienas nestabilus branduolys.

• 1 Ci = 3,7×1010 Bq.

• Bekerelis yra labai mažas vienetas, apie 4000-5000 Bq yra
žmogaus kūne (40K).

• Branduolinėje medicinoje naudojamas ruožas nuo kBq iki GBq.

130 Bq/kg

http://hps.org/publicinformation/ate/faqs/faqradbods.html



https://www.sciencefocus.com/science/how-many-bananas-would-i-need-to-eat-to-become-radioactive/



Fizinės radionuklidų charakteristikos 
• Radioaktyviojo nuklido pusėjimo trukmė 

• Spinduliuotės energija

• Aktyvumas (kBq, MBq, GBq)

• Skilimo rūšis 

• Fizinės–cheminės savybės

• Gavimo metodas (reaktorius, ciklotronas)

Ilgas skilimas -> Terapijai 

Trumpas skilimas -> Diagnostikai 

Maža dozė - diagnostikai

Terapinių radionuklidų charakteristikos
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Atvirieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai:
• Diagnostiniai: 99mTc, 131I, 123I, 18F, 68Ga ir t.t. 
• Terapiniai: 131I, 89Sr, 90Y, 177Lu, 166Ho, 223Ra ir t.t. 

Uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai:

• Kalibravimo: 22Na, 137Cs, 57Co, 60Co, 133Ba, 68Ge ir kt.

Pagrindiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, naudojami 
branduolinėje medicinoje



Branduolinė medicinos diagnostika

Gama kamera

Diagnostinė branduolinės medicinos įranga, kuri fiksuoja
ir vaizduoja radiofarmacinių preparatų susikaupimą
paciento organizme.

• Gaunamas 2D vaizdas (iš 3D vaizdo);

• Stačiakampis detektorius (NaI(Tl)) apie 40 x 54 cm;

• Sudaro 4 baziniai komponentai (kolimatorius,
detektorius, kompiuteris, rėmas su stalu).

Hal Anger, 1953, https://tech.snmjournals.org/content/33/4/250



Gama kamera

Eur J Nucl Med Mol Imaging (2016) 43:1723–1738
DOI 10.1007/s00259-016-3415-4https://radiologykey.com/the-gamma-camera-basic-principles/



Kolimatoriai

https://www.nuclearfields.com/collimators-nuclear-medicine.htm
T. Ito et al., Experimental evaluation of the GE NM/CT 870 CZT clinical SPECT system equipped with WEHR and MEHRS collimator,  
2021

Mažos energijos: Tl-201, Tc-99m, I-123
Vidutinės energijos: Ga-67, In-111, Lu-177
Didėles energijos I-131

https://www.nuclearfields.com/collimators-nuclear-medicine.htm
https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Ito%2C+Toshimune


SPECT
Vieno (pavienių) fotono (-ų) emisijos tomografijos (SPECT) įranga – diagnostinė branduolinės
medicinos įranga, kuri fiksuoja, registruoja ir kiekybiškai nustato radiofarmacinio preparato
susikaupimą paciento organizme ir sukuria tomografinį radiofarmacinio preparato pasiskirstymo
paciento organizme vaizdą.



Šiuolaikinės SPECT sistemos

Siemens Symbia Intevo Excel SPECT/CT

GE NM/CT 870 CZT SPECT/CT

Mediso AnyScan SC SPECT/CT

https://healthcare-in-europe.com/en/radbook/molecular/619-siemens-healthineers-symbia-intevo-excel.html

https://mediso.com/product/anyscanr-family/anyscanr-sc

https://www.gehealthcare.com/products/molecular-imaging/nuclear-medicine/nm-ct-870-czt



SPECT detektoriai ir fotonų registravimas

• Nal(Tl)

• CZT

J.S.Lee, Advances in imaging instrumentation for nuclear cardiology, 2017



Hibridinis vaizdinimas

https://www.robots.ox.ac.uk/~jmb/lectures/InformaticsLecture7.pdf

Hibridinė branduolinės medicinos įranga – diagnostinė branduolinės medicinos įranga, kurioje įdiegta kompiuterinės
tomografijos ar magnetinio rezonanso tomografijos sistema.

• SPECT/KT
• PET/KT
• PET/MRT



Pozitronų emisijos tomografijos PET/CT procedūra

https://uofuhealth.utah.edu/huntsman/cqci/clinical-patient-imaging/information-for-patients.php



PET įranga

Pozitronų emisijos tomografijos (PET) įranga – diagnostinė branduolinės medicinos įranga, kuri pacientui
paskyrus radiofarmacinio preparato, kurio sudėtyje yra pozitronus spinduliuojančių trumpaamžių radionuklidų,
fiksuoja, registruoja, kiekybiškai nustato ir analizuoja fotonus, gaunamus anihiliuojant pozitronams ir
elektronams, bei sukuria trimatį tomografinį vaizdą, kuriame vaizduojamas radiofarmacinio preparato
susikaupimas paciento organizme.



18F-FDG procedūros seka

20 mm volframo apsauga18F-FDG transportavimo 30 mm volframo konteineris

Paciento paruošimas 



Branduolinė terapija

• Taikoma nuo 1946;

• Tikslinga radionuklidų terapija;

• Administruojama atsižvelgiant į paciento svorį, kūno 
paviršiaus plotą, naviko lokalizaciją ir t.t;

• Molekulinė terapija (personalus gydymas pagrįstas 
vaizdais). Panaši į spindulinę terapiją, individualiai 
administruojama;

• Privaloma dozimetrija.



Radionuklidų terapija (molekulinė terapija)

Sr-89: 150 MBq

Sm-153: 37 kBq/kg 

Ra-223: 55 kBq/kg (6 ciklai)

I-131: 1.85 GBq - 7.4 GBq (dažniausiai fiksuotos dozės)

Lu-177: 4-6 ciklai  (~7 GBq × 4, intervalas apie 2 mėn)



Dozimetrija



Dozimetrija: I-131 pavyzdys

RUI - suteikimas po 24 val.
M- skydliaukės masė



Ra-223 kritinių ir kitų organų apšvitos
vertinimas

Cite this article as: Flux GD. Imaging and dosimetry for radium-223: the 
potential for personalized treatment. Br J Radiol 2017; 90: 20160748



Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena

Ribinės dozės pagal HN 73:2018

• Efektinė dozė 20 mSv per metus; 

• Ribinė lygiavertė dozė akies lęšiukui – 20 mSv;

• Lygiavertė dozė odai, galūnėms (plaštakoms ir pėdoms) - 500 mSv. 

Vidinė apšvita

Išorinė apšvita

Darbo vietų stebėsena



Vidinei apšvitai įvertinti naudojami

• SPECT

• Viso kūno HPGe detektorius;

• Skydliaukės aktyvumo matuoklis su natrio jodido Nal(TI) 
detektoriumi;

• Viso kūno (HPGe) ir skydliaukės (NaL(TI)) matavimai atliekami 
Radiacinės saugos centre;

• Biologinių medžiagų tyrimas.



Išorinės apšvitos individualiųjų dozių tyrimai

Profesinės apšvitos stebėsena vykdoma su pasyviais dozimetrais:

• Termoliuminescencinė dozimetrija (TLD)

• Filmai

• Optiškai stimuliuojamos liuminescencijos dozimetrai ir kt.

TLD minimali detektuojama dozė yra pakankami didelė ~ 50 mikroSv (kai dozimetro nešiojimo periodas 3 mėnesiai)

OSL užfiksuojama dozė ~ 20 mikroSv.



Elektroniniai personaliniai dozimetrai

APD POLIMASTER PM1610B-01 (Geiger-Muller tube detector). 
APDs were calibrated and verified once per year by the Vilnius 
Metrology Centre. 
APD provides measurement of personal dose equivalent Hp(10) 
between 0.001 μSv - 24.0 Sv.
The energy range 48 keV - 3 MeV (±30%) and  0.05 μSv to 20.0 Sv for 
continuous and pulsed photon radiation

Darbuotojų apšvitos ilgalaikiam vertinimui ir stebėsenai naudojami personaliniai elektroniniai 
dozimetrai POLIMASTER PM1610B-01. 
Dabar naudojame The Thermo Scientific™ EPD TruDose



Personalinio dozimetro grafikas



PET/KT tyrimų metu personalo gaunamos dozės



Rankų apšvitos kontrolė



Pacientų apšvitos kontrolė branduolinėje 
medicinoje
• Diagnostiniai atskaitos lygiai

• Matavimai su fantomais

• Kalibraciniai bandymai



Antropomorfinis fantomas (VIRTUAL HUMAN MALE PELVIS 
PHANTOM MODEL 801-P)

CIRS has combined this anatomical detail with our advanced tissue mimicking technology. The phantom is made from proprietary epoxy 

materials that mimic the density and radiation attenuation properties of human tissue within 1% from 50 keV to 25 MeV. It contains 
anatomically precise bone, cartilage, spinal cord, vertebral disks, muscle, intestines, bladder, prostate, rectum and interstitial fat.



Fantomai

Jaszczak

NEMA-IEC SUV verčių KT dalies
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• Radiofarmacinio preparato aktyvumo matuokliai;

• Automatiniai injekavimo prietaisai;

• Laminarinės traukos švinuotos spintos;

• Fantomai;

• Taršos matavimo įranga ir kt.

Kita branduolinės medicinos įranga



Metrologija branduolinėje medicinoje

Pirminių metodų pagalba sukuriami radionuklidų šaltiniai, kurie 
naudojami kalibravimui;

Antriniai radionuklidų standartizavimo metodai taikomi BM.

Aktyvumas turi būti ne mažesnis kaip 100 kBq ir iki 200 GBq;

Įvairių kintamųjų, turinčių įtakos matavimo rezultatui sąlygos:

• Radioaktyviojo nuklido pusėjimo trukmė;

• Spinduliuotės energija;

• Aktyvumas (kBq, MBq, GBq);

• Skilimo rūšis;

• Fizinės–cheminės savybės;

• Matavimo geometrijos poveikis.

BIPM

National Metrology Institutes
(National Physical Laboratory and Czech

Metrology Institute)

Secondary Standards Laboratory
(Center for Physical Sciences and Technology, 

Metrology Department, Ionizing Radiation
Metrology Laboratory)

Reference Instrument (Capintec CRC-15R and
Fidelis)

Field Instrument

(Veenstra VDC-404, Veenstra VDC-405, Veenstra VIK-202,
COMECER PITAGORA, Capintec CRC-15R, PTW – CURIEMENTOR
2, LEMER PAX ScintiDose, ATOMLAB 100)



Jonizacinės kameros atsako priklausomybė nuo aukščio ir nuo šaltinio 
geometrijos 

National Physical Laboratory Good Practice Guide No. 93. Protocol for establishing and maintaining the 

calibration of medicine radionuclide calibrators and their quality control, 2006, NPL

Jonizacinės kameros erdvinis jautris



Įrangos parametrai ir kiti veiksniai, priklausantys 
nuo aktyvumo matuoklio

Radiofarmacinių preparatų 
kokybės kontrolė

Darbuotojų radiacinė sauga

Pacientų radiacinė sauga

Branduolinės medicinos įrangos
kokybės kontrolė

Kvantifikacija



Radiofarmacinių preparatų kokybės kontrolė

Dr. Maggie Cooper, RADIOPHARMACEUTICAL CHEMISTRY OF TECHNETIUM

99mTc ir 99Mo



Lietuvos ligoninių branduolinės medicinos skyriuose naudojamų radionuklidų 
kalibratorių palyginamųjų matavimų su antriniu etalonu rezultatai
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Ateitis

SPECT

Nauji detektoriai

Medicininių rentgeno ir branduolinės 
diagnostikos procedūrų optimizavimas 
naudojant antropomorfinius fantomus 
ir pasitelkiant dirbtinį intelektą

https://jnm.snmjournals.org/content/62/12/1805.abstracthttps://doi.org/10.1038/s41598-019-40710-7



PET/MRT SPECT/MRT personalo dozimetrijai tinkami prietaisai



Kompaktinių ciklotronų gamyba

https://www.oncomed-
solutions.com/solutions_cyclotron_abt_molecular_imagining_inc.php

https://www.espace-sciences.org/sciences-
ouest/260/actualite/un-cyclotron-contre-le-cancer



Radiofarmacija

• Ciklotronas Lietuvoje (radionuklidų gamybai)

• Nauji junginiai

https://www.mdpi.com/1420-3049/22/8/1282/htm

Ateities perspektyvos TAT terapija: (Targeted-Alpha-Therapy)


