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I. Amaç
Bu kilavuzun hazirlanis amaci Nükleer Tip uzmanlarina tek kan örnegi kullanilarak tübüler radyofarmasötiklerin klirensinin
hesaplanmasinda izlenecek adimlari tanimlamak, olasi hata nedenlerini belirterek, güvenilir 'bir yöntem izleyerek ölçümün yapilmasini ve degerlendirilmesini saglamak için
yol göstermektir.
II. Genel Bilgi ve Tanimlar
Kuramsalolarak ekstraksiyon orani
%100 olan bir maddenin plazma. klirensi
böbrek kan akimi (RBF) miktarini gösterir.
Bu degere en yakin olan PAH'in ekstraksiyon
orani %90 civarindadir. RBF'un degerlendirilmesinde rutin uygulamada en kolay kullanilan radyoaktif iyat Ile isaretlenmis olan
ortho-iodo hippurat'in (131-0IH) ekstrak-
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siyon orani daha düsük olup %70-85
arasindadir. Bu nedenle 131-OIH ile ölçülen
ve beklenen RBF' den daha düsük olan
klirens degeri efektif renal. plazma akimi
(ERPF) olarak isimlendirilir. ERPF 131-OIH
veya 123-0IH ile ölçülebilir (1-3). Ancak bu
iki radyofarmasötik ülkemizde nadiren kullanilmaktadir.
99m Tc -MAG3ve 99m Tc -EC gibi
diger tübüler ajanlarin klirensleri hesaplanabilir, ancak ERPF olarak adlandirilamazlar.
99m Tc -MAG3 ün klirensi hippuran
klirensine göre %30-40 oraninda daha düsüktür. 99m Tc -EC nin klirens hizi ise
hippurana göre daha fazladir. Bu nedenlerle
bu radyoaktif maddelerin klirensleri için
farkli formüller ve adlandirmalar kullanilmistir. Yüksek oranda proteinlere baglandigi,
glomemllerden süzülmedigi için dogrudan
tübüler fonksiyonu yansitan 99mTc-MAG3
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klirensi Bubeck tarafindan TER= tubuler
extraction rate) olarak adlandirilmistir (4).
Literatürde 99mTc-MAG3 ve 99mTc-EC
.klirens degerlerinin regresyon formülleriyle
ERPF degerine dönüstüren formüller yayinlanmis olmasina ragmen, bu formüllerin
.kullanilmasinin dogrulugu tartismalidir. Ayrica 99mTc-MAG3 ve 99mTc-EC'nin tekrarlanabilir olmadigini, bu nedenle klirens degerlerinin hasta takibinde kullanilmasini
önermeyen yazarlar oldugu gibi, tam tersini
savunanlar da m('vcuttur.
Renal ajanlarin klirenslerinin ölçümü tek enjeksiyon-çoklu örnekleme yöntemi ile biexponansiyel fonksiyon kullanilarak yapilabilir. Enjeksiyon sonrasinda 9-12
kan örnegi alinarak asagidaki formüle göre
elde edilen egrinin altinda kalan alanin
enjekte edilen doza bölünmesiyle klirens
degeri hesaplanir (5).
P(t)= Ae-a1t+ Be-a2t

Ancak rutin uygulamada çoklu kan
örneklernesi yapilmasinda zorluklar vardir.
Bu nedenle tek enjeksiyon-tek kan örnegi
kullanan yöntemler gelistirilmistir~ Bu kilavuzda tek kan örnegi ile yapilan ölçümlerden
söz edilecektir.
lll. Endikasyonlar
1. Böbrek fonksiyonlarinin etkilenebildigi
renal veya sistemik hastaliklarda böbrek
fonksiyonunun degerlendirilmesi ve izlenmesi.
2. Nefrotoksik ilaç kullaniminda böbrek
fonksiyonlarinin degerlendirilmesi ve
izlenmesi (Siklosporin, kemoterapötikler
gibi).
3. Transplant böbrek fonksiyonlarinin degerlendirilmesi ve izlenmesi.
Kontrendikasyon: Bilinmiyor.
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IV. Uygulama Yöntemi
1. Hasta Hazirligi:
(Dinamik
Böbrek
Sintigrafisi
Kilavuzu'na bakiniz). Vücut alani hesabi
için hastanin boyu ve kilosu bilinmelidir.

2.

Radyofarmasötik:
131-0IH,
123-0IH,
99mTc-MAG3,
99mTc-EC.
Doz: Sadece klirens ölçümü yapilacak
ve görüntülerne yapilmayacak ise
eriskin hasta için minimum doz 131OIH (veya 123-0IH) için 2 MBq dir.
99mTc-MAG3 ve 99mTc-EC için de
gerekli minimum aktivite 2 MBq dir.
Es
zamanli
olarak
görüntülerne
yapilmasi planlaniyorsa rutin uygulama
için geçerli olan dozlar
kullanilir.

3. Dozun, standard solüsyonun ve kan örneklerinin hazirlanmasi
a)Ölçüm yapilan tüm elliazlarm kalite
kontrollerinin yapilmis olmasi gerekir.
b)Standard hazirlanmasi için ayni haciriideki iki enjektöre es miktarda radyoaktif
madde çekilmelidir. Hata olasiligini
azaltmak için hacimler 1 ml'nin altinda
olmamalidir. Gerekirse serum fizyolojik
ile hacim tamamlanabilir. Biri enjeksiyon için, digeri standard solüsyon hazirlanmasi için kullanilacaktir. Es miktarda
aktivite çekilmesini saglamak için
aktivite ölçümü veya agirlik yöntemi
kullanilabilir. Aktivite ölçümü için doz
kalibratörü, kuyu sayaci veya gama kamera kullanilabilir. Ayni konumda ve
ayni kosullarda sayim yapilmalidir. Enjektörler dedektöre çok yakin veya çok
uzak mesafeden sayilmamalidir. Sayim
sirasinda kullanilan matriks ve sayim süresine dikkat edilerek 'pixel over' ve
saturasyon olmamasina dikkat edilmelidir. Ölçüien zemin aktivite degeri çikarilmalidir. Aktiviteler arasindaki fark
%5'i geçmemelidir. Alternatif olarak her
iki enjektör agirligi tartilarak esitlik
kontrol edilebilir. Bu yöntemin daha
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dogru sonuç verdigi düsünülmektedir
(GFR kilavuzuna bakiniz).
c)Standart solüsyon hazirlanmasi için: 50
ml hacmindeki volümetrik balon sise
stok solüsyon olarak isaretlenir ve yariya
kadar su doldurulur. Aktivite l'ml lik
enjektör ile çekilir. Kuyu sayacin ölü
zamana girmemesi için !.5 mCi'den
fazla aktivite olmamasina dikkat edilmelidir. Aktivitesi ve ölçüm zamani kaydedilir. Volümetrik siseye aktivite aktanlarak 50 ml'ye tamamlanir. Agzi sikica
kapatilarak en az 5 saniye çalkalanir.
Enjektörde kalan aktivite sayilir ve kaydedilir. 100 ml'lik volümetrik balon sise.
hazirlanir, standart solüsyon olarak isaretlenir ve yariya kadar su ile doldurulur.
Stok solüsyondan dikkatlice 1 ml alinarak standart solüsyon sisesine konur. Sise
100 ml'ye tamamlanir. Agzi sikica kapatildiktan sonra en az 5 saniye çalkalanir.
Hazirlanmis olan standard solüsyondan
dikkatlice 1 ml çekilerek gama sayaçta
ölçülmek üzere sayun tüpüne konur ve
Standart 1 olarak isaretlenir. Ayni yöntemle standart 2 ve standart 3 örnekleri
haiirlanir. Pipe\Jemedeki hatalar örnekler arasinda sayim farki olmasina yol
açar. Bu durumda standart örnekler yeniden hazirlanmalidir.
Standart sayunlar dilusyon faktörü
ile çarpilarak verilen doz hesaplanmis
olur.
d)Doz dogrudan intravenöz olarak verilmelidir. Kismen damar disina enjeksiyon
yapilmasi çalismanin dogrulugunu etkileyecektir. Enjeksiyon ve kan örnekleri
için farkli ven kullanilmalidir. Enjeksiyon için üç yollu musluk kullanilabilir.
Ycillardan birine 10 ml lik heparinize
(veya ACD kullanilabilir), serum fizyolojik içeren bir enjektör ve digerine kan
örnekleri alinacak enjektör takilmalidir.
Kan örnekleri alinirken hemolizi minimize etmek için 18-20 numarali igne
uçlari tercih edilmelidir. Doz enjeksiyonu öncesinde ve sonrasinda enjektör
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ile birlikte kullanilan üç yollu musluk ve
kanül doz kalibratöründe sayiimali ve
aktivite kaydedilmelidir.
4,

Hesap/ama

OIH KlirensI (ERPF)
B ii-om
için ERPF hesaplama
yöntemi olarak Tauxe yöntemi önerilmektedir (3). Tek kan örnekli metod için ideal örnekleme zamani 44, dakikadir. Ancak 39-49.
dakikalarda yapilan örnekleme de kabul edilebilir sonuçlar vermektedir.
Kullanilacak formül 44. dakika örneklernesi
için asagidaki gibidir.
ERPF=1126.2

(l-e-O.OO8 (ID/Cn44-7.8))

ml/dakI!.73 m2.
ID=enjekte edilen doz sayimi
Cn=44. dakika kan örnegi sayimi

Örnekleme zamani 44. dakikadan farkli
olursa asagidaki formül kullanilir.
ERPF=Fmax(l-e.a (ID/Cn(l)
.Vlag»)
ml/daki!. 73 m2.
Fmax=2501.3-1 08.1 t+2.656t2 -0.0206t3
a=0.0236-0.00035t
Vlag= 3.897+0.3 t-O.0048t2
t= örnekleme zamani (dakika)

99mTc-MAG3 KlirensI
i. 99mTc-MAG3 kullanilarak yapilacak hesaplamalarda Bubeck yöntemi önerilmektedir
(5).
44 dakikada yapilan örnekleme için asagidaki
formül kullanilmaktadir.
TER(MAG3)=-318.6+145.9 Ln (ID/Cni)
mL/dakI!.73 m2
Diger örnekleme zamanlari
formül kullanilmalidir.

içIn asagidaki

TER (MAG3)= a+8 in (ID/Cni) ml/dakI!.73
m2
a= 517 e'O.Ollxl
8=295 e.O.OI6xl
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ID=enjekte edilen doz (cps)
C=örnek sayimi (ce/litre)
Cn=C.BS/1.73 m =vücut alanina normalize
edilmis örnek sayimi
t=örnekleme zamani (dakika)
II. Alternatif bir yöntem olarak 1 yasin üzerindeki çocuklar için asagidaki formül kullanilabilir (6).
99mTc-MAG3klirensi=

A

+ B

- P(t).e-a(t-35)

A=665.89
P(t)=plazmakonsantrasyonu(%ID/litre)
a=0.0298512
t= örnekleme zamani (3Q\-40dakika arasi)
B=1.89
.

Yukaridaki formülleri kullanarak 99mTcMAG3 klirensinin normal degerleri eriskin ve
çocuklar için ayn ayn bildirilmistir (7, 8).
Tc99m.EC KIirensi

IV. 50. ve 60. dakikalar arasinda herhangi bir
zamanda örnekleme yapilmasini saglayan ve
çocuklarda da rahatlikla kullanilabilecek,
99mTc-MAG3 için tarif edilmis olan TER
(MAG)3 algoritmasina benzer bir algoritma
kullanilabilir( 13).
99m Tc-EC

klirensI=-86ge -0.0077t+
380e -0.0103t

xLn (ID/clli) mL/dakika/1.73 m2 (s.e.e=23.15
mL)
t=örnekleme zamani (dakika)
ID=enjekte edilen doz
cfit.=1.73m2 ye normalize edilmis örnek sayimi
V.Yorumlama

Elde edilen degerler vücut yüzeyine (1.73
m2) göre düzeltilmelidir. Eger böbreklerin
rölatif klirens degerleri hesaplanmak isteniyorsa ve eszamanh olarak görüntülerne yapilmis ise, elde edilen rölatif fonksiyon degerlerine göre hesaplama yapilabilir.
Elde edilen degerler bilinen normal degerler
ile karsilastirilmalidir.

I. 99mTc-EC klirensi Için birkaç farkli formül yayinlanmistir. Stotfel tarafindan en
uygun örnekleme zamani 80.dakika olarak
bulunmustur (9).
99mTc-EC

klirensI:

529.51

(I-e-0.oi08 (Vt-7.89»

(s.e.e=I4.6 mL/dakika)
Vt: dagilim hacmi
TI. Kabasakal ve arkadaslari tarafindan önerilen formül ile ise örnekleme zamani olarak
54. dakika en uygun zaman olarak tespit
edilmistir (lO).

VI. Hata Nedenleri
1. Doz infiltrasyonu sonucun geçersiz
olmasina yol açar.
2. Pipetleme hatalari standart solüsyon
örneklerinin sayiminda farkli sonuçlar
alinmasina yol açar. Yeniden standart
solüsyon örnekleri hazirlanmalidir.
3. Örneklemenin erken veya geç yapilmasi
sonucu etkiler. Örnekleme zamani istenen zamandan farkli ise düzeltim yapilmasi sarttir.

4.
99mTc-EC klirensI:I454.2lx
(I-exp (-0.00457
(ID/C54)-3.55»)
mL/dakika (s.e.e=32.7
mL/dakika)
ID/c54=enjekte edilen dozun 54. dakika kan
örnegi aktivitesine orani

Aktivitenin
ölçümünde
kullanilan
cihazlarin kalibrasyonlarinin dogru yapilmamis olmasi hatali sayimlarin alinmasina sebep olur.
5. Enerji
setinin
kullanilan
radyofarinasötige uygun yapilmamasi
hatali sonuçlara yol açar.

ID. Örnekleme zamani 54. dakika olan bir
baska formül ise asagidaki gibidir (ll, 12).
99mTc-EC klirensI= 728x (I-e-O.oo91
(ID/C544.15»mL/dakika (s.e.e=24.2 mL/<:lakiM:)
TurkJ Nucl Med 2001; Vol. IO. (Supp)

S-B2

Tübüler klirens ölçümü

Erbas B,Ergün E, Alan N, Diriik A. Güngör F. Kabasakal L. et al.

Kaynaklar
1.

Peters AM. Quantification ofrenal hemodynamics
with
radionuclides.
Eur
J
Nucl
Med.
1991;18(4):274-86.

8.

Erbas B, Kahraman N, Li Y, et aL. Normal values
of 99mIc-MA03
clearance in 500 subjects with
normal renal function. J Nucl Med. 1996;37:293p

2.

Blaufox MD, Aurell M, Bubeck B, et aL. Report of
the radionuclides in nephrourology committee on
renal clearance. J Nucl Med. 1996;37(11):188390.

9.

3.

Iauxe WN, Dubovsky EV, Kidd i Jr., et aL. New
formulas for the cakulation
of effectiye renal

Stoffel M, Jamar F, Nerom CV, et aL.Iechnetium99m L, L ethylenedicysteine clearance correlation
with iodine-125
orthoiodohippurate
for the
determination of effective renal plasma flow. Eur
J Nucl Med. 1996;23(4):365-70.

io.

Kabasakal L, Yapar AF, Özker K, et aL. Simplified
technetium-99m-EC
elearence in adults from a
single plasma
sample.
Eur J Nucl Med.
1997;38(11): 1784-86.

IL.

Çiftçi I, Erbas B. Estimation of plasma clearance
of 99mIc-EC
using multiple blood samples in
healthy subjects and patients, in: Radionuclides in
Nephrourology 98 (eds) Ihomsen HS, Nally JP,
Britton K, Frokiaer J. FADL Publishers, 1998;8992.

plazma flow. Eur J Nucl Med. 1982;7(2):51-4.

4.

Bubeck B. Renal clearance determination with
one blood sample: improved accuracy and
universal applicability by a new cakulation
principle. Sem Nucl Med. 1993;23(1):73-86.

5.

Sapistein LA, Vidt DO, Mandel MJ, et aL.
Volumes of distribution and clearences of
intravenously injected creatinine in dog. Am J
Physiol. 1955;18:1330-6.

6.

Piepsz A, Oordon I, Hahn K, Kolinska J,et aL.
Determination
'of
technetium-99mmercaptoacetyltriglycine plazma clearance in
children by means of a single blood sample: a
multicentre study. Eur J Nucl Med. 1993;20(3):
244-8.

7.

12. Çiftçi I, Erbas B. Estimation of Tc-99methylenedicysteine clearance using single sample
method. Eur J Nucl Med. 1998;25:856
13. Erbas B, Çiftçi I. A new formula to estimate
clearance of Ic-99m-EC using single sample
method. Eur J Nucl Med. 1998;25:929.

Schofer O, König O, Bartels U, et aL.Iechnetium99m
mercaptoacetyltriglycine
elearance:
reference values for infants and children. Eur J
Nucl Med. 1995;22(11): 1278-81.

TurkJ Nucl Med 2001; Vol. 10, (Supp)

S-83

