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i. Amaç
Bu kilavuz Türkiye Nükleer Tip Dernegi
Pediatri Çalisma Grubu tarafindan çocukluklarda kemik sintigrafisi uygulamalari ve
bunlarin degerlendirilmesinde nükleer tip
hekimlerine yardimci olmak amaciyla hazirlanmistir.
II. Genel bilgi ve kavramlar
Iskelet
sintigrafisi
kemik
ajanlarinin
intravenöz verilisinden sonra gama kamera
ile yapilan görüntülemedir.Uygun kosullarda
yapildigi takdirde iskelet sisteminin pek çok
hastaliginda duyarli bir yöntem olarak kabul
edilmektedir. Bununla birlikte klinik bilgi
çerçevesinde genellikle konvansiyonel radyografi, BT, MR veya diger sintigrafik incelemelerle bagintilandirilarak edilerek tanisal
yaklasimda yardimci olmaktadir.

Ya::isma Adresi: Prof Dr. Nahide Gökçora, Ga=i Üniversitesi

Ideal teknik donanimin saglanmasi, çocugun
çekim esnasinda mümkün oldugunca hareketsiz kalmasi, yapilan incelemeye uygun olarak
SPECT, pin-hole görüntüler gibi ek görüntülerin alinmasi halinde optimum kalitede çalismalarin yapilabilecegi bilinmelidir. Ayrica
yasa bagli olarak gelismekte olan iskeletin
epifiz plaklari gibi metabolik farkliliklarin
varligi akilda tutulmali ve ilgili referanslardan faydalanilmalidir.
III. Endikasyonlar
Kemik sintigrafisi, iskelet sistemini ilgilendiren bir patoloji süphesinde kesinlikle endike
olup (1), asagidaki liste ile sinirli degildir:
A. Infeksiyon ve inflamasyon:
1. Akut osteomyelit ve yumusak doku
inflamasyonu.
2. Subakut ve kronik osteomiyelit.
3. Septik artirit.
4. Aseptik artint.
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B. Kemik tümörleri:
1. Benign kemik tümörleri.
2. Malign kemik tümörleri.
3. Tümör benzeri kemik lezyonlari (ör:
langerhans hücreli histiyositozis).
4. Kemik metastazlari.

Enjeksiyon ile görüntülerne arasinda çocuklarin bol sivi almalari istenir. Böylece sik
spontan miksiyon ile mesanenin alacagi doz
azalmis olur. Çekim öncesi mesanenin bos
olmasina dikkat edilmeli ve pelvik bölgede
idrar kontaminasyonu olabilecegi akilda
tutulmalidir. Ayrica üriner diversiyon gibi bir
girisim varsa mutlaka not edilir.

C. Aseptik nekrozlar:
1. Legg-Calve-Perthes.
2. Perthes hastaligi disindaki aseptik kemik
nekrozlari ve kemik infarktlari.
3. Orak hücre anemisi.
D. Travmatik kemik hastaligi:
1. Travma sonrasi süpheli x-ray bulgularinin varligi.

2. Stress fraktürleri.
3. Fiziksel taciz (child abuse).

4. MuItitravma.

.

5. Fraktür sonrasi komplikasyonlar.
E. Sudek atrofisi, refleks sempatik distrofi.
F. Cerrahi rezeksiyona rehberlik amaciyla
(ör: osteoid osteom.a).
G. Kemik displazileri.
H. Pediatride diger endikasyonlar:
1. Agri etyololojisinde olasi kemik hastaliklarinin

arastirilmasi.

2. Topallama veya bel-sirt agrisinin varligi.
3. Ayaga basamama veya duramama.
4. Nedeni bilinmeyen ates yüksekligi.
Kontrendiksayon: Bilinen bir kontrendikasyon yoktur.
LV.Yöntem
A.1. Hasta hazirligi ve bilgilendirme:
Hasta ve ebeveynlerine yapilacak tetkikle ile
ilgili bilgi verilerek, randevu ve diger islemler çocugun ihtiyaçlari gözönüne alinarak
düzenlenir.
Hastaya ait klinik dosya ve diger görüntülerne bulgulari, varsa eski sintigrafileri istenerek karsilastirma için hazirlanir. Travma,
enfeksiyon gibi durumlar, tedavi görüp görmedigi ve tarihleri belirlenir.
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Mesanenin spontan diürez ile bosaltilamadigi
durumlarda kateterizasyon yapilabilir.
Genellikle sedasyona gerek kalmadan gö. rüntülerne yapilmasi mümkün olur. Küçük
bebekler beslenme sonrasi uykuya egilimli
olduklarindan bu süre göz önüne alinarak
görüntülerne saati belirlenir. Daha büyük
çocuklarda çocuklarin hoslanacaklari bir
atmosfer yaratilmasi, çekim esnasinda kitap
okunmasi, film izlenmesi, masal kasetlerinin
dinlenmesi, çocuk ve ailenin kooperasyonunu kolaylastirir. Nadiren de olsa inkoopere olgularda hafif bir sedasyon gerekebilir. Genellikle önerilen intranasal veya perrektal midazolamdir. Sedayonu takiben yerel
hastanenin önerdigi protokol çerçevesinde
gerekli izlem yapilir. Sedatize çocukta sivi
alimi ve spontan miksiyon kisitlanmis
olacagindan mesane kateterizasyonu gerekebilecegi unutulmamalidir.
A.2. Radyofarmasötik
Tc-99m MDP (teknesyum isaretli metilen
difosfonat).
Tc-99m HDP (teknesyum isaretli hidroksi
metilen difosfonat) ve esdeger özellikteki
kemik ajanlari kullanilir.
A.3. Doz:
Çocuk hastalara verilecek doz minimum
olmak kaydiyla
doz E~
guideline <4i
49 MBq Q1!tt
'Iiyor) 2 protokolle belirlenebilir (2):
1. Vücut agirligini kullanarak:
200 !-ICi (7.4 MBq) x vücut agirligi (kg olarak).
2. Vücut yüzeyalanini hesaplayarak:
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20 mCi (740 MBq) x vücut yüzeyalani
in2 seklinde).
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Rutin iskelet sintigrafisinde enjeksiyondan 24 saat sonra görüntülemeyapilabilinir. Aslinda AG.Rh-guideline'inda dii hizli kemik
turn-över'i nedeniyle infantIarda 90-120 dk

(1.73

Adolesan çagdakilere fiziksel özelliklerine
göre eriskin dozu da verilebilir.
Maksimum uygulama dozu ise 500 MBq
olarak belirtilmektedir.
Radyofarmasötiklerin hazirlanisi sirasinda
kemik ajanlarinin oksidasyona son derece
duyarli olmalari nedeniyle baglanina esnasinda hava ile temas etmemelerine dikkat
edilmelidir.
A.IV. Radyasyon dozu
Alinan radyasyon dozu çocugun yasiyla birlikte azalmaktadir. Örnegin yeni doganda Tc99m MDP için doz esdegeri 0.11 mSv/MBq
iken 1 yasinda bu oran 0.042, 15 yasinda ise
0.0089 mSv/MBq olarak hesaplanmaktadir.
Kemik yüzeyine ve mesane duvarina radyasyon dozu en yüksek olmakla birlikte yine
ilerleyen yasla birlikte bu dozlar azalmaktadir. Örnegin yeni dogan bebekte kemik yüzeyine ve mesane duvarina radyasyon dozu
sirasiyla 1.6 mGy/MBqve 0.4 mGy/MBq
iken 15 yasina gelindiginde bu oranlar sirasiyla 0.076 mGy/MBq ve 0.042 mGy/MBq' e
iner (1).
Radyasyon dozu tahminleri 3 saatlik mesane
dozlari gözönüne alinarak yapilmis oldugundan, bol sivi alimi ve sik mesane bosalimi ile
bu dozun azalacagi akilda tutulmalidir.
B. Görüntülerne:
Klinik endikasyona göre kemik sintigrafisi
tek, iki veya üç fazli olarak uygulanir.
Ilk faz: Ilgi alanina arteriyel kan akimini
gösteren, enjeksiyonla es zamanli olarak
alinan dinamik imajlardir.
Ikinci faz: Kan gölü fazini gösteren enjeksiyondan sonraki 30-120 sn yi kapsayan görüntüdür.
Üçüncü faz: Enjeksiyondan sonraki 2-3.
saatte alinan osteoblastik aktiviteyi yansitan
görüntülerdir.

.

sonraiida.gi?IÜI).tülem~e
baslanabilecegibil..
diriliyor.
Renal yetmezlik nedeniyle yumusak doku
klirensinin geciktigi olgularda 6-24 saate dek
görüntülerne geciktirilebilir (3). Ayrica rutin
görüntülerde mesane aktivitesi nedeniyle
pelvik kemik yapilar net degerlendirilemiyorsa 6-24.saat görüntüleri de alinir (3).
B.I. Detektörün konumu:
Yüksek kalitede bir göiiintü alabilmek için
çekim esnasinda çocugun olabildigince detektöre yakin olmasi istenir. Hatta varsa
üzerine kollimator açikligi bulunan özel bir
masa yardimiyla çocugun dogrudan detektör
üzerine yatirilmasi da mümkündür.
SPECT çalismalarinda da rotasyon çapini
küçülteceginden mümkün oldugunca dar
veya küçük bir masa tercih edilir.
çocugun çekim esnasindaki hareketini azaltmak amaciyla' kum torbalari ve diger
fiksasyon materyelleri kullanilabilir ancak
bunlari kullanirken çocugun kollimatörden
uzaklasmadigindan
emin
olunmalidir
(sedasyon için bakiniz A.1.).
B.II. Kolimatör:
Radyonüklid anjiografi ve kan gölü göiiintüleri için düsük eneijili genel amaçli
kollimator yeterli olurken, 3. saat geç faz
görüntülerinde düsük enerjili yüksek veya
ultra yüksek kollimatorler tercih edilir. Kalça,
el ve ayak kemikleri gibi küçük kemiklerde
büyüitme amaciyla pin-hole kolimatörler
kullanilir.
RIlI. çocugun konumu:
Genellikle çocuk yatar durumdayken görüntüleme yapilir. El, el bilegi ve dirsek in~elemelerinde ise oturur durumda ilgili alanlarin
dogrudan kolimatör üzerine yerlestirilmesi ile
görüntü
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Diz, fibula ve ayak görüntülerinde ayak basparmaklari biribirine yaklasacak biçimde iç
rotasyon yaptirilarak alinir. Ayak kemiklerindeki lezyonlarin net degerlendirilmesi için
lateral, plantar ve dorsal projeksiyonlarda
mutlaka çekim yapilir.

30-60 sc
2. Kan gölü imajlari:
a. statik imajlar: Enjeksiyonda 1-2 dk sonra
256 matriste
El-ayak gibi küçük kemiklerde 50-100 kc
Aksial kemiklerde 300-500 kc
b. Tüm vücut protokol: 256x1024 matriste
30 sm/dk hizla veya toplam 10 dk süreyle
3. Geç faz görüntüleri: enjeksiyondan 2-4
saat sonra alinir. Mesanenin bo~ olmasi istenir. Mümkünse miksiyon sonrasinda hemen
pelvis imajlarinin alinmasiyla görüntülerneye
baslanir.
256 matriste
El, bilek, ayak ekstremite kemiklerinde 50100kc
Dizlerde 100-200 kc
Kranium için 300 kc
Aksial kemiklerde 500 kc
4. Tüm vücut çekimlerinde:
256x 1024 matriste
4-8 yas arasi 8 sm/dk
8-12 yas arasi 10 sm/dk
12-16 yas arasi 12 sm/dk
16 yas üstünde 15 sm/dk veya total görüntülerne zamani 30 dk olacak sekilde düzenleme
yapilir.
5. SPECT çekimlerinde 128 matris uygulanmakla birlikte diger aydintilar teknik donanima uygun olarak seçilir.

Eger hasta bir nedenle düz yatamiyorsa ve
renal pelvis aktivitesi ile kosta aktivitesini
ayirinada güçlük varsa oturur konumda çekim
yapilabilir.
B. LV.Çekim protokolleri:
Ilk faz imajlarinin yararliligi üzerinde tartisilsa da genelolarak pediatrik primer kemik
tümörleri ile lokalize kemik lezyonlarinin
incelenmesinde erken faz görüntülerinin
yararli oldugu kabul edilmektedir.
Multifokal kemik hastaliginda enjeksiyonu
takiben yapilan tüm vücut kan gölü görüntüIemenin (spot veya tüm vücut protokolü seklinde) de yapilabilecegi bildirilmektedir.
Enjeksiyonda 2-4 saat sonra tüm iskeletin
(lezyon tek odak olsa bile) ön ve arka projek..

siyonlardakigörüntüsüeldeedilir.
Lezyon varliginda o bölgenin mutlaka 2
farkli projeksiyondan görüntüsü alinmalidir.
Bu özellikle tüm vücut çekimleri için önemlidir.
Özellikle cranium, pelvis ve kolumna
vertebralise yönelik incelemelerde SPECT
planar görüntülere yansimayan lezyonlari da
gösterebileceginden görüntülerneye ilave
edilmesi önerilir.
El, el bilegi, dirsek, kalça eklemi gibi küçük
kemik alanlarinin incelenmesi pin-hole görüntüler ile desteklenir.
Ekstemite görüntülerinde bir tarafin marker
ile isaretlenmesi lateralizasyon için gerekebilir.
Parametreler:
I. Radyonüklid anjiografi fazi için:
64 veya 128 matriste dinamik görüntüler
1-2 sc/frame
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6. Pin-hole çekimleri için 256 matriste ipsi ve
kontralateral bölgenin 600-900 saniyelik
görüntüleri alinir. Veya saglam taraftan 100
kc'lik görüntü alinarak buna karsilik gelen
sürede lezyon tarafi görüntülenir.
B. V. Islemlerne:

Görüntülerin islemden geçirilmesi hasta bölümden ayrilmadan tamamlanmalidir. Bir
artefakt varliginda çekim tekrarlanir.
Dinamik görüntüler 2-3 sn'lik araliklara göre
re-frame edilir.
SPECT: hareket varligi kontrol edildikten
sonra, filtreleme ve donanimin sundugu diger
düzeltmelerden sonra 3 düzlemde kesitler
elde edilir. Kesit kalinliginin kameranin çözünürlügüne esit olmasi istenir.
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B. VI. Filmler:
Film çiktilari radyonüklid anjiografi görüntülerini, kan gölü ve geç faz görüntüleri ile
tüm iskeletin ön ve arka görüntülerini içermelidir. SPECT görüntülerinde de transvers,
sajital ve koronal kesitler filme basilmalidir.

Radyoaktif
kontaminasyon,
mesane
aktivitesi, hareket artefakti, pozisyon hatasi
gibi noktalara dikkat edilmelidir.

C. Rapor hazirlama ve yorum:
Pediatrik iskeletin normal görünümünde en
iyi diz bölgesinde görülen büyüme plaklarinin varligi dikkat çekmelidir. Ayrica yasa
bagli fizyolojik degisiklikler olabilecegi, el,
ayak, stemum, kraniumdaki ossifikasyon
merkezleri ile pubis arka kolundaki
sinkondrozis aktivitesi patolojik aktivite
tutuluslari ile karistrilmamalidir.
Sintigrafik bulgular mutlaka klinik öykü,
radyografi, us, BT veta MR bulgulariyla
bagintilandirilarak degerlendirilmelidir.

Ayrica kemik disi alanlardaki, yumusak dokulardaki radyofarmasötik
tutulusu, renal
kollektör sistemin vizüalizasyonu gibi bilgiler
de degerlendirmeye alinir (3).

D. Kalite kontrolü:
Tüm görüntülerde çocugun mümkün oldugunca simetrik ve düz görüntülenmis olup
olmadigina dikkat edilir. Tibia ve fibula ile
radyus ve uIna gibi kemiklerinin büyüme
plaklarinin net seçilebiliyor olusu kaliteli bir
sintigrafinin isaretidir. Ayrica femur, tibia ve
fibula epifiz plaklarinin da net izlenebilir
olmasi gerekir. Iyi bir pelvis görüntüsü için
de mesanenin bos olmasi istenir. Kaliteli bir
çalismada vertebra ve kostalarin tek tek sayilabiliyor olmasi hedeflenir.
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