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I. Amaç
Bu kilavuzun amaci nükleer tip ile ug-

rasan personeli renal kortikal sintigrafi uy-
gulamada, yorumlamada ve rapor vermede
bilgilendirmek ve yol göstermektir.

II. Tanim
Renal kortikal sintigrafi en sik idrar

yolu enfeksiyonuna bagli gelisen kortikal
hasan saptamak amaci ile kullanilmaktadir.
Kortikal sintigrafi USG'ye göre 2, IVP'ye
oranla 4 kat daha fazla hasar göstermektedir
(1). Bilgisayarli tomografi de benzer duyar-
liliga ve özgüllüge sahip olmakla birlikte
kontrast maddeye bagli reaksiyon ve daha
yüksek doz radyasyon riski tasimaktadir.
MRI ise pahali olmakla birlikte ümit veren
bir yöntemdir. USG ve DMSA böbrek
sintigrafisi birlikte kullanildiginda renal abse,
kist, çift toplayici sistem ve hidronetToz gibi
klinik durumlarda daha kolay ayirici tani
yapilmasini saglamaktadir. Deneysel çalis-

malar akut enfeksiyon ve kronik lezyon sap-
tanmasinda DMSA böbrek sintigrafisinin en
uygun teknik oldugunu göstermektedir (2, 3).
Halen renal hasari degerlendirmede seçilmesi
gereken tetkik olarak DMSA böbrek
siritigrafisi önerilmektedir. Akut piyelonefut
sonrasi fonksiyon kaybi erken saptanip uygun
bir sekilde tedavi edilirse skar gelismeden
iyilesme gösterir. Olusan hasar takip kortikal
sintigrafiler ile takip edilebilir. Akut enfeksi-
yon sonrasi DMSA sintigrafisinde bu
lezyonlann kalici-geçici hasar ayrimini yap-
mak içiri6 ay yeterlidir.

III. Endikasyonlar:

A. Akut pyelonetTitteshisinde.
B. Renal skar.
C. Rölatif fonksiyone renal kitle.
D. Soliter veya ektopik renal doku (ör.

Pelvik böbrek).
E. At nali ve psödoatnali böbrekler.
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F. Iyotlu kontrast ajanlar ile yapilan
radyolojik çalismalarda alerji olmasi.

IV. Yöntem

A. Hasta hazirligi
1. Nükleer Tip bölümüne gelmeden önceki

hazirlik

a. Eger hastalar sedatize edilmeyecekse
testin yapilmasindan önce özel bir hazir-
liga gerek yoktur. Bazi yenidogan ve kü-
çük yastaki çocuklarin uykusuz birakil-
malan ve görüntülerne öncesi beslenme-
leri uyumalarim kolaylastirmaktadir.
Sedatize edileceklere önceden hasta

hazirligi ve presedasyon degerlendiril-
mesi ile' ilgili açiklayici form verilmeli-
dir.

i. Sedasyon küçük ve/veya uzun süre hare-
ketsiz duramayacak koopere olamayan
çocuklarda yapilabilir.

ii.Yüksek çözünürlüklü pin hole kolimatör
ve SPECT görüntülerne çalisma zama-
nmi (>30 dk) uzatir ve hareket böbrek
korteksinde hasarli görünürne neden
olur.

b.

.

2. Radyofarmasötik enjeksiyonu öncesi
hazirlik
Yapilacak islemler aileye ve anlayabile-
cek yastaki çocuga açiklaninalidir.
Her basamakta islem ile ilgili bilgi veril-
mesi hem güveni arttirir, hem de
kooperasyonu saglayarak basarili i.v.
enjeksiyonu saglar.

a.

b.

1.

B. Görüntüleme öncesi edinilmesi
gereken bilgiler

Idrar yollarina ait cerrahi, konjenital
üriner anomaliler (çift toplayici sistem,
ektopik renal doku, renal füzyon vs), id-
rar yolu obstrüksiyonu ve kitle varliginin
sorgulanmasi dogru yorumlama açisin-
dan önem tasimaktadir.
Önceki radyografik, USG ve radyonüklid
çalismalar, yapilan DMSA sintigrafisinin
dogru yorumlanmasini saglar.

2.
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3. Alerjik reaksiyon ve sedasyona ait olasi
komplikasyonlar yönünden özgeçmis
bilgilerinin alinmasi önemlidir.

C. Önlemler
Tetkik bir haftalik yeni dogan döne-

minde yapilabilir, ancak yenidogan döne-
minde tübüler fonksiyonun olgun olmadigi
göz önünde bulundurulmalidir. Ayrica renal
tübüler asidozlu hastalarda azalmis tübüler
Tc-99m DMSA konsantrasyonu ve artmis
idrar ekskresyonu gösterecektir (4).

1.
D. Radyofarmasötik

i.v. olarak Tc-99m DMSA'nin enjeksi-
yondan 2 saat sonra verilen %40-65'i
proksimal tübüler hücreler tarafindan
tutulur. Korteksteki doz arttikça kortikal
hasarlarin görüntülenmesi için çözünür-
lük artar.

2-4 saat sonra geç görüntülerne.yapilabi-
lir. Azalmis renal fonksiyon ve klitens
varliginda daha geç görüntü alinmasi uy-
gundur. -
Enjeksiyondan 24 saat sonraya kadar
gec~is görüntülerne yapmak ileri dere-
cede toplayici sistem obstrüksiyonu olan
durumlarda split renal fonksiyon
kantifikasyonu için gerekli olabilir.
DMSA ile gonadal ve mesane radyas-
yonu düsük olmaktadir.
Renal kortikal sintigrafi sirasinda düsük
renal fonksiyon hepatik ve bilier aktivite
artisina neden olmasi açisindan sorun
olusturmaktadir.

- Tc-99m DMSA için verilecek en düsük
doz 10 MBq (0.3 mCi) en yüksek doz ise
1LOMBq (3 mCi)'dir.

2.

3.

4.

5.

6.

E. Çekim Yöntemi
Her iki böbregin yüksek çözünürlüklü

'paralel delikli kolimatörler ile posterior ve
posterior oblik görüntüleri alinmalidir.
128x128 veya 256x256 matrikste minimum
200,000 sayim (min 5 dakika) alinmalidir.
1. Anterior görüntülerne rutin görüntüle-

rneye alinmalidir, böylece böbreklerin
oransal böbrek fonksiyonu hesaplanabi-
lir. Bu görüntülerne özellikle atnali ve
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a.

pelvik böbrek gibi lokalizasyon
anomalisi olan böbreklerde geometrik
ortalama yöntemi ile daha dogru oransal
fonksiyon hesaplanmasma olanak
verecegi gibi görselolarak
degerlendirmede de önem tasimaktadir,
zira böbrek dokularini birlestiren band
omurganin önünden daha iyi seçilebilir.
Yüksek konjenital spinal hasari olan
hastalarda, kifotik fossada yerlesimli at
nali veya psödoatnali böbrekleri olan-
larda görüntüleme yüzükoyun veya yan
konumda yapilmalidir.
Bu tür hastalarda posterior görüntüleme
anterior görüntülemeden daha iyi sonuç
verir. .. .

b.

SPECT görüntüleme 128x128 matrikste
360 derece rotasyon ile hasta sirtüstü pozis-
yonda yatarken elde edilmelidir. Çok kafali
detektörler ile görüntüleme zamani kisalabi-
lir. Ancak yine de uzun görüntüleme zamani-
nin hareket artefakti ve normal görünümleri
dahi patolojik okumak gibi sorunlari berabe-
rinde getirecegi göz önünde buliindurulmali-
dir (5).

2. Pinhole kolimatör ile görüntüleme yap-
mak mümkündür. Hasta yüzükoyun ko-
numda da bulunabilirve 150,000 sayim
(minimum LOdk) almak gerekir.

i.
F. Girisimler

4 yas altinda veya büyük olmakla birlikte
koopere olamayan çocuklarda venöz
kateter gerekli olabilir. Bu venöz yol
radyofarmasötigin enjeksiyonu yani sira
i.v. sedasyon veya diüretik enjeksiyo-
nunu ek bir islem gerekmeksizin yap-
mayi saglar.
Kortikal ajanlarin kullanimi, VUR veya
toplayici sistemlerdeki tutulum nedeni ile
diferensiyel renal fonksiyon yorumlama-
sini güçlestirir.

Toplayici sistemlerde tutulum olan
aktivite ileri derecede dolu nörojenik
mesaneden kaynaklanir ve bu durum
kateterizasyon ve devamli drenaj ile ön-
lenebilir.

2.

a.
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b. Obstrükte bir sistem varliginda ise geç
görüntüleme öncesi diüretik enjeksiyonu
önerilebilir veya hasta 24 saat sonra tek-
rar görüntülemeye alinabilir.

G. Islemden Geçirme
Split renal fonksiyon ölçümü

konusunda bir fikir birligi yoktur. Ancak;
- Renal derinlik düzeltimi kullanilabilir.
- Ön , arka geometrik ortalama kullanila-

bilir
- Zemin aktivite düzehirni uygulanabilir.

Split fonksiyonun minimum degeri
%45'dir.

H. Film Basimi
Film basimi sirasinda siyah-beyaz film

kullanilmalidir. Renkli filmler lezyonlari
olduklarindan daha bariz veya daha belirsiz
gösterebilir.

i.
i. Yorumlama Ölçütleri

Medulla ve toplayici sistemlerde DMSA
lokalizasyonu izlenmez.
Split fonksiyon genelde %5CY-50ile %44-
56'ya kadar degiskenlik gösterebilir.
APN tekli veya çoklu hasarlar seklinde
izlenebilir.

a. Renal kontür düzeninde bozulma mey-
dana gelmeden azalmis veya tamamen
radyoaktivite lokalizasyonunun kaybi
seklinde izlenir.

b. Tek etkilenmis alanda hacim artisi veya
multiple hasarli diffiiz büyük böbrek
seklinde izlenir.
Kronik bir kortikal hasarda
kontraksiyonla göreli olarak sert köseler
ve etkilenmis kortekste azalmis hacim
izlenir.

a. Skar kortikal incelme, düzlesme,
ovoid veya kama seklinde hasar
olarak izlenir.

b. Normal kortikal yapinin gelismesine de-
vam etmesi ile hasar daha belirgin hale
gelir.

c. APN'e bagli skar hasari 'enfeksiyonun
siddetine göre degisken bir süre içinde
düzelebilir. Tedavi sonrasi 6. ay izleme
önerilir.

2.

3.

4.
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5. Akut ve kronik PYN veya skarlasma
kortikal sintigrafi ile ayirt edilemeyebilir.

1.
J. Rapor

Yöntem, çalisma zamani, ne miktarda ve
hangi yolla radyofarmasötik verildigi ve
önceki çalismalar ile olan karsilastirma-
lar raporda yer almalidir.
Semptom ve teshisi içeren hasta öyküsü
rapora eklenebilir.
Kollimasyon veya SPECT ile olan
görüntüleme teknigi belirtilmelidir.
Konum, büyüklük, fonksiyone renal
dokunun morfolojisi, split renal
foksiyon, kortikal hasarlarin sayisi, bü-
yüklügü ve lokalizasyonu belirtilmelidir.

2.

3.

4.

K. K!tliteKontrolü
DMSA sisesine hava girisi olmasi

degredas}'onaneden olur, renal uptake azalir,
hepatik ve zemin aktivite artisina'neden olur.
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1.
L. Hata Nedenleri

Sol böbregin dalak basisina bagli
süperolateral kisminda düzlesme.
Interreniküler septuma bagli renal hilus
ile parankim arasinda lineer radyoakti-
vite tutulumundaki azalma (7).
Nonnal anatomik varyasyonlar (8) ye-
terli deneyimi olmayan doktorlar tarafin-
dan patolojik olarak degerlendirilebilir.
Bunlar; .

- yenidogan döneminde böbrekler üçgen
. görünümünde olabilir.

- rotasyon anomalisi gösteren böbrekler
silindirik görünümde olabilir.

- transvers aks tek polde daha kisa olarak
armut seklindeki böbrek görünümüne yol
açabilir.

- genellikle üst pol daha hipoaktif görü-
nümlü olabilir. .

- Bertini kolumlarinin sayisi ve görünümü
patolojik yorumlamaya yol açacak se-
kilde farkli olabilir.

- fetallobulasyon izlenebilir.

2.

3.
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