
NÜKLEER TIP
TURKISH JOURNAL OF
NUCLEAR MEDICINE Uygulama Kilavuzu/Guideline

Çocuklarda MIBG Sintigrafisi Kilavuzu

Türkiye Nükleer Tip Dernegi
PediatrI Çalisma Grubu

Zehra Özcan (1), Nahide Gökçora (2), Nalan Alan (3), Firat Güngör (4), Pinar Kiratli (5),
Levent Kabasakal (3), Nuri Arslan (6), Taner Erselcan (7).
(J) Ege Üniversitesi, Tip Fakültesi Nükleer Tip ABD, (2) Gazi Üniversitesi, Tip Fakültesi Nükleer
Tip ABD, (3) Cerrahpasa Üniversitesi, Tip Fakültesi Nükleer Tip ABD, (4) Akdeniz Üniversitesi,
Tip Fakültesi Nükleer Tip ABD, (5) Hacettepe Üniversitesi, Tip Fakültesi Nükleer Tip ABD, (6)
GATA, Nükleer Tip ABD, (7) Cumhuriyet Üniversitesi, Tip Fakültesi Nükleer Tip ABD.

Turk J Nucl Med, 2001 Vol. 10, (Supp)
Pediatric MIBG Scintigraphy
Turkish Society of Nuclear Medicine
Pediatry Task Group

i. Amaç
Bu kilavuz Türkiye Nükleer Tip Dernegi
Pediatri Çalisma Grubu tarafindan, çocuk-
larda MIBG sintigrafisi uygulamalari konu-
sunda nükleer tip hekimlerine yardimci ol-
mak amaciyla hazirlanmistir. MIBG
sintigrafisinin endikasyonlari, görüntülerne
protokolü ve degerlendirilmesi ile ilgili bil-
giler bu kilavuzun kapsamini olusturmakta-
dir.

II. Genel bilgi ve kavramlar
Meta-iyodobenzilguanidin (MIBG) bir
noradrenalin analogu olup, 1-123 veya I-Bl
ile isaretlenerek nöroektodennal kökenli
tümörlerin görüntülenmesinde kullan,ilmakta-
dir. Bu grup tümörler içinde, basta
nöroblastom ve feokromositomada, ayrica
paragangliom, medüller tiriod karsinom,
karsinoid tümör ve bunlarin metastazlarinda
MIBG tutuldugu bilinmektedir (1-5).

Nöroblastom çocukluk çaginin sik görülen
solid tümörlerinden biridir. Hastaligin evresi
prognoz ve tedavi açisindan önemli oldugun-
dan tani aninda hastaligin yayginliginin de-
gerlendirilmesi ayrica önem kazanmaktadir.
MIBG sintigrafisinin nöroblastom tanisindaki
özgünlügü %100'e yaklasirken duyarliligi
lezyon bazinda %80, evrelendinne bazinda
ise %90-95 olarak bildirilmektedir (6, 7).
Yüksek MIBG affinitesi göstennesi nede-
niyle 1-131 isaretli MIBG nöroblastomun
tedavisinde de kullanilabilmektedir.

Nöroblastomun kemik mertastazlarinin göste-
rilmesinde MIBG ve Tc-99m MDP kemik
sintigrafisinin kullanimi ile ilgili farkli so-
nuçlar yer almaktadir (8, 9). Bazi olgularda
MIBG negatif sonuçlarin kemik
sintigrafisinde pozitif oldugu, bazilarinda ise
MIBG pozitif olanlarin kemik sintigrafisinde
gösterilemedigi bildirilmektedir (8).
Shulkin'in serisinde ise MIBG ve kemik
sintigrafisi sonuçlarinin uyum içinde oldugu
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gözlenmektedir (9). Bu nedenle baslangiçta
her iki incelemenin de yapilmasi önerilmekte,
tedavi sonrasi izlernede ise MIBG'nin yeterli
olacagi düsünülmektedir.

III. Endikasyonlar
i. Nöroblastom, feokromositoma,

ganglionörom gibi nörektodermal kö-
kenli tümörlerin tanisini dogrulamak
amaciyla.

2. Hastaligin evrelendirmesinde.
3. Kemoterapi sonrasi izleme amaciyla ve

erken nükslerin saptanmasinda.
4. Primer tümörün cerrahisi öncesinde ve

sonrasinda.

5. MIBG tedavisinin planlanmasi amaciyla.

iv. Yöntem
Istekte bulunan hekim MIBG'nin her an elde
hazir olmayan bir bilesik oldugu, bu nedenle
randevu için bir süre beklenebilecegi konu-
sunda bilgilendirilmelidir. Ayrica, hasta ile
ilgili klinik bulgu ve biyokimyasal sonuçlar,
diger görüntülerne bulgulari, varsa önceden
yapilmis girisim ve tedavi hakkinda bilgi

.. saglanmalidir.

A. Hasta Hazirligi:
Çocuk ve ebeveynin inceleme hakkinda bil-
gilendirilmesi esastir. Tiroid blokaji ve diger
ilaç etkilesimleri açiklanmalidir (ayrintilar
için bakiniz Bölüm A2, A3). Iyi bir
hidrasyonun maruz kalinacak radyasyon
hasarini azaltacagi unutulmamalidir.

A.1. Enjeksiyona hazirlik:
MIBG enjeksiyondan 60 dk öncesi o bölgeye
lokal anestezik krem uyulanmasi faydali olur.

A.2. Tiroid Blokaji:
Tiroid blokaji, çocuklarda oldukça
radyosensitif olan tiroid bezinin gereksiz yere
radyasyona maruz kalmasini engellemek
amaciyla uygulanir. Enjeksiyondan bir gün
önce baslayarak enjeksiyondan sonraki gün
de dahilolmak üzere:

lay - 3 yas arasi çocuklarda günde 32.5 mg
potasyum iyodür;
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3 - 13 yas arasi çocuklarda günde 16.25
mg potasyum iyodÜf;
Daha büyük çocuklarda günde 130 mg ve-
rilir.
Yenidoganda ise sadece enjeksiyon öncesi
gün 16.25 mg yeterli kabul edilmektedir.

A.3. ilaç etkilesimleri:
MIBG tutulumu pek çok ilaç tarafindan etki-
lendiginden buna neden olabilecek ilaçlarin
hasta tarafindan kullanilip kullanilmadigi
kontrol edilmelidir (lO). Fenoterol,
Sabutamol (VentolinTM), Terbutaline
(BricanyITM) içeren bronkodilatatörler,
ksilometazolin içeren (ütrivineTM) nazal
damla ve spreyler enjeksiyon ve görüntülerne
öncesinden kesilmelidir.

Ayrica bazi kalp ilaçlarinin da MIBG ile
etkilesimi oldugu bilinmektedir. Daha çok
eriskinlerde kullanilan preparat1ar olmasina
karsin pediatrik populasyonda da kullanilan;

. Kalsiyum kanal blokerlerinden
nifedipin (Adalat TM), nikardipin,
amilodipin (NorvascTM);. Anjiokonverting
inhibitörlerinden

(KaptoriITM, KaprilTM ),
(EnapriITM, KonverilTM gibi);

. Labetalol (Trandate);. Amiodaron (CordaroneTM);. Digoxin (Lanoxin TM)kullanimi sorgu-
lanmalidir.

enzim

kaptopril
enalapril

B. Dikkat edilecek noktalar:

i. Tiroid blokajinin yapilip yapilmadigi
kontrol edilmelidir.

MIBG etkilesimi olan ilaçlarin kullanimi
sorgulanmalidir.
MIBG enjeksiyonu yavas bir sekilde
tercihan 5 dakikalik bir sürede yapilma-
lidir.

2.

3.

C. Radyofarmasötik:
Enerjisinin 159 keVolmasi, görüntü kalitesi
yüksek imajlar vermesi, görüntüiemenin kisa
sürede sonuçlanmasi ve radyasyon dozu ne-
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deniyle 1-123 isaretli MIBG, 1-131 isaretli
MIBG'e oranla çocuklarda tercih edilmekte
ve önerilmektedir. Bununla birlikte 1-131
isaretli MIBG'nin maliyetinin düsük olusu ve
daha kolay bulunabilmesi nedeniyle sik kul-
lanildigi bilinmektedir.

C.t. Enjeksiyon teknigi:
Enjeksiyon periferik bir venden yaklasik 5 dk
içinde yavas bir sekilde yapilir. Yavas enjek-
siyon yapildigi takdirde bulanti, tasikardi,
solgunluk ve karin agrisi gibi yan etkiler
nadir görülmektedir. Santral venöz kataterden
MIBG verinekten kaçinilmali, zorunlu hal-
lerde ise enjeksiyonun yavas yapilmasina
azami dikkat edilmelidir.

C.2. Uygulama dozu:
1-123 için eriskindeki 400 MBq doz referans
kabul edilerek, minumum 80 mBq olacak
sekilde yüzeyalanina göre dozun belirlen-
mesi önerilmektedir (1,6).1-131 MIBG için
ise referans doz 80 MBq kabul edilmekte ve
minumum doz 35 MBq kabul edilmektedir.

C.3. Radyasyon dozu:
Uygulanan aktivite miktarina ve çocugun
yasina bagli olarak radyasyon dozu degis-
mektedir. Örnegin 5.18 MBq/kg 1-123 uygu-
lanan 5 yasindaki bir çocukta 3.7 mSv, 0.74
MBq/kg 1-131 uygulanan 5 yasindaki bir
çocukta ise 5.5 mSv doz hesaplanmaktadir.
Genel olarak dozimetrik özellikleri daha
uygun oldugundan 37 MBq 1-123 ile 1.8
MBq dozda verilen 1-131 den daha fazla
radyasyon dozu olusmadigi bilinmektedir (1,
6,7).

D. Görüntülerne Protokolu:
Genelolarak çocuklara uygun, rahat edebile-
cekleri oyalanabilecekleri bir atmosfer yara-
tilmasi, deneyimli teknisyen ve çalisanlarin
varligi ile anne-baba destegi çalismayi ko-
laylastiracaktir. Bu sekilde genellikle
sedasyona gerek kalmadigi görülmektedir.

D.t. Görüntülerne zamani:
1-123 MIBG kullanildiginda görüntülerne
enjeksiyondan 24 saat sonra yapilir. Nadiren
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48 saat görüntüleri alinir. 1-131MIBG ile gö-
rüntüleme ise enjeksiyondan 48 saat sonra
yapilir, süpheli durumlarda 72. saatte tekrar-
lanir.

D.2. Görüntülerne parametreleri:
Kollimatör: 1-123 ile düsük enerjili, 1-131 ile
yüksek eneijili kollimator seçilir.

Matris:128x 128 matris veya 256x256 matris
kullanilir.

Süre/sayim: 15 dakikalik görüntü veya 1500
kc sayim
Konumlandirina: Çocuk kollimatöre mümkün
oldugunca yaklastirilarak görüntü alinir.

Kranyum, thoraks, abdomen, pelvis, alt
ve üst ekstremitelerden anterior, poste8or ve
gerekirse lateral projeksiyonlarda spot gö-
rüntüler alinir.

Tüm vücut çekimi yapilabiliyorsa 5
sm/dk hizla toplam süre 30 dk olacak sekilde
inceleme yapilir.

D.3. Opsiyonel uygulamalar:
Bazi durumlarda MIBG retansiyonunun
lokalize edilebilmesi için böbrek sinirlarinin
belirlenmesi amaciyla DTPA/MAG3 den
yaralanilir. Pelvik nöroblastomlarda bile pek
sorun yaratmamakla birlikte bazi olgularda
mesanenin kataterize edilmesi gerekebilir.
Çocuk koopere ise görüntülerne öncesi iseme
ile mesane bosaltilmasi istenir.

SPECT özellikle abdomen gibi fizyolojik
uptake'in yogun oldugu alanlar komsulugun-
daki lezyonlarin degerlendirilmesinde uygu-
lanabilir. SPECT'in yararliligi çocugun çe-
kim esnasindaki durumuna ve mevcut dona-
nimin özelliklerine göre degismektedir.
DA. Kalite kontrolü:
MIBG çekimleri uzun süreli tetkikler oldu-
gundan ve bu süre içinde çocuk hareket ede-
bileceginden hasta klinikten ayrilmadan önce
görüntüler artefakt yönünden kontrol edil-
melidir.

D. 5. Film çiktisi:
Gri-skala film çiktilari elde edilir.

S-l41



Çocuklarda MIBG Sintigrafisi Kilavuzu

E. Degerlendirme:
Fizyolojik MIBG tutulusu gösteren alanlarin
bilinmesi degerlendirine hatalarini azaltacak-
tir. I-MIBG karaciger, dalak, miyokard, tükü-
rük bezleri ve norinal adrenal doku tarafindan
tutulur. Nonnal adrenal bezlerin görünmesi 1-
131 de düsük oranlarda (24 saat imajinda %2,
48 saat imajinda %16) olurken, 1-123 MIBG
sintigrafilerinde ise daha sik olmaktadir.
Miyokard vizüa1izasyonu 1-123 MIBG uy-
gulamalarinda daha sikolurken özellikle 1
yasin altindaki çocuklarda belirgindir. Iskelet
kasi, nazal mukoza, akcigerler, ünner sistem,
kolon, safra kesesi ve tiroid bezi degisik
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oranlarda MIBG tutulumu gösterebilir (1, 6,
7). Kemik tutulumu ise kesinlikle anonnal bir
bulgudur.

Patolojik MIBG tutulumu primer tümör ile
lenf bezi, kemik, kemik iligi, ve karaciger-
deki metastazlarinda izlenir. Tümör nekrozu,
tümör heterojenitesi, düsük uptake, küçük
boyutlu lezyon gibi nedenlere bagli olarak ve
ihç et1d1esim1ennmbir sonucu olarak yanlis
negatif sonuçlar alinabilir. Fizyolojik yogun
uptake gösteren alanlara komsu lezyonlar
gözden kaçabilir.
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