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I.Amaç

Bu kilavuzun amaci çocuklarda radyonüklid
sistografi (RS) uygulamasi yapan nükleer tip
personeline uygulama, yorumlama ve rapor
hazirlama konusunda yardimci olmaktir.

II.Tanimlama

Pediatrik yas grubunda idrar yolu enfeksi-
yonu (iYE) sik görülen bir problemdir. Özel-
likle pediatrik hasta grubunda belirti ve bul-
gulari nonspesifiktir. Piyelonefritin (PYN)
patogenezinde vezikoüreteral reflünün (VUR)
yeri tam olarak bilinmemektedir. iYE olan
hastalarin yaklasik %50'sinde VUR mevcut-
tur. Tani konmayan ve yetersiz tedavi edilen
iYE ileride hipertansiyon ve kronik böbrek
yetmezligine neden olur.

A. RS, VUR arastmlmasinda konvansiyonel
radyolojik yöntemlere göre belirgin ola-

rak az gonodal radyasyon vermekle bir-
likte es düzeyde duyarliliga sahip bir tet-
kiktir. Ancak anatomik detay saglayamaz
(1).

B. Direkt radyonüklid sistografi (DRS)
mesane kataterizasyonu sonrasi
radyonüklid ve sivi ile mesanenin azami
distande hale getirilmesi sonrasi dolmasi,
miksiyon sirasinda ve sonrasinda görüntü
alinmasini saglar.

C. indirekt radyonüklid sistografi (iRS) 3
yas üstünde sfinkter kontrolü kazanmis
çocuklarda mesane kateterizasyonuna ge-
rek duymadan, i.v. radyofarmasötik en-
jeksiyon sonrasi renal fonksiyonlarin de-
gerlendirilmesi, idrar drenaji yani sira
VUR tanisini koymada yardimci olan bir
tetkiktir. Ancak ihmal edilebilir düzeyde
olmakla birlikte mesane dolusu sirasin-
daki reflülerin atlanabilecegi göz önünde
bulundurulmalidir.
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ni. Endikasyon

A. IYE olan kiz çocuklarda reflü
arastirilmasinda.

B. Ailesel reflü teshisinde.
C. Tibbi tedavi sonrasi VUR arastirilma-

sinda.
D. Anti-reflü cerrahinin sonucunu degerlen-

dinnede.
E. Reflüde mesane disfonksiyonunun seri

degerlendirilmesinde.

IV. Uygulama

A. Direkt radyonüklid sistografi
1. Hasta hazirlanmasi
a. Nükleer Tip bölümüne gelmeden önce

hazirlik
Genelde herhangi bir hazirliga gerek
yoktur.

b. Mesane kataterizasyonu öncesi hazirlik
i. Çalisma aileye ve yasça büyük çocuklara

anlatilmalidir

ii. Her basamakta hastayla yakin iliskide
olunmali ve islem açiklaninalidir.

.iii. Sessiz ve sakin bir ortam nadiren
sedasyon gerektirir.

2. Uygulanma ile Ilgili Bilgiler
a. Lateks aleijisi olanlara nonlateks madde

kullanilmalidir ( örn.: konjenital spinal
defekt ve üretral kateterizasyon) ayrica
ksilokain aleijisi olanlarda da üretral
anestezi sirasinda dikkatli olunmalidir.

b. Önceki IYE, cerrahi, antimikrobial
profilaksi ve konjenital anomali öyküsü
bilinmelidir.

c. Geçmisteki radyografik tetkikler, US ve
radyonüklid çalismalar da tetkikin yo-
rumIaninasindaönem tasir.

d. Her hastanin mesane hacmi: yas (yil) + 2
X 30 olarak hesaplanir.

e. Mesanenin dolmasi genelde spontan
miksiyon ile anlasilir.

3. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
a. Kontaminasyon riskini azaltmak için

tetkik masasi plastik tabanli absorbsiyon
materyali ile kaplaninalidir.
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b. Kateterizasyon isleminin tecrübeli
kjmseler tarafindan yapilmasi travmayi
ve agriyi ortadan kaldirir.
Yavas derin nefes alma ve kataterin
nazik bir sekilde itilmesi ile spastik olan
eksternal sfinkter gevser.
Erkek üretrasina katetarizasyondan 2-5
dk önce anestezi uygulanmasi ( 3-5 ml
lidokain jeli) önerilir.
Steril üretral kateterizasyon en büyük
foley veya beslenme tüpü ile yapilmali-
dir. Genelde 2.6 mm çapli katater
(French #8) çocukta ve 1.8 mm çapli
katater (French #6) bebekte önerilir.
Foley balonu ancak kesin mesanede
olundugunda sisirilmelidir. Bebeklerde
balonun 1 cc ile sisirilmesi katater etra-
findan miksiyona neden olur. Balon
miksiyon esnasinda söndürülmelidir.
Katatere bagli enfeksiyon riski çok dü-
süktür.
Kültür için idrar örnegi alinmalidir.
Özellikle infantta dolma hizinin yavasla-
masi mesane iritasyonu ve spazmini
azaltir.
Çalisma sonuna kadar kataterin yerinde
tutulmasi ek kataterizasyonu ortadan
kaldirir.

Radyofarmasötik
Teknesyum-99m perteknetat 18.5-37
MBq (0,5-1 mCi).
Teknesyum-99m sülfiir kolloid (18.5-37
MBq [0,5-1 mCi]) ve teknesyum-99m
DTPA (18.5-37 MBq [0,5-1 mCi])
nonabsorbe oldugu için de kullanilabilir.
Radyofarmasötik 250-500 cc salin ile
karistirilmalidir.

-Solüsyon dolu kap 70-100 cm yukari
asilmalidir.

-Konteyner kursun kapli olmalidir.
Diger bir yöntem radyofarmasötigin
katatere direkt enjekte edilmesi ile olur.
Mesaneye önce 20-30 cc salin verilmesi
daha uygundur.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

j.

4.
a.

b.

c.

d.
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5. Görüntülerne
Dolma fazinda hasta sirtüstü pozisyonda
uzanmali ve kamera hastanin
posteriorunda olmalidir.
Genel amaçli bir kolimatör kullanilmali-
dir.
Bilgisayar görüntüleri 128x128 matrikste
ve 5snJkesit olacak sekilde alinmalidir.
Yüksek yogunluklu kinetik görüntüler
her 30-60 sn' de bir alinmalidir.

Miksiyon görüntüleri kamera posteriorda
iken infant ve koopere olmayan çocukta
sirtüstü, koopere çocukta oturur pozis-
yonda alinmalidir.
Miksiyon görüntüleri 128x128 matrikste
2-10 sn'de bir alinmali,kinetikgörüntü-
ler her 30-60 sn' de bir alinmalidir.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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g. 30 sn'lik anterior pre ve post miksiyon
görüntüleri rezidüel mesane hacmini he-
saplamak için alinmalidir.
Veri Isleme
DRS'in rutin degerlendirmesi görseldir.
Sine görüntülerneden de yararlanilir.
Kantitatif teknikler hasta hareketi olma-
digi sürece reflü, mesane hacmi ve
voiding akim hizini saptayabilir.
Post void rezidüel hacmin (RH)
kantifikasyonu için mesaneye pre ve post
void imajlarda ilgi alani çizilmesi gere-
kir.

-Ilk yöntem voidinge ugrayan idrann
hacminin belirlenmesini gerektirir.

6.
a.

b.

c.

RH (ml):
void hacmi (ml) x post-void mesane sayimi (Ilgi alani)

Baslangiç mesane sayimi (Ilgi alani) - post-void mesane sayimi (Ilgi alani)

-Ikinci yöntem RH hesaplamasi için bos mesaneye ihtiyaç duyar.

7. Yorum Ölçütleri
Reflünün radyonüklid çalismalar ile si-
niflamasi radyolojik yöntemlere göre
farklilik gösterir.
Grade 1 veya hafif reflü üreterde
radyoaktivite oldugunu ifade eder.
Grade 2 veya orta reflü dilate olmayan
toplayici sistem veya üreterde radyoaktif
madde birikimini gösterir.
Grade 3 veya ileri derecede reflü dilate
üreter ve toplayici sistemde oldugunu
gösterir.

a.

b.

c.

8.
a.

Rapor Hazirlama
Yöntem, kullanilan radyoaktivite, uygu-
lama yöntemi, tarih ve karsilastirma ya-
pilacak baska bir çalisma hakkinda bilgi
verilmesidir.
Semptom ve teshis ile ilgili kisa özgeç-
mis belirtilmelidir.
Katater tipi, büyüklügü ve hasta postürü
hakkinda bilgi verilmelidir.

b.

c.
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d. Mesanenin kaç kez dolduruldugu, doldu-
rulan toplam hacim, reflü sirasinda me-
sane hacmi, reflünün dolma veya
miksiyon sirasindaki kantitatif ve
kalitatif bilgileri, rezidüel mesane hacmi
hakkinda bulgular belirtilmelidir.
Yorum ve öneriler bildirilmelidir.e.

9. Hata Nedenleri
Küçük çapli bir katater bazen mesaneyi
bosaltinaya yeterli olmayabilir. Bu da
RH hesaplamasinda sorun çikarir.
Bebek ve küçük çocukta kaçak veya
iseme olabilir.
Mesanenin hizli dolmasi ve kataterden
kaynaklanan iritasyon mesane tonusunu
arttirir ve prematür isemeye neden olur.
Cildin idrar kontaminasyonu bazen reflü
gibi algilanabilir.
Kataterizasyon ile rezidüel hacmin öl-
çümü ve radyonüklid tetkikler farklilik
gösterebilir.

a.

b.

c.

d.

e.
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B. Indirekt Radyonüklid Sistografi

1. Hasta hazirlanmasi

a. Nükleer Tip bölümüne gelmeden önce
hazirlik

Genelde herhangi bir hazirliga gerek
yoktur.

b. Radyofannasötigin
önce olan hazirlik

Çalisma aileye ve yasça büyük çocuklara
anlatilmalidir.

Her basamakta hasta ile yakin ilskide
olunmali ve islem açiklanmalidir.
Kooperasyon çok önemlidir.

enjeksiyonundan

2. Prosedürün uygulanmasina yönelik
bilgilendirme
Önceki IYE, cerrahi, antimikrobiyal
profilaksi, konjenital anomaliler önemli-
dir.
Geçmisteki radyolojik tetkikler, USG,
radyonüklid çalismalar bu çalismanin yo-
rumianmasinda dogrulugu arttiran fak-
törlerdir.

a.

b.

3. Önlemler
Oda ve çevredeki makinelerin
kontaminasyonunu azaltmaya yönelik
olmalidir.

4. Radyofarmasötikler
a. Tc-99m MAG3 esas olarak tubüler

sekresyon ile atilir.
i. Hizli klirens zemin aktivitenin

temizlenmesi ve böbreklere düsük doz
gitmesini saglar.

ii. Bu madde böbrek fonksiyonlari azal-
mis küçük çocuklarda faydalidir.

b.

iii.Verilecek minimal aktivite 20 MBq
(0,5 mCi), maksimum ise 300
MBq'dir (8,0 mCi).

Tc-99m DTPAesas olarak glomerüler
yoldan atilima ugrar.
Verilecek minimal aktivite 20 MBq (0,5
mCi), maksimum ise 300 MBq (8,0
mCi).

TurkJ Nucl Med 200/; Va/. LO(Supp) , No. 3

-

Kiratli P. Gökçora N, A/an N, Diriik A. Erbas B, et al.

5. Görüntüleme

a. Miksiyon öncesi konvansiyonel dinamik
renal görüntülemeye ihtiyaç duyar.

b. Hasta masaya sirtüstü uzandinlip,
posteriordan görüntülerne yapilir. Ancak
dinamik böbrek çekimi sirasinda diüretik
yapilmamasi önem tasimaktadir, zira
nonfizyolojik olarak artmis idrar akim
hizi reflü saptanmasini güçlestirir.

c. Kinetik görüntüler 1 dk boyunca 1-4 sn
aralikla, daha sonra 30-60 dk boyunca 1-
5 dk aralikla alinir.

d. Böbreklerden radyoaktivitenin drenaji
miksiyon öncesi ayakta iken alinabilir.

e. Eger böbrek ve üreterde aktivite stazi
devam ederse çocuk temizlenene kadar
bekleyebilir

f. Çocuk gamma kamera önünde
posteriordan oturur pozisyonda durabilir.

g. Çocuk miksiyona hazir hissettiginde
miksiyonsonuna kadar 2-10 sn'lik gö-
rüntüler alinir. Ilk miksiyonda reflü sap-
tanamamasi, olmadigi anlamina gelmez,
toplayici sistemlerdeki aktivite tamamen
bosalana kadar çalismaya devam edil-
melidir.

h. Hastanin stabil olmasi çok önemlidir.

6. Ek Uygulamalar
Yok.

7. Islemden Geçirme
a. Hareketli görüntülere tekrar bakmak.
b. Toplayici sistem ve üreterde egri analiz

yapinca izlenen ani artis VUR lehine de-
gerlendirilir.

8. Yorum Ölçütleri
a. Hafif-orta dereceli reflülerin tespiti güç-

tür.
b. Bu çalismanin, kataterizasyon yapmanin

güç oldugu durumlarda yapilmasi öneri-
lir.

9. Rapor
a. Yöntem, kullanilan radyoaktivite, uygu-

lama yöntemi, tarih ve karsilastirma ya-
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b.

pilacak baska bir çalisma hakkinda bilgi
verilmesi gerekir.
Semptom ve teshis ile ilgili özgeçmis
alinmalidir.

Pre ve post miksiyon görüntülerde
görüntülerne sirasi ve hasta pozisyonu
hakkinda bilgi verilmelidir.
Renal perfüzyon, diferansiyel fonksiyon,
aktivitenin progresi, voiding sirasinda
reflü varligi bildirilmelidir.

c.

d.
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