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I. Amaç:

Bu kilavuzun hazirlanis amaci Nükleer Tip
uzmanlarina kinetik böbrek sintigrafisi çalis-
masi yaparken izlenecek adimlari tanimla-
mak, çalismanin dogru bir sekilde tamam-
lanmasi ve degerlendirilmesi için yol göster-
mek ve olasi hatalarin nereden kaynaklana-
bilecegini belirtmektir.

n. Genelbilgive tanimlar

Tc-99m DTPA rutin renografi için kullanilan
tek glomerüler ajandir. Tamamina yakini
glomerüler filtrasyon ile böbreklerden süzü-
lür. Bu nedenle kinetik böbrek sintigrafisi ile
birlikte glomerüler filtrasyon hizinin ölçümü
için de kullanilir. Ekstraksiyon orani düsüktür
ve %20 civannda oldugu bilinmektedir.
Tübüler ajanlara göre daha düsük olan bu
deger azotemi ve obstrüksiyonu olan hasta-
larda Tc-99m DTPA'nin daha az tercili
edilmesine neden olmaktadir.

Tc-99m ile isaretlenebilmesi ve OIH klirensi
ile yüksek korelasyon göstermesi nedeniyle
tübüler bir radyofarmasötik olan Tc-99m
MAG3'ün kullanimi yayginlasmaktadir.
Ekstraksiyon orani %40-50 arasindadir (1).
Yüksek oranda proteinlere baglanir. Bu ne-
denle böbrek fonksiyonlari bozuk olan has-
talarda erken görüntülerde yüksek
intravasküler aktivite nedeniyle kalp, karaci-
ger ve dalak belirgin hale gelir (2). Enjekte
edil(::ndozun % 0.05'i safra kesesine atilir.
Bu oran düsük olmasina ragmen böbrek
fonksiyonu bozuk olan hastalarda ve geç
görüntülerde pelvik veya kaliksiyel aktiviteyi
taklit edebilir veya transplantlarda akut dö-
nemde idrar kaçagi olarak degerlendirile-
bilir. .

Daha yeni bir ajan olan Tc-99m EC
(etbylenedicysteine) Tc-99m MAG3'e ben-
zerlik gösterir, ve klirensi daha yüksektir.
IBI-OIH ile karsilastinldiginda ekstrak-
siyon oranlarinin benzerlik gösterdigi bulun-
mustur (3). Kit olarak baglanmasindan sonra
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Tc-99m MAG3'e göre daha uzun stabiliteye-
sahip olmasi önemli bir avantajidir.

III. Endikasyonlar

..

1. Böbrek patolojilerinde ve/veya böbrek
fonksiyonlarinin etkilenebildigi sistemik
hastaliklarda böbrek fonksiyonunun de-
gerlendirilmesi ve takibi.

2. Obstriiktif patolojilerde böbrek fonk-
siyonlarinin ve drenajin degerlendiril-
mesi.

3. Transplant böbrek fonksiyonlarinin de-
gerlendirilmesi ve takibi.

4. Transplantasyon öncesi vericilerin böb-
rek fonksiyonlarinin tanimlanmasi.

5. Nefrotoksik ilaç kullaniminda böbrek
fonksiyonlarinin degerlendirilmesi ve ta-
kibi.

6. Mesane disfonksiyonu ve vezikoüreteral
reflüde böbrek fonksiyonlarinin deger-
lendirilmesi ve takibi.

7. Cerrahi ve girisimsel tedavi yöntem-
lerinin basarisinin degerlendirilmesinde.

8. iyot allerjisi olan hastalarda böbrek fonk-
siyonlarinin degerlendirilmesinde.

9. IVP ile görüntülenemeyen böbreklerin
fonksiyonunu saptarna.

io. Rölatif renal fonksiyonun hesap-
lanmasinda.

IV. Kontrendikasyon:

Bilinen bir kontrendikasyon yoktur.

V. Uygulama yöntemi

A. Hasta hazirligi

I) Randevu aliminda: Uygulanacak yöntem
ile ilgili yazili bir doküman ile
hasta/hasta yakinlari bilgilendirilmelidir.
Hidratasyon konusunda hasta önceden
bilgilendirilmelidir. Hastanin kullandigi
ilaçlarin bilinmesi ve ilgili diger tetkik
sonuçlarinin birlikte getirilmesi gerektigi
söylenmelidir. Hastanin nefroürolojik
sistem ile ilgili geçirdigi operasyonlarin
bilinmesi gereklidir.
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2) Enjeksiyon öncesinde:
a) Hidratasyon: Yeterli miktarda
hidratasyon saglanmalidir. Tübüler fonk-
siyonlar hidratasyondan etkilendigi için
farkli sonuçlar alinmamasi için optimal
hidratasyon gereklidir. Eriskinler için
oral hidratasyon, pediatrik yas grubu için
i.v. hidratasyon yapilabilir (10 ml/kg).
Hidratasyon kontrolu için idrar yogun-
luguna bakilabilir. idrar yogunlugunun
1015'den daha yüksek olmamasi gerekir.
b) Mesanenin görüntülerne öncesi bosal-
tilmasi gerekir.
c) Hastada sonda var ise açik olmasi
saglanmalidir.

B. Önlemler

1) Hamile hastalara uygulanmamalidir.
2) Emzikli hastalarda sintigrafik tetkikden

sonra en az 6 saat emzirmeye ara verme-
lidir.

3) Radyasyon dozunun azaltilmasi için
hastaya sintigrafiden sonra mesanenin
bosaltilmasi söylenmelidir.

4) Kontrastli bir tektik yapilmasi plan-
laniyorsa sintigrafi önce yapilmalidir.

C. Radyofarmasötik

1.
2.

Radyonüklid: Teknesyum-99m (Tc-99m)
Farmasötik: DTPA (diethylenetriamine-
pentaaceticacid)
MAG3 (mercaptoacetyltriglycine)
EC (etylenedicysteine)
Farmasötigin hazirlanmasi
Tc-99m DTPA; liyofilize hazir kitin
Teknesyum-99m ile baglanmasi islemin-
den sonra kullanilir. isaretlerne yaparken
üretici firma tarafindan önerilen maksi-
mum aktivite ve minimum-maksimum
hacim önerilerine dikkat etmek gerekir.
Stabilite üretici firmalar tarafindan 6 saat
olarak bildirilmesine ragmen sicak ha-
valarda 2-3 saate kadar inebilir.
Tc-99m MAG3; hazir liyofilize kitin
teknesyum ile baglanmasi ve i O dakika
kaynatilmasiIidan sonra sogumasi için
beklendikten sonra kullanilir. Üretici

3.
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4.

firma tarafindan baglanma hacmine bagli
olarak bir saat ile 2-3 saat arasinda degi-
sen stabilite süreleri verilmistir. Bu sü-
reler geçirildikten sonra kullanilma-ma-
lidir. Stabil kaldigi süreyi uzatmak için
dozlar enjektörlere çekildikten sonra
buzdolabinin buzluk kismina veya derin
donduruciiya konularak kullanilacagi
zaman oda isisina kadar isinmasi bekle-
nerek 6 saat süre ile kullanilabilir.
Tc-99m EC için kaynatmak gerekli de-
gildir ve stabilite süresi daha uzundur.
Radyofarmasötik kalite kontrolü
Kullanilan radyofarmasötigin özelligine
göre önerilen kalite kontrolü uygulan-
malidir. Tc-99m MAG3 gibi stabilitesi
uzun olmayan farmasötikler için Tc-99m
ile isaretlerne yaptiktan sonra önerilen
süre içinde kullanilmasina dikkat edil-
melidir.

5. Radyofarmasötik dozu
Eger perruzyon safhasi önem tasiyorsa,
görüntü kalitesinin iyi olmasi için eris-
kinlerde LOmCi Tc-99m kullanilmalidir.
Daha düsük dozlarda yeterli sayim alin-
mayabilir. Tc-99m MAG3 ve Tc-99m
EC için maksimum eriskin dozu 5 mCi
{)larakönerilmektedir. Çocuklar için doz
vücut alanina göre hesaplanmalidir (4).
Tc-99m DTPA dozu: 70-200 MBq (2-1O
mCi)
Tc-99m MAG3 dozu: 70-120 MBq (2-5
mCi)
Tc-99m EC dozu: 70-120 MBq (2-5
mCi)

6. Enjeksiyon teknigi
i.v. hizli bolus tarzinda verilmelidir. Bu-
nun için 3-yollu musluk kullanilabilir.

D. Görüntülerne

1. Teknik donanim
Genis görüs alanli (LFOV) gama kamera
ile genel amaçli, paralel kolimatör
(LEAP) kullanilmasi yeterlidir.
Hasta pozisyonu2.
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3.

Görüntülerne posterior projeksiyondan
yapilmalidir. Hasta sirt üstü yatar veya
oturur pozisyonda olmalidir. Diversiyonu
olan hastalarda yer çekimine bagli dre-
naji saglamak için oturur pozisyonda ça-
lisilmalidir. Ancak bu pozisyonun hasta-
nin hareket etme olasiligini artirdigi için
özellikle kantitasyon yapildiginda hata
kaynagi olabilecegi bilinmelidir. Trans-
plantasyon nedeniyle görüntülenen ve
atnali veya pelvik böbregi olan hastalar
anterior projeksiyondan görüntü-
lenmelidir (Bakiniz: Transplantasyon
Kilavuzu). Dedektör alanina böbreklerin
ve mesanenin girdiginden emin olunma-
lidir. Zaman-aktivite egrisi analizi için
Patlak/Rutland yöntemi kullanilacaksa
kardiak bölgenin de görüntü alanina gir-
mesi gerekir.
Görüntülerne protokolu
Perilizyon safhasini degerlendirmek için
ilk 60 saniye boyunca 1-3 framelsaniye
hiziyla 64x64 matriks ile görüntüler kay-
dedilmelidir.
Çalismanin kalan kismi için 20-30 da-
kika boyunca 10 saniye ila 1 dakika ara-
larla 64x64 veya yeterli hafiza varsa
128x128 matrikste görüntüler kaydedilir.
Görsel degerlendirmede kullanilmak
üzere büyük matrikste görüntüler istenen
zaman araliklari ile elde edilebilir.
Rutin kinetik böbrek sintigrafisi çalis-
masinin süresi 20-30 dakikadir.
Sintigrafik çekimin bitiminde hasta tu-
valete gönderilerek mesane bosaltil-
diktan sonra tekrar bir görüntü alinmali-
dir. Ayrica enjeksiyon yapilan kol böl-
gesi sintigrafik çekim bittikten hemen
sonra görüntülenerek doz infiltrasyonu
olup olmadigina bakilabilir. Özellikle
gama-kamera yöntemi ile GFR veya
klirens ölçülecek hastalarda mutlaka en-
jeksiyon bölgesi görüntülenmelidir. Doz
infiltrasyonu, ölçülen GFR degerinin ol-
dugundan daha düsük olmasina yol açar.
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E. Girisimler

I. Diüretik kullanimi (Diüretikli Kinetik
Böbrek Sintigrafisi Kilavuzuna bakiniz)

2. Kaptopril kullanimi (Kaptopril Sinti-
grafisi Kilavuzuna bakiniz)

v. Görüntü analizi ve degerlendirme

A. Görsel degerlendinne

Radyoaktif maddenin aortu izleyerek böb-
reklere ul~masi" böbrekler i,-inde d~limi ve
maksimum aktiviteye ulasmasi, parenkimden
bosa\mas1, ~T\eT ve mesanenm iö-mn\\m\\
birbirleri ile karsilastirilarak ve bilinen nor-
mal patemlerle karsilastirilarak degerlendi-
rilmelidir. Elde edilen görüntüler "sine"
modunda izlenerek hareket olup olmadigi,
vezikoüreteral retlü varligi, çift toplayici
sistem varligi degerlendirilebilir.

B. Kantitatif degerlendirme

1. Perfiizyon safhasi
Ilk 30-60 saniye için böbreklerin ve aorta
abdomina1isin (transplantasyon için iliak
arterlerin) zaman aktivite egrileri elde edilir.
Egriler görselolarak veya kantitatif olarak
degerlendirilebilir. Kantitasyon için bolusun
yeterli kalitede olmasi gereklidir. Çift pik
istenmeyen bir durumdur. Zaman-aktivite
egrisinden asagidaki parametreler hesaplana-
bilir. Transplantasyon için tariftenmis olup,
rutin uygulamada kullanimlari fazla degildir.
a. Perfüzyon indeksi (5)
b. Vasküler transit zamani (6,7)
c. Böbreklaort orani (8)
d. Akim indeksi (9)
e. Kalp debisinin % orani (LO)
f. MAG3 için perfüzyon indeksi (i 1)

2. Uptake ve ekskresyon safhalari
Zaman-aktivite egrisi: Böbreklerinin zaman-
aktivite egrilerini elde ederken kullanilacak
olan ilgi alanlari böbregi ve pelvisi içine
almalidir. Bunu saglamak için ekskresyon
fazini da içine alan bir "sum=toplam" gö-
rüntü elde edilerek kullanilabilir. Bazi du-
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rumIarda sadece kortikal. ilgi alanlari da kul-
lanilabilir.

Zaman-aktivite egrilerinin elde edilmesinde
zemin aktivite düzeltimi kullanilmalidir.
Zemin aktivite ilgi sahalarinin lokalizasyonu
ve sekillerinin ne olmasi gerektigi konusunda
görüs birligi yoktur. Ancak çogunlukla birkaç
piksel kalinliginda, yarim ay seklinde veya
eliptik olarak böbrek etrafini çevreleyen,
böbrekten en az bir piksel uzakliginda ilgi
alanlari kullanilmaktadir (12, i 3). Zemin
aktivite düzeltiminin hiç kullanilmamasi veya
inferior yerlesjmli ilgi alanlari önerilmemek-
tedir. Asimetrik ve düsük fonksiyon gösteren
oo"T~k\~T~ ~an\\~ 'MID.\lç\aTh'Yo\ açabilir
(14). Sintigrafi ile takip edilen hastalarda
zemin aktivite düzeltiminde hangi yöntem
kullanilmis ise takip sintigrafilerinde de ayni
yöntemin kullanilmasina dikkat edilmelidir.
Derinlik düzeltiminin. rutin olarak uygulan-
masi konusunda bir fikir birligi yoktur. Uy-
gulanmamasinin sonuçlari anlamli bir sekilde
etkilemeyecegini gösteren çalismalar mev-
çuttur. Ancak ektopik böbrekler için kulla-
nilmalidir. Derinlik ölçümü USG veya lateral
görüntüler ile yapilabilir (15).
Zaman-aktivite egrileri kullanilarak elde
edilebilecek parametreler
a) Rölatif fonksiyon (i 6-19)
b) Tmax
c) TI/2
d) 20/3 orani (20)
e) 20/pik aktivite orani (9)
f) Akümülasyon indeksi (9)
g) Transit zamani indeksi (21)
h) Atim hizi etkinligi (Output efficiency)

(22)
i) NORA (23)

Konsantrasyon ve ekskresyon safhasini de-
gerlendirmek için en sik kullanilan paramet-
reler Tmax, TI/2 ve rölatif fonksiyon deger-
leridir. Rölatif fonksiyonun hesaplan-masinda
zaman-aktivite egrisinin 1-3 dakika arasmda
yer alan 1 veya 1.5 dakikalik zaman araligi
kullanilmaktadir. Ancak bu süre için kesin bir
fikir birligi yoktur. Rölatif fonksiyon 45/55
arasinda normalolarak kabul edilmektedir
(13).
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Ayrica dinamik sintigrafi ile birlikte kullani-
lan radyofannasötigin klirensi kan örnekleri
ile hesaplanabilir ve degerlendir-mede yo-
ruma eklenebilir (Bakiniz GFR Kilavuzu ve
Tübüler Fonksiyon Ölçümü Kilavuzu)

VII. Yorumlama

Elde edilen görüntü ve zaman-aktivite egrile-
rinin degerlendirilmesinde dikkat edilmesi
gereken özellikler;
A. Perfuzyon safhasinda radyoaktivitenin

böbreklere ulasma zamani, böbrek içinde
ilk dakika içindeki dagilim sekli önemli-
dir. Aorta abdominalisden sonra
perfüzyonun her iki böbrekte en geç 6
saniyede ve yakin yogunlukta baslamasi
beklenir. Unilateral veya bilateral
perfuzyon bozukluklari, lokal perfuzyon
patolojileri (kist, kitle) perfüzyon safha-
sinda tespit edilebilir.

B. Böbreklerin yerlesirni, büyüklük ve
sekilleri, radyoa~if maddenin böbrekler-
deki miktari ve dagilim sekli, maksimum
aktiviteye ulasma zamanlari degerlendi-
rilerek konjenital anomalilere bagli
lokalizasyon ve sekil anomalileri
(ektopik böbrek, multikistik patolojiler,
hidroneifoz, vb.) soniadan edinilmis tek
veya çift tarafli fonksiyon ve/veya
parenkim kaybi (piyeloneifite bagli
atrofi, kronik böbrek yetmezligi, vb.) iz-
lenebilir.

C. Radyoaktif maddenin her iki böbrek
tarafindan simetrik olarak uptake'i ve
maks4num aktiviteye ulasilmasi kullani-
lan radyofannasötige bagli olarak ilk 2-5
dakika içinde izlenir. Rölatif fonksiyon
0/045-55 arasinda degisebilir. Ektopik
veya mobil böbreklerde bu oran daha
farkli olabilir.

D. Radyoaktif maddenin renal pelvisde
izlenmeye baslama zamani, renal pelvis
ve kaliksierin görünümü, izleniyorsa üre-
terlerin görünümü, mesanenin sekli ve
büyüklügü degerlendirilerek obstrüktif
patolojiler veya nonobstrüktif radyoaktif
madde stazi tespit edilebilir. Ayirici tani
için mesane bosaltildiktan sonra veya

TurkJ Nucl Med 2001; Vol.JO. (Supp)

Erbas B. Sayman H, Alan N. Diriik A, Ergün E. et al.

diüretik enjeksiyonundan sonra alinacak
görüntüler izlenmelidir (24). Tübüler
ajanlar ile izlenen parenkimal retansiyon
her zaman obstrüksiyona bagli olmaya-
bilir. Tübüler disfonksiyonda, renal arter
stenozunda, kullanilan ilaçlara bagli ola-
rak (siklosporin, ACEI) parenkim transit
zamani uzamis olarak izlenebilir. Ayirici
tanida dikkatli olunmalidir.

E. Glomerüler ve tübüler ajanlar için tarif
edilen kantitatif parametreler birbirinden
farkli degerler gösterebilir. Referans ali-
nan degerlerin hangi grup için ve hangi
yöntem kullanilarak elde edildiginin bi-
linmesi gerekir (25). Örnegin: 20/3 da-
kika aktivite oranlari tübüler ajanlar için
tarif edilmis olup, Tc-99m DTPAiçin
uygulanmasi yanlis sonuç verebilir.
Kantitatif degerlendirine ile elde edilen
verilerin görsel degerlendirme bulgulari
ile uyum içinde olmasina dikkat edilme-
lidir.

VIII. Rapor hazirlanmasi

Hastanin kimlik bilgileri, çalismanin yapil-
digi ve raporun hazirlandigi tarihler,
sintigrafiyi öneren doktorlbölüm, sin-
tigrafinin istenme endikasyonu belirtildikten
sonra çalisma ile ilgili ayrintilar raporda yer
almalidir. Kullanilan radyofarinasötik, verilis
yolu, dozu, görüntülerne pozisyonu, görüntü-
lerne süresi, alinan ek görüntüler belirtilmeli-
dir. Diüretik yapilmis ise enjeksiyon zamani
ve miktari bildirilmelidir. Görsel degerlen-
dirme bulgularina ek olarak, yapilmissa
kantitatif parametreler her iki böbrek için ayri
ayri verilmelidir. Ancak klinik açidan veya
çalismanin yorumlanmasi sirasinda fazla
anlami olmayan rakamlar ile rapor gereksiz
yere doldurulmamalidir. Çalisma kalitesi ile
ilgili bir sorun varsa belirtilmeli ve olasi
yanlis pozitif ve yanlis negatif nedenler be-
lirtilmelidir. Ek bir görüntülerne yöntemi ile
birlikte sonuçlarin degerlendirilmesi gereki-
yorsa belirtilmelidir. Yorum kisa ve net bir
sekilde yapilmali, ayirici tanida gözönünde
bulundurulmasi gerektigi düsünülen patolo-
jiler siralanmalidir.
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Film basilmasi

Filmin üzerinde perfiizyon safhasi, 1-3 da-
kika olarak islenmis görüntüler, çalisma biti-
minden sonra alinmis görüntüler, kantitatif
analiz için kullanilan ilgi alanlarini ve böb-
regi gösteren bir görüntü, zaman-aktivite
egrileri, varsa kantitatif analiz parametrelerini
gösteren bir görüntü basilmis olmalidir. FiI-
min üzerinde hastanin ismi, dosya numarasi,
çalismanin tarihi, kullanilan madde ve mik-
tari, görüntülerin zaman araliklari, ek görün-
tülerin zamanlari, mutlaka bulunmalidir.
Multiformat kameralarin kalibrasyonlarinin
dogru yapilmis olmasi ekranda izlenen bilgi-
lerin filme eksiksiz aktarimini saglar.

iX. Hata nedenleri

i. Baglanma orani düsük olan radyoaktif
maddenin kullanimi böbrek fonksiyon-
larinin düsük olarak izlenmesine yol
açabilir.
Çekim öncesi yeterli hidratasyon sagla-
namamasi uptake'in ve atilimin gecik-
mesine neden olur.

2.
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