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i. Amaç

Bu kilavuzun amaci Nükleer Tip uz-
manlari için diüretikli dinamik böbrek
sintigrafisi çalismasi yaparken izlenecek
adimlari tanimlamak, olasi hata nedenlerini
belirtmek,çalismanin dogru bir yöntem izle-
yerek, yapilmasini ve degerlendirilmesini
saglamak için yol göstermektir.

II. Genel Bilgi ve Tanimlar

Üriner sistemin dilatasyonuna neden
olan pek çok etken vardir. Dilatasyonlarin her
zaman obstrüktif bir nedene bagli olmadigi
ve böbrek fonksiyonlarinin ve kisinin genel
sagliginin bundan etkilenmedigi bilinmekte-
dir. Statik görüntülerne yöntemleri renal
fonksiyon ve ürodinamikler konusunda bilgi
vermez. Her iki bilgiyi tek çalisma ile elde
etmek diüretikli kinetik böbrek sintigrafisi ile
mümkündür. Ancak diüretik renografinin

güvenilir sonuç vermesi, izleme amaciyla
kullanilabilmesi ve merkezler arasinda karsi-
lastirma yapilabilmesi için belirli
standardlarin tanimlanmasi gerekir. Bu yön-
tem diüretik ile idrar akimini stimüle ederek
yüksek idrar akimi ve miktarina ulasilmasini
saglar. Invaziv bir yöntem olan ve intrapelvik
basincin ölçülmesi prensibine dayanan
'Whitaker' testine alternatif olarak üst topla-
yici sistemden radyoaktif maddenin temiz-
lenme hizinin degerlendirilmesi temeline
dayanir (1, 2, 3). Bu kilavuzda 'dilatasyon'
üst üriner sistem dilatasyonunu (renal pelvis,
kaliks ve üreter) ifade etmektedir. Obstüktif
üropati, bosaltim sisteminde obstrüksiyon
sonucunda gelismis patolojiye, obstrüktif
nefropati ise nefron fonksiyonunda olusan
patolojiye isaret etmektedir. Bugüne kadar
yayinlanmis olan kilavuzlar ve konsensus
raporlari dikkate alinarak hazirlanmistir (4,5,
6). (Çocuklardaki uygulama için 'Çocuklarda
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Standard ve Diüretikli Dinamik Böbrek

Sintigrafisi Kilavuzu'na bakiniz).

III. Endikasyonlar

i. Anatomik görüntüleme yöntemleri ile
saptanmis üst üriner sistem dilatasyo-
nunun degerlendirilmesi.
Cerrahi veya girisimsel tedavi yöntemleri
sonrasinda izleme.

2.

Kontrendikasyon: Tasa bagli oldugu bi-
linen obstrüksiyonlarda diüretik verilmemeli-
dir.

IV. Uygulama Yöntemi

A. Hasta Hazirligi

i. Randevu aliniminda: Uygulanacak
yöntem ile ilgili yazili bir doküman ile
hasta/hasta yakinlari bilgilendirilebilir.
Hidrasyon konusunda hasta
bilgilendirilmelidir. Hastanin kullandigi
ilaçlarin ve ilgili diger tetkik
sonuçlarinin birlikte getirilmesi gerektigi
söylenebilir. Hastanin nefroürolojik
sistem ile ilgili geçirdigi operasyonlarin
bilinmesi gereklidir.
Enjeksiyon öncesinde:
Hidrasyon: Tübüler fonksiyonlar
hidrasyondan etkilendigi için farkli so-
nuçtir alinmamasi için optimal hidrasyon
gereklidir. Hidrasyon kontrolu için idrar
yogunluguna bakilabilir. Idrar yogunlugu
test öncesinde 1015'den daha yüksek de-
gerde olmamalidir. Testin güvenirligi
için çalisma boyunca idrar akiminin 1-3
mL/dakika hizinda olmasi saglanmalidir.
Bunun için 15-30 dakika önce 500 mL
sivi alinmasi önerilmektedir (4, 5).

..

2.

B. Önlemler

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

sonra en az 6 saat emzirineye ara ver-
melidir.

Turk J Nucl Med 2001; Vol. 10, (Supp)

, -,

.

Er'bas B, Sayman H, Alan N, Diriik A, Ergün E, et al.

3. Radyasyon dozunun azaltilmasi için
hastaya sintigrafiden sonra mesanenin
bosaltilmasi söylenmelidir,
Hastanin sondasi varsa çalismadan önce
açik olmasi saglanmalidir.
Kontrastli film çekilmesi düsünülüyorsa

sintigrafi,önce yapilmalidir.

C. Radyofarmasötik

4.

5.

i.
2.

Radyonüklid: Teknesyum-99m (Tc-99m)
Farmasötik:
DTPA
(diethylenetriaminpentaacetic acid)
MAG3 (mercaptoacetyltriglycine)
EC(ethylenedicysteine)

Daha yüksek ekstraksiyon orani ol-
dugu için renal fonksiyonun azaldigi durum-
larda 99mTc-MAG3 ve 99mTc-EC gibi tü-
büler ajanlarin kullanilmasi önerilmektedir.
Ancak tübüler ajanlarin kullanilamadigi du-
rumlarda 99mTc-DTPA kullanilabilir (4, 5,
6).

3. Farmasötigin hazirlanmasi (Renogram
kilavuzuna bakiniz).
Farmasötik kalite kontrolü (Renogram
kilavuzuna bakiniz).
Farmasötik dozu:

99mTc-DTPA dozu:
70-200 MBq (2-io mCi).
99mTc-MAG3 dozu:
70-120 MBq (2-5 mCi).
99mTc-EC dozu:
70-120 MBq (2-5 mCi).

Enjeksiyon teknigi: I.v. bolus tarzinda
verilmelidir. Bunun içIn 3 yollu musluk
kullanilabilir.
Diüretik dozu ye zamani:
Eriskinlerde 40 mg, 1-16 yasi arasinda
0.5 mg/kg ve bebeklerde 1 mglkg olacak
sekilde Furosemide (lasix) do~ hesap-
lanmalidir. Standard diüretik renogra-
minda diüretik 20. dakikada enjekte
edilir (F+20 protokolu). Bazi mer-
kezlerde ise enjeksiyon için toplayici
sistemin tamamen dolmasi beklenir ve
bu süre 30-60 dakikayi bulabilir.

4.

5.

6.

7.
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Furosemide (Lasix) in maksimal et-
kisi enjeksiyondan 15-18 dakika sonra ortaya
çikar. Bu nedenle bazi merkezlerde çalisma-
dan 15 dakika önce dimetik enjekte edilerek
F-15 protokolu uygulanmaktadir (7, 8). An-
cak bu yöntem F+20 protokolu ile kesin so-
nuç vemieyen durumlarda önerilmektedir (4,
6).

Alternatif uygulama olarak
radyofarmasötik enjeksiyonu ile birlikte
dimetik enjeksiyonu yapan merkezler oldugu
gibi, rölatif fonksiyon üzerinde etkisi olma~
digi düsünüldügü için radyoaktif madde en-
jeksiyonundan 2 dakika sonra dimetik ve-
renler de vardir (6, 9, 10). Ancak bu uygula-
malar henüz yaygin olarak kullanilmamakta-
dir.

1.

D. Görüntülerne

Teknik Donanim

LFOV gama kamera ile genel amaçli,
paralel kolimatör (LEAP) kullanilmasi yeter-
lidir.

2. Hasta Pozisyonu

Görüntüleme posterior projeksiyon-
dan yapilmalidir. Hastanin sirt üstü yatar
durumda olmasi saglanmalidir. Oturur du-
rumda çalisilabilir, ancak hastanin hareket
etme olasiligini artirdigi için özellikle
kantitasyon yapildiginda hata nedeni olabile-
cegi için tercih edilmeyebilir. Postürün etki-
sini anlamak için sirtüstü durumda yapilan
çekim sonrasinda oturur durumda ek poz
alinmasi gerekebilir.

3. Görüntüleme Protokolü

Diüretikli dinamik böbrek
sintigrafisinde perfüzyon evresinin ayrica
görüntülenmesine çogunlukla gerek yoktur.
Tercih ediliyorsa dinamik böbrek sintigrafisi
kilavuzuna bakiniz.

Çalisma boyunca 10 saniye-l dakika
aralarla64x64 matriksteseri görüntüleralin-
malidir. Yeterli bellek varsa l28x128
matrikste görüntüler alinmasi tercih edilebilir.
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Diüretik yapildiktan sonra da ayni fomiat ile
görüntüleme devam etmelidir.

Görsel degerlendirmede kullanilmak
üzere daha bü~ matriste istenen zaman
araliklan ile görüntüler elde edilebilir.

Sintigrafik çe~in bitiminde yeterli
drenajin saglanamamis oldugu görülürse
mesane bosaltildiktan sonra tekrar bir görüntü
alinmalidir. Diüretikli çekim öncesi postürün
ve yerçekiminin etkisini degerlendimiek
amaciyla da miksiyon önerilir. Sintigrafik
çekim 20 dakika ve diüretik sonrasinda en az
20 dakika süreyle devam etmelidir. Bazi
durumlarda daha uzun sürmesi gerekebilir.

E. Görüntü analizi

Böbrekler için zemin aktivite düzel-
tilmesi yapilarak renogram egrileri elde edilir
(Dinamik Böbrek Sintigrafisi Kilavuzuna
bakiniz). Egrilerinin elde dilmesinde at nali
böbrek veya mobil böbrek söz konusu degilse
ve çocuklarda derinlik düzeltilmesi öneril-
memektedir (5, 6). 1 cm den fazla olmayan
derinlik farki rölatif fonksiyon hesabinda
önemli hatalara yol açmaz. Diüretikli dina-
mik böbre,k sintigrafisinin degerlendirilme-
sinde rölatif fonksiyon önemli bir parametre-
dir. Integral veya Pat1akJRut1andyönteminin
kullanilmasi önerilmektedir.

Dekonvolüsyon analizi parenkimal
transit zamaninin degerlendirilmesinde fay-
dali bir yöntem olmasina ragmen, rutin uy-
gulamada kullanimi sart degildir. Süpheli
olan sonuçlar bu yöntemle degerlendirilebilir.
Diüretik sonrasinda veya miksiyon sonra-
sinda elde edilen görüntülerde kalan aktivite
miktan renogram egrilerindeki maksimum
aktiviteye veya diüretik yapildigi andaki
aktivite miktarlarina oranlanabilir (6).

V. Degerlendirme

A. Görsel degerlendirme: Elde edilen
görüntüler ve renogram egrileri görselolarak
degerlendirilebilir. Böbreklerin morfolojisi
(hidronefroz, çift toplayici sistem, kortikal
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atrofi, pelvik dilatasyon), radyoaktif madde
tutulum miktari, ekskresyonun baslama za-
mani, pelvis ve üreterlerin görünümü, drena-
jin görselolarak miktari, mesanenin görü-
nümü, diüretik sonrasinda izlenen drenaj,
miksiyon sonrasinda izlenen drenaj, mesane-
den reflü olup olmadigi dikkat edilmesi gere-
ken hususlardir. Elde edilen görüntülerin
'sine' modunda da izlenmesi önem tasimak-
tadir. Uygulama sirasinda hasta hareketi olup
olmadigi, vezikoüreteral reflü veya çift topla-
yici sistem gibi ek patolojiler bu sekilde
farkedilebilir.

B. Kantitatif degerlendirine (Dinamik
Böbrek Sintigrafisi Kilavuzu'na bakiniz):

Rölatif fonksiyon ve Tl/2 degerleri
önem tasiyan parametrelerdir. Rölatif fonksi-
yon özellikle takip edilen hastalar için tek
tarafli fonksiyon kaybi izlemi açisindan an-
lamlidir. Tl/2 degerleri kullanilan yönteme,
hastanin hidrasyon durumuna, renal fonksi-
yon düzeyine, renal pelvisin kapasitesi ve
esnekligine, diüretik enjeksiyonu zamanina,
mesanenin durumuna bagli olarak degisebilir.

VI. Yorumlama

Diüretige cevabin degerlendirilme-
sinde en önemli faktörler renal fonksiyonun
düzeyi ve toplayici sistem hacmidir. Ileri
derecede düsük renal fonksiyon (GFR 15
mUdakikanin altinda) veya ileri derecede
dilate pelvikaliksiyel sistem yanlis pozitif
nedenlerin basinda gelir (lO, ll, 12).

Irregüler veya sonradan yükselen
pikler böbrek kan akiminindaki oynamalar-
dan, vezikoüreteral veya üreteroüreteral
(dupleks sistemlerde) reflü veya interinittan
hidronefrozdan dolayi ortaya çikabilir (13,
14).

Renal egrilerin kantitatif olarak
degerlendirilmesi daha dogrudur. Tl/2 de-
gerleri bu amaçla kullanilabilir. Genelolarak
renogram egrilerinin elde edilis sekilleri,
böbrek ilgi alanlarinin seçimi, diüretik verilis
zamani, kullanilan yazilun her merkezde
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farkli olabilecegi için önerilen kesin bir ra-
kam yoktur. Ancak Tl/2 degeri LOdakikanin
altinda ise norinal olarak degerlendirilir (6,
10). Kullanilan yönteme bagli olmak üzere
Tl/2 10 ile 20 dakika arasinda ise cevap
'sinirda, belirsiz'='equivocal' olarak kabul
edilir. Renal fonsiyonun düzeyi, hastanin
hidrasyon durumu, renal pelvisin genisligi ve
kapasitesi, mesanenin doluluk durumu,
diüretigin yapilis zamani göz önünde bulun-
durularak, Tl/2' nin 20 dakikanin üzerinde
olan durumlarda obstrüksiyon ekarte edile-
mez . Sinirda olan çalismalarin F-15
protokolu ile tekrarlanmasi önerilmektedir (6,
10, 16).

Genelolarak asagidaki ölçütler göz
önünde bulundurulur.
1. Diüretik sonrasinda hemen drenaj

saglaniyorsa çalisma normalolarak de-
gerlendirilmelidir.

2. Diüretik verilisinden sonra izlenen
akümülasyon paterni GFR 15
mlldakikanin üzerinde olan böbrekler
için obstrüktif olarak degerlendirilmeli-
dir.

3. Tek böbrek GFR degeri 15 mlldakikanin
altinda ise obstrüktif cevap süphe ile de-
gerlendirilmelidir. F-15 protokolü ile ça-
lisma tekrarlanabilir. GFR ayni degerin
altinda iken cevap sinirda ise diger tani
yöntemleri ile hastanin durumunun de-
gerlendirilmesi gerekir, Bu durumda F-
15protokolunun kullanimi yoktur.

4. Interinittan obstrüksiyonu olan hasta-
larda diüretik cevabi idrar akun hizina
bagli olarak degisiklik gösterdigi için dü-
sük akun hizlarinda norinal cevap alina-
bilir. Bu nedenle interinittan
obstruksiyon düsünülen bir hastada
obstrüktif olmayan bir egrinin o anki id-
rar akun hizinda nonobstrüktif oldugu
unutulmamalidir. Yüksek basinçli diürez
ile elastik olmayan pelvislerden 'wash-
out' saglanamayabilir. Bu durumda F-15
protokolu önerilebilir.

5. GFR degeri 15 mlldakikanin üstünde
oldugunda diüretige alinan cevap yeter-
siz ise yüksek dereceli obtrüksiyon
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ekarte edilebilir ve girisimsel tedaviye
gerek kalmayacak sekilde diürezin sag-
landigini düsünülmelidir. Bu durumda
hasta rölatif böbrek fonksiyon degerleri
ile takip edilmelidir.

VII. Raporun Hazirlanmasi

Hastanin kimlik bilgileri, çalismanin
yapildigi ve raporun hazirlandigi tarihler,
sintigrafiyi öneren doktorlbölüm, sintig-
rafinin istemne endikasyonu belirtiIdikten
sonra çalisma ile ilgili ayrintilar raporda yer
almalidir. Kul1andan radyofarinasötik, verilis
yolu, dozu, görüntülerne pozisyonu,
görüntülerne süresi; diüretigin yapdis zamani
ve miktari, alinan ek görüntüler belir-
tilmelidir. Görsel degerlendirme bulgularina
ek olarak, yapilmissa kantitatif parametreler
her iki böbrek için ayri ayri verilmelidir.
Hastanin daha önce yapilmis bir çalismasi
varsa mutlaka karsilastirma yapilmali,
böbreklerin fonksiyonunda, radyoaktif
maddenin drenajinda, diüretige cevapta veya
rölatif fonksiyonda bir degisiklik varsa
belirtilmelidir. Çalisma kalitesi ile ilgili bir
sorun varsa belirtilmeli ve olasi yanlis pozitif
ve yanlis negatif nedenler belirtilmelidir (ileri
derecede düsük renal fonksiyon, ileri dere-
cede hidronefroz, ileri derecede dolu mesane,
vb.). Ek bir görüntülerne yöntemi ile birlikte
sonuçlarin degerlendirilmesi gerekiyorsa
belirtilmelidir. Yorum kisa ve açik bir
sekilde yapilmalidir.

Raporlamada eski yillarda daha sik ola-
rak kul1andan 'parsiyelobstrüksiyon' deyi-
mini kul1anmak artik önerilmemektedir (lO).

- Bunun yerine 'obstrüksiyon ekarte edilmistir'
veya 'obstrüksiyon ekarte edilemez' ifadeleri
tercih edilmelidir.

Film basilmasi: Filmin üzerine
diüretik öncesinde ve sonrasinda alimnis
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görüntüler 1-3 dakikalik islenmis görüntüler
seklinde, varsa miksiyon sonrasi ve geç ali-
nan görüntüler, renogram egrileri, bu egrile-
rin elde edilmesinde kul1anilanilgi sahalarini
gösteren bir görüntü basilmalidir. Hasta ile
ilgili kimlik bilgileri, kullanilan radyofar-
masötik ve miktari, diüetik yapilis zamani ve
miktari, görüntülerin zaman araliklari
mutlaka yazilmalidir.

VIII. Hata Nedenleri

i. Çalisma öncesi bosaltilmamis mesane,
alt üriner sistem obstrüksiyonu, voiding
disfonksiyonu, nörojenik mesane ve
vezikoüreteral reflü yanlis pozitif so-
nuçlara yol açabilir.
Intermittant hidronefroz, 'Homsey's'
isareti veya geç çift pike yol açabilir
(14). Bu görünüm diüretik verilisinden
io-15 dakika sonra ortaya çikar. Bu ne-
denle diüretik sonrasi izleme en az 15
dakika sürdürülmelidir. Süpheli sonuçlari
elimine etmek için F-15 protokolu ile
çalisma tekrarlanabilir.
Ilgi sahalarinin dogru büyüklükte olma-
masi veya böbrek ilgi alaninin böbregin
bütününü içine almamasi, zemin aktivite
ilgi alaninin içine böbrek veya üreter
aktivitesinin girmesi elde edilen egrilerde
hatalara ve dolayisiyla hesaplanan rölatif
fonksiyon ve Tl/2 degerlerinin hatali
olmasina yol açabilir.
Çalisma sirasinda hastanin pozisyon
degistirmesi renogram egrilerine yansi-
yarak hatali sonuç alimnasina sebep ola-
bilir.
Radyofarinasötigin enjeksiyon yerinde
infiltrasyonu veya diüretigin infiltras-
yonu çalismanin dogrulugunu etkiler.

2.

3.

4.

5.

S-61



- -

Diüretikli Dinamik Böbrek Sintigrafisi Kilavuzu

1. Rado JP, Banos C, Tako J. Radioisotope
renography during furosemide'(Iasix) dimesis. Nucl
Med. 1968;7(3):212-21.

2. O'Reilly PH, Testa HJ, Lawson RS, et aL. Dimesis
renography in equivocal urinary tract obstruction.
Br J Nucl Med. 1978;50(2):76-80.

3. Whitaker RH. An evaiuation of 170 diagnostik
pressure flow studies of the upper urinary tract. J
Urol. 1979;121(5):602-4.

4. O'Reilly P, Aurell M, Britton K, et aL.Consensus
on dimesis renography for investigating the dilated
upper urinary tract. (in) Radionuclides in
Nephrourology (eds) A Taylor, JV Nally, H
Thoinsen. 1997;pp. 1-7.

5. O'Reilly P, Aurell M, Britton K, et aL. Consensus

on Diuresis renography for investigating the dilated
upper urinary tract. J Nucl Med. 1996;37(11):1872-
6.

6. Gordon I, Colarinha P, Fettich J, et aL. Guidelines
for standard and diuretic renography in children.
Eur J Nucl Med. 2001;28(3):BP 21-30.

7. Upsdell SM, Testa HJ, lawson RS, et aL. (eds): The
uses and interpretation of modified dimesis
renography. Basel,Karger: 1990.

8. English PH, Testa HJ, Shields RA, et aL. Modified
method of dimesis renography for the assessment
of equivocal pelvimeteral junction obstruction. Br J
Urol. 1987;59:10-14.

Turk J Nud Med 2001; Vol. 10, (Supp)

ri

!!i

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

Kaynaklar

9. Gordon I, Mialdea Fernandez RM, Peters AM.
Pelviureteric junction obstruction. The value of
post micturition view in 99mTc DTPA diuretic
renography. Br J Urol. 1988;61(5):409-12.

10. Rossleigh M, Leighton DM, Farnsworth RH.
Diuresis renography. The need for an additional
view after gravity-assisted drainage. Clin Nucl
Med. 1993;18(3):210-3.

IL. Fine EJ. Interventions in renal scintirenography.
Sem Nucl Med. 1999;29(2): 128-45.

12. Brown SC, Upsdell SM, O'Reilly PH. The
importance of renal function in the interpretation of
diuresis renography. Br Urol. 1992; 69(2): 121-5.

13. Kietter K, Numberger N. Diagnostik potential of
diuresis renography: limitations by the severity of
hydronephrosis and by impairment of renal
function. Nucl Med Commun. 1989;10(1): 51-61.

14. Homsey YL, Mehta PJ, Huot D, et al. Intermittent

hydronephrosis. A diagnosis challenge. J Urol
1988; 140: 1222-1226.

15. O'Reilly PH, Lupton EW. Obstrnctive uropathy,
in:O'Reilly PH, Shields RA, Testa HJ (eds).
Nuclear Medicine in Urology and Nephrology (2nd
ed) Butterworths,London: 1986;pp:91- 108.

S-62


