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I. Amaç

Bu kilavuzun hazirlanis amaci nük-
leer tip uzmanlarina pediatrik olgularda gas-
troözefagial reflü (GÖR) ve pulmoner aspi-
rasyonun saptanmasi için kullanilacak çalis-
malarin uygulanisi, yorumlanmasi ve rapor
edilmesi konularinda yardimci olmaktir.

II. Genel Bilgi ve Tanimlar

Radyonüklid GÖR çalismasi basit ve
fizyolojik bir test olmasi nedeniyle pediatrik
olgularin degerlendirilmesinde ilk tercih
edilecek yöntemdir. Pediatrik GÖR en sik 6-9
aylik infantlarda izlenir. Genelde 2. aydan
itibaren semptom vermekle birlikte çogun-
lukla kendiliginden geriler. Olgularin
1/3'ünde ise semptomlar 4 yasina kadar de-
vam edebilir. Küçük bir hasta grubunda
özefagusta striktür (%5) ve tekrarlayan

pnömonilere (%5) bagli ölüm gelisebilir.
Daha büyük çocuklar ise daha düsük dü-
zeyde retlü insidansi gösterir. Küçük miktar-
daki reflü fizyolojik oldugundan klinisyenin
test için, tedavi gerektiren ve klinik bulgulari
GÖR'ü destekleyen olgulari seçmesi
önemlidir.

GÖR; tekrarlayan solunum yollari
enfeksiyonu, astim, gelisme geriligi, özefajit,
özefagial striktür, kronik kan kaybi ve in-
fantda ani ölüm sebebi olabilir. Kronik nok-
tumal öksürük, kilo almada gerilik, kusma,
aspirasyon, astmatik ataklar, stridor ve apne
GÖR'ün çocuklardaki semptom ve bulgulari
arasinda sayilabilir. Yetiskinlerde oldugu gibi
pekçok tani yöntemi kullanilirsa da 24 saatlik
pH monitorizasyonu altm standart test olarak
kabul edilir (1-2).
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III. Endikasyonlar

GÖR ve/veya buna bagli olarak
ortaya çiktigi düsünülen kronik nokturnal
öksürük, kilo alinada gerilik, kusma,
aspirasyon, astmatik ataklar, stridor ve apne.

IV. Uygulama Yöntemi

A. Hasta hazirligi: En az 3-4 saat
açlik, infantlar için 2 biberon ve 300 ml süt
veya form,ülgereklidir. Daha büyük çocuklar
için içecek olarak portakal suyu kullanilabilir.

B. Radyofarmasötik: Tc-99m sulfiir
colloid. Yetiskin dozu: 0.2 - 1.0 mCi,
pediatrik doz ise 7 uCi/kg; minimum 200
uCi'dir (2, 4).

C. Test sivisinin hazirlanmasi ve uy-
gulama: Hekim tarafindan belirlenen radyo-
aktif madde dozu (200-300 I1Ci sülfiir
kolloid) 30 ml süt/formül ile ilk biberon içeri-
sinde dilüe edildikten sonra hastaya içirilir.
Radyoaktif isaretli sivinin içirilinesini taki-
ben, hasta sakinlesene kadar geride kalan
süt/formül veya portakal suyu içirilir. Has-

. taya verilecek süt/formül miktari 20 cc/kg
formülü ile belirlenir. Alternatif olarak hasta-

nin yasina göre: <3 aylik ise 90 cc, 3-6 aylik
ise 120 cc ve >6 aylik ise 150 cc'de verilebi-
lir. Toplam verilen sivi miktari, hastanin bir
ögünde aldigi gida volümüne hemen hemen
esit olmalidir (5).

D. Konumlandirma: Peroral uygu-
lama oturur pozisyonda yapilir. GÖR takibi
için 45 derece açi ile semirecumbent pozis-
yon kullanilabilmekle birlikte supin pozisyon
daha yaygin olarak kullanilinaktadir.

E. Görüntüleme protokolü: Çekim
baslatilinadan önce özefagustaki tüm
aktivitenin mideye geçisi tamairilanmalidir.
Bunun için peroral uygulama bitirildikten
sonra torakstan 60 saniyelik anterior görüntü
alinarak özefagusta aktivite olup olmadigi
kontrol edilir. Eger özefagusta aktivite varsa
bir miktar sivi içirmek faydali olabilir.
Pediatrik grupta abdominal kompresyon uy-
gulamasi non-fizyolojik olmasi, iyi tolere
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edilememesi ve algilama oranini artirdigina
iliskin kesin veri olmamasi nedeniyle uygu-
lanmaz.

a

GÖR takibi için; 140 keV enerji,
%20 pencere araligi kullanilarak, 64 x 64
matrikste, 1.00 büyütme faktörü ile 30 sn'lik
120 kesit alinir. Klinik olarak reflü kuskusu
yüksek ancak 60 dakikalik izlernede negatif
sonuç elde edilen olgularda, hasta sol lateral
dekübitis pozisyona getirilerek 30 sn'lik 60
kesit daha alinabilir. Kesit süresi 5-10 sn gibi
kisa tutulabilecegi gibi 60 sn kadar uzun da
olabilir. Ancak kisa kesit süresi testin duyar-
liligini artirmakta ve herbir reflü ataginin ne
kadar sürdügünü tesbit etmede daha faydali
olinaktadir. Bu nedenle 20-30 saniyelik di-
namik görüntüler ideal gibi gözükmektedir.

Dinamik görüntüIemenin sonunda
256x256 matriks ve 1.00 büyütme faktörü
kullanilarak 5'er dakikalik anterior-posterior
akciger planar spot görüntü alinarak
aspirasyon yönünden hasta degerlendirilir.
Hekim gerekli gördügü takdirde, 2-6 ve 18-
24. saatlerde ilave görüntü alinir. Akciger
spot görüntüleri alinirken toraks üst sinirlari-
nin belirlenebilmesi amaciyla her iki omuz
üst kenari marker ile isaretlenmelidir. Akci-
gerde fokal aktivite izlenmesi durumunda
bunun kontaminasyon olmadigi kontrol edil-
melidir (2, 3, 5).

F. Ek görüntüleme protokolü:
Trakea özefagial fistül düsünülen çocuklarda
per oral besleme esnasinda özefagus transiti
degerlendirilebilir. Bu amaçla per oral uygu-
lama hasta ebeveyninin kucaginda otururken
yapilir. Beslenme esnasinda posterior projek-
siyondan 64x64 matriks ve 1.00 büyütme
faktörü kullanilarak 1 saniyelik 30 kesit gö-
rüntü alinir ve olasi trakea özefagial fistül
degerlendilir.

a.
G. Görüntülerin degerlendirilmesi:
Görsel degerlendirme: Alinan görüntüler
kamera ekranindan kontrast arttirilarak
ve sine görüntü ile degerlendirilmelidir.
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Küçük çocuklarda kisa süreli birkaç kez
reflü (çalisma boyunca en fazla 5 kez)
olmasi normal kabul edilir. Bununla bir-
likte çalisma boyunca sayi (5' ten fazla)
ve sürece (10 sn' den uzun) belirgin tek-
rarlayan ve özellikle üst özefagusa kadar
uzanan reflü1er patolojik olarak kabul
edilmelidir. On saniyeden daha kisa sü-
ren reflüler düsük, 10 saniyeden daha
uzun süren reflü1erise klinik olarak yük-
sek düzeyli reflü1er olarak kabul edilir
(2, 3, 5).

Akcigerlerde aktivite izlenmesi
aspirasyon için spesifiktir. Bununla bir-
likte akcigerlerde aktivite izlenmernesi
aspirasyon olasiligini ekarte ettirmez (2,
5).

b. Sayisal degerlendirme: Sayisal degerlen-
dirme amaciyla mide, özefagus alt kesim
ve geri plana ilgi alanlari çizilir. Bu ilgi
alanlarindan zaman aktivite egrileri çi-
kartilir ve asagidaki formül kullanilarak
kantitatif olarak GÖR miktari hesaplana-
bilir. GÖR, zaman aktivite egrisinde si-
nirli spike'lar seklinde kendini gösterir.
Zaman aktivite egrileri dinamik görüntü
ile birlikte degerlendirilmelidir. Hasta
hareketinin zaman aktivite egrisinde

1. Frederick L. Datz. Gastrointestinal Imaging, 353-
60. In, Clinical Piactice of Nuclear Medicine, eds,
Andrew Taylor and F. L. Datz. Churchill
Livingstone, NY: 1991.

Haivey A. Ziessman. The gastrointestinal tmct,
597-600. In, Nuclear Medicine, Diagnosis and
Theiapy, eds, J. C. Harbert, W. C. EckeIman, R. D.
Neumann. Thierne Medical Publishers, NY: 1996.

2.

3. D. Bruce Sodee, Michael G. Velchik, Richard B.
Noto, John Reilley, Abass Alavi. Gastrointestinal
System, 525-8. In, Principles and Piactice of
Nuclear Medicine, eds, P. J. Early, and D. B.
Sodee. 2Ddedition, Mosby, Si. Louis: 1995.

TurkJ Nucl Med 2001; Vol. 10, (Supp)

Arslan N, Gökçora N, Alan N, et al.

yanlis pozitif sonuç verebilecegi unutul-
mamalidir (1,3).

GÖR=A - B/C X 100%
A: Özefagus sayimi

B: Geri plan sayimi
C: i. dakikadaki

gastrik sayim

Çalismanin herhangi bir aninda
özefagusta %5'ten fazla aktivite bulunmasi
reflüyü desteklemektedir.

H. Rapor hazirlama:

a. Kullanilan radyofarmasötik ve miktari,
uygulanan test sivisi (süt, formül, porta-
kal suyu, vs) ve miktan, uygulama sekli,
peroral uygulama somasi görüntülerneye
ne zaman baslandigi belirtilmelidir.

Hastada reflü saptanip saptanmadigi,
eger reflü tesbit edilmis ise bunun bes-
lenme SOMasine zaman ortaya çiktigi,
çalisma boyunca kaç kez gözlendigi,
reflünün düsük (io sn'den kisa) veya
yüksek (10 sn' den uzun) düzeyde oldugu
ve ortalama ne kadar. sürdügü, belirtil-
melidir. 10 sn' den daha uzun süren ve
düsük beslenme volümü ile ortaya çikan
reflüler klinik olarak daha önemlidir.

b.
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