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I. Amaç
Bu kilavuzun hazirlanis amaci Nükleer

Tip uzmanlarina tek kan örnegi kullanilarak
Glomerüler Filtrasyon Hizinin (GFR) ve
glomemler radyofarmasötiklerin klirensInin
hesaplanmasinda izlenecek adimlari tanim-
lamak, ölçümün güvenilir bir yöntem izleye-
rek yapilmasini ve degerlendirilmesini sag-
lamak ve olasi hata nedenlerini belirterek yol
göstermektir. Bu klayuz Kuzey Amerika ve
Avrupada hazirlanan bergerleri esas alinarak
hazirlanmis ve uyarlanmistir (1,2).

II. Genel Bilgiler ve Tanimlar
GFR belli ölçülerde degisen böbrek kan
akimi degerlerinde göreceli olarak sabit kalir
ve idrar akimindan etkilenmez. Bu nedenle
renal fonksiyonu ERPF'ya göre daha iyi
gösterebilen bir yöntem olarak kabul edilebi-
lir. Pasif bir islem olan glomemler filtrasyon,
bir maddenin plazmadan temizlenme hizinin
ölçülmesiyle hesaplanabilir (3).

GFR plazma kreatinin düzeyi temel alinarak
dolayli olarak ölçülebilir. Bu ölçüm kolay
olmakla birlkte GFR'deki küçük degisimleri
gösterebilecek kadar duyarli degildir ve an-
cak renal fonksiyonlarda %50'ye varan
azalma oldugunda normal degerlerin üzerine
çikabilir (4).

Direkt GFR ölçümünün altin standardi inülin
klirensi ölçümüdür. Ancak hem invaziv bir
yöntemdir hem de karisik ve zor laboratuvar
yöntemleri gerektirdigi için günlük uygula-
malar için uygun degildir. Endojen kreatinin
klirensi genellik kabul gören bir yöntemdir
ancak inülin klirensi ile bagintisi zayiftir ve
azalmis renal fonksiyonlarda tübülüslerden
sekrete edildigi için yanlis sonuçlar verebilir.
Dogru GFR ölçümü Tc-99m DTPA, 1-125
iyotalamat, Cr-51 EDTA gibi radyoaktif
maddelerle yapilabilir (4, 5, 6, 7). GFR öl-
çümü için çesitli gama kamera yöntemleri de
olmasina ragmen tekrarlanabilirliginin olma-
masi ve yüksek standart sapma degerleri
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nedeniyle çalisma grubu tarafindan kullanil-
masi önerilmemektedir.

En dogru GFR ölçüm yöntemi, glomemler
ajanin enjeksiyonundan sonra plazmadan
kaybolma hizinin hesaplanmasina dayanir.
Bu yöntem altin standart olarak kabul edil-
mektedir. Ancak günlük uygulamalarda sik
kullanilan bir yöntem degildir; çünkü uzun
sürede çok sayida kan örnegi almak gerekir.
Çok kan örnegi hesaplamalari yerine basit-
lestirilmis çift ve tek kan örnegi ile GFR
ölçüm yöntemleri gelistirilmistir(8, 9).

Bunlar:
1. Egim-Kesim yöntemi
Bu yöntem geç eksponansiyel egrisinin

alaninin radyofarmasötigin enjeksiyonundan
120 ve 240 dakika sonra en az 2 kan örnek-
lernesiyle hesaplamasina dayanir. Erken
eksponansiyel egrisinin hesaplanmamasi
hesaplanan degerlerin oldugundan yüksek
çikmasina neden olmakla birlikte çesitli dü-
zeltme formülleri gelistirilmistir.

2. Dagilim hacmi hesaplamasi yöntemi
Bu yöntemle GFR, enjeksiyondan sonra

120. veya daha geç alinan tek kan örnegi ile
ölçülebilir. Ana üstünlügü tek bir kan örne-
gine ihtiyaç duyulmasidir. Yapilan karsilas-
tirmali çalismalar tek kan örnegi ile GFR
hesaplamalarinin çift kan örnegi yöntemine
göre daha dogru olabilecegini göstermistir (9,
10).

III. Endikasyonlar
Ana klinik endikasyonlar

1. Renal fonksiyonlarin degerlendirilmesi
ve izlenmesi (Kronik glomerulopatilerde,
hemolitik üremik sendrom ve DM).

2. .Kemoterapi yada nefrotoksik ilaçlarin
(siklosporin ve antibiyotik gibi) renal
yan etkilerinin degerlendirilmesi ve iz-
lenmesi.

3. Tek böbrek fonksiyonlarinda kayip oldu-
gunda (örnegin tek ya da bilateral
hidronefrozda, vezikoüreteral reflü ile
birlikte ya da degil, üriner sistem enfek-
siyonunda, küçük böbrek, tek böbrek,
çift sistem, posterior üretral valv, pre ve
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4.

post operasyon takibinde). Ancak bu .du-
rumda gama kamera ile böbreklerin
relatif uptake hesaplamasinin da yapil-
masi gerekir.
Plazma kreatinin düzeyi normal amlikta
iken böbrek hasarindan süphelenildi-
ginde.

Kontraendikasyonlar:
Herhangi bir kontraendikasyon yoktur.

iv. Yöntem
A) Yöntemin uygunlugu hakkinda
inceleme öncesi bilgi

Ciddi ödemi, asiti veya baska bir sivi birikimi
olan hastalarda bu yöntem uygulanmamalidir.
Radyofarmasötigin genislemis ekstraselüler
siviya geçisi plazmadan temizlenme süresini
etkiler. Idrar örneklernesi yöntemiyle yapilan
ölçümler veya 6 saatten daha uzun, geç alinan
örneklemelerle yapilan hesaplamalar bu has-
talarda daha dogru sonuç verecektir.

Plazma kreatinin düzeyi ile tek ya da iki kan
örneklernesi seçimi renal fonksiyon düzeyine
dayanarak yapilabilir. Plazma kreatinin dü-
zeyi 124 mikromoVI'nin üzerindeyse iki kan
örnegi almak daha uygun olur.

Basitlestirilmis yöntemler GFR'si 30
mVdk'dan daha düsük olan hastalarda kulla-
nilmamalidir. Eger kullanmak gerekiyor ise
geç örnekleme yapilmali veya üriner klirensi
tercih edilmelidir.

B) Hastanin hazirlamasi
Inceleme günü öncesi hastaya yöntem

hakkinda bilgi verilmelidir.
Hidratasyon: Hastalar yeteri kadar

hidrate edilmelidir. Bebekler için ilave bibe-
ron, çocuklar için 250-500 ml sivi verilmeli- .
dir.

Tübüler sekresyonun aksine GFR, böb-
regin otoregülasyon mekanizmalari yoluyla
hidratasyon derecesindeki hafif degisimler-
den etkilenmez. Bununla birlikte çalisma
boyunca sabit hidrotasyon önerilir.

Hastaya protein yüklenmesi GFR dege-
rinin yükselmesine neden olur. Bu nedenle
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çalisma öncesinde protein yüklemelerinden
sakinilmalidir.

c) Radyofarmasötikler
Cr-SI EDTA
(Etilen diamin tetraasetik asit).
Tc-99m DTPA (Dietilen triamin
pentaasetik asit).
1-125Iyotalamat.
Tc-99m DTPAdaha ucuz, hastaya daha

düsük radyasyon dozu veren ve gama kamera
ile görüntü alabilmeyi saglayan bir
radyofarmasötiktir. Ancak proteinlere bag-
lanmis miktannin bilinmesi gerekir. GFR
ölçümü için Cr-SI EDTA ve 1-125
iyotalamat, bulundugu yerlerde farkli enerji
düzeyleri nedeniyle kullanim kolayligi saglar.

Dj Doz
Cr-SI EDTA:
min. doz 0.074 MBq/kg
Mak. Doz 3.7 MBq /kg
Tc-99m DTPA:
Doz cetveli vücut yüzeyi temel alinarak

belirlenir. Maksimal doz 37 MBq dir.

Eger gama kamara ile görüntü alinip
relatif fonksiyon hesaplamasi gerekiyorsa doz
daha yüksek olmalidir.

1.
a.

E. GFR ölçüm islemi
Çalisma öncesi hazirliklar
Her bir hasta için ikiser seri olmak üzere
tüpler saglanir ve tüm tüpler hasta numa-
rasini ve kan örnegi zamanini gösterecek
sekilde isaretlenerek hazirlanir. 1-120, 1-
240, 11-120,11-240gibi. Birinci seri tüp-
lere hasta basinda alinan kan örnekleri
konulacak ikinci seri tüplere ise santrifüj
sonrasi pipetlenen plazma örnekleri sa-
yilmak üzere konulacaktir. Tüp ve en-
jektör isaretlemesi için cam kalemi bu-
lundurulmasi önerilir.
Radyofarmasötik enjeksiyonu ve standart
aktivitesi için enjektörler (tercihan i
ml'lik insülin enjektörleri) hasta numa-
rasi ve standart yazilarak isaretlenir.
Kan örneklerinin konulacagi tüpler
heparinize edilir. Bunun için 2 veya 3
damla heparin yeterlidir. Fazla miktarda

b.

c.
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heparin konularak kan örnegi seyreltil-
memelidir. Yetersiz konulacak heparin
ise örnegin pihtilasmasina ve
pipetlemenin zorlasmasina neden olur.
Her hasta için yeteri kadar kanül
bulundurulmalidir. Tercihan 24 veya 22
numarali kanül pediyatrik vakalar için
uygundur. Kanül yerlestirmesinin zor-
lugu göz önüne alinarak her hasta için
birden fazla kanül bulundurulmasi öneri-
lir.
Her hasta için 10cc enjektör içerisinde
heparinize serum fizyolojik ve 3 yollu
musluk hazirlanmalidir. Heparinize se-
rum fizyolojik kanülün yikanmasi ve ti-
kanmamasi, 3 yollu musluk ise kan ör-
neginin alInmasi için gereklidir.
Gama sayici kalibrasyonu kontrol edil-
meli ve en az bir saat önce açilmasi sag-
lanmalidir.

Standart hazirlamak için 500 ml serum
fizyolojik sisesi lastik tapasi ile birlikte
bulundurulmalidir. 500 ml suyu tam
ölçmek için sivi ölçüm kabi (mezür) bu-
lundurulmalidir. Serum fizyolojik için-
deki sivilar tam 500 ml olmayabilmekte-
dir. Standart 200 ml - 500 ml arasindaki
bir hacimde hazirlanabilir. Hazirlanan
standart hacmi mutlaka kaydediImelidir.
Standart ayrica seyreltme yöntemi kulla-
nilarak da hazirlanabilir. Buradaki amaç
gama sayicida mümkün oldugu kadar
düsük radyoaktivite sayimi yaparak
'dead time'a bagli sayim hatalarini ön-
lemektir.

e.

f.

g.

2. Aktivitenin hazirlanmasi
Firmanin tarif ettigi sekilde
radyofarmasötik hazirlanir. Daha önce-
den hazirlanmis ve isaretlenmis enjek-
törler içerisine 0.5-1 ml radyofarmasötik
çekilerek hazirlanir. Standart
aktivitesinin .mümkün oldugunca düsük
olmasi önerilir. Yüksek standart
aktiviteleri en az 500 ml içerisinde ha-
zirlanmalidir.

Hazirlanan tüm aktivIteler her hasta için
ayni zamanda tek bir seansta hazirlan-
mali doz kalibratöründe hassas bir se-

a.

b.
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kilde ölçülerek kaydedilmelidir. Daha
sonra hazirlanacak her aktivite ile stan-
dart aktivitesi tekrar ölçülmeli ve kayde-
dilmelidir.

a.
3. Hasta basi hazirliklari
Tüm hastalarin boy, yas, isim ve yatis
nedeni (hastaligi), kan üre, kreatinin dü-
zeyi ve tarih kaydedilmelidir. Her hasta
için kullanilacak tüp numarasi kaydedil-
melidir.
Hasta koluna kanül ve kanül ucuna da i O
ml'lik heparinize serum fizyolojik ve 3
yollu musluk takilarak tikanmanin ön-
lenmesi için yikanmalidir.
Karsi kolu veninden radyofarmasötik
enjeksiyonu yapilarak enjeksiyon zamani
kaydedilmelidir. Enjeksiyon sirasinda
damar disina aktivitenin kaçmasi çalis-
mayi geçersiz kilar.
Enjeksiyon sonrasi enjektörler içinde
kalan aktivitenin belirlenebilmesi içIn
muhafaza edilmelidir.
Belirtilen zamanlarda önce heparinize
enjektöre bir miktar kan çekilir ve daha
sonra 3 yollu muslukla kan örnegi 2
ml'lik enjektöre çekilir ve musluk tekrar
çevrilerek kanül yikanir. Örnekleme za-
manindaki küçük sapmalar önemli yanil-
gilara yol açar. Örnekleme zamaninda
belirlenen zamandan çok kayit önemli-
dir. Örnegin 120. dakikadaki kan 121.
veya 125. dakikada alinabilir ancak
mutlaka alindigi zaman kaydedilmelidir.

Alinan kan örnekleri daha önceden
isaretlenmis birinci seri tüplere konula-
rak kapaklari kapatilir. Örneklerin
hemoliz edilmemesine dikkat edilmeli-
dir.

b.

c.

d.

e.

f.

a.
4. Örneklerin çalisilmasi
Tüm örnekler i Odk süreyle iOOO/rpmde
santrifuj edilir.

Daha önce hazirlanip isaretlenmis ikinci
seri tüplere 0.5-1.0 ml plazma örnekleri
pipetlenerek konulur ve gama sayicida
sayima hazir hale getirilir. Pipetlenen ha-
cim kaydedilmelidir.

b.
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a.
5. Standart hazirlanmasi
250-500 ml sivi içerisine daha önce ha-
zirlanan standart aktivitesi konularak ka-
ristlfllir. Standart hazidamada küçük ha-
cim hatalari sonuçlarda önemli yanilgila-
rin çikmasina neden olur. Bu nedenle ha-
cimler hassas bir sekilde ölçülmelidir.
Standart sivisina konulacak aktivitenin
homojen dagilmamasi bir baska önemli
yanilgi nedenidir. Sivi uzun süre çok iyi
çalkalanmalidir. Bu nedenle agzi kapali
serum siseleri uygun olabilir. Standart
aktivitesinin yüksek olmasi gama sayi-
cida ölü-zaman artisi ve sayim hatasina
neden olabilecegi unutulmamalidir.
Hazirlanan standart sivisindan plazma
örnekleri ile ayni hacimde 2 veya 3 ör-
nek alinarak tüpe konulur ve isaretleniro
Hasta bos enjektörleri ve standart bos
enjektörleri doz kalibratöründe sayilarak
kaydedilir.

b.

c.

a.
6. Plazma örneklerinin sayilmasi
Her bir hastanin plazma örnekleri sira-
siyla sayilir. Her hastadan sonra standart
sayimlari tekrar yapilir.
Sonuçlar analiz için kaydedilerek sak1a-
nir.

b.

Hesaplamalarda doz ölçümü yerine
agirlik birim olarak kullanilabilir. En dogru
yöntem agirlik ölçümü olmakla birlikte is
yükü ve zaman dikkate alinmasi gereken
unsurlardir. Ayrica agirlik ölçüm yöntemi
kullanilirsa enjektör içerisine agirligini etki-
leyebilecek kan çekilmemelidir ve enjektör
yikanmamalidir. Dozun I.v. verilmesi kesin-
likle sarttir. Herhangi bir sekilde enjekte
edilen maddenin damar disina kaçmasi so-
nuçlari geçersiz kilar. Enjeksiyon ve kan
örneklernesi için farkli yerler kullanilmalidir.
Tc-99m DMSA veya Tc-99m MAG3 ile bir
görüntülerne çalismasi Cr-51 EDTA veya 1-
125 iyotalamat ile GFR ölçümü birlestirilirse,
EDTA veya iyotalamati önce enjekte etmek
yararli olabilir.

Eger egim-kesim yöntemi kullaniliyorsa
en az 2 kan örnegi alinmalidir. Idealolarak
bu 120. ve 240. dakikalarda olmalidir. Bu-
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nunla birlikte ilk kan örneklemesi 90 dakika
kadar erken ve geç kan örneklemesi 240
dakikadan daha geç alinabilir. Iki örnekleme
arasindaki aralik en az 2 saat olmalidir. Daha
dogru sonuçlar için bu sürede ilave kan ör-
nekleri alinabilir. Ancak sonuçlar 2 kan örne-
gine göre çok farkli degildir. Eger düsük
klirens degeri bekleniyorsa bu araligi daha
uzun tutmak gerekir. Kan alinma zamani
kesin olarak not edilmelidir. Eger tek örnek-
leme teknigi kullaniliyorsa IV enjeksiyondan
110-130 dk araliginda örnekleme yapilmali-
dir.

DOZ= (D-R) x ADS x DS / AS
AS: Standart aktivitesinin agirligi.
D: iVenjeksiyondan önceki agirlik.
R: iv enjeksiyondan sonraki agirlik.
ADS: seyreltilmis standarttan alinan 1

ml aktivitenin sayimi (sayim/dk).
DS: Standartin dilüsyonu (örnek: 500

ml).

F. Kuyu sayici
Uygun enerji zirvesi ve pencere araligi

seçildikten sonra her iki kan örnegi ve stan-
dart kuyu sayicida sayilir. Eger Tc-99m
DTPAkullanildiysa bu testle ayni günde
yapilmalidir. Eger ayni zamanda Tc-99m
DTPA ile görüntü alindiysa (yüksek doz
kullanildiysa) sayimlar ertesi gün yapilmali-
dir. Eger Tc-99m içeren MAG3, EC, yada
Tc-99m DMSA gibi ajanlarla Cr-SI veya 1-
125 iyotalamat kullanildiysa 48 saat bekle-
mek daha uygundur. Kalite kontrol için
plazma örnekleri ve standart ikiser kez sayil-
malidir. Önerilen, plazma örnekleri ve stan-
dardin ikiser kez hazirlanmasi ve ölçülmesi-
dir. Arka plan aktivItesi sayim öncesi ve
sonrasi ölçülmelidir. Farkli hastalarin plazma
örnekleri ayni standartla sayilabilir.

Kuyu sayicidaki ardisik ölçümlerin ara-
sindaki gecikme göz önüne alinarak Tc-
99m bozulum düzeltmesi önemlidir.

G. Radyasyon dozu

Cr-SI için efektif doz (ED) yaklasik ola-
rak O.Ollmsv/çalismadir. Ancak çocugun
yasini dikkate almaksizin agirligina uygun
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doz vermek önemlidir. Azalmis böbrek fonk-
siyonlarinda (10 ml/dk/!.73 m2) radyasyon
iki kat artar.

Tc-99m DTPA için efektif doz yaklasik
olarak 0.1msv/çalismadir.

H Hesaplama
H-!. Iki kan örnegi
(Egim-kesim yöntemi)
Klirens:
KI= D / A
D=enjekte edilen doz.
A=plazma temizlenme egrisi altindaki
alan.

Alan geç eksponansiyel egrisinin egim
ve kesim degerlerinden hesaplanir.
Alan= Yo/h
Yo: Bu geç eksponansiyelin Ozamandaki
y eksenini kesme degeri.
h: ise bu eksponansiyelin egimidir.

Ayni denklem sadece plazma örnek
aktivite ve aktivite zamanlari kullanarak
farkli sekilde ifade edilebilir.

Kl= DxIn (pl!p2) e x p (TlInP2) - (T2InPl)
T2-Tl T2-Tl

D= Verilen doz (sayim/dk).
P 1= tl zamanindaki örnegin sayimi (sa-

yim/dk/ml).
P2= t2 zamanindaki örnegin sayimi (sa-

yim/dk/ml).

P lve p2 sayim/dk/ml olarak ifade edilir.
CIl = GFR için bir kaba tahmindir ve

vücut yüzeyi düzeltmesi yapilmalidir.

Hesaplanan degerler yalin GFR degerle-
ridir ve vücut yüzeyine göre normalize edil-
melidir (1,73 m2)

Bundan sonra ilk eksponansiyelin ihmal
edildigi egim-kesim yöntemi için bir dü-
zeltme faktörü uygulanir.

Bunun için asagidaki yöntemlerden biri
kullanilmalidir.

i. Dogrusal düzeltme yapan Chantler yön-
temi (10).

GFR= 0.87x CI2
Bunda GFR =ml/dk/I.73 m2
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Bu tür düzeltme nonnal ve yüksek
klirens degerleri için yeterli olup düsük
klirens degerlerini düsük hesaplar.
2. Bröchner Mortenson yöntemi bir

quadratik düzeltme ortaya koyar (ll). Bu
yöntemde kuramsalolarak düsük klirens
degerlerinde ilk eksponansiyel ihmal
edilebilir, ancak yüksek klirens degerle-
rini oldugundan düsü~ gösterir.

GFR=II,0IxCI2-0,0017xCI2

H-2 Tek örnekleme yöntemi
Kullanilanformül (12):
KI (ml/dk)=(2,602xVI20)-0,273

Radyofarmasötigin 120. dakikadaki da-
gilim hacmi VI20 olarak ifade edilir. Bu
deger enjekte edilmis dozun 120. dakikadaki
plazma aktivite düzeyine bölümüdür ve bi-
rimi litredir.

Kan örneklemesinin tam 120 dk olama-
digi durumlarda küçük bir düzeltme faktörü
kullanilir. Ancak bu kan örneklemesinin ii 0-
130 dk arasinda olmasi durumunda geçerlidir.

..
P120=P(+)x e 0,008 (t-120)

t: kan örnekleme zamani.

P(t): t zamanindaki plazma konsantras-
yonu.

Sonuçta ortaya çikan GFR vücut yüzeyi
ile düzeltilmelidir.

L Sunum, sonuç, ipuçlari
1.1Normal degerler
Vücut yüzeyine göre düzeltilmis normal

degerler yayinlanmistir. Vücut yüzeyi düzel-
tilmemis klirens düzeyleri dogumdan yetis-
kinlige dogru artis gösterir. Vücut yüzeyi
düzeltmesi yapilmis klirens degerleri dogum-
dan iki yasina kadar artis gösterir, bundan
sonra yetiskinlige kadar sabit kalir. Düsük
düzeyler muhtemelen dogrudur. Yüksek
düzeyler ise nonnal olan hastalarda yakin
zamanda geçirilmis idrar yolu enfeksiyonu
sonucu ortaya çikan hipertiltrasyon sebebi ile
yüksek tahmin edilme nedeniyledir.
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1.2 Ipuçlari

lOml/dk/1.73m2 nin altindaki plazma
klirenslerinde yöntem geçersiz hale gelir.

30ml/dk/1.73m2 degerinin altinda tek kan
örnegi yöntemi kullanilmamalidir.

Vücut yüzeyi düzeltmesi yapildigi halde
çocuk i ayliktan küçük ise düsük klirens
degeri renal immatürite nedeniyledir. Klirens
taliminindeki ml/dk olarak ifade edilen mut-
lak hata büyük çocuklarda görülen ve
klirensin yüzdesi olarak ifade edilen mutlak
göreceli hata ile karsilastirilabilir ve göreceli
hata mutlak hatadan büyüktür.

Eger Tc-99m DTPA kullaniliyorsa
Tc-99m DTPA'nin proteinlere baglanina
orani her bir plazma örnegi için hesaplanina-
lidir. Protein baglanina orani %lO'dan büyük
ise düzeltme faktörleri kullanilmalidir. Pro-
teinlere baglanina klirensin oldugundan dü-
sük degerde hesaplaninasina neden olur.
Ancak günümüzde üretilen Tc-99m DTPA
kitlerinin proteinlere baglanina degerleri
düsüktür.

I. Kalite kontrolü

Gama kameranin, kuyu sayacin çalis-
masi kontrol edilmelidir. Tc-99m DTPA nin

safligi kontrol edilmelidir.
Ayni örnegin ardisik ölçümleri arasinda

ya da ayni dilüsyondan ya da ayni plazmadan
alinmis iki örnek arasindaki sayimlar arasinda
salinim olup olmadigi kontrol edilir.

Eksternal sayici ve kuyu sayacinin dog-
rusal1igi kontrol edilir. Dagilma volümü kont-
ro i edilir.

Bu vücut agirliginin %15-40'i arasinda-
dir.

J-Açiga kavusturulmasi gereken konular

1) Çocuklardaki normal degerlerin
tekrar degerlendirilmesi.

2) Ilerleyici hastalik olmaksizin
hastadaki günlük farkliliklarin tekrar

degerlendirilmesi.

S-68



.......----

GFR Ölçüm Kilavu=u

Kaynaklar

I. Piepsz A, Colarinha P, Gordon l, et aL. Guidelines
for glomernlar filtration rate determination in
children. Eur 1 Nucl Med. 2001;28(3):BP31-6.

2. Blaufox MD, Aurell M, Bubeck B, et al. Report of
the radionuclides in nephrourology committee on
renal elearance. 1 Nucl Med. 1996; 37(11):1883-90.

3. Brochner-Mortensev 1, Rodbro P. Selection of
routine method for determination of glomernlar
filtration rate in adult patients. Scand 1 Clin Lab
lnvest. 1976;36( i ):35-43.

4. Sawyer WT, Canaday BR, Poe TE. A multicenter
evaIuation of variables affecting the predictability
of creatinin elearance. Am 1 Clin Pathol.
1982;78(6):832-8.

5. Us lu l, Uzun H, Halaç M, Türkmen C, Aydin S,
Kabasakal L. Correlation of plasma cystatin C, B-2
microglobuline and creatinine clearance to Tc-99m
DTPA clearance in adults. Eur 1 Nucl Med

2001;28:1105

6. Waller 00, Fleming lS, Ramsay B, et aL. The
accuracy of creatinine eIearance with and without
urine collection as a measure of glomernlar
filtration rate. Postgrad Med 11991;67:42-46.

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

Ö=men Ö, Alan N, Kabasakal L, Diriik A, Erbas B, et al.

7. Ham HR, Piepsz A. Clinical measurement of renal
elearance. Curr Opin Nephrol Hypertension.
1992; 1(2):252-60.

8. Fleming lS, Wilkinson 1, Oliver RM, et aL.
Comparison of radionuelide estimation of
glomemlar filtration rate using technetium 99m
diethylenetriaminepentaacetic acid and chromium
51 ethylenediaminetetraacetic acid. Eur 1 Nucl
Med. 1991;18(6):391-5.

9. Watson WS. A simple method of estimating
glomernlar filtration rate. Eur 1 Nucl Med.
1992; 19(9):827.

lO. Chantler C, Barratt TM. Estimation of glomernlar
filtration rate from plasma clearance of 51-
chromium edetic acid. Arch Dis Child.
1972;47(254):613-7.

IL. Brochner-Mortensen 1. Routine methods and their

reliability for assessment of glomernlar filtration
rate in adults. Dan Med Bull. 1978;25(5):181-202.

12. Christensen AB, Groth S. Determination of

Tc-99m DTPA clearance by a single plasma sample
method. Clin Physiol. 1986;6(6):579-88.

S-69

.--,;..........


