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i. Amaç
Bu yönergenin amaci Talyum-20l tümör
tarama sintigrafisinin endikasyonlari, uygu-
lanmasi, yorumlanmasi ve rapor edilmesi
asamalarinin tanimlanmasidir.

2. Genel bilgi ve tanimlar
Talyum-201 (TI-20l) tümör görüntülernede
kullanilan, siklotron ürünü bir radyonükliddir.
Elektron yakalama yoluyla bozunuma ugra-
maktadir ve yanömrü 73 saattir. Enerji dü-
zeyleri: 69-83 keV x-isini (%94), 167 keV
(%10) ve 135 keV y-isini (%3)'dir. Vücutta
potasyum iyonu gibi davranmaktadir. Tümör
hücresi tarafindan tutulum mekanizmasi
birçok faktöre baglidir. Bu faktörler; kan
akimi, tümör hücre canliligi, tümör tipi, sod-

yum-potasyum ATPaz sistemi, ko-transport
sistemi, kalsiyum iyon kanallari sistemi ve
hücre membran permeabilitesidir. TI-20l,
intravenöz verilmesinden sonra böl-gesel kan
akimi ile dogru orantili olarak tüm vücut
dokularina dagilmaktadir. Vücutta normal
dagilim yerleri; kalp, karaciger, dalak, iskelet
kasi ve böbreklerdir. TI-20l 'in vücuttan ati-
limi birincilolarak böbrekler tarafindan sag-
lanir ancak bir miktar barsaklar yoluyla da
atilmaktadir.

3. Genel Endikasyonlar

a) Kitle lezyonlarinin benign veya malign
olarak dogasini belirlemek.
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b) Sikiikla beyin, kemik ve yumusak doku-
daki malign lezyonlann tedavi sonrasi yani-
tini degerlendinnek.
c) Canli tümör dokusunun saptanmasi.
d) Siklikla beyin, kemik ve yumusak dokuda
tekrarlayan tümör odaginin belirlenmesi.
e) Beyinde yüksek ve düsük gradeli tümörle-
rin ayinmi.

f) Serum tiroglobulin seviyesi yüksek ancak
1-131 tüm vücut taramasi normal ise tiroid
kanseri metastazlarinin arastirilmasi.
g) Kaposisarkomu ayirici tanisi.

4. Prosedür
A. Hasta Hazirligi:

Tl-201 tümör tarama sintigrafisi uygulanacak
hasta için görüntülerne öncesi yapilmasi ge-
reken özel bir hazirlik yoktur. Ancak birkaç
kaynakta inceleme yapilacak bölge batin ise
hastanin aç kalmasi önerilmektedir. Hastaya
TI-201 tümör ,tarama sintigrafisinin hangi
nedenleçekilecegi ve nasil uygulanacagi
ayrintili ve anlasilir olarak açiklanmalidir.

B. Prosedürü uygulamak Için gerekli bilgi:
;. Hasta için Tl-201 tümör tarama

sintigrafisinin endike olup olmadigina
karar verilmelidir.

Eriskinl

Bu degerler normal böbrek fonksiyonu temel
alinarak belirlenmistir.

E. Görüntülerne islemi:
1. TI-201 intravenöz olarak enjekte

edilmelidir. Enjeksiyon lezyonun karsi
tarafindan yapilmalidir.

2. Erken görüntüler enjeksiyondan 10-20
dk sonra, geç görüntüler ise 2 saat sonra
alinir.

3. Erken ve geç görüntülernede tüm vücut
görüntüleri, ilgi alanina yönelik' planar
anterior, posterior ve gerek duyuldugun-
da lateral oblik veya SPECT görüntüler
alinir.
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2. Görüntülerne öncesi hastadan anamnez
alinmalidir,

Özellikle incelenecek bölge sorgulanmali
ve muayene edilmelidir.
Yakin zamanda yapilmis farkli' sintigrafi
sonuçlari sorgulanmalidir,
Varsa daha önceki Tl-201 sintigrafilefi
degerlendirilmelidir, ,

Incelenecek bölgeye yönelik
konvansiyonel radyogram, BT veya MR
yapilmissa bunlar degerlendirilmelidir,
TI-201'in normal dagilim yerleri olan
kalp, karaciger, dalak ve böbreklerin
anatomik ya da fo~iyonel patolojileri
sorgulanmalidir.

3.

4.

5.

6.

7.

C. Önlemler:
Hamile kadinlara TI-2Ql tümör tarama
sintigrafisi yapilmamalidir.
Emziren bir kadina IllMBq (3mCi) verilerek
yapilan Tl-201 tümör tarama sintigrafisiya-
pildiginda bebegin 48 saat emzirilmemesi
önerilmektedir (14).

D. Radyofarmasötik:
TI-201 (intravenöz) 111 MBq (3mCi)

d d .

4. Planar görüntüler 256x256 matris, 1,33
zoom kullanilarak 10'ar dakika (mini-
mum 500.000 count) alinmalidir.
SPECT görüntüleri 64x64 matris,
35sn/ftame (64 ftame), 360 derece açida
ve 1zoom kullanilarak alinmalidir.
Görüntülernede önerilen düsük enerjili
genel amaçli kolimatördür.
Önerilen enerji penceresi tek yükseklik
analizörü 73 keV, %20 aralik, çift yük-
seklik analizörü 73 keV %20 aralik, 167
keV %20 araliktir. Ancak kulanilan bil-
gisayar sistemine göre degismektedir .

5.

6.

7.

S-116
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Radyofamiasötik Uygulanan Doz En yüksek radyasyona maruz EfektifDoz Miktari
MBq (mCi) kalan organ mGy(rad) mS v( rem)

TI-201 III (3) i.v. Böbrek 0.57(2.1) 0.23 (0.85)
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F. Islemden Geçinne:
1. ' Islemkulanilanbilgisayarsisteminegöre

degismektedir. Önerilen islernde
Butterworth filtre (critical frequency:
0.40; power faktör: io) kullanilir.

2. Kantifikasyonda tümör/zemin orani
(TWZ) ve retansiyon indeksi hesapla-
malari kullanilabilir. TM/Z orani tümör
üzerine ve tümörün bulundugu dokuya
uygun bir zemin aktivite üzerine (Z) ilgi
alani çizilerek yapilir. Retansiyon indeksi
ise (geç tümör aktivite sayimi-erken tü-

,mör aktivite sayimi)xioO/ erken tümör
aktivite sayimi formülüne göre hesapla-
nir. Kantifikasyon için ilgi alanlarindaki
ortalama sayimlar kullanilir.

G. Yorum ve rapor:
TI-20l tümör tarama sintigrafisinin dogru
yorumlanmasi için anamnez ve fizik muayene
bulgularinin bilinmesi önemlidir., Aynca,
hastaya uygulanan tibbi uygulamalarin özeti-,
nin alinmasi ve gerektiginde hastayi gönderen
hekim ile görüsmek uygun olabilir. TI-20l
tümör tarama sintigrafisinde saptanan patol0-
jileri diger görüntülerne yöntemleri ile
bagintilamak en idealidir. "

Görüntünün teknik kalitesi (yetersiz, yeterli
ancak suboptimal ve optimalolarak) deger-
lendirilnielidir. Çalisma teknik olarak optimal
degilse suboptimal kalitede görüntü elde
edilmesinin nedenleri belirlenmelidir.
1. Hedef doku (tümör) zemin aktivite orani

belirlenmelidir.

2. Tüm vücut görüntüleri TI-20l'in normal
vücut dagilimi göz önüne alinarak de-
gerlendirilmelidir.

3. Normal dagilim bölgelerinde veya bu
bölgeler disinda izlenen patolojik Tl-20l
tutulumu belirtilmelidir. Patolojik tutu~
lumun yerlesimi, sekli (yuvarlak,
rusiform, lineer vb. ), yayilim özelligi
(fokal yada diffuz) tanimlanmalidir.

4. Kantifikasyonun yorumlanmasi ,konu-
sunda belirli bir standart henüZ buluna-
mamistir, , ,

5. SPECT görüntüleri de, yukaridaki basa-
maklar göz önüne alinarak yoruniiaI1ma~
lidir.' "

H. Hata nedenleri:

1. Idrar bulasi.
2. - Enjeksiyonabagliartefakdar.
3. Atenüasyon kaynagi objeler.
4. Görüntülerne esnasinda hasta hareketi.
5. Kolimatör ile hasta arasindaki mesafenin

gerektiginden uzak olmasi.
6. Görüntülerin zamaninda alinmamasi.
7. Bir-iki gün içinde baska bir radyonüklid

, kullanilarak sintigrafi yapilmis olmasi.

5. Daha ileri arastirma gerektiren açikliga
kavusmamis konular: '

Rapor hazirlama ve yorum asamasinda
kantifikasyonun etkili kullanimi.
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