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I. Amaç
Tiroit sintigrafisi endikasyonlar›n›n belirlenmesi,

uygulanmas›, yorumlanmas› ve raporunun haz›rlan-
mas›nda nükleer t›p çal›flanlar›na yard›mc› olmakt›r.

II. Genel bilgi ve tan›mlar
Tiroit sintigrafisi; tiroit dokusunun varl›¤›, büyük-

lü¤ü, flekli, yeri ve fonksiyonunun de¤erlendirilmesi
için kullan›l›r. 

III. Genel endikasyonlar
A. Nodüler veya diffüz guatr
B. Ektopik tiroit dokusu
C. Retrosternal guatr 
D. Agenezi, hemiagenezi
E. Cerrahi sonras› bakiye tiroit dokusunun

de¤erlendirilmesi
F. Boyun ve üst mediasten kitlelerinin incelenmesi
G. Tiroit nodüllerinin fonksiyonel durumunun

de¤erlendirilmesi
H. Tirotoksikoz ay›r›c› tan›s› (diffüz veya nodüler

toksik guatr, tiroidit ve ekzojen tiroit hormon
al›m›)

I. Tiroidit tan› ve takibi
J. Hipotiroidi (do¤umsal veya edinsel)
K. T-3 supresyon testi s›ras›nda

IV. Uygulama yöntemi

A. Hasta haz›rl›¤›
1. Gebelik sorgulan›r (kontrendikedir).
2. Tiroit gland›nda aktivite tutulumunu etkileyen

ilaçlar› kullan›p kullanmad›¤› sorulur. Bu ilaçla-
r›n, test öncesi uygun sürelerde kesilmesi gerek-
lidir. TJNM 2001;10,4(S), sayfa 25, tablo 2’de ay-
r›nt›l› bilgi verilmifltir.

3. Tc-99m perteknetat tiroit sintigrafisinde diyet
k›s›tlamas› yoktur. I-131 ve I-123 tiroit sintigra-
fisinde ise, düflük iyotlu diyet uygulan›r (TJNM
2001;10,4(S), sayfa 25, tablo 1’e bak›n›z). Ayr›ca,
emilimin etkilenmemesi için radyoiyot al›m›n-
dan 3-4 saat önce ve 1 saat sonra kat› g›da yeme-
mesi gerekti¤i, su içebilece¤i söylenir.

4. Sintigrafik inceleme, mutlaka biyopsi uygulama-
s›ndan önce yap›lmal›d›r. E¤er biyopsi yap›lm›fl-
sa, yara iyileflmesi süresince (1-2 hafta) beklen-
melidir. 

5. T-3 supresyon testinde, tiroit sintigrafisi çekimi,
7-10 gün süre ile 3-4x25 µg Tri-iodotironin’in p.o.
al›m›ndan sonraki gün yap›l›r.  

B. Görüntüleme öncesi faydal› bilgiler
1. Tiroit palpasyonu ve fizik bak› bulgular›
2. ‹lgili laboratuar bulgular›n›n sonuçlar›
3. Ultrasonografi ve yap›lan di¤er tiroit görüntüle-

me tetkikleri
4. Tiroit uptake testi

C. Önlemler
Hasta emzirme durumundaysa ve tetkiki yapt›r-

mak zorunda kal›rsa, tetkik sonras› belli bir süre em-
zirmemesi önerilir. Uygun görülen süreler, tablo 1’de
belirtilmifltir.

D. Radyonüklit      
1. Rutin tiroit sintigrafisinde, Tc-99m perteknetat

kullan›l›r. Retrosternal guatrda ve diskordan no-
dül kuflkusunda ise, I-131 veya I-123 kullan›lma-
l›d›r.
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Tablo 1. Radyonüklit uygulan›m› sonras› önerilen emzirmeme süreleri

Radyonüklit Emzirmeme süresi*

Tc-99m perteknetat 12 saat
I-131 3 hafta
I-123 (tafl›y›c›s›z) 2-3 gün

*Süt sa¤›lmal› ve at›lmal›d›r.
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2. Tc-99m perteknetat intravenöz uygulan›r. An-
cak, çok küçük bebeklerde p.o. verilebilir. I-131
ve I-123’ün s›v› veya kapsül fleklinde p.o. prepa-
ratlar› vard›r.

E. Görüntüleme 
1. Teknik donan›m
Tek delikli kolimatörün rezolüsyonu, paralel delikli

kolimatöre göre daha üstün oldu¤undan, rutin tiroit
sintigrafisi çekimlerinde tek delikli kolimatör tercih
edilir. Çekimler, kullan›lan radyonüklidin foton enerji-
sine göre ayarl›, 3-6 mm.’lik tek delikli kolimatör tak›-
l› gama kamera ile %20 pencere aral›¤›nda yap›l›r.

2. Hastan›n pozisyonu
Supin pozisyonda, bafl›n arkaya do¤ru at›l›p, boy-

nun gerilmesi sa¤lan›r. Omuzlar›n alt›na yerlefltirilen
bir yast›kla sabit destek sa¤lan›r. Tercihen veya hasta
supin pozisyonda yatamazsa, görüntüler oturarak da
al›nabilir. Ayr›ca, tiroit kartilaj› ve jugulum, gerekirse
ektopik tiroit dokusu ve nodüller, nokta kaynak ile ifla-
retlenerek, ikinci bir görüntü daha al›nmal›d›r.

Çekim s›ras›nda, hastan›n boyun bölgesindeki me-
talik cisimleri ç›karmas› ve hareket etmemesi istenilir.

3. Görüntüleme parametreleri
Tc-99m perteknetat kullan›ld›¤› zaman, görüntüle-

me intravenöz enjeksiyon sonras› 10-30 dakikal›k süre
içerisinde yap›l›r. I-131’in p.o. al›m›ndan 24 saat sonra,
I-123’ün ise 4-24 saat aras›nda görüntüleri elde edilir.

Tek delikli kolimatör ile anterior pozisyonda, her üç
radyonüklit için de 200.000 say›ml›k görüntü al›n›r.
Anterior görüntülerde, submandibular bezler ve jugu-
ler çentik görüntü alan›na girmelidir. Paralel delikli
kolimatör kullan›ld›¤›nda, görüntü alan› ve cihaza ba¤-
l› olarak uygun büyüme faktörü kullan›l›r. Ayr›ca, len-
fadenopati gibi tiroide yak›n lezyonlar, tiroidin önünde
veya arkas›ndaki küçük boyutlu nodüller, sa¤ ve sol an-
terior oblik pozisyonlardan al›nan görüntüler ile daha
iyi gösterilebilir. Anterior oblik görüntüler, anterior gö-

rüntünün elde edildi¤i zamana göre, 30Ú≠45Ú†aç›da
veya her iki tiroit lobunun ayr› ayr› görülebilece¤i aç›-
da al›n›r. Gerekirse, lateral görüntü al›n›r. Pozisyonla-
r›n sa¤/sol/lateral/anterior oblik yönleri, görüntü üze-
rinde belirtilmelidir.

Tiroit bölgesinde tiroit vizualize edilemiyorsa, ekto-
pik tiroit dokusunun araflt›r›lmas› için, çekim alan›
mutlaka dil kökü ve sublingual alanlar› gösterecek fle-
kilde a¤›z bölgesini içermeli ve lateral görüntüler al›n-
mal›d›r.

T-3 supresyon testinde, “Hasta haz›rl›¤›” bölümün-
de belirtilen süre ve dozda T-3 uygulamas›ndan sonra
çekilen sintigrafi, daha önceki sintigrafi ile karfl›laflt›r-
mal› olarak de¤erlendirilir.

4. Giriflimler
Farinks ve özofagusda, tükürük ile at›lan aktivite-

nin temizlenmesi için, hastaya su içirilir.

5. ‹fllemleme süreci
Tiroit sintigrafisi görüntülerinde spesifik bir ifllem-

leme süreci olmay›p, de¤erlendirme genellikle görsel
olarak yap›l›r.

V. Yorum ve raporun haz›rlanmas›
Raporda hastan›n kimlik bilgileri, çekim tarihi, ko-

limatör cinsi, pozisyonlar, kullan›lan radyonüklit, dozu
ve uygulanma flekli ile görüntüleme aras›ndaki süre
belirtilir. 

Tiroit gland›n›n yeri, büyüklü¤ü, radyonüklidin tu-
tulumu ve da¤›l›m›, tükürük bezi ve zemin aktivitenin
durumuna göre tiroit bezinin uptake durumu saptan›r.
Herhangi bir nodül palpe ediliyorsa hipoaktif, hiperak-
tif veya normoaktif oldu¤u de¤erlendirilir. Tiroit d›fl›
aktivite tutulumu varsa (piramidal lob, tiroglossal ka-
nal, vb.) belirlenir.

VI. Kalite kontrol
Gama kamera ve görüntülemenin kalite kontrolü

TNTD’nin genel görüntüleme prosedürü k›lavuzunda
haz›rlanmaktad›r. 

VII. Hata kaynaklar›
A. Özofageal aktivite 
B. Metalik cisimler 
C. ‹nvaziv giriflimler (‹‹AB, postoperatif de¤ifliklik-

ler, vb.)
D. Hastan›n hareket etmesi
E. Tiroit sintigrafisinden önce, araflt›r›lan lezyonun

görünmesini önleyecek flekilde, di¤er bir rad-
yofarmasöti¤in uygulanmas›

F. Ekzojen iyot veya tiroit hormon al›m›
G. 0.5 cm.’den küçük lezyonlar

Tablo 2. Tiroit sintigrafisinde kullan›lan radyonüklitler (yetiflkinler için)

Radyasyon dozu (rad)
Radyonüklit Yar› ömür Foton Doz Tiroit Tüm

enerjisi vücut
(keV)                          

Tc-99m 
perteknetat     6 saat                 140 5 mCi 1 0.06

(intravenöz)

I-131 8.1 gün 364 50 µCi 75 0.22
(oral)

I-123 13 saat 159 200-400 µCi 3-6 0.01
(oral)
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H. Kontaminasyon
I. Timus uptake’i, timoma
J. Paratiroit lezyonlar› 
K. Asimetrik tükürük bezi uptake’i 
L. Lenf nodu uptake’i
M. Trakeostomi 
N. Zenker divertikülü
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