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AÇIKLAMALAR 

 

KOD 725TTT087 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Radyonükleid Görüntüleme 

MODÜLÜN TANIMI  
Radyonükleid yöntemle vücut sistemlerinin görüntülenmesi 

ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK 
Solunum, dolaĢım, sindirim, ürogenital, sinir, endokrin, 

iskelet sistemi ve tümör sintigrafileri çeker.  

 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Radyasyon güvenliği mevzuatına uygun olarak 

hastanenin/nükleer tıp ünitesinde gerekli araç-gereç 

sağlandığında, vücuttaki sistemlere ait radyonükleid, 

görüntüleme yapabilecektir.   

Amaçlar  

1. Sıcak odanın özelliklerini ayırt edebileceksiniz. 
2. Ġstenen tetkike göre hastaya radyoaktif madde ve kit 

verebileceksiniz. 

3. Akciğer perfüzyon sintigrafisi çekebileceksiniz. 
4. Akciğer ventilasyon sintigrafisi çekebileceksiniz.  
5. Miyokard perfüzyon (Talyum 201) sintigrafisi 

çekebileceksiniz. 
6. Myokard perfüzyon (MIBI) sintigrafisi çekebileceksiniz.                                  
7. Tükürük bezi sintigrafisi çekebileceksiniz. 

8. Gastro özofagial reflü (GÖR) sintigrafisi 

çekebileceksiniz.   

9. Karaciğer-dalak sintigrafisi çekebileceksiniz. 

10. Gastrointestinal sistem (GĠS) kanama sintigrafisi 

çekebileceksiniz.                        

11. Böbrek sintigrafisi (DMSA) çekebileceksiniz. 

12. Böbrek sintigrafisi (DTPA)-(MAG3) çekebileceksiniz.   

13. Testis sintigrafisi çekebileceksiniz. 

14. Beyin sintigrafisi çekebileceksiniz. 
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15. Sisternografi sintigrafisi çekebilecektsiniz. 

16. Troid sintigrafisi çekebileceksiniz. 

17. Paratroid sintigrafisi çekebileceksiniz.  

18. Kemik (statik)  sintigrafisi çekebileceksiniz. 

19. Kemik (üçfaz) sintigrafisi çekebileceksiniz.                                  

20. Tüm vücut kemik sintigrafisi çekebileceksiniz.  

21. Ġyot-131 ile tüm vücut sintigrafisi çekebileceksiniz. 

22. Ga-67 ile tümör sintigrafisi çekebileceksiniz.                                  

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Gamma kamera cihazı, SPECT cihazı, PET 

cihazına ait ana ünite ve elemanları, reaktörler, parçacık 

hızlandırıcılar, jeneratörler, tetkiklerde kullanılan radyoaktif 

madde ve kitleri, kurĢun kaplar, kurĢun levhalar, kurĢun 

radyoaktif madde atık kutuları, radyasyon ölçer cihazlar, 

acil seti, oksijen tüpü, yazıcı, kuru ve yaĢ film basım 

cihazları bulunan, havalandırma ve soğutma sistemlerinin 

bulunduğu, teknisyen ve hasta için radyasyon güvenlik 

önlemlerinin alındığı nükleer tıp ünitesi. 

 
Ortam: Derslik, nükleer tıp ünitesi. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Nükleer tıp, vücut sistemlerinin görüntülenmesi, hastalıkların tanı ve tedavisinde 

güvenli, acısız, etkin tekniklerin kullanıldığı bir alandır. Nükleer tıp alanında hastalığın 

teĢhis ve tedavisinde radyoaktif maddeler, radyofarmasotikler oldukça az miktarda kullanılır. 

Radyofarmasotikler organlara, kemik veya dokulara bağlanır ve yayınlanan alfa, beta ve 

gamma ıĢınları özel dedektörler ile dedekte edilirler. Bu dedektörler bilgisayarla birlikte 

çalıĢarak vücutta hastalık tanısında kullanılır.  

 

Nükleer tıp teknolojsinin sağlıktaki yeri vazgeçilmezdir. Bu modülde radyonükleid 

görüntüleme ile ilgili temel bilgiler verilmiĢtir. Modül baĢarıldığında, radyonükleid 

görüntüleme ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaksınız ve radyonükleid görüntüleme 

iĢlemini gerçekleĢtirebileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle sıcak oda laboratuvarının 

özelliklerini ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Nükleer tıp bölümlerini ziyaret ederek değiĢik tasarımlı sıcak oda 

laboratuvarları hakkında bilgi edininiz. 

 Nükleer tıp bölümündeki sıcak odada kullanılan araç-gereçler hakkında 

araĢtırma yapınız. 

 

1. SICAK ODANIN ÖZELLĠKLERĠ 
 

1.1. Tanımı 
 

Görüntüleme ve tedavi için gerekli radyofarmasötiklerin hazırlandığı ve kullanıma 

hazır halde bekletildiği yer, sıcak oda laboratuvarıdır. Hastaya verilecek olan 

radyofarmasötikler bu laboratuvarlarda hazırlanır ve hastalara verilmeden önce düzenli 

olarak kalite kontrolleri yapılır. 

 

Sıcak oda laboratuvarında lavabo, sabit alarmlı ve elle taĢınabilir birer radyasyon 

monitörü ve gerekli diğer minör çalıĢma ve radyasyon güvenliği aksesuarları bulunur. 

Laboratuvarlarda iĢ listesi ve stok takibi yapabilen radyofarmasi yazılım programı 

kullanılarak tüm iĢlemler hızlı ve güvenli bir Ģekilde yapılır. 

 

Bu alan denetimli radyasyon alanıdır ve görevli personelin bu alanda radyasyon 

güvenliği ile ilgili hususlara titizlikle uyması gerekir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Resim 1.1: Sıcak oda 
 

Güçlü karbon filtreli çeker ocak ve laminar flow kabini, buzdolabı bulunur, ayrıca 

çalıĢma bankoları, lavabo ve dekontaminasyon için duĢ yer alır. 

 

Resim 1.2: Sıcak odada sıcak çeker ocak 

 

Radyofarmasötik kitleri buzdolabında saklanır. 

 

Resim 1.3: Sıcak oda laboratuvarında radyofarmasötiklerin buzdolabında korunması 
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Radyofarmasötik jeneratörlerin kabulü, kullanılacak tüm radyoaktif maddelerin 

depolanması, jeneratörlerin süzülmesi (sağım), radyofarmasötik preparatları sıcak oda 

laboratuvarında hazırlanır.  

 

 

Resim 1.4: Sıcak odada radyofarmasötik preparatların hazırlanması 
 

 

Resim 1.5: Sıcak odada jeneratörlerin süzülmesi (sağım) 

 

Görüntüleme iĢlemi için günümüzde genellikle 99mTc kullanılır. Bu radyoizomer, 

haftada bir düzenli olarak getirtilir, her iĢ günü sabahı jeneratörden çekilir ve bir hastanın 

ihtiyacına göre radyofarmasi laboratuvarında hazırlanır. 
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Resim 1.6: Radyoaktif madde ile incelenecek organa gidecek molekülün birleĢtirilmesi 

 

Eldeki radyoaktif madde ile incelenecek organa gidecek molekül birleĢtirilerek 

radyofarmasötik haline gelen radyoaktif izleyici, hastaya enjeksiyon için hazır hale getirilir. 
 

 

Resim 1.7: Radyofarmasötik haline gelen radyoaktif izleyicinin hastaya enjeksiyon için hazır 

hale gelmesi  

 

Sıcak oda laboratuvarı ve hasta enjeksiyon odası arasında bir dolap yer alır. Hazır 

halde bulunan radyofarmasötik, hastaya enjekte edilmek üzere bu dolaba konulur.  
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Resim 1.8: Sıcak odada hazırlanan radyofarmasötiğin hastaya verilmek üzere dolaba koyulması 

 

Görüntüleme iĢlemlerine baĢlanması için hastaya enjeksiyonu yapacak olan personel, 

radyofarmasötiği bu dolaptan alır. 

 

Resim 1.8: Hazır radyofarmasötiğin hastaya verilmesi için dolaptan alınması 

 

1.2. Sıcak Odada Bulunan Araç-Gereçler 
 

Jeneratör, domuzcuk, vakumlu ĢiĢeler, kurĢun kaplar, doz kalibratörü, çeker ocak ve 

serum (izotonik vb) sıcak oda laboratuarında kullanılan araç-gereçlerdir. 

 

1.2.1. Jeneratör 

 
Siklotronden ve reaktörlerden uzakta nükleer tıp tekniklerinin yapılması, jeneratör 

sistemleri ile mümkün olmuĢtur. Ġlk jeneratör sistemi, 1960 yılının baĢında Amerika BirleĢik 

Devletleri’nde Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’nda üretilen 132Tec / 132I jeneratörüdür. 
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Nükleer tıpta, ana nükliden yavru nüklidin ayrılmasına ve ayrılan yavru nüklidin ürün 

olarak elde edilmesine yarayan sistemlere, jeneratör denir.  

 

Resim 1.9: Radyonükleidde kullanılan jenaratör 
 

Günümüzde, 7 tip jenaratör sisteminden ilk üçü yaygın olarak kullanılır.  
 

 99Mo / 99mTc jeneratörü (Molibden/Teknesyum jeneratörü)  

 82Sr /82Rb jeneratörü (Stronsiyum/ Rubityum jeneratörü) 

 81Rb/ 81mKr jeneratörü (Rubiryum/Kripton jeneratörü) 

 113Sn/ 113mIn jeneratörü 

 97Y/ 87mSr jeneratörü 

 62
Zn/ 

62
Cu jeneratörü 

 68Ge/ 68Ga jeneratörü 
 

Jeneratör sağımında (99mTc’un aliminyum kolondan yıkanarak alımı) boru sisteminin 

bir ucuna serum fizyolojik diğer ucuna vakumlu tüp (negatif basınçlı) takılarak vialdeki 

serum fizyolojiği çekerken aliminyum kolonu yıkaması prensibi ile çalıĢır.  

 

Resim 1.10: Jeneratör sağımında serum fizyolojiğin çekilmesi 

 

1.2.2. Domuzcuk 

 
Domuzcuk, radyoaktif maddelerin jenaratörde sağımında, çalıĢan personelin 

korunması ve radyoaktif maddelerin yayılmasını önlemek amacı ile kullanılan kurĢun 

kaplardır.  
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Resim 1.11: Domuzcuk 

 

1.2.3. Vakumlu ġiĢe 
 

Vakumlu ĢiĢe, 99mTc jeneratöründe sağım iĢlemi için kullanılır. Mo99 'un 

kendiliğinden bozunması sonucunda oluĢan 99mTc, % 0.9'luk NaCl solüsyonu kolondan 

geçerek sodyum perteknetat (Na99mTcO4) solüsyonu Ģeklinde vakumlu ĢiĢede toplanır. 

Sodyum perteknetat solüsyonu, izotonik, steril, apirojen, parenteral enjeksiyona hazır, berrak 

ve renksizdir. 

 

Resim 1.12: Vakumlu ĢiĢe 

 

1.2.4. KurĢun Kaplar 

 
Nükleer görüntülemede kullanılan radyofarmasötiklerin yaydığı radyoaktif 

maddelerden çalıĢan personeli, hastaları ve çevreyi koruma amacı ile kullanılan kurĢun 

kaplardır.   
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Resim 1.13: KurĢun kaplar 
 

1.2.5. Doz Kalibratörü 
 

Jeneratör sağımlarından elde edilen aktivite miktarları SIB zaman problemleri 

nedeniyle gama sayıcıları ile sayılmayacak kadar yüksek aktivitedir. Bu nedenle gerek sayım 

sonuçları gerekse hastalara uygulamak üzere enjekte edilecek aktiviteler doz kalibratorü 

denilen sistemler ile ölçülür. Bu sistemler genel olarak kuyu Ģeklinde iyon odalarıdır. Doz 

kalibratör kuyuları genellikle 26.5 cm derinliğinde ve 7.1cm çapındadır. Farklı Ģırınga veya 

vialleri, ölçebilir Ģekil ve hacimde planlanmıĢtır. 
 

Aktivite miktarı Curie (Ci) ya da Becquerel’dir (Bq). Ölçümü yapılacak olan 

radyonükleide göre kalibre edilmiĢ butonlar bulunur. Ölçümü istenen radyonükleidin ilgili 

butonuna basılarak iĢlem yapılır. 
 

Radyoaktif maddeden çıkan ıĢınlar, iyon odasının hassas odasında iyonizasyon 

meydana getirir. Bu nedenle kuyu çevresi, dıĢarıdan gelen radyasyona karĢı kurĢun ile 

kaplanmıĢtır. Yarı gaz atomlar, pozitif (+) ve negatif (-) parçacıklara ayrılır. Bu parçacıklar 

daha sonra iyon odasının anot ve katoduna uygulanan gerilimin etkisi ile devreden bir akım 

geçmesine neden olur. Bu akım numunelerin aktivitesini gösterecek Ģekilde, örneğin mCi 

veya Bequerel biriminde, sayısal göstericide gösterilir. 
 

Bir radyoaktif maddenin aktivitesi ne kadar fazla ise yani radyoaktif maddeden ne 

kadar çok ıĢın yayıyorsa iyon odasında o kadar çok pozitif (+) ve negatif (-) parçacıkların 

oluĢmasına ve devreden geçen akımın artmasına neden olur. Örneğin 1 mCi 99mTc 

radyonüklidin verdiği ohm 10 mA ise 2 mCi 
99m

Tc 20 mA, 5 mCi 
99m

Tc 5O mA akım geçer. 
 

Nükleer tıpta hastalara verilen radyoaktif maddelerin kontrol edildiği en önemli 

sistem, doz kalibratörleridir. Doz kalibratörlerinin kullanım amaçları radyoaktivitenin 

miktarını ölçerek 99mTc süzüntüsü içindeki 99mMo kaçağını ve miktarını belirlemektir. Bu 

nedenle cihazın kalite kontrolü rutin bir Ģekilde yapılmalıdır. Konteynırın; Ģekli, hacmi, 

kalınlık ve yoğunluğu, aktivitenin iyonizasyon çemberindeki pozisyonu, nüklidin enerji 

aralığı vb. etkenler doz kalibratörü sayımını etkileyen faktörler arasında yer alır.  
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Resim 1.14: Doz kalibratörü 

 

1.2.6. Çeker Ocak 

 
Çeker ocak, radyofarmasötiklerin hazırlandığı yerdir. KurĢun korumalı ve güçlü 

karbon filtrelidir. 

 

Resim 1.15: Çeker ocak 

 

1.2.7. Serum (Ġzotonik vb) 

 
Serum; radyofarmasötiklerin sağımında kullanılır. Radyoaktif olarak iĢaretlenmiĢ 

sodyum (24Na) enjeksiyonu sonrası yarılanma ömrü %99'u için 11-13 gün ve kalan %1'i için 

bir yıldır. Dokulardaki dağılımı farklıdır; kas, karaciğer, böbrek, kıkırdak ve ciltte hızlı, 

eritrosit ve nöronlarda yavaĢ, kemikte çok yavaĢtır.  



 

 12 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Sıcak odada radyofarmasötikleri hazır duruma getiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemi alınız.  

 Jeneratördeki boru sisteminin bir ucuna 

serum fizyolojik (vakumlu ĢiĢe), diğer 

ucuna vakumlu tüp takarak radyoaktif 

maddenin sağımını yapınız. 

 Hazırlayacağınız radyofarmasötiklerin 

çalıĢan personele, hastaya ve çevreye 

yayılmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Radyofarmasötik (radyoaktif) maddeyi 

çeker ocakta bekletiniz. 
 

 Radyofarmasötik maddeyi enjeksiyon 

için hazır hale getiriniz. 

 Yapılacak görüntülemenin özelliğine 

göre; radyofarmasötik madde ile 

incelenecek organa gidecek molekülün 

birleĢtirileceğini unutmamalısınız. 

 Çeker ocaktan aldığınız radyoaktif 

maddeyi, kurĢun kaplı enjeksiyon 

kutusuna koymalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, görüntüleme ve tedavi için gerekli radyofarmasötiklerin 

hazırlandığı laboratuvardır? 

A) Enjeksiyon odası 

B) Hasta bekleme odası 

C) Randevü odası 

D) Görüntüleme odası 

E) Sıcak oda 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, nükleer tıp bölümünde kullanılan radyofarmasötiklerin 

yaydığı radyasyondan korunma amacı ile kullanılır? 

A) Vakumlu ĢiĢe 

B) KurĢun kaplar  

C) Jenaratör 

D) Kalibratör 

E) Ġzotonik serum 
 

3. AĢağidakilerden hangisi, nükleer tıpta hastalara verilen radyoaktif maddelerin kontrol 

edildiği sistemdir?  

A) Doz kalibratörü 

B) Jenaratör 

C) KurĢun kaplar 

D) Domuzcuk 

E) Vakumlu ĢiĢeler 
 

4. AĢağidakilerden hangisi, nükleer tıpta ana nüklid’den yavru nüklidin ayrılmasına ve 

ayrılan yavru nükleidin ürün olarak elde edilmesine yarayan sistemdir? 

A) Domuzcuk 

B) Ġzotonik serum 

C) Jenaratör 

D) Vakumlu ĢiĢe 

E) Doz kalibratörü 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, sıcak oda da radyofarmasötiklerin hazırlandığı güçlü karbon 

filtreli ocaktır? 

A) Doz kalibratörü 

B) Jenaratör 

C) Domuzcuk 

D) Çeker ocak 

E) Aersollar 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle nükleer tıp uygulamalarında 

kullanılan radyonükleidleri ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 
 

 Nükleer tıp uygulamaları için kullanılan radyonükleidlerin kullanım amaçlarını 

araĢtırınız. 

  99mTc (Teknesyum-99) jeneratörünün çalıĢma sistemini gözlemleyiniz. 

 Öğretmenlerinizin eĢliğinde ulusal nükler tıp sempozyumlarına katılarak 

mesleki ve kiĢisel geliĢimize katkıda bulununuz. 

 

2. NÜKLEER TIP UYGULAMALARINDA 

KULLANILAN RADYONÜKLEĠDLER  
 

Nükleer tıp uygulamalarında kullanılan radyonükleidlerin hepsi suni olup, stabil 

atomların nükleer reaktörlerle aktifleĢtirilmesiyle elde edilirler. 

 

2.1. Radyonükleidin Tanımı ve Fonksiyonu 
 

Radyofarmasötikler, insanlarda teĢhis ve tedavi amacıyla kullanılan ve yapısında 

radyonüklid içeren ilaçlardır. Bir radyofarmasötik, radyoaktif element (Xe-133), radyoizotop 

tuzu (Talyum-201 klorür) veya iĢaretlenmiĢ bileĢik Ģeklindedir. (Tc-99m DMSA) 

 

ĠĢaretlenmiĢ bileĢik Ģeklindeki bir radyofarmasötik, radyonüklid ve biyoaktif bileĢen 

olmak üzere 2 birimden oluĢur. Hazırlanması için bir organda lokalize olan veya organın 

fizyolojik fonksiyonuna katılan güvenilir ve toksik olmayan biyoaktif bileĢen seçilir. Yaydığı 

radyasyondan yararlanılarak vücut dıĢında izlenebilen veya vücut içinde bulunduğu dokuyu 

tahrip eden, öldüren uygun bir radyonüklid, bu seçilen biyoaktif bileĢene bağlanır. Bu 

iĢleme, iĢaretleme denir. 

 

TeĢhis amaçlı kullanılan radyofarmasötikler eser miktarda kullanıldıkları için 

farmakolojik etkiye sahip değildir. Bu radyofarmasötiklerin, ilaçlardan ayrılan 2 önemli 

özelliği vardır. Bunlardan ilki, radyoaktif olmasıdır; ikincisi ise ilaçlardan farklı olarak 

hastaya tetkik için hayatı boyunca bir veya birkaç kez uygulanmasıdır. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Radyofarmasötikler vücuda parenteral, oral veya inhalasyon yolu ile verilir. Oral 

yoldan kullanılan bir radyofarmasötik, çözelti (sulu, sulu-alkollü, yağlı), kapsül, kolloid veya 

süspansiyon Ģeklinde olabilir. Parenteral yollar içinde en yaygın kullanılan intravenöz (IV) 

enjeksiyondur. Ayrıca intratekal, intradermal, subkütan olarak da uygulanır.  

 

2.2. Nükleer Tıp Uygulamalarında En Çok Kullanılan 

Radyonükleidler ve Özellikleri 
 

Nükleer tıpta yaygın yaygın olarak kullanılan radyonükleidler; 99mTeknisyum (99mTc), 

Ġyot-123, Ġyot-131, Galyum-67, Ġndiyum-111, Talyum-201, Xenon-133 (133 Xe), Selenyum-

75, Choromium-51(51Cr), Oksijen-15,  Azot-13 ve Karbon-11’dir. 

 

 Teknisyum-99  

 

Günümüzde teĢhis amaçlı yapılan sintigrafik incelemelerde 99mTc en çok kullanılan 

radyonükliddir. 6 saatlik yarı ömrü, partiküler radyasyon yaymaması, 140 keV’lik 

monoenerjili gama ıĢını yayması ve jeneratör ürünü olması gibi fiziksel özellikleri gama 

kamerada deteksiyon için en ideal olanıdır. 99mTc’un bu özellikleri, alınan sintigrafik 

görüntülerin kaliteli olmasını ve hastaya verilen radyasyon dozunun düĢük olmasını sağlar. 

 
Mo-99/ 99mTc jeneratörü kurĢun muhafaza içinde bir cam kolondan oluĢmuĢtur. 

Sistemdeki kolon bölümüne 5–10 g Al203 (alüminyum oksit) doldurulmuĢtur. Mo-99 

(molibden-99), Mo04
- (molibdat) Ģeklinde kolon materyaline emdirilmiĢtir. 99mTc’un birikimi 

tamamen Mo-99’nun radyoaktif dönüĢümüne bağlıdır. Bk. ġekil:2.1 Üretimden sonra ve 

kullanılmadan önce gerekli kalite kontrol testleri yapılmalıdır.  

 

Günümüzde jeneratörler, ticari Ģekliyle steril kapalı sistemlerdir. Steril serum 

fizyolojik içeren stok ĢiĢeleri ve havası boĢaltılmıĢ elüsyon ĢiĢeleri ile birlikte satıĢa sunulur. 

Çok basit elüsyon iĢleminden sonra 99mTc04
-’ün serum fizyolojik içindeki steril çözeltisi elde 

edilir.  

 

ġekil 2.1: Mo-99 / 
99m

Tc jeneratörünün çalıĢma sistemi  
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 Ġyot-123 

 
Kısa yarı ömrü (13 saat) ve 159 keV’luk gama enerjisi nedeniyle troid sintigrafisi için 

idealdir. Siklotron ürünü olması ve temin güçlüğü nedeniyle ülkemizde kullanılmamaktadır. 

Oral yoldan verildikten 6 saat sonra çok iyi rezolüsyonlu, minimal zemin aktivitesi bulunan 

görüntüler elde edilir. 

 
 Ġyot-131 

 

Uranyum parçalanma ürünü veya Telliuryum’un nötron aktivasyonu ile elde edilir. 

Nükleer tıpta kullanılan kimyasal formu sodyum iyodiddir. 

 

Troid kanseri ve hipertroidi tedavisinde Ġyot-131 kullanılır. Bazı türlerdeki troid 

kanseri olan hastalarda, ameliyat sonrası kalan troid dokusunun yok edilmesi veya 

metastazların tedavisi için Ġyot-131 uygulanır. 

 

 Galyum-67 

 

Galyum, bir siklotron ürünüdür. Yarı ömrü 77,9 saattir. Ġlk defa 1968 yılında Hodgkin 

hastalığında, lenf nodunda tutulumu gösterildikten sonra birçok tümörde kullanılmıĢtır. 

 

Galyum (67Ga) sitrat enjeksiyonluk çözelti non-spesifik tümör görüntüleme ve 

inflamatuar lezyonların lokalizasyonu amacıyla da kullanılır. 

 

 Ġndiyum-111 

 

Ġndiyum-111 organ nakillerinde organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin 

anlaĢılmasında, karaciğer ve böbreklerdeki organ konsantrasyonlarının takibi, lösemi tehdidi 

ve tümörlerin görüntülenmesinde kullanılır. 

 

 Talyum-201 

 

Talyum-201, kalp görüntüleme, miyokardial perfüzyon ve hücresel dozimetri 

amacıyla kullanılır. Nükleer Tıp laboratuvarlarında T1-201, teknesyum ile hazırlanan 

perfüzyon ajanlarında tercih edilir. Çünkü T1-201 hibernating miyokardiyumda gözlenen 

çok az kan akımının olduğu durumda canlı miyokard dokusunu tespit etmede kullanılır. 

 

Talyum-201 (TI-20l) tümör görüntülemede kullanılan, siklotron ürünü bir 

radyonükliddir. Elektron yakalama yoluyla bozunuma uğrar ve yarılanma ömrü 73 saattir.  

 

 Xenon-133 (
133 

Xe) 

 

Yarı ömrü 5,3 gündür. Reaktörde uranyum parçalanma ürünü olarak elde edilir. 15-30 

˚C’de saklanır. Kalibrasyondan sonra 14 gün içinde kullanılır. Beta bozunumu vardır. 

Akciğer ventilasyonu ve beyin kan akımı çalıĢmalarında kullanılır. 
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 Selenyum-75 

 

Se -75 radyoizotop yarı ömrü 120 gündür. Radyofarmasötik kimyasal Ģekli Sodyum 

Selenittir. Gama enerji seviyesi 0,136, 0,27, 0,28, 0,402’dir. Radyonükleid 

görüntülemelerinde tümörlerin lokalizasyonunda kullanılır. 

 
 Choromium-51(

51
Cr) 

 
51Cr’un yarı ömrü 27,7 gündür. 51Cr iĢaretli eritrosit, eritrosit kütlesi, ömrü ve kan 

akım tayininde kullanılır. 

 
 Oksijen-15 
 

Yarı ömrü 2 dakikadır. 14N(d,n)15O veya 15N(p,n)15O ile üretilir. Su molekülü 

iĢaretlenerek myokard perfüzyonu veya beyin perfüzyonu PET’te kullanılır. 
 

 Azot-13 
 

Yarı ömrü 10 dk dır. Yaygın olarak NH3 formu kullanılır. 6-7 MeV deuteron 

radyasyonu ile 12C(d,n)13N yada 11-12 MeV proton radyasyonu ile 16O(p, α)13N veya 
13C(p,n)13N ile üretilir. NH4

+ iyonu myokard perfüzyonunda, NH3 iĢaretli glutamin veya 

asparagin ile viabilite çalıĢması PET’te yapılır. 
 

 Karbon-11 
 

Yarı ömrü 20,4 dakikadır. 10B(d,n)11C veya 14N(p,α)11C ile üretilir. 
 

2.3. Radyonükleidlerden Korunma 
 

Radyoaktif maddeler vücuda ağız, solunum ve cilt üzerindeki yara ve çiziklerden 

girebilir. Vücut içerisine giren radyoaktif maddeler özelliklerine göre vücudun çeĢitli 

organlarında yarılanma sürelerine göre belli bir süre veya ömür boyu kalabilirler. Dolayısıyla 

vücut içerisinde geçici bir süre veya sürekli ıĢınlama yapabilirler. Bir radyoaktif maddeye 

karĢı korunma önlemleri alınırken bu maddenin fiziksel durumu (cinsi, enerjisi, yarılanma 

süresi, aktivitesi) göz önünde bulundurulur. Ġç radyasyon tehlikelerinden korunmanın ana 

yöntemi, radyoaktif maddelerin müsade edilen limitlerin üzerinde vücuda girmelerinin 

önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasıdır.  

 

Bu amaçla alınması gerekli tedbirleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

 

 ÇalıĢma yerlerinin seçimi ve çalıĢmanın planlanmasının yapılması, 

 Laboratuvarların havalandırılması, 

 ÇalıĢmalar sırasında radyasyondan koruyucu önlemlerin alınması. 

 

Bu önlemler: 

 

 Radyoaktif maddeler hiçbir Ģekilde çıplak elle tutulmamalıdır.  

 Ağız ile çekilen pipet gibi malzemeler kullanılmamalıdır.  
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 Eller ve cilt çalıĢma öncesinde yaralanmıĢ olmamalıdır. Zira radyoaktif 

maddeler cilt üzerindeki yara ve çiziklerden kolayca nüfuz edebilir. 

 Yiyecekler, içecekler ve bunlarla ilgili eĢyalar, el çantası, mendil ve 

kozmetikler radyoaktif maddeler ile çalıĢılan yerlere sokulmamalıdır.  

 Laboratuvar içinde sigara içilmemelidir. 

 Kullanılması gerektiğinde emdirici özelliği olan kağıt mendil ve peçeteler 

tercih edilmelidir. Daha sonra bu malzemeler radyoaktif atık olarak 

iĢleme tabii tutulmalıdır. 

 ÇalıĢma yerleri terk edilirken vücudun açık kısımları iyice yıkanmalı, 

yıkama sırasında tırnak diplerine özen gösterilmelidir. Yıkama sonrasında 

vücudun açık yerleri özellikle eller ve ayaklar gözlemlenmelidir. 

 Koruyucu giysiler giyilmelidir. 

 Radyoaktif maddeler çeker ocak içerisinde veya havası sürekli 

temizlenen bir yerde depo edilmelidir. 

 

Resim 3.1: Radyoaktif madde ile çalıĢma sırasında alınan önlem 

 

2.4. Ġlkyardım 
 

Nükleer tıpda çalıĢan personel, kullanılan radyoaktif maddelerin bulunduğu alanlar ve 

acil durumlarda radyasyonun sebep olabileceği tehlikeler hakkında bilgilendirilir ve 

uyulması gereken kurallar önceden belirlenir.  

 

ÇalıĢma esnasında az miktarda radyoktif maddenin saçılması ve dökülmesinde 

alınacak önlemler: 

 

 Dökülen sıvının üzerine hemen emici bez veya kağıt konularak yayılması 

önlenir, çevresi iĢaretlenir ve üzerinden geçiĢler engellenir. 

 Temizlik esnasında mutlaka eldiven giyilir, bulaĢmıĢ malzemelerin ve ıslak 

kağıtların içine konulabileceği, plastik bir torba bulundurulur. 

 Dökülen maddenin üzerine konulmuĢ olan bez veya kağıt alınır ve bir havlu ile, 

bulaĢma alanı dıĢtan içe doğru olmak üzere kurulanır. 

 Alan iyice kurulandıktan sonra temizleme malzemeleri (dekontaminasyon 

ilaçları) ıslatılmıĢ kağıt havlu ile silinir. 
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 Havlunun radyoaktivitesi; uygun ölçüm cihazı kullanılarak kontrol edilir. Ortam 

sayımının iki katını geçen sayımlar, bulaĢma olduğunun göstergesidir. BulaĢma 

bulunuyorsa kağıt havlularla temizlemeye devam edilir. YumuĢak bir 

temizleyici sıvı kullanılabilir, ancak aĢındırıcı temizleyicilerden sakınmalıdır. 

Temizlik sonunda silme testi tekrarlanır. 

 Temizleme ve silme testi, silme iĢlemi yapılan havludaki radyasyon düzeyi, 

ortam sayımının iki katından daha küçük bir değere ulaĢıncaya kadar devam 

edilir. 

 Radyasyon görevlisi durumdan haberdar edilir. 

 
Radyoaktif madde ĢiĢesinin kırılması, dökülmesi, hastanın idrarını kaçırması, 

kusması durumu vb alınacak önlemler: 

 
 Odadaki herkes kapıya gider, ayakkabılar ayaklar kullanılarak çıkarılır ve kapı 

dıĢına çıplak ayakla çıkılır. Daha fazla ilerlenmez. ġayet dökülen maddeye 

değmiĢse eldivenler ve koruyucu giysiler çıkartılır.  BulaĢma olasılığı olan diğer 

eĢyalarla birarada bırakılır ve kapı kapatılır. 

 Yardım çağırılır, Ģayet duyan olmazsa, sadece bir kiĢi radyasyon korunması 

görevlisini ve ölçüm cihazı bulacak birisini çağırmak için belirli bir yere kadar 

yürüyebilir. 

 Ölçüm cihazı kullanılarak odada bulunan herkesin el ve ayaklarına özellikle 

dikkat edilerek, bütün vücutları ölçülür. 

 BulaĢmıĢ giysiler hemen çıkarılır ve büyük plastik torbalara veya baĢka uygun 

kapların içine konularak radyoaktif atık iĢlemi uygulanır. 

 Eğer cilde radyoaktif madde bulaĢmıĢ ise yumuĢak bir sabun ve bol su ile cilt 

yıkanır, sert fırça ve tahriĢ edici sabun kullanılmaz. Yıkandıktan sonra tekrar 

uygun bir ölçüm cihazı ile vücut ölçümü yapılır. Ortam sayımının üzerinde 

olmayan değerler alınıncaya kadar yıkanma ve ölçme iĢlemi tekrarlanır veya üç 

kez yıkandıktan sonra ölçüm değerleri değiĢmiyorsa yıkanmaya son 

verilmelidir. Mümkünse yıkanmalar arasında nemlendirici losyon kullanılır. 

 Genel vücut bulaĢmalarında, tüm vücut ölçülür ve yüksek bulaĢma bölgeleri 

iĢaretlenir. BulaĢmamıĢ tüylü bölgelere bulaĢmamasına ve vücut açıklıklarına 

dikkat edilerek hızlıca duĢa girilir, bol su ve sabun ile yıkandıktan sonra tekrar 

ölçüm alınır. 

 Radyoaktif madde göze sıçramıĢ ise bol su ile ve serum fizyolojik ile durulanır 

ve durulama suyu ölçülür. Temizlik sağlandıktan sonra göz tahriĢi için önlem 

alınır. 

 Saçlarda bulaĢma varsa yumuĢak bir deterjan ile iyice temizlenir. Saçlar 

yıkanırken sabunlu suyun gözlere, kulaklara veya ağıza girmemesine özen 

gösterilmelidir. TıraĢ yapılmamalıdır. 

 Olayın mutlaka kayda geçirilmesi gerekir. Tekrarlanmaması için gerekli ilave 

önlemler belirlenir. 

 Temizleme iĢlemi baĢarılamıyorsa TAEK'e (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) 

haber verilir. 
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Radyoaktif maddenin çalınması veya kaybolmasında alınacak önlemler:  

 

Radyoaktif maddenin bulunması için araĢtırma baĢlatılır ve TAEK'e haber verilir. 

Aranan radyoaktif madde bulunduğunda, taĢıma kabının hasar görüp görmediği incelenir ve 

orijinal aktivitenin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. (Yarılanma süresi göz önünde 

tutulmalıdır) Kabın zarar görmüĢ olması ve aktivite miktarının azalmıĢ olması durumunda 

TAEK'e haber verilir. 

 
YanlıĢ radyofarmasötik veya yanlıĢ doz uygulanmasında alınacak önlemler: 

 

YanlıĢ hastaya radyofarmasötik verilmesi, hastaya yanlıĢ dozda radyofarmasötik 

verilmesi, hastaya yanlıĢ radyafarmasötik verilmesi veya radyofarmasötiğin yanlıĢ yöntemle 

uygulanması gibi durumlarda hastanın en az zararı görmesi için gerekli müdahale yapılmalı 

ve bu durumların kayıtları tutulmalıdır. Tedavi uygulamalarında uygulanması gereken dozun 

%10'undan fazlasının, teĢhis uygulamalarında ise uygulanması gereken dozun %50'den 

fazlasının uygulanması, yanlıĢ doz verilmiĢ olduğunu gösterir. 

 
Radyoiyot tedavisi görmüĢ hastalara acil müdahale gerekmesi durumunda 

alınacak önlemle:  

 

I-131 tedavisi gören hastanın vücudunda yüksek aktivite bulunduğu esnada, acil tıbbi 

müdahale gerekebilir. Müdaheleyi yapacak olan personel, radyasyondan korunmak ve 

kontaminasyonu önlemek için alınacak önlemler hakkında bilgilendirilir. Gerekli korunma 

giysileri kullanılır ve müdahale esnasında çalıĢma alanında çevresel radyasyon ölçümleri 

alınır.  

 
Tehlike durumu ve olağandıĢı durumlarda tutulan kayıtlar:  
 

Tesiste herhangi bir tehlike durumuyla karĢılaĢıldığında, olayı açıklayan bir rapor 

tutulur. Bu raporda tehlike durumunun sebepleri, tehlike durumuna sebep olan radyoaktif 

maddenin cinsi, aktivitesi, bulaĢma Ģekli, etkilenen kiĢi sayısı, kiĢilerin almıĢ oldukları 

dozlar, bulaĢıklığın giderilmesi için alınan önlemler, vb. bilgiler bulunur ve kayıtlar 

istenildiğinde TAEK’e verilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Radyonükleidlere karĢı korunmayı sağlayınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyonükleid tanımı ve fonksiyonunu 

ayırt ediniz. 

 Radyofarmasötikler vücuda parenteral, 

oral veya inhalasyon yolu ile verildiğini 

unutmamalısınız. 

 Nükleer tıp uygulamalarında en çok 

kullanılan radyonükleidler ve 

özelliklerini ayırt ediniz. 

 Her sintigrafi görüntülemesinde farklı 

radyofarmasötikler kullanıldığını 

unutmamalısınız. 

 Radyonükleidlerden korunma önlemini 

alınız. 

 ÇalıĢma esnasında gerekli tedbirleri 

almaya özen göstermelisiniz. 

 Acil durumlarda radyasyonun sebep 

olabileceği tehlikelerde ilk yardım 

uygulamasını yapınız.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

11..  AĢağıdakilerden hangisi, 6 saatlik yarı ömrü, partiküler radyasyon yaymaması, 140 

keV’lik monoenerjili gama ıĢını yayması gibi özelliklerinden dolayı en çok kullanılan 

radyonükleiddir?    

A)  99mTc, 

B) 67Ga 

C) Ġyot131 

D) Talyum201 

E) Selenyum75 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, nükleer tıpta görüntüleme amaçlı kullanılan 

radyonükleidlerden değildir? 

A) Ġyot-123 

B)  99mTc, 

C) Talyum-201 

D) Ġndiyum-111 

E) Na-0 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, tümör görüntüleme ve inflamatuar lezyonların 

lokalizasyonunun görüntülnmesi amacıyla kullanılan radyonükleiddir? 

A) Oksijen-11 

B) Selenyum-75 

C) Ga-67 

D) Talyum-201 

E) Xenon-201 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, troid kanseri ve hipertroidi tedavisinde kullanılan 

radyonükleiddir? 

A) Azot-13 

B) Ġyot-131 

C) Xenon-201 

D) Choromium-51 

E) Ġndiyum-111 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, organ nakillerinde organın vücut tarafından kabul edilip 

edilmediğinin anlaĢılmasında, lösemi tehdidi ve tümörlerin görüntülenmesinde 

kullanılan radyonükleiddir? 

A) Xenon-201 

B) Ġyot-131 

C) Azot-13 

D) Ġndiyum-111 

E) Choromium-51 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle akciğer perfüzyon 

sintigrafi çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
Akciğer perfüzyon sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırarak mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

3. AKCĠĞER PERFÜZYON SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

Akciğer perfüzyon sintigrafisi, nükleer tıpta yapılan acil sintigrafidir. 

 

3.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Akciğer embolisinin tanısında kullanılan görüntülemedir. 

 

3.2. Hasta Hazırlığı 
 

Sintigrafi çekimi için baĢvuran hastaya, randevu verilir. Uygulanacak tetkike göre 

hazırlık formu verilerek hastaya aç kalması, kullandığı ilaçların randevu tarihinden belli bir 

süre önce kesilmesi, fazla sıvı alması gibi önerilerde bulunulur, hamile olup olmadığı, küçük 

çocuğu varsa emzikli olup olmadığı sorulur; tüm radyoaktif uygulamalarında olduğu gibi, 

akciğer perfüzyon sintigrafisinde de hamilelere radyonükleid uygulanmaz. 

 

Randevu tarihinde gelen hasta radyoloji teknisyeni tarafından çekime hazırlanır ve 

iĢlem hakkında bilgi verilir. Hastanın, sintigrafi çekiminden bir saat önce çekilmiĢ olan 

akciğer radyografisi hazır bulundurulur. Hastanın anemnezi alınır ve soldan sağa Ģant olup 

olmadığı, pulmoner hipertansiyon, göğüs ağrısı, venöz tromboz semtopları, yakın zamanda 

geçirmiĢ olduğu ameliyat, kanser, kalp Ģikayeti, sigara içip içmediği sorulur ve cevaplar 

kayıt edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Görüntüleme iĢlemlerine baĢlanmadan önce hastada sağ-sol Ģant varsa küçük dozlu 

radyofarmasötik uygulanır. Bu uygulamanın yapılması mümkün değilse mevcut olan 

radyofarmasötik dozu ½ oranında azaltılır. Görüntülemenin alınması için radyofarmasotik 

verilmeden önce hastaya derin nefes alıp nefesini tutması söylenir ve radyofarmasötik yavaĢ 

yavaĢ enjekte edilir. Enjekte edilen radyofarmasötik içindeki küreciklerin yer çekiminden en 

az düzeyde etkilenmesini sağlamak için hasta supin pozisyonda yatırılır. Hasta supin 

pozisyonda duramıyor ve ciddi bir problemi varsa supin pozisyona en yakın pozisyon verilir. 

 

Hasta, ismi okunarak sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır. Üzerindeki giysi 

ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi 

hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur. 

 

3.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Akciğer perfüzyon görüntülemesinde en çok kullanılan radyofarmasötik 99mTC MAA 

(makroagregat albümin)’dir. Bu radyofarmasötiğin büyüklüğü 20-40 µm olup biyolojik yarı 

ömrü 2-9 saattir. EriĢkinlerde 99mTC MAA IV olarak 74-185 MBq/kg (20-80 µCi/kg), 

minumum 7-8 MBq (~200 mCi) dozda verilir. Çocuk hastalarda ise 0.5-2.0 MBq/kg (20-80 

µCi/kg), en düĢük 7-8 MBq (~200 mCi) verilir. 99mTC MAA IV olarak, enjeksiyon 

esnasında, pıhtı oluĢmaması için enjeksiyona kan kaçırılmamasına dikkat edilir. 

 

3.4. GörüntülemeTekniği 
 

DüĢük enerjili genel amaçlı paralel hol kolimatör kullanılır. 

 

Hasta, supin pozisyonda her iki kol baĢ üstünde birleĢtirilerek görüntüleme masasına 

yatırılır. Kamera göğüs hizasında posteriorda ayarlanır. Hastaya, yaklaĢık olarak 10 dakika 

derin nefes alıp vermesi söylenir. 

 

 

Resim 3.1: Akciğer perfüzyon sintigrafi pozisyonu 
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Hastadan pozisyon baĢına 500.000-750.000 sayımlık çekim alınır. Akciğer perfüzyon 

sintigrafisinde posterior, anterior, sağ ve sol lateral sağ ve sol posterior oblik pozisyonlarında 

görüntüler alınır. Yalnız sağ ve sol anterior oblik pozisyonlarında alınan görüntüler nükleer 

tıp uzmanının isteğine bağlıdır. 

 

Resim 3.2: Akciğer perfüzyon sintigrafinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Akciğer perfüzyon sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 
 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler alınız.  

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılmasını 

sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz. 
 Önlüğün temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Hastaya radyoaktif maddeyi (99mTc+MAA)  

veriniz. 

 Radyoaktif maddelerin hastaya, 

çevreye ve size dökülmemesine 

dikkat etmelisiniz. 

 Radyoaktif maddenin karıĢmamasına 

ve dozun fazla olmamasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Radyoaktif maddeyi IV olarak 

vermelisiniz. 

 Hastayı masaya, supin pozisyonda her iki 

kolu baĢın üzerinde birleĢtirerek yatırınız. 

 Hastaya konuĢmamasını, hareket 

etmemesini söylemelisiniz. 

 Bilgisayar ekranında “akciğer” datasını 

seçiniz. 
 

 Hastayı kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörü hastaya çok 

yaklaĢtırmamaya özen 

göstermelisiniz. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 

 Pozisyonların doğruluğuna dikkat 

etmelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız. . 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Birinci kolimatör anteriorda, ikinci 

kolimatör posteriordayken start tuĢuna 

basarak 2 dakikalık görüntü alınız. 

 
 

 
 

 Görüntü sürelerine dikkat 

etmelisiniz. 

 Birinci kolimatör sağ anterior oblikde iken, 

ikinci kolimatör sol posterior oblikde iken 

kumanda cihazı ile kolimatör ayarlanarak, 

start tuĢuna basarak ikinci çekime 

baĢlayınız. 

 Alınan görüntülerde kolimatör 

ayarlarının doğruluğundan emin 

olunuz. 
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 Birinci kolimatör sağ lateral 

pozisyondayken,  ikinci kolimatör sol lateral 

pozisyondayken kumanda cihazı ile 

ayarlanarak start tuĢuna basarak üçüncü 

çekime baĢlayınız. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 Pozisyonları takip etmelisiniz. 
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 Birinci kolimatör sol anterior oblikde 

pozisyonundayken ikinci kolimatör sağ 

posterior oblik, pozisyonundayken kumanda 

cihazı ile ayarlanarak start tuĢuna basarak 

dördüncü çekime baĢlayınız. 

 

 
 

 
 

 Kaçıncı çekimde olduğunuzu 

unutmamalısınız. 

 Çekim iĢlemini sonlandırılarak hastayı 

dıĢarı alınız. 

 Hastaya görüntüleme iĢleminin bittiği 

konusunda bilgilendirerek masadan 

kalkmasına yardımcı olmalısınız. 

 Çekilen sintigrafide herhangi bir problemle 

karĢılaĢılmıĢsa hastaya yeniden akciğer 

perfüzyon sintigrafisi için gün veriniz. 

 Nükleer tıp sekreteliğinde randevü 

verilmesi için yönlendirmelisiniz. 

 Hastayı, sintigrafi çekiminden sonra evde 

hamile kadınlardan ve çocuklardan uzak 

kalması, bol su içip bol tuvalete gitmesi 

konusunda bilgilendiriniz. 

 Hastayı doğru ve eksiksiz 

bilgilendirmelisiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, akciğer perfüzyon sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Akciğerlerin büyümesi tanısında 

B) Akciğer embolisi tanısında 

C) Karaciğer embolsi tanısında 

D) Mide kanaması tanısında 

E) Gastroistestinal sistem kanaması tanısında 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, akciğer perfüzyon sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötikdir? 

A) 99mTC-BAA-99 

B) Mo-88-MAA 

C) MAA-Mo-88 

D) 99mTC MAA 

E) 99mTC NNA 

 

3. Akciğer perfüzyon sintigrafisinde hastadan, pozisyon baĢına kaç sayımlık çekim 

alınır. 

A) 500.000-750.000 

B) 750-600.000 

C) 600.000-500.000 

D) 500.000-450.000 

E) 450.000-600.000 

 

4. Akciğer perfüzyon sintigrafisinde kullanılan 99mTC MAA radyofarmasötiğin biyolojik 

yarı ömrü kaç gündür? 

A) 2-8 

B) 5-2 

C) 2-9 

D) 2-5 

E) 2-3 

5. AĢağıdakilerden hangisi, akciğer perfüzyon görüntülemesi alınırken verilen 

pozisyonlardan değildir? 

A) Posterior 

B) Anterior 

C) Sağ ve sol lateral 

D) Sağ ve sol posterior oblik 

E) Pron 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle akciğer ventilasyon 

sintigrafi çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Akciğer ventilasyon sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırarak mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

4. AKCĠĞER VENTĠLASYON SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

Akciğer ventilasyon sintigrafisi, nükleer tıpta yapılan acil sintigrafidir.  

 

4.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Pulmoner emboli olguların Ģüphesinde, akciğerlerin kan akımı ve alveolerin aynı anda 

görüntülenmesi amacı ile çekilir. 

 

4.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 

 

Akciğer ventilasyon sintigrafi görüntülemesinde, aerasoller (oksijen atomundan oluĢan 

molekül) özel aparatlar kullanılır. Aerasolün aparat dıĢına sızmaması ve hastaya, çevreye 

bulaĢmaması için gerekli önlemler uygulama öncesinde alınır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.1: Akciğer ventilasyon sintigrafi görüntülemesinde kulanılan aerasol aparatı 

 

Hastaya, 99mTC aerasol en az 10 dakika solutularak görüntülemeye hazır hale getirilir. 

 

Resim 4.2: Akciğer ventilasyon sintigrafi görüntülemesinde kulanılan aerasollin hastaya 

solutulması  

 
Hasta, ismi okunarak sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine 

çekilecek sintigrafi ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek 

nesnelerin çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi 

söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek 

herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur. 

 

4.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Akciğer ventilasyon sintigrafisinde ençok kullanılan radyofarmasötik 99mTC 

DTPA’dır. 99mTC DTPA 925-110 MBq (25-30mCi) nebulizatör içine koyulur. Uygulama 

iĢleminde hastanın akciğerlerine yaklaĢık olarak 20-40 MBq  (0.5-1.0 mCi)  radyofarmasötik 

ulaĢır. Bu sintigrafi görüntülemesinde inert gazlar (133Xe ve 81m Kr)  ile 99mTC PYP 

kullanılır. 

 

4.4. GörüntülemeTekniği 
 

DüĢük enerji genel amaçlı paralel hol kolimatör kullanılır. 
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Hasta, supin pozisyonda her iki kol baĢın üstünde birleĢtirilerek görüntüleme masasına 

yatırılır. EriĢkinlerde pozisyon kamera göğüs hizasında anterior pozisyonda çekilir. Hastaya, 

10 dakika derin nefes alıp vermesi söylenir. 

 

Resim 4.3: Akciğer ventilasyon sintigrafisinde anterior pozisyonu 

 

60 sn’lik veya 250.000 sayımlık çekim alınır. Akciğer ventilasyon sintigrafi 

görüntülemesinde sayımlar ikiye katlanır. Tekniğin ve sayım istatistiğinin yeterli olması 

gereklidir. Akciğer ventilasyon sintigrafisinde genelde anterior, posterior, her iki lateral ve 

iki arka oblik pozisyonlarında görüntüler alınır. 

 

 

Resim 4.4: Akciğer ventilasyon sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Akciğer ventilasyon sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz. 
 Önlüğün temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Hastaya, içerisinde 99mTC DTPA 

aeresol radyo aktif maddeyi hastaya 

solutturunuz. 

 Her hasta için ayrı aerasol aparatı 

kullanmalısınız. 

 Hastayı masaya, supin pozisyonda her 

iki kolu baĢ üzerinde birleĢtirerek 

yatırınız. 

 Hastaya doğru pozisyon vermelisiniz.  

 Bilgisayar ekranında akciğer datasını 

seçiniz. 

 Bilgisayar ekranında data seçiminde 

dikkatli olmalısınız. 

 Hastayı kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörü hastaya çok yaklaĢtırmamaya 

özen göstermelisiniz. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 

 Pozisyonların doğruluğuna dikkat 

etmelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  Ayarları yaparken dikkatli olunuz. 

 Birinci kolimatör anterior 

pozisyonunda, ikinci kolimatör 

posterior pozisyonundayken start 

tuĢuna basarak birinci çekime 

baĢlayınız. 

 Çekimlerde dikkatli olmalısınız. 

 Birinci kolimatör sağ anterior oblik 

pozisyonunda, ikinci kolimatör sol 

posterior oblik pozisyonundayken 

kumanda cihazı ile kolimatör 

ayarlayınız, start tuĢuna basarak ikinci 

çekime baĢlayınız. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 

ayrıntıları dikkate almalısınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Birinci kolimatör sağ lateral 

pozisyonunda, ikinci kolimatör sol 

lateral pozisyonda kumanda cihazı ile 

ayarlayınız, start tuĢuna basarak 

üçüncü çekime baĢlayınız. 

 

 Birinci kolimatör sol anterior oblik 

pozisyonunda, ikinci kolimatör sağ 

posterior oblik pozisyonda kumanda 

cihazı ile ayarlayınız, start tuĢuna 

basarak dördüncü çekime baĢlayınız. 

 

 Akciğer perfüzyon sintigrafisi ile 

karĢılaĢtırınız. 

 Nükleer tıp uzmanından yardım 

almalısınız. 

 Çekim iĢlemi bittikten sonra hastayı, 

bekleme odasına alınız. 

 Hastaya görüntüleme iĢleminin bittiği 

konusunda bilgilendirerek masadan 

kalkmasına yardımcı olmalısınız. 

 Hastayı, sintigrafi çekiminden sonra 

evde hamile kadınlardan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 

 Hastayı doğru ve eksiksiz 

bilgilendirmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, akciğer ventilasyon sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Kalp kası içindeki dağılımın görüntülenmesi 

B) Alveolerin aynı anda görüntülenmesi  

C) Böbrek kaslarının görüntülenmesi 

D) Reflü teĢhisi için 

E) Hipertroid tanısı için 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, akciğer ventilasyon sintigrafi görüntülemesinde kullanılan 

özel aparattır?  

A) Aerasol 

B) Merker 

C) Kolimatör 

D) Jeneratör 

E) Vakumlu ĢiĢe 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, akciğer ventilasyon sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) Tc-66 

B) 99mTC ATPD 

C) Tc-88 ATPD 

D)  99mTC DTPA 

E) ATDP Tc-88 

 

4. Akciğer ventilasyon sintigrafisinde hastadan pozisyon baĢına kaç sayımlık çekim 

alınır.  

A) 200.000 

B) 350.000 

C) 250.000 

D) 500.000 

E) 450.000 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, akciğer ventilasyon görüntülemesi alınırken verilen 

pozisyonlardan değildir? 

A) Anterior, her iki lateral ve iki arka oblik 

B) Posterior 

C) Sağ ve sol lateral 

D) Sağ ve sol arka oblik 

E) Sağ pron oblik 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle miyokard perfüzyon 

(Talyum 201) sintigrafi çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Miyokard perfüzyon (Talyum201) sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli 

kaynaklardan araĢtırarak mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

5. MĠYOKARD PERFÜZYON (TALYUM 201) 

SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

 

5.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Miyokard perfüzyon sintigrafisi, koroner arter hastalığının tanısı amacı ile çekilir. 

 

5.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 

 

MPS (miyokard perfüzyon sintigrafisi) için hastalar gece yarısından itibaren aç 

(çekimden önce en az 4 saatlik açlık gerekir) olarak gelirler. Egzersiz testine bağlı olarak 

iskemi geliĢebileceği ve nitrogliserin uygulaması gerekebileceği dikkate alınarak hastaların 

viagra kullanmaları 48 saat öncesinden bıraktırılır. Viagra kullanan hastalarda nitrogliserin 

kullanılması ölümcül hipotansiyona neden olabilir. Bunun dıĢında MPS öncesi hasta 

hazırlığındaki dikkat edilmesi gereken hususlar temel olarak uygulanacak stres testine göre 

değiĢir. 

 

Stres testi öncesinde, test hakkında bilgi verilerek hastanın kardiyovasküler tıbbi 

öyküsü alınır. Daha sonra kliniysen tarafından kardiyorespiratuar genel muayene (TA, nabız) 

yapılır. Acil durumlar için ekipmanlar ve ilaçlar stres testinin uygulandığı bölümde 

bulundurulur ve belirli aralıklarla hastaya, Ģikayetinin olup olmadığı sorulur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Egzersiz stres testi öncesinde; koĢu bandı, bisiklet, ergonometre hazır olur. DeğiĢik 

stres testi protokolleri uygulanır. (Bruce, Modifiye Bruce, Naughton-Balke gibi) Hastanın 

uygun bir giysi ve ayakkabı giymesine yardımcı olunur. Hastaya stres sırasında 

radyofarmasötiğin uygulanması için güvenli bir IV yol açılır ve sürekli hasta 

monitorizasyonu sağlanır. Sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine 

çekilecek sintigrafi ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek 

nesnelerin çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi 

söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek 

herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur. 

 

5.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Miyokard perfüzyon sintigrafisinde 201TI, 
99m

Tc-MIBI ve 
99m

Tc tetrasomin 

radyofarmasötikleri kullanılır. 111-120 MBq (3-3,5mCi), 201TI klorit IV olarak verilir. 

 

5.4. Görüntüleme Tekniği 
 

DüĢük enerji yüksek rezolüsyonlu paralel hol (LEHR) kolimatör kullanılır.  

 

Hasta supin pozisyonda ve her iki kol görüntüleme alanından uzaklaĢtırılarak baĢ 

üstünde birleĢtirilir. 

 

 

Resim 5.1: Miyokard perfüzyon sintigrafi pozisyonu 

 

Streste projeksiyon baĢına 750.000 sayım alınır. Miyokard perfüzyon sintigrafisinde, 

radyofarmasötiğin verilmesinden 10 dakika sonra 32 görüntü, 180° (45° sağ anterior oblik,  

135° sol post, oblik), her projeksiyon için 40 sn de görüntüler alınır. 
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Resim 5.2: Miyokard perfüzyon (Talyum 201) sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Miyokard perfüzyon (Talyum201) sintigrafi çekim iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz. 
 Önlüğün temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Efor testi yapınız.  Hastayı yalnız bırakmamalısınız. 

 Hastayı, çekim odasına alınız.  Hastaya yardımcı olmalısınız.  

 Hastayı masaya, supin pozisyonda 

yatırınız. 
 Hareket etmemesi için uyarmalısınız. 

 Her iki kolu baĢın üzerinde 

birleĢtirilerek pozisyon veriniz. 

 Pozisyonların doğruluğuna dikkat 

etmelisiniz. 

 Hasta masasını kumanda cihazı ile 

kolimatöre yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörü hastaya çok yaklaĢtırmamaya 

özen göstermelisiniz. 

 Bilgisayar ekranında kalbi santralize 

ediniz. 
 Dikkatli olmalısınız. 

 Hastaya bir bardak süt içiriniz ve bir iki 

parça çikolata veriniz. 

 Sütün safranın parlayarak görüntüyü 

olumsuz etkilemesini engellemek 

amacıyla verildiği konusunda hastayı 

bilgilendirmelisiniz. 

 Kalbin görüntüsünü olumsuz yönde 

etkileyecek safra kesesi vb. organları 

görüntü alanından çıkarttınız. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 

ayrıntıları dikkate almalısınız.  

 Bilgisayar ekranında “stres” seçeneğini 

iĢaretleyiniz. 

 Bilgisayarda stres seçeneğini 

seçtiğinizden emin olmalısınız.  

 “Start” tuĢuna basarak görüntüleme 

iĢlemini baĢlatınız. 

 Görüntüleme iĢlemlerinde hastayı takip 

etmelisiniz. 

 15-20 dakikalık görüntü alınız.  Sürenin uzamamasına dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çekim bittikten sonra hastayı 

kaldırınız. 

 Hastaya görüntüleme iĢleminin bittiği 

konusunda bilgilendirerek masadan 

kalkmasına yardımcı olmalısınız. 

 Üç saat hastayı dinlendiriniz.  Hastayı doğru bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı tekrar çekim odasına alınız. 
 Hastayı çekim odasına alırken ismi ile 

çağırmalısınız. 

 Hastayı masaya supin pozisyonda her 

iki kolu baĢın üzerinde birleĢleĢecek 

Ģekilde yatırınız. 

 Kolların görüntü alanına girmemesi için 

uyarmalısınız. 

 Hareket etmemesini hatırlatmalısınız. 

 Bilgisayar ekranında “rest” seçeneğini 

iĢaretleyiniz. 

 Rest seçeneğini iĢaretlemeyi 

unutmamalısınız. 

 Hasta masasını, kumanda cihazı ile 

kolimatöre yaklaĢtırınız. 

 Mutlaka kumanda cihazını 

kullanmalısınız. 

 Bilgisayar ekranında kalbi santralize 

ediniz. 
 

 “Start” tuĢuna basarak tetkiki 

baĢlatınız. 

 Tetkike baĢlamadan önce hastayı tekrar 

gözlemlemelisiniz. 

 15-20 dakikalık görüntü alınız. 
 Görüntü süresinin uzun olmamasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Çekim bittikten sonra hastayı, bekleme 

odasına alınız. 

 Hastanın gitmesi gerektiği söylenmeden 

gitmemesi için uyarıda bulunmalısınız. 

 Hastayı, sintigrafi çekiminden sonra 

evde hamile kadınlardan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, myokard perfüzyon (Talyum-201) sintigrafisinin çekim 

amacıdır? 

A) Apse tanısı 

B) Koroner arter tanısı 

C) Kist tanısı 

D) Hematom tanısı 

E) Hemanjiom tanısı 
 

2. Myokard perfüzyon (Talyum-201) sintigrafisinde egzersiz stres testi öncesinde 

aĢağıdakilerden hangisi hazır bulundurulan araçtır? 

A) Stepper kondisyon aleti 

B) KoĢu bandı minderi 

C) KoĢu bandı 

D) Mekik aleti 

E) Dambıl 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, myokard perfüzyon (Talyum-201)  sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) 210TI klorit 

B) 205TIA klorit 

C) 301TA klorit 

D) 201TI klorit 

E) 213TIAA klorit 
 

4. Myokard perfüzyon (Talyum-201)  sintigrafisinde, streste pozisyon baĢına kaç 

sayımlık çekim alınır.  

A) 750.000 

B) 650.000 

C) 450.000 

D) 250.000 

E) 500.000 
 

5. Miyokard perfüzyon (Talyum-201) sintigrafisinde, radyofarmasötiğin verilmesinden 

kaç dakika sonra görüntü alınır? 

A) 5 

B) 15 

C) 25 

D) 20 

E) 10 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle miyokard perfüzyon 

(MĠBĠ) sintigrafi görüntülemesini yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

Miyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırarak mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

6. MĠYOKARD PERFÜZYON (MIBI) 

SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

Miyokard perfüzyon (MIBI)  sintigrafisi çekim protokolü aĢağıdaki Ģekilde uygulanır. 

 

6.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Miyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafi görüntülemesi, azalmıĢ iskemi (kan akımları) 

alanları ya da skarın (azalmıĢ radyofarmasötik konsantrasyonunun istirahat halinde 

değiĢmeyen durumlar) belirlenmesi amacıyla çekilir.  

 

6.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, miyokard perfüzyon (Talyum 201) sintigrafi görüntülemesinin 

aynısıdır. 

 

Miyokard perfüzyon (Talyum 201) sintigrafi görüntülemesinden 3 saat sonra daha 

yüksek dozda 99m Tc MIBI 8-12mCi enjekte edilir. Hastaya, 30–60 dakika sonra istirahat 

görüntülerinin alınacağı söylenir ve bekleme odasına alınır.  

 

6.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Mıyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafisinde 99mTc radyofarmasotik kullanılır. 99mTc 

yarı ömrü 6 saat olup, Tl-201’e göre (74 saat) kısmen daha kısa yarı ömre sahiptir. Bu 

özelliği sayesinde Tl-201’e göre çok daha yüksek dozlar güvenle uygulanır. Ayrıca enerjisi 

140 keV olup Tl 201’e göre daha yüksektir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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6.4. Görüntüleme Tekniği 
 

SPECT çekiminde kolimatör rotasyonda LEHR, dedektör saat dönüĢ yönünde (cw) 

olur. Planar görüntülemede ise düĢük enerji yüksek rezolüsyonlu paralel hol kolimatör 

kullanılır. 

 

Hasta, supin pozisyonda görüntüleme masasına yatırılır. Sol ve sağ kol görüntü 

alanından uzaklaĢtırılarak baĢ üstünde birleĢtirilir. 

 

Resim 6.1: Miyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafi pozisyonu 

 
Ġstirahatte projeksiyon baĢına 750.000 sayım alınır. Miyokard perfüzyon (MIBI) 

sintigrafi SPECT çekimde 32 görüntü, 180˚ (45˚ sağ anterior oblik, 135˚ sol posterioroblik), 

her projeksiyon için 40 sn. görüntü alınır. 

 

Miyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafi planar görüntülemede 370 MBq (10mCi) IV 

den 1 saat sonra anterior, 45˚ sol anterior oblik (LAO) ve sol lateral imajlar. Stres imajları 

için 2-4 saat beklenir ve 920 MBq (25mCi) IV den 15 dakika ile rest Ģartlarda çekim 

tekrarlanır. 
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Resim 6.2: Miyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Miyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafi çekim iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz. 
 Önlüğün temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Efor testi yapınız.  Hastayı yalnız bırakmamalısınız. 

 Hastayı çekim odasına alınız.  Hastaya yardımcı olmalısınız.  

 Hastayı masaya supin pozisyonda 

yatırınız. 
 Hareket etmemesi için uyarmalısınız. 

 Her iki kolu baĢın üzerinde 

birleĢtirilerek pozisyon veriniz. 

 Pozisyonların doğruluğuna dikkat 

etmelisiniz. 

 Hastanın üzerinde bulunan elektrotlara 

triger bağlantı kablolarını takınız. 

 Kablo düzenlenmesinin doğru olmasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Bilgisayarda “sgate” seçeneğini 

iĢaretleyiniz. 
 

 Hasta masasını kumanda cihazı ile 

kolimatöre yaklaĢtırınız. 

 Hastanın rahat olması için kolimatörü 

gereğinden fazla yaklaĢtırmamalısınız. 

 Bilgisayar ekranında kalbi santralize 

ediniz. 
 

 Hastaya, bir bardak süt içirerek bir iki 

parça çikolata veriniz.  
 

 Kalbin görüntüsünü olumsuz yönde 

etkileyecek safra kesesi vb. organları 

görüntü alanından çıkarınız. 

 Pozisyonların gerektirdiği tekniklerde 

dikkatli olmalısınız. 

 Start tuĢuna basarak görüntüleme 

iĢlemini baĢlatınız. 

 Hastanın hareket etmemesini 

hatırlatmalısınız. 

 15-20 dakikalık görüntü alınız.  Sürenin uzamamasına dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çekim bittikten sonra hastayı 

kaldırınız. 

 Hastanın kalkmasına yardımcı 

olmalısınız. 

 Kalbinin dinlenmesi için hastaya iki, üç 

saat istirahat öneriniz. 
 

 Üç saat sonra hastayı çekim odasına 

alınız. 
 Hastayı, ismi ile çağırmalısınız. 

 Hastayı masaya, supin pozisyonda her 

iki kolu baĢın üzerinde birleĢtirilecek 

Ģekide yatırınız. 

 Kolların görüntü alanına girmemesi için 

uyarmalısınız. 

 Hastaya hareket etmemesi gerektiğini 

hatırlatmalısınız. 

 Bilgisayar ekranında rest seçeneğini 

iĢaretleyiniz. 
 

 Hasta masasını kumanda cihazı ile 

kolimatöre yaklaĢtırınız. 

 Mutlaka kumanda cihazını 

kullanmalısınız. 

 Bilgisayar ekranında kalbi santralize 

ediniz. 

 Tetkike baĢlamadan önce hastayı tekrar 

gözlemlemelisiniz. 

 Kalbin görüntüsünü olumsuz yönde 

etkileyecek safra kesesi vb. organları 

görüntü alanından çıkarınız. 

 Pozisyonların tekniklerinde dikkatli 

olmalısınız. 

 “Start” tuĢuna basarak tetkiki 

baĢlatınız. 

 Alınan görüntüler süresince hastayı takip 

etmelisiniz. 

 15-20 dakikalık görüntü alınız. 
 Görüntü süresinin uzun olmamasına 

dikkat etmelisiniz. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastayı gitmesi gerektiği söylenmeden 

gitmemesi için hastayı uyarmalısınız. 

 Hastayı, sintigrafi çekiminden sonra 

evde hamile kadınlardan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 

 Hastayı doğru ve eksiksiz 

bilgilendirmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, myokard perfüzyon (MIBI)sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Skarın belirlenmesi 

B) Epididimitin belirlenmesi 

C) Dalak dokusunun araĢtırılması 

D) Parankim hasarın belirlenmesi 

E) BOS kaçağının belirlenmesi 

 

2. Myokard perfüzyon (MIBI) sintigrafi SPECT çekiminde kaç görüntü alınır? 

A) 10 

B) 15 

C) 32 

D) 5 

E) 45 

 

3. Miyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafi planar görüntülemede, sol anterior oblik 

görüntülemesi kaç derece alınır?  

A) 35° 

B) 45° 

C) 55° 

D) 25° 

E) 15° 

 

4. Myokard perfüzyon (MIBI)  sintigrafisinde, stres imajları için kaç saat beklenir?  

A) 2-8 

B) 1 

C) 9 

D) 4-8 

E) 2-4 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, miyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) 97mTc APD kolloid 

B) 88mTc sülfür kolloid 

C) 99mTc DTPA kolloid 

D)  99mTc 

E) 99mTc sülfür kolloid 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle tükrük bezi sintigrafisi 

çekebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

Tükrük bezi sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

7. TÜKRÜK BEZĠ SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

 

7.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Tükürük bezlerinin yapısının veya salgı fonksiyonlarının bozulması durumunda, tanı 

koyulması amacı ile tükürük bezi sintigrafi çekimi yapılır. 

 

7.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 

 

Tükürük bezi sintigrafisinde hastanın baĢı hiperekstansiyonda iken 37-185 MBq (2-59 

mCi) 99mTc IV olarak verilir. 

 

Hasta ismi okunarak sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine 

çekilecek sintigrafi ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek 

nesnelerin çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi 

söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek 

herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur. 

 

7.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Tükürük bezlerinin görüntülenmesi için 99mTc-O4 (perteknetat) kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 50 

7.4. Görüntüleme Tekniği 
 

DüĢük enerji genel amaçlı paralel hol kolimatör kullanılır. 

 

Hasta supin pozisyonda görüntüleme masasına yatırılır. Hastaya, boynu önden 

kolimatöre yapıĢık konumda pozisyon verilir. 

 

Resim 7.1: Tükrük bezi sintigrafi pozisyonu 
 

Sağ ve sol yanlardan 40.000 sayımlık görüntüler toplanır. 
 

Tükrük bezi sintigrafi görüntülenmesinde dinamik olarak 1-2 dakika içerisinde ikiĢer 

saniyelik anterior ve poteriyor görüntüler alınır. Alınan görüntüler, tükrük bezlerinin 

kanlanma fazını gösterir. Bu görüntülemeden sonra 30 dakika 2’Ģer dakikalık (15 frame, 120 

sn) dinamik görüntü alınır. Ayrıca 30. dakikada her iki lateralden 2’Ģer dakikalık statik 

çekim gereklidir. Tükrük sekresyonlarını artırmak için limon verilerek aynı pozisyonlarda 

tekrar anterior ve her iki lateral pozisyonlarda 2 dakikalık görüntüler alınır. 
 

Böylece 64x64 matriksli, 30 dakika süresince, her biri 120 sn süren 15 frame dinamik 

görüntü kaydedilir. 

 

Resim 7.2: Tükrükbezi sintigrafisinde alınan görüntü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tükrük bezi sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz. 
 Önlüğün temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Hastaya radyoaktif madde (Tc99m-

Perteknetad)  veriniz. 

 Radyofarmasötiğin dökülmemesine 

dikkat etmelisiniz. 

 Hastayı masaya supin pozisyonda 

yatırınız. 
 Hastaya yardımcı olmalısınız. 

 Bilgisayar ekranında tükrük bezi 

datasını seçiniz. 
 

 Hastayı kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Hatanın endiĢe duymaması için 

kolimatörü çok yaklaĢtırmamalısınız. 

 Pozisyonu hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 

 Pozisyonların doğruluğuna dikkat 

etmelisiniz. 

 Hassas ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 
 

 40 dakikalık dinamik görüntü alınız.  Sürelere dikkat etmelisiniz. 

 10.dakikada hastanın pozisyonunu 

değiĢtirmeden pipet yardımıyla limon 

suyu emdiriniz. 

 Hastaya yardımcı olmalısınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastanın masadan kalkması için destek 

olmalısınız. 

 Hastayı, sintigrafi çekiminden sonra 

evde hamile kadınlardan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 

 Hastayı doğru ve eksiksiz 

bilgilendirmelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, tükrük bezi sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Renal scarın araĢtırılması  

B) Splenektomi öncesi ektopik dalak dosunun bozulması 

C) Hemanjiomun bozulması 

D) Tükürük bezlerinin yapısının ve salgı fonksiyonlarının bozulması 

E) Akut sonrası parankim hasarın tanısı 

 

2. Tükürük bezi sintigrafisinde, sağ ve sol yanlardan kaç sayımlık görüntüler toplanır? 

A) 40.000 

B) 25.000 

C) 200.000 

D) 35.000 

E) 15.000 

 

3. Tükürük bezi sintigrafisinde, hastanın baĢı aĢağıdaki hangi pozisyonda iken 

radyofarmasötik verilmelidir? 

A) Pron 

B) Supin 

C) Lateral 

D) Horizontal 

E) Hiperekstansiyon 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, tükrük sekresyonlarını artırmak için verilir? 

A) ġeker 

B) Limon 

C) Ceviz 

D) Elma 

E) Muz 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, tükrük bezi sintigrafisinde kullanılan radyofarmasötiktir? 

A)  95mTc-O5 

B)  99mTc-L6 

C)  99mTc-O4 

D) 88mTc-F4 

E) 99mTc-KO4 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle gastro özofagial reflü 

(GÖR) sintigrafi çekimi yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

Gastro özafagial reflü (GÖR) sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırarak mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

8. GASTRO ÖZOFAGĠAL REFLÜ (GÖR) 

SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

8.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Gastro özofagial reflü (GÖR) sintigrafisi, çocuklarda görülen reflü ve yetiĢkinlerde 

diyafragma hernisi varlığında ve mide operasyonu sonrasında reflü Ģüphesinin varlığını 

tespit etmek amacıyla çekilir. 

 

8.2. Hasta Hazırlığı 
 

Sintigrafi çekimi için baĢvuran hastaya, randevu verilir. Uygulanacak tetkike göre 

hazırlık formu verilerek hastaya aç kalması, (yenidoğanda 3 saatlik, 6-12 aylık çocuklarda 4-

6 saatlik, 1 yaĢın üstündekilerde 6 saatlik, yetiĢkinlerde çekim öncesi 1 gece açlık gerekir.) 

bazı ilaçların randevu tarihinden belli bir süre önceden kesmesi, fazla sıvı alması gibi 

önerilerde bulunulur, hamile olup olmadığı, küçük çocuğu varsa emzikli olup olmadığı 

sorulur. Tüm radyoaktif uygulamalarında olduğu gibi gastro özafagial reflü (GÖR) 

sintigrafisinde de hamilelere radyonükleid uygulanmaz. 

 

Randevu tarihinde gelen hasta, radyoloji teknisyeni tarafından çekime hazırlanır ve 

iĢlem hakkında bilgi verilir. Hastanın anemnezi alınır. Pulmoner hipertansiyon, göğüs ağrısı, 

venöz tromboz semptomları, yakın zamanda geçirmiĢ olduğu ameliyat, kanser, kalp Ģikayeti, 

sigara içip içmediği sorulur ve cevaplar kayıt edilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 

 

AMAÇ 
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EriĢkinlerde 37-74 MBq (1-2 mCi) 99mTc veya DTPA bileĢikleri 5-20 ml sıvıya 

karıĢtırılarak içirilir. Daha sonra bir miktar su içirilir. 

 

Yenidoğanda 8-12 MBq (~0.2-0.3 mCi) 99mTc kolloid 2 ml serum fizyolojik ve 3 ml 

süt içinde dilüye edilerek boĢ bir ĢiĢeye koyularak içirilir. 

 

Sintigrafi çekimi için inceleme odasına alınır ve kendisine çekilecek sintigrafi ile ilgili 

bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması sağlanır ve 

önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu 

önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından 

emin olunur. 

 

Sıvının geçip geçmediğini kontrol etmek için 30 sn. sonra tek bir çekim yapılır. 

Görüntülemeye baĢlamadan önce özofagustaki tüm aktivitenin mideye geçiĢi beklenir ve 

böylece hasta görüntülemeye hazır hale getirilir. 

 

8.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Gastro özofagial reflü sintigrafisinde en yaygın kullanılan radyofarmasötik, 99mTc 

sülfür kollid ve 99mTc DTPA’dır. 

 

8.4. Görüntüleme Tekniği 
 

DüĢük enerji genel amaçlı (LEAP) paralel hol kolimatör kullanılır. 

 

Gastro özofagial reflü görüntülemesinde hasta, supin pozisyondadır. Reflü 

değerlendirilmesinde ağız aktivitesinin görüntü alanına girmemesine dikkat edilir. 

 

 

Resim 8.1: Gastro özofagial reflü sintigrafi pozisyonu 

 

Gastro özofagial reflü sintigrafisinde 200.000 sayım alınır. Gastro özofagial reflü 

yenidoğan görüntülemesinde kamera, supin pozisyondan anterior pozisyona getirilir ve ilk 

birkaç framede ağız bölgesine marker koyulur. Göğüs ve üst abdomen görüntü alanına 

girmelidir. 30 dakika süresince, 15 sn lik 120 frame toplanır ve görüntü alınır. 
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Gastro özofagial reflü eriĢkin görüntülemesinde her 0, 20, 60, 80, 100, 120 mmHg 

basınçta, 128x128 ya da 126x256 matriksde, 5’er dakikalık statik görüntü alınır. 

 

Resim 8.2: Gastro özofagial reflü sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Gastro özofagial reflü sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 
 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz. 
 Önlüğün temiz olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Hastaya süt veya meyva suyu içinde 

dilüe edilmiĢ radyoaktif madde (99mTc-

sülfür kolloid) veriniz. 

 Radyoaktif maddelerin uygulanmasında 

hastayı rahatlatmalısınız. 

 Hastayı masaya supin pozisyonunda 

her iki kol baĢın üzerinde birleĢtirilecek 

Ģekilde yatırınız. 

 Kolların görüntü alanına girmemesi için 

hastayı uyarmalısınız. 

 Pozisyonların doğruluğuna dikkat 

etmelisiniz. 

 ManĢonu hastanın karın bölgesine, bir 

bağlama aleti (bez vs.) ile bağlayınız. 
 

 Hastayı, kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörü, hastayı rahatsız etmeyecek 

Ģekilde yaklaĢtırmalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları gözlemlemelisiniz.. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 3 dakika boyunca tansiyon aletinin 

manĢonunu hiç ĢiĢirmeden hastayı 

bekletiniz. 

 Hastayı, hareket etmemesi için 

uyarmalısınız. 

 3. dakikanın sonunda tansiyon aleti 3. 

fromede 10 mm/hg ĢiĢiriniz. 
 

 ManĢonu, 120-140 mm/Hg’ye gelene 

kadar ĢiĢiriniz. 
 

 YaklaĢık 20 dakikalık görüntü alınız. 
 Sürenin uzamaması için sürekli takip 

etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya, gitmesi gerektiği konusunda 

bilgi vermeden birimi terk etmemesi 

gerektiğini söylemelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde hamile bayan ve çocuklardan 

uzak kalması, bol su içip bol tuvalete 

gitmesi konusunda bilgilendiriniz. 

 Hastayı doğru ve eksiksiz 

bilgilendirmelisiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, gastro özofagial reflü sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Hemanjiom öncesi ektopik 

B) Splenektomi 

C) Dalak dokusunun araĢtırılması 

D) Diyafragma hernisi 

E) Troid tanısı 

 

2. Gastro özofagial reflü sintigrafisinde hastaya, hangi pozisyon verilir? 

A) Pron 

B) Supin 

C) Lateral 

D) Horizontal 

E) Anterior 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, gastro özofagial reflü sintigrafisinde yenidoğanda kullanılan 

radyofarmasötiktir? 

A) 99mTc kolloid 

B) 88mTc kolloid 

C) 88m
Tc kolloid sülfid 

D) Tc kolloid- sülfid 99m 

E) 88mTc sülfid 

 

4. Gastro özofagial reflü eriĢkin görüntülemesinde her 0, 20, 60, 80, 100, 120 mmHg 

basınçta, kaç dakikalık statik görüntü alınır? 

A) 65 

B) 25 

C) 5 

D) 15 

E) 45 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, gastro özofagial reflü sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A)Tc sülfür kolloid ve TTPA 

B) Tc-TT sülfür kolloid ve Tc DTPA 

C) 99mTdd sülfür kolloid ve 99mTc DPE 

D) 99mAPDT sülfür kolloid ve 99mTc DTPA 

E) 99mTc sülfür kolloid ve 99mTc DTPA 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle karaciğer-dalak 

sintigrafi çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Karaciğer-dalak sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

9. KARACĠĞER-DALAK SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

9.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Karaciğerde tümör, apse, kist, hematom, hemanjiom, metastazların belirlenmesi ve 

splenektomi öncesi ektopik dalak dokusunun araĢtırılması, orak hücreli anemi ve 

enflamatuar bağırsak hastalıklarının araĢtırılması amacı ile karaciğer sintigrafisi çekilir. 

 

9.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 

 

Sintigrafi çekimi için inceleme odasına alınır ve kendisine çekilecek sintigrafi ile ilgili 

bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması sağlanır ve 

önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu 

önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından 

emin olunur. 

 

EriĢkinler için 74–185MBq), çocuklar için 2 MBq/kg (2-5 mCi) Tc-99m sülfür kolloid, 

ven içine enjekte edilir. Enjeksiyondan 15 dakika sonra görüntü alınması için hasta bekleme 

odasına alınır. 

 

9.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 
99mTc sülfür kolloid, 185 MBq (5 mCi), çocuklarda MBq/kg (0.01μCi/kg) 

radyofarmasötik kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
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 60 

9.4. Görüntüleme Tekniği 
 

DüĢük enerji genel amaçlı paralel hol kolimatör kullanılır. 

 

Hasta, supin pozisyonda görüntüleme masasına yatırılır. Her iki kol görütüleme 

alanından uzaklaĢtırılır ve baĢ üstünde birleĢtirilir. 

 

Resim 9.1: Karaciğer-dalak sintigrafi pozisyonu 
 

Karaciğer-dalak sintigrafisinde 500.000 sayım alınır. Karaciğer-dalak sintigrafi 

görüntülemesi için enjeksiyondan 15 dakika sonra 128x128 veya 256x256 matriskte anterior, 

sol lateral, posterior, sağ anterior oblik ve sol posterior oblik, sağ ve sol lateral pozisyonlarda 

statik görüntüler alınır. Ayrıca karaciğer büyümesini tespit etmek için skapula bitimi ile sağ 

kosta bitimi arasına marker konularak spot görüntüde alınır. 

 

 

Resim 9.2: Normal anterior, posterior ve lateral karaciğer sintigrafisinde alınan görütüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Karaciğer-dalak sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 
 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz.  

 Hastayı masaya baĢtan-ayağa (Feed 

First) supin pozisyonunda, baĢ 

ekstansiyonda yatırınız. 

 Pozisyonların gerektirdiği tekniklerde 

dikkatli olmalısınız. 

 Hastaya verilecek radyoaktif maddeyi 

hazırlayınız.  

 Radyoakti maddelerin uygulanmasında 

hastayı rahatlatmalısınız.  

 Bilgisayar ekranında “karaciğer” 

datasını seçiniz. 
 Pozisyonların doğruluğuna dikkat ediniz. 

 Hastayı, anterior abdomen olacak 

Ģekilde gama kameraya ayarlayınız. 

 Gama kamera ayarının doğruluğundan 

emin olmalısınız. 

 Hastayı masaya supin pozisyonunda 

her iki kol baĢın üzerinde birleĢtirilerek 

yatırınız. 

 Hastayı, kollarının görüntü alanına 

girmemesi için uyarmalısınız. 

 Hastayı kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörü, hastayı rahatsız etmeyecek 

Ģekilde yaklaĢtırmalısınız. 

 Hastayı, süt veya meyva suyu içinde 

dilüe edilmiĢ radyoaktif madde (99m Tc 

sülfür kolloid)  veriniz. 

 

 Pozisyonu hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 

 Ekrandaki pozisyonu, dikkatli bir Ģekilde 

gözlemlemelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekim sırasında hastayı gözlemlemeyi 

unutmamalısınız. 

 Anterior görüntüsü alınız. 
 Görüntüleri dikkatli bir Ģekilde 

almalısınız.  Sağ lateral görüntüsü alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sol lateral görüntüsü alınız. 

 Posterior görüntüsü alınız. 

 Uzman doktor tarafından istenirse 

statik görüntü alınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya, gitmemesi gerektiği konusunda 

bilgi vermeden birimi terk etmemesi 

gerektiğini söylemelisiniz. 

 Hastayı, sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip, 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, karaciğer-dalak sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Hemanjiom 

B) Özofajit 

C) Özofagus varisleri 

D) Renovasküler hipertansiyon teĢhis 

E) Renal transplantların takibi 
 

2. Karaciğer-dalak sintigrafisinde radyonükleid enjekte edildikten kaç dakika sonra 

görüntüleme iĢlemi yapılır? 

A) 25 

B) 15 

C) 45 

D) 35 

E) 55 
 

3. Karaciğer-dalak sintigrafisinde, çocuklara kaç MBq/kg 99mTc-sülfür kolloid enjekte 

edilir?  

A) 0.65μCi/kg 

B) 4.021μCi/kg 

C) 3.01μCi/kg 

D) 2-5 mCi 

E) 5.11μCi/kg 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, karaciğer-dalak sintigrafisinde hasta hazırlığı için doğru 

değildir? 

A) Hastaya yakın zamanda geçirmiĢ olduğu cerahi müdahaleler sorulur 

B) Hasta, çekilecek sintigrafi ile ilgili bilgilendirilir. 

C) Emar görüntülemesi hakkında bilgi verilir. 

D) Hastanın anemnezi alınır. 

E) Hastaya, hipertansiyonu olup olmadığı sorulur. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, karaciğer-dalak sintigrafisinde kullanılan radyofarmasötiktir?  

A) 96mTed sülfür kolloid 

B) 77mTdc sülfür 

C) 97mTcd sülfür kolloid 

D) 66mTb sülfür 

E) 99mTc sülfür kolloid 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
 

 

 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle gastrointestinal sistem 

(GĠS) kanama sintigrafi çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Gastrointestinal sistem (GĠS) kanama sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli 

kaynaklardan araĢtırarak mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

10. GASTROĠNTESTĠNAL SĠSTEM (GĠS) 

KANAMA SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

10.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Gastrointestinal sistemin üst bölge kısmındaki kanamalarının nedenleri olan özofagus 

varisleri, mide, duodenum ülserleri, gastrit, özofajit ve tümörlerin etkili ve çabuk tedavisinin 

yapılabilmesi için acil olarak kanama odağının tespiti amacıyla sintigrafi çekimi yapılır. 

 

Alt gastrointestinal sistem kanamalarının nedenleri genellikle tümörler, enfeksiyonlar, 

divertikül, anjiodisplazi ve perforasyondur. Bunların acil olarak tespiti amacıyla sintigrafi 

çekimi yapılır. 

 

10.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 

 

Sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine çekilecek sintigrafi ile 

ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması 

sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan 

koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne 

kalmadığından emin olunur ve damar yolu açılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
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10.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

GĠS kanamalarının görüntülemesinde 99mTc ile iĢaretli sülfür kolloid ve 99mTc ile 

iĢaretli eritrosit olmak üzere iki radyofarmasötik kullanılır.  
 

10.4. Görüntüleme Tekniği 
 

DüĢük enerji genel amaçlı paralel hol kolimatör kullanılır. 
 

Hasta, supin pozisyonda görütüleme masasına yatırılır. Abdomen ve pelvisin görüntü 

alanına girmesi sağlanır. 

 

Resim 10.1: Gastrointestinal sistem sintigrafi pozisyonu 

 
Gastrointestinal sistem (GĠS) kanama sintigrafisinde 500.000 sayım alınır. Gama 

kamera altında hastaya uygulanan IV enjeksiyondan sonra görüntüler rutin olarak; anterior, 

gerekirse lateral ve posterior pozisyonlarda alınır. 

 

Hastada aktif kanama durumu mevcut ise gama kamera altında 370 MBq 
99m

Tc sülfür 

kolloid IV olarak hastaya enjekte edilir. 30 dakika boyunca1-2’Ģer dakikalık görüntüler 

alınır. 

 

Hastada aktif kanama yoksa iĢaretli eritrosit sintigrafi çekimi yapılır. Bu çekim için 

PYP 5 cc sulandırılır ve hasta kilosunun %5’i kadar hastaya enjekte yapılır. Hastadan 20 

dakika sonra 5 ml kan alınarak 10 mCi 99mTc ile iĢaretlenir. ĠĢaretlendikten 30 dakika sonra 

hastaya uygulanır ve her biri 5’er dakikalık 12 frame (1 saat süre ile) dinamik görüntüler 

alınır. Kanama odağı belirlenmezse 4. saate kadar gerekirse 24. saate kadar, görüntüler alınır. 
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Resim 10.2: Gastrointestinal sistemkanama sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Gastrointestinal sistem kanama sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz.  

 Hastaya verilecek (99mTc ile iĢaretli 

sülfür kolloid ve 99mTc ile iĢaretli 

eritrosit) radyoaktif maddeyi 

hazırlayınız. 

 Radyoaktif maddeleri hazırlarken 

korunma önlemlerini almayı 

unutmamalısınız.  

 Hastayı, çekim odasına alınız.  

 Hastayı supin pozisyonda, her iki 

kolunu baĢın üzerinde birleĢtirip 

görütüleme masasına yatırarak, 

abdomen ve pelvisin görüntü alanına 

girmesini sağlayınız.  

 Pozisyonların doğruluğuna dikkat ediniz. 

 Hastayı kolimatöre, sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörün, hastayı rahatsız etmemesine 

özen göstermelisiniz. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 

 Ekrandaki pozisyonu, dikkatli bir Ģekilde 

gözlemlemelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 IV enjeksiyondan sonra görüntüleri 

rutin olarak anterior, gerekirse lateral 

ve posterior pozisyonlarda alınız. 

 Alacağınız pozisyonlarda hastanın 

hareket etmemesini sağlamalısınız. 

 Hastada aktif kanama yoksa iĢaretli 

eritrosit sintigrafi çekimi yapınız. 
 

 Hastadan 20 dakika sonra 5 ml kan 

alınarak 10 mCi 99mTc ile iĢaretleyiniz. 
 

 ĠĢaretlendikten 30 dakika sonra hastaya 

uygulayınız.  
 Süreye dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 5’er dakikalık 12 frame (1 saat süre ile) 

dinamik görüntüler alınız. 

 Çekim sırasında hastayı gözlemlemeyi 

unutmamalısınız. 

 Kanama odağı belirlenmezse 4. saate 

kadar gerekirse 24. saate kadar 

görüntüler alınız. 

 Alacağınız görüntülerde dikkatli 

olmalısınız. 

 Hastada aktif kanama durumu mevcut 

ise gama kamera altında 370 MBq 
99mTc sülfür kolloid IV olarak hastaya 

enjekte ediniz.  

 Hastaya radyoaktif maddeyi enjekte 

ederken cihaza, hastaya ve çevreye 

dökülmemesine dikkat etmelisiniz. 

 30 dakika boyunca1-2’Ģer dakikalık 

görüntüler alınız. 
 Süreleri karıĢtırmamalısınız. 

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 
 Çekim boyunca hastayı gözlemleyiniz. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya, gitmemesi gerektiği konusunda 

bilgi vermeden birimi terk etmemesi 

gerektiğini söylemelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip, 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 

 

 



 

 69 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, gastrointestinal sistem kanama sintigrafisinin çekim amacı 

değildir? 

A) Özofagus varisleri tanısı 

B) Mide, duodenum ülserleri tanısı 

C) Parankim hasarı tanısı 

D) Gastrit tanısı 

E) Özofajit tanısı 
 

2. Gastrointestinal sistem kanama sintigrafisinde hastada aktif kanama yoksa aĢağıdaki 

hangi yöntemle sintigrafi çekim iĢlemi yapılır? 

A) ĠĢaretli eritrosit 

B) Anestezi 

C) Sedasyon 

D) Enjeksiyon 

E) Oral yol 
 

3. Gastrointestinal sistem kanama sintigrafisinde, iĢaretli eritrosit sintigrafi çekimi için 

PYP 5 cc sulandırılarak hasta kilosunun yüzde kaçı hastaya enjekte edilir? 

A)25 

B) 15 

C)20 

D) 5 

E) 10 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, gastrointestinal sistem kanama sintigrafisinde hasta hazırlığı 

için doğru değildir? 

A) 1 gece önce aç olması ve bağırsaklarının boĢaltılması 

B) Sintigrafi çekimine istediği saatte gelmesi 

C) Randevü verildiği gün çekim iĢleminden 15 dk. önce bölümde olması 

D) Bazı ilaçların randevu tarihinden belli bir süre önceden kesmesi 

E) Fazla sıvı alması 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, gastrointestinal sistem kanama sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc DTTP 

B) 88mTc TPDA sülfür kolloid 

C)  DTPCA sülfür kolloid 

D) 98mTc ile DCTP kolloid sülfür 

E) 99mTc ile sülfür kolloid 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle böbrek (DMSA) 

sintigrafi çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Böbrek (DMSA) sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

11. BÖBREK (DMSA) SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

11.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Ektopik böbrek lokalizasyonu, çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlarını takiben renal 

skarın araĢtırılmasında, akut sonrası parankim hasarın tanısında, atnalı böbrek, atrofik 

böbrek, küçük böbrek ve diplastik böbrek gibi parankim anomalilerinin tanısı amacı ile 

DMSA böbrek sintigrafi çekimi yapılır. 

 

11.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 

 

Yeni doğan ve çocuklar için çekim süresince ebeveynlerden yardım istenir. Çocuk ve 

yeni doğanlarda gerek duyulursa anestezi uygulanabileceği konusunda ebeveynlere bilgi 

verilir 

 

EriĢkinlerde 75-150 MBq (~2-4 mCi) 99mTc DMSA IV yapılır. Çocuklarda 200μCi/kg 

(en az 2 mCi) uygulanarak sintigrafi çekimi için hazır duruma getirilir. 

 

Sintigrafi çekimi için inceleme odasına hasta çağırılır ve kendisine çekilecek sintigrafi 

ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması 

sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan 

koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne 

kalmadığından emin olunur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 71 

11.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

DMSA böbrek görüntülemede 99mTc DMSA (dimerkaptosüksinik asit) kullanılır. 

 

11.4. Görüntüleme Tekniği 
 

DMSA sintigrafi görüntülemesinde düĢük enerji yüksek rezolüsyonlu (LEHR) paralel 

hol kolimatör kullanılır. Bebeklerde ve çocuklarda pinhol kolimatör kullanılır. 
 

EriĢkin hasta, supin pozisyonda kamera yüzünün tam karĢısına gelecek Ģekilde 

görüntüleme masasına yatırılır. 

 

Resim 11.1: Böbrek (DMSA) sintigrafi pozisyonu 

 
Çocukların ve bebeklerin ise altına yumuĢak bir minder konularak kamera yüzünün 

tam karĢısına gelecek Ģekilde supin pozisyonda yatırılıp kemer ile sıkıca bağlanır veya 

çocuğun kımıldamaması için ebeveyinlerden sıkıca tutulması istenir. Oturma pozisyonda 

çekim yapılacaksa hastanın baĢı hafifçe öne eğimlenerek böbrekler dedektör yüzeyine 

yapıĢacak Ģekilde pozisyon verilir.   

 

Anterior ve posterior, her iki lateral ve posterior oblik pozisyonlarda 500.000 sayım, 

pinhol imajlarda 100.000 sayım alınır. DMSA sintigrafi görüntülemesine enjeksiyondan 2-4 

saat sonra baĢlanır. Görüntüleme posterior, anterior, sağ ve sol lateral, sağ ve sol posterior 

olmak üzere 6 projeksiyonda alınır. Çocuklarda ise posterior görüntüsü alınır.   Ġhtiyaç 

duyulur ise anterior görüntü de alınır. 
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Resim 11.2: Böbrek (DMSA) sistem sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Böbrek (DMSA) sistem sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz.  

 Hastaya, radtoaktif madde (99mTc 

+DMSA) veriniz. 

 Radyoaktif maddeleri hazırlarken 

korunma önlemlerini almayı 

unutmamalısınız.  

 Hastayı, 2-3 saat sonra çekime 

çağırınız. 

 Hastayı çekim iĢlemleri için 

bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı, çekim odasına alınız. 
 Çekim odasına hastanın ismi ile 

çağırmalısınız. 

 Hastayı, supin pozisyonda her iki kol 

baĢın üzerinde birleĢtirilerek 

görütüleme masasına yatırınız. 

 Hastayı, hareket etmemesi konusunda 

uyarlamalısınız. 

 Bilgisayar ekranında “böbrek” datasını 

seçiniz. 
 

 Hastayı, kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörü, hastayı rahatsız etmiyecek 

Ģekilde yaklaĢtırmalısınız 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları dikkatli gözlemlemelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  Çekimlerde dikkatli olmalısınız 

 Birinci kolimatör anteriorda, ikinci 

kolimatör posteriorda iken “start” 

tuĢuna basınız. 

 Hastanın hareket etmemesini 

sağlamalısınız 

 4-5 dakikalık görüntü alınız.  

 Birinci kolimatör sağ anterior oblikte 

iken ve ikinci kolimatör sol oblikte 

iken kumanda cihazı ile kolimatörler 

ayarlanarak, start tuĢuna basarak ikinci 

iĢleme baĢlayınız. 

 Çekim sırasında hastayı gözlemlemeyi 

unutmamalısınız. 
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 Birinci kolimatör sağ posterior oblikte 

iken ve ikinci kolimatör sol anterior 

oblikdeyken kumanda cihazı ile 

kolimatörler ayarlanarak üçüncü 

çekime baĢlayınız. 

 Alacağınız görüntülerde dikkatli 

olmalısınız. 

 4 yaĢından büyük kiĢilerde 10-13 

dakikalık BT görüntüsü alınız. 
 Süreleri karıĢtırmamalısınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya, gitmesi gerektiği konusunda 

bilgi vermeden birimi terk etmemesi 

gerektiğini söylemelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, böbrek (DMSA) sistem sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Özofagus varisleri tanısı 

B) Mide, duodenum ülserleri tanısı 

C) Akut sonrası parankim hasarı tanısı 

D) Gastrit tanısı 

E) Özofajit tanısı 
 

2. Böbrek (DMSA) sistem sintigrafisinde, anterior, posterior, her iki lateral ve posterior 

oblik pozisyonlarda kaç sayımlık görüntü alınır? 

A) 500.000 

B) 750.000 

C) 250.000 

D) 600.000 

E) 800.000 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, böbrek (DMSA) sistem sintigrafisinde bebek ve çocuklara 

verilen pozisyondur?  

A) Ron pozisyonda gama kamera 55° ayarlanır. 

B) Kamera yüzünün tam karĢısına gelecek Ģekilde supin pozisyonda yatırılır. 

C) Pron pozisyonda yatırılır 

D) Ayakta durdurarak kolimatör yaklaĢtırılır. 

E) Oturur pozisyonda 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, böbrek (DMSA) sistem sintigrafisinde hasta hazırlığı için 

doğru değildir? 

A) Kanser rahatsızlığının olup olmadığı konusunda bilgi alınarak cevap kayıt edilir. 

B) Kalp Ģikayetinin olup olmadığı konusunda bilgi alınarak cevap kayıt edilir. 

C) Sigara içip içmediğ konusunda bilgi alınarak cevap kayıt edilir. 

D) Çekime baĢlamadan hasta yakınına yapılacak iĢlem hakkında bilgi verilir. 

E) Hazırlığa gerek olmadığı söylenir ve hemen çekim iĢlemlerine baĢlanır. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, böbrek (DMSA) sistem sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc DTTP 

B) 88mTc TPDA sülfür kolloid 

C)  DTPCA sülfür kolloid 

D) 99mTc DMSA 

E) 99mTc ile sülfür kolloid 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle böbrek (DTPA)-

(MAG3) sintigrafi çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Böbrek (DTPA)-(MAG3) sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırarak mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz.   

 

12. BÖBREK (DTPA)-(MAG3) SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

12.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Böbrek yetmezliğinin değerlendirilmesi, üst üriner kanal darlıklarının araĢtırılması 

(Diüretik renografi), renovasküler hipertansiyon teĢhisi, (Kaptopril renografi) renal 

transplantların takibi, transplantasyon öncesi vericilerin böbrek fonksiyonlarının 

araĢtırılması, ameliyat öncesi ve sonrası böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, split 

renal fonksiyonların (her iki böbreğin ayrı ayrı) saptanması, GFR ölçümü vb. hastalıkların 

teĢhis edilmesi amacı ile sintigrafi çekimi yapılır. 

 

12.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 

 

Çekime baĢlamadan önce hasta yakınına yapılacak iĢlem hakkında bilgi verilir. 

Çekimden 30 dakika önce hastaya 500 ml su içirilerek hidrate edilmesi ve çekimden önce 

mesanesinin boĢaltılması sağlanarak boĢaltma zamanı not edilir. Yeni doğan ve çocuklarda 

hidratasyon için IV yol kullanılır. Çekimden önce hastanın damar yolu açılır. 

 

Sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine çekilecek sintigrafi ile 

ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması 

sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan 

koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne 

kalmadığından emin olunur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12 
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12.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Böbrek (DTPA)-(MAG3) sintigrafi görüntülemesinde en yaygın kullanılan tübüler 

ajan 99mTc MAG3 (merkapto asetil triglisin) radyofarmasötikdir. 

 

12.4. Görüntüleme Tekniği 
 

DüĢük enerji genel amaçlı paralel hol kolimatör kullanılır. 

 

EriĢkin hastalara oturur pozisyon verilir, dedektörü hastanın sırtına yaslayarak 15° lik 

açı verilip kolimatörün iyice yaklaĢması sağlanır. Ayrıca; diğer pozisyonda yetiĢkin ve çocuk 

hastalarda her iki kol baĢ üzerinde birleĢtirilerek supin pozisyonda yatırılıp Gama kamera 

dedektörün kolimatörü yukarı bakacak Ģekilde hastaya yaklaĢtırılır. 

 

 

Resim 12.1: Böbrek (DTPA)-(MAG3) sintigrafi pozisyonu 
 

 

Anterior ve posterior, her iki lateral ve posterior oblik pozisyonlarda 500.000 sayım, 

pinhol imajlarda 100.000 sayım alınır. DTPA MAG3 görüntülemesi için radyofarmasötik 

verildikten hemen sonra 1-2 saniyelik 30 ya da 60 görüntü alınarak böbreklerin perfüzyonu 

görüntülenir. Bu görüntülemenin devamında 30-45 dakika süren 30-60 saniyelik seri 

görüntüler alınır. Böylece radyofarmasötiğin böbreklerde birikimi ve böbreklerden atılımı 

görüntülenir. Görüntüleme en az 30 dakikada sonlandırılır. 
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Resim 12.2: Böbrek (DTPA)-(MAG3) sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Böbrek (DTPA)- (MAG3) sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz.  

 Hastaya radtoaktif madde (DTPA 

çekilecekse radyoaktif madde olarak 
99mTc +DTPA, MAG3 çekilecekse                           
99mTc +MAG3 halinde hazırlamak) 

veriniz. 

 Radyoaktif maddeleri hazırlarken 

korunma önlemlerini almayı 

unutmamalısınız.  

 Hastayı 2-3 saat sonra çekime 

çağırınız. 
 

 Hastayı çekim odasına alınız. 
 Çekim odasına hastanın ismi ile 

çağırmalısınız. 

 Hastayı, supin pozisyonda her iki kol 

baĢın üzerinde birleĢtirilerek 

görütüleme masasına yatırınız. 

 Hastanın hareket etmemesi konusunda 

uyarlamalısınız. 

 Bilgisayar ekranında böbrek datasını 

seçiniz. 
 

 Hastayı kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörün hastayı rahatsız etmeyecek 

Ģekilde yaklaĢtırmalısınız 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Alcağınız pozisyonlarda hastanın hareket 

etmemesini sağlamalısınız 

 40 dakikalık görüntü alınız.  Sürenin geçmemesine dikkat etmelisiniz. 

 Çekimin 20. dakikasında diüretik ilaç 

veriniz. 

 Süreyi geçirmeden ilaç uygulamasını 

unutmamalısınız. 
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 40 dakikalık görüntü aldıktan sonra 

hastayı kaldırıp, tuvalete gönderiniz. 
 

 Tekrar supin pozisyonunda hastayı 

yatırıp 1-2 dakikalık görüntü alınız. 

 Alacağınız görüntü sürelerini 

karıĢtırmamalısınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmeleri gerektiği konusunda 

bilgi vermeden birimi terk etmemeleri 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, böbrek (DTPA)-(MAG3) sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Troid tanısı 

B) Mide, duodenum ülserleri tanısı 

C) Split renal fonksiyonların saptanması 

D) Kroner arter tanısı 

E) Özofajit tanısı 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, böbrek (DTPA)-(MAG3) sintigrafisinde kullanılan 

kolimatördür?  

A) DüĢük enerji genel amaçlı paralel hol 

B) Konvenjian 

C) Yüksek enerjili 

D) Yüksek enerjili paralel hol olmayan 

E) Orta, genel, küçük amaçlı hol 

 

3. DTPA MAG3 görüntüleme en az kaç dakikada sonlandırılır? 

A) 80 

B) 30 

C) 90 

D) 60 

E) 70 

 

4. DTPA MAG3 görüntülemesi için radyofarmasötik verildikten hemen sonra 1-2 

saniyede kaç görüntü alınarak böbreklerin perfüzyonu görüntülenir?  

A) 80-90 

B) 20-25 

C) 30-80 

D) 30-60 

E) 60-70 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, böbrek (DTPA) - (MAG3) sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc DTTP 

B) 88mTc TPDA sülfür kolloid 

C)  DTPCA sülfür kolloid 

D) 99mTc DMSA 

E) 99mTc MAG3 
  

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–13 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle testis sintigrafi çekimi 

yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

Testis sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak mesleki 

geliĢiminize katkıda bulununuz.  

 

13. TESTĠS SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

13.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Testis torsiyonu, epididimit, epididimoorĢit, varikosel, hidrosel, apse neoplazmları 

teĢhis amacı ile testis sintigrafi çekimi yapılır. Testis sintigrafisi, nükleer tıbbın acil 

çekimlerindendir. 

 

13.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 

 

Hasta, sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine çekilecek 

sintigrafi ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. 

Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 

bir nesne kalmadığından emin olunur. 

 

13.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Testis sintigrafi çekiminde 99mTc perteknetat radyofarmasötik kullanılır. 

 

13.4. Görüntüleme Tekniği 
 

YetiĢkinlerde genel amaçlı kolimatör, çocuklarda ise konverjan kolimatör kullanılır. 
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Hasta, supin/anterior pozisyonda görüntüleme masasına yatırılır. Bacaklar 

abdüksiyonda iliak arterler ve skrotum ortalanacak Ģekilde pozisyon verilir. 

 

Anterior pozisyonlarda 500.000 sayım alınır. Hastaya radyofarmasötik IV enjekte 

edildikten sonra skrotumdan 1 dakika süreyle 2–3 saniyelik dinamik görüntüler alınır. 

 

Resim 13.1: Testis sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Testis sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz.  

 Hastaya, radtoaktif madde (DTPA 

çekilecekse radyoaktif madde olarak 
99mTc +DTPA, MAG3 çekilecekse                           
99mTc +MAG3 halinde) veriniz. 

 Radyoaktif maddeleri hazırlarken 

korunma önlemlerini almayı 

unutmamalısınız.  

 Hastayı çekim odasına alınız. 
 Hastayı çekim iĢlemleri için 

bilgilendirmelisiniz. 

 Hasta supin pozisyonda her iki kolu 

baĢın üzerinde birleĢtirilerek 

görütüleme masasına yatırınız. 

 Kolların görüntüleme alanına 

girmemesine dikkat etmelisiniz. 

 Bilgisayar ekranında “böbrek” datasını 

seçiniz. 
 

 Hastayı kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırmak. 
 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları dikkatli gözlemlemelisiniz 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 
 Çekimlerde dikkatli olmalısınız 

 Çekimin 20. dakikasında Lasix 

(diüretik) ilaç veriniz. 
 Ġlaç uygulamalarına dikkat etmelisiniz. 

 40 dakikalık görüntü alınız. . 

 40 dakikalık görüntü aldıktan sonra 

hastayı kaldırıp, tuvalete gönderiniz. 
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 Tekrar supin pozisyonunda hastayı 

yatırıp 1-2 dakikalık görüntü alınız. 
 Hastaya yardımcı olmalısınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmeleri gerektiği konusunda 

bilgi vermeden birimi terk etmemeleri 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, testis sintigrafisinin çekim amacı değildir? 

A) Testis torsiyonu 

B) Split renal fonksiyonların saptanması 

C) Epididimit 

D) Hidrosel 

E) Varikosel 

 

2. Testis sintigrafi çekimine, hastanın kaç dakika önce gelmesi gerekir?  

A) 15 

B) 45 

C) 35 

D) 55 

E) 75 

 

3. Hastaya radyofarmasötik IV enjekte edildikten sonra skrotumdan kaç dakikalık 

süreyle 2–3 saniyelik dinamik görüntüler alınır? 

A) 6 

B) 35 

C) 1 

D) 20 

E) 5 

 

4. Testis sintigrafisinde hastaya, aĢağıdaki hangi pozisyon verilir? 

A) Posterior 

B) Pron 

C) Lateral 

D) Bacaklar abdüksiyonda iliak arterler ve skortum ortalanır 

E)  Oblik 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, böbrek (DTPA) - (MAG3) sistem sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc DTTP 

B) 88mTc TPDA sülfür kolloid 

C)  DTPCA sülfür kolloid 

D) 99mTc DMSA 

E) 99mTc perteknetat 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–14 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle beyin sintigrafi çekimi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Beyin sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak mesleki 

geliĢiminize katkıda bulununuz.  

 

14. BEYĠN SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

14.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Ġskemik beyin ataklarında yer ve büyüklüğün belirlenmesi, epileptik odağın 

belirlenmesi,  beyin ölümünün saptanması, demans, epilepsi ve depresyonun teĢhisi amacı ile 

beyin sintigrafisi çekimi yapılır. 
 

14.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 
 

Hasta odasının enjeksiyondan önce hafif karanlık ve sesiz olmasına dikkat edilir. 

Hastanın damar yolu açılır ve rahat bir Ģekilde oturması yada uzanması sağlanır ve 

enjeksiyon IV olarak bolus tarzında yapılır. Sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır 

ve kendisine çekilecek sintigrafi ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık 

kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde 

görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur. 
 

14.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Beyin sintigrafi görüntülemesinde 123IMP (Amfetamin), 99mTc HMPAO ve 99mTc ECD 

radyofarmasötikler kullanılır. 
 

14.4. Görüntüleme Tekniği 
 

Görüntülemede düĢük enerji yüksek ya da ultra yüksek rezolüsyonlu paralel hol 

kolimatör kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–14 
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Hasta, görütüleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Omuzların görüntü alanına 

girmemesi sağlanır. 

 

Resim 14.1: Beyin sintigrafi pozisyonu 

 
Beyin sintigrafisinde 500.000 sayımlar alınır. Beyin sintigrafisinde 20-30 saniyelik 

projeksiyon görüntüler alınır. 128x128 matriks kullanılır ve 3 derecelilk açı ile görüntüler 

alınır. 

 

Resim 14.2: Beyin sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Beyin sintigrafi çekim iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin çıkarılması 

sağlayınız. 

 

 Hasta önlüğünü giydiriniz.  

 Hastanın baĢında ve boynunda bulunan 

küpe, kolye, diĢ protezi vb. görüntüyü 

olumsuz etkileyecek nesneleri 

çıkarttınız. 

 Hasta yakınına verilmesini 

sağlamalısınız. 

 Hastayı çekim odasına alınız. 
 Hastayı çekim iĢlemleri için 

bilgilendirmelisiniz. 

 Hastaya radyoaktif madde 99mTc 

(HMPAO veya 99mTc ECD de IMP) 

veriniz. 

 Radyoaktif maddeleri hazırlarken 

korunma önlemlerini almayı 

unutmamalısınız. 

 Radyoaktif verilmiĢ hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastayı, iĢlemler konusunda 

bilgilendirmelisiniz. 

 1saat karanlık ortamda ve gözleri 

kapalı bekletiniz. 

 Hasta refakatçisi ile iletiĢime 

geçmelisiniz. 

 Hastayı çekim odasına alınız.  Hastayı ismi ile çağırmalısınız. 

 Hastayı, masaya supin pozisyonunda 

kollar yan tarafa gelecek ve omuz 

görüntü alanına girmyecek Ģekilde 

yatırınız. 

 Hastanın hareket etmemesi gerektiği 

konusunda uyarmalısınız.. 

 Çekim masasına yatırılmıĢ hastayı 

beyin aparatı ile sabitleyiniz. 
 

 Bilgisayar ekranında beyin datasını 

seçiniz. 
  

 Hastayı kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörün hastayı rahatsız etmiyecek 

Ģekilde ayarlamalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları mutlaka gözlemlemelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekime baĢlarken hastayı tekrar kontrol 

etmelisiniz. 

 Çekimin 20. dakikasında diüretik ilaç 

veriniz. 
 Verilecek ilaçları unutmamalısınız. 

 40 dakikalık görüntü alınız.  Görüntü sürelerini unutmamalısınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmesi gerektiği konusunda bilgi 

vermeden birimi terk etmemesi 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, beyin sintigrafisinin çekim amacı değildir? 

A) Depresyonun teĢhisi 

B) Epileptik odağın belirlenmesi 

C) Beyin ölümünün saptanması 

D) Hidrosel 

E) Epilepsi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, beyin sintigrafisinin hasta hazırlığında yapılan iĢlemlerden 

değildir?  

A) Hasta odasının hafif karanlıkve sessiz olmasın adikkat edilir. 

B) Damar yolu açılır. 

C) Enjeksiyon IV olarak bolus Ģeklinde yapılır. 

D)Hastanın oturması veya uzanması sağlanır. 

E) Hastaya hiçbir uygulama yapılmadan çekime alınır. 

 

3. Beyin sintigrafisinde kaç saniyelik projeksiyon görüntüler alınır?  

A) 40-50 

B) 10-15 

C) 20-30 

D) 2-3 

E) 5-7 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, beyin sintigrafi çekim amacıdır?  

A) Troid bezi boyutlarının ve Ģeklinin değerlendirilmesi 

B) Ġskemik beyin ataklarında yer ve büyüklüğün belirlenmesi 

C) Nodüler veya diffüz guatr ayırıcı tanısı 

D) Trotoksikoz ayırıcı tanısı, 

E) Troid fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, beyin sintigrafisinde kullanılan radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc HMPAO 

B) 88mTc TPDA sülfür kolloid 

C) DTPCA sülfür kolloid 

D) 99mTc DMSA 

E) 99mTc perteknetat 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–15 
 

 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle sisterno sintigrafi 

çekimi yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

Sisterno sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak mesleki 

geliĢiminize katkıda bulununuz. 
 

15. SĠSTERNO SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

15.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Hidrosefalinin ayırıcı tanısı, Ģant açıklığının ve BOS kaçağının teĢhisi amaci ile 

sisterno sintigrafi çekimi yapılır. 

 

15.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır.  

 

Enjeksiyon öncesi hastadan lomber ponksiyon için yazılı izin alınarak gerekli 

hazırlıklara baĢlanır. Hastaya enjeksiyonun nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilir. 

 

Hastaya radyofarmasötiğin uygulanması için nükleer tıp bölümüne gönderen hekim 

veya ilgili hekim tarafından lomber ponksiyon ile subaraknoid aralığa verileceği söylenir. 

Radyofarmasötik enjekte edildikten 2, 4, 6 ve 24 saat sonra görüntülemenin yapılacağı 

konusunda bilgi verilir. Hasta, sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine 

çekilecek sintigrafi ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek 

nesnelerin çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi 

söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek 

herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur. 

 

15.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Sisterno sintigrafisi görüntülemesinde 111In DTPA ve 99mTc DTPA radyofarmasötikler 

kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–15 
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15.4. Görüntüleme Tekniği 
 
111In DTPA çekimleri için orta enerjili paralel hol kolimatör kullanılır. 99mTc çekimleri 

için düĢük enerji yüksek rozülosyonlu paralel hol kolimatör kullanılır. 

 

Hasta görüntüleme masasına supin pozisyonda yatırılır. 

 

Sisterno sintigrafisinde 300. 000 sayım alınır. Sisterno sintigrafisinde görüntüler 

256x256 matrikste alınır. Görüntüler enjeksiyondan sonra 2,4,6 ve 24 saat sonra anterior ve 

lateral pozisyonlarda alınır. Her bir görüntü 10 dakika süre ile 24. saat görüntüleri 15 dakika 

süre ile alınır. 

 

 

Resim 14.1: Sisterno sintigrafisinde alınan görüntüler 



 

 94 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Sisterno sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılmasını sağlayınız. 

 

 Hastaya önlük giydiriniz.  

 Beyin cerrahi servisinde lumbal 

ponksiyon ile radyoaktif madde olarak 

Tc99m DTPA verilen hastayı çekim 

odasına alınız. 

 

 Hastayı, masaya supin pozisyonda 

yatırınız. 

 Hastaya hareket etmemesi konusunda 

uyarmalısınız. 

 Enjeksiyondan 15 dakika sonra 

hastanın belinden, enjeksiyonun doğru 

yapılıp yapılmadığını kontrol etmek 

için statik bir görüntü alınız. 

 

 Hastayı 1saat karanlık ortamda ve 

gözleri kapalı bekletiniz. 

 Hastanın endiĢelenmemesi için iletiĢim 

kurmalısınız. 

 Hastayı, çekim odasına alınız.  

 Bilgisayar ekranında “beyin” datasını 

seçiniz. 
 Data seçiminde dikkatli olmalısınız. 

 Hastayı, kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörün hastayı rahatsız etmeyecek 

Ģekilde ayarlamalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları mutlaka gözlemlemelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekimler süresince hastayı 

gözlemlemelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın baĢı kolimatöre ortalanacak 

Ģekilde görüntüleri 2,4,6 ve 24 saat 

sonra anterior ve lateral pozisyonlarda 

alınız. 

 Çekime baĢlarken hastayı tekrar kontrol 

etmelisiniz. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmesi gerektiği konusunda bilgi 

vermeden birimi terk etmemesi 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, sisterno sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) BOS kaçağının teĢhisi 

B) Reflü teĢhisi 

C) Beyin ölümünün saptanması 

D) Gastrit 

E) Epilepsi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, sisterno sintigrafiside 111In DTPA çekimleri için kullanılan 

kolimatördür? 

A) Pinhol anterior troid kolimatör kullanılır 

B) Pinhol kolimatör veya özel paralel hol troid kolimatörü kullanılır 

C) Orta enerjili paralel hol kolimatör kullanılır 

D) DüĢük enerji yüksek rozülosyonlu paralel hol kolimatör kullanılır 

E) Konvenjian kolimatör 

 

3. Sisterno sintigrafisinde görüntüler aĢağıdaki hangi pozisyonlarda alınır?  

A) Sadece oblik 

B) Oblik-lateral 

C) Supin-pron 

D) Sadece pronb 

E) Anterior ve lateral 

 

4. Sisterno sintigrafi çekiminde radyofarsötik enjekte ediltikten sonra kaçıncı saatlerde 

görüntüleme alınır?  

A) 3,5,8ve10 

B) 20,35,ve 40 

C) 8,9,ve 15 

D) 2, 4, 6 ve 24 

E) 2,1,4 ve 30 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, sisterno sintigrafisinde kullanılan radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc HMPAO 

B) 111In DTPA 

C)  DTPCA sülfür kolloid 

D) 99mTc DMSA 

E) 
99m

Tc perteknetat 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–16 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerletroid sintigrafi çekimi 

yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

Troid sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak mesleki 

geliĢiminize katkıda bulununuz. 
 

16. TROĠD SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

16.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Ektopik troid dokususunun araĢtırılması, cerrahi sonrası bakiye dokunun 

değerlendirilmesi, boyun ve üst mediasten kitlelerinin incelenmesi, troid bezi boyutlarının, 

Ģeklinin ve troid fonksiyonlarının değerlendirilmesi, nodüler veya diffüz guatrın ayırıcı 

tanısı,  trotoksikoz ayırıcı tanısı, troidit tanı ve takibi, hipotroidi ayırıcı tanısı amaçları için 

troid sintigrafisi çekilir. 

 

16.2. Hasta Hazırlığı 
 

Sintigrafi çekimi için baĢvuran hastaya, randevu verilir. Randevu verildiği gün çekim 

iĢlemi için verilen saatten 15 dakika önce bölüme gelmesi söylenir. Uygulanacak tetkike 

göre hazırlık formu verilerek (hastanın kullandığı ilaçlar var ise sintigrafi çekimi için 2-3 

hafta ilacın kesilmesi)  tetkik ve hasta hazırlığında olan bilgiler doğrultusunda hazırlıklı gelip 

gelmediği sorulur. Çekime baĢlamadan önce hasta yakınına yapılacak iĢlem hakkında bilgi 

verilir; hamile olup olmadığı, küçük çocuğu varsa emzikli olup olmadığı sorulur. Tüm 

radyoaktif uygulamalarında olduğu gibi troid sintigrafisinde de hamilelere radyonüklid 

uygulanmaz. 

 

Randevu tarihinde gelen hasta radyoloji teknisyeni tarafından çekime hazırlanır ve 

iĢlem hakkında bilgi verilir. Hastanın anemnezi alınır. Pulmoner hipertansiyon, göğüs ağrısı, 

venöz tromboz semtopları, yakın zamanda geçirmiĢ olduğu ameliyat, kanser, kalp Ģikayeti, 

sigara içip içmediği sorulur ve cevaplar kayıt edilir.  
 

99mTc perteknetatın IV enjekte ediltikten 15-25 dakika sonra görüntülemenin 

yapılacağı konusunda hastaya bilgi verilir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine çekilecek sintigrafi ile 

ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması 

sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan 

koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne 

kalmadığından emin olunur. 

 

16.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Troid sintigrafi görüntülemesinde 99mTc perteknetatın radyofarmasötik kullanılır. 

 

16.4. Görüntüleme Tekniği 
 

Pinhol kolimatör veya özel paralel hol troid kolimatörü kullanılır. Hasta supin 

pozisyonda görüntüleme masasına yatırılır. 

 

Resim 16.1: Troid sintigrafi pozisyonu 

 
Troid sintigrafisinde toplam 200.000-300.000 sayım alınır. Troid sintigrafisinde 

anterior, 45° sağ ve sol anterior oblik görüntüler alınır. 

 

 

Resim 16.2: Troid sintigrafisinde alınan görüntüler 

 



 

 99 

 

 
Troid sintigrafi çekim iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin çıkarılması 

sağlayınız. 

 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  

 Hastayı çekim odasına alınız. 
 Yapılacak iĢlem için hastayı 

bilgilendirmelisiniz. 

 Kolimatörü değiĢtirip pinhole 

kolimatörü takınız. 

 Çekime baĢlamadan önce hazırlıklarınız 

bitmiĢ olmasına özen göstermelisiniz. 

 Hastayı masaya, supin pozisyonunda 

ve her iki kol yanlarda olacak Ģekilde 

yatırınız. 

 Hastayı hareket etmemesi konusunda 

uyarmalısınız. 

 Hastanın çenesini yukarı kaldırınız. 
 Hareket etmemesi ve konuĢmaması 

gerektiğini hatırlatmalısınız. 

 Bilgisayar ekranında “troid bezi” 

datasını seçiniz. 
 Data seçiminde dikkatli olmalısınız. 

 Hastayı kolimatöre, sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörü, hastayı rahatsız etmiyecek 

Ģekilde ayarlamalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları mutlaka gözlemlemelisiniz. 

 Bilgisayar ekranında troid bezini, 

tükrük bezlerini içine alacak Ģekilde 

hassas ayarı yapınız. 

 

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekimler süresince hastayı 

gözlemlemelisiniz. 

 5 dakikalık görüntü alınız.  

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmesi gerektiği konusunda bilgi 

vermeden birimi terk etmemesi gerektiği 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 
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 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 

 

 

 

 



 

 101 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, troid sintigrafisinin çekim amacı değildir? 

A) Boyun ve üst mediasten kitlelerinin incelenmesi 

B) Troid bezi boyutlarının ve Ģeklinin değerlendirilmesi 

C) Beyin ölümünün saptanması 

D) Troid dokususunun araĢtırılması 

E) Nodüler veya diffüz guatr ayırıcı tanısı 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, troid sintigrafiside kullanılan kolimatördür? 

A) Orta ve düĢük özel paralel kolimatör kullanılır. 

B) Pinhol kolimatör veya özel paralel hol troid kolimatörü kullanılır. 

C) Orta enerjili paralel hol kolimatör kullanılır. 

D) DüĢük enerji yüksek rozülosyonlu paralel hol kolimatör kullanılır. 

E) Konvenjian hol paralel kolimatör kullanılır. 

 

3. Troid sintigrafisinde, kaç sayımlık görüntüler toplanır? 

A) 200.000-300.000 

B) 400.000-500.000 

C) 600.000-700.000 

D) 350.000-400.000 

E) 450.000- 550.000 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, troid sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Boyun ve üst mediasten kitlelerinin incelenmesi 

B) Troid bezi boyutlarının ve Ģeklinin değerlendirilmesi 

C)Troid dokususunun araĢtırılması 

D) Nodüler veya diffüz guatr ayırıcı tanısı 

E) Beyin ölümünün saptanması 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi, troid sintigrafi çekim amacıdır?  

A) Avasküler nekroz tanısı 

B) Böbrek bozukluğu tanısı 

C) Gastrit tanısı 

D) Ektopik troid dokususunun araĢtırılması 

E) Epilepsi tanısı 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–17 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle paratroid sintigrafi 

çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Paratroid sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak mesleki 

geliĢiminize katkıda bulununuz. 

 

17. PARATROĠD SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

17.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Paratroidlerin fonksiyon bozukluğu, sekonder kronik böbrek bozukluğuna karĢı 
paratroidlerin reaksiyonu, tersiyer sekonder hiperparatroidizm sonrasında bezlerin 

görüntülenmesi amacı ile paratroid sintigrafi çekimi yapılır. 

 

17.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu ve kayıt iĢlemleri troid sintigrafi çekiminde olduğu gibi yapılır. 

 

Görüntüleme sırasında özellikle çıkarma sintigrafisinde hastanın hareket etmemesi 

gerektiği çekim öncesi hastaya açıklanır. Hastanın Ca ve PTH hormon sonuçları, total 

troidektomi olup olmadığı, yakın geçmiĢte iyot içeren preparat alıp almadığı öğrenilir. 

Hastanın CT ya da US sonuçları varsa hazır edilmesi gerekir. Hasta, sintigrafi çekimi için 

inceleme odasına çağırılır ve kendisine çekilecek sintigrafi ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki 

giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için 

sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. 

Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur. 

 

17.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Paratroid sintigrafisinde 99mTc MIBI, 201TI, 99mTc Tetrafosmin, 123I radyofarmasötikleri 

her klinik kendine uygun olan yöntemi belirleyip kullanır. 

 

17.4. Görüntüleme Tekniği 
 
99mTc LEHR (düĢük enerji yüksek rezolüsyonlu) paralel hol kolimatör kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–17 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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201TI LEAP (düĢük enerji genel amaçlı) paralel hol kolimatör kullanılır. 

 

Paratroid sintigrafisinde hasta baĢtan-ayağa  (Feed First) supin pozisyonda 

görüntüleme masasına yatırılır. Hastanın boyun ve çenesi ekstansiyonda, çeneye ve sternal 

çentiğe marker konur. 

 

Paratroid sintigrafisinde her görüntü için 300.000 sayım alınır. Paratroid 

sintigrafisinde anterior, 45° sağ ve sol anterior oblik görüntüler alınır. 

 

 

Resim 17.1: Paratroid sintigrafisinde alınan görüntüler 

 

 

 



 

 104 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Paratroid sintigrafi çekim iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin çıkarılması 

sağlayınız. 

 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  

 Hastayı, çekim odasına alınız. 
 Yapılacak iĢlemle iigili olarak hasatayı 

bilgilendirmelisiniz. 

 Kolimatörü değiĢtirip pinhole 

kolimatörü takınız. 

 Çekime baĢlamadan önce hazırlıklarınızın 

bitmiĢ olmasına özen göstermelisiniz. 

 Hastayı masaya, baĢtan-ayağa  (Feed 

First) supin pozisyonunda, baĢ 

ekstansiyonda yatırınız. 

 Hastayı, konuĢmaması ve hareket 

etmemesi konusunda uyarmalısınız. 

 Hastaya, radyoaktif madde (99m 

Tc+MIBI) veriniz. 

 Radyoaktif madde verilirken maddenin; 

hastaya, cihaza ve kendinize 

dökülmemesine dikkat etmelisiniz. 

 Bilgisayar ekranında “paratroid bezi” 

datasını seçiniz. 
 

 Hastayı kolimatöre, sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörü, hastayı rahatsız etmiyecek 

Ģekilde ayarlamalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları mutlaka gözlemlemelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekimler süresince hastayı 

gözlemlemelisiniz. 

 10 dakika statik görüntü alınız. 

 Görüntü sürelerine dikkat etmelisiniz.  Paratroitte tutulum devam ediyorsa ilaç 

yapıldıktan sonra 120 dakika 

görüntüsünü alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 120 dk. çekiminden sonra yine 

radyoaktif maddenin tutulumu 

paratroidde devam ediyorsa 300 dk.  

çekimi yapınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Gitmesi gerektiği konusunda bilgi 

vermeden birimi terk etmemesi hastaya 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, paratroid sintigrafisinin çekim amacı değildir? 

A) Paratroidlerin fonksiyon bozukluğu tanısı 

B) Beyin ölümünün saptanması 

C) Sekonder kronik böbrek bozukluğuna karĢı paratroidlerin reaksiyon tanısı 

D) Tersiyer sekonder hiperparatroidizm sonrasında bezlerin görüntülenmesi 

E) Hiperparatroidizm tanısı 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, paratroid sintigrafiside kullanılan kolimatördür? 

A) Orta ve düĢük özel paralel kolimatör kullanılır. 

B) Pinhol kolimatör veya özel paralel hol troid kolimatörü kullanılır. 

C) Orta enerjili paralel hol kolimatör kullanılır. 

D) 99mTc LEHR paralel hol kolimatör kullanılır. 

E) Konvenjian orta hol paralel kolimatör kullanılır. 

 

3. Paratroid sintigrafisinde, kaç sayımlık görüntüler alınır? 

A) 300.000 

B) 400.000 

C) 600.000 

D) 350.000 

E) 550.000 

 
4. Paratroid sintigrafisinde, anterior pozisyonda kaç derecelik görüntüler alınır?  

A) 15° 

B) 25° 

C) 45° 

D) 50° 

E) 55° 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, paratroid sintigrafisinde kullanılan radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc HMPAO 

B) 88mTc TPDA sülfür kolloid 

C)  DTPCA sülfür kolloid 

D) 99mTc DMSA 

E) 99mTc Tetrafosmin 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–18 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle kemik (statik) sintigrafi 

çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Kemik (statik) sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz. 

 

18. KEMĠK (STATĠK) SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

18.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Kemik metastazlarının aranması, primer kemik tümörlerinde evreleme ve takip, stres 

fraktürlerinin değerlendirilmesi, avasküler nekroz tanısı, selim kemik lezyonları, 

osteonekroz, kemik enfarktüsü, artrit, kemik grefti canlılığı, kemik ağrılarının 

değerlendirilmesi, spor travmaları, metabolik kemik hastalıkları, biyopsi yerinin saptanması 

amacı ile sintigrafi çekimi yapılır. 
 

18.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır. Çekime baĢlamadan önce hasta ve yakınına yapılacak iĢlem hakkında 

bilgi verilir. 
 

Görüntüleme sırasında hastanın hareket etmemesi gerektiği çekim öncesi hastaya 

açıklanır. Çekim öncesi hasta iyi hidrate edilerek ve mesanenin boĢaltılması sağlanır. 

Radyofarmasötik uygulamasından sonra hastanın 2.5-3 saat süre ile en az 1.5 litre sıvı alması 

gerektiği söylenir. 
 

Hasta, sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine çekilecek 

sintigrafi ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. 

Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 

bir nesne kalmadığından emin olunur. 
 

18.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Kemik sintigrafisinde 99mTc MDP (methylene diphosphanate), 99mTc HMDP 

(hydroxyemethylene diphosphanate), 99mTc HEDP (hydroxyethylene diphosphanate) en çok 

kullanılan radyofarmasötiklerdir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–18 
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18.4. Görüntüleme Tekniği 
 

Kemik sintigrafisinde düĢük enerji yüksek rezolüsyonlu paralel hol kolimatör 

kullanılır. 

 

Hasta görüntüleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Her iki kol görüntüleme 

alanından uzaklaĢtırılır. 

 

Resim 18.1: Kemik sintigrafi pozisyonu 

 

Kemik sintigrafisinde en az 1000.000 sayım toplanır. Spot görüntülerde ise 300.000 

sayım alınır. Kemik sintigrafisinde, anterior ve posterior pozisyonlarda görüntüler alınır. 

 

Resim 18.2: Kemik sintigrafisinde alınan anterior görüntü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kemik (statik) sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin çıkarılması 

sağlayınız. 

 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  

 Hastaya radyoaktif madde 

(99mTc+MDP ve HMDP) veriniz. 

 Radyoaktif madde verilirken hastaya ve 

kendinize dökülmemesine dikkat 

etmelisiniz. 

 Hastayı, çekim odasına alınız. 
 Yapılacak iĢlemle ilgili olarak hasatayı 

bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı masaya, supin pozisyonunda, 

baĢı tam düz olacak Ģekilde yatırınız. 

 Hastayı, konuĢmaması ve hareket 

etmemesi konusunda uyarmalısınız. 

 Çekilecek bölgeye göre hastaya 

pozisyon veriniz. 
 Pozisyonlarda tekniğe dikkat etmelisiniz. 

 Bilgisayar ekranında “kemik” (statik) 

datasını seçiniz. 
 

 Hastayı, kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörün hastayı rahatsız etmiyecek 

Ģekilde ayarlamalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları mutlaka gözlemlemelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekimler süresince hastayı 

gözlemlemelisiniz. 

 3-4 dakikalık görüntü alınız.  Görüntü sürelerine dikkat etmelisiniz. 

 Çekim iĢlemini bitiriniz. 

 Çekim iĢleminden sonra hastanın 

masadan kalkması için yardımcı 

olmalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı bekleme odasına alınız ve  2-3 

saat sonra tekrar çekimin devamı için 

gelmesini söyleyiniz. 

 Hastaya gitmeleri gerektiği konusunda 

bilgi vermeden birimi terk etmemeleri 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı, çekim odasına alınız. 
 Yapılacak iĢlemle ilgili olarak hasatayı 

bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı, masaya supin pozisyonunda, 

baĢı tam düz olacak Ģekilde yatırınız. 

 Hastayı, hareket etmemesi konusunda 

uyarmalısınız. 

 Bilgisayar ekranında kemik datasını 

seçiniz. 
 

 Hastayı, kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörün hastayı rahatsız etmiyecek 

Ģekilde ayarlamalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları, mutlaka gözlemlemelisiniz. 

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekimler süresince hastayı mutlaka 

gözlemleyiniz. 

 40 dakikalık görüntü alınız.  Görüntülerde süre takibini yapmalısınız. 

 Doktor isterse çekim bittikten sonra 1-2 

dakikalık statik görüntü alınız.  

 Hekimin bilgisi dıĢında görüntü 

alınmamasına özen göstermelisiniz. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmesi gerektiği konusunda bilgi 

vermeden birimi terk etmemesi 

konusunda bilgi veriniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, kemik (STATĠK) sintigrafisinin çekim amacı değildir? 

A) Paratroidlerin fonksiyon bozukluğu tanısı 

B) Kemik metastazlarının aranması 

C) Avasküler nekroz tanısı 

D) Osteonekroz tanısı 

E) Kemik enfarktüsü tanısı 

 

2. Kemik (statik) sintigrafisinde, spot görüntülerde kaç sayımlık görüntüler alınır? 

A)550.000 

B) 400.000 

C) 600.000 

D) 350.000 

E) 300.000 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, kemik (statik) sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Beyin ölümünün saptanması 

B) Epilepsi tanısı 

C) Stres fraktürlerinin değerlendirilmesi 

D) Total troidektominin değerlendirilmesi 

E) Reflü tanısı 

 

4. Kemik (statik) sintigrafisinde en az kaç sayımlık görüntü alınır? 

A) 500.000 

B) 1000.000 

C) 2000.000 

D) 600.000 

E) 800.000 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, kemik sintigrafisinde kullanılan radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc HMPAO 

B) 88mTc TPDA sülfür kolloid 

C) DTPCA sülfür kolloid 

D) 99mTc HEDP 

E) 99mTc Tetrafosmin 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–19 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle kemik (ÜÇFAZ) 

sintigrafi çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Kemik (ÜÇFAZ) sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz. 
 

19. KEMĠK (ÜÇFAZ) SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

19.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Kemik (ÜÇ FAZLI) sintigrafisi lokal olayların araĢtırılması amacı ile çekilir. 

 

19.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır.  

 

Görüntüleme sırasında hastanın hareket etmemesi gerektiği çekim öncesi hastaya 

açıklanır. Çekim öncesi hastanın iyi hidrate edilmesi ve mesanenin boĢaltılması sağlanır. 

Radyofarmasötik uygulamasından sonra hastadan 2-4 saat sonra görüntü alınır. 

 

Hasta, sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine çekilecek sintigrafi 

ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması 

sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan 

koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne 

kalmadığından emin olunur. 

 

19.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Kemik (üç faz) sintigrafisinde 99mTc MDP radyofarmasötik kullanılır. 
 

19.4. Görüntüleme Tekniği 
 

Kemik (üç faz) sintigrafisinde düĢük enerji yüksek rezolüsyonlu (LEHR) paralel hol 

kolimatör ve sintigrafik ayrımı zor olan küçük lezyonlarda pinhol kolimatör kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–19 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Hasta, supin pozisyonda görüntüleme masasına yatırılır. 

 

Resim 19.1: Kemik (üç faz) sintigrafi pozisyonu 

 

 

Resim 19.2: Kemik (üç faz) sintigrafisinde BLOOD-POOL pozisyonu 

 

Kemik (ÜÇ FAZ) sintigrafisinde 300.000-500.000 sayım alınır. Birinci fazda bir 

dakika süren 1-3 sn. aralar ile dinamik görüntüler alınır. Kan havuzu fazı görüntüleri birinci 

fazdan hemen sonraki ilk 10 dakika içinde alınır. Üçüncü faz görüntüleri ise yumuĢak 

dokulardaki aktivitenin tamamen temizlenmesini ve aktivitenin kemikte birikmesini 

sağlamak için enjeksiyondan 2–4 saat sonra alınır. Lokal lezyon düĢünülmeyen durumlarda 

3. faz tüm vücut kemik sintigrafisi uygulanır. Bu yöntem ile tüm vücudun ön ve arka 

imajları alınır. Bazen üst üste gelen kemikler bazı lezyonları örtebilmektedir. Bu durumda, 

değiĢik projeksiyonlardan statik planar imajlar alınarak lezyonun daha iyi görüntülenmesi 

sağlanır. 
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Resim 19.3: Kemik (ÜÇFAZ) sintigrafisinde alınan görüntüler 

 

Resim 19.4: Kemik sintigrafisinde alınan görüntü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kemik (ÜÇFAZ) sintigrafi çekim iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin çıkarılması 

sağlayınız. 

 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  

 Hastaya radyoaktif madde (99mTc 

MDP) veriniz. 

 Radyoaktif madde verilirken hastaya ve 

kendinize dökülmemesine dikkat 

etmelisiniz. 

 Hastayı, çekim odasına alınız. 
 Yapılacak iĢlemle ilgili olarak hasatayı 

bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı masaya, supin pozisyonunda, 

baĢı tam düz olacak Ģekilde yatırınız. 

 Hastaya konuĢmaması ve hareket 

etmemesi konusunda uyarmalısınız. 

 Çekilecek bölgeye göre hastaya 

pozisyon veriniz. 
 

 Bilgisayar ekranında “kemik” datasını 

seçiniz. 
 

 Hastayı, kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörün hastayı rahatsız etmeyecek 

Ģekilde ayarlamalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları mutlaka gözlemlemelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekimler süresince hastayı mutlaka 

gözlemlemelisiniz. 

 Birinci fazda bir dakika süren 1-3 sn 

aralar ile dinamik görüntüler alınız. 

 Görüntü sürelerine dikkat etmelisiniz. 

 Kan havuzu fazı görüntüleri birinci 

fazdan hemen sonraki ilk 10 dakika 

içinde görüntü alınız. 

 Üçüncü faz görüntüsü için 2–4 saat 

sonra görüntü alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çekim iĢlemini bitiriniz. 
 Hastanın masadan kalkması için yardımcı 

olmalısınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmesii gerektiği konusunda 

bilgi vermeden birimi terk etmemesi 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, kemik (ÜÇFAZ) sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Lokal olayların araĢtırılması 

B) Kemik metastazlarının aranması 

C) Avasküler nekroz tanısı 

D) Osteonekroz tanısı 

E) Kemik enfarktüsü tanısı 
 

2. Kemik (ÜÇFAZ) sintigrafisinde, kaç sayımlık görüntüler alınır? 

A)550.000-850.000 

B) 400.000-600.000 

C) 300.000-500.000 

D) 750.000-900.000 

E) 600.000-800.000 
 

3. Kemik (ÜÇFAZ) sintigrafisinde birinci fazda bir dakika süren dinamik görüntüler kaç 

saniye aralarla alınır? 

A) 5-6 sn 

B) 1-3 sn 

C) 7-8 sn 

D) 9-10 sn 

E) 20-25 sn 
 

4. Kemik (ÜÇFAZ) sintigrafisinde, kan havuzu faz görüntüleri birinci fazdan hemen 

sonraki kaç dakika içinde ilk görüntü alınır? 

A)30 dk. 

B) 40 dk. 

C) 45 dk. 

D) 25 dk. 

E) 10 dk. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, kemik (ÜÇFAZ) sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc HMPAO 

B) 88mTc TPDA sülfür kolloid 

C)  99mTc HEDP 

D) 99mTc MDP 

E) 99mTc Tetrafosmin 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–20 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle tüm vücut kemik 

sintigrafi çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Tüm vücut kemik sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz. 

 

20. TÜM VÜCUT KEMĠK SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

20.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Kemik metastazlarının aranması, primer kemik tümörlerinde evreleme ve takip, stres 

fraktürlerinin değerlendirilmesi, avasküler nekroz tanısı, selim kemik lezyonları, 

osteonekroz, kemik enfarktüsü, artrit, kemik grefti canlılığı, kemik ağrılarının 

değerlendirilmesi, spor travmaları, metabolik kemik hastalıkları, biyopsi yerinin saptanması 

amacı ile sintigrafi çekimi yapılır. 

 

20.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı kemik (ÜÇ FAZ) sintigrafisinde olduğu gibi yapılır. 

 

20.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Tüm vücut kemik sintigrafisinde 99mTc MDP (methylene diphosphanate), 99mTc 

HMDP (hydroxyemethylene diphosphanate), 99mTc HEDP (hydroxyethylene diphosphanate) 

en çok kullanılan radyofarmasötiklerdir. 

 

20.4. Görüntüleme Tekniği 
 

Tüm vücut kemik sintigrafisinde, düĢük enerji yüksek rezolüsyonlu paralel hol 

kolimatör kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–20 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Hasta supin pozisyonda görüntüleme masasına yatırılır. 

 

Resim 20.1: Tüm vücut kemik sintigrafisinde anterior görüntüleme 

 

Kemik sintigrafisinde en az 1000.000 sayım toplanır. Spot görüntülerde ise 300.000 

sayım toplanır.   

 

Anterior ve posterior pozisyonlarda tüm vücut sintigrafi görüntüleri alınır. Bazen, tüm 

vücut sintigrafi görüntülemesinde kemikler bazı lezyonları örtmektedir. Bu gibi durumlar 

için değiĢik projeksiyonlardan planar imajlar (spot) alınarak lezyonun daha iyi 

görüntülenmesi sağlanır. 

 

Resim 20.2: Tüm vücut kemik sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tüm vücut kemik sintigrafi çekim iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastayı yapılacak çekim ile ilgili 

bilgilendiriniz. 
 

 Bilgisayara hastanın giriĢini yapınız. 

 

 Hasta giriĢini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastanın üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin çıkarılması 

sağlayınız. 

 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  

 Hastaya radyoaktif madde 

(99mTc+MDP, HMDP ve99mTc HEDP) 

veriniz. 

 Radyoaktif madde verilirken bu 

maddenin hastaya ve kendinize 

dökülmemesine dikkat etmelisiniz. 

 Hastayı, çekim odasına alınız. 
 Yapılacak iĢlemle ilgili olarak hasatayı 

bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı masaya, supin pozisyonunda, 

baĢı tam düz olacak Ģekilde yatırınız. 

 Hastayı, konuĢmaması ve hareket 

etmemesi konusunda uyarmalısınız. 

 Çekilecek bölgeye göre hastaya 

pozisyon veriniz. 
 

 Bilgisayar ekranında “kemik” datasını 

seçiniz. 
 

 Hastayı, kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırmak. 

 Kolimatörü, hastayı rahatsız etmiyecek 

Ģekilde ayarlamalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 Pozisyonları mutlaka gözlemlemelisiniz. 

 “Hassas” ayarı yapınız.  

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekimler süresince hastayı 

gözlemlemelisiniz. 

 3-4 dakikalık görüntü alınız.  Görüntü sürelerine dikkat etmelisiniz. 

 Çekim iĢlemini bitiriniz. 

 Çekim iĢeleminden sonra hastanın 

masadan kalkmasına yardımcı 

olmalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı bekleme odasına alınız ve 2-3 

saat sonra tekrar çekimin devamı için 

gelmesini söyleyiniz. 

 Hastaya, gitmesi gerektiği konusunda 

bilgi vermeden birimi terk etmemesi 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı çekim odasına alınız. 
 Hastanın masadan kalkması için yardımcı 

olmalısınız. 

 Hastayı masaya supin pozisyonunda, 

baĢı tam düz olacak Ģekilde yatırınız. 
 

 Bilgisayar ekranında “kemik” datasını 

seçiniz. 

 Data seçimini yaparken dikkatli 

olmalısınız. 

 Hastayı kolimatöre sıfır düzeyde 

yaklaĢtırınız. 

 Kolimatörü, hastayı rahatsız etmiyecek 

Ģekilde yaklaĢtırmalısınız. 

 Pozisyonu, hasta masasındaki ekranda 

görünüz. 
 

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekimin bittiği konusunda hastayı 

bilgilendirip masadan kalkmasına 

yardımcı olmalısınız. 

 40 dakikalık görüntü alınız.  Görüntü sürelerinde dikkatli olmalısınız. 

 Doktor istemine göre, çekim bittikten 

sonra 1-2 dakikalık statik görüntü 

alınız.  

 Hekimin istemi dıĢında hiçbir 

görüntüleme iĢlemini yapmamalısınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmesi gerektiği konusunda bilgi 

vermeden birimi terk etmemesi 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 

. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, tüm vücut kemik sintigrafi çekim amacıdır? 

A) Epilepsi tanısı 

B) Emboli tanısı 

C) Total troidektomi tanısı 

D) Osteonekroz tanısı 

E) Demans tanısı 

 

2. Tüm vücut kemik sintigrafisinde, spot görüntülerde kaç sayımlık görüntüler alınır? 

A) 850 000 

B) 300 000 

C) 500 000 

D) 750 000 

E) 600 000 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi, tüm vücut kemik sintigrafisi çekim amacı değildir? 

A) Metabolik kemik hastalıkları tanısı 

B) Avasküler nekroz tanısı 

C) Emboli tanısı 

D) Spor travmaları tanısı 

E) Stres fraktürlerinin değerlendirilmesi 

 
4. Tüm vücut kemik sintigrafisinde, hastaya radyofarmasötik verildikten sonra en az kaç 

litere su içmesi gerekir? 

A)1,5lt 

B) 5,5lt 

C) 4,5 lt 

D) 3,5 lt 

E) 6,5lt 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, tüm vücut kemik sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc HMPAO 

B) 88mTc TPDA sülfür kolloid 

C)  99mTc HEDP 

D) 
95m

Tc MDPO 

E) 99mTc HMDP 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–21 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle iyot 131 ile tümör 

sintigrafi çekimi yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

Ġyot 131 ile tümör sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz. 

 

21. ĠYOT 131 ĠLE TÜMÖR SĠNTĠGRAFĠSĠ 
 

21.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Ġyot 131(131I) ile troid kanseri tedavisinde total troidektomi sonrası bakiye troid 

kanseri dokusunun ve troid kanseri metastazlarının önlenmesi amacı ile yapılır. 

 

21.2. Hasta Hazırlığı 
 

Hastanın randevu, kayıt iĢlemleri ve genel hazırlığı diğer sintigrafi çekimlerinde 

olduğu gibi yapılır.  

 

TSH seviyesinin ve tiroglobülin (tg) seviyelerinin yüksek olması gerekir. Bu hormon 

seviyelerinin değerlendirilmesi uygulanacak radyoiyot miktarının belirlenmesi nükleer tıp 

uzmanı tarafından yapılır. Ġyot içeren yiyecek ve içeceklerden 1-3 hafta hastanın uzak 

durması gerekir. Tedaviden sonra bulantı, kusma, karın ağrısı ve tükürük bezlerinde ĢiĢlik, 

boyunda ĢiĢlik ve ağrıların olacağı konusunda hasta bilgilendirilir. Bu gibi durumlarda 

analjezik kullanımı ve tükrük bezleri için sakız çiğneme ya da limon emilmesi önerilir. 
 

131I ile tedavi edilen hasta, izole odalarda 2-5 gün kalır. Hastaya taburcu olduktan 

sonra bol su içmesi, çıktıktan sonra tuvalete bol su dökmesi gerektiği söylenir. Hastalar, 14 

yaĢ altı çocuklarda ve hamile olanlardan uzak durmaları gerektiği konusunda bilgi verilir. 

KiĢisel eĢyalarını 3-5 gün süre ayrı olarak kullanmasının uygun olacağı belirtilir. Tedaviden 

2-8 gün sonra sintigrafi çekimi için çağırılır ve kendisine çekilecek sintigrafi ile ilgili bilgi 

verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin çıkartılması sağlanır ve önlük 

giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin 

olunur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–21 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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21.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Ġyot 131 ile tümör sintigrafisinde 131I radyofarmasötik kullanılır. 74-185 MBq (2-5 

mCi)  hastaya ağız yolu ile uygulanır. 
 

21.4. Görüntüleme Tekniği 
 

Ġyot 131 ile tümör sintigrafi görüntülemesinde yüksek enerjili yüksek rezolüsyonlu 

paralel hol kolimatör kullanılır. 
 

Hasta supin pozisyonda, her iki kol yanlarda olacak Ģekilde görüntüleme masasına 

yatırılır. 

 

Resim 21.1: Ġyot 131 ile tümör sintigrafisinde supin pozisyon 
 

Ġyot 131 ile tümör sintigrafisinde 400.000 sayım alınır. Ġyot 131 ile tümör 

sintigrafisinde anterior ve posterior pozisyonlarda tüm vücut görüntülemesi alınır. 

 

Resim 21.2: Ġyot 131 ile tümör sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Ġyot 131 ile tümör sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayara hasta giriĢi yapınız.  Hasta giriĢini doğru yapmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastaya enjeksiyon odasında I- 131 

radyoaktif maddeyi oral olarak veriniz. 

 Hastayla iletiĢime geçip herhangi bir 

sorunu olup olmadığını sormalısınız. 

 Hastayı, 48 saat sonra çekime çağırınız. 
 Hastaya çekime geleceği gün ile ilgili 

doğru bigiler vermelisiniz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri 

çıkarttırınız. 

 Hasta yakınına verilmesini 

sağlamalısınız. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  

 Kolimatör değiĢimi yapınız. 
 Kolimatör değiĢimlerini önceden yapıp 

hazırlıklı olmalısınız. 

 Gama kamerayı hastaya göre 

ayarlayınız. 
 

 Bilgisayar ekranında I-131 tam vücut 

tarama programını seçiniz. 

 Program seçimlerinde dikkatli 

olmalısınız. 

 Çekime baĢlayınız. 
 Çekimler süresince hastayı 

gözlemlemelisiniz. 

 30 dakikalık görüntü alınız.  Görüntü sürelerine dikkat etmelisiniz. 

 Çekimi bitirmek için hastayı tekrar 72 

saat çekimi için çağırınız. 

 Hastaya 72 saat sonra tekrar çekim için 

geleceği konusunda doğru 

bilgilendirmelisiniz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri 

çıkarttınız. 

 Hasta yakınına verilmesini 

sağlamalısınız. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Önlüğün temiz olmasına özen 

göstermelisiniz. 

 Kolimatör değiĢimi yapınız.  Kolimatör değiĢinde dikkatli olmalısınız. 

 Hastayı masaya, baĢtan-ayağa (Feed 

First) supin pozisyonunda, baĢ 

ekstansiyonda yatırınız. 

 Gama kamerayı hastaya göre 

ayarlayınız. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektiği Ģekilde 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bilgisayar ekranında I-131 Tam vücut 

tarama programını seçiniz. 

 Programın doğruluğundan emin 

olmalısınız. 

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekimler süresince hastayı takip 

etmelisiniz. 

 30 dakikalık görüntü alınız.  Görüntü sürelerinde dikkatli olmalısınız. 

 Çekim iĢlemini bitiriniz. 

 Çekimin bittiği konusunda hastayı 

bilgilendirip masadan kalkmasına 

yardımcı olmalısınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmesi gerektiği konusunda 

bilgisini vermeden birimi terk etmemes 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, iyot 131 ile tümör sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Epilepsi tanısı 

B) Emboli tanısı 

C) Total troidektomi tanısı 

D) Osteonekroz tanısı 

E) Demans tanısı 
 

2. Ġyot 131 uygulanmadan önce hastanın iyot içeren yiyecek ve içeceklerden kaç hafta 

uzak durması gerekir? 

A) 2-5 

B) 1-3 

C) 5-7 

D) 1-8 

E) 1-9 
 

3. Ġyot 131 uygulanmadan hastada hormon seviyelerinin değerlendirilmesi uygulanacak 

radyoiyot miktarının belirlenmesi hangi uzman tarafından yapılır? 

A) Endokrin uzmanı 

B) Kadın doğum uzmanı 

C) Dahiliye uzmanı 

D) Nükleer tıp uzmanı 

E) Radyoloji uzmanı 
 

4. Ġyot 131 uygulamasından sonra hastalar izole odalarda kaç gün kalırlar? 

A)2-5 

B) 8-10 

C) 5-6 

D) 7-8 

E) 10-15 
 

5. Ġyot 131 tümör tedavisinden sonra bulantı, kusma, karın ağrısı ve tükürük bezlerinde 

ĢiĢlik, boyunda ĢiĢlik ve ağrıların olacağı durumlar için aĢağıdaki önerilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Burun damlasının kullanılması 

B) Ağız spreyi kullanılması 

C) Antibiyotik kullanılması 

D) Antihistamik kullanılması 

E) Analjezik kullanımı, sakız çiğneme ve limon emilmesi 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–22 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Ga-67 tümör sintigrafi 

çekimi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Ga-67 ile tümör sintigrafi görüntüleme yöntemlerini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak 

mesleki geliĢiminize katkıda bulununuz. 

 

22. GA-67 ĠLE TÜMÖR SĠNTĠGRAFĠSĠ  
 

22.1. Sintigrafinin Amacı 
 

Lenfoma, osteomiyelitler, nedeni açıklanmayan ateĢ, enfeksiyon odağının belirlenmesi 

amacı ile sintigrafi çekimi yapılır. 

 

22.2. Hasta Hazırlığı 
 

Sintigrafi çekimi için baĢvuran hastaya, randevu verilir. Randevü verildiği gün çekim 

iĢlemi için verilen saatten 15 dakika önce bölüme gelmesi söylenir. Uygulanacak tetkike 

göre hazırlık formu verilerek tetkik (hastanın aç olması gerekir) ve hasta hazırlığında olan 

bilgiler doğrultusunda hazırlıklı gelip gelmediği sorulur. Hastaya hamile olup olmadığı, 

küçük çocuğu varsa emzikli olup olmadığı sorulur. Tüm radyoaktif uygulamalarında olduğu 

gibi, Ga-67 ile tümör sintigrafisinde de hamilelere radyonüklid uygulanmaz. 

 

Randevu tarihinde gelen hasta, radyoloji teknisyeni tarafından çekime hazırlanır ve 

iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 

Hastanın anemnezi alınır. Pulmoner hipertansiyon, göğüs ağrısı, venöz tromboz 

semtopları, yakın zamanda geçirmiĢ olduğu ameliyat, kanser, kalp Ģikayeti, sigara içip 

içmediği sorulur ve cevaplar kayıt edilir. Çekime baĢlamadan hasta yakınına yapılacak iĢlem 

hakkında bilgi verilir. Hastaya enjeksiyondan bir gün öncesinden baĢlanarak laksatif verilir. 

Çünkü 67Ga’nin kolonda birikmesi önlenir. Hastaya IV olarak radyonükleid enjekte edilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–22 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Hasta, sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine çekilecek 

sintigrafi ile ilgili bilgi verilir. Üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin 

çıkartılması sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. 

Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 

bir nesne kalmadığından emin olunur. 

 

22.3. Kullanılan Radyofarmasötikler 
 

Ga-67 ile tümör sintigrafi görüntülemesinde 67Ga radyofarmasötik kullanılır. 

 

EriĢkin hastada enfeksiyon odağının aranması amacı ile 185 MBq (5 mCi), tümör 

görüntüleme amacı ile 370 MBq (10 mCi) dozda 67Ga radyofarmasötik uygulanır. 

 

Çocuk hastalarda ise 4.2 MBq (0.110 mCi/kg) olup, en az uygulama dozu 18.5 MBq 

(0.5 mCi) dir. 

 

SPECT uygulamada 8-10 mCi radyofarmasötik verilir. 

 

22.4. Görüntüleme Tekniği 
 

Ga-67 ile tümör sintigrafi görüntülemesinde orta enerjili genel amaçlı paralel hol 

kolimatör kullanılır. 

 

Ga-67 ile tümör sintigrafisinde hasta supin pozisyonda görüntüleme masasına yatırılır. 

Her iki kol yanlarda olacak Ģekilde pozisyon verilir. 

 

 

Resim 22.1: Ga-67 ile tümör sintigrafi pozisyonu 

 

Tüm vücut taramaları 30-40 dakika boyunca spot görüntüler 500.000 sayım alınır. 

Hastaya enjeksiyondan en erken 6 saat sonra görüntüleme iĢlemlerine baĢlanır. 24. 48. ve 

gerekirse 72. saatte 10cm/dk. tarama hızında, anterior ve posterior pozisyonlarda tüm vücut 

görüntülenir. Gerek duyulursa baĢ, toraks ve abdomenden statik görüntüler alınır. Akciğer ve 

mediastende tutulum var ise SPECT görüntülemesi yapılır. 
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Resim 22.2: Ga-67 ile tümör sintigrafisinde alınan görüntüler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ga-67 ile tümör sintigrafi çekimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayara hasta giriĢi yapınız.  Hasta giriĢini doğru yapmalısınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlemler 

alınız. 
 

 Hastaya enjeksiyon odasında Ga-67 

radyoaktif maddeyi IV olarak veriniz. 

 Hastayla iletiĢime geçip herhangi bir 

sorunu olup olmadığını sormalısınız. 

 Hastayı, 48 saat sonra çekime çağırınız. 
 Hastaya çekime geleceği gün ile ilgili 

doğru bigiler vermelisiniz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri 

çıkarttırınız. 

 Hasta yakınına verilmesini 

sağlamalısınız. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  

 Kolimatör değiĢimi yapınız. 
 Kolimatör değiĢimlerini önceden yapıp 

hazırlıklı olmalısınız. 

 Hastayı masaya baĢtan- ayağa  (Feed 

First) supin pozisyonunda, baĢ 

ekstansiyonda yatırınız. 

 

 Gama kamerayı hastaya göre 

ayarlayınız. 
 

 Bilgisayar ekranında Ga-67 Tam vücut 

tarama programını seçiniz. 
 Program ayarlarında dikkatli olmalısınız. 

 “Start” tuĢuna basarak çekime 

baĢlayınız. 

 Çekim süresince hastayı mutlaka 

gözlemleyiniz. 

 30 dakikalık görüntü alınız.  Görüntü sürelerine dikkat etmelisiniz. 

 Çekimi bitirmek hastayı tekrar 72 saat 

çekimi için çağırınız. 

 Hastaya 72 saat sonra tekrar çekim için 

geleceği konusunda doğru 

bilgilendirmelisiniz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri 

çıkarttınız. 
 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  

 Kolimatör değiĢimi yapınız.  

 Hastayı masaya baĢtan- ayağa (Feed 

First) supin pozisyonunda, baĢ 

ekstansiyonda yatırınız. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektiği Ģekilde 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gama kamerayı hastaya göre 

ayarlayınız. 
 

 Bilgisayar ekranında “Ga-67” tam 

vücut tarama programını seçiniz. 
 Program seçiminde dikkatli olmalısınız. 

 “Start” tuĢuna basarak çekimi 

baĢlatınız. 

 Çekim süresince hastayı 

gözlemlemelisiniz. 

 30 dakikalık görüntü alınız.  Görüntü sürelerinde dikkatli olmalısınız. 

 Çekim iĢlemini bitiriniz. 

 Çekimin bittiği konusunda hastayı 

bilgilendirip masadan kalkmasına 

yardımcı olmalısınız. 

 Çekim bittikten sonra hastayı bekleme 

odasına alınız. 

 Hastaya gitmesi gerektiği konusunda bilgi 

vermeden birimi terk etmemesi 

konusunda bilgilendirmelisiniz. 

 Hastayı sintigrafi çekiminden sonra 

evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip 

bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendiriniz. 

 

 

 



 

 133 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, Ga-67 ile tümör sintigrafisinin çekim amacıdır? 

A) Ostomiyelitler 

B) Emboli tanısı 

C) Total troidektomi tanısı 

D) Osteonekroz tanısı 

E) Demans tanısı 

 

2. Ga-67 SPECT uygulamasında kaç mCi radyofarmasötik verilir? 

A) 4-10mCi 

B) 9-11mCi 

C) 2-3mCi 

D) 8-10mCi 

E) 7-14mCi 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi, Ga-67 ile tümör sintigrafisinin çekim amacı değildir? 

A) Nedeni açıklanmayan ateĢ 

B) Lenfoma tanısı 

C) Total troidektomi tanısı 

D) Osteomiyelitlerin tanısı 

E) Enfeksiyon odağının tanısı 

 

4. Hastaya enjeksiyondan kaç gün önce laksatif verilir? 

A)2 

B) 4 

C) 5 

D) 3 

E) 1 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, Ga-67 ile tümör sintigrafisinde kullanılan 

radyofarmasötiktir?  

A) 99mTc HMPAO 

B) Ga-67 

C)  99mTc HEDP 

D) 95mTc MDPO 

E) 
99m

Tc HMDP 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 134 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sıcak odada tetkik için kullanılacak radyoaktif madde ve kiti 

hazırladınız mı? 
  

2. Ġstenen tetkike göre enjeksiyon odasına radyoaktif madde ve kıt 

verdiniz mi? 
  

3. Radyonükleid tanımı ve fonksiyonunu ayırt ettiniz mi?   

4. Nükleer tıp uygulamalarında en çok kullanılan radyonükleidler ve 

özelliklerini ayırt ettiniz mi? 
  

5. Radyasyondan korunma önlemini aldınız mı?   
6. Bilgisayara hastanın giriĢini yaptınız mı?   

7. Hasta hazırlığını sintigrafinin özelliğine göre yaptınız mı?    

8. Hastaya radyoaktif maddeyi verdiniz mi?   

9. Hastayı masaya supin pozisyonunda her iki kol baĢın üzerinde 

birleĢtirerek yatırdınız mı? 
  

10. Sintigrafinin özelliğine göre bilgisayar ekranında data seçtiniz mi?   

11. Akciğer perfüzyon sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

12. Akciğer ventilasyon sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz 

mi? 
  

13. Miyokard perfüzyon (Talyum-201) sintigrafisini tekniğine uygun 

olarak çektiniz mi? 
  

14. Miyokard perfüzyon (MIBI) sintigrafisini tekniğine uygun olarak 

çektiniz mi? 
  

15. Tükrük bezi sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

16. Gastro özofagial reflü sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz 

mi? 
  

17. Karaciğer-dalak sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

18. Gastrointestinal sistem kanama sintigrafisini tekniğine uygun olarak 

çektiniz mi? 
  

19. Böbrek (DMSA) sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

20. Böbrek (DTPA) sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

21. Testis sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

22. Beyin sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

23. Sisterno sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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24. Troid sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

25. Paratroid sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

26. Kemik (STATĠK) sintigrafisini tekniğine uygun olarak 

çektiniz mi? 
  

27. Kemik (ÜÇFAZ) sintigrafisini tekniğine uygun olarak 

çektiniz mi? 
  

28. Ġyot131 ile tümör sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

29. Ga-67 ile tümör sintigrafisini tekniğine uygun olarak çektiniz mi?   

30. Çekim bittikten sonra hastayı bekleme odasına aldınız mı?   

31. Hastayı sintigrafi çekiminden sonra evde varsa hamile bayan ve 

çocuklardan uzak kalması, bol su içip bol tuvalete gitmesi konusunda 

bilgilendirdiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 
2 B 
3 A 
4 C 
5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 E 
3 C 
4 B 
5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 
2 D 
3 A 
4 C 
5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 
2 A 
3 D 
4 C 
5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 
2 C 
3 D 
4 A 
5 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 C 
3 B 
4 E 
5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 A 
3 E 
4 B 
5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 B 
3 A 
4 C 
5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 9’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 B 
3 C 
4 A 
5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 A 
3 D 
4 B 
5 E 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 11’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 A 
3 B 
4 E 
5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 12’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 A 
3 B 
4 D 
5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 13’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 
2 A 
3 C 
4 D 
5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 14’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 E 
3 C 
4 B 
5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 15’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 C 
3 E 
4 D 
5 B 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 16’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 B 
3 A 
4 E 
5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 17’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 
2 D 
3 A 
4 C 
5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 18’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 E 
3 C 
4 B 
5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 19’UN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 
2 C 
3 B 
4 E 
5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 20’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 B 
3 C 
4 A 
5 E 

 



 

 140 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 21’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 B 
3 D 
4 A 
5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 22’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 D 
3 C 
4 E 
5 B 

 



 

 141 

KAYNAKÇA 
 

 

 DEMĠR Mustafa, Nükleer Tıp Fiziği ve Uygulamaları, Bayrak Ofset 

Matbaacılık, Ġstanbul, 2008. 

 GÖRPE Ali, Sema CANTEZ, Pratik Nükleer Tıp, Nobel Tıp Kıtapevleri, 

Ġstanbul, 1992. 

 ÖNSEL Çetin, Fatih KANTARCI, Görüntüleme Yöntemleri Sempozyumu, 

Doyuran Matbaa, Ġsanbul, 2010. 

 ÖZPAÇACI Tevfik, Filiz ÖZÜLKER, Tamer ÖZÜLKER, Kemik sintigrafisi 

Atlası, Alkan Matbaa, Ġstanbul,2004. 

 http://gamma.wustl.edu/ts002te187.html 28.11.2011 tarihinde eriĢildi. 

 http://www.thebarrow.org/Education_And_Resources/Barrow_Quarterly/20529

3 28.11.2011 tarihinde eriĢildi. 

 

KAYNAKÇA 


