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GİRİS VE AMAÇ 

Bugün bronşektazi tıp bilimindeki iler l emelere büyük ölçüde yenik 

düşmüş bir hastalık ol arak kabul edi lebil ir. Akciğer infeksiyonlarının 

anti biyotiklerle tedavisinde başarılı sonuçlar alınmasıyla birlikte , 

özellikle geçirilmiş infeksiyonların komplikasyonu olarak gelişen bron

şektazinin insidansı önemli ölçüde azalmış ve 1950 ile 1960 yılları a

rasında hastanelerde bronşektaziden yatan hastaların sayısında çarpıcı 

bir azalma bildirilmiştir ( 12 , 19). 

Bu özellikleri nedeniyle gelişmiş ül kelerde bronşektaziye , oldukça 

nadir rastlanan bir "yetim hastalığı" gözüyle bakıldığından ticar i il

gi alanlarının dışında kalmakta ve tıbbın yeni teşhis ve tedavi olanak

larının bu hastalık grubunda uygulanması konusunda pek az çalışma yapıl

maktadır (6,35). 

Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde bu hastalık hala ciddiye

tin i korumaktadır ve daha çok kızamık, boğmaca gi bi hastalıklara karşı 

direnc in yete rli olmadığı durumlarda ve pediyatrik tüberküloz olguları

nın sıklaştığı haller de özel bir önem kazanmaktadır (6 ,12,33,35). 

Nükleer tıp yöntemlerinin akciğer hastalıklarının tanısında kulla

nılması son 30 yıl i çi nde geliştirilmiş olmasına rağmen bugün rutin 

uygulamaya girmiş olan perfüzyon ve ventilasyon sintigrafilerinin bron

şektazili hastalardaki değerini konu alan pek az çalışma yapılmıştır ve 

bunlardaki vaka sayısı ol dukça sınırlıdır (7,26,28,32) . 
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Bronşektazinin kesin tanısı bronkografi ile konmasına rağmen bu 

bu tekniğin birlikte getirdiği bazı güçlükler nedeniyle birçok yazar 

bunun sadece cerrahi tedavi düşünülen hastalarda uygulanmasını öner

mektedir (6,19). Fizik muayene, radyografi ve solunum fonksiyonlarının 

bronşektazi tanısındaki düşük orandaki duyarlılığı, non-invazif yöntem

ler arasındaki radyonilklid tetkiklerin değerlerini ön plana çıkarmakta-

dır. Bu konuda yapılan bir çalışma radyografi ile sintigrafi birara-

da yapıldığında vakaların %40'ında bronkografi gereğinin ortadan kalka

bileceğini göstermiştir (19). Ayrıca radyonüklid tetkiklerin kolay uygu

lanabilir ve tekrarlanabilir olma özellikleri bunların birçok durumda 

tercih edilmesine neden olabilir. 

Bu çalışmada Xe-133 gazı ile yapılan ventilasyon ve Tc-MAA ile 

yapılan perfüzyon sintigrafileri ile bronşektazili hastaların akciğer

lerindeki bölgesel ventilasyon ve perfüzyon durumları değerlendirilmek

tedir. Ayrıca akciğer zonlarından gazın kaybolma yarı ömürleri (T1/2) 

esas alınarak bölgesel ventilasyonlar kantitatif değerler haline dö

nüştürülmekte ve bunlar bronkografi bulgularıyla karşılaştırılmaktadır . 
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GENEL BİLGİLER 

Bronşektazi: Patogenez, fizyopatoloji ve tanı 

Bronşektazi bronşların geri dönmeyen genişlemesi anlamında kulla-

nılır. Bu genişleme bronş duvarında meydana gelen harabiyet sonucu o

lur ve hastada sürekli öksürük ve cerahatlı balgam çıkarma yakınmala

rı vardır . Bronşlar karinadan havayolu karti lajlarının son sınırına 

kadar dallanarak uzanan havayollarıdır , bunların daha distal indeki ha

vayolları ise bronşioller o l arak adlandırılır. Bronş duvarı rijiditesi

ni yapısındaki düz kas, e l astik doku ve kartilajdan sağlar . Yalancı 

partikül ler i n uzaklaştırılmasını sağlayan havayolu hi j yeni , ja#ancı 

çok katlı si l i yer epi tel i le i çindeki goblet hücr e l er i ve submukozal 

salgı tarafından sağlanır (1 9). 

Bronşektazi bronş anatomisinin kalıcı bir değişikliğini ifade e

der . Pnömoninin erken konvalesan fazında veya atelektazi iyileştikten 

hemen sonra yapılan bronkogramlar bronşlarda silendirik dilatasyon 

gösterebilir ancak bunlar birkaç hafta sonra normal kalibreye dönerler. 

Bu duruma psödobronşektazi adı verilir. Bronşektazideki bronş dilatas

yonu üç tipe ayrılır: 1) $akiller tipte bronşlar yuvarlak kör keseler 

oluşturacak şekilde genişlemişlerdir ve genellikle parenkimle ilişki

s i zdirler, 2) Silendrik tipte havayolları kör bir şekilde sonlanmazlar 

ve daha distal yapılarla ilişkilidirler, 3) Variköz bronşektazide lokal 

daralmalar bronşun sınırlarında düzensizliklere sebep olur. Bronşekta

zinin tipi havayolu hasarının yaygınlığının bir fonksiyonu olmalıdır . 

Sadece elastik doku ve kas tabakasındaki hasar herhalde silendrik evre

de duracaktır. Sakküler bronşektazi ise havayolu kartilajlarında da 
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hasar olduğunu ifade eder. Bunlara ilaveten bronşial ve mukus bezlerin

de de bi r hipertrofi vardır. Siliyer .epite lin de kesint iye uğramasıyla 

mukus transportu engellendiğinden havayol u sekresyonlarının yerçekimi 

drenajı veya öksürükle atılması gerekir . Bu değişiklikler hastalığın 

semptomlarını ve fizik bulgularını büyük ölçüde açıklar . Bronşektazinin 

fizyopatolojisi tamamen anlaşılmış değildir. İleri sürülen teoriler ara

sında bronş etrafındaki yapıların kollapsı sonucu havayollarının çekil

mesi, biriken sekresyonlarla şişmesi, bronş duvarının infeksi yon veya 

inflamasyon ile zayıflaması sayılabilir. Bronşektazi oluşumu kompleks 

olmasına rağmen bronş sekresyonları ve bronş duvarı inf eksi yonu en ö

nemli etyoloj i k faktörlerdir. Sekresyonların kolayca uzaklaştırılmadı

ğı kistik fibroz veya immotil siliya sendromu gibi hastalıklarda kaçı

nılmaz olarak infeksiyon gelişir ve bronşektazi insidansı çok yüksek

tir. 

Bronşektazi , vakaların çoğunluğunda ağır a lt soluntmı yolu i nfek-

siyonlarını izleyerek gelişir. Belirli infeksiyon ajanları bronşektazi 

ile ilişkili gibi görünmektedir . Kızamık pnömonisi bronş duvarında derin 

bir inflamasyon yarattı~ı gibi önemli ö l çüde bir eksudaya da neden olur. 

Tüberküloz bronşiti izleyen bronşektazide etken faktör iler i derecede 

bronş duvarı nekrozudur , ayrıca bronşların genişlemiş lenf nodları ta -

rafından tıkanması da ilave bir faktördür . Boğmaca nekr otizan bi r 

bronşite sebep olur ve havayol larında bol miktar da atık madde birikir. 

Boğmacada atelektaziye çok sık rastlanır ve bu nerdeyse hastalık tablo

sunun bir parçasıdır. Yüksek bir insidansta atelektazi ve havayolu inf

lamasyonu göstermesi sonucu, boğmacada bronşektazi gelişimi tahmin edil

diğinden fazladır . 

Bronşektaziye predispozisyon yaratan genetik faktörler iki kate

goriye ayrılabilir: bronşiyal ve pulmoner infeksiyon gelişimine predis

pozisyon yaratanlar ve bronşların destekleyici yapısındaki konjenital 

defekt l er. Bunlardan i lki daha sıktır ve iınmün yetmezl iklerin yanısı

ra kis tik fibroz ve iınmotil s i liya sendromunu da kapsar. İkinici kate

goride bronş duvarı kartilaj ının nadi r rastlanan bir bozukluğu olan 

bronkomalazi gibi durumlar vardır. 
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İmmünolojik hastalıklar spektruınunun her iki ucunun da, yani im

mün yetemezlik ve hipersens itivitenin bronşektazi ile birlikte olması 

ilginçti r. İmmun sistemin kollarının herhangi birindeki yetersizlik 

tekrarlayıcı alt solunum yolu infeksiyonlarına·ve nihayet bronşektazi

ye zemin hazırlar. Hipersensitivite akciğer hastalıklarının en tipik 

örneği allerjik bronkopülmoner aspergillozdur. 

Bronşiyal bir yabancı cisim de bronş obs trüksiyonu ve bir kronik 

inflamasyon kaynağı oluşturarak bronşektazi mekanizmasını harekete ge

çirir. Bronşektazi ve kronik sinüzitin birlikte oluşu eskiden beri bi

linmektedir. Burada infekte trakeaya drene olan infekte sinüs mater

yeli ile nazal pasaj lara ve nihayet sinuslara öksürükle atılan infek

te balgam bi r "pin-pon" s iklusu oluştururlar. 

Bronşektazi tanısı koymada belirli semptom ve bul gular yararlıdır. 

Hastaların çoğunda kalıcı öksürük, bir kısmında da intermitan öksürük 

mevcuttur. Pürülan balgam öneml i bir belir tiyse de olmaması bronşektazi 

olmadığını göstermez . Klasik kitaplarda hemoptizi oldukça yüksek pre

valansta bildirilmişse de bazı araştırmacılara göre oldukça nadirdir. 

Fizik muayenede iki bulgu tipikti r . Birincisi bronkoveziküler so

lunum seslerinin etkilenen bölgede kabalaşmasıdır, yani sol unum sesleri

nin ekspiratuvar fazının yüksekliği inspiratuvar f azdakine eşit olur . 

Bu durum göğüs duvarına yakın havayolları çapının turbulans yaratacak 

kadar geniş olduğunu gösterir. İkinci bulgu inspirasyonda duyulan kre

pitasyonlardır. Bunlar kötü drenaja bağlı olarak havayollarında bulu

nan sıvı veya inflamasyonla ilgilidir. 

Bronşektazi en sık olarak sol alt lob, lingula ve sağ orta lobda 

bulunur. Fr aser ve Pare göğüs radyografisinde beş klasik bulgu tarif 

eder: 1) Akciğerin belirli segmentlerindeki bronş gölgelerinin geniş-

, lemesi ve silinmesi, 2) Bronş gölgelerinin kalabalıklaşması, ki bu ak

ciğer hacminin kayboldu~unu gös teri r, 3) Çapları bazen 2 cm'ye kadar 

varabilen kistik açıklıklar ve bazen bunlarda hava-sıvı seviyelerinin 

bulunması, 4) Ağır vakalarda kaba bir balpeteği görenümü, ki bu bölge 

kontrast maddeyle dolmaz, 5) di~er akciğer bölgelerinde bir kompansa

tuar hiperinflasyon belirti leri . 
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Bronşektazinin tanısında en güvenilir yöntem (gold standard) 

bronkografidir. Bunun için yağlı bir kontrast madde direkt olarak bronş 

içine uygulanır. Operatör fleksibl bronkoskopi konusunda veya körleme 

endotrakeal entübasyon konusunda çok deneyimli ise bu işlem çocuk uya

nıkken de yapılabilir. Ancak bu tekniklerde fazla deneyimi yoksa veya 

çocuk üç yaşından küçükse genel anestezi kullanmak daha akıllıca olur. 

Genel anestezi pediyatrik yaş grubunda genel olarak güvenli kabul edi

lebilirse de anemik, febril veya prodüktif öksürügü olan çocuklarda uy

gulanmayabilir. Artık uyanık fakat sedasyon yapılmış çocuklarda endotra

keal kateter pasajı tekniklerine daha fazla ilgi gösterilmektedir. 

Bronkografi daha çok pozitif bir sonuç verebilecek veya cerrahi girişim 

düşünülecek vakalara uygulanmalıdır. 

Bilgisayarlı tomografide tespit edi len şu dört bulgu bronşektazi 

lehinedir: 1) Sekli bozulmuş bronşlar içindeki hava-sıvı seviyeleri, 

2)Lineer havayolları veya kist grupları, 3) Akciğerin periferinde ge

nişlemiş bronşlar ve 4) peribronşiyal fibroz i l e kalınlaşmış bronş 

duvarları. BT bronşektazi tanıs ında gider ek önem kazanmaktadır, ayrı

ca BT sıras ında, bronkoskopi i çin gereken f l oroskopi sırasında alınan 

dozdan çok daha az radya syon alınmaktadır (8,1 2 ,19,33 ,35). 

Radyonükl id lerle yapılan akciğer t e t kikleri 

Radyonükl i dler artık klinik uygulama içinde bölgesel akciğer fonk

siyonlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmaların ilk 

öncüleri olan Knipping ve arkadaşları 35 yıl önce Xe-133'ü bölgesel ven

tilasyonu tetkik için kullandılar. Onlardan kısa bir süre sonra Dyson 
. O . lS h 1· . ve ark ıle West ve Dollery -15 radyoızotopunu C o2 a ınde akcığer 

kan akımı çalışmalarında kullandılar. O günden bu yana Xe-133 kullanı

larak yapılan bölgesel ventilasyon ve kan akımı çalışmaları sayesi nde 

son 20 yıl içinde bölgesel kan akımı, ventilasyon, akciğer anatomisi 

ve morfometrisi, akciğer fonksiyonlarını etkileyen mekanik faktörler, 

akciğerin biyokimyasal ve diğer nonrespiratuvar fonksiyonları üzerinde 

ye~i anla~ışlar kazanıldı. Yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkinin daha 

iyi anlaşılması akciğer hastalıklarındaki bozukluklara yepyeni ışıklar 

tutmaktadır (25). 
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Akciğerlerin perfüzyon durumunun nükleer yöntemlerle görüntülen

mesi i çin işaretli partiküllerin kullanılması ise ilk kez 1958'de 

Ernst'in radyoaktif işaretli kömürtozu partiküllerini kullanmasıyla 

başlar. Ancakakciğerperfüzyon yatağının görüntülenmesinin klinik 

pratiğe geçişi iyod 131 ile işaretli ve biyolojik olarak yıkılan albü

min partiküllerinin geliştirilmesiyle oldu, bu teknik Wagner ve Taplan 

tarafından aynı zamanda bildirilmişti (34). Böylece ilk kez pulmoner 

emboli olasılığının objektif değerlendirilmesi mümkün oldu. 1960'lı 

yılların sonuna doğru yapılan geniş çaplı "Pulmoner Embolizmde Üroki

naz" çalışmasında akciğerlerin perfüzyon dağılımının radyonüklid yön

temle görüntülenmesi objektif tanı kriteri sayılan pulmoner anjiyografi 

ile karşılaştırıldı . O yıllarda 1-131 ile işaretli makroagregat halin

deki albümin partikülleri kullanılmasına ve kamaraların bugünkü kamara

l ara gör e çok daha i l kel olmasına rağmen pulmoner perfüzyon imajının 

etkinliği bu çok mer kezli çalışma yardımıyla kendini kabul ettirmiş 

oldu . Ne yazık ki , bu çalışma sırasında vent ilasyon imajlama tekniği 

için ne gama kamaralar ne de inert gaz l ar yaygın kullanılmıyordu ve ça

lışmaya katılamamıştı. 1970' li yıllarda ise kombine vent ilasyon/perfüz

yon imaj ları kliniğe girmişti ve gelişmiş gama kamar alar ve t eknesyumla 

işaret li a lbümin makroagregatları bu prosedür lerin performansını tek

nolojik olarak çok arttırmış oldu (2). 

Akciğer perfüzyon sintigrafisi 

Akciğerde pulmoner kan akımı dağılımını görüntülemek i çin radyo

aktif işaretli partiküllerin kul lanılması, bu patiküllerin organdan 

ilk geçişte tamamen temizlenmesi ve kan içinde iyi karıştığı durumda 

akciğerdeki dağılımının kan akımı ile orantılı olması prensibine daya

nır. İntravenöz enjeksiyondan sonra albümin makroagregatları veya mik

rosferleri kalbten geçişleri sırasında kan ile iyice karışırlar ve 

radyonüklidle işaretli bu partiküllerin mikroembolizasyonu ile akciğer

lerin perfüzyon görüntüsü elde edilir. Akciğerin belirli bir hacminde 

takılan partiküllü maddenin miktarı o bölgeye olan pulmoner arter kan 

akımıyla orantılıdır. Böylece akciğerin perfüzyon çalışması radyofarma

sötiğin enjeksiyonu sırasındaki koşullar altında pulmoner arter kana

kımının rölatif dağılımının görsel bir temsilini sağlar. Böyle parti

killlü bir maddenin pulmoner arter kan akımına bir mekanik engel oluş-
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turacağı akla gelebilirse de, genel olarak bu etki önemsizdir. Verilen 

partikülleri hapsedecek çaptaki pulmoner arteriyollerin sayısı yakla

şık 3x108 kadardır ve her çalışmada ortalama 5x105 partikü'l enjekte e

dildiği için mikroemboliye uğrayan arteriyollerin oranı 1:1000 seviye

sindedir. Bu arteriyollerin tıkanması ise geçicidir, çünkü kullanılan 

madde daha küçük partiküllere parçalanarak 6.8 saatlik bir biyolojik 

yarı ömür ile akciğerleri terkeder. Bu fragmanlar daha sonra RES tara

fından fagosite edilirler. 

Perfüzyon çalışmaları için Tc-99m ile işaretli insan serum albllllli

ni mikrosferleri veya makroagregatları kullanılır. Bu çalışmada kullanı

lan makroagregatlar hem daha az allerjik reaksiyon yaptığı bildirildi

ğinden, hem de hazırlama tekniğinin kolay oluşu nedeniyle bazı yazarlar 

tarafından daha çok tercih edilir (3). Radyofarmasötiğin hazırlanması 

MAA (macroaggregated albumin) ile kal.ay klorür içeren hazır ticari kit 

içine 2-4 mCi Tc-99m perteknetat eklenmesi ve karıştırılmasıyla olur. 

Enjekte edilen partiküllerin sayısı en az 60 bin kadar olmalı ve ilaç 

hazırlandıktan hemen sonra uygulanmalıdır. Hasta sırtüstü yatar durum-

da iken ve derin nefes alıyorken madde 5-10 sn içinde yavaşça enjekte 

edilmelidir. Hasta sırtüstü yattığında akciğer kan akımı apeksten taban

lara doğru daha homojen bir dağılım gösterir (hernekadar bir ventral-dor

sal gradyan oluşursa da), böylece akciğerin üst kısımlarının daha iyi 

görüntülenmesi sağlanır, Radyofarmasötiği içeren şırınga enjeksiyondan 

hemen önce karıştırılarak partiküllerin homojen bir suspansiyon haline 

gelmesi sağlanmalıdır. Şırınga içinde pıhtılaşma olmamalıdır çünkü pıh

tılar agregatları toplar ve akciğerlerdeki dağılım inhomojen olur. Böy

le "sıcak" pıhtılar enjekte edildiğinde perfüzyon çalışması yorumlanma

malı ve 24 saat sonra tekrarlanmalıdır. Radyofarmasötik serum setinden 

verildiğinde sıvı hızla akıyor olmalıdır çünkü verilen maddenin bir 

kısmı tüpe yapışabilir. Santral venöz veya özellikle pulmoner arter ka

teteri içinden enjeksiyon yapmaktan kaçınmalıdır çünkü akım ve selektif 

kateter pozisyonu maddenin iyi dağılmasını engelleyebilir. 

İmajlama enfeksiyondan hemen sonra başlayabilir çünkü partiküller 

daha ilk geçişte akciğerlerde tutulmuşlardır. Kapiller ağdan kurtulan 

herhangi küçük bir partikül birkaç dakika içinde retiküloendotelyal 

sistem tarafından temizlenir. İmajlar mümkünse hasta ayakta iken yapıl-
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malıdır çünkü bu pozisyon akciğer tabanlarının daha iyi görüntülenmesi

ni sağlar. Perfüzyon çalışmasında sekiz görilntü alınır, bunlar anterior, 

posterior, lateraller ile posterior ve anterior obliklerdir. Posterior 

oblik görüntüler her iki akciğer alt loblarındaki posterior ve lateral 

bazal segmentleri en ıyı gösterdikleri ve lateral imajlardaki "shine . 

through" • (içinden parlama) artefaktlarını göstermedikleri için özellik

le değerli ve gereklidir. Anterior oblik görüntüler ise daha çok üst lob 

ve linguladaki defektleri göstermede yardımcı olurlar. 

Perfüzyon sintigrafisinin yorumlanması 

İşaretli partiküller hastaya yatar durumdayken intravenöz yolla en

jekte edildiğinde aktivite dağılımı anterior ve posterior görüntülerde 

homojen olarak dağılır. Akciğer hacminin küçük olduğu üst zanlarda daha 

az aktivite görülür. Anterior ve sol lateral görüntülerde kalbin bulun

duğu yerde bir defekt vardır. Posterior görüntüde akciğerlerin alt sı

nırları genellikle aynı seviyededir ve bazen kalbe ait küçük bir defekt 

görülür. Genel olarak perfüzyon sintigrafisinde görülen akciğer hudut

ları göğüs radyografisindeki hudutlara uyar. Genellikle posterior oblik 

görüntül er lateral görüntülerin yerine geçer çünkü bunlarda ters taraf

taki akciğerden imaj üzerine hiçbir foton katılmaz ve küçük perfüzyon 

defektleri daha iyi görüntülenir. Enjeksiyon ayakta yapılırsa kan akımı 

üzerine yerçekiminin etkisi çok belirgen olur, akciğerin üst kısımların

da nerdeyse hiç akım görülemezken alt zanlarda akım artmış olarak görü

lür. Obezlerde akciğerler daha küçük gibi görünür ve kostofrenik açılar 

daha küntleşmiştir. 

Sağlıklı insanların da %20-25'inde kan akımında minör varyasyonlar 

tespit edilir. Bunlar sağ üst lobda daha sıktır. Azigos lobu mevcutsa 

burada perfüzyon daha azalmıştır. Bunun dışında lateral görüntülerde 

biler damarlara ait santral defektler ve posterior oblik görüntülerde 

skapula ve etrafındaki kaslara ait şüpheli bir artefakt izlenebilir. 

Perfüzyon defektleri daha çok yaşlılarda görülür ve önceden tanın

mamış bir obstrüktif havayolu hastalığıyla ilgili olabilir. Göğüs üze

rindeki pacemaker, göğüs protezleri ve kifoskolyozda kullanılan Harrington 

çubukları kendilerine özgü şekilleri ile kolayca tanınabilir. 
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Ticari hazır kitlerin yaygınlaşarak bu tekniğin artan kullanımı 

radyofarmasüttğinhazırlanınasına bağlı artefaktları da oldukça sık hale 

getirmiştir. Küçük çaplı partiküller yani 10 µ'dan daha küçük olanlar 

çok sayıda olduğunda karaciğer ve dalak görünür hale gelir ve akciğer 

tabanlarının ayrımı güçleşir. Eğer enjeksiyon sırasında birkaç büyük 

partikül ejekte edilir veya şırınga içinde küçük pıhtılar oluşursa 

sintigrafide birkaç geniş sıcak nokta görülür. Partikül sayısı çok 

az olursa dağılım inhomojen görünür. 

Bölgesel ventilasyonun radyonüklidlerle değerlendirilmesi 

Bölgesel ventilasyon yalnızca radyoaktif gazlar kullanılarak uy

gun bir şekilde değerlendirilebilir. En sık kullanılan gaz düşük gama 

enerjisi ve kan ve yağda orta derecede erirliği gibi dezavantajları 

olmasına rağmen radioxenon'dur. Xenon'un en sık kullanılan izotopu o

lan Xe-133 81 keV'lik gama enerjisi ve 5.3 günlük yarı ömrü ile rutin 

kullanım için en uygun olanıdır. Xe-127 daha uygun enerjisi (172 kev) 

ile daha tatminkar imajlar sağlayabilirse de uzun yarı ömrü (36 .4 gün) 

hem daha titiz gaz uzaklaştırma yöntemleri, hem de rutinde kullanılan 

kolimatörlerden daha uygunlarının kullanımını gerektirir. Son zamanlar

da Kr-81m gazına da büyük ilgi gösterilmektedir . Bu gazın 13 sn. lik 

bir yarı ömrü vardır ve bir Rb-81 jeneratöründen elde edilir. Xenon ga

zı ile ventilasyon sintigrafisinde görüntüler rutinde sadece posterior 

olarak alındığı halde (diğer görüntüler ancak perfüzyon imajlarında 

şüphe uyanması üzerine alınabilir), Kr-81m gazı ile ventilasyon yapılır

ken görüntüler perfüzyon sintigrafisindekine benzer projeksiyonlardan 

alınır ve direkt olarak onlarla karşılaştırılır. Buna karşılık, bu ga

zın bölgesel ventilasyonun k.aDti-tatif değerlendirilmesinde kullanılması 

olanakları çok sınırlıdır. 

Bölgesel ventilasyon çalışması bir gama sintilasyon kamerası kul

lanılarak yapılır. Her iki akciğer eşzamanlı olarak görüntülenir. Sayı

sal analiz gerektiğinde, veriler bir dijital format halinde daha sonra 

kompüter analizinde kullanılmak üzere toplanır. Xe-133 gazı ile yapılan 

ventilasyon calışması tipik olarak üç fazdan oluşur. İlk fazda (single

breath) hasta 5-10 mCi aktivitedeki Xe-133 gazını total akciğer kapasi

tesiyle inhale eder ve 10-20 saniyelik bir nefes tutma süresince bir 
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gaz dağilimi~:· imajı elde edilir. Bundan sonra hasta tidal solunum 

ile Xe-133'ü kapalı bir ventilasyon sistemi içinden teneffüs eder. Bu 

ikinci faz (equilibri um) xenon'un tilin zayıf ventile olan bölgelere de 

girmesini sağlamak amacıyla en az üç dakika sürmelidir. Equilibrium'a 

ulaşıldığında akciğerler üzerindeki sayım hızı akciğer hacmi ile oran

tılıdır. Uçüncü fazda (Washout) hasta oda havasını solurken 60'şar sani

yelik 4-6 adet seri imaj alınır. Washout sırasında akciğer alanlarının 

aktivitesindeki azalma (gazdan temizlenme hızı) bölgesel ventilasyonu 

yansıtır. Bu seri imaj lar bölgesel ventilasyon kusurlarını tespit etme

de single-breath imajından daha duyarlıdır. Normal akciğerde gazdan te

mizlenme hızlıdır ve akciğer sınırları genellikle washout başladıktan 

2-3 dk sonra artık görünmez olur. Bazen temiz l enmenin alt zanlarda da

ha hızlı olduğu farkedilebilir. 

Vent i l asyon çalışmaları ventilasyonun en verimli olduğu durum olan 

dik otur ur hal de iken yapı lır . Posteri or pr oj eksiyon akciğerlerin en 

geniş alanını kapsadığından ter cih edilir. Radioxenon retansiyonunu da

ha kesin l okalize etmek için 4 ve S'inci dakikalardaki washout imajları

nı posterior oblik görüntül erden a lmak yararlı ol abilir. Hastaların ayak

t a duramayac ak olduğu duruml arda kamerayı masanın altına get irerek alı

nan pos terior görüntüler ante rior görüntülere tercih edilir. 5-6 yaşla

rının üzerindeki çocukların çoğu ventilasyon çalışması için iyi kooperas

yon sağlarlar . Kooperasyonun sağlanamadığı durumlarda hastaya uygun bi r 

anestezi maskesi takıldıktan sonra radioxenon intravenöz yolla verilir 

ve perfüze olan alveollerden gazın klirensi değerlendirilir. Tilin bu yön

temlerde uygun egzos sistemleri kullanılmalıdır çünkü radyoxenon akciğer

lerden solunum yoluyla serbestçe atılır. 

Literatürde bölgesel ventilasyonun ölçülmesi için iki yaklaşımdan 

bahsedilmektedir. Statik yöntemde single-breathfazındaki radioxenon da

ğılımı ile equilibriumdaki dağılım karşılaştırılarak akciğerin hacmine 

karşılık ventilasyon indeksi elde edilir. Eğer kan akımı ölçülürse ak

ciğer hacmine karşılık kan akımı da hesaplanabilir (18). 

Gazın washin ve washout fazlarını esas alan yöntemler gazın equilib

rium sayımının %50 veya 90'ına ulaşma süresini kullanabilir. Washout 

sırasında equilibriunı değerinin %50'sine inme süresi en sık kullanı-
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lan dinamik ventilasyon indeksidir. Bölgesel klirensi saptamak için 

daha kesin hesaplamalar da yapılabilir. Pratikte önemli olan,radio

xenon washin ve washout seri imajlarının normal veya anormal venti

lasyon için milkeımne l nitel bir kanıt sağlıyor olmasıdır. 

Radioaerosollerle yapılan ventilasyon çalışmaları 

Bölgesel ventilasyonun değerlendirilmesi için aerosol inhalasyon 

sitigrafileri de yapılabilir. Bugün bu amaçla en sık olarak Tc-99m DTPA 

ve sülfür kolloid aerosolleri kullanılmaktadır . Pozitif basınçlı bir 

ultrasonik veya j et nebülizatör cihazı ile üretilebilen aerosol bira

ğızlık yol uyla inhale edilir . Egzos sistemindeki bakteri filtreleri 

çevreye olabilecek kontaminasyonu önler. 3-4 ml.lik bir hacimde 20-30 

mCi Tc-99m ile işaretli DTPA veya SC kullanılarak tatminkar sintigra

filer elde edilebilir. Aktivitenin sadece %10 ' u akciğerlere ulaşır, Ye

ni aerosol sisteml eri çapları 0.5 i l e 1.0 µm arasında değişen aerosol

l er üretebilir. İnhalasyon genellikle 5-1 0 dakika sürer , bundan sonra 

akciğerin altı yönden görüntüsü alınabilir. Sağlıklı insanlar da Tc-

99m DTPA aerosol unun (ortal ama partikül çapı 0.6 pm) biyo l ojik yarı öm

rü 45 dakikadır. Ancak sigara i çenl erde alveol er kapiler per meabilite

deki artış nedeniyle bu klirens büyük ölçüde hızlanır. Kolloid aerosol

ler kullanıldığında ise klirens daha yavaştır çünkü bunlar esas olarak 

siliyer hareketle temizlenirler. Normal bir aerosol sinti grafisi bir 

perfüzyon sintigrafisi imajına benzer ancak burada sıklıkla trakea ve 

büyük havayolları, ösofagus ve mide görünür. Akciğerlerdeki depozisyo

nun az miktarda olması ve akciğerdeki kısa yarı ömrü nedeniyle, perfüz

yondan önce yapılan DTPA aerosol sintigrafisinden hastanın aldığı doz 

Xe-133 ventilasyon sintigrafisi dozundan daha azdır (3) . 

Aerosoller akciğerlerin ventilasyon görüntüsünü sağlamaları yanı

sıra, alveolo-kapi l ler permeabilitenin değerlendiri lmesinde de kulla

nılırlar. Aerosol klirensi interstisyel ödem durumunda dramatik olarak 

yavaşlar, alveol epiteli hasarında ise hızlanır. örneğin, ARDS (adult 

respiratory distress syndrome) durumunda hastalığa ait radyografik ve

ya diğer kli nik belirtilerden önce, erken dönemde alveolo-kapiller 

permeabilitede değişiklikler olabilir (34). 
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Akciğerin radyonüklid tetkiklerinin klinik uygulamaları 

Pulmoner emboli 

Pulmoner embolinin klini k tanısı güç olabilir. Dispne ve taşipnenin 

aniden başlaması embo lizmi düşündürmesine rağmen semptom ve bulgular 

spesifik değildir. EKG ve göğüs radyografisi yardımcı olsa da kesin ta

nı koydurucu değildirler. Pulmoner anjiyografi embolizmin anatomik yay

gınlığını gösterir. Akciğer s intigrafisi ise fonksiyone l bozukluğun bü

yüklüğünü yansıtır. Perfüzyon sintigrafileri bölgesel ventilasyon ça

lışmalarıyla birlikte yapıldığında %92 oranında sensitivite ve %91 ora

nında spesifisite gösterirler. Tek başına yapıldığında ise perfüzyon 

sintigrafisinin sensitivitesi %75 ve spesifisitesi %64'dür . Pulmoner 

damarlanma bronş ve bronşiolleri izlediğinden, pulmoner emboli akciğe

r i n segmental anatomisini yansıtan defekt l er oluşturur • .GÖğüs r adyogra

fisi ile karşılaştırmak önemlidir ve pulmoner emboli hastalarının ço

ğunda göğüs radyografisi normaldir. Embol i olduktan hemen sonra refleks 

bronkokonstriksiyonla venti l asyon emboli bölgesinden diğer bölgelere 

kayarsa da 4-8 saat içinde venti l asyon normal e döner . Genel ol arak ön

ceden sağlıklı olan akciğerlerde pul moner emboli vent ilasyonun normal 

olduğu böl geler de izlenen perfüzyon defekti ile farkedi lir . Xe-133 

gazı ile yapılan vent i l asyon sint igrafil eri yerine aerosol ventilasyon 

s i nti grafiler i de yapılabilir . 99mTc DTPA aerosolu i l e Xe-1 33 ventilas

yon sint igrafil erini karşılaştıran çalışmalarda bu ikisini n sensitivite 

ve spesifisiteleri birbirine oldukça yakın bulunmuştur (25). 

Çeşitli kardiyopulmoner hastalıkları olan hastalarda perfüzyon sın

tigrafisinin yorumunda güçlükle karşılaşılabilir. Bu nedenle, örneğin 

kronik obstrüktif akciğer hastalığı ol anlarda kombine ventilasyon-per

füzyon sintigrafileri çok yardımcıdır. Ventilasyon çalışması bircok 

hastadaki perfüzyon kusurunun bir havayolu hastalığına bağlı olduğunu 

ortaya çıkararak antikoagulan tedavi gereğini ortadan kaldırabilir. 

Akciğerdeki bir perfüzyon defekti radyografideki anormal infiltrat 

bölgelerine uyuyorsa yorumda yine güçlük ortaya çıkar. Bu durumda, eğer 

perfüzyon defekti radyografik anormallikten daha küçükse pulmoner embo

li pek olası değildir. Perfilzyon defekti radyografik anormallikten bü-
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yük ise (ve bu bölgede ventilasyon da bozuk değilse) pulmoner emboli 

olasılığı artar. Pulmoner enfarktüsün radyografik belirtileri de 

(lineer atelektazi, hafif plevral efüzyon, yükselmiş hemidiyafram ve 

periferdeki dansiteler) perfüzyon defekti ile birlikte olduğunda pul

moner emboli o lasılığını arttırırlar. 

Pulmoner embolizmden sonra kan akımının normale dönmesi de seri 

akciğer sinti grafi l eri ile izlenebilir. Birçok hastada ilk birkaç gün

de önemli bir iyileşme olur ve bu düzelme onuncu günde oldukça belir

gindir . Birkaç ay içinde daha da düze lme olur. Hastaların %30 ila 60'ın

da ise antikoagulan almalarına rağmen ilk birkaç hafta içinde yeni de

fektler belirir. Bu defektlerin hepsi yeni embolileri temsil etmez, em

bolik fragmanların distal migrasyonu ile de benzer görünümler ortaya 

çıkabilir. 

ObstrÜktif akciğer hastalıkları 

Akciğer havayolu obsfr.ülcsi_ry1omul'un önemli olduğu hastalıklar başlı

ca kroni k bronşit, amfi zem ve bronşiyal astım olarak sayı labilir . Bu 

hastalıklara ait erken değişiklikler di nami k akciğer f onksiyon test l e

r iyle (Örn. kapanma hacmi, akım-hacim i lişkileri veya dinamik komplians 

öl çüml eri) tanınabilir. Xe- 133 ventila syon s i ntigr afisinin klirensi ve

ya inhale edi l en bir radyoaerosolun dağılım biçiminin küçük havayolu 

di s fonksi yonunu göstermede en az bu t es t l er kadar, hatta daha fazla du

yarlı olduğu gösterilmiştir (27). 

Kronik bronşit ve amfizem 

Kronik bronşitteki havayolu obstrüksiyonu bronşiyal mukus bezleri n

de ve broşiyal sekresyonl ardaki artışa bağlı olarak bronş lümeninin 

daralması sonucu gelişir . Ayrıca bronş ve bronşiyollerde inflamasyon, 

ödem ve fibroz vardır, bronşiyal düz kasların tonusu artmıştır . Bütün 

bu faktörler iletim havayollarını daraltır ve hava akımına karşı diren

cı arttırır. Amfizemde terminal bronşiyollerin ötesindeki alveollerde 

dilatasyon ve harabiyet vardır. Bu yalnızca alveoler yüzey alanın ve 

buradaki pulmoner kapiller yatağın kaybına değil, havayolları ve onla

rı çevreleyen alveollerin desteğinin kaybolmasına ve ekspirasyonla da

ha kolay kollapsa uğramalarına da yol açar. Normal alveoler yapının 
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kaybına bağlı olarak akciğer elastikiyetinin bozulmasıyla hava akımı 

daha da azalır. 

Kronik bronşitli hasta semptomatik olmaya başladıktan sonra, zo

runlu vital kapasite, birinci saniye forse ekspiratuvar volüm ve have 

akımı ölçümleri hava akımı obstrüksiyonuna bağlı değişiklikleri göste

rir. Göğüs radyografisi genellikle normaldir veya sadece akciğerle-

rin alt seviyelerindeki gölgelerde artışlar görülür. Ventilasyon/ 

perfüzyon çalışmaları bölgesel ventilasyon bozukluğu ve kan akımında 

defektler gösterecektir. Genel olarak bölgesel ventilasyondaki bozuk

luk kan akımındakinden daha fazladır ve başlangıç evrelerde kan akı

mı dağılımı normal görünebilir. 

Amfizemin bilinen kli ni k ve r adyolojik bulguları yanısıra fonksi

yon t est l erinde akciğer kapasitesi ve r ezidüe l volüm belirgi n olarak 

artmış , zorunlu vital kapasite ve hava akımları oldukça azalmıştır . 

Bölgesel ventilasyon biçi mleri çok değişik olabi lir. Genel olarak her 

iki akciğer de aynı miktar da e t kilenir. Amfizemli hast alar da defekt

ler in yaklaşık yüzde 80 ' i yamalı, düzens i z tarzdadır, akciğerin segment 

veya loblarına kesin olarak sınırlı değildir f aka t öze llikle büllü 

lezyonlarda segmental veya diğer iyi sınırlı def ektler görülebilir . 

Genel ol arak ventilasyon defektleri kan akımında görülenlere yakın ben

zerlik gösterir ancak tetkik ayakta yapıldığında üst loblarda kana

kımının nerdeyse kaybolduğu fakat ventilasyonun hafifçe veya orta dere

cede bozulduğu tabanlarda ise ventilasyonun kan akımına nispeten ağır 

bir şekilde bozulduğu izlenebilir. Minör havayolu disfonksiyonlarını 

tespit etmede Xe-133 çalışmaları daha duyarlıdır . Düşük ventilasyon/ 

perfüzyon oranları gösteren bölgeler kronik havayolu darlığı hastalık

larındaki hipoksemiyi açıklayıcı niteliktedir . Akciğerlerden Xe-133'un 

genel klirensi FEV
1

, maksimlllll akım ortası hızı, FEV1/forse vital kapa

site oranı ve arteryel PC02 ile ilişkili bulunmuştur (27). 

Bronşiyal astım 

Ventilasyon ve kan akımındaki defektler astım krizinin başlangı

cından sonraki dakikalar icinde belirginleşir. Bu defektler segmental 

ve hatta lober olabilir ve astımda ventilasyon çalışması olmadan 
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yapılan bir perfüzyon sintigrafisi pulmoner embolizmi andırabilir. 

Kriz doğal olarak veya bronkodilatör tedaviyle düzelince ventilasyon 

ve kan akımı normale döner fakat bu bölgesel fonksiyonlar düzelmeden 

çokönce hastanın semptomları kaybolabilir. Kan akımının düzelmesi i 

çin geçen zaman pulmoner embolizmde olduğu kadardır. Amfizemli hasta

larda bölgesel ventilasyon ve kan akımı dağılımı yıllar içinde değişe

bilir, kronik bronşitli hastalarda ise eksaserbasyonlarda daha kötüle

şir ve eksaserbasyon düzelince normal hale döner. 

Bronşektazi 

Bronşektazili bölgelerde pulmoner arteryel kan akımı yok denecek 

kadar azdır ve ventilasyon da büyük ölçüde bozulmuştur. Bronşektazinin 

yaygınlığı kan akımı defekti ile olduğu gibi aynı zamanda ventile ol

mayan bölgenin büyüklüğü ile de net olarak tespit edilir. Bronşektazi 

bölgesi washin periyodunun sonunda bir defekt halinde belirir ve 

washout fazı sırasında bu bölgede Xe-133 retansiyonu olur. Bu görünüm 

hava akımına karşı ağır bir obstrüksiyon olduğunda görülen tarzdadır. 

Göğüs radyografileri bronşektazili hastaların yüzde 7S'inde anormal

lik gösterir, diğer yüzde 25'inde görülen iyi sınırlı perfüzyon defekti 

ise aynı zamanda bir ventilasyon çalışması yapılmamışsa pulmoner emboli 

ile karıştırılabilir (27). 
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MATERYEL VE METOD 

Çalışma Heybeliada Sanatoryumu Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerra

hisi Merkezi ile Istanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde 

bronşektazi tanısı ile yatmakta olan, yaşları 9 ile 56 arasında değişen 

(ortalama 29) B'i kadın ve 9 1 u erkek olmak üzere toplam 17 hastada ya

pıldı. Bu hastalardan 16'sında bronkografi, birinde bilgisayarlı tomo

grafi ile kesin bronşektazi tanısı konmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1. Calışmaya katılan hastalar hakkında bilgiler 

Sıra 

No. Adı 

N.Ç. 

2 A.E. 

3 T.C. 

4 A.A. 

5 N.D. 

6 O.K. 

7 T.D. 

8 K.K. 

9 P.İ. 

10 T.Ş. 

11 A.D. 

12 E.Y. 

13 

14 

B,K. 

s.v. 
15 V.K. 

16 M.T. 
17 C.D. 

Yaş Cins 

25 E 

21 

20 

26 

20 

20 

25 

56 

38 

37 

41 

35 

13 

34 

22 

28 
68 

K 

K 

K 

K 

E 

E 

E 

K 

K 

E 

K 

E 

K 

E 

E 

E 

Süre 
Şikayeti~ . (yıl) 

Ö+B 2.5 

Ö+B 

Ö+B 

ö+B 

Ö+B+H 

Ö+B+H 

Ö+B+H 

Ö+B+H 

Ö+B+A 

ö+B+A 

Ö+B+H+D 

Ö+B 

Ö+B 

Ö+B+H 

ö 
Ö+B+H+A 
Ö+B+D 

5 

15 

6 

15 

6 

7 

38 

20 

20 

20 

3 

12 

2 

10 

8 
10 

Hikayesi ve prenispozan 
fakt8rler 

Çocuklukta pnömoni 

Çocukluk.ta ateş1i hastalık 

Tüberküloz 

Tüberküloz 

Tüberküloz 

Tüberküloz 

Trakeoösofajeal fistül 

Tüberküloz 

Tüberküloz 

Tüberküloz 

Kronik bronşit 
Pnömoni 

*Ö:Öksürük; B:Balgam; H:Hemoptizi; A:Ateş; D:Dispne. 



- 18 -

Kontrol grubu ise, herhangi bir solunum sistemi yakınması olmayan, 

sorgulama sırasında geçirilmiş bir solunum sistemi hastalığı saptanma

yan, fizik muayeneleri ve PA akciğer grafileri normal olan, yaşları 20 

ile 62 arasındA değişen (ortalama 40), biri kadın, altısı erkek 7 gö

nüllüden oluşuyordu. 

Ventilasyon çalışmasında kullanılan Xe-133 gazı 10 ml.lik bir ha

cimden 25 mCi'lik aktiviteler halinde, gazın enjektöre çekilmesiyle 

kollabe olan aluminyum bir torba içinde getirildi (Amersham). Ventilas

yon için her hastada bu gazdan 2 cc kullanıldı (referans tarihinde 5 

mCi). 

Ventilasyon ve perfüzyon sintigrafileri, gama kamara olarak Sie

mens Orbiter, imaj kayıtları Siemens Microdot Imager ve bilgisayar ana

lizleri için Siemens Microdelta kullanılarak yapıldı. 

Kapalı sistem ventilasyon için Atomic Products Corporation 'un Pul

moner Xenon System adlı cihazı kullanıldı. Bu sistemde hastanın burnu 

kapalı olarak solunum yaptığı ağızlık iki adet tek yönlü hava akımı sağ

layan valf içeren Y biçiminde bir boruya bağlanmıştı ve sistem üzerin

deki kumanda tablosundan hastanın kapalı sistem (single breath ve 

equilibrium fazlarında) veya açık sistemde (washout fazında) teneffüs 

etmesi saglanabiliyordu. Ventilasyon sistemi içinde ayrıca bir nem tu

tucu (anhydrous Caso4) ve bir de co2 tutucu (soda lime) maddelerinin 

konulduğu i:ki.aY.!1 :bölıne bulunuyordu . Kapalı sistem solunum sırasında has

tanın hipoksiye girmesini önlemek için sistem içine sürekli o2 ilave 

edildi. 

Ventilasyon çalışmasına başlanmadan önce gama kamara Xe-133'ün 

81 keV'lik gama enerjisine göre peak yapıldı. Hasta bir tabure üzerine, 

sırtını kamaraya dayayacak şekilde oturtuldu. Çalışma hakkında yeterin

ce açıklama yapıldı ve birkaç prova ile ventilasyon cihazına uyumu sağ

landı. Bundan sonra hastanın burnu uygun bir mandalla kapatıldı ve ön

ce nefesini vermesi söylendi. Hemen ardından ağızlığın lastik kısmı i

çine xenon gazı enjekte edilerek ventilasyonun single breath fazı başla

tıldı. 10-15 sn'lık ilk nefes tutmadan sonra hasta 2 dk boyunca kapalı 

sistemde solutularak equilibriurn sağlandı. Bu sırada kamaranın monitö-
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ründen gazın tüm akciğer alanlarında sabit bir sayım hızına ulaşacak 
şekilde dağıldığı gözlendi. Equilibrilllll fazında da bir imaj alındıktan 
sonra hasta kapalı devre solunumdan çıkarıldı ve 4 dakika boyunca bi
rer dakikalık washout imajları alındı. Ventilasyon sırasında görüntü

leme işlemi hem analog imajlar halinde tek emülsiyonlu film üzerine ve 

aynı anda dijital imajlar halinde bilgisayara kayıt yapıldı. Ana -

log imajların kaydı icin Microdot Imager 6'lık formata getirildi. Mic

rodot1un intensitesi xenon gazının referans tarihinde 3501ye ayarlanma

sına rağmen, ilerleyen günlerde aktivitenin azalması nedeniyle giderek 

500 1e kadar arttırıldı. Kaydedilen bu 6 imajdan birincisi ilk nefesde

ki 10-15 saniyelik görüntüyü, ikincisi equilibrium sonunda alınan 15 

saniyelik görüntüyü, son 4 imaj ise birer dakikalık washout görüntüle

rini oluşturdu. Böylece aynı film üzerinde single breath, equilibrium 

ve toplam 4 dakikalık washout fazları görüntülenmiş oldu(bkz.örnek vaka
lar). 

Bilgisayar kayıtları icin Microdelta Computer'in ventilation 

acquisition programı kullanıldı. Bu program ile, bir ilk nefes imajın

dan sonra 64x64 lük matrikste 12 adet 30 saniyelik equilibrium ve was

hout imajları kaydedildi (2 dk. equilibriwn + 4 dk washout). Bu bilgi

sayar kayıtları daha sonra cağrılarak imajlar toplandı, elde edilen 

kombine akciğer ventilasyon görüntüsünde akciğerler üst, orta ve alt 

zon olmak üzere ücer zona ayrıldı ve bu zonlardan time-activity eğri

leri elde edildi. Bu eğrilere exponential fit analizi uygulanarak ga

zın o bölıeden uzaklaşma yarı zamanı (Tl/2) hesaplandı. Ancak bu değer

ler o sırada hastanın tidal volumu, solunum frekansı gibi parametreler

den etkileneceğinden mutlak haliyle de~erlendirilmedi ve en iyi venti

le olan bölge veya bölgeler esas alınarak bu Tl/2 değerleriyle ters o

rantılı olan relatif ventilasyon değerleri (Vrel) hesaplandı ve bunlar 

ventilasyonun kantitasyonunda esas alındı. 

Örneğin; bir hastanın akciğer zanlarının Tl/2 değerleri: 

Sol üstte (LU) 37 sn sağ üstte (RU) 59 sn 

Sol ortada (LM)35 sn sağ ortada (RM)38 sn 

Sol altta (LL) 65 sn sağ altta (RL) SO sn ise; 
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Analog imajlardan sol üst, orta ve sağ orta zonlar normal ventile 

görünüyorsa, normal ventilasyon için ortalama Tl/2= 36.7 sn'dir. 

Buna göre V 1= re 
36.7 sn 

Tl/2 
x 100 formülünden; 

V 1 (relatif ventilasyon) değerleri: re 

Sol üstte (LU) %99 

Sol ortada (LM)%105 

Sol altta (LL) %56 

Sağ üstte (RU) %62 

Sağ ortada (RM) %96 

Sağ altta (RL) %73 olmaktadır. 

Akciğerlerin perfüzyon sintigrafisi için Tc-99m ile işaretli MAA 

(macroaggregated albümin) partikülleri kullanıldı. Hastalara ventilas

yon sintigrafisi yapıldıktan sonra 2-3 mCi'lik aktivitede 99mTc-MAA has

ta sırtüstü yatar durı.mıda iken i.v. yolla enjekte edildi. Bundan hemen 

sonra akciğerlerin posterior, anterior, RPO (sağ posterior oblik) ve 

LPO (sol posterior oblik) görüntüleri 400 bin'er sayım üzerinden, Mic

rodot imager ile röntgen filmine kaydedildi. İmajlar hasta bir tabure 

üzerine oturur durumda iken alındı. Ventilasyon ve perfüzyon sintigra

fileri sırasında hastanın aldığı doz aşağıdaki tabloda bir akciğer rad

yografisi sırasında alınan dozla karşılaştırılmaktadır . (25). 

Xe-133 gazı ile ventilasyon (5 mCi) 

99mTc-MAA ile perfüzyon (~ mCi) 

Akciğer radyografisi 

Alınan doz 

100 mrad 

200 mrad 

30-100 mrad 
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BULGULAR 

Çalışmaya katılan olguların akciğerleri radyografik, bronkografik 

ve sintigrafik yöntemlerle ve akciğerler yukarıdan aşağıya üçer zona 

ayrılarak değerlendirildi (Tablo 2). Bu tabloda değerlendirme içine

sas alınan tetkik yöntemlerine ait bulgular şöyle sınıflandırıldı: 

a) Radyografik tetkikte fibrotik değişiklikler, dilate bronşlar, kis

tik değişiklikler ve atelektazi patolojik (P) kabül edildi. 

b) Bronkografide saptanan bronşektatik değişiklikler silendrik (S), 

variköz (V) ve sakküler (SA) olarak üçe ayrıldı, 

c) Perfüzyon sintigrafisinde perfüzyon defekti (D) olan zonlar belir

tildi, 

d) Ventilasyon sintigrafisinde anolog imajlar esas alınarak anormal 

xenon retansiyonu gösteren zanlar (R), bir dakika içinde tam washout 

gösteren bölgelerden ayrıldı. 

e) Bilgisayar kayıtlarından elde edilen relatif ventilasyon (V 1) re 
değerleri ise normal ventile olan bölge ile göreceli olarak % ven-

tilasyon değeri ile ifade edildi. 

Yedi kontrol vakasından hiçbirinde analog imajlarda washout'un 

ilk dakikasından sonra xenon retansiyonu gözlenmedi. Bu gruptan elde 

edilen relatif ventilasyon (V 
1

) değerleri akciğer zanları için nor
re 

mal değerler aralığını hesaplamada esas alındı (Tablo 3). 



t 
i 

Tablo 2. Bronşektazili hastalarda radyografik, bronkografik ve sintigrafik 
tetkiklerin sonuçları 

Ak&:i~er ıo n u Akl•iiı.·r ;,.:onu 

HJ ,, t_. Trtkik LU [jl I.L Rl' Rtt RI, Hasta Tetkik LU ,_,, LI. RU Rtl RL 

X-nıy - - r - - - x-ray - - - - - p 

1 l!ronkoı;ra i i - - V - - - 10 Bronkografi - - - - s V 

:-.~- Pı!rf. sint. - - il - - - T.Ş Perf. sine,. - - - - D D 
\"ent. sine - - R R - R Vent. sint. - - - - R R 
\' 

rt!l 
( .~wnt.) 99 105 56 62 % 73 V (7.ventl 

ret 99 10 7 107 88 87 54 

X-ray I' r r - - - il x-ray - - p - - p 
~ Bronkogr.:ı[i s SA s - - - Br-onkogr.ıf i - - \' - - \ ' 

A.l. l j ı:ırf. sinı.:. D o l) - - - A. D. l'err. !:iiİ nt. - - il - - o 
\.'ı:nt. sint R R R - - - Vent. sine - - 1( - - R 
\P ( ,~v~nt) 

r ~ ı 
&l b7 60 10'.> 99 9b 1 V rcl ( Zv~nt n) 97 11) 91 % 97 ııs 

X-ra;· - - I' - - - X-ray - - I' - - p 

J l!ronk<> ı;r.ıfi - - V - - - 12 Bronkogr.ıf i - - V - - -
'-~- l't..:ri . s i nt. - - 1) - 1) - E.Y. Pcrf. sint. - - u - - D 

Vcnt. sint. - - R - R - Vent. sint. - - R - - R 
V 
rcl 

C.,vcntl I0J 110 48 89 b'J 68 V rcl (Zvcnt) 105 9~ -42 95 9" 60 

x.-r .1y - - - - p p X-ray - - l' - - p 
Br,>uko).~ra f i - - - - - V 13 Bronkoı;rafi - - V - s s . 
l"ı. · ri . sint . - - - - - o P"°rf. ~int. - - ıı - D 1) 

;\.A. 
\"ı.·nt. s.int. - - - - - - B.K. Vent.sint. - - R - R R 
\" (.~vcnt) 

rt!l 
91 111 10~ 'J4 113 ) 7 V re 1 (%v~nt) 108 9~ ~] 98 ıuo 72 

X-r.:ı.y - p p - - - X-nıy I' [' I' - - p 

; Bronkoı;ra fi - SA SA - - s BT V V \' - - V 
::. ı,. Pı: ri. sint. - - D - - o 14 Perf. sine . o 1) il - - -

\.'ent . !-.iut. - R R - - R s.v . Vcnt. sinr. I{ 1\ R - - R 
•: r ~ 1 ( :v~nl) 95 97 74 99 110 78 Vrel(7.veııt) 65 SJ ]7 ')', ıo, 101 

x-ray - - - I' ı• - x-rcıy I' ,. I' I' p p 

6 brunkognıf i - - - V - - 15 llNnkuı;raf İ V Sı\ S,\ V V SA 
l-ı .ı: . Peri. sinL. - - - 1) - - V.K. Ptırf. sint. D u D rı D D 

\'ent. s i..nr. - - - R - R \'c.nt. sint. R R R R R R 
V lZ,•ent ) 

r" l 
102 103 95 b7 100 79 Vrcl (:Zvent) 68 110 98 100 100 b4 

x- ray p p p - - - x-ray - - p - - -
7 Bronko ı;r Jf i V SA - - - - 16 llronko graf i - - \' - - -

T,D. l'l"ri. :.int. D D - - - - H.T. l'crf. sint. - - D - - -
\\!UC. s i.nt. R R 1\ - - - Venl . sint. - - 1( - - -
\' "'ı (7.vcnt) 55 .S4 61! 78 'J l 103 V re 1 (%vcnt) 92 95 88 103 101 112 

-
x-ruy - - p - - - x-ray - - p - - -

8 8ronkıJr,.r .ı f i - - SA - - - 17 8ronkor,raf i - - S,\ - - -
L t:. ı•erf. :;int. - - f) - ı ı - c.o. rerf. sint. - - il - - -

v~nt. si nt. - - R - R R Vent. si nt. - - R - - R 
ı; re I L:vcnt) 107 73 12 9 4 7J bl V r,;:J (Zvcnt) 94 l!~ 4 1 100 105 83 

li-rJy I' r I' - - - Kısal tıııal;ır : P: patoloj ik dtıCişiklikl<-r; S : s i l~ndrik; ,: :\'.1riköz, 

9 l!Nnkoı;r:ıf i SA SA SA - - -

1 

SA:sakküler bcon,c::ktazi; D:pc.:rfüzyon def ekti; 

r. L. ıı~r[. sint. l) D l) - - - k.:x~non gazı rclaıısi.yonu; V rl• l : rda tif ventil.ısyon. 
Vı.-nt . sinl. R 1( it - - -
\'rel ( ~wnt) 70 57 57 91 110 94 

NI 
NI 
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Tablo 2 1deki verilerden bronkografik bulgular esas al1narak rad

yografi, perfüzyon sintigrafisi ve ventilasyon sintigrafisi tetkikleri

n1n sensitivite ve spesifisiteleri <le~erlendirildi (Tablo 4). 

Tablo 4'de f(Örüldii~ü r,:ibi bronkografi ile bronşektazi tan1s1 kon

muş hastalarda PA akci~er gr~fisi, perfüzyon sintigrafisi ve ventilas

yon sintigrafisinin bronkografik zonu tespit etmedeki sensitiviteleri 

sırasıyla 0.92, 0.94 ve 1:00 ve spesifisiteleri sırasıyla 0.94, 0.95 

ve 0.86 olarak hesaplandı. 

Tablo 3. Kontrol vakalarından elde edilen relatif ventilasyon 
de~erleri (%vent) 

Sıra Adı Akciğer zonu 
No. LU LM LL RU RM RL 

1. T.T. 89 112 94 90 109 100 

2 S.D. 92 11 O 102 89 110 99 

3 M.K. 97 102 98 103 105 95 

4 S.A. 97 102 103 92 105 102 

5 D.D. 87 104 11 O 93 102 107 

6 . 1.T. 95 11 O 109 87 98 105 

7 B.F. 91 100 111 89 100 112 

Ortalama!SD 93+4 105+5 104+6 92+5 104+4 103+5 

Tablo 4. Bronkografi esas alındığında radyografi, ventilasyon sinti
grafisi ve perfüzyon sintigrafisinin sensitivite ve spesifisite 
değerleri 

Bronkografi 

Akciğer 
grafisi 

+ -
-

+ 

33 

3 

36 

-
4 

62 

66 

sens.:33/36=0.92 

spes.:62/66=0.94 

37 

65 

102 

Bronkografi 

Perf. 
sint. 

+ 
-

+ 

34 

2 

36 

-
3 

63 

66 

sens.:34/36=0.94 

spes.:63/66=0.95 

37 

65 

102 

Bronkografi 

vent. 

sint. 

+ 

-

+ 

36 

o 
36 

-
9 

57 

66 

sens.:36/36=1.00 

spes.:57/66=0.86 

45 

57 

102 



Bronkografide tespit edilen farklı bronşektazi tiplerine ait orta

lama relatif ventilasyon değerleri (V 1) söyledir: re 

Bronşektazi tipi (zon sayLSı) Ortalama V 1 (%) re 

Silendrik (6) 76 

Variköz (15) 61 

Saküler (9) 61 

Normal bölgeler (66) 93.4 

(15 no'lu hastada tüm alanlarda ventilasyon bozulduğu için relatif ven

tilasyonlar aldatıcı olacağından bu değerlendirmeye katılmadı) 

Şekil 1'de bronkografi ile tespit edilen farkı bronşektazi tip

leri ile washout analizi ile elde edilen Vrel (relatif ventilasyon) 

değerleri arasındaki ilişki görülmektedir. 

100 
V rel (!C) 90 

80 

70 

60 

50 

40· 

30 

20 

10-

silendrik variköz saküler 

Şekil 1. Bronşektazi tipleri ile V 1 değerleri arasındaki ilişki re 
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Tablo 5 ve Şekil 1'den görüldüğü gibi normal zonlarda elde edilen 

V 1 değerleri 100 civarında iken (ortalama 93.4) variköz ve sakküler re 
ventilasyonun bronşektazide ventil asyon birbi r i ne yakın ve normal böl-

gelerdeki %61'i kadar, silendrik bronşektazi bölgelerinde ise daha iyi 

ve normal ventilasyonun %76 1 s ı kadar bul undu . 

V 1 değerleri normal kontrol vakalarında akciğer zanlarına göre re 
değerlendirildiğinde (Tablo 3), orta ve alt zonların üst zanlara oran-

la daha iyi ventile olduğu bulundu. Bu durum fizyolojik olarak akciğer

lerin üst zonlarının daha gergin ve dolayısıyla daha az statik komp

lians göstermesi ve tidal so l unl.llll sırasında hava akımının apekslerde 

daha az olmasıyla açıklanabilir (17). Normallerde elde edilen değerle

re dayanarak norma l V 1 alt sınırı %85 kabul edi ldi . re 

V 1 değerleri ile washout (W/0) imajları üzerinden yapılan vent i-re 
l asyon değerlendirmeleri birbiriyle oldukça uyumlu idi. Ancak yine de 

W/0 imajları retansiyon göstermeyen zonların 4/57'si (%7) kantitatif 

değerlendirmede washout gecikmesi gösterdiler (V 1(%85). Buna karşılık 
r e 

vizüel değerlendirmede washout fazında r etansiyon görülen iki zonda da 

kanti tatif değerlendirme i l e vent ilasyon normal bulundu. Bu altı zon 

dış ındaki diğer 90 akciğer zonunda venti l asyonun vizüel ve kantitatif 

değerlendirilmeleri uyumlu idi . 

Bronkograf i ile normal bulunup ventilasyon bozukluğu gösteren do

kuz bölgenin V 1 değerleri ortalama %70 idi (60-83 arasında). Buna kar
ı:e 

ş ı lık bronkograf i de bronşektatik değişiklik gösteren 30 böl genin V 1 re 
değerleri ortalaması %64 bulundu . 

Bronkografisi normal ve ventilasyonu bozuk bu dokuz bölgenin S'in

de akciğer grafisi ve perfüzyon sinti graf isi normaldi, ikis inde perfüz

yon defekt i de vardı, birinde akciğer grafisi patolojikti, birinde ise 

ayrıca hem perfüzyon de fekt i , hem de radyografik patoloj i mevcuttu. 
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ÖRNEK VAXA 1 . 

N.Ç. , 25 yaşında erkek. 2.5 yıldır öksürük ve balgam şikayetleri var . 
5-6 yaşlarında pnömoni geçirmiş. PA akciger radyogafisinde sol altta 
parakardiak alanda kistik genişlemeler i~leniyor (A). Bronkografide 
sol alt lob ve lingulada silendrik ve variköz bronşektazi mevcut, sağ 
taraf sağlıklı (B). Perfüzyon sintigrafisinde sol akciger alt lobda 
tama yakın perfüzyon def ekti var. Ven ti lasyon sintigra!isinde sol alt, 
sag üst ve sağ alt zanlarda washout gecikmesi var . Vrel değeri (~): 
LU 99, LM 105, LL 56, RU 62, RM 96, RL 73. 

A _____ B 

C D 

---- .. -
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ÖRNEK VAKA 2 
K. K. 56 yaşında erkek . 38 yıldır öksürük , balgam, zaman zaman hemoptizi 
şikayetleri var . 27 yıl önce bronkografi ile bronşektazi tanısı konmuş 
PA akciğer radyografisinde sol altta kistik açıklıklar , iki taraflı 
kalsifiye imajlar mevcut (A). Bronkogr:ıfide sol alt lobda sakkuler bron
sektaz.i , lingu la şüpheli, sağ alt sağlıklı, orta iyi görü tmedi (B) . 
Perfüzyon sintigrafisinde sol alt zonda ve sağ orta zanda (sissür böl
gesinde) perfüzyon defektleri (C), ventilasyon sintigrafisinde sol alt, 
sağ orta ve alt zonlarda washout gecikmeleri var.V 1 değerleri( % ) : 
LU 107 , LH 73, LR 32, RU 94, RM 73, RL 61. re 

A B 

1' 

C D 
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Şekil 

Akciğer ventilasyon çalışmasının bilgisayar analizi imajları.(A):venti

lasyon imajı ilk nefes fazına aittir ve iyi ventile olan bölgelerde sa

yım fazla, iyi ventile olmayan bölgelerde azdır.(B):Equilibrium ve 

washot fazlarından elde edilen T 1/2 histogram (fonksiyonel imaj). Su 

imajla akciğer üzerinde bölgesel T1/2 dağılımı yansıtılmaktadır. Sayı

mın yüksek olduğu bölgelerde Tl/2 uzamış yeni washout gecikmesi mevcut

tur. (Renk skalası kilçük sayımdan bilyilk sayıma doğru şu renklerden o

luşmaktadır : Siyah-mavi-mor-kırmızı-sarı-beyaz) . 
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TARTIŞMA 

Bronşektazide kesin tanı, yaygınlık derecesinin ve opere edilecek 

olgularda rezeksiyon sınırlarının belirlenmesi ancak bronkografi ile müm

kündür. Bronkografi deneyimli hekimler tarafından kolaylıkla uygulana

bilirse de, hasta yönünden lokal anestezi ve radyoopak maddeye karşı 

allerjik reaksiyon, bronkospazm ve dispne gibi yakınmalar nedeniyle ra

hatsız edici olabilir (6,19). Bu nedenle, bronkografi için seçilecek 

olguların belirlenmesinde non-invazif, kolay uygulanabilir, ucuz ve kı

sa aralıklarla tekrar edilebilir yöntemler araştırılmıştır. Bu vasıfla

ra uyan yöntemlerden başlıcaları arasında PA akciğer grafisi, tomografi 

bilgisayarlı tomografi, perfüzyon ve ventilasyon sintigrafileri sayıla

bilir (6,19,33,35). 

PA akciğer grafisi saküler (kistik) bronşektazi için tanı koyduru

cu olabilirse de silendrik ve variköz bronşektazi için aynı ölçüde de

ğerli değildir. Ayrıca kalbin arkasına lokalize bronşektazilerde tanı 

değeri sınırlıdır. Sutherland bronşektazili hastalarda akciğer radyo

grafisinin sensitivitesini %89, spesifisitesini %76 bulmuştur (28). 

Bronşektazide bilgisayarlı tomografinin değerini tespit etmek için: 

yapılan bir çalışmada kistik hastalık iyi tanınabilirliği halde bronşek

tazinin silendrik ve variköz tipleri ayrılamamıştı, İncelenen 130 seg

mentin 116'sında bilgisayarlı tomografi bronkografi ile uyumluydu (21). 

BT'nin bronkografiye oranla daha az radyasyon dozuna sebep olması nede

niyle ilerde artan tecrübenin bu tekniği daha da yaygınlaştıracağını 

düşünebiliriz. 
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Akciğerlerin çeşitli radyonüklid tetkik yöntemlerinin bronşektazi 

hastalarına uygulandığı birçok çalışma yapılmıştır. Bunlar arasında 

Xe-133 ile ventilasyon sintigrafisi, washout analizleri, akciğer perf

füzyon sintigrafisi, aerosol klirensi çalışmaları, lökosit işaretleme 

tekniği ve hemoptizi bölgesinin saptanması gibi nükleer tıp yöntemleri 

vardır . 

Bronşektazili hastalardaki mukosiliyer klirens bozukluğu birçok 

çalışmacı tarafından radyoaktif aerosoller kullanılarak araştırılmış

tır (4,10,20,29). Laurenço ve ark. 1972'de bronkografi ile kanıtlanmış 

14 bronşektazi hastasında yaptıkları çalışmada, aerosolun santral de

pozisyonu ve yavaş klirensini tespit ettiler. Saküler bronşektazi böl

gelerinde partikül depozisyonu daha az bulundu. Ancak klirens tarzı 

bronşektazisi olmayan bronşit hastalarında da benzer şekildeydi (20). 

Svartengren ve ark. 1986'da işaretli teflon partikülleri kullanarak 

yaptıkları çalışmada, partiküllerin ortalama retansiyonunun hastalarda 

belirgin olarak daha fazla olduğunu buldular. Hastalığın aralıksız ol

ması ve erken yaşta başlaması klirensi daha da bozuyordu, bu bulgular 

daha çok immotil siliya sendromu ile uyum gösteriyordu (29). Currie ve 

ark.nın 1987 yılında 12 bronşektazi hastasında Tc-99m ile işaretli 

po lystyrene aerosolu kullanarak yaptıkları mukosiliyer klirens çalış

masında, bronşektazili hastalarda aerosol klirensi sağlıklı kontrolle

re oranla anlamlı olarak daha yavaş bulundu, halbuki bu hastalarda 

aerosol daha santral depozisyon gösteriyor ve hastalar daha fazla ök

sürüyordu. Branşektazi hastalarındaki klirens bozukluğu bronşektazisi 

olmayan KOAH hastalarında görülene benzerdi (10). Ashford ve ark.nın 

1988'de 20 bronşektazi hastasında yaptıkları çalışmada,aerosol akciğer 

sintigrafisinin göğüs radyografisinden çok daha duyarlı olup birçok has

tada bronkografi gereğini ortadan kaldırabi leceği sonucuna varıldı (4). 

Bronşektaziye sekonder olarak ortaya çıkan massif hemoptizide ka

nama bölgesi Coel ve ark tarafından radyoaktif işaretli alyuvarlar kul

lanılarak doğru bir şekilde tespit edilmiştir. Yazarlar bu teknikle sa

niyede 0,1 ml'ye kadar olan kanama bölgesinin saptanabildiğini ileri 

sürmektedirler (9). 
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Bronşektazi hastalarının solunum yollarında In-111 ile işaretli 

lökosit birikmesi çalışmasında 18 hastadan 16'sının solunum yolların

da 24 saat içinde işaretli l ökositler belirdi (11). Bu birikme özellik

le bilgisayarlı tomografi ile bronşektazi gösteren alanlarda oldu. BT'

de bronşektazi gösteren 55 segmentten 21 1 inde işaretli lökosit tutulma

sı olmadı ve bunların aktif olarak iltihaplı olmadığı kabül edildi. 

Bronşektazi hastalarında ventilasyon ve perfüzyon sintigrafileri 

kullanarak akciğerlerin bölgesel yapı ve fonksiyon değişikliklerinin 

araştırılması için birçok çalışmalar yapılmıştır (7,13,22,26,28,32). 

Bass ve ark. 1967 1de bronkografik tanıları olan sekiz bronşektazi 

hastasında perfüzyon ve Xe-133 gazı ile ventilasyon çalışması yaptılar. 

Daha sonra akciğerler beşer bölgeye ayrılarak bu bölgelere kantitatif 

ventilasyon/perfüzyon fonksiyon analizleri uygulandı. Genel olarak böl

gesel ventilasyon, bölgesel bronşektazinin anatomik tipi ile bağımsız 

bulundu. Akciğerlerde genel fonksiyon bozukluğu tipinden çok bronşekta

ziden etki lenmiş bölgelerin sayısı ile ilgili görünüyordu. Anormal a

lanların yaygınlığının Xe-133 ile, bronkografi ile tespit edilenden da

ha geniş olduğu bulundu (7). 

1979'da Secker-Walker ve ark. bronşektazide bölgesel akciğer fonk

siyonlarını değerlendirmek amacıyla 10 hastada perfüzyon ve ventilasyon 

çalışmaları yaptılar. Perfüzyon sintigrafilerinde bronşektazik segment

lerde kesin sınırlı perfüzyon defektleri, ventilasyon sintigrafilerin

de ise yavaş washin ve washout fazında ise uzamış retansiyon tesbit e

dildi. Sonuç olarak bronşektazide perfüzyon sintigrafileri pulmoner em

boliye benzeyen pulmoner arter kan akımı defektleri, ventilasyon çalış

ması ise hasta bölgelerde ventilasyonun yok denecek kadar azalması ve 

lober veya segmanter bronş daralmasını andıran görünümler arzettiler 

(26). 

Vandevivere ve ark. 1980'de 76 pediyatrik bronşektazi vakasından 

oluşan geniş serilerinde göğüs radyografisi, bronkografi ve akciğer sin

tigrafisini karşılaştırdılar. 16 hastada ayrıca Kr-81m ile ventilasyon 

sintigrafisi de yaptılar. Çalışmalarının sonucunda akciğer radyografi

sinin sensitivitesi %73, spesifisitesi %76, akciğer sintigrafisinin 

sensitivitesi %92 ve spesifisitesi %60 bulundu. Akciğer radyografisi ve 
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sintigrafisi birlikte değerlendirildiğinde sensitivite %96'ya ulaştı 

ve spesifisite %53'e düştü. Yazarlar çalışmalarında bu iki yöntem bir

likte değerlendirildiğinde hastaların %40 1 ında bronkografi· gereğinin 

ortadan kalkacağını gösterdiler ve akciğer sintigrafisi ve göğüs radyo

grafisisinin kombine halde değerlendirilmesinin çocuklarda bronkografi

yi gözününe alırken karar vermede en iyi yol gösterici yöntem olduğunu 

ileri sürdüler (32). 

Sutherland ve ark. 1980'de 36 bronşektazi hastasında xenon-133 

ventilasyon ve perfüzyon sintigrafilerini retrospektif olarak gözden 

geçirdiler. Bu hastalarda ventilasyonun belirgin olarak bozulduğunu, 

pulmoner arter perfüzyonunun da daha hafif olarak azaldığını tespit 

ettiler . Bronkografi ile tanı konulmuş olan hastalarında xenon çalış

malarının sensitivitesini (%89) akciğer radyografilerinin sensitivi

tesinden (%71) daha yüksek buldular . Bu araştırmacılar da radyografi 

ve sintigrafisi normal olan hastalarda bronşektazinin büyük olasılıkla 

safdışı edilebileceği ve böylece bronkografi gereğinin ortadan kalka

cağı sonucuna vardılar (28). 

Gordon ve ark. 1981 yılında çeşitli akciğer problemleri olan pedi

yatrik hastalarda krypton-81m ventilasyon\e technetium-99m perfüzyon 

sintigrafilerinin değerini araştırdılar . Bu çalışmaya katılan beş bron

şektazi hastasında bronkografi ile gösteri l en akciğer hasarının yeri 

ve yaygınlığı sintigrafilerde perfüzyon ve ventilasyon azalması bulgu

larıyla teyid edildi . Araştırmacılar ventilasyon/perfüzyon sintigrafi

sinin, kooperasyon güçlüğü çekilen küçük çocuklarda akciğer fonksiyon

larını tespit etmede özellikle yararlı olduğunu belirttiler (13). 

Rocha ve ark.nın 1987'de diskinetik siliya sendromu olan dokuz has

tayı konu alan retrospektif değerlendirmelerinde, göğüs radyografisi ve 

akciğer ventilasyon/perfüzyon sintigrafileri ile hastaların %77 'sinde 

bronşektazinin tespit edilebildiği ve bronkografi gereğinin ortadan 

kalkabileceği sonucuna varıldı (23). 

Akciğerlerin radyonüklidlerle incelenmelerinde esas alınan venti

lasyon ve perfüzyon imajları çeşitli araştırmacılar tarafından bilgi

sayar analizlerine tabi tutularak akciğer fonksiyonlarını ifade eden 
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değişik parametrelere dönüştürülmüştür (S,7,8,15,16,23,24,30,31). Böy

lece akciğerlerin fonksiyonları spirometri ile elde edilen global fonk

siyon kapasitelerinden farklı olarak radyonüklid yöntemlerle bölgesel 

olarak da değerlendirilebilir olmuştur. 

Knipping ve ark. 1955 yılında bölgesel ventilasyonu tespit etmede 

radyoaktif işaretleyici bir gazı ilk kez kullandılar ve bunun için 

xenon-133 inhlasyonu sırasında çeşitli akciğer alanlarından sayım hızı 

kaydettiler (5). 

Dyson ve ark 1960'da oksijen-15 gazını değişik akciğer alanların

da relatif ventilasyonve perfüzyonu saptamada kullandılar. İlk nefeste 

alınan oksijenin sayım hızları bölgesel ventilasyonu, izotopun bu sa

yım alanlarından uzaklaşma hızları ise bölgesel perfüzyonu ifade edi

yordu (5). 

Ball ve ark. 1962'de xenon'u bölgesel akciğer fonksiyonu için kul

lanırken yine her iki akciğer alanları üzerine dışardan üçer sintilas

yon sayıcısı yerleştirdiler ve gazın ilk nefes tutma, equilibrium ve 

washout fazlarındaki sayım hızları yardımıyla sayım alanındaki akciğer 

hacminden bağımsız bir şekilde relatif ventilasyon hesaplandı. Xenon-

133 eriyiğinin i,v. enjeksiyonu ile nefes tutma sırasında değişik ak

ciğer alanlarındaki relatif perfüzyon hesaplandı. Bu çalışmada akciğer

lerin alt bölümlerinin nispeten daha iyi ventile olduğu, ancak· total 

pulmoner kan akımının ise daha da büyük bir fraksiyonu aldığı tespit 

edildi (5). 

Bass ve ark. 1967 1de bronşektazili hastalarda yaptıkları çalışma

da her akciğer üzerine beşer sintilasyon sayıcısı yerleştirdiler ve bu 

bölgelerdeki sayımları dinamik olarak kaydettiler. Daha sonra bu sayım

ların yarıya düşmesi için geçen süre (T1/2) hesaplandı. Bölgesel venti

lasyon inhalasyondan sonra bölgesel sayımın yarılanması için geçen sü

re ile ters orantılı olduğundan, bu bölgelerin ventilasyonları V/V=T1/2 

formülü ile hesaplandı (V/V=hacim başına bölgesel ventilasyon). V/V'nin 

mutlak değeri ventilasyon biçiminden etkileneceğinden kantitatif ola

rak değerlendirmeye katılmadı ve bölgesel V/V değerleri karşılaştırıl

dı. Her hastada iyi ventile olan bölgelerin ortalama V/V değeri normal 
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• kabul edildi ve her bölge için bulunan V/V değeri bu ortalamanın yüzde-

si olarak ifade edildi (bölgesel ventilasyon indeksi)(7) . 

1970'de Hutchin ve ark.nın köpeklerde yaptıkları akciğer transplan

tasyonundan sonra ventilasyon ve perfüzyon çalışmasının değerlendiril

mesinde Xe-133 eriyik halinde bir kateterle v.cava superior içine veri

lerek kullanıldı. Bu çalışmada akciğer perfüzyonu sağ ve sol akciğerler 

üzerindeki maksimum sayım hızı ve akciğer ventilasyonu da sayım alanın

dan radyoaktivitenin uzaklaşma hızı yardımıyla değerlendirildi. Böyle

ce i.v. xenon-133 verilmesiyle akciğer greftinin efektif alveoler ven

tilasyon ve perfüzyonunun normal akciğerle karşılaştırılması oldukça 

hızlı olarak yapılabildi (15). 

Jones ve ark. 1973'de yaptıkları çalışmadat bölgesel ventilasyonun 

ölçülmesi için Xe-133'ün kullanıldığı üç tekniği karşılaştırdılar. Bun

lardan birinde Xe-133 eriyiği enjekte ediliyor, diğerinde inhale edilen 

Xe-133'ün temizlenme hızı bilinen bir ventilasyon dağılımı ile karşılaş

tırılıyor ve üçüncüsünde ise Xe-133 dağılımı akciğerlerde dengeye ulaş

tıktan sonra nefes alma ile temizlenme hızı tespit ediliyordu. Bunlar

dan üçüncü tekniğin en doğru sonuç verdiği gösterildi. Kapalı devre so

lunumla denge sağlandıktan sonra Xe-133'ün akciğerlerden uzaklaştırıl

ma hızı esas alınarak alveoler ventilasyonun belirlendiği bu teknikte 

elde edilen parametre solunum hızı veya tidal hacimden bağımsızdı (16). 

Secker-Walker ve ark.nın 1973'de yaptıkları akciğer bölgesel ven

tilasyon çalışmasında radyoaktif xenon soluyan 20 sağlıklı insanda her 

soluk başına fraksiyonel değişim hesaplandı. Ventilasyon ayakta iken 

apeksten bazale doğru yükseliyordu ve sol taraftaki ventilasyon sağ 

taraft~kine göre hafifçe daha verimliydi. Bu çalışmada washout eğrile

rinin bozuk ventilasyonu tespit etmede washin eğrilerine göre hafifçe 

daha duyarlı olduğu da görüldü (24). 

Treves ve ark'nın 1974'de yaptıkları çalışmada çocuklarda bölgesel 

akciğer fonksiyonlarını tespit etmek için Xe-133'ü hem gaz halinde in

ha1aşyon yoluyla, hem de eriyik halinde injeksiyon yoluyla kullandılar. 

Bu çalışmanın sonuçları zor kooperasyon kurulan çocuklarda ı.v. xenon 

tekniğinin yararlı gibi görünse de bazı dezavantajları olduğunu göster-
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di. Ventilasyon pulmoner atter tarafından perfüze olan akciğer bölgele

rinden gazın temizlenmesi yoluyla değerlendirildiğinde akciğerin diğer 

havalanan kısımları ortaya çıkarılmayabilir. Çünkü büyük pulmoner ar

terlerin daralması veya agenezi nedeniyle bölgesel perfüzyonun bozul

ması sonucu, bu bölgeler çok az xenon alır veya hiç almazlar. Budu

rumda ventilasyon relatif olarak korunduğu halde postperfüzyon washout 

analizi ile doğru değerlendirilemez. Ayrıca sağdan sola şant olan durum

larda intravenöz xenon'un bir fraksiyonu sistemik dolaşıma ulaşır, tüın 

dokularad~ğılırve akciğer fonksiyonlarıyla ilgisi olmaksızın akciğer

lerden oldukça yavaş bir hızla temizlenir. Böyle durumlarda ventilasyon 

dağılımı ancak bir inhalasyon çalışmasıyla değerlendirilebilmektedir 

(30). 

Van der Mark ve ark.nın 1980'de yaptıkları çalışmada Xe-133 washin 

ve washout eğrilerinin analizi için geliştirilen bir yöntemin değeri 

araştırıldı. Bu yöntemle background düzeltmesi için basit bir üstel 

fonksiyonun least-square fitting analizi kullanıldı ve bölgesel akciğer 

fonksiyon parametrelerini ölçmek için kullanılan diğer yöntemlerden en 

doğru sonuç verenin Tl/2 analizi olduğu anlaşıldı. Ancak yazarların ö

nerdiği yöntem background düzeltmesini daha doğru yaptığından bölgesel 

ventilasyon ölçümünde daha iyi sonuçlar verdini sonucuna varıldı (31). 

Bu çalışmada 

latif ventilasyon 

ventilasyon (V/V) 

kullanılan bölgesel ventilasyon analizi yöntemi (re

- V 1) Bass ve ark.nın kullandığı relatif bölgesel re 
ile benzerdir, ancak farklı olarak Bass'ın çalışma-

sında akciğer üzerine sintilasyon sayıcıları yerleştirilmesine karşılık 

bu çalışmada kompüterize gama kamaraya kayıt edilen dijital imajlar 

kullanılmıştır. Böylece akciğerler daha açık seçik olarak görülerek ıs

tenen bölgelere ayrılmıştır. Bölgelerin karşılaştırılmasında normal ka

bul edilen akciğer zonları da imajlarda normal ventilasyon gösterenler

den seçilmiştir. 

Ventilasyonun bölgesel değerlendirilmesinde görsel ve sayısal ve

rilerin birbirini tamamlayan bir tarzda değerlendirilmesi önemli dir. 

Küçük ventilasyon kusurları ancak gözle tespit edilebildiği halde ge

niş bölgelerde yapılan sayısal değerlendirmede kaybolabili rler. Buna 
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karşılık, perfüzyon veya ventilasyon gradyanındaki hafif değişiklikler 

görsel olarak farkedilecek kadar büyük olmayabilir ve ancak nümerik 

değerlendirmeye yansıyabilir. Gerçekten de bu çalışmada görsel değer

lendirme ile patolojik bulunmayan zonlardan %7'si (dört zon) kantitatif 

değerlendirmede washout gecikmesi gösterdi, iki zonda ise analog imaj

larda xenon retansiyonu görülmesine rağmen kantitatif değerlendirme 

normal sınırlar içindeydi. 

Ayrıca washout imajlarının görsel değerlendirilmesiyle akciğer 

parenkimi hakkında uzaysal (iki boyutlu) bir fikir edinilmesine karşı

lık~ kantitatif değerlendirmenin de bu ventilasyon kusurunun ağırlık 

derecesi hakkında fikir vermesi gibi bir üstünlüğü bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın istatistiksel sonuçları literatürle karşılaştırıl

dığında akciğer radyografisi için oldukça yüksek bulunan sensitivite 

(%92, Vandevivere'ye göre %73) nonspesifik radyolojik bulguların da 

patolojik gruba dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Perfüzyon sin

tigrafisinin sensitivitesi ise Vandevivere'nin bulduğu değere yakın

dır (%94 ve %92). 

Bu çalışmada çıkarılan önemli bir sonuç variköz ve sakküler bron

şektazi tiplerindeki ventilasyon bozukluğunun silendrik tipten daha 

kötü olduğuna ait kantitatif bulgudur (ortalama V 1 sırasıyla %61 ve re . 
%76). 

Bronkografide patolojik bulunan tüm akciğer zonlarının ventilas

yon bozukluğu göstermesi bu tekniğin bronkografi gerektirmeyen vakala

rı ayırmada ne kadar değerli olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ventilas

yon bozukluğu tespit edilip bronkografide normal bulunan akciğer zon

ları da bu bölgelerde henüz irreversibl bronş dilatasyonu yapmamış ak

ciğer parenkim hastalığı bulunduğu biçiminde değerlendirilebilir. 
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SONUÇ VE ÖZET 

Bu çalışmada bronkografi ile bronşektazi saptanmış 1, olguda ak

ciğerler üçer zona ayrılarak (toplam 10A zon), akciğer perfüzyon ve 

ventilasyon sintigrafisi ile ventilasyonun washout fazındaki gazdan 

temiz lenme hızını esas alan ventilasyon analizinin değeri araştırıldı. 

Bronkografik değişiklikler esas alındığında perfüzyon sintigrafi

sının sensitivitesi 0 .94, spesifisitesi 0.95 ve ventilasyon sintigrafi

sinin sensitivitesi 1.00, spesifisitesi 0.86 bulundu. 

Relatif ventilasyonun kantitatif değerlendirilmesinde variköz ve 

sakküler bronşektazide ventilasyon normalin %61 'ine, silendrik bronşek

tazide ise %76'sına kadar azalmıştı. 

Ventilasyon sintigrafisindeki washout fazı imajlarının analizi 

bronşektazinin tetkikinde en duyarlı non-invazif yöntem gibi görünmek

tedir. İmajlardaki patolojik bulgunun defekt değil de pozitif uptake 

biçiminde olması sağlam bölgelerce rnaskelenmeyi engellemekte ve değer

lendirmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Bu sonuçlarla, bronşektazi şüphesi bulunan hastalarda ventilasyon 

ve perfüzyon sintigrafileri ve ventilasyonun kantitatif sonuçlarının 

hastanın klinik durumu ile birlikte gözroünealınmasının bronkografiye 

aday olacak hastaların seçiminde ve cerrahi girişim sınırlarının belir

lenmesinde yararlı oldukları görüldü. 
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