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GİRİŞ 

Bugün hızla gelişen teknolojiye paralel olarak tıp alanında da sürekli yenilikler 

olmaktadır. Böylece, daha tedavi aşamasına girmeden, tanı aşamasında doğru 

bir yaklaşım ve hastalıkların, özellikle tümöral hastalıkların evrelendirilmesi ve 

ona göre tedavinin yönlendirilmesi mümkündür. Ardından tedaviye alınan 

cevabın, prognoz süresinin, hastalıksız sağ kalım süresinin belirlenebilmesi ve 

takip edilmesi konusunda da hasta için en iyi sonuç alınabilmektedir. 

Çeşitli hastalıklar arasında özellikle neoplastik hastalıklar önem 

kazanmaktadır. Zira doğru evrelendirme ve doğru bir takip herşeyden önce 

hastanın kendi sağlığı için belirleyici etmenlerden biridir. Bu alanda nükleer 

tıbbın da şüphesiz katkılan olacaktır. Buna yönelik olarak hasta için 

uygulanması en kolay, en az invazif olan, mümkünse en ucuz ve en pratik 

tetkiklerin oluşturulması yönünde çalışmalar devam etmektedir . 

Radyolojik göıiintüleme yöntemleri birçok soruna çözüm getirebiliyor gibi 

görünmekle birlikte daha ziyade anatomik veri sağladığından dolayı, özellikle 

fonksiyonel veri sağlayan nükleer tıp yöntemleriyle farklı çizgide 

yeralmaktadır. Yine özellikle tümöral olaylar gözönüne alındığında, tümör 

canlılığının belirlenmesi önemli bir etken olmaktadır. Dolayısıyla anatomik 

verilerden ziyade fonksiyonel veriler, yani nükleer tıbbın sağlayacağı veriler 

daha faydalı olmaktadır. 

Bizim çalışmamızda etki mekanizmasından dolayı tümöral ve imf1amatuar 

hastalıklarda yararlarulan Galyum-67 (Ga-67) kullanılmıştır. Ga-67 çeşitli 

tümörlerin canlı hücrelerinde lokalize olabilme yeteneğinde olan bir 

radyonükliddir. Dolayısıyla hastalıkların evrelendirilmesinde, nükslerin ortaya 

konmasında, tedaviye cevabın belirlenmesinde ve prognozun takibinde 

kullanılabilmektedir. Bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans 

görüntüleme (MRI) ve diğer anatomik göıiintüleme yöntemlerinin rezidüel 

dokulardaki aktif tümörü, inaktif hastalıktan ya da skar dokusundan 

ayıramadığı, normal boyutlardaki patolojik lenf nodlarmı belirleyemediği 

durumlarda, canlı tümör hücrelerinde tutulabilme yeteneğinde olan Ga-67 bu 

problemi çözebilmektedir. Özellikle malign lenfomalarda böyle 

kullanılabileceği ispatlanmasına rağmen yeteri kadar yaygınlaşamamıştır. Bu 

araştırmada Ga-67'nin lenfoma grubu hastalıklar başta olmak üzere diğer 

malign oluşumlarda ve sarkoidoz gibi benign hastaiıklarda hastaya 
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sağlayabileceği yararların araştırılması ve buna yönelik olarak daha önce 
yapılan çalışmalarla birlikte değerlendirilerek bir sonuca varılması 

planlanmıştır. 

GENEL BİLGİLER 

Ga-67 tutulumu metabolik aktiviteyi ve tümör canlılığını yansıtır. Deneysel 
tümör modeilerinde tümörün histolojik canlılığıyla ve metabolik aktiviteyle 

korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. Rejenere olan karaciğer dokusuyla 
yapılan deneysel çalışmada Ga-67 tutulumunun hücre siklusunun protein 
sentezi veya G2 fazıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir (1). 

Çinko-68 (Zn-68)'in siklotronda bombardımanı sonucu Ga-67 ortaya çıkmakta 

ve 78.1 saatlik yarı ömür sonrasında l elektron yakalayarak (electron capture) 
Zn-67'ye dönüşmektedir. Dört gama emisyonu vardır. Bunlar: 

1- 93 ke V (o/o40) 
2- 184 keV(%24) 

3- 296 ke V (%22) 
4- 388 keV(%7) 

Gama kameralarda ilk üç pencereden aynı anda foton toplanarak sayım 
istatistikleri ve görüntü kalitesi artırılır. 

Zayıf asit şelatı olan Sitrat ile birlikte enjekte edilen Ga-67' nin % 90'dan 
fazlası intravenöz enjeksiyondan sonra dolaşımda bulunan proteinlere, ön 
planda transferrin. ferritin ve laktoferrine bağlanır. Transferrine bağlanma 
konusunda afinitesi daha fazla olan demir ile yarışır. Artan demir miktarının 
Ga-67'nin kinetiği üzerine belirgin etkileri vardır; yani Ga-67'nin 
bağlanmasını, plazma klirensini, dokulardaki ve tüm vücuttaki retansiyonunu 
etkileyebilir. İntravenöz enjeksiyon sonucu vücutta geniş olarak dağılım 
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gösteren Ga-67'nin plazmada kalış süresi uzun olur. Bu yüzden verilenin 

%20'si 24 saatte hala kandadır. İlk 24 saatte böbrekler% 10-ZO'sini atar,sonra 

böbrekten atılım azalır. Kolon başta olmak üzere bağırsaktan atılımı artar. İlk 

birkaç günde l/3'ü atılır.2/3'ü daha uzun süre kalır.Karaciğer gibi normal 

dokularda Ga-67 ön planda lizozomlarda toplanır. 

Ga-67 tümörlerde hücre içi organellerde bulunan makromoleküllere bağlanır. 

Tümörde tutulum için gerekli faktörlerden biri yeterli kan akımıdır; tümör 

dokusunun perfüzyonu genellikle çevre normal dokudan daha fazladır. Aynca 

tümörlerde görülen neovaskülarizasyona bağlı kapiller permeabilite artışı da 

Ga-67'nin tutulumuna katkıda bulunmaktadır. Ga-67-Transferrin kompleksi 

hücre yüzeyinde bulunan transferrin reseptörlerine bağlanıp endositoz yoluyla 

hücreye girer. Daha sonra lizozoma taşınır, burada Ga-67 serbest kalır ve 

hücre içi proteinler olan akseptör moleküllere bağlanır (2). Tümöral dokuların 

yanında i.mflamatuar dokularda da Ga-67 tutulabilmektedir. Bu aşamada 

lökositlerin ve bakterilerin de radyonüklidi taşıması sözkonusudur (3). 

Ga-67'nin Normal Dağılım Yerleri 

Karaciğer, dalak, kemik ve kemik iliği normal dağılımın olduğu temel dokular 

olmakla birlikte geçici olarak kolonda da birikim olur. Daha az olarak lakrimal 

bezler, tükrük bezleri, naza! mukoza, ekstemal genitalia ve meme dokusunda 

da tutulum olur (Resim I): Aynca infant ve çocuklarda epinz hatlarında ve 

kafatası tabanında da Ga-67 tutulumu olur. 

Stemum ve kostalar da belirgin olarak görülmektedir. Posterior toraks 

görüntülerinde inferior skapula açı tutulumu vardır. Bundan dolayı patolojik 

akciğer tutulumu olarak değerlendirilmemelidir. Österojen stimülasyon 

döneminde meme tutulumu daha belirgin olarak görülmektedir. Normal 

ekskresyon bağırsaktan olduğu için Ga taramasına bir sınır gelmektedir. Ga 

hem feçeste hem bağırsak duvarında mevcuttur. Batındaki tutulum ertesi günkü 

çekimde yer değiştiriyor ise bu tutulum normal olarak değerlendirilmektedir, 

aksi halde tutulum sabit olarak devam ediyorsa patolojik tutulum olarak 

değerlendirilmektedir. 

Radyoterapi ya da kemoterapiden sonra siyaloadenit gelişir. Tükrük bezlerinde 

aktivite tutulumunda artış olabilir. Yine kemoterapiye bağlı olarak 
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çocuklarda.,artmış mediastinal tutuluma yol açacak timus reboundu olabilir. 

Komplikasyonsuz cerrahi yaralarda da cerrahiden sonra iki hafta boyunca 

aktivite tutulwnu görülebilir. 

Ga-67'nin tümör dokusundaki tutulumu ilk 24 saatte maksimal olmasına 

rağmen kandan ve diğer dokularda aktivitenin klirense uğraması ve lezyon 

kontrastının daha fazla olması dolayısıyla çekim 48 saat ya da daha geç olarak 

alınmaktadır. 

Ga-67'nin çeşitli organlarda meydana getirdiği absorbe edilen radyasyon dozu 

değerleri Tablo l'de görülmektedir (3). 

Tablo 1: Ga-67 Sitrat'ın çeşitli organ ve dokularda meydana getirdiği absorbe 

edilen radyasyon dozu değerleri. 

Organ rad/5 mCi mGy/185 MBg 

Alt kalın bağırsak 4.50 44.40 

O st kalın bağırsak 2.80 27.75 

İnce bağırsak 1.80 17.94 

Karaciğer 2.30 22.20 

Mide l.10 10.92 

Dalak 2.65 25.90 

İlik 2.90 29.60 

İskelet (ilik ve kemik) 2.20 22.20 

Böbrekler 2.05 20.35 

O veri er l.40 14.06 

Testisler l.20 12.02 

Tüın vücut 1.30 12.95 

Sintigrafik Teknik 

Standart çekim için 5 mCi (185 MBq) Ga-67 intravenöz verildikten 48-72 saat 

sonra görüntüler alınır.Yumuşak dokuların az olduğu ekstremi tel er için erken 

görüntü (24. saat) yeterli olabilmektedir. Göğüs ve ekstremite için 48.saat imaj 

yeterlidir. Yüksek backgroundu olan abdomen ve pelvis için 48, 72. saat 
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görüntüler daha ıyı olmaktadır. Nadiren de olsa 7. güne kadar görüntü 

alınabilir. 

Çekimden bir gün önce kolonik aktiviteyi boşaltmak için bağırsak temizliği 

yapılması önerilir. 

Birkaç saat içersinde anormal yerde birikim başlar. Fakat dolaşımdaki yüksek 

background kaliteyi düşürmektedir, gizli lezyonlar görülmeyebilir. % 30'luk 

pencere kullanılmasıyla daha fazla sayımlar toplanarak düşük rezolüsyon 

arttırılabilir. Üç şekilde çekim yapılabilmektedir: 

1- Tilin vücut tarama, 

2- Spot çekim, 

3- SPECT. 

Tüın vücut tarama 10 cm/dk. gibi yavaş bir hızla yapılmaktadır. Spot 

çekimlerde ise 500.000 sayımlık görüntüler alınmaktadır. 72. saatten sonra bu 

sayımları toplamak zor olduğundan dolayı 1 O - 15 dakikalık çekim yeterlidir. 

SPECT'te ise 360 derecelik 20-30 saniye/imaj olacak şekilde toplam 20 dakika 

yeterlidir. 

Standart 5 mci (185 MBq) doz ile tilin vücudun maruz kaldığı radyasyon 1,3 

rad (13 mGy/ 185MBq) olup en fazla olarak da distal kolonda 4.5 rad (45 

mGy) olmaktadır (3). 

Karaciğer, kemik gibi belirli dokuların üzerine gelen süperimpoze olan 

odaklar, artmış yumuşak doku tutuluınundan dolayı kaçırılabilir. SPECT ile bu 

biraz giderilebilir, ama rekonstrüksiyon yaparken de bu sefer gürültü ortaya 

çıkarak görüntü kalitesini etkileyebilir. İlk 24 saatte yoğun yumuşak doku 

aktivitesi, böbrekler, mesane genellikle görülürler. Kolonda ise hafif tutulum 

görülür. 48.saatte böbrekler iyice solar. Yumuşak doku aktivitesi azalırken 

kemik, karaciğer ve dalak belirginleşmeye başlar. Buradaki karaciğer ve dalak 

tutulumu Ga-67'nin normal tutuluşudur. 48.saate kolonun sınırları seçilebilir 

duruma gelir. 

Ga-67 tutulum mekanizması dolayısıyla çeşitli tümöral ve imflamatuar 

patolojik dokularda birikebilınektedir. Tümoral dokular arasında Hodgkin 

hastalığı ve Non-Hodgkin lenfomalar başta olmak üzere lösemiler, çeşitli 
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yumuşak doku sarkomlan, malign melanom, akciğer kanseri, mesotelyom, 
testis tümörleri, beyin tümörleri, baş ve boywı kanserleri, hepatom, kemik 
sarkomu, kolorektal karsinomda uygulama alanı bulabilınekle birlikte nispeten 

daha düşük duyarlılıkla myelom, meme karsinomu, mide kanserleri gibi diğer 

neoplastik hastalıklarda da kullanılmıştır (2). Bunun dışında imflamatuar 
patolojilerde de kullanılabilir. Göğüs bölgesinde sarkoidoz, tüberküloz, çeşitli 
viral ve fungal hastalıklar ile Pnömosistis Carinii pnömonisi; abdomende abse, 

yara enfeksiyonu, divertikülit, apandisit, pankreatit, piyelonefrit, perinefrik 
abse; kemik, eklem ve yumuşak dokularda osteomiyelit, selülit, septik 
eklemler, romatoid artrit ve toksik sinovit gibi imflamatuar eklem hastalıkları, 

diskit; aynca serebral abse, menenjit, kardiak amiloidoz, perikardit, enfekte 
venöz kateter yerleşimleri Ga-67 tutulumu gösterebilen ve belki de çeşitli 

aşamalarda tercih edilebilecek diğer lezyonlar arasındadır (3). 

TÜMÖRLER 

1969 yılında kemik ajanı olarak kullanılırken Ga-67'nin Hodgkin hastalığı olan 
bir hastanın boynunda tutulduğu görülmüş ve bu alanın patolojik lenf 
nodlanna uyduğu saptanmıştır. Bu gözlemden sonra başka tümörlerde de Ga-

67'nin tutulduğu görülınüştür. 

Primer tümor saptanmasında, tedavi planlanmasında CT, MRI ve anjio 
yapılmaktadır. Radyonüklidlerin önemi ise gizli hastalığı saptayabilmesi ve 
reseptör ekspresyon ya· da metabolizma bazında karaterize edebilmesidir. CT 
ve MR.ra kıyasla iki teorik üstünlüğü vardır: 

1-Hızlı tüm vücut görüntü imkanı, 

2-Fonksiyonel data kaydı. 

Hızlı tüm vücut tarama, fiyat ve radyasyon dozunun düşük alınası açısından 

etkili izleme yöntemidir. Sintigrafi ile odak saptanarak radyogram ile 
değerlendirilebilir. Data fonksiyonu ile tümor metabolizması, perfiizyonu ve 
yüzey reseptörleri hakkında bilgi edinilmektedir. Tümör tipine bağlı olarak Ga-

67 lokalizasyonunun derecesi ··değişmektedir. Tutulum oranı tümörün evresine 
de bağlıdır. Tümör tipi bilinse daha yararlı değerler elde edilir. 
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CT ve MRI'ın aksine ilk aşamada Ga-67 pek kullanılmaz. Bununla birlikte 

tümörün Ga-67'ye olan ilgisi hakkında bilgi alıp sonrasında kılavuz kullanım 

için yararlanılabilir. En yararlı olduğu yer lenfomalardır (Hodgkin 

hastalığında, agresif Non Hodgkin hastalığında). En yararlı olduğu bölge 

mediastinum bölgesidir. 2 cm.'den küçük olan odakları iyi yakalamaktadır. 

Süperfisiyal lenf nodlarını da iyi göstermektedir. Abdomen ve derin yapılarda 

hassasiyet azalmaktadır . . . 

Hepatoma ve bazı malign melanom metastazlarında Ga-67 iyi tutulmaktadır. 

Bazal Ga-67 taraması yapılarak tümörün Ga-67 tuttuğu gösterilirse takip 

döneminde tümörün değişimi Ga-67 ile izlenir. Fibrotik skarda Ga-67 

tutulmaz. Tümör nüksünde ise tutulmaktadır. Böylece tedaviye yanıt izlenir. 

Odak tutulumunda artış ya da yeni odak durumunda tedavi değişmektedir. 

Tutulumun giderek azalması düzelmeyi gösterir. Hastadaki remisyon açısından 

Ga-67 radyografiden daha değerlidir. Zira radyolojide kanlanmayan fibrotik, 

nekrotik doku persistan tümör sayılabilmektedir. Hastaya Teknesyum-99m, 

Ga-67 ve kontrastlı radyografi çekilecek ise sırasıyla önce Teknesyum-99m, 

sonra Ga-67 ve en son kontrastlı film çekilmesi gerekmektedir. Zira kontrast, 

Ga-67'yi bozabilir. Aynca Ga-67'nin yüksek enerjili fotonları Teknesyumu 

yutabilir. 

LENFOMA. 

Retiküloendoteliyal ve lenfatik sistemlerden kaynaklanan heterojen bir grup 

neoplazma olan lenfomanın önde gelen tipleri Hodgkin hastalığı ile Hodgkin

dışı lenfomadır. Burkitt lenfoması ve mycosis fungoides ise, daha ender 

görülen lenf oma çeşitleri arasındadır. 

HODGKİN HASTALIGl 

Lokalize veya yaygın şekillerde meydane gelebilen, nedeni bilinmeyen 

lenforetiküler proliferasyonla birlikte karşımıza çıkan kronik bir hastalıktır. 

Hastalığın vücuttaki yaygınlık derecesi kesin olarak değerlendirilmeli ve hangi 

evreda olduğu belirlenmelidir; çünkü etkili bir tedavi, böyle bir yaklaşımla 

mümkündür. Hodgkin hastalığına 1 O yaşından önce nadir rastlanır; bununla 
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birlikte doruk noktalarından birisi 15-34 yaş arasın~ öbürü ise 54 yaşından 

sonrasına isabet eden binodal bir yaş dağılımı söz konusudur. 

Teşhis, fonf bezi dokusunda veya diğer yerlerde büyük, çok çekirdekli dev 

hücrelerin (Reed Stemberg hücreleri) bulunmasıyla konur. Hodgkin 

in.filtratları heterojen olup anormal retikulum hücrelerinden, histiositlerden, 

lenfositlerden, monositlerden, plazma hücrelerinden ve eozinofillerden 

meydana gelir. Histopatolojik açıdan 4 çeşit Hodgkin hastalığı ayırd edilir: 

1- Lenfositlerin hakiın olduğu vakalar; burada az sayıda Reed-Stemberg 

hücresi ve birçok lenfosit vardır. 

2- Karışık hücrelerin hakim olduğu vakalar; burada orta sayıda Reed-Stemberg 

hücresiyle karışık bir hücre infiltrasyonu vardır. 

3- Nodüler skleroz; yoğun fibröz dokunwı dışında önceki tipe benzer. Bu 

fibröz doku polarize ışıkla karakteristik bir çift-kırma olayı sergiler ve Hodgkin 

dokusu nodüllerini kuşatır. 

4- Lenfosit açığının hakim olduğu vakalarda az sayıda lenfosit çok sayıda 

Reed-Strenberg hücresi ve aşırı bir fibrosis ya da anormal retikulum hücre 

infiltrasyonu vardır. 

Hemen bütün insanlarda servikal veya mediastinal lenfadonepati vardır, ancak 

sistemik şikayetlere rastlanmaz. Hastalığın görünürde lokalize veya bölgesel 

olmasına karşılık (klinik evre), patolojik evrenın ne olduğunu saptamak için 

daha geniş kapsamlı araşn.nnalar yapılması gerekir Hastalık 

reti.küloendoteliyal sistemde yayıldıkça çeşitli semptom ve belirtiler gelişir. 

Hastalık lenfositlerin hakim olduğu tipte veya bazen de nodüler skleroz tipinde 

olduğu gibi nispeten yavaş ilerleyebilµ- veya sessiz kalabilir; ya da karışık 

hücrelerin hakim olduğu tipteki veya lenfosit açığının hakim olduğu 

va.kalardaki gibi şiddetli, saldırgan bir seyir izler. Bunun yanısıra nodüler 

skleroz vakalannda veya karışık hücrelerin hakiın olduğu vakalarda 

intennediyer ya da orta şiddette ilerleyici bir seyirde görülebilmektedir. 

Şiddetli kaşıntı, ateş yükselmesi, gece terlemeleri ve kilo kaybı, Pel-Ebstein 

ateşi yani birkaç gün yüksek ateş, bunun ardından vücut ısısının normal veya 

düşüle olduğu dönem şeklinde tekrarlayan ateş, olabilir. Alkol alımından sonra 
hastalıklı alanda ağrı olmaktadır. Pansitopeni bazen kemik iliğinin istilasına 

bağlıdır ve genellikle lenfosit açığının hakim olduğu Hodgkin vakalarında 

görülür. Omuriliği baskı altına alan epidural tutulm~ paraplejiye neden 

olabilir. Servi.kal sempatik sinirler üzerine baskı yapılması Homer 
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sendromuna, n.laryngeus recurrens üzerindeki baskı ise larinks felcine yol 

açabilir. Sinir köklerinin haksı altında kalmasını nevralji tipi ağrılar izler. 

Tümör kitleleri tarafından karaciğer-içi veya karaciğer-dışı safra yolları 

yollarının tıkanması, sarılık yapar. Vena cava süperior üzerine baskı yapılması 

yüzde ve boyunda ödeme neden olabilir (vena cava süperior veya üst 

mediasten sendromu). Lenf akımının pelviste veya kasıkta tıkanıklıkla 

karşılaşması, bacaklarda ödem yapabilir. Trakea ·ve bronşların baskı altında 

kalması ağır bir dispneye ve hınltılı solunuma yol açabilir. Akciğer 

parankiminin tutulması lober konsolidasyonu veya bronkopnömoniyi taklit 

edebilir ve akciğerde kavite veya abse meydana gelmesiyle sonuçlanabilir. 

Pelvisteki lenf bezlerinin üreterler üzerine bastırması, idrar akışını aksatarak 

böbreğin sekonder hasarına yol açabilir. Bakteri, viıüs, mantar ve protozoon 

enfeksiyonları vardır. İlerlemiş vakalarda humoral bağımlılık (antikor yapımı) 

veya B hücrelerinin fonksiyonu azalır. Hastalar sıklıkla, sepsise bağlı olarak 

kaybedilir. 

Polimorf nüveli lökositoz, lenfositopeni, %20 kadarında eozinofili vardır, 

trombositoz da görülebilir. Hipokrom, mikositer tipte bir anemi gelişir. Serum 

demir düzeyi ile demir bağlama kapasitesi düşük, kemik iliğindeki demir 

miktarı ise yüksektir. Hipersplenizm görülebilir. Sedimentasyon, lökosit, alkali 

fosfataz düzeyi, serum haptoglobulini ve serum bakır düzeyi genellikle aktif 
hastalığı yansıtır. 

Teşhis 

Özellikle servikal olmak üzere lenf bezlerinin büyümesi, mediasten 

adenopatisi ve/veya ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı gibi semptomların bir 

arada bulunması Hodgkin hastalığını akla getirir. Ancak böyle bir teşhisin 

doğrulanabilmesi için biopsi yapılması ve karakteristik histolojik bulgularla 

birlikte Reed-Stemberg hücrelerinin ortaya konması şarttır. Lenf adenopatinin 

bulunmadığı vakalarda teşhis bazen kemik iliği, karaciğer veya daha başka bir 

parankim dokusundan yapılan biopsiyle konur. Hodgkin hastalığının 

enfeksiyoz mononükleoz, toksoplazmoz, sitomegalik inklüzyon hastalığı, 

lösemi veya Hodgkin dışı lenfoma vakalarına bağlı olarak meydana gelen lenf 

adenopatiden ayırdedilmesi zor olabilir. Bronş kanseri, sarkoidoz ve 

tüberküloz ile başlıca belirti olarak splenomegaliye yol açan diğer 
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rahatsızlıklarda görülen klinik tablo Hodgkin hastalığında.ki klinik tabloyu 

andırabilir ( 4). 

Hodgkin hastalığında evre belirlenmesi 

Teşhis sırasında hastalığın yaygınlık derecesinin tam olarak belgelenmesi, 

tedavide radyoterapi, kemoterapi veya beraberce her ikisinden hangisinin 

kullanılacağına karar vermek için gereklidir. Evrelendinnede Ann Arbor 

sistemine göre Hodgk.in hastalığında şu evreler vardır: 

Evre 1 : Hastalık yalnızca bir tek anatomik lenf bezi bölgesinde sınırlıdır. 

Evre ll: Hastalık diyafragmanın aynı tarafındaki iki veya daha fazla sayıdaki 

anatomik lenf bezi bölgesini tutmuş durumdadır. 

Evre IIl: Diyafragmanın her iki yanındaki lenf bezlerini veya dalağı tutan bir 

hastalık sözkonusudur. 

Evre IV: Hastalık kemik iliği. akciğer veya karaciğer gibi lenf bezi dışında 

kalan yerlere yayılmıştır. 

Alt Sınıf - E: Hastalıklı bir lenf bezinin yakınındaki lenf bezi dışı bir yerde de 

hastalık vardır. Örneğin servikal lenf bezleri büyümüş olan ve komşu akciğer 
parankimasının tutulmasıyla birlikte mediastinal lenf adenopatisi de bulunan 

bir Hodgkin hastası Evre IV e değil de Evre IIE 'ye girer. 

Kilo kaybı, ateş yükselmesi, gece terlemeleri gibi konstitüsyonel semptomların 

bulunması (B) veya bulunmaması (A), bu evrelerde önemli bir değişiklik 

yapmaz. Hastaların hangi evreda bulunduğunu doğru olarak belirleyebilmemiz 
için gereken bilgileri bize sağlayan çok çeşitli yöntemler vardır. Bunların 

invazif nitelik taşımayanlarında karında ve pelviste ultrasonografi, bilgisayarlı 

tomografi, Ga-67 ile çekilen vücut sintigrafisini ve kemik sintigrafilerinin 

değerli ipuçları sağladığı bilinmektedir. 

Tedavi 

Hemen bütün hastaları kemoterapi ve ışın tedavisiyle iyileştirmek mümkündür. 

Evre 1 ve Il A hastaları yalnızca diyafragmanın üst tarafındaki bütün lenf bezi 

içeren alanlara ve en azından yukarı periaortik lenf bezlerine uygulanan 
radyoterapi ile tedavi edilebilir. 
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Evre 11 B hastalan ile daha çok dalağın tutulduğu III A vakalannda sırası ile 
genişletilmiş alan ve total radyoterapi uygulanması olasılıkla en etkili 

tedavidir. Evre m B Bu vakalarda yalnızca veya radyoterapi ile birlikte 
kombine kemoterapi kullanılması gerekmektedir. 
Evre iV A B vakalannda kombine kemoterapi tercih edilir. 

HODGKİN DIŞI LENFOMA 
(Habis Lenfomalar,Lenfosarkoma ve Retikulum Hücreli Sarkoma) 

Genellikle vücudun her yanına dağılmış lenfoid hücrelerin neoplastik 
çoğalması şeklinde ortaya çıkan bir grup heterojen hastalıktır. Lenfosarkoma 
ve retikulum hücreli sarkoma deyimlerinin yerini daha yeni deyimler almıştır. 

Bu hastalıkların seyir şekli hızla ölüme götüren veya başlangıçta hastanın iyi 

tahammül edebildiği yavaşça ilerleyen tarzlarda olabilir. 

Hodgkin-dışı lenfoma (NHL ), Hodgkin hastalığına oranla çok daha sıktır. Her 

yaş grubunda görülebilir ve insidansı, ilerleyen yaşla birlikte artar. 
Sınıflandırma sistemleri, prognozlan ayn olan alt grupları birbirinden 

ayırdetmemize ve böylece tedavinin saptanmasında bize yardımcı olmaktadır. 

Hodgkin dışı lenfomalann nistopatolojik özelliklerini göz önüne alan 

Rappaport sınıflandınnası; tümörün farklılaşma derecesine ve nodülaritenin 

bulunup bulunmamasına dayanır. Büyük olgunlaşmamış hücreler" Histiosit ", 
daha küçük olanlar ise " Lenfosit " veya "Farklılaşmamış hücreler" olarak 
tanımlanır. Hodgkin-dışı lenfoma şu şekilde sınıflandırılmaktadır: 

1- Farklılaşmamış Burkitt tipi veya Burkitt-dışı (Pleomorfik) habis lenfoma. 
2- Histiositik habis lenfoma. 
3-Kanşık lenfositik-histiositik habis lenfoma. 
4-Lenfositik (iyi farklılaşmış veya az farklılaşmış) habis lenfoma. 

5- Lenfoblastik habis lenfoma. 

Yalnızca yaygın olarak görülen (1) ve (5) dışında diğer bütün sınıflar,nodüler 
veya yaygın olmak üzere alt gruplara ayrılır. Nodüler yapı, lenfoma 

infiltrasyonunun fibröz bantlarla bölüm bölüm ayrılmış olmasıdır. 

Lukes ve Collins sınıflandırması. Kaynak hücrenin göz önüne alındığı bir 
sınıflandıımadır ve Hodgkin-dışı lenfomayı T-hücreli veya B-hücreli 
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lenfomalarla bir de B-hücreli immunoblastik sarkoma olarak ayırır. T-hücreli 

(timüs-kökenli) lenfomalar arasında iınmunoblastik sarkoma ile sarma hücreli 

lenfoma (lenfoblastik lenfomaya benzer) vardır. B-hücreli (kemik iliği-kökenli) 

lenfomalar ise iyi farklılaşmış lenfosi~ plazınosi~ folliküler merkez hücreli 

(küçük ve büyük yarıklı olan veya olmayan hücre tipli) lenfomaları içerir. 

Üçüncü bir kategori de ender görülen "gerçek" histiositik (veya monosit) 

kökenli vakalar, dördüncü kategoride ise sınıflandırılması olanaksız vakalar 

yer alır. 

Hastaların çoğu hekime; servikal veya inguinal bölgeleri yada birlikte her 

ikisini ilgilendiren ve semptom vermeyen bir adenopatiyle başvurur. Büyümüş 

olan lenf bezleri kauçuk kıvamında ve ayn ayndır, daha sonra keçeleşir. 

Hastaların büyük bölümünde çok sayıda nod tunılmuştur. Mediastendeki ve 

periton-ardındaki lenf bezlerinin büyümesi, çeşitli organlarla ilgili baskı 

semptomlarına yol açabilir. Klinik tabloya lenf bezi-dışı yerlerdeki hastalık 

hakim olabilir; örneğin midenin hastalanması mide-barsak kanserini taklit 

edebilir, intestinal lenfoma ise bir malabsorpsiyon sendromuna yol açabilir. 

Histiositik lenfoma vakalarının % 15'inde ve lenfositik lenfoma vakalarırunda 

%7sinde deri ve kemikler ilk başta tunılmuş durumdadır. Histiositik lenfoma 

nadir bazı vakalarda kemiğe lokalize olarak kalabilir. Karında veya göğüs 

boşluğunda yaygın hastalık mevcut olduğu zaman lenf akımının tıkanıklıkla 

karşılaşması sonucu hastaların yaklaşık l /3'ünde şiloz assit veya plevra 

effüzyonu ortaya çıkar. Kilo kaybı, ateş yükselmesi, gece terlemeleri ve asteni, 

hastalığın yayıldığına işarettir. Yakaların yaklaşık %33'ünde başlangıçtan beri 

varolan anemi geri kalan vakalarda da eninde sonunda ortaya çıkar. Lenfositik 

lenfomaların %20-40'ında histiositik lenfomaların da % 1 O kadarında bir 

lösernik dönem sözkonusudur. Çocuklardaki Hodgkin-dışı lenfoma 

farklılaşmamış yaygın histiositik veya lenfoblastik tipte olabilir. Lenfoblastik 

tip, akut lenfoblastik lösemi'nin (T-hücreli tip) değişik bir şeklini temsil eder. 

Hastalarda sıklıkla mediastinal lenfadenopati (Stemberg sarkomu) ve vene 

cava superior sendromu vardır. 

Teşhis 

Teşhis yalnızca,eksizyonla çıkarılan dokuların histolojik muayenesi yoluyla 

konabilir. Lenf bezi normal çatısının tahribi, kapsül ve komşu yağ dokusunun 

karakteristik neoplastik hücreler tarafından istila edilmesi, genellikle 
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gördüğümüz histolojik kriterlerdir. B, T veya diğer hücre kökenini ortaya 

koymak için yapılan immunolojik çalışmalar alt-tiplerin ortaya çıkarılmasını 

sağlar, prognozu tayinde yardımcıdır ve tedavi konusunda karar verilirken 

değer taşıyabilir. 

Evre Belirlenmesi ve Prognoz 

Lokalize Hodgkin-dışı lenfoma görülebilir; ancak histolojik yapısı nodüler 

olan vakaların %90'mda ve diffiiz histolojisi olanlarında da %70'inde hastalık, 

ilk teşhis edildiği anda yayılmış durumdadır. Evre belirlenmesi, aynen 

Hodgkin hastalığındaki gibi değer taşır. Histopatolojik çalışmalar ve yüzey 

işaretleyicilerin belirlenmesi, prognozu ve hastalığın tedaviden yararlanma 

derecesini önemli ölçüde etkiler. Nodüler histolojik yapı ve genellikle B

hücreli lenfomalar olan iyi farklılaşmış lenfosit tipleri prognozun iyi olduğunu 

gösterir. T-hücreli veya lenfoblastik lenfomalar ile yaygın iyi farklılaşmamış 

lenfositik, histiositik ve farklılaşmamış tipler (bu arada Burkitt lenfoması) 

prognozları karanlık olan lenf oma grubunu meydana getirir. 

Tedavi 

İyi prognozlu Evre I veya II, radyoterapi ile iyileştirilebilir. Prognozu kötü 

olan Evre I ve Irde radyoterapi ile birlikte veya yalnız başına kemoterapi 

kullanılır. Prognoz bakımından karanlık olmayan hücrelerin meydana getirdiği 

yaygın hastalığın (Evre III veya IV) tedavisinde radyoterapi veya kemoterapiye 

başvurulur. Hiçbir semptom vermeyen ve ağrısız olan bazı vakalarda ilk başta 

tedavi gerekmektedir; ancak hemen bütün hastalarda 2-6 yıl içerisinde yavaş 

yavaş ilerleyen bir tablo yerleşir ve bu neredeyse tüm tedavi programlarına 

karşı dirençlidir. İlerlemiş vakalar kombine kemoterapi uygulamalarına cevap 

verir. T-hücresi tipindeki lenfoblastik lenfoma vakaları çocukluk dönemindeki 

akut T-hücreli lenfositik lösemi vakaları gibi yoğun kemoterapi uygulanarak ve 
bu arada merkez sinir sistemini koruyucu önlemlere de baş vurularak tedavi 

edilir. Elde olunan sonuçlar cesaret vericidir ve iyileşme oranı o/o.SO'ye 

varabilmektedir. 
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BURKİTI LENFOMASI 

Retiküloendotelial sistem ve lenf bezleri dışında kalan daha başka yerleri 
tutma eğiliminde olan, hemen hiç farklılaşma göstermeyen B-hücreli bir 

lenfomadır. Diğer lenfomaların aksine Burkitt lenfoması özel bir coğrafi 
dağılımı sahiptir. ABD'de ender görülen bu hastalık en çok merkezi Afrika'da 
kendini gösterir. Etkenin Epstein-Barr virüsü olduğunu gösteren güçlü kanıtlar 

vardır. 

Evre Belirlenmesi ve Tedavi 

A ve B evrelerinde karın dışında bir veya birçok sayıda hastalık odağı vardır. 

C Evresinde ise böbrekleri veya gonadları da tutan bir hastalık sözkonusudur. 

D Evresi de C Evresine benzer; ancak aralarında kemik iliği veya merkez sinir 
sistemi olmak üzere karın dışındaki yerlerde hastalığa tutulmuştur. Yoğun 

kemoterapi Evre A ve B vakalarının %70-80'inde, Evre C ve D vakalarının ise 
%30-40'ında uzun süren ve hastalıksız bir ömür sağlayabilmektedir. 

MYCOSİS FUNGOİDES 

Öncelikle deriyi ve bazen de iç organları tutan ender görülen kronik bir T
hücreli lenfomadır. Sinsi bir şekilde başlar. Nodüler karakter kazanır ve eninde 

sonunda da sistemik hastalığı dönüşür. Deri lezyonlarında teşhis için yeterli 
sayıda Ienfoma hücreleri yavaş yavaş toplanmaktadır. Teşhisten sonra 
beklenen ortalama yaşam- -süresi 7-10 yıl kadardır. Bazı vakalarda Sezaıy 
sendromu adı verilen lösemik bir dönem görülür. 

Ga-67 Hodgkin lenfoması (HL) ve nonHodgkin Lenfoma (NHL)'da hastalıklı 

lenf nodlarında Iokalize ol.makta, aynca kemoterapiye bağlı olarak 
tutulumunda meydana gelen değişmeden dolayı tedaviye cevabın bir 

belirleyicisi ~e olabilmektedir. Lenfomada hücre tipi önemlidir, çünkü bütün 
Burkitt lenfomalarında, bütün HL'lerde ve büyük hücreli lenfomalarda Ga-

67'nin tutulumu oldukça iyidir. Buna karşın küçük hücreli lenfomalarda 
duyarlılık daha düşüktür (2). HL'de ve hücre tipi önemli olmak üzere NHL'de 

sonuç, hastalığın evrelendirilmesine büyük ölçüde bağlıdır. Takip 
aşamalarında kontrol edebilmek düşüncesi ile· hastalığın Ga-67'yi tutup 
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tutmadığı tanı aşamasında belirlenmelidir. Ga-67 sintigrafisi bir evrelendirme 

işlemidir. Bütün vücudu tarar. Morbiditesi yoktur ve ayaktan hastalara 

uygulanabilir. Toplam duyarlılık HL ve NHL için sırasıyla %93 ve %89; 

özgüllük ise her ikisinde %100'dür. Buna karşın abdominal nod tutulumunu 

belirlemede lenfanjiografi önemli morbiditeye yol açan, yanlış pozitif 

sonuçların Ga-67 sintigrafisinden daha fazla olduğu,bazı pelvik ve 

retroperitoneal nodlann görüntülenemediği bir ·yöntemdir. Evrelendirmede 

yıllarca kullanılmış olan laparotomi ise önemli morbidite ve mortaliteye yol 

açmaktadır. Yapılan çalışmalarda remisyonlann ve abdominal nükslerin 

belirlenmesinde Ga-67'ye bir üstünlüğünün olmadığı götiilmüştür. Yine bir 

çalışmada tedavi planlamadan önce ilk evrelendirme aşamasında Ga-67'nin 

klinik kullanılabilirliği gösterilmiştir (5). Tüm vücut hakkında bilgi veren bu 

yöntem Evre rv hastalığı belirleyebilecek en avantajlı yöntemdir (6) ve HL ile 

NHL'de evrelendirme için zaruridir. 

Tedavi sonrasındaki durumun ortaya konmasında ve gerekli ise bir sonra ki 
tedavi için yeniden evrelendinne yapılmasında da ilk seçenek olan Ga-67 

sintigrafisi nüksün ve progresif rezidüel hastalığın veya fibrosis ya da skar 

dokusunun ortaya konmasında yararlıdır. Elliden fazla bir hastayla yapılan bir 

çalışmada ( 6) rezidüel hastalığın belirlenmesinde Ga-67'nin %95 özgüllük ile 

ilk sırada yer aldığı görülmüştür. 25 hastayla yapılan bir tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası çalışmasında tümörün fibrosisten ayrılmasında CT %57 ve düz 

göğüs grafisi %55 gibi düşük özgüllükler verirken Ga-67 %95 oranda özgül 

olmuştur(7). Yine bir başka çalışmada SPECT yöntemiyle çalışılan 30 hastada 

Ga-67 SPECT %93 doğruluk vermiştir (8). 3-5 kürlük tedavi sonrasında 

sintigrafınin pozitif kalması ıse tedavinin değiştirilmesi gereklilih>ini ortaya 

koymaktadır. 

Radyoterapi ya da kemoterapi sonrası Ga-67 tutulumunda oluşacak değişiklik 

tedaviye alınan cevabın belirleyicisi olabilir. Bir çalışmada tedavi sonrası 

rezidüel Ga-67 tutulumunun prognostik önemi olabileceği vurgulanmıştır (9). 

Ga-67 Hodgkin lenfoması (HL) ve nonHodgkin Lenfoma (NHL)'da hastalıklı 

lenf nodlannda lokalize olmakta, ayrıca kemoterapiye bağlı olarak 

tutulumunda meydana gelen değişmeden dolayı tedaviye cevabın bir 

belirleyicisi de olabilmektedir. Lenfomada hücre tipi önemlidir, çünkü bütün 

Burkitt lenfomalannda, bütün HL'lerde ve büyük hücreli lenfomalarda Ga-

67'nin tutulumu oldukça iyidir. Buna karşın küçük hücreli lenfomalarda 

duyarWık daha düşüktür (2). HL'de ve hücre tipi önemli olmak üzere NHL'de 
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sonuç, hastalığın evrelendirilmesine büyük ölçüde bağlıdır. Takip 

aşamalarında kontrol edebilmek düşüncesi ile hastalığın Ga-67'yi tutup 

tutmadığı tanı aşamasında belirlenmelidir. Ga-67 sintigrafisi bir evrelendinne 

işlemidir. ~ütün vücudu tarar. Morbiditesi yoktur ve ayaktan hastalara 

uygulanabilir. Toplam duyarlılık HL ve NHL için sırasıyla %93 ve %89; 

özgüllük ise her ikisinde %100'dür. Buna karşın abdominal nod tutulumunu 

belirlemede lenfanjiografi önemli morbiditeye · yol aç~ yanlış pozitif 

sonuçların Ga-67 sintigrafi.sinden daha fazla olduğu,bazı pelvik ve 

retroperitoneal nodların görüntülenemediği bir yöntemdir. Evrelendirmede 

yıllarca kullanılmış olan laparotomi ise önemli morbidite ve mortaliteye yol 

açmaktadır. Yapılan çalışmalarda remisyonların ve abdominal nükslerin 

belirlenmesinde Ga-67'ye bir üstünlüğünün olmadığı görülmüştür. Yine bir 

çalışmada tedavi planlamadan önce ilk evrelendinne aşamasında Ga-67'nin 

klinik kullanılabilirliği gösterilmiştir (5). Tilin vücut hakkında bilgi veren bu 

yöntem Evre IV hastalığı belirleyebilecek en avantajlı yöntemdir (7) ve HL ile 

NHL'de evrelendinne için zaruridir. 

Tedavi sonrasındaki durumun ortaya konmasında ve gerekli ise bir sonra ki 

tedavi için yeniden evrelendirme yapılmasında da ilk seçenek olan Ga-67 

sintigrafisi nüksün ve progresif rezidüel hastalığın veya fibrosis ya da skar 

dokusunun ortaya konmasında yararlıdır. Elliden fazla bir hastayla yapılan bir 

çalışmada ( 6) rezidüel hastalığın belirlenmesinde Ga-67'nin %95 özgüllük ile 

ilk sırada yer aldığı görülmüştür. 25 hastayla yapılan bir tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası çalışmasında tfunörtin fibrosisten ayrılmasında CT %57 ve düz 

göğüs grafisi %55 gibi düşük özgüllükler verirken Ga-67 %95 oranda özgül 

olmuştur(?). Yine bir başka çalışmada SPECT yöntemiyle çalışılan 30 hastada 

Ga-67 SPECT %93 doğruluk vermiştir (8). 3-5 kürlük tedavi sonrasında 

sintigrafinin pozitif kalması ise tedavinin değiştirilmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. 

Ga-67 Hodgkin lenfoması (HL) ve nonHodgkin Lenfoma (NHL)'da hastalıklı 

lenf nodlarında lokalize olmakta, ayrıca kemoterapiye bağlı olarak 

tutulumunda meydana gelen değişmeden dolayı tedaviye cevabın bir 

belirleyicisi de olabilmektedir. Lenfomada hücre tipi önemlidir, çünkü bütün 

Burkitt lenfomalarında, bütün HL'lerde ve büyük hücreli lenfomalarda Ga-

67'nin tutulumu oldukça iyidir. Buna karşın küçük hücreli lenfomalarda 

duyarlılık daha düşüktür (2). HL'de ve hücre tipi önemli olmak üzere NHL'de 

sonuç, hastalığın evrelendirilmesine büyük ölçüde bağlıdır. Takip 



17 

aşamalarında kontrol edebilmek düşüncesi ile hastalığın Ga-67'yi tutup 
tutmadığı tanı aşamasında belirlenmelidir. Ga-67 sintigrafisi bir evrelendinne 
işlemidir. Bütün vücudu tarar. Morbiditesi yoktur ve ayaktan hastalara 
uygulanabilir. Toplam duyarlılık HL ve NHL için sırasıyla %93 ve %89; 
özgüllük ise her ikisinde %100'dür. Buna karşın abdominal nod tutulumunu 
belirlemede lenfanjiografi önemli morbiditeye yol açan, yanlış pozitif 
sonuçların Ga-67 sintigrafi.sinden daha fazla olduğu, bazı pelvik ve 
retroperitoneal nodlann görüntülenemediği bir yöntemdir. Evrelendinnede 
yıllarca kullanılmış olan laparotomi ise önemli morbidite ve mortaliteye yol 
açmaktadır. Yapılan çalışmalarda remisyonların ve abdominal nükslerin 
belirlenmesinde Ga-67'ye bir üstünlüğünün olmadığı görülmüştür. Yine bir 
çalışmada tedavi planlamadan önce ilk evrelendinne aşamasında Ga-67'nin 
klinik kullanılabilirliği gösterilmiştir (5). Tüm vücut hakkında bilgi veren bu 
yöntem Evre iV hastalığı belirleyebilecek en avantajlı yöntemdir (6) ve HL ile 
NHL'de evrelendinne için zaruridir. 

Tedavi sonrasındaki durumun ortaya konmasında ve gerekli ise bir sonraki 
tedavi için yeniden evrelendirme yapılmasında da ilk seçenek olan Ga-67 
sintigrafisi nüksün ve progresif rezidüel hastalığın veya fibrosis ya da skar 
dokusunun ortaya konmasında yararlıdır. Elliden fazla bir hastayla yapılan bir 
çalışmada (6) rezidüel hastalığın belirlenmesinde Ga-67'nin %95 özgüllük ile 
ilk sırada yer aldığı görülmüştür. 25 hastayla yapılan bir tedavi öncesi ve 
tedavi sonrası çalışmasında tümörün fibrosisten ayrılmasında CT %57 ve düz 
göğüs grafısi %55 gibi düşük özgüllükler verirken Ga-67 %95 oranda özgül 
olmuştur(?). Yine bir başka. çalışmada SPECT yöntemiyle çalışılan 30 hastada 
Ga-67 SPECT %93 doğruluk vermiştir (8). 3-5 kürlük tedavi sonrasında 

sintigrafinin pozitif kalması ise tedavjnin değiştirilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

Radyoterapi ya da kemoterapi sonrası Ga-67 tutulumunda oluşacak değişiklik 
tedaviye alınan cevabın belirleyicisi olabilir. Bir çalışmada tedavi sonrası 

rezidüel Ga-67 tutulumunun prognostik önemi olabileceği vurgulanmıştır (9). 

İMFLAMATUAR HASTALIKLAR 

GÖGÜS: İmflamatuar göğüs .patolojilerinde Ga tutulumu hayli fazladır. Ama 

çoğu zaman X-Ray ya da CT ile tanınabilir ve Ga-67'ye gerek kalmaz. En 
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değerli kullanım alanı aktif interstisiyal imflamasyondur. Kronik bazal 

değişiklikler ve radyografik olarak konmaktadır. Bunlarda Ga-67 pek izlenmez 

(İnaktif evrede). Aktif imflamasyon başlarsa Ga-67 bunu iyi gösterir. Sensitif 

olmakla birlikte nospesifiktir. 

Sarkoidozda bilateral biler tutulum ve akciğer parankim bozukluğu 

saptanabilir. Kemoterapötiklere bağlı toksik iınflamatuar reaksiyon da 

gösterilebilir. Bunların en iyi bilineni Bleomisin akciğer toksisitesidir. 

Bunlarda diffiiz akciğer tutulumu olur. Antiaritınik Aıniodarone gibi ilaçlar da 

interstisyel imflamasyon yapabilir. Pnömosistis Carinii infeksiyonu gibi akut 

diffüz pnömonide de kullanılır (fokal, diffüz). Radyografinin normal olduğu 

erken aşamada Ga-67 hayli pozitif olarak görülmektedir. TBC, viral, fungal 

hastalıklarda da Ga-67 pozitif olarak göıiilebilmektedir (3). 

ABDOMEN: Abdominal absede CT üstündür. Bazı durumlarda ultrason ve 

MRI daha iyi görüntü vermektedir. Ancak bunlar yetersiz kalınca Ga-67 

devreye girmektedir. Abse, infeksiyon, divertikülit, apandisit , piyelonefrit ve 

perinefritik abseyi Ga-67 gösterebilmektedir. Fakat 48 - 96. saat çekim süresi 

akut hastaya uymamaktadır. Ayrıca bağırsak aktivitesi de bir dezavantajdır. 

Cerrahi kesi, dren ve tüp yerinde de gösterilebilmektedir. Ancak böyle minör 

imflamatuar olaylarda fizik muayene ile beraber değerlendirilmelidir. 

İmflamatuar bağırsak hastalıklarında da kullanılmaktadır. Ancak İndium-111 

daha iyi görüntü vermektedir (3). 

KEMİK, EKLEM, YUMUŞAK DOKU(3): 

KEMİK: Normal büyüme plağından iyileşen kırığa kadar, Paget's hastalığını 

dahi gösterebilmektedir. Osteomiyelitte de Ga-67 kullanılabilir. Ancak kemikte 

Ga-67 nadir olarak kullanılmaktadır. 

YUMUŞAK DOKU: Selülit gibi yumuşak doku infeksiyonlarında da sonuç 

iyidir. Osteoıniyelit ile süperimpoze olan durumlarda MDP'li kemik sintigrafisi 

ile birlikte değerlendirilmelidir. 

EKLEM: Septik artrit, romatoid artrit ve toksik sinovitte görünüm birbirine 

benzemektedir. Diskitiste görünüm MDP'ye yakındır. Disk boşluğunda ve 
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arti.küler tutulumda Ga-67 kullanılmaktaydı. Ancak MRI çıktıktan sonra Ga-67 

geri planda kalmıştır. 

DİGER :Serebral abse, menenjit, infarkt olaylarında Ga-67'nin pek önemi 

yoktur. Ancak CT ve MRI göstermemişse düşünülebilir. Miyokardiyal abse, 

kardiak amiloidoz, in:filtratif lezyonlar ve valvülleri tutan büyük abselerde eko 

yapılmaktadır. Ancak yetersiz kalınca Ga-67 denenmektedir. Perikarditte kalbi 

çevreleyen perikard boşluğuna uyan rim tarzında artmış Ga-67 tutulumu 

olmaktadır. Aynca infekte venöz kateterler ve vasküler greft protez 

infeksiyonlarında da Ga-67 tutulmaktadır. 

SARKOİDOZ 

Biyolojisi bilinmeyen ve çok sayıda sistemi tutabilen granülomatöz bir 

hastalıktır. Histolojik olarak çeşitli organ veya dokularda epiteliyolid 

tüberküller vardır. Semptomlar, lezyonların bulunduğu yere ve derecesine 

bağlı olarak ortaya çıkar. Nedeni bilinmemektedir. Tek bir tahrik edici etken

ömeğin bir yavaş virüs ya da çeşitli etkenler tarafından harekete geçirilen 

bozuk bir savunma reaksiyonu- sarkoidozdan sorumlu olabilir; bu bakımdan 

genetik faktörler de önemli bir rol oynayabilir. Sarkoidoz daha çok 20-40 

yaşlar arasında ve en fazla da A vrupa'nın kuzeyinde yaşayanlarla ABD'li 

zencilerde görülen bir hastalıktır (10). 

Patoloji 

Karakteristik bulgular nekroze olmayan veya pek az nekroza uğrayan, tam 

anlamıyla kaybolabilen ya da fibrosis yönünde ilerleyebilen, çok sayıda, 

kazeifikasyon göstermeyen epiteliyoid granülomalardır. Bunlar daha çok 

mediastinal ve perif erik lenf bezlerinde, karaciğerde, gözlerde ve deride; daha 
seyrek olarak da dalak, kemikler, eklemler, iskelet kası, kalp ve merkezi sinir 

sisteminde görülmektedir. 

Semptomlar ve Belirtiler 

Semptomlar bazen hiç görülmeyebilir ya da hafif veya ağır olabilir. Tutulan 

organın fonksiyonları aktif granülomatöz hastalık veya sekonder fi.brosis 

sonucu aksamış olabilir. Ateş yükselmesi, kilo kaybı ve eklem ağrıları; ilk 
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semptomlar olabilir. Devamlı ateş, özellikle karaciğerin tutulmuş olduğu 

vakalarda görülür ve genellikle semptom vermez. Pek farkedilmeyen lenf 

bezlerinde bile karakteristik tüberküller bulunabilir. 

Mediastinal lenfadenopati genellikle, rutin göğüs fi1mlerinde farkedilir. 

Radyolojik olarak bilateral biler ve sağ paratrakeal adenopati patognomoniktir; 

adenopati bazen tek yanlı olabilir. Yaygın · akciğer infiltrasyonları 

adenopatiye eşlik edebilir veya ondan sonra ortaya çıkabilir. Bu in:filtrasyon 

radyolojik olarak ince buzlu cam görünümü verebilir, retiküler ya da miliyer 

lezyonlar şeklinde gözükebilir veya metastatik tümörleri andıran büyük 

nodüller veya birleşmiş infiltrasyonlar şeklinde farkedilebilir. Farkına 

varılacak bir adenopatiyle birlikte olmayabilen akciğer lezyonlarına genellikle 

öksürük ve dispne eşlik eder; ancak bu semptomlar da pek hafif olabilir veya 

bulunmayabilir. Akciğerde fibrosis, kistik değişiklikler ve cor pulmonale; uzun 
zaman devam eden, ilerleyici sarkoidozun nihai sonucudur. 

Plak,papül ve derialtı nodülleri şeklindeki deri lezyonları, kronik sarkoidoz 

vakalarında çoğu zaman mevcuttur. Burun ve konjunktiva mukozalarında 

granülomlar meydana gelebilir. Ateş yükselmesi ve eklem ağrılarıyla birlikte 

erythema nodosum'a sık rastlanır. 

Perkütan biyopsi yoluyla muayene edilen hastaların % 70'inde, hatta hiçbir 

semptom vermeyen, karaciğer fonksiyon testleri normal olan kimselerde bile 

karaciğer granülomaları vardır. Hastaların %20'den daha azında 

hepatomegali dikkati çeker. Portal hipertansiyon ve özefagus varisleriyle 

birlikte ilerleyici ve ağır karaciğer fonksiyon bozuklukları, seyrek 

görülmektedir. 

Granulomatöz uveitis, vakaların %15'inde görülür; genellikle ilci yanlıdır ve 

tedavi edilmediği takdirde sekonder glokom sonucu önemli görme kayıplarına 

yol açabilir. Retinada periflebite, gözyaşı bezlerinin büyümesine, konjunktiva 

infiltrasyonlarına ve keratitis siccaya zaman zaman rastlanmaktadır. 

Miyokardın tutulması angina. konjestif yetmezlik veya öldürücü iletim 

anomalilerine neden olabilir. Hastalarda akut poliartrit göze çarpabilir; 

eklemlerin çevresindeki kronik şişlik ve hassasiyete, parmak kemiklerindeki 

değişiklikler eşlik edebilir. Merkezi sinir sisteminin tutulması herhangi bir 

şekilde karşımıza çıkabilir; ancak en çok kafa çiftleriyle ilgili felçler, özellikle 

yüz felci görülmektedir. Hastada diabetes insipidus ortaya çıkabilir. 
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Hiperkalsemi ve hiperkalsiüri böbrek taşlarına veya nefrokalsinoza neden 

olarak daha sonra böbrek yetmezliği yapabilir; ancak prednizon tedavisi 

sayesinde kalsiyum metabolizmasındaki bozukluklar daha az ve daha hafif 

olarak görülmektedir. 

Laboratuvar Bulguları 

Lökopeni, sıktır. Hiperglobulinemi olabilir. Serumdaki ürik asit düzeyleri de 

çoğu zaman yüksektir, ancak gut nadir görülür. Karaciğerin tutulması sonucu 

serum alkali fosfataz seviyesi yükselmiş olabilir. Gecikmiş aşın duyarlılık 

reaksiyonlarında azalma karakteristiktir; ancak ikinci dereceden bir tüberkülin 

testinin negatif sonuçlanması, tüberküloz komplikasyonundan uzaklaştırır. 

Akciğer fonksiyon testlerinde kısıtlanma, kompliyans azalması ve difüzyon 

kapasitesinde azalma olur. Bronşların içlerini ilgilendiren lezyonların 

bulunmadığı vakalarda, ağır akciğer fibrosisinin geliştiği geç dönem vakalar 

dışında solunum herhangi bir engelle karşılaşmadığından; karbondioksit 

retansiyonu pek görülmez. Akciğer fonksiyonlarının seri halinde ölçülmesi 

sayesinde tedavinin sonuçları ve hastalığın seyri hakkında fikir edinmek 

mümkündür. 

Teşhis 

Semptom vermeyen bir hastada göğüs filmlerindeki tipik bulgulara dayanılarak 

klinik teşhis konabilir; ancak vakaların %10 kadarında olduğu gibi; yukarıda 

anlatılan belirti ve semptomların bulunduğu vakalarda akciğer filmleri normal 

bile olsa sarkoidoz varlığından kuşkulanılmalıdır. Semptomların mevcut 

olduğu ve kortikosteroid tedavisinin 4üşünüldüğü vakalarda doku biyopsisi 

yapılmalı ve alınan örnek mikrobiyolojik ve histolojik açıdan incelenmelidir. 

Deri, lenf bezi, gözkapağı konjunktivası gibi yerlerde bulunan yüzeye! ya da 
ele gelen lezyonlardan alınan biyopsi örneklerinin % 87'sinde pozitif sonuç 

elde edilmektedir. 

Fizik muayene sonuçları negatif olduğu takdirde, sarkoidozun histolojik 

kanıtlarını elde etmek için başlangıçta başvurulacak en iyi yöntem, fiberoptik 

bronkoskopla transbronşiyal biyopsi uygulamaktır. Akciğer filmlerinde 

yalnızca infiltrasyon veya biler adenopati bulunan vakaların o/o60-90'ında bu 

yöntemle, granülomaları ortaya çıkarmak mümkün olmaktadır. Eğer fiberoptik 

bronkoskopi yapmak olanağı yoksa ya da uygulama granülomalann varlığını 
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göstermezse; daha başka yerlerden biyopsi yapmak gerekir. Bu yerlerin 

başlıcaları mediastinoskopi ile girilen mediasten; interkostal biyopsi yoluyla 

erişilen akciğerler veya iskelet kasıyla konjuktivadır. İskelet kasıyla 

konjuktivadaki biyopsi yerleri rastgele seçilir. Karaciğer biyopsisi de vakaların 

%70'inde granülomaların varlığını ortaya çıkarabilen yararlı bir yöntemdir. 

Teşhis sırasında tek bir organdaki yerel sarkoid reaksiyonları ve enfeksiyonu 

ya da aşın duyarlılığa bağlı olarak meydana gelmiş bulunan granülomaları 

sarkoidoz sanmamak gerekir. Kuşkulu vakalarda birkaç yerdeki granülomaların 

histolojik incelemesi yapılmalıdır. Sarkoid bir dalak veya lenf bezi ekstresinin 

intradermal zerkinden 4 hafta sonra ortaya çıkan granülomatöz reaksiyona 

dayanan K weim reaksiyonu vakaların o/o50-60'ında pozitif sonuçlanmaktadır. 

Sarkoidoz vakalannın serumlarında angiotensini dönüşüme uğratan enzim 
düzeyi muhtemelen makrofajlardaki faaliyete bağlı olarak önemli ölçüde 

yükselmiş durumdadır. Doku düzeyleri akciğer dokusundan çok sarkoid lenf 

bezlerinde yüksektir. Sarkoidoz vakalarının %60'ında iki standart 
deviasyondan daha büyük yükselmeler saptanır. Ancak bu tüberküloz veya 

lenfoma vakalannın da %10 kadarında görülen bir bulgudur. Bu nedenle söz 

konusu enzim düzeyinin yüksek bulunması teşhis bakımından sınırlı bir değere 

sahiptir. Ancak bu düzey sarkoidoz vakalarında hastaların seyrini izlemek 

açısından yararlı bir yol göstericidir. Ayırıcı teşhiste tüberküloz ön planda yer 

alır Bununla birlikte aspergillosis ve cryptococcosis sarkoidoz 

komplikasyonu olarak giderek daha sık karşımıza çıkmaktadır. Ayırıcı teşhiste 

Hodgkin hastalığı da göz önünde tutulmalıdır. Hodgkin hastalığının hangi 

evrede bulunduğunu anlamak için yapılan karaciğer biyopsilerinin o/o5 

kadarında tipik sarkoid granülomalar bulunmasının iki hastalığın aynı zamanda 

bir arada mı bulunduğunu yoksa neoplazmaya karşı beliren bir sarkoid 

reaksiyonu mu yansıttığını kesin olarak.söylemek olanaksızdır. 

Hastalığın Seyri ve Prognoz 

Hastalığın kendiliğinden iyiye doğru gitmesi ve tamamen ortadan kalkması 

mümkün olduğundan tedavinin etkilerini değerlendirmek kolay değildir. 

Yoğun biler adenopati ve yaygın infiltrasyonlar bir kaç ay veya yıl içerisinde 

tamamen ortadan kaybolabilir. Yakaların %10 kadarında mediastendeki lenf 

adenopati birçok yıl boyunca hiç değişikliğe uğramaksızın varlığını 

sürdümıektedir. Yakaların üçte birinde hastalık tamamen ortadan kalkar. Diğer 

üçte birlik bir dönemde iyileşme olur, ancak geride sekeller bırakır. Kalan üçte 

bir vakada ise giderek ilerleyen hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Mortalite 
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oranı o/o51in altındadır. Yavaş yavaş şiddet kazanaıı ve akciğer yetersizliği., 
pulmoner hipertansiyon ve cor pulmonale gibi olaylara yol açan akciğerdeki 
fibrosis önde gelen sakatlık ve ölüm nedenidir. Aspergillosis şeklindeki 

komplikasyona bağlı olarak meydaııa gelen akciğer kanamaları sıklık 

bakımından ikinci sırada yer alan ölüm nedenidir. 

Tedavi 

Kortikosteroidler semptomların ortadaıı kalkmasını, fizyolojik aksaklıkların 

düzelmesini ve olumlu yöndeki radyolojik değişiklikleri hızlandırır. Ancak 5. 
yıldan sonra kortikosteroid tedavisi gören ve görmeyen hastalıkları birbirinden 
ayırdetmek imkansızdır. Semptom vermeyen hiler veya periferik adenopati 
durumunda tedavi gerekmez. Verilen kortikosteroid dozu azaldığında veya 
ilacın verilmesi tamamen durdurulduğunda klinik muayenenin, radyolojik 
kontrollerin ve akciğer fonksiyonlarını belirleyen muayenelerin sık sık 

tekrarlanması gerekir. İsoniasid, methotreksat ve klorambusil zamaıı zaman 
sarkoidozda etkili olmaktadır. 
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MATERYAL ve METOT 

Çalışma materyalini 1992-1995 yıllan arasında çeşitli neoplastik ve 
imflamatuar hastalık ön tanılan ve tedavi takipleri amacıyla Ga-67 tüm vücut 

sintigrafisi çekimi için İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı'na 
başvuran, yaş ortalaması 42.39±10.56 olan (11-70), 19 erkek ve 20 kadın 
olmak üzere toplam 39 hasta oluşturmuştur. Bütün hastalardan elde edilen 
ayrıntılı anamnez, fizik bulgular, hemogram, tam idrar tetkikleri, bioşimik 

inceleme, EKG, akciğer radyografisi gibi rutin tetkiklere ek olarak, hastalık 
tipine göre periferik yayma, kemik iliği aspirasyonu ve biopsisi, ultrasonografi, 
bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, mediastinoskopi, 

endoskopi, bronkoskopi, i.mmun fenotipleme yanında, sintigra:fik olarak bazı 

hastalara Tc-99m MDP tüm vücut kemik sintigrafisi ve her bir hastada 1-3 Ga-
67 tüm vücut taraması olmak üzere toplam 46 çalışma uygulanmıştır. 

Hastaların 3 l'i lenfoma olup tiplere göre dağılımı 9'u Hodgkin, 22'si non
Hodgkin lenfoma şeklindedir. Dokuz Hodgkin hastasından 4'üne tedavi öncesi 
Ga-67 taraması (toplam 4 çekim), diğer 4'üne tedavi sonrası Ga-67 taraması 

(toplam 5 çekim) ve birine ise hem tedavi öncesi, hem tedavi sonrası birer 
tarama olmak üzere toplam 11 Ga-67 tüm vücut taraması yapılmıştır. 

Yirmiiki non-Hodgkin lenfoma hastasından 13'üne 13 tedavi öncesi Ga-67 
taraması, 7'sine 9 tedavi sonrası Ga-67 taraması ve diğer 2'sine ise 2 tedavi 

öncesi, 3 tedavi sonrası olmak üzere toplam 27 Ga-67 tüm vücut taraması 

yapılmıştır. 

Çalışma grubunda 6 sarkoidoz hastası yer almıştır. Her bir hastaya tanı amaçlı 
olarak toplam 6 Ga-67 tüm vücut taraması yapılmıştır. 

Aynca mide adenokarsinoması olan 2 hastaya da 2 Ga-67 tüm vücut taraması 
yapılmıştır. 

Çalışma için kullanılacak radyonüklid, 3 m1 volüm içerisinde 5 mCi (185 

MBq) carrier-free Ga-67-Sitrat (Nordion Europe S.A.) içeren, enjeksiyona 

hazır flakon halinde sağlanmış ve hasta başına 5 mCi intravenöz yoldan 
enjekte edilmiştir. Çekimler enjeksiyondan sonraki 24., 48. ve gerekli görülen 
vakalarda 72., 96. ve 120. saatlerde de ahnmış, çekimlerden önceki gecelerde 

bağırsak boşaltıcı girişim uygulanmıştır (Per oral 250 ml X-M solüsyonu ile). 
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Görüntüler, hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken orta enerjili, geniş görüntü 
alanlı, genel amaçlı kolimatör takılı olan Siemens Orbiter 7500 Gama Kamera 
ile anterior baş-bo~ toraks, abdomen, posterior toraks ve bel bölgesinden 
alınmıştır. 500.000 sayımlık statik görüntüler analog imajlar halinde 
radyografik filmlere ve dijital imajlar halinde Microdelta bilgisayara 
kaydedilmiştir. Sayımların düşük olduğu çekimlerde süreler her bir görüntü 
için 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Görüntüler iki nükleer tıp uzmanı ile birlikte değerlendirilmiştir. Planar 
görüntülerde fizyolojik dağılım yerleri (Resim 1) dışında kalan alanlardaki 
artmış fokal aktivite tutulumunun olduğu odaklar patolojik kabul edilmiştir. 

Karaciğer, dalak, kemik ve kemik iliği gibi nonnal dağılımın olduğu dokular 
yanında, daha az olarak lakrimal bezler, tükrük bezleri, nazal mukoza, 
ekstemal genitalia ve meme dokusunda da tutulum olur. Aynca infant ve 
çocuklarda epifiz hatlarında ve kafatası tabanında da Ga-67 tutulumu olur. 
Nonnal ekskresyon bağırsaktan olduğu için, geçici olarak kolonda da birikim 
olur. Ga-67 hem feçeste hem bağırsak duvarında toplanır. Batındaki tutulum 
ertesi günkü çekimde yer değiştiriyor ise bu tutulum nonnal olarak 
değerlendirilmektedir, aksi halde tutulum sabit olarak devam ediyorsa patolojik 
tutulum olarak değerlendirilmektedir. 

Elde edilen bulgular klinik muayene, rad.yolojik ve patolojik bulgularla 
karşılaştınlarak Ga-67'nin etkinliği belirlenmeye çalışılıruştır. Lenfoma 
grubundaki hastalar, histopatolojik tipler esas alınmak suretiyle, sadece tedavi 
öncesi, sadece tedavi sonrası ve hem tedavi öncesi hem de sonrası olacak 
şekilde kendi aralarında değerlendirilmiştir. Sarkoidoz ve mide 
adenokarsinoması olan hastalara tanı aşamasında sintigrafik tetkik yapılıp, elde 
edilen bulgular diğer tanı yöntemlerinin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo 2: Hastaların klinik ve laboratuar özelliklerine göre dağılımları. 

Hasta Y ~/Cins Tanı Ga-67 CT USG X-ray MRI Patoloji Skopi 

TK 16E HD +,N +,+ + + 

ss llK HD + + + + 

HG 18E HD + + + + + + 

BD 35E HD + + N + 

BG 57E HD + + + 

NG 22E HD + + N + 

KP 42K HD +,+ +,+ N + N 

SG 43E HD N N N + 

MS 42K HD + + 

BA 35K NHL +,+,+ + + 

BS 26E NHL N,+ + + + 

NA 52K NHL + + N + + 

İT 43E NHL + + + + + 

to 25E NHL +,+ N + 

SK 57K NHL + + 

GY 65K NHL + + + 

HC 32E NHL N + ++ 
MÇ 67E NHL N N + 

HT 62K NHL + + + 

NŞ 41K NHL N + + 

İB 33E NHL + + + 

ZÔ 35K NHL + + + + + 

RD 18E NHL + + + N + + 

AY 70E NHL +,+ + + 

NÔ 64K NHL + + + N + 

NU 55K NHL + + N + 

NÇ 41E NHL + + 

sc 66K NHL + + N + 

Fİ 52K NHL + + + 

EÔ 69E NHL + + + 

MT 20E NHL + + + + 
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Tablo 2 devamı: 

Hasta Yaş/Cins Tanı Ga-67 CT USG X-ray MRI Patoloji Skopi 

NK 27K SRK. + + + + + 
EK 23K SRK. + + N + 
ZÔ 55K SRK. + N + 
NB 31K SRK. + + N N + + 
CD 37E SRK. + + + 
iB 40E SRK. + + + 
TÇ 63K Md.Ca + + N + + 
NM 32K Md.Ca + + + + + 

(HD: Hodgkin hastalığı; NHL: Non-Hodg.kin lenfoma; SRK.: Sarkoidoz; 

Md.Ca: Mide kanseri) 

Dokuz Hodgkin hastasından dördü kliniğe ilk defa başvuran ve klinik olarak 

lenfoma düşünülerek tetkikleri planlanan hastalar olup her birine Ga-67 tüın 

vücut taraması yapılmıştır. Bu hastaların birinde (HG) X-ray grafıde bilateral 

hiler dolgunluk görülmüş, CTde ise multipl mediastinal LAP'ler saptanmıştır. 

Ga-67 ile yapılan taramada sağ biler bölgede ve sağ asendan kolon 

flexurasmda patolojik aktivite birikimi belirlenmiştir. Bir diğer hastada (BD) 

CT ile mediastinal ve intra abdominal LAP'ler belirlenmiş ve yine Ga-67 ile 

buralarda tutulum olmuştur. Fizik muayene ve CT tetkiki ile sol aksiller alanda 

LAP'lerin saptandığı bir hastada da (BG) Ga-67 tutulumu gözlenmiştir. Tedavi 

öncesi taramaların yapıldığı dördüncü hastada (SG) ise toraks CTsi, batın 

USG'si ve kemik iliği biopsisi normal iken aksiller lenf nodu biopsisiyle 

Hodgkin hastalığı tanısı konmuş, Ga-67 taraması ile hepatomegali belirlenmiş 

olup 1 cm'den küçük çaplı olan aksiller lenf nodunda Ga-67 tutulumu 

olmamıştır. 

Hodgkin hastalarından bir tanesinde (KP) hem tedavi öncesi hem tedavi 

sonrası Ga-67 taraması yapılmış, her iki çalışmada da, CT ile teyid edilen 

patolojik lenf nodlarında aktivite tutulumları olmuştur (Resim 5). 

Bu gruptaki kalan dört hastada sadece tedavi sonrası takip amaçlı Ga-67 

çalışmaları yapılmıştır. Bu hastalardan birinde (SS) X-ray grafide ve toraks 

CTsinde patolojik olarak belirlenen mediastinal lenf nodu kitlesi Ga-67'yi 

konsantre e1miştir. Bir diğer hastada da (NG) yine tedavi altında olan ve CT ile 
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saptanan mediastinal lenf nodları Ga-67'yi tutmuştur. Tedavi sonrası tarama 
yapılan bir başka hastada (MS) aksiller ve servikal patolojik lenf nodlan 

aktiviteyi konsantre etmiştir. Bu gruptaki son hastada da (TK) mediastinal 
patolojik lenf nodlarının tedavi sonrası takipleri için yapılan iki Ga-67 
çalışmasından birincisi pozitif bulunurken dört ay sonra yapılan ikinci 

taramada remisyona uyan normalleşme saptanmıştır. 

Non-Hodgkin grubunda 13 hastaya tedavi öncesi değerlendirme amacıyla 13 
Ga-67 taraması yapılmıştır. Bir hastada (İT) CT ile batın bölgesinde LAP 

saptanmış, endoskopik olarak alınan mide biopsisinde lenfoplazmositer 
infiltrasyon saptanmış ve diyafragma üstünde patolojik odak görülmemiştir. 

Mediastinal lenf nodlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan Ga-67 

çalışmasında sağ biler bölgede aktivite tutulumu görülmüştür. Bir diğer 

hastada (SK) bilateral hiler LAP düşündüren radyonüklit tutulumu olmuştur. 

Kemik iliği aspirasyonu ve biopsisiyle lenfositi.k in:filtrasyon saptanan ve 
bilateral plevra! efüzyonun olduğu bir hastada (MÇ) Ga-67 taraması normal 
sonuç vermiştir. Bir başka hastada (HT) ultrason ile splenomegali ve 
paraaortik LAP saptanmış, akciğer grafısi ile sağ hemitoraksta parakardiak 
infiltrasyon görülmüş ve lenf nodu biopsisiyle NHL tanısı konmuştur. Bu 

hastada Ga-67 ile dalakta yoğun aktivite tutulumu, sol alt servikal lenf nodu 
tutulumu, parahiler bilateral aktivite tutulumu saptanmıştır. Kemik sintigrafisi 
ve spinal MR ile yaygın kemik metastazlarının olduğu bir hastada (İB) Ga-67 

ile kranyumda ve diğer iskeiet sisteminde yaygın tutulum görülmüş, Lomber 1 
ve 2. vertebraların sol pediküllerinde lirik lezyona ait hipoaktif alanlar 
izlenmiştir (Resim 4). Bir başka hastada (ZÖ) CT ve ultrason ile saptanan sol 
perihiler kitle, paraaortik LAP'ler ve hepatosplenomegali ile Ga-67 

taramasında paraaortik bölgede LAP tutulumu, multipl pelvik LAP tutulumu, 
sol böbrekte tutulum ve sol akciğer bazali ile orta segmentte patolojik aktivite 
tutulumu saptanmıştır (Resim 2). Batın bölgesinde yaygın LAP paketlerinin 
olduğu bir hastanın (RD) Ga-67 taramasında tfun batın bölgesinde yaygın 
olarak, dalak bölgesinden başlayarak tüm batına yayılan, paraaortik lenf 
nodlarını da içeren multipl fokal aktivite tutulumları saptanmıştır. Primer dalak 

lenfoması belirlenip cerrahiye sevk edilen bir hastada (NÔ) Ga-67 
çalışmasında porta hepatis bölgesinde LAP düşündüren aktivite tutulumu ve 

dalağa uyan alanda nonhomojen aktivite tutulumu belirlenmiştir. Batın CT 'de 
retroperitoneal LAP ve barsak cidarında kalınlaşma gözlenen ve ince barsak 
lenfoması saptanan bir hastada (NU) Ga-67 taraması ile splenomegali ve ince 

barsak alanında yoğun aktivite tutulumu gözlenmiştir. Bağırsak boşaltıcı 
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gınşım uygulanmasına rağmen, ertesi gün alınan görüntülerde aktivite 

tutulumu 'devam etmiş ve patolojik kabul edilmiştir. Ultrason ile splenomegali 
ve adenopati belirlenen bir başka NHL hastasında (SC) batında orta hatta Ga-
67 tutulwnu saptanmıştır. Toraks CT ile bilateral aksillar, mediastinal ve 

pretrakeal patolojik lenf nodlan, batın CT ile splenomegali ve paraaortokaval 

LAP saptanan bir hastada (Fİ) Ga-67 taraması ile mediastinal bölgede 
radyonüklid tutulumu saptamnıştar. Bir diğer hastanın (EÔ) splenomegalisi ve 
batındaki serbest asit sonrası splenektomi yapılmış, multikisti.k böbrek hastalığı 
belirlenmiş, immün fenotipleme ile NHL tanısı konmuş ve Ga-67 taramasında 

sağ anterior torakal 5. kostada ve her iki böbrekte patolojik aktivite tutulumu 
saptanmıştır. Bu gruptaki son hastada (MT) ise hepatosplenomegali ile birlikte 
servikal, supraklaviküler ve inguinal LAP belirlenmiş olup Ga-67 çalışmasında 
batın bölgesinde yoğun aktivite tutulwnu olmuş ve laparatomi sonrasında 

intestinal lenfoma tanısı konmuştur (Resim 3). 

NHL grubundaki iki hastaya hem tedavi öncesi hem tedavi sonrası Ga-67 
taraması yapılmıştır. Bunlardan birinde (BA) tedavi öncesi yapılan çalışmada 

tilin vücutta multipl, fokal, düzgün sınırlı aktivite tutulumlan saptanmış ve CT 
ile toraks ile abdomende saptanan yumuşak doku lezyonları ile uyumlu olduğu 
görülmüştür. Sağ fossa iliaka ve batın orta hatta yer kaplayıcı lezyonlara ait 
tutulumlar belirlenmiştir. Hastanın tedavi sonrası yapılan takip çekimlerinden 

birincisinde yumuşak dokularda tarif edilen lezyonlar kaybolmuş, sağ fossa 
iliaka'daki lezyonda nispeten azalmış olmakla birlikte aktivite tutulumunun 
devam ettiği görülmüş, diğer yer kaplayıcı lezyonlar ise silinmiştir. Beş ay 

sonra yap~an ikinci takipte ise tüm vücut yumuşak dokularında yaygın olarak 
fokal aktivite tutulum sahaları yeniden belirlenmiştir (Resim 6). Diğer hastada 
(AY) tedavi öncesi bilateral biler ve mediastinal, bilateral aksiller LAP 
tutulumlan ile birlikte sol akciğer bazalinde parankima! tutulum ve 
splenomegali saptanmıştır. Tedavi sonrasında yapılan taramada sol akciğer 
bazalinde gözlenen lezyonlar sebat etmekle birlikte diğer lezyonların silindiği 

görülmüştür. 

Sadece tedavi sonrası taramaların yapıldığı hastalardan birinde (BS) ilk Ga-67 
taraması normal iken bundan dört ay sonra yapılan taramada bilateral hiler, 
mediastinal ve paraaorti.k LAP gösteren patolojik tutulumlar saptanmıştır 

(Resim 7). Tedavi sonrası tarama yapılan bir başka hastada (NA) sol hiler ve 
sol akciğer bazali ile dalağın üst kısmında fokal Ga-67 tutulumu belirlenmiştir 

ve bu patolojik odaklar CT ile teyid edilmiştir. Bir başka hastada (İO) tedavi 
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sonrası takip amaçlı yapılan iki taramanın ilkinde sol 5. ve 8. anterior 
kostalarda, ikincisinde ise sol 5. anterior kostada patolojik birikim saptanmış, 

sağ femur proksimal ucunda kemik iliği invazyonunu düşündüren hipoaktif 
lezyon dikkati çekmiştir. Bir diğer hastada (GY) tedavi sonrası takipte boynun 
her iki tarafında, her iki aksiller, hiler ve paraaortik bölgede, sol sakroiliak 
bölgede iki odak halinde ve sağ inguinal bölgede patolojik aktivite tutulumlan 
belirlenmiştir. Ultrason ile hepatosplenomegali ve multipl LAP saptanan bir 

başka hastada (NÇ) Ga-67 ile bunlara ek olarak sağ biler yoğun tutulum 
görülmüştür. Kalan iki hastada (HC ve NŞ) ise tedavi sonrası yapılan tüın 

vücut taramaları normal olarak bulunmuştur. 

Çalışma grubundaki hastalardan 6'sı sarkoidoz düşünülerek tanı amaçlı Ga-67 

sintigrafisi uygulanan hastalardan oluşmuştur. Bunlardan birincisi (NK), X-ray 
gra:fide bilateral hiler dolgunluğu olan, bronkoskopide her iki ana bronşta 
papül tarzında kabarıklıklar ve sağ orta lobda ödem olan, mediastinoskopide 
tüberküloid tarzda granülomatöz lezyonların olduğu ve CT'de mediastinal, 
hiler LAP olup Ga-67ile bilateral hiler tutulum olmuştur (Resim 8). X-ray 
grafınin normal olduğu bir hastada (EK) aksiller, inguinal LAP ve karaciğerde 

sarkoidoz lehine granülomatöz değişiklikler saptanmıştır. CT'de subkarinal ve 
retrokaval LAP belirlenmiş, Ga-67 ile sol akciğerde fokal aktivite tutulumu 
olmuştur. Bir diğer hastada (ZÖ) akciğerde hafif interstisyel fibrotik 

değişiklikler ve biopsi ile gösterilen granülomatöz hepatit yanında deri biopsisi 
ile sarkoidoz tanısı konmuş ve akciğer, göz. böbrek, karaciğer ve deride 
sarkoidoz varlığı kabul edilmiş, Ga-67 taramasında ise bilateral biler tutulum 

yanında böbreklerde patolojik aktivite tutulmu saptanmıştır (Resim 10). Bir 
hastada (NB), merkezi sinir sistemi aktivasyonlu olup deri biopsisi ile tanısı 
konan sarkoidoz belirlenmiş, Ga-67 il~ bilateral hiler ve mediastinal patolojik 
aktivite tutulumu olmuştur. P-A akciğer grafide yer yer nodüler görünümün 
izlendiği ve lenf bezi biopsisi ile sarkoidoz tanısı konan bir başka hastada 
(CD) bilateral biler, sağ supraklaviküler ve sol inguinal patolojik LAP'lere 

uyan aktivite tutulumu olmuştur (Resim 9). Son sarkoidoz hastasında (İB) CT 
ile bilateral hiler LAP saptanmış ve bu sahalarda Ga-67 birikimi olmuştur. 

Son iki hasta histopatolojik olarak mide adenokarsinoması tanısı almıştır. 

Bunlardan birinde (TÇ) CT' de retroperitoneal LAP, laparatomide ise mide 

küçüle kurvaturunda kitle saptanmıştır. Buna uyan bölgede ve paraaortik lenf 
nodlan sahasında patolojik aktivite tutulumu olmuştur (Resim 11). Diğer 

hastada (NM) ise CT ile paraaortik LAP ve mide biopsisi ile mide karsinomu 



31 

tanısı konmuş, bu hastada Ga-67 batın orta hatta ve retroperitoneal lenf nodu 

bölgesinde patolojik aktivite tutulumu saptanmıştır. 

Daha sonra her bir hasta grubunda; 

D=GP/(GP+ YN) 
ô =GN/(GN+ YP) 

D: Duyarlılık 

Ö: Özgüllük 
GP: Gerçek Pozitif 
GN: Gerçek Negatif 
YP: Yanlış Pozitif 
YN: Yanlış Negatif 

formülleri kullanılarak duyarlılık ve özgüllük hesapları yapılmıştır. 
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TARTIŞMA 

Nükleer tıp yöntemleri çeşitli patolojik durumların ortaya korunası ve 

tedavinin takip edilmesinde diğer göıüntü yöntemlerine göre değişiklik 

gösterir. Nükleer tıpta kullanılan radyofarmasötiklerden Ga-67, çeşitli tümöral 
ve imflamatuar patolojilerin ortaya konmasında oldukça faydalı olmaktadır. 
Ga-67 Hodgkin hastalığı ve Non-Hodgkin lenfoma gibi lenfoma grubu 

hastalıkların evrelendirilmesi ve tedaviye cevabının ortaya konınasında 

kullanım alanı bulmuş, ayrıca çeşitli yumuşak doku sarkomları, malin 

melanom, akciğer kanserleri, mezotelyoma, testis tümörleri, beyin tümörleri, 
baş-boyun bölgesi kanserleri, kolorektal karsinom, kemik sarkomu, hepatoma 
ve meme kanserleri gibi çeşitli neoplastik durumların ortaya konmasında 
değişen duyarlılıklarla bilgiler sağlamıştır (2). İm:flamatuar hastalıklar 

arasında; sarkoidoz, aktif interstisyel hastalık ve diğer bazı granülomatöz 
enfeksiyonlar; abdomende divertikülit, apandisit, piyelonefrit vb. yanında 

imflamatuar bağırsak hastalığı; kemik, eklem ve yumuşak dokularda 

osteomyelit, selülit, artritler ve toksik sinovit; aynca myokardial abse, 
amiloidoz, valvüler abseler, perikardit, greft protez enfeksiyonlarında Ga-

67'nin kullanılabildiği ve yararlı bilgi verebildiği bilinmektedir (3 ). 

Ga-67'nin kullanıldığı klinik durumlar arasında lenfoma grubu hastalıklar ilk 

sırayı almaktadır. Bugün tercih edilen, lenfomanın Ga-67 tutan histolojik tipte 
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, bir bazal Ga-67 çalışmasının 

yapılmasıdır. Zira, Burkitt lenfoma, Hodgkin hastalığı ve büyük hücreli 
lenfomaların neredeyse tamamı Ga-67'y1 tutabilirken, küçük hücreli 
lenfomaların saptanmasında tekniğin duyarlılığı daha zayıf olmaktadır (2). Bu 
şekilde, hastalığın evrelendirilmesinde Ga-67'nin değerinin olmadığını belirten 
ve tedavi sonrası yararlarından bahseden yazılar ( 11) yanında, tedaviyi 
yönlendirip radyasyon tedavi planını değiştirebileceğinden dolayı 

evrelendirme işleminin önemli bir parçası olması gerektiğini ifade eden yazılar 
da vardır (2). Herşeye karşın, tedavi sonrası (a) rezidüel kitlenin 
değerlendirilmes~ (b) hastalıksız sağkalım süresi ve toplam sağkalım 

oranlarının önceden tahmini, ( c) devamlı klinik remisyonu takiben olabilecek 

nüksün teşhis edilmesi ve ( d) tedavi protokoluna verilecek cevabın 

çabukluğunun değerlendirilmesindeki potansiyel kullanımı, bugünkü uygulama 
alanlarını oluşturmaktadır ( 11 ). Ga-67 ve SPECT sistemi biraraya 
getirildiğinde ise oldukça yüksek duyarlılık ve özgüllük oranları elde 
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edilmektedir. Bir grup çalışmada Hodgkin hastalığı için %93 ve Non-Hodgkin 

lenfoma için %89 duyarlılık ve her ilcisi için %100 özgüllüğün sağlandığı 
belirtilmektedir (6, 12, 13). 

Bizim çalışmamızdaki hastaların 31 'i lenfoma hastası olup bunlardan 4 
Hodgkin ve 13 Non-Hodgkin lenfoma hastasına sadece tedavi öncesi bazal Ga-
67 taraması yapılmıştır. Bu hastalardan 15'inde Ga-67 tutulwnu olmuş, %88 

toplam duyarlılık sağlanmıştır (% 75 Ho~ %92 Non-Hodgkin için). Bu 
hastalarda söz konusu lezyonlar CT ile de gösterilebilirken Ga-67 tutulumu 
saptanmayan vakalarda CT de normal olmuştur. Bwılardan birinde kemik iliği 
aspirasyonu ve biopsisi ile lenf oma infiltrasyonu saptanırken, aksiller lenf 

nodu biopsisi ile tanı konan diğerinde CT de normal sonuç vermiştir. Ga-67 
tutulumu olanlar arasında mediastinal, aksiller, intraabdominal, servikal ve 
inguinal lenf nodu tutulumlarına ek olarak ince bağırsak lenfoması, kolon 
infiltrasyonu, yaygın kemik invazyonu, dalak ve karaciğer de Ga-67 

tutulumunun yoğun olduğu dokular arasında yer almıştır. Bekerman ve 
ark.mediastinal hastalığın saptanmasında %96 duyarlılık ve %80 özgüllük ile 

abdominal ve pelvik LAP'ların belirlenmesinde yaklaşık %60'lık özgüllükten 
bahsetmekte iken (14) bizim çalışmamızda tfun bu bölgelerdeki patolojik lenf 

nodları % 1 OO'lük duyarlılık ve özgüllükle belirleruniştir. Yine onların 

çalışmasında, Ga-67'nin normaldeki dağılımından dolayı splenik ve hepatik 
tutulumların saptanmasında sırasıyla %52 ve %38'lik duyarlılık bulunurken 
bizim çalışmamızda bu organlardaki bütün patolojiler doğru olarak 
saptanmıştır. Jing ve ark. memeyi tutan malign lenfomaların oldukça ufak bir 
yüzdesini oluşturan bir primer meme lenfoması vakasında Ga-67 kullanarak 
SPECT çalışması ile sağ aksilla ve sağ intemal mammaria lenfatik zincirlerine 
ek olarak sağ meme bölgesindeki primer lezyonun aktiviteyi konsantre ettiğini 

belirlemişlerdir (15). Yani iyi bir teknikle uygulandığında lenfoma hastalarının 
izlenmesinde Ga-67'nin sağlayacağı bilgiler kaçınılmaz olmaktadır. Buna 

karşın, kemik iliği infiltrasyonu saptanan bir Non-Hodgkin hastası ile aksiller 
lenf nodu biopsisi ile Hodgkin hastalığı tanısı konan bir diğer hastada ise 

aktivite tutulwnu olmaması Ga-67 çalışma tekniklerinin geliştirilmesi 

ihtiyacını doğurmaktadır. 

, 

Ga-67'nin yararlılığına örnek oluşturacak 3 hastalık bir lenfoma grubunda hem 

tedavi öncesi, hem de takip aşamalarında olmak üzere toplam 7 çalışma 

yapılmıştır. Bunlardan bir Hodgkin ve bir Non-Hodgkin hastasında tedavi 
öncesi yapılan taramaya kıyasla tedavi sonrası çalışmasında LAP 
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tutulumlarında görülen azalma; aynca yaygın yumuşak doku ve LAP 
tutulumlan bazal çalışmada saptanıp tedavi sonrasında lezyonların çoğunun 
kaybolduğu, fakat nü.ks oluşumunun üçüncü taramada yeniden saptandığı bir 
T-hücre deri tutulumlu lenfoma hastası tedavi takibindeki Ga-67 etkinliğine iyi 
örnekler oluşturmuştur. Bu grupta patolojik rapor edilen odaklar, CT sonuçlan 
ile tam korelasyon göstermiştir. Tedavi sonrası tutulum azalmasının ise 
tümöral dokudan ziyade residüel dokudan dolayı olup iyileşmeyi yansıttığına 
dair kaydedilen çalışmalar vardır (16, 17, 18, 19). 

Sadece tedavi sonrası Ga-67 taraması yapılan 11 hastada 14 çalışma elde 
edilmiştir. Bunlardan 8'ine birer çalışma yapılmış ve 6'sında tedavide 
manipülasyon gerektiren aktivite tutulumu olmuştur. İki hastada ise tedavi 
sonrası taramalar normal olup klinik remisyon ile uygunluk göstermiştir. Bu 
hastalardan birinde CT, büyük ama aktif tümör dokusu içermeyen LAP'i yanlış 
pozitif olarak rapor etmiştir. Diğer üç hastanın ikisinde tedavi sonrası yapılan 
ilk taramalarda patolojik tutulum saptanıp tedavi manipüle edilmiş ve ardından 
yapılan taramalarda birinde normal Ga-67 çalışmasıyla uygunluk gösteren 
klinik remisyon sağlanırken, diğerinde patolojik tutulum devam ederek 
prognoz açısından uyarıcı bilgi sağlamıştır. Bu hastaların sintigrafik bulguları, 
CT ile uyumlu olup remisyondaki LAP, CT ile gerçek negatif, patolojik olanı 
ise gerçek pozitif rapor edilmiştir. Son hastada tedaviyi takip eden ilk taramada 
CT ile patolojik hiler LAP belirlenirken 1 cm'den küçük olması dolayısıyla 
sintigrafik olarak gösterilememiştir. İkinci takip sintigrafisinde ise 1 cm'den 
büyük hale gelen hiler LAP'ın yoğun Ga-67 tuttuğu görülmüş ve bu aşamada 
daha agresif tedavi gerektiren klinik tablo ortaya çıkmıştır. Bütün bu veriler, 
lenfoma hastalarının yönlendirilmesinde Ga-67 taramasının üstünlüğünü 

göstermiş ve literatür verileriyle uygunluk göstermiştir. 

Ga-67 genellikle lenfoma grubu hastalıklarda çok kullanılmakla birlikte bunun 
dışındaki çeşitli neoplastik hastalıklarda da değişen duyarlılıklarla bilgiler 
verebilmektedir. Gastrointestinal sistem kanserlerinde de %65'e varan 
duyarlılıkla bile olsa Ga-67 kullanılmıştır (2). Normal fizyolojik 
ekskresyondan dolayı anormal birikimlerin değerlendirilmesi zor olmakla 
birlikte 96. ya da 120. saatte alınabilecek görüntüler yararlı bilgiler verebilir. 
Bizim çalışmamızdaki mide adeno kanseri olan iki hastada, cerrahi-patolojik 
sonuçlarla da teyid edilen, tümöral dokuda ve retroperitoneal LAP'larda 
belirgin Ga-67 tutulumu olmuştur. Bu odaklar CT ile de gösterilebilmiştir. 
Bizim bulgularımız, Ga-67'nin kullanılabileceği durumlara örnek olması 
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açısından önemlidir. Aynca çeşitli yumuşak doku sarkomlaf4 malign 
melanom, akciğer kanseri, mesotelyoın, testis tümörleri, beyin tümörleri, baş

boyun kanserleri, hepatom, kemik sarkomu gibi neoplastik hastalıkların 

yanında, daha düşük duyarlılıkla myelom ve meme kanserinde de çeşitli 

zamanlarda Ga-67 kullanılmıştır (2). 

Tutulum mekanizması dolayısıyla tümöral oluşumların yanında imflamatuar 

lezyonlarda da Ga-67 tutulumu olabilmektedir. Bizim çalışmamızda da 6 

sarkoidoz hastasında Ga-67 çalışması yapılmıştır. Bunlardan sarkoidoz, 
etiyolojisi tam bilinmeyen bir multisistem hastalığı olup kazeifikasyon 
göstermeyen epitelioit hücreli granülomlar tipiktir (20). Sarkoid lezyonların 
Ga-67'yi tutma mekanizması olarak epitelioit hücrelere karşı oluşan aktif T- ve 

B-lenfositlerin etkisi olduğu düşünülmektedir(2 l ). Bu klinik tabloda sıklıkla 
bilateral biler lenfadenopati. pulmoner infiltrasyon yanında lakrimal ve parotid 
bezlerinde de aktivite tutulumu olması oldukça tipiktir (21, 22). Bunun dışında 
tutulum yerine bağlı olarak karaciğer, dalak, deri, kemik, iskelet kası, miyokart 

ve nazofaringeal bölgede de Ga-67 birikimi saptanabilir (23). Ga-67'nin 
intratorasik lenf nodlannda simetrik ve üniform dağılımıyla ortaya çıkan 
lambda patemi (% 72) sıklıkla birlikte olduğu, lakrimal ve anormal tükrük bezi 
tutulumuna bağlı panda paterninin (%62) birarada olduğu ve sadece 

sarkoidozda bu şekilde saptandığı bir çalışma Sulavik ve ark.ca açıklanmıştır 
(22). Onların çalışmasında yalnızca lambda patemi sarkoidoz tanısıyla oldukça 
yüksek uyum göstermekle birlikte göğüs grafısindeki bilateral simetrik biler 
lenfadenopati ile birlikte olan panda patemi de sarkoidoz tanısıyla yüksek 

uyum göstermiştir. Sarkoidoz tanısında bu şekilde spesifik sonuçlara dair 
yayınlanmış bir bilgi olmamakla birlikte bizim çalışmamızdaki iki hastada da 
göğüs grafisi bulgusuyla birlikte lambcla ve panda patemi de görülmüş aynca 

bunlardan birinde sağ subfrenik ve sol inguinal bölgede de LAP düşündüren 
fokal aktivite tutulumları olmuştur. Bunun dışındaki hastalardan asimetrik de 
olsa bilateral biler LAP'a uyan Ga-67 tutulumu olmuş, ikisinde aynca akciğer 
parankiminde patolojik aktivite tutulumu olmuştur. Aynca bu hastaların 

tümünde hiler LAP'ler CT ile de gösterilmiştir. Ga-67 ile tüm vücudun 
taranabiliyor olması ve tedaviye cevabın izlenmesinde aktif imflamatuar 

dokuyu gösterebilmesi, Ga-67'nin avantajlarıdır. Göğüs gra:fisinde ya da CT'de 
patolojik bulgu olmasa bile özellikle hiler bölgede Ga-67'nin tutulumu, 
simetrik dağılım gösterdiğinde, sarkoidoz hakkında uyarıcı olabilmektedir. 

V anhagen ve ark. yeni bir çalışmada İndium-111 octreotide ile çalıştıkları 13 

sarkoidoz hastasında patolojik lenf nodlarında aktivite tutulumu görmüşler, 
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aynca tedaviden faydalanan hastalarda ikinci çalışmada tutulumun 
kaybolduğunu, tutulumun devam ettiği hastalarda ise beklenen iyileşmenin 
olmadığını belirlemişlerdir (24). Bizim olgulanmızında gösterdiği. gibi 
sarkoidoz hastalarında patolojik odakların belirlenmesi ve tedaviye cevabın 
saptanmasında nükleer tıp yöntemleri faydalı bilgiler sağlayabilir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada lenfoma grubu hastalıklar daha ön planda olmakla birlikte, mide 

adeno karsinoması olan bir grup hasta ve ayrıca benign imflamatuar lezyon 

gruplarına örnek olarak çalışmaya sarkoidoz vakaları dahil edilmiştir. 

Hastalarda Ga-67 ile tilin vücut statik sintigrafik çekimleri elde edilmiştir. 

Dokuzu Hodgkin ve 22 'si Non-Hodgkin olmak üzere 31 lenfoma grubu 

hastaya ek olarak iki mide adeno karsinoması ve altı sarkoidoz hastası 

çalışmada yeralmıştır. Hastaların bazılarında kendilerine tanı aşamasında 

tedavi öncesinde çekimler uygulanmış, bir grup hastaya hem tedavi öncesi hem 

de tedavi sonrası takip amaçlı çekimler uygulanmış, bir başka grup hastada ise 

yalnızca tedavi sonrası alınan cevap ve eğer varsa rekürrans araştırılmıştır. 

Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçları şu şekilde değerlendirmek mümkündür: 

1- Yalnızca tedavi öncesi çalışma yapılan 17 lenfoma hastasından 15'inde Ga-

67'nin tilin lezyonlarda tutulduğu görülmüş ve lezyonları gösterme duyarlılığı 

%88 olarak hesaplanmıştır. (Hodgkin %75, Non-Hodgkin %92). Pozitif 

bulunan vakalar arasında Ga-67'nin mediastinal aksiller intraabdominal 

servikal ve inguinal lenf nodu tutulumlarına ek olarak ince barsak lenfoması, 

kolon in:filtrasyonu, yaygın kemik invazyonu, normal tutulum sahaları arasında 

olmakla birlikte inflitrasyonun olduğu karaciğer ve dalak lezyonlarının da 

belirgin bir aktivite tutulum farkıyla gösterebilmek mümkün olmuştur. Elde 

edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla uygun duyarlılıklar göstermektedir. 

Tedaviden sonraki takip aşamalarında remisyonun, tedaviye cevabın ya da 

rekürransın değerlendirilmesi amacıyla, lezyonun histolojik tipinin Ga-67'yi 

tutan tipte olup olmadığının önceden belirlenebilmesi için bir bazal çalışma 

elde edilmesi daha yararlı olabilmektedir. 

2- Bir Hodgkin ve iki Non-Hodgkin olmak üzere toplam üç lenfoma hastasına 

hem tedavi öncesi ve hem de tedavi aşamalarında çekimler uygulanmıştır. Bir 

önceki maddeye göre değerlendirildiğinde; bu hastalarda, tedavi öncesinde 

yoğun aktivite tutulumunun olduğu patolojik odakların, tedaviyi takiben 

aktivite tutulumunda azalma gösterdiği ve bunun hastanın genel durumuyla ve 

tedaviye cevabıyla aynı paralelde olduğu gözlenmiştir. Üçüncü hastada, tedavi 

öncesi yapılan taramada görülen yaygın tutulumların (T hücreli deri lenfoması) 

tedaviyi takiben kaybolduğu görülmüş, fakat rutin olarak yapılan takip 

çalışmasında hastanın klinik durumuyla aynı paralelde olacak şekilde yeniden 

birçok odakta yaygın olarak lenfoma lezyonları ortaya çıkmıştır. Tedavi öncesi 
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bazal tarama yapılarak lenfomanın Ga-67'yi tutan tipte olduğunun belirlendiği 

ve tedavi sonrası çekimde tutulumların takip edildiği üç hastalık bu grup, Ga-
67'nin lenfoma grubu hastalarda kullanılabilmesi yönünde uygun bir örnek 

oluşturmaktadır. 

3- Bir grup hastaya ise sadece tedaviden sonraki takip aşamasında Ga-67 
taramaları yapılmıştır. Ga-67 çalışmasında tutulum görülen ve tedaviye 
beklenen cevabın beklenen sürede alınmadığı hastalarda tedavi manipüle 

edilerek başka kombinasyonlara yönelinmiş ve bu hastaların önemli bir 
kısmında yeni tedavi protokolü ile istenilen klinik cevaba ulaşılmıştır. Bu 
sonuçlar Ga-67'nin klinik kullanım ve tedavinin yönlendirilmesi ve hastanın 

takip edilmesi açısından önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

4- Lenfomanın dışındaki bir çok malign hastalıklarda da Ga-67 
kullanılabilmektedir. Bizim çalışma grubumuzda buna örnek olarak mide 
adenokarsinoması olan iki hastada Ga-67 çalışması yapılmış ve hastalarda hem 
primer tümörlerde hem de retroperitoneal lenf nodlarında belirgin Ga-67 

tutulumunun olduğu görülmüştür. Daha sonra cerrahi-patolojik sonuçlarla 
birlikte değerlendirilerek mide adeno karsinomasının Ga-67'yi tuttuğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

5- Bir grup imflarnatuar hastalıklarda da Ga-67 kullanılabilmektedir. Bunların 
başında kronik granülomatöz bir hastalık olan sarkoidoz gelmektedir. 

Sarkoidozda özellikle panda ve lambda paternlerinin elde edilmesi (Panda: 
Bilateral lakrimal bez ve tükrük bezlerinde aktivite tutulumunun olması, 

Larnbda: Bilateral biler lenfadenopatilerde tutulum olması) bu patolojinin 
tanısını kuvvetlendirmektedir. Bi~ çalışmamızdaki bütün sarkoidoz 
hastalarında bu patemlerle paralel olarak aktivite tutulumları görülmüştür. 
Bilateral simetrik biler lenfadenopatideki görünüm sarkoidoz tanısıyla oldukça 
yüksek korelasyon göstermektedir, aynca akciğer grafisinde bilateral simetrik 

hiler lenf adenopatinin elde edildiği vakalarda panda paterninin de sintigrafik 
olarak gözlenmesi sarkoidoz tanısıyla yüksek korelasyon gösterebilmektedir. 
Yine lenfoma grubu hastalıklarda olduğu gibi sarkoidoz grubunda da tedaviye 

verilen cevabın saptanmasında ve daha sonraki takip aşamalarındaki Ga-67'nin 
önemli bir yeri vardır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Ga-67 tfun vücut taraması yapıl~ 3 l'i lenfoma grubu 2'si mide 

karsinoması ve 6'sı sarkoidoz olan toplam 39 hastanın tedavi öncesi ve tedavi 

sonrası takip aşamalarında sintigrafik çalışmaları yapılarak bu yöntemin tanıya 

katkısı aynca t~davi sonrası değerlendinneler üzerindeki faydalan 

araştırılmıştır. 

Çalışma için her hastaya 5 mCi (185 MBq) Ga-67 İV enjeksiyon yoluyla 

uygulanmıştır. Enjeksiyondan sonraki 24 ve 48. saatlerde ve gerekli görülen 

durumlarda 72.,96. ve hatta 120. saatlerde rutin olarak anterior baş-boyun, 

toraks ve abdome~ posterior toraks ve bel bölgesinden görüntüler alınmıştır. 

Çekimlerden önceki gecelerde barsak boşaltıcı girişim uygulanmıştır. Daha 

sonra Ga-67'nin fizyolojik tutulum yerlerinin dışında yoğun aktivite tutulumu 

gösterdiği odaklar belirlenerek elde edilen sonuçların hastaların takibine olan 
katkısı araştırılmıştır. 

Otuzbir lenfoma hastasından 9'u Hodgkin 22'si Non-Hodgkin hastasıdır. 

Bwılann l 7'sine yalnızca tedavi öncesi Ga-67 çalışması yapılarak lezyonu 

gösterme duyarlılığı araştırılmış ve ortalama o/088 bir duyarlılık elde edilmiştir. 

Toplam 3 hastadan oluşan bir grupta yapılan hem tedavi öncesi hem tedavi 

sonrası olmak üzere toplam 7 çalışma sonunda hepsi Ga-67'yi tutan tipte olan 

lenfoma hastaların tedaviye verdiği cevap, tedavi sonrası görülen iyileşme ve 

daha sonraki nüks çalışmasında hastanın klinik durumuyla Ga-67 

çalışmalarının oldukça yüksek korelasyon gösterdiği ortaya çıkmıştır. Onbir 
hastalık son grupta ise sadece tedavi sonrası çalışmalar yapılmış ve bunlarda 

tedavinin yönlendirilmesi tedavi sonrası erken dönemlerde tedavi değişimini 

gerektirebilecek ihtiyaçların ortaya konmasında Ga-67'nin etkinliğine örnek 

oluşturabilecek sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen tfun veriler bir araya 

getirildiğinde öncelikle lenfomanın Ga-67'yi tutan tipte olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla bazal Ga-67 çalışması yapılması gerekliliği ortadadır. 

Burkit lenfoma, Hodgkin hastalığı ve büyük hücreli lenfomaların neredeyse 

tamamının Ga-67'yi tuttuğu bilinirke~ küçük hücreli lenfomalarda bu tekniğin 

duyarlılığının düşük olduğu da dikkati çekmektedir. Tedavi öncesi 

evrelendimıe yapılırken Ga-67'nin yararlılığı konusunda çeşitli tartışmalar ve 

çelişkiler vardır. Yine de Ga-67'nin önemi tedavi sonrası takipte yönlendirici 

olması amacıyla bazal çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Bunlara ek olarak 

tedavi sonrasında rezidual kitlenin belirlenmesi, hastalıksız sağ kalım 
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sürelerinin ve toplam sağ kalını oranlarının önceden tahmin edilebilmesi, 

devamlı klinik remisyonu takiben ortaya çıkabilecek rekürransın 

saptanabilmesi ve tedavi protokolüne verilecek cevabın çabukluğunun 

· belirlenmesindeki potansiyel kullanımı Ga-67'yi özellikle lenfoma grubu 

hastalıkların takibinde önemli bir yere oturtmaktadır. 

Bugün birçok radyolojik görüntüleme yöntemleri diğer neoplastik hastalıklarda 

yeterli düzeyde kullanılabilmektedir. Yine de, aktif tümör dokusundaki 

büyüme ya da küçülmenin izlenmesi, veya tümör canlılığının ortaya korunası 

gerektiğinde Ga-67 kullanılabilir. Bizim çalışmamızda mide adeno 

karsinoması olan ve retroperitoneal lenf adenopatisi olan iki hastada belirgin 

radyonüklid tutulumları olduğu gözlenmiştir. Bunun dışında literatürde Ga-

67'nin çeşitli aşamalarda kullanılabildiği oldukça geniş bir yelpazede 

neoplastik hastalıkların adı geçmektedir. 

Ga-67 neoplastik hastalıkların dışında iınflamatuar hastalıklarda da 

kullanılabilmektedir. Bunların başında kronik granülomatöz hastalıklardan 

olan sarkoidoz gelmektedir. Sarkoidozda özellikle tipik lambda ve panda 

patemlerinin gözlenmesi tanıyı desteklemesi açısından önemli olmakla birlikte 

tedaviye verilen cevabın takibinde de Ga-67 kullanılabilmektedir. Bizim 

sarkoidoz grubu hastalarımızda %100 duyarlılıkla Ga-67 çalışmasından sonuç 

alınmıştır. 

Çalışmamızın sonunda çeşitli neoplastik ve imflamatuar hastalıklarda, etki 

mekanizmasından dolayı, Ga-67'nin kullanımının mümkün olduğu 

görülmektedir. Tanı korunası aşamasında faydalı bilgiler vermekle birlikte 

öncelikli amaç tanıyı takiben tedavi . aşamalarında elde edilen iyileşmenin 

hastalıksız sağ kalım süresinin ya da eğer oluşacak ise rekürransın ortaya 

konmasında Ga-67'nin faydalarından istifade edebilmek olmalıdır. Bundan 

dolayı da öncelikle eldeki patolojilerin histolojik olarak Ga-67'yi tutabilen 

tarzda olup olmadığının belirlenmesi için bir bazal Ga-67 çalışmasının 

yapılması ve tedavi takibinde bu görüntülerle mukayeseye gidilmesi faydalı 

olacaktır. 
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Ek-Resim 



Resim 1: Ga-67'nin fizyolojik dağılım yerleri olarak karaciğer, dalak, kemik, 

kemik iliği, lakrimal bezler, tükrük bezleri, nazal mukoza, ekstemal genitalia 

ile birlikte, normal ekskresyon bağırsaktan olduğu için, geçici olarak kolonda 

da aktivite birikiminin varlığı. 
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Resim 2: Tedavi öncesinde sol perihiler kitle, paraaortik ve multipl pelvik 

LAP tutulwnu, sol böbrekte tutulum ile sol akciğer bazal ve orta segmentlerde 

patolojik aktivite birikiminin varlığı. 
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Resim 3: Batın bölgesinde görülen yoğun aktivite tutulwn alanının laparatomi 

sonrasında intestinal lenfoma olarak tanısının konduğu Ga-67 taraması. 

/ 

Resim 4: Kranywnda 
diffüz metastaz gösteren 

Ga-67 tutulwnu. 
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Resim 5: Tedavi öncesinde (üst resim) ve tedavi sonrasında (alt resim) 
paraaortik ve sağ inguinal LAP gösteren Ga-67 tutulumu. 
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Resim 6: T-cell lenfomalı hastada multipl, fokal, düzgün sınırlı aktivite 
tutulumlan ile birlikte sağ fossa iliaka'da ve batın orta hatta yer kaplayıcı 
lezyona ait patolojik aktivite tutulumlan (sol üst resim); tedavi sonrası ilk 
çekimde yumuşak doku lezyonlarının kaybolması ile birlikte sağ fossa 
iliaka'daki lezyonda tutulumun azalarak devam etmesi (sağ üst resim); tedavi 
sonrası ikinci çekimde yumuşak doku lezyonlarının tekrar ortaya çıkması (alt 
resim). 
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Resim 7: Tedavi sonrasında yapılan ilk tarama normal iken (üst resim), ikinci 

taramada bilateral biler, mediastinal ve paraaortik LAP gösteren (alt resim) 
Ga-67 sintigrafisi. 
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Resim 8: 
mediastinal 
tutulumunun 
çalışması. 

Bilateral 
LAP' ta 

olduğu 

biler ve 
Ga-67 

sarkoidoz 
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Resim 9: Bilateral biler, sağ 

supraklaviküler ve sol inguinal 
LAP'lara uyan Ga-67 tutulumunun 
olduğu sarkoidoz çalışması. 

Resim 10: Bilateral biler LAP (sol 
resim)'ta Ga-67 tutulumuyla birlikte, her 

ilci böbrekte sarkoidozu gösteren (sağ 

resim) patolojik aktivite tutulumu. 
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Resim 11: Mide bölgesindeki adenokarsinomatöz dokuda ve paraaortik 
metastatik LAP'ta Ga-67 tutulumunun görüldüğü mm vücut tarama (üst resim); 
anterior batın ve posterior bel bölgesinden alınan spot imajlarda patolojik 

dokuların görünümü (alt resim) 
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