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GİRİŞ 

Başarılı ilk kalça protezi operasyonu,1958 yılında Sir John Charnley tarafından 

gerçekleştirilmiştir (1). Bu tarihten sonra, kalça ve diz eklemleri üzerinde en fazla 

çalışılmıştır. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 100.000 kalça ve 

40.000 diz olmak üzere, toplam 140.000 protez takılmaktadır (2). Bu operasyonların en 

önemli sonuçları, ağrıdan kurtulma ve fonksiyonel düzelmedir. 

Beklenilen sonuçların yanında komplikasyonların gelişmesi de mümkündür. 

Damar-sinir yaralanmaları, hematom oluşumu, fraktür, heterotopik ossifikasyon, bursa 

oluşması, protez parçalarının dislokasyonu, gevşeme ve enfeksiyon problem olarak 

karşımıza çıkabilir (3). 

En sık görülen semptom olan ağrı (protez olgularının % 20'den fazlasında 

görülür), genelde mekanik bozukluk veya enfeksiyon sonucu gelişen gevşeme ile 

ilgilidir (4). Enfeksiyon, gevşeme olmadan da görülebilir. Protez enfeksiyonu ciddi bir 

sorundur. Yan lış teşhis veya yetersiz tedavi, revizyon artroplasti gibi istenmeyen 

operasyonlar ile sonuçlanır. Bu nedenle, enfeksiyonun doğru olarak tesbiti büyük önem 

taşımaktadır. Optimal şartlarda derin enfeksiyon % 1-2 oranında görülmekle birlikte, bu 

hastaların yalnızca hastane bakımı, primer protezin takılmasından üç kat daha 

pahalıdır(2). Anamnez, fizik muayene, eritrosit sedimentasyon hızı, lökosit sayısı, 

radyolojik tetkikler, sensitivite ve spesifisitesi yeterli olmayan testlerdir. Aspirasyon ve 

kültür enfeksiyon tanısını doğrulamak için kullanılmakla birlikte, sensitivitesi düşük 

olduğundan enfeksiyonu ekarte ettirmez. Nükleer Tıp yöntemleri protez 

enfeksiyonlarının tanısında yukarıda sayılan testlerden daha sensitif olmakla birli~te, 

özellikle subakut ve kronik enfeksiyonlarda tek bir radyofarmasötik ile yüksek 

spesifisite henüz elde edilememiştir. 
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Bugüne kadar, teknesyum-99m işaretli difosfonat bileşikleri (99mTc-MDP ve 

HEDP gibi) ile yapılan üç fazlı kemik sintigrafisi, galyum- 67 sitrat (31 Ga), 99mTc

nanokolloid, 99mTc hekzametilpropilenaminoksim (HMPAO) işaretli lökosit, indiyum-111 

(1 11 in) klorid, 111 in işaretli lökosit ve poliklonal immunglobulin G (lg G), 111 in veya ssm 

Tc işaretli monoklonal antikor (MoAk) veya fragmanları protez enfeksiyonlarının 

tesbitinde tek veya kombinasyonlar şeklinde kullanılmıştır (5-34). 

Bu çalışmada, elde edilmesi ve uygulaması kolay bir yöntem olan ssm Tc işaretli 

nonspesifik poliklonal lg ~ sintigrafisinin, kalça ve diz protezlerinde gelişen 

enfeksiyonları tesbitindeki başarısı araştırılmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

TARİHÇE 

1890 yılında Themistocles Glück, fildişinden yapılmış protez modelini tanımlamıştır. Bu 

modeli ilk olarak da kalça ekleminde denemiştir. 

1938 yılında Charles Venable ve Walter Stuck vitalyum olarak adlandırdıkları kobalt, 

krom, molibdenyum alaşımını protez malzemesi olarak geliştirmişlerdir. Harold Ray 

Bohlman vitalyumdan yapılmış femur başı protezini iyileşmeyen femur boynu kırığı olan 

yedi hastada denemiştir. Aynı yıl .içinde Phillip W. Wiles paslanmaz çeliği protez 

malzemesi olarak kullanmıştır. 

1940'ta J. Austin Talley Moore, vitalyumdan yapılmış 30 cm. boyundaki proksimal 

femur protezini, dev hucreli tümörü olan bir hastada denemiştir. Hasta kısa mesafeleri 

bastonsuz olarak yürüyebilmiştir. Ölümünden sonra yapılan otopside tümör rekürrensi 

ve protezde korozyon saptanmamıştır. 

1947'de Judet kardeşler, akrilik menteşeli diz eklemi yapmışlar, ancak klinik 

uygulamaya geçirememişlerdir. 

1949'da J.M. Majnoni d'lntignano, menteşeli diz eklemini kullanmıştır. 
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1950'de Judet kardeşler, krom-çelik çubuk ve akrilik bağlar kullanarak yeni endoprotez 

modeli geliştirmişler ve 300 hastada uygulamışlardır. Ancak mekanik gevşeme 

problemi çok sık ortaya çıkmıştır. 

1951'de Frederick R. Thompson krom ve kobalttan yeni bir kalça protezi yapmıştır. 

Moore ve Thompson protezlerinde metal kırıntılarının dökülüp, birikmesi sorun 

yaratmıştır; Bu sebeple birçok araştırıcı protezler üzerinde değişikliğe gitmişlerdir. 

Asetabuler parça ayrı olarak Moore ve Thompson protezlerinin üzerine yerleştirilmiştir. 

1953'te Edward Haboush vitalyumdan yapılmış proksimal femur protezi fiksasyonu için 

akrilik kullanmıştır. 

1958 yılında Sir John Charnley başarılı ilk kalça protezi operasyonunu yapmıştır. 

Asetabuler parçada önce teflon {politetrafloroetilen), 1960'dan sonra yüksek dansiteli 

polietilen ve fiksasyon için polimetil metakrilat kullanmıştır. 

1968'de Frank H. Gunston menteşesiz total diz ünitini takmıştır. 1970'den sonra diz 

protezlerinin menteşeıi ve menteşesiz tiplerinde değişiklikler yapılmıştır. Her iki tip de 

uygun endikasyonlarda kullanılmaktadır. 

1980'den sonra kemik allogrefleri ile tamir yapılmaya başlanmıştır. Ancak ideal bir 

yöntem henüz tanımlanmamıştır. Biyoloji, immunoloji, biomekanik konularında daha 

fazla bilgiye ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Kalça ve diz eklemleri dışında, omuz, dirsek, distal femur, patella, el ve ayak 

bilekleri, metakarpofalangeal, interfalangeal eklemler için ve tümör rezeksiyonu sonrası 

kullanılan protezler, bu dönem içerisinde geliştirilmiştir (1). 

PROTEZ MALZEMELERİ VE BİYOLOJİK UYGUNLUKLARI 

Kullanılan malzemeler, belirli elastisite ve uzama faktörüne, gerilme ve basınca 

karşı dayanıklılığa sahip olmalı , mekanik ve kimyasal vücut şartlarından etkilenmediği 
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· gibi, vücut için zar~rlı maddeler içermemeli ve rahatlıkla uygulanabilecek fiyatta 

olmalıdır. Bugün için dört ana grup vardır 

1- Metaller ve alaşımlan: Kobalt , titanyum ve alaşımları, paslanmaz çelik (demir, 

krom nikel) ve zirkonyum en çok kullanılırlar. Metalik malzemeler, ortopedide uzun 

yıllardır in vitro uygulamada tercih edilirler. Bunun sebebi, uzun ömürlü olmaları, 

mekanik ve kimyasal koşullardan genelde etkilenmemeleridir (35). 

2- Polimerler: Yüksek molekül ağarlıklı polietilen (YMAP), polimetil metakrilat (PMMA) 

ve silikon elastomerleri bu gruptandır. PMMA, kemik sementi olarak kullanılır. YMAP, 

aşınmaya karşı dayanıklı olmasına rağmen, çatlama sık görülür. Silikon elastomerleri 

ise kemik tıkaçlarında, el ve ayak parmakları gibi tek parçalı menteşeli eklemlerde 

tercih edilir(36). 

3- Seramikler: Alüminyum oksit, zirkonyum oksit, kalsiyum fosfat (trikalsiyum fosfat, 

hidroksilapatit), karbon ve bileşikleri bu grup içinde yer alırlar. Kolay kırılabilir olmaları 

dezavantajlarıdır(37). 

4- Allogrefler: Son yıllarda kulanılmaya başlanmıştır, ancak henüz rutine 

girmemişlerdir. Biyolojik, immunolojik ve biyomekanik özellikleri hakkında yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır(38). 

Protez uygulanan birçok hastada, kullanılan malzeme veya protezin kendisine 

karşı biyolojik reaksiyon görülmez. Bununla birlikte, bazı problemler ile karşılaşmak 

olasıdır. YMAP ve PMMA kullanıldığında, aşınma sonucu dökülen parçalar protez 

etrafında osteolizise sebep olabilir(39). 

Metal korozyonuna bağlı toksisiteden bahsedilmekle birlikte, bu toksisite 

sistemik özellik taşımaz. Çünkü, günümüzde kullanılan metallerin korozyon hızları 

düşüktür. Ayrıca, bu metaller vücuttaki eser elementlerden oluşurlar. Geçici lokal 

toksisite meydana gelse de, semptom vermez(39). 
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Karsinojen etki, günümüzde en fazla tartışılan konudur. Çünkü, protezlerin 

neoplazm gelişimini uyarabilecek potansiyellerinin olduğu bildirilmiştir. Özellikle saf 

kobalt ve nikelin karsinojen etkisinin olduğu, sıçanlarda deneysel olarak gösterilmiştir. 

Polietilenin de tümör gelişimini uyardığı bilinmektedir. Total kalça protezi bölgesinde 

osteosarkom gelişen olgular da yayınlanmıştır.Tümör rezeksiyonu sonrası takılan 

protezlerin etrafında gelişen neoplazmlar, bu grubun dışında bırakılmalıdır. Ayrıca, 

protez dışı bölgelerde tümör gelişen hastaların değerlendirilmesi de güçtür. Yaş 

ortalaması yüksek olan bu hasta grubunda, akciğer.meme, kolon, prostat kanseri ve 

bazı lösemi ve lenfoma türlerinin insidansı da fazladır(39). 

Allerjik reaksiyonlar diğer bir problemdir. Populasyonda % 15 oranında kobalt, 

krom, nikel ve paslanmaz çeliğe karşı duyarlılık bildirilmiştir. Allerjik reaksiyonların 

diğer bir önemi de, enfeksiyon ve tümör riskini arttırmalarıdır(39). 

Tüm bu nedenler, protez takılacak hastalarda biyolojik uygunluğun 

araştırılmasını önemli hale getirmektedir (39). 

PROTEZ TİPLERİ VE FİKSASYON YÖNTEMLERİ 

Protezler, fiksasyon yöntemlerine göre sınıflandırılırlar. Fiksasyon, üç şekilde yapılır. 

1- Kemik sementi ile fiksasyon: Chamley tarafından 1960'da geliştirilmiştir. Akrilik 

türevi olan ve kendi kendine sertleşebilen PMMA esas maddedir. Diş hekimliğinde ve 

beyin cerrahisinde kemik defektlerini kapatmak için de kullanılır. Sıvı ve toz şekilleri 

vardır. Toz şekli içine baryum sülfat eklenerek radyoopak özellik kazandırılır. Sistemik 

sirkülasyona geçen PMMA, önemli toksik etkiye sebep olmaz. içerisindeki monomerler, 

serumdaki Staphilococcus epidermidis'e karşı etkili olan bakteriyostatik faktörleri inhibe 

eder. Aktif kemotaktik faktörlerin üretimini azaltır. Lökosit migrasyonunu , fagositozunu 

ve periferik kandaki lenfositlerin cevaplarını yavaşlatır. Monomerler, bakteride mutajen 

etki de yapabilirler, ancak karsinojen etkileri olduğu gösterilememiştir. Sementin içine 

küçük miktar antibiyotik karıştırılarak, istenmeyen bu etkiler giderilmeye 

çalışılmaktadır(40). 
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Sementli kalça protezlerinde mekanik yetersizlik, sementli diz protezlerine oranla 

daha sık problem yaratmaktadır. 

2- Gözenekli tabaka kullamlarak yapılan, sementsiz fiksasyon: ·Doku ile 

bağlanmaya izin verecek özellik taşımaları nedeni ile, protezlerin biyolojik fiksasyonu 

için kulanılırlar. Gözenekli tabaka en çok, kobalt-krom alaşımları ve titanyum gibi 

metallerden yapılmıştır. Metal olmayan malzemeler de kullanılmıştır. Maksimum 

büyüme için, protez ve kemik yüzeyi arasında 2mm. 'den az mesafe olmalıdır. 

Gözeneklerin kemik dokusu ile dolmasıyla biyolojik fiksasyon gerçekfeşir(40). 

3- Sıkıştırma ile yapılan, sementsiz fiksasyon: Gözenekli tabaka içermeyecek 

şekilde yapılan sementsiz protezlerdir. Kemik ile bağlantı kuran yüzeyleri, bazılarında 

pürüzlü, bazılarında da düzgündür. Genelde titanyum, kobalt-krom alaşımları ve 

polietilenden yapılırlar. Titanyum alaşımlarının kemik ile bütünlüğü mükemmeldir. 

Gevşeme ve membran oluşumu nedeni ile yaygın kullanımı henüz yoktur(40). 

Protez seçimi; hastanın şartlarına, cerrahın daha önceki tecrübelerine ve 

tercihine bağlıdır. Ancak, operasyonlardaki başarı oranını yükseltmek için, daha fazla 

bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. En fazla bilgi, sementli total kalça protezleri hakkındadır. 

Bugün en çok kullanılan da bu tiplerdir. Sementsiz tipler hakkındaki bilgiler de 

artmaktadır(40). 

ENDİKASYONLAR VE KONTRENDİKASYONLAR 

1- Total kalça artroplastisi endikasyonları: Kalça artroplastisi; medikal tedaviye 

devamlı ihtiyaç gösteren şiddetli ağrısı olan, ağrı nedeni ile fonksiyonlarını yerine 

getiremeyen son dönem artiritli hastalarda endikedir. Hastalar genelde eklem 

mobilitelerini de kaybetmişlerdir. Bu sebep ile günlük aktivitelerini de yapamazlar. Son 

dönem artirit nedenleri; primer veya sekonder osteoartiritler, osteonekroz, romatoid 

artirit ve juvenil romatoid artirit gibi ekleml~ri tutan konnektif doku hastalıkları, başarısız 

operasyon, travma, primer ve sekonder tümörler, Paget hastalığı, kalça-sırt sendromu, 

konjenital kalça displazisi kalsiyum pirofosfat birikimi, gut ve pseudogut artropatisi, 

okronosis olarak sıralanabilir. Genç hastalarda endikasyonlar daha dikkatli 
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· değerlendirilmeli, uygun zamanda ve uzun ömürlü artroplasti operasyonları tercih 

edilmelidir. Ancak, 20 yıldan uzun süre vücutta kalabilecek çok az protez vardır ve· 

fizyolojik, biyolojik etkilerinin nasıl olacağı da tam olarak bilinmemektedir. Mekanik 

problemler çözülse bile, biyolojik sonuç çok daha önemlidir. Bu neden ile, 40 yaşın 

altında, tek taraflı artropatisi olan hastalarda öncelikle yoğun medikal tedavi denenmeli, 

başarısız olunması durumunda da pelvik veya femoral osteotomi, artodez gibi diğer 

cerahi yöntemlere başvurulmalıdır( 41 ). 

Revizyon kalça artroplastisi için endikasyonların tesbiti daha güçtür. Başarısız 

primer artroplasti operasyonu, ağrı ve gevşeme ile birliktedir. Ancak ağrı olmadan 

gevşeme, gevşeme olmadan da ağrı görülebilir. Bu sebeple, çoğu kez hastanın 

durumuna göre karar verme yoluna gidilir. ~nfeksiyonun gevşeme sebebi olmadığı da 

mutlaka gösterilmelidir( 42). 

Kontraendikasyonlar: Sepsis ve kalça ekleminde akut enfeksiyon, postop dönemde 

egzersizlerin yapılmasına engel olacak mental veya nörolojik bozukluklar, multipl 

cerrahi müdahale sonucu yumuşak dokuda ve kemikte aşırı kayıp, şekinde 

sıralanabilir( 41 ). 

2- Total diz artroplastisi endikasyonları: Kalça için yukarda sayılan endikasyonlar, 

diz için de geçerlidir Ayrıca, osteokondromatosis ve pigmentli villonodüler sinovitler 

gibi, sinovya kaynaklı dejeneratif artiritlerde ve yaşlı hastalarda gelişen ilerlemiş 

patellofemoral osteoartiritte de yapılabilir. Genç hastalarda artroskopi , osteotomi ve 

artrodez gibi alternatif yöntemler de gözden geçirilmelidir(43). 

Revizyon diz artroplastisi, kalçada olduğu gibi primer artroplastiden çok daha 

zor ve pahalıdır. Çevre yumuşak doku ve kemikteki hasar, canlı dokunun azalmış 

olması başarı oranını da düşürmektedir. Enfeksiyon, gevşeme, protez parçalarından 

birinin yetersiz olması, ligamanlarda gevşeme, subluksasyon veya dislokasyon, 

patellofemoral stabilitede bozukluk protezin anatomik ve mekanik aksının kayması 

revizyon artroplastisi endikasyonlarını oluşturur(44). 
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Kontrendikasyonlar: Diz ekleminde akut fazda enfeksiyon bulunması, sepsis, mental, 

nörolojik veya nöromuskuler hastalıklar olarak özetlenebilir{43). 

TOTAL EKLEM PROTEZİ OPERASYONLARININ 

KOMPLİKASYONLARI 

A-Sistemik komplikasyonlar: · 

1-Ağır enfeksiyon ve sepsis{45). 

2- Tromboemboli gelişimi{46). 

3- Mortalite: % 0.4-3 oranında görülür. En sık nedeni pulmoner embolidir{46). 

B- Lokal komplikasyonlar : 

1- Sinir yaralanmaları: Siyatik, femoral sinirler ve daha az oranda obturator sinir 

yaralanmaları görülür. Primer artroplasti esnasında % O. 7-3.5 oranında meydana 

gelirken, revizyon artroplasti operasyonlarında bu oran, % 7.6 düzeyine yükselir. 

Subklinik olguların da katılması ile bu oranlar daha da artacaktır(3). 

2- Damar yaralanmaları ve hematom oluşumu: Akut intraoperatif kanama ve 

operasyon sonrası görülen kanamalar olarak ayrılabilir. Revizyon artroplastilerinde 

daha sık görülür. Meydana gelen hematomların direnajı gerekir. Drene edilmemeleri, 

enfeksiyon gelişimi için uygun ortam oluşmasına ve iyileşmenin gecikmesine sebep 

olur: Hematom drenajını seröz sıvı birikimi takip eder. Dizde daha sık görülen bu birikim 

seroma olarak adlandırılır(3,47). 

3- ~ırık oluşması: Protez, kemik veya sementte gelişebilir. intraoperatif veya 

operasyon sonrası dönemde meydana gelmeleri mümkündür. Sıkıştırma ile fiksasyon 

yapılan olgularda daha sık görülür. Bu tip olgularda % 6.3 düzeyinde oluşurken, tüm 

tipler için bir ortalama alınırsa, bu oran % 2.5 civarındadır. Revizyon artroplastilerinde 

ise, bu değer% 7.2 seviyesine çıkmaktadır. Yalnız sementli tipler ele alındığında% 0.4 

oranında görüldüğü bildirilmiştir. Operasyon sonrası kırık gelişimi % 0.1 oranında 

görülür. Özellikle romatöid artirit veya osteoporozu olan hastalarda, pelvis kemiklerinin 

dayanıklılığını kaybetmesi sonucu pelvik kırıklar nadir de olsa görülebilir(3). 
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4- Ekstiremite uzunluklarının eşit olmaması(3). 

5- Yaranın açılması, yara etrafında selülit gelişmesi, geç iyileşme ve doku 

nekrozu(3). 

6- Heterotopik ossifikasyon: Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, travmatik 

uyarı ile mezenkimal hücrelerin osteoblastlara dönüşmesi sonucu oluştukları 

düşünülmektedir. Miyozitis ossifikans veya tavma sonrası kas dokusu içinde kemik 

oluşumu ile benzerlik göstermektedir.Ancak, protez takılmasından sonra yalnız kas 

dokusu içinde değil, kapsül ve çevre doku içinde de gelişmesi ile bunlardan ayrılır. 

Çeşitli serilerde % 8-90 gibi geniş aralıkta görüldükleri bildirilmiştir. Bunların klinik 

olarak önem taşıyanlarının oranı% 24 düzeyini geçmez. ssm Tc- MDP ile yapılan kemik 

sintigrafisi tanı için yeterlidir(3). 

7- Granülamatöz yalancı tümör: Se~ent veya proteze karşı , kemik tarafından 

geliştirilen yabancı cisim reaksiyonu sonucu ortaya çıkar. Sementsiz protezlerde de 

görülebilir. Kalıcı fibröz doku gelişimi gibi istenmeyen sonuçları vardır(3). 

8- Dislokasyon: Kas koordinasyonunu tam sağlayamayan alkoliklerde ve mental 

bozukluğu olan hastalarda daha çok görülür. Revizyon artroplastilerinde daha sıktır(3). 

9- Protez parçalarının kayması: Diz protezlerinde karşımıza çıkar. Protez 

parçalarının anormal açılanması ve subluksasyon ile sonuçlanabilir(47). 

1 O- Gevşeme: Revizyon artroplastisinin en sık sebebin.i oluşturur. Enfeksiyon ile 

birlikte bulunabilir, ancak şart değildir. En sık karşılaşılan semptom ağrıdır. Birçok 

tanımı yapılmakla birlikte, en fazla kabul göreni radyografik olarak yapılan 

tanımlamadır. Seri filmler bir önceki görüntü ile karşılaştırıldığı.nda yer değiştirme 

görülüyorsa radyografik olarak gevşemeden söz edilebilir. Yer değiştirme hareketi 

sement-kemik veya protez-sement arasında olabilir. Bununla birlikte, yer değiştirme 

olmadan da gevşemenin oluşması mümkündür. Kemik-sement radyolusent alanının 

2mm. veya daha fazla olması, operasyondan hemen sonra alınan radyografide protez-
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sement radyolusent alanının görülmemesi gevşemeyi düşündürmelidir. Radyolusent 

bölgenin operasyon sonrası ilk yıl içinde 2mm'nin altında olmasının klinik önemi yoktur. 

Alınan radyografide sement kırığı görüldüğünde, beraberinde gevşeme olabileceği de 

düşünülmelidir. Sementsiz protezlerde gevşemenin radyolojik bulguları tam olarak 

bilinmemektedir. Bu tip protezlerde femoral eğikliğin 12 aydan fazla sürmesi veya 

10mm.'yi aşması patolojik olarak kabul edilmelidir{3,48). 

11- Enfeksiyon: Son 20 yıl içinde insidansı % 8.9 oranından % 1-2 düzeyine 

düşmesine rağmen, cerrahi başarıyı tehdit etmeye devam etmektedir. Enfeksiyonun 

tesbit edilmesi durumunda, protez ve tüm yabancı cisimler çıkarılır, birkaç hafta süren 

paranteral antibiyotik tedavisi ve eğer tedavi mümkün olursa, revizyon artroplastisi 

operasyonu yapılır. Bütün bunlar hayati risk yanında, büyük maddi kayıplara neden 

olur. Bu olumsuzluklar, cerrahı operasyon sırasında enfeksiyona neden olabilecek tüm 

şartları ortadan kaldırmak için, çok dikkatli olmaya sevk etmelidir. Enfeksiyonların 

önlenmesi için alınacak tedbirler aşağıda özetlenmiştir(2,3,49). 

a- Vücudun savunma mekanizmalan: Mekanik, hücresel ve humoral olmak üzere üç 

ana gruba ayrılır. 

Mekanik savunma, deri ve müköz membranların salgılarından oluşur. Hücresel 

savunma, . erken dönemde fagositik lökositler, geç dönemde ise doku makrofajları 

tarafından yapılır. Humoral savunma ise, lenfositler ve plazma hücreleri tarafından 

üretilen antikorlardan oluşur. Antikorlar, bakteri ve bakteri ürünleri gibi spesifik 

antijenler ile etkileşir. Bunun sonucunda, ya direkt bakteriyolizis ya da fagositozu 

kolaylaştıracak değişiklikler olur(45). 

Enflamasyon, hücresel ve humoral savunma mekanizmalarının ortak noktasıdır. 

Her enflamatuar olay, birbirini takip eden immunolojik reaksiyonlar ile birliktedir. 

Enflamasyon bölgesinde antijen bulunması, bu reaksiyonları başlatacaktır. İlk ve en 

önemli olarak, vazodilatasyon gerçekleşir. Ayrıca kompleman sistemi de aktive olarak, 

kompleman faktör Sa (CSa) oluşumunu sağlar. Bu molekül enflamasyon bölgesinde 

birçok fizyolojik olayı etkiler. ilk önce, endotel hücreleri arasındaki bağlantı noktaları 

açılarak permeabilite artar. Bu durumda kan proteinleri ve hücreleri endotel bazal 

membranını geçerek enflamasyon bölgesine penetre olurlar. CSa lökositler için 
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kemotaktiktir (bakteri ürünleri, lökotrien 84 gibi). Özellikle nötrofil lökositlerin 

enflamasyon bölgesine gelmesini sağlar. İlk 24-48 saatten sonra monositlerin hakim 

olduğu dönem başlar. Monosit-makrofaj ve polimorf nüveli lökositlerin yüzeyinde 

bulunan C3b ve Fc reseptörlerinin sayısı artar. C3b bakteri hücre duvarına yapıştığında 

opsonin . gibi hareket eder ve bu reseptörleri taşıyan makrofaj ve lökositler tarafından 

fagositozu sağlar. Enflamasyonda son olay, C reaktif protenin artışı veya albuminirı 

azalması gibi akut faz proteinlerinin serum konsantrasyonundaki değişikliklerdir(SO). 

Kronik enflamasyon, makrofaj, lenfosit ve plazma hücrelerinin hakim olduğu, 

doku destruksiyonu ve fibrozisi içeren özellik taşır. Genellikle primer olarak başlar 

ancak, akut olayı takip de edebilir(SO). 

Görüldüğü gibi, dokunun vaskülaritesi zedelenmeye karşı hızlı enflamatuar 

cevap için çok önemlidir. Vaskülarizasyonu iyi olmayan dokular, hücresel ve humoral 

savunma mekanizmalarından yeterince faydalanamaz ve bakterilerin h ızlı üremesi ve 

invazyonu için uygun ortam yaratırlar. 

b- Hasta ile ilgili faktörlerin düzeltilmesi: 

1- Obesite: Yağ dokusunun kan lanmasının zayıf olması, cerrahi müdahalenin 

süresini uzatması gibi sebepler ile enfeksiyona eğilim yaratır. Mümkün olduğu taktirde, 

yağ dokusunun diyet ile azaltılmasına çalışılmalıdır. Ancak bu yapılırken hastada 

beslenme bozukluğuna neden olunmamalıdır. Çünkü, bu durumda da yara iyileşmesini 

geciktirerek enfeksiyona eğilim yaratılır(2,45). 

2- Hastalar operasyondan uzun süre önce hospitalize edilmemelidir. Bu şekilde 

hastane enfeksiyonundan hastalar korunmuş olur. Hastane şartlarında üreyen 

bakteriler daha virülan ve tedaviye daha dirençlidirler(2,45). 

3- Operasyon öncesi, vücudun başka bölgesinde enfeksiyon tesbit edilen 

hastalar, tedavi edilmelidir. Piyojenik dental enfeksiyonlar, genitoüriner, gastrointestinal 

sistemler ve deri ile ilgili enfeksiyonlar ortadan kaldırılmalıdır. Bakteriyemi riski olan 

uygulamalardan önce, proflaktik antibiyotik verilmelidir(2,45). 
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4- Bazı hastalıklar ve ilaçlar enfeksiyon gelişimi için predispozisyon yaratırlar. 

Diabet, bağ dokusu hastalıkları gibi kronik ve sistemik hastalıklar, malnutrisyon, ilaç 

suistimali, kanser, antimetabolitlerin, kortikosteroidlerin ve antibiyotiklerin uzun süreli 

kullanımı, intravenöz kataterlerin uzun süre kalması, ileri yaş, lökosit fonksiyonlarının 

konjenital veya edinse! defektleri bu grup içinde yer alırlar. Bu tip hastalarda, 

operasyon öncesi en iyi şartların sağlanmasına çalışılmalıdır(2,45). 

c- Temiz havanın sağlanması: Ameliyathane gibi kapalı ortamlarda bulunan tozlar, 

başta gram pozitif aerob bakteriler olmak üzere, birçok mikroorganizma içerirler ve 

egzojen yara kontaminasyonunda rol oynarlar. Tozlar, genelde ameliyathanedeki 

kişilerden kaynaklanır. Bu sebeple, ameliyathanede tek taraflı ve çok temiz hava akımı, 

hızlı hava değişimi sağlayan sistemler bulunmalıdır. Ayrıca elbise ve örtülerde çok ince 

malzeme kullanılmalı, ameliyathaneye gereksiz giriş ve çıkışlar önlenmelidir(2,45). 

d- Proflaktik antibiyotik kullammı: Total eklem artroplastisinden sonra, enfeksiyon 

gelişme riskini azaltmak için yapılır. Ayrıca sement içine de antibiyotik 

eklenmektedir(2,45). 

e- Cerrahi teknik ile ilgili önlemler: Aseptik şartların sağlanması , ·operasyonun en 

kısa sürede bitirilmesi dışında enfeksiyon olasılığını azaltmak için dikkat edilmesi 

gereken başka noktalar da vardır. Bunlar, dokuların tutulurken itina gösterilmesi, 

yüzeyin nemli kalması için irigasyon ve antibiyotikli pat kullanılması, klemplerin dokuya 

zarar vermemesi, aşırı retraksiyonlardan kaçınılması, elektrokoterin gereksiz 

kullanılmaması, pıhtı ve doku parçalarının sık sık uzaklaştırılması , hemostazın tam 

yapılarak· hematom oluşmasının önlenmesi, hematom oluşması durumunda da 

boşaltma işleminin steril şartlarda yapılması, operasyon yarasının temizliğinin 

sağlanması şeklinde sıralanabilir(2,45). 

ETYOLOJİ VE PATOGENEZ 

Enfeksiyon oluşumunda daha önce belirtilen savunma sistemlerinin, 

immunolojik mekanizmaların yanında, bakteri tipi, sayısı, virülansı, yara bölgesinde 

yabancı cisim ve nekrotik dokunun olup olmadığı, operasyonun yapıldığı vücut bölgesi 
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ve alanın büyüklüğü de önem taşımaktadır. Bir gram dokuda bakteri miktarı 105 

düzeyine ulaştığında, bakteriyel invazyondan söz edilir. Bununla birlikte daha virülan 

bakteri tipleri, sayıları daha az olduğunda da enfeksiyon yapabilirler. Örnek olarak 

Staphilococcus aureus (S.aureus), S. epidermidis'ten; Proteus türleri, Bacillus 

subtilis'ten daha virülandır. Yaraların kontaminasyonu endojen veya egzojeri yollar ile 

olur. Daha önce mevcut olan enfeksiyon, deri yolu ile kontaminasyon endojen tipe 

örnek olarak verilebilir. Steril olmayan malzemelerin kullanımı, tozlar egzojen yol ile 

enfeksiyon yaparlar. Her bakteriyemi protez enfeksiyonu yapabilir. Piyojenik diş 

enfeksiyonlarında mevcut olan Streptococcus viridans ve Peptostreptococ, Peptococ 

gibi anaerobik organizmalar, piyojenik deri lezyonlarında bulunan S.aureus ve 

S.epidermidis, grup A ve B streptococlar, genitoüriner ve gastrointestinal sistem ile ilgili 

uygulamalarda ise gram negatif basiller, enterococ ve anaeroblar protez enfeksiyonuna 

neden olabilirler(2,3,49). 

Diğer bir yol da, operasyon sırasında oluşan kontaminasyon veya yara 

enfeksiyonunun proteze ulaşmasıdır. Özellik!~ iskemik deri nekrozu ile birlikte olan 

gecikmiş yara enfeksiyonu, hematomlar, yara etrafında sellülit gelişimi, dikiş 

bölgesindeki abseler protez enfeksiyonunun önde gelen sebepleridir. Protez 

implantasyonundan hemen sonra oluşan yüzeye! enfeksiyonlar, bu dönemde derin 

dokuların tam iyileşmemesi nedeni ile bozuk olan anatomik bariyeri kolaylıkla aşarak 

protez etrafındaki derin dokuya yerleşirler. Bu enfeksiyonlar sıklıkla tek patojen 

tarafından . meydana getirilirler. Ancak birden fazla patojenin sebep olduğu 

enfeksiyonlar da vardır. Nadiren eski bir osteomiyelit odağı, protez takılırken oluşan 

zedelenme esnasında reaktive olabilir. Operasyon sırasında alınan kültür negatif 

olmasına rağmen, S.aureus ve Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonları bu şekilde 

tekrar gelişebilir. Protez enfeksiyonuna sebep olan patojenler birçok araştırmacı 

tarafından yayınlanmıştır. Tablo 1 'de(2) derin periprostetik enfeksiyonu olan 100 

olguda üreyen patojenler görülmektedir. Enfeksiyonların en sık sebebi Staphilococlardır 

(% 48). Bunlar arasında S.epidermidis ilk (%28), S. aureus ise ikinci sıradadır (% 20). 

Stereptococlar (grup A , B ve enterococlar) % 9, gram negatif aerobik basiller % 18 

oranında enfekte protezlerde üretilmiştir. Anaeroblar (Peptococ, Peptostreptococ, 

Bacteroides, Propionibacterium acnes) ve karışık flora ise % 8 düzeyinde tesbit 

edilmiştir. Anaeroblar rutin mikrobiyolojik teknikler ile izole edilemeyebilir. Bu sebep ile 
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birçok çalışmada anaerobik organizmaların insidansı belirtilmemiştir. Nadiren 

Mycobacterium ve mantarlar (özellikle Candida) ile gelişen enfeksiyonlar da görülebilir. 

Metalik protezler ve PMMA sement, enfeksiyona eğilimi arttırır. Yabancı cisimler lokal 

enfeksiyon gelişimine katkıda bulunurlar. Bakteri sayısı düşük de olsa, enfeksiyon 

oluşabilir. Bütün bunlar deneysel olarak da gösterilmiştir. Sement içinde bulunan 

metilmetakrilat monomerleri invitro olarak, S. epidermidis'e karşı oluşan serum 

faktörlerini, kemotaktik faktörlerin oluşumunu, kompleman sistemini, lö~osit migrasyonu 

ve fagositozunu, lenfosit cevabını inhibe ederler. Deneysel olarak oluşturulmuş köpek 

modelinde, polimerize PMMA; prepolimerize PMMA, paslanmaz çelik ve kobalt-krom 

alaşımı ile karşılaştrıldığında, daha az sayıda bakteri ile kontamine olduğu zaman 

enfeksiyon meydana gelmiştir. Yine polimerize PMMA kullanıldığında, S.epidermidis ve 

E.coli enfeksiyonu daha fazla görülmüştür(2,3,49). 

Operasyon sırasında kan akımının bozulması, kemik nekrozu ve normal 

savunma ·mekanizmalarının görev yapmamasına sebep olur. Ayrıca sement ile 

meduller kanalın kapatılması, bakterilerin üremesi ıçın uygun ortam yaratır. PMMA 

kullanılan sementli protezlerin çoğunda, enfeksiyon kemik sement arayüzünde 

meydana gelir(2,3,49). 

PMMA'nın enfeksiyon oluşumuna eğilim yaratması nedeni ile, sementsiz 

protezler geliştirilmiştir. Ancak, performanslarını ve kullanma sürelerini değerlendirmek 

için henüz erkendir. Yapılan bir çalışmada, salınan metal iyonları ve korozyon 

ürünlerinin mikroçevre değişikliklerine yol açtığı ve enfeksiyon gelişimi için uygun 

ortam yarattığı gösterilmiştir(2,3,49). 

Bakterilerin birçoğu protez gibi metal implantların bulunması durumunda 

glikokaliks olarak isimlendirilen ve son zamanlarda tanımlanan bir yapı oluştururlar. 

·Bakteri matriks içinde büyür ve fagositoz, antibakteriyel ajanlardan bu şekilde korunur. 

Protez yüzeyinde sayıları hızla artarak doku invazyonu yaparlar. Bu şartlarda oluşan 

enfeksiyon sistemik antibiyotik tedavisine direnç gösterir(2,3,49). 
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Tablo 1: Protez enfeksiyonu olan 100 olguda izole edilen patojenler. 

Patojen Sayı 

Gram pozitif 

S.epidermidis 28 

S.aureus 20 

Streptococcus 9 

Enterococcus 3 

Diphtheroides 5 

L.monocytogenes 1 

Gram pozitif coccus 1 

Gram negatif 

E.coli 7 

Proteus 5 

Pseudomonas 5 

Klebsiella 3 

E.cloacae 1 

Candida 2 

Negatif kültür 5 

Mikst flora 

S.epidermidis+S.aureus 1 

S.epidermidis+H.influenza 1 

S.epidermidis+enterococcus 1 

S.epidermidis+mikroaerofilik streptococcus 1 

S.epidermidis+diphtheroides+Peptostrep. 1 

Pseudomonas+E.coli 1 

E. cloacae+diphtheroides 1 

Enterococci+B.fragilis 1 
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KLİNİK BULGULAR 

Protez enfeksiyonunun semptomları, enflamasyonun yaygınlığı ve şiddetine 

bağlı olarak değişir. Bazı enfeksiyonlar, yüksek ateş, şiddetli eklem ağrısı, şişme ve 

eritem oluşumu ile akut olarak başlar ve fulminan gidiş gösterir. Diğerleri ise, .uzun süre 

içinde yavaş yavaş artan eklem ağrısı ile karakterizedir. Bu grup olgularda ateş, 

yumuşak dokuda şişme veya sistemik toksisite görülmez. S.aureus fulminan enfeksiyon 

ve genellikle septik şok tablosuna neden olur. S.epidermidis ise yavaş gelişim 

gösterir(2,3). 

Eklem ağrısı, ya periartiküler bölgedeki akut enflamasyonu ya da kemik-sement 

arayüzündeki kemik erezyonuna bağlı olarak meydana gelen gevşemeyi 

düşündürmelidir. Ancak, enfeksiyon ilk olarak aklımıza gelmelidir. Operasyon sonrası 

meydana gelen enfeksiyonlar, erken - akut, subakut, geç ve hematojen tip olarak 

sınıflandırılabilir. Erken - akut enfeksiyonlar, operasyondan sonraki ilk 12 hafta içinde 

meydana gelirler. Tüm enfeksiyonların % 23'ü bu şekildedir. ilk bir yı l içinde oluşanlar 

subakut enfeksiyon grubuna girerler ve % 28 oranında görülürler. Geç enfeksiyonlar 

ise, % 49 oranı ile en sık görülen tiptir. Bir yıldan sonra ortaya çıkarlar. Bu tip 

enfeksiyonlar sinsi olarak başlar ve sistemik semptomlar görülmez. Daha az oranda 

görülen hematojen enfeksiyonlar, geç dönemde ortaya çıkmalarına rağmen, erken 

dönemdekiler gibi akut ve ciddi enfeksiyon tablosu yapabilirler. Klinik görünümleri akut 

osteomiyelite benzer. Eklem ve kandan alınan kültürlerde aynı bakteri izole edilir. 

Operasyondan 15 yıl sonra görülen hematojen enfeksiyon bildirilmiştir(2). 

TANI YÖNTEMLERİ 

Son 20 yılda, protez operasyonlarında daha iyi cerrahi teknik, sement ve protez 

malzemeleri kullanılması ile başarı oranı % 90 düzeyine kadar yükselmiştir. Protezin 

takılmasını takiben, mekanik bir problem olmamasına rağmen şikayetlerin devam 

etmesi enfeksiyon ihtimalini aklımıza getirmelidir. Akut ve ciddi enfeksiyonların 

tanısında çok fazla problem yaşanmazken, çoğu zaman yalnızca ağrı ile kendini 

gösteren latent enfeksiyonların tesbiti son derece güçtür. Bu sebeple, tanı için 
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seçilecek yöntemler geniş bir yelpaze oluştururlar. Ancak hiçbiri kesin tanı için yeterli 

olmadığından, elde edilen bulgular birlikte değerlendirilmelidir(2). 

A- Laboratuvar testleri: Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), lökosit sayısı ve 

formülü, C- reaktif protein (CRP) tayini enfeksiyon araştırması için kullanılır. ESH 

protez takılmasını takiben yüksek seyrediyorsa, lökositoz ve formülde sola kayma ve 

CRP'de yükselme görülüyorsa, bize enfeksiyonu düşündürmelidir. Bu bulgular akut 

dönemde faydalı olabilirler. Ancak, latent enfeksiyonlarda ESH'deki hafif yükseklik 

dışında hiçbir bulgu olmaz. Enfeksiyonun tesbitinde yardımcı olmadıkları gibi, bu testler 

nonspesifiktirler(2,24,51,52). 

B- Konvansiyonel radyolojik tetkikler: Rutin değerlendirmede," anteroposterior 

ve lateral pozisyondan alınan görüntüler kullanılır. Ayrıca özel durumlarda ek pozlar 

alınabilir (patellada tanjansiel görüntü gibi). Protezin konulmasından kısa süre sonra, 

intraoperatif kırıkları ve büyük malpozisyonları ekarte etmek, daha sonraki filmler ile 

karşılaştırmak üzere bazal görüntü alınır. Daha ayrıntılı tetkik için seri filmler kullanılır. 

Pozisyon güçlüklerini gidermek için ise, floroskopik tetkik yapılabilir. Stereofotometrik 

yöntem kullanılarak, .Protezin tam pozisyonu anlaşılabilir. Bunun için operasyon 

esnasında asetabulum ve femur üzerine metalik işaretler konur. Daha sonra bu 

işaretlerden yararlanarak koordinatlar çıkarılır ve bilgisayara kayıt yapılır. Bu yöntem 

uygulaması zor ve pahalı olduğu için yaygın olarak kullanılmaz(48). 

Standart röntgenler, protez kompanentlerini ve bu kompanentlerin kemik ile 

yaptıkları ara yüzleri de gösterir. Kemik sementi içine baryum katarak, sement-kemik 

ara yüzü de görülebilr. Ancak, ara yüzleri üç boyutlu olarak görmek mümkün olmaz. 

Yalnızca profilden x-ışınının paralel geçtiği alan görülebilir(48). 

Rutin olarak kullanılan AP ve lateral filmler gevşeme için önemli bilgiler verirler. 

Protez etrafındaki sement-kemik radyolusent sahasının 2mm. veya daha fazla olması 

veya seri olarak alınan filmlerde radyolusent alanın gittikçe genişlemesi kuwetle 

gevşemeyi düşündürür. Sement-kemik, sementsiz protezlerde protez-kemik 

radyolusent sahasının 2mm.altında olması, ilk yıl içinde birçok asemptomatik hastada 

görülür. Sementsiz protezlerde, gevşemenin radyolojık bulguları kesin olarak 
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bilinmemektedir. Revizyon artroplasti operasyonundan sonra, protez kompanentleri 

etrafında geniş radyolusent saha vardır. Bu, primer protez etrafında bulunan tamamen 

düzelmemiş sinovial ve fibröz dokulara aittir. İlerleme göstermedikçe gevşeme 

düşündürmez. Ayrıca, dislokasyon, kemik, protez veya sement fraktürü, heterotopik 

kemik oluşumu da konvansiyonel radyolojik tetkikler ile anlaşılabilir. Periostal 

reaksiyon, fraktür olmadığı taktirde enfeksiyonu akla getirmelidir. Ancak enfeksiyonun 

erken tesbiti için yetersiz ve nonspesifik bilgiler verirler(24,48,53,54) 

C- Artrografi ve artrosintigrafi: Protez gevşemesi, abse ve bursa ol.uşumunu 

gösterebilir. Ancak yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuçlar sıktır. Artrografi gevşeme 

hakkında önemli bilgiler vermekle birlikte, yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuçların 

bulunması, tek başına kullanılmasının doğru olmadığını göstermektedir. Artrografide 

kullanılan kontrast madde, protez veya sement ile kemik arasına girerse gevşemeyi 

düşündürebilir. Ancak, protez parçaları etrafında kontrast maddenin görülmemesi 

gevşemeyi ekarte ettirmez. Kontrast madde, zayıf 'viskozitesi olan bir s ıvıdır. Bu 

sebeple protez parçaları etrafındaki aralığa girmeyebilir. Bu nedenler ile, artrografi 

mutlaka anamnez, fizik muayene, röntgen ve radyonüklid yötemlerin sonuçları ile 

birlikte değerlendirilmelidir(2,24,48). 

Kontrast maddenin enjeksiyonu öncesi ve sonrası alınan görüntüler, çıkarılma 

"subtraction" işleminden geçirilerek yöntemin hassasiyeti arttırılabilir. Bu uygulamanın 

dezavantajları, hasta pozisyonunun aynı kalmasının zorluğu ve X-ışınının tamamen 

aynı yolla gönderilmek zorunda olmasıdır(24,48). 

Femoral parçanın gevşemesini tesbit için, artrosintigrafi kullanılabilir. 0.5-1 mCi 

sam Tc- sülfür kolloid veya 0.1-0.2 mCi ln-111 klorid 1-2 mlt.'lik hacim içinde 

konvansiyonel artrografi yapılırken eklem içine enjekte edilir. Hastaya egzersiz 

yaptırılır. 1-2 saat içinde alınan görüntülerde, femoral parçanın etrafında aktivitenin 

görülmesi, gevşemeyi gösterir. Asetabuler parça bu yöntemle değerlendirilemez. Eklem 

içine verilen aktivite ile asetabulum üstüste gelir. Artrografi ve artrosintigrafinin birlikte 

uygulanması ile sensitivite ve spesifisite % 100'e ulaşır. Yapılan bir çalışmada 

konvansiyonel artrografide dört negatif sonuç bulunduğu halde, artrosintigrafi pozitif 

sonuç vermiş ve operasyonda gevşeme tesbit edilmiştir. Femoral kompanent 
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gevşemesini göstermede artrosintigrafi daha başarılıdır. Artrosintigrafi, artrografiyi 

tamamlayan en iyi yöntemdir. BT, gevşemenin araştırılmasında yeterli bilgi 

vermez(48,55,56,57). 

D- Aspirasyon ve kültür: Ultrasonografi veya floroskopi rehberliğinde bir iğne 

ile eklem içine girilerek yapılır. Antiseptik koşullar mutlaka sağlanmalıdır. Hasta son 

birkaç hafta içinde antibiyotik kullanmamış olmalıdır. Lokal anestezikler bakteriyostatik 

madde içerdikleri için, aspirasyondan önce enjekte edilmemelidirler. Kontrast maddeye 

karşı allerjisi olan hastalara, hava verilebilir.Aspire edilen sıvı, gram boyama, aerobik, 

anaerobik, mikobakteri, mantar kültürleri ve antibiyotik duyarlılığı için hemen 

bakteriyoloji laboratuvarına gönderilmelidir. Nadiren, bakteri tüm önlemlere ve 

tekrarlanan aspirasyonlara rağmen üretilemez. Bu durumda 1-2 hafta kültürde 

bekletilerek, virülansı düşük ve üremesi uzun süren mikroorganizmaların izole 

edilmesine çalışılır. Ancak bu yöntemde kontaminasyon riski fazladır(2,48). 

Eğer yeterince sıvı aspire edilmişse, içerdiği hücre sayısı ve sınıflaması yapılır. 

Mililitrede 25000 ve üzerinde lökosit bulunuyorsa ve bunun % 25'den fazlası polimorf 

nüveli lökosit ise enfeksiyondan şüphe edilmelidir. Sayı ve oran arttıkça olasılığın da 

artacağı açıktır. Aspirasyon sıvısında protein ve glukoz düzeyine de bakılır. Normal 

sinovial sıvıda, protein miktarı serum seviyesinin yaklaşık olarak 1/3'üdür. 

Enfeksiyonda serum seviyesine ulaşır. Sinovial sıvının glukoz düzeyi, plazma ile 

aynıdır. Enfeksiyon mevcut ise, glukoz seviyesi mikroorganizmaların glukozu 

kullanması sebebi ile düşecektir. Sonuç olarak düşük glukoz, yüksek protein 

enfeksiyonu düşündürmelidir. Sinovial sıvıda laktik asidin yüksek bulunması ise septik 

artiritte karşımıza çıkar. Ayrıca aspirasyondan önce antibiyotik kullanmış olgularda tanı 

için önem taşımaktadır. Bütün bu bilgileri vermesine rağmen, biyopsi ve aspirasyon 

kültürleri arasında % 7 4 oranında uyum bulunmuştur. Her iki yöntemde üreyen 

bakterilerin farklı olduğu da görülmüştür(,2,24,58). 

E- Biyopsi: Klinik olarak kuwetli enfeksiyon şüphesi olan ancak diğer 

yöntemler ile tanı konulamayan olgularda endikedir. Açık veya kapalı şekilde iğne, 

trokar veya artroskopik teknik ile yapılabi!ir. Öncesinde antibiyotik verilmez. Eklem 

sıvısı ve şüpheli doku parçaları alındıktan hemen sonra intra venöz antibiyotik 
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verilebilir. Her mikroskop sahasında beş veya daha fazla polimorf nüveli lökosit 

bulunması, eklem sıvısından ve doku örneklerinden yapılan gram boyama ve kültürler, 

histopatolojik olarak enflamatuar granülasyon dokusunun gösterilmesi tanı 

koydurur(2,48). 

F- Ultrasonografi: Ultrasonik ses dalgaları metallerden geçemez. Ancak, protez 

etrafındaki yüzeyel tendon ve ligamanların görüntülenmesi mümkün olur. Aspirasyon 

ve biopsi işlemi ultrason rehberliğinde yapılabilir. Protez etrafında palpe edilen kitlenin 

tetkikinde de işe yarayabilir. BT ve NMR metal artafaktları nedeni ile nondiagnostik 

olduğunda denenebilir(48). 

G- Bilgisayalı tomografi (BT): Artroplasti öncesi, eklemdeki patolojiyi 

göstermesinin yanında, asetabulum ve femurun kemik yapısı hakında da bilgi verir. Üç 

boyutlu görüntüler oluşturularak, cerrahi planlamaya yardımcı olur .. Özel durumlarda, 

yeni protez modelleri de geliştirmek mümkündür(48). 

Protezin takılmasından sonra, metal artafaktları nedeni ile kullanımı sınırlıdır. 

Kontrlateral eklemin değerlendirilmesi de artafakt nedeni ile mümkün olmaz. Protez 

malzemeleri, krom-kobalt, paslanmaz çelik, titanyum, plastik sırası ile, gittikçe azalan 

X-ışını atenüasyonu ve buna bağlı olarak da daha az artafakta sebep olurlar(48). 

H- Nükleer magnetik rezonans (NMR): Artroplasti öncesi tanı ve operasyon 

öncesi planlama için yararlıdır. Ancak, operasyon sonrası dönemde dar kullanım alanı 

vardır. Metaller, magnetik alanı bozarak lokalize artafaktlara sebep olurlar. Ancak 

BT'den farklı olarak, karşı eklemi değerlendirmek mümkündür. Tenden, ligaman 

yırtıklarını göstermekle birlikte, proteze yakın lokalizasyonda bulunuyorlarsa başarı 

oranı düşüktür. Kalp pili, ferromagnetik intrakranial anevrizma klipsi, V. cava filtresi, 

kohlear implant, spinal kord stimülatörü bulunması durumunda kontrendikedir(34,48). 

I- Nükleer tıp yöntemleri: Metalik kemik implantlarının ve özellikle eklem 

protezlerinin değerlendirilmesinde önemli rol oynarlar. Değişik rayofarmasötikler bu 

amaçla kullanılmışlardır. 
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1- Kemik sintigrafisi: Kemik metabolizmasında minimal değişiklikleri gösterebilen 

sensitivitesi yüksek bir yöntemdir. Klinik endikasyona bağlı olarak, tüm vücut veya 

spesifik bir bölgenin incelenmesi mümkündür. Radyolojik yöntemler, kemik yapısındaki 

ufak çaplı değişiklikleri göstermede yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, özellikle 

enfeksiyon, metastatik hastalık ve travmaların erken tanısında kemik sintigrafisi çok 

daha önce pozitif hale gelir. Ayrıca tüm vücudu görüntüleyebilmesi, uzak bölgelerin 

değerlendirilmesine de olanak verir(59,60). 

Kalsiyum kemikler için en ideal radyonüklidtir. Ancak, kalsiyum izotopları beta 

enerjisi, yüsek gama enerjileri ve uzun yarı ömürleri nedeni ile kullanılmamaktadır. 

1950'1i yıllarda ilk olarak stronsiyum bu amaçla kullanılmış, ancak Stronsiyum-87m'in 

kemik-kan oranının düşük olması nedeni ile görüntüleme yeteneğinin zayıf olması, 

Stronsiyum-85'in ise gama enerjisinin yüksek olması terkedilmelerine sebep olmuştur. 

Flor-18 ile yapılan kemik sintigrafisinde, florun kandan temizlenme hızının yüksek 

olması nedeni ile kaliteli görüntüler elde edilmiştir. Ancak, yarı ömrünün 11 O dakika 

olması rutin uygulama için elverişli değildir. Daha sonra Teknesyum-99m ile 

bağlanabilen ajanlar kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kemik sintigrafisi 99mTc ile 

işaretlenmiş fosfat bileşikleri ile yapılmaktadır. İlk olarak kulanılan polifosfat bileşikleri, 

invivo olarak alkalen fosfataz tarafından hidrolize edildikleri için, hidrolize karşı 

dayanıklı olan difosfanat bileşikleri ile yer değ iştirmişlerdir. En çok kullanılan difosfonat 

bileşikleri; metilen, hidroksimetilen ve hidroksietilen difosfonatlardır (MDP, HMDP ve 

HEDP) (60). 

Kemik, kollajen liflerden meydana gelen ağ şeklindeki yapı içerisinde ve bu 

yapılar arasında lokalize mikroskopik kalsiyum fosfat kristallerinden oluşur. 

Hidroksiapatit, kalsiyum ve fosfat iyonlarının elektrostatik olarak kollajen lifleri arasında 

birikmesi ile meydana gelmiştir. işaretli fosfatların, osteoid mineralizasyon bölgesinde 

lokalize oldukları gösterilmiştir. Teknesyum-99m bağlı kemik ajanları , hidroksiapatit 

oluşumu sırasında iyonlar ile yer değiştirirler ve amorf kalsiyum fosfat birikimi olan 

bölgelerde akümüle olurlar. Kemik ajanları yalnızca aktif kemik yapımı olduğu zaman 

işe yararlar. Saf osteoklastik, sklerotik ancak, metabolik olarak bozukluğu olmayan 

bölgelerde kemik sintigrafisinde anormallik görülmeyebilir. Kemik sintigrafisi ile 

görüntüleme tamamen kan akımı ve osteoblastik aktivite ile ilgilidir{61). 
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Görüntüleme öncesi özel hazırlık gerektirmez. Yetişkin dozu 20 mCi (740 

MBq)'dir. Radyofarmasötiğin intravenöz olarak verilmesini takiben 2-3 saat sonra 

görüntüler alınır. Kan akımı ve kan havuzu fazları da değerlendirilmek istenirse, 

enjeksiyon kamera altında yapılarak dinamik görüntülerin alınması gerekir. Yine 2-3 

saat sonra geç görüntüler alınır. Üç fazlı kemik sintigrafisi olarak adlandırılan bu 

yöntem, en çok enfeksiyon gibi kan akımı değişikliklerinin ön planda olduğu durumlarda 

uygulanır. Ayrıca, avasküler nekroz gibi vasküler hastalıklarda ve bazı kemik 

tümörlerinin ayırıcı tanısında kullanılır. Kemik sintigrafisi genel olarak, primer ve 

metastatik kemik kanserlerinde, kemik iliği hastalıklarında, metabolik kemik 

hastalıklarında, travmalarda, vasküler kemik hastalıklarında, eklem hastalıklarında, 

eklem .ve kemik enfeksiyonlarında, kemik greftlerinin ve protezlerin 

değerlendirilmesinde endikedir(61). 

Ayrıca, temporomandibuler eklem, kolumna vertebralis, pelvis ve dizlerin 

incelenmesinde kemik sintigrafisi, tomografik olarak uygulanabilir. Tek foton emisyon 

tomografisi (SPECT) olarak adlandırılan bu yöntem, transvers, sagital ve korona! 

planlarda alınan kesitlerin incelenmesine olanak sağlar. Sensitivitesi planar sintigrafiye 

göre daha yüksektir(62). 

Daha önce de belirtildiği gibi, konvansiyonel radyolojik tetkikler ve artrografi 

protezlerde en sık kullanılan yöntemlerdir. Kemik sintigrafisi ve artrosintigrafi bazı 

durumlarda bu tetkiklerden daha iyi sonuçlar vermektedir. Sementli kalça protezlerinde, 

ameliyattan sonraki ilk yıl içinde femoral uçtaki 99mTc- MDP tutulumundaki artış 

gevşeme için anlam taşımaz. Bir yıldan sonraki artmış tutulum gevşeme olarak 

değerlendirilebilir. Ancak bu, tamamen spesifik değildir. Normal hastaların % 1 O'unda 

da bu bulgu görülür(63,65). 

Sementsiz protezlerde kemik sintigrafisi bulguları farklıdır. Tamamen normal 

olgularda fokal aktivite artışı 24 aya kadar görülmektedir. Bu aktivite afiışı genelde uç 

parçanın lateralinde lokalizedir. Medialde görülmesi gevşemeyi düşündürebilir. Ancak 

spesifik değildir. Protez enfeksiyonu ve gevşemesini tesbit etmede kemik sintigrafisi, 

radyolojik tetkiklere oranla daha sensitif olmasına rağmen, spesifisiteleri birbirine 
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yakındır(22). Oswald ve arkadaşlarının sementsiz kalça protezi olan semptomsuz 25 

olguda üç fazlı kemik sintigrafisi uygulayarak yaptıkları bir çalışmada, kanlanma fazının 

tüm olgularda normal olduğu, başlangıçta kan havuzu fazı anormal olan bir kaç olguda 

operasyon sonrası ilk üç ayda bu anormalliğin düzeldiği ve bir çok olguda ilk 24 ayda 

geç fazın kalıcı olarak pozitif olduğu sonucuna varmışlardır(23). Rubello ve 

arkadaşlarının da yine aynı tip hastalarda yaptıkları bir araştırmada, geç fazda hafif 

dereceli aktivite artışının spesifik olmadığını söylemişler, ayrıca trokanter minör ve 

femoral parçanın uç kısmında bulunan fokal aktivite artışlarını gevşemenin en önemli 

bulgusu olarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca, asetabuler parça ve trokanter major 

seviyesindeki tutulumun yoğunluğu arttığında da gevşeme olabileceğini 

göstermişlerdir. Diffüz tutulum ve kan, kan havuzu fazlarında artmış aktivitenin 

enfeksiyonu düşündürebileceğini bildirmişlerdir(64). Bütün bunlara rağmen enfeksiyon 

ve gevşeme ayırıcı tanısını bu yöntem ile tam olarak yapamamışlardır. 

Diz protezlerinin kemik sintigrafisi ile değerlendirilmesi daha problemlidir. 

Çünkü, implantasyondan sonra bir yıldan uzun süre geçtiği halde, femoral parçada % 

63, tibial parçada ise % 89 kalıcı periprostetik aktivite artışı görülür(66). Bu olgularda, 

daha önceki sintigrafide olmayan veya daha yoğun hale gelen aktivite artışı 

komplikasyonu düşündürmelidir. Ancak sintigrafilerin seri olarak alınması gerekir(25). 

Bu yöntem enfeksiyon ve gevşeme ayırımını da yapamamaktadır. 

2- Galyum-67 ve kemik sintigrafisi: 67Ga tutulumu, tümörlerde ilk olarak 1969 yılında, 

enflamasyon odaklarında ise 1971 yılında gösterilmiştir. 1970'1erin başından, 1980'1i 

yılların ortasına kadar enflamasyon ve enfeksiyon tetkiki için kullanılan temel 

radyonüklid olmuştur. İskelet sistemi enfeksiyonlarında 99mTc-MDP ile beraber 

uygulanmıştır. Günümüzde çok sayıda yöntem geliştirilmesine rağmen, ·57 Ga sintigrafisi 

nükleer tıp yöntemleri arasında hala önemli yer tutar(67). 

67 Ga siklotron ürünüdür. Gama enerjilerinden 93, 184 ve 296 keV olanları 

görüntüleme için kullanılır. Yarı ömrü 78 saattir. Tutulum mekanizması tam olarak 

bilinmemekle beraber, birkaç faktörün etkili olduğu düşünülmektedir. Biyolojik olarak 

demir analoğu gibi davranır. Ferritin, transferrin ve laktoferrin bağlandığı üç ana 

proteindir. Lökosit içinde bulunan laktoferrine bağlanır. Lökositler enfeksiyon 
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bölgesinde intrasellüler laktoferrinin bir kısmını degranülasyon yolu ile sekrete ederler. 
67 Ga'un bir kısmı bu şekilde makrofajlarca yakalanır, bir kımı da lökositlerin içindedir. 

Ayrıca, enfeksiyon bölgesinde vasküler epitelden geçebilen transferrine bağlanır. Diğer 

bir tutulum mekanizması da, mikroorganizmaların gelişmesi için, düşük demir içeren 

ortamda sideroforları oluşturmaları ve galyumun da buna bağlanmasıdır. Siderofor

galyum kompleksinin direkt olarak hücre içine transport olduğu tahmin edilmektedir. 

Tümörlerde ise, bunlara ilave olarak, tümör hücrelerinin lizozomlarında konsantre 

olduğu ve bu hücrelerin yüzeyinde bulunan transferrin reseptörlerine bağlandığı 

düşünülmektedir(67). 

Enfeksiyon lokalizasyonunda, yetişkin dozu 5 mCi'dir. 67Ga sitrat şeklinde verilir. 

4 ve 6. satten itibaren, genel olarak 72. saate kadar, gerektiğinde de daha geç 

görüntüler alınabilir. Geç görüntüler daha çok tümör lokalizasyonu için kullanılır. % 10-

25'1ik bölümü ilk 24 saat içinde böbrekler yolu ile, büyük kısmı ise daha sonra barsaklar 

tarafından atılır. Çekim öncesi barsak temizliği yapılması gerekebilir. Enfeksiyonlarda 

üç temel kullanım alanı vardır. a) Sebebi bilinmeyen ateş, b) osteomiyelit ve c) 

edinilmiş immun yetmezlik hastalığı gibi immunsupresyon yapan hastalıklarda 

enfeksiyon odaklarının tesbiti. Ayrıca lenfoma, akciğer kanserleri ve melanoma başta 

olmak üzere bir çok kanserde uygulanır(67). 

3- işaretli lökosit sintigrafisi: Hücre işaretlemesi. nükleer tıp uygulamaları içinde 

önemli yer tutar. Bir çok radyonüklid bu amaçla denenmiş, invitro kullanım ve eksternal 

görüntüleme için araştırmalar yapılmıştır. Günümüzde lökosit işaretlemesi için 111 ln

oxine ve 99mTc-HMPAO kullanılmaktadır. 

a) İndiyum-111 işaretli lökosit sintigrafisi: 1976 yılında, Mc Afee ve Thakur 

insan lökositlerini işaretlemek için en uygun ajan olarak, 111 ln-oxine'nin olduğunu 

bildirdikten sonra, araştırmalar bu doğrultuda sürdürülmüştür(68,69). 111 ln-oxine işaretli 

lökositler ile çok sayıda deneysel ve klinik araştırmalar gerçekleştirilmiştir(70). 111 1n, 68 

saatlik yarı ömrü, 173 ve 247 keV olan gama enerjileri ile görüntüleme için uygun bir 

ajandır. Oxine ise, lipofilik ve şelat yapıcı özellikte bakteriyostatik bir maddedir. 

Lipofilik olması nedeni ile hücre ve bakteri membranını kolaylıkla geçebilir. Hücre içine 

girdikten sonra kompleks ayrılır, indiyum hücre içinde kalırken, oxine hücre dışına 
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dışına çıkar. Bu madde lökositler dışında, eritrosit, trombosit, tümör ve bakteri 

hücrelerini de işaretleyebilir. Tropolon da oxine gibi şelatör özellikte lipofilik bir 

maddedir, ancak yaygın kullanımı yoktur. Oxine plazma uzaklaştırıldıktan sonra 

kullanılırken, tropolon plazma varlığında da şelasyon için uygundur(71). 

lndiyum-111 işaretli lökosit sintigrafisi, sebebi bilinmeyen ateş, enflamatuar 

barsak hastalıkları, kemik ve eklem enfeksiyonları, akut pankreatit, vasküler gref 

enfeksiyonları, pulmoner ve plevral enfeksiyonlar ve eklem protezi enfeksiyonları gibi 

geniş kullanım alanına sahiptir(71). 

b) ""Tc- HMPAO ile işaretli lökosit sintigrafisi: 99mTc'nin nükleer tıp 

laboratuarlarında. her zaman bulunabilmesi, fiziksel ve dozimetrik özellikleri, görüntü 

kalitesinin yüksek olması nedeni ile lökositlerin işaretlenmesi için daha uygun olacağı 

düşünülmüş ve bu amaçla lipofilik bir kompleks olan HMPAO ile işaretleme 

geliştirilmiştir. Enjeksiyondan birkaç saat sonra görüntülerin alınabilmesi, radyasyon 

dozunun indiyumdan düşük olması nedeni ile çocuklarda kullanılabilmesi, daha ucuz ve 

daha kaliteli görüntü elde edilmesi ve indiyum gibi siklotron ürünü olmaması avantajlı 

yönleridir. Bununla birlikte 99mTc-HMPAO uygulamasında bazı problemler vardır. 

Böbrek • mesane ve barsak aktivitesinin görülmesi, intraabdominal lezyonların 

saptanmasında sorun yaratabilir. Enflamatuar barsak hastalıklarında, kemik-eklem ve 

yumuşak doku enfeksiyonlarında, intratorasik ve intraabdominal enfeksiyonlarin 

lokalizasyonunda, sebebi bilinmeyen ateşte kullanılmaktadır(72). 

c) İşaretli lökosit-kemik, işaretli lökosit-kemik iliği kombinasyonları: Bir çok 

radyonüklid yöntemde olduğu gibi, işaretli lökosit sintigrafisinde de ilgi alanındaki 

aktivite yoğunluğu i'e normal referans bölge arasında karşılaştırma yapılarak sonuca 

varılır. Ortopedik enfeksiyonların değerlendirmesinde bu referans bölge genelde kemik 

iliğidir. Yaklaşık 70 yaşına kadar, kemik iliği aksial iskelet, humerus ve femurun 1/3 

proksimal parçası ile sınırlıdır. Normal referans bölgedeki aktivitenin üzerindeki tutulum 

pozitif olarak kabul edilir. Ancak bu, her zaman gerçekleşmez. İkinci, belki de en 

önemli sorun kemik iliği dağılımının kişiden kişiye farklılık g~sterebilmesidir. Tümör, 

daha önce radyoterapi yapılması, orak hücreli anemi, Paget gibi hastalıklarda kemik 

iliği dağılımı bozulur. Metalik ortopedik implantlar aktif iliği, yağlı kemik iliğine 
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dönüştürebilir.Bütün bu durumlarda yorum yapılması çok güçtür. Bu sorunlar üzerine 

araştırmacılar, kemik-lökosit, kemik iliği-lökosit sintigrafileri gibi kombinasyonlar 

uygulamaya başlamışlardır. Bir çok çalışmada lökosit ve kemik sintigrafilerinin beraber 

kullanıldığında, lökosit sintigrafisinden daha başarılı sonuç verdiği bildirilmiştir. 

4- 1111n- klorid sintigrafisi: Başlangıçta kemik iliği görüntülenmesi için kullanılmıştır. 

Son yıllarda enflamasyon ve enfeksiyon odaklarını gösterdiği anlaşılmıştır. in vivo, 

transferrin ve albumine bağlanarak kemik iliğinde lokalize olmaktadır. Kapiller 

permeabilite artışı, indiyum klorid ile bağlı proteinlerin enfeksiyon bölgesinde 

birikmesine . yol açar. Sensitif olmasına rağmen spesifitesi yeterli düzeyde değildir. 

Galyum sintigrafisi ile sonuçları yakındır. Ancak, yorumlanması galyuma . göre daha 

kolaydır. 1111n- klorid protez gevşemelerinin tesbitinde (nükleer artrogafi) daha 

yararlıdır(15). 

5- 99""Tc- nanokolloid sintigrafisi: Nanokolloid 30 nm. Çapında bir partiküldür. 99mTc ile 

birleştirilerek (99mTc-Nkol) kemik iliği sintigrafisinde kullanılır. Enflamasyon sahasında 

meydana gelen kapiller permeabilite artışı, bu küçük partiküllerin kolayca damar dışına 

çıkarak birikmesine yol açar. Kemik, eklem ve protez enfeksiyonlarında işaretli lökosit 

sintigrafisi ile benzer sensitivite ve spesifisite değerleri bildirilmiştir. Ancak, protez 

bölgesindeki kemik iliği değişiklikleri, steril enflamasyonda, kırıklarda ve 

granülomatozis bölgelerinde de tutulması yanlış pozitif sonuçlara neden 

olmaktadır(13,26). 

6- Monoklonal antikorlar ve fragmanlan ile görüntüleme: Nükleer tıpta en yeni ve 

en popüler konulardan biri de monoklonal antikorların (MoAk) işaretlenmesidir. işaretli 

antikorlar önce tümör görüntülenmesinde kullanılmıştır. Enfeksiyon odaklarını işaretli 

MoAk ile belirleme konusu üzerinde de yoğun araştırmalar yapılmaktadır. 

Karsinoembriyojenik antijen (CEA) ile çapraz reaksiyon veren , nonspesifik 

çapraz reaksiyon antijenlerinin (NCA) tanımlanması ve bunların özellikle 

granülositlerde bulunması ile kullanım alanı bulmuşlardır. NCA-90 kolon mukozası ve 

kolon adenokarsinomalarında da bulunurken NCA-95 miyeloid hücrelere spesifiktir. 12~1-

anti NCA-95 lg G1 antikorları ilk olarak Locher ve ark. tarafından uygulanmıştır. Kısa bir 
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süre sonra da Joseph ve ark., 99mTc-anti NCA-95 lg G1 'i aynı amaçla kullanmışlardır. 
99mT c-anti NCA-90 F ab' parçaları Becker ve grubu tarafından geliştirilmiştir. Thakur ve 

ark. i'se, nötrofil spesifisitesi çok yüksek olan 99mrc- anti stage spesifik embriyojenik 

antijen 1 (SSEA-1) lg M'yi geliştirmişler ve enfeksiyon odaklarının tesbitinde 

uygulamışlardır(73). 

MoAk tutulumu ile ilgili mekanizma tam olarak anlaşılmamakla birlikte, bazı 

hipotezler vardır. İlki, kemotaktik özellikleri bozulmamış olan işaretli granülositlerin 

enfeksiyon bölgesine migrasyonu, ikincisi ise vasküler permeabilite artışına bağlı 

nonspesifik, antijen bağımsız akümülasyon mekanizmalarıdır. Kemik-eklem ve protez 

enfeksiyonlarında, batın ve yumuşak doku, vasküler gref ve ~alp kapak protezleri 

enfeksiyonlarında, enflamatuar akciğer hastalıklarında kullanım alanı bulmuşlardır(73). 

MoAk ile tümör görüntülenmesinde ortaya çıkan bazı güçlükler akut ve subakut 

enfeksiyonlarda görülmemektedir. Bunun sebebi, mikroorganizma antijenlerine karşı 

geliştirilen antikorların , insan hücrelerine karşı reaksiyon oluşturmaması , tümör 

vaskülaritesindeki heterojeniteye, akut enflamasyonda rastlanmaması ve spesifik 

olarak lökosit antikorlarının üretilebilmesidir. Ancak kronik enfeksiyonlarda tümörlerdeki 

ö~ellikler mevcuttur. Bu nedenle de MoAk yetersiz ve heterojen tutulur. Molekül ağarlığı 

daha düşük olan MoAk fragmanları kullanılarak, kronik enfeksiyonlarda spesifisite 

arttırılabilir. Ayrıca insan fare antikorlarının (HAMA) oluşumu MoAk kullanımında sık 

olarak karşımıza . çıkar. Antikor fragmanları daha az immunojenik olduğu için, HAMA 

reaksiyonu oluşumu önemsiz düzeydedir. Gelecekte, Fv veya mini antikor olarak 

adlandırılan daha küçük antikor fragmanları üretilerek başarı oranı arttırılabilir. Monosit 

antikorları veya hem granülosit hem de monosit için bispesifik antikorlar üretilerek 

kronik enfeksiyonlardaki düşük spesifitenin arttırılması da mümkün olacaktır(73). 

7- Poliklonal lmmunoglobulın G sintigrafisi: Rubin ve Fishman, Escherichia coli ile 

deneysel olarak oluşturulmuş kas enfeksiyonunun lokalizasyonunu, 111 1n nonspesifik 

poliklonal immunoglobulin G (1 11 ln-HIG) kullanarak göstermişlerdir(74). Bu çalışma, 

enflamasyon görüntülenmesinde yeni bir radyofarmasötiğin geliştirilmesine yol açmış 

ve 1111n-HIG insanlarda fokal enfeksiyonların belirlenmesinde, özellikle abdominal ve 

iskelet sistemi enfeksiyonlarında, ayrıca seri görüntüler alınarak tedaviye cevabın 
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değerlendirilmesinde güvenli ve başarılı olarak kullanılmıştır. Bu yöntem, 

immunsüpresse hastalarda, romatoid artirit ve enflamatuar barsak hastalıkları gibi 

enfeksiyöz olmayan enflamatuar hastalıklarda kantitatif değerlendirme yapma imkanı 

da vermektedir(75). 1990 yılı içinde önce Buscombe(76) ve ark., kısa bir süre sonra da 

Blok ve ark. HIG işaretlemesi için 99mTc kulanmışlar ve böylece her nükleer tıp 

laboratuarında rahatlıkla uygulanabilir hale getirmişlerdir(77). 

immunoglobulinler (lg), B lenfositleri veya plazma hücreleri tarafından 

salgılanarak, antijen cevabını sağlayan, serum gamaglobulinleri içinde yer alan 

glikoproteinlerdir. in vivo veya in vitro olarak antijen ile spesifik etkileşirler. Bu sebeple 

de humoral immunitenin önemli parçasını oluştururlar. lg G, lg M, lg A, lg D ve lg E 

olara~ beş ayrı tipleri vardır. Bu sınıflama, büyüklükleri, amino asit yapıları ve 

karbohidrat içeriklerine göre yapılır. Serum elektroforezinde dağılımları da farklıdır. 

İmmunoglobulinlerin yapısı ilk olarak, 1962 yılında Rodney Parter tarafından tarif 

edilmiştir. lg molekülleri, disülfid bağları ile kovalent olarak bağlanmış dört polipeptit 

zincirinden oluşur (monomer). Polipeptit zincirler amine asitlerden meydana gelirler. 

Dört zincirden ikisi hafif (L:light), ikisi de ağır zincir (H:heavy) olarak isimlendirilir. Hafif 

zincirler tüm İg alt tiplerinde aynıdır. Kappa ve lambda isimli iki ayrı tipi vardır ve antijen 

bir tipi ile etkileşirken, diğeri ile etkileşmez. Ağır zincirler gama, alfa,mü,delta ve 

epsilon olarak ayrılırlar ve lg tiplerinin hepsinde farklıdır. Bu yapısal farklılık, ağır 

zincirlerin karboksi terminal uçlarındadır. lg G gama, lg A alfa,lg M mü, lg D delta ve lg 

E epsilon zinciri içerir(78). 

Ağır zincirler, alt tiplerin ayrılmasından da sorumludur. lg G'nin dört, lg A ve M 

'nin iki ayrı alt tipi vardır. Disülfid bağları, zincirler arasında (H-L, H-H) veya zincirler 

içinde yer alırlar. L-L bağlarının oluşması patolojiktir (Bence-Jones proteini gibQ. Zincir 

içinde yer alan disülfid bağlan daha kuwetli olup, lg tipine göre farklı sayıdadır. Her 

hafif ve ağır zincir iki parçadan oluşur. Bunlar, değişken (V:variable) ve sabit 

(C:constant) bölge olarak adlandırılır. Değişken bölge molekülün amino (N) ucunda yer 

alır. Ağır ve hafif zincirlerin değişken bölgelerinde yüksek değişkenlik gösteren 

bölümler (hv:hypervariable ~egion) bulunmaktadır. Ağır zincirin amino ucunda yer alan 

parçası (Fd) önemli biyolojik özelliğe sahiptir. Sabit bölge ise karboksi (C) ucunda 

lokalizedir.Ağır zincirin bir ve ikinci sabit bölgeleri arasında menteşe (Hinge) bölgesi 
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bulunur. Pepsin ve papain gibi proteolitik enzimler, lg molekülünü parçalara ayırırlar. 

Papain, menteşe bölgesi olarak sayılabilecek bir alanda etkili olarak, molekülü üç ayrı 

parçaya böler. İki Fab (antijen bağlayan bölge) ve bir Fc ( kritalize . olabilen bölge) 

parçası oluşur. Fd bölgesi, Fab bölgesinin antijen bağlama kapasitesini arttırır. Fc 

bölgesi ise kompleman fiksasyonu, monosit , nötrofil bağlanması (immunoglobulinlerin 

hücre bağlama fonksiyonları tablo 3'de özetlenmiştir) (78) ve plasentadan geçişte rol 

oynar. Pepsin ise, menteşe bölgesinin hemen altında etki göstererek Fc parçasının 

büyük bölümünü düşük molekül ağarlıklı peptitlere parçalar, kalan Fc parçası f?Fc 

olarak isimlendirilir. Ayrıca, Fab parçalarından F(ab')2 olarak - adlandırılan büyük bir 
1 

parçayı da ayırır. Bu parça bivalan özellikte olup, antijeni bağlama ve presipite etme 

yeteneklerine sahiptir. İmmunoglobulinlerin özellikleri, sedimentasyon katsayıları (S) ile 

de bağlantılıdır. Bu değer partikülün büyüklüğü, yoğunluğu ve ortamdaki viskozitesi ile 

ilişkilidir. immunglobulinlerin S değerleri 7-19 arasında değişir(78). 

lg G, insan serumundaki ana immunoglobulindir. lmmunoglobulinlerin yaklaşık 

olarak %75'ni oluşturur. Bunun da büyük miktarı lg G1 'dir. lg G1,G2, G3, G4 olmak 

üzere dört alt tipi vardır. Yarı ömrü 21 gündür. Plasentayı geçebilen tek 

immunoglobulindir. Bu şekilde yeni doğanın ilk bir ay içinde korunmasını sağlar. lg G4 

dışındakiler komplemanı fikse edebilirler. Sekonder immun cevaptan sorumlu esas 

antikordur. Primer olarak lg G1 ve lg G3, Fc parçasında bulunan makrofaj ve nötrofiller 

gibi fagositik hücrelere ait reseptör yolu ile opsonizasyonda rol oynarlar. Şekil 1 'de lg 

G'nin yapısı görülmektedir(78). lg A'nın serum ve salgısal olmak üzere iki tipi vardır. 

Tüm immunoglobulinlerin % 15-20'si lg A'dır. Salgısal tipi, epiteliyal hücrelerde sentez 

edilir. Mukoza salgıları içinde bulunur ve patojenlerin yüzeye yapışmasını ve 

kolonizasyonunu engeller. lg M, %8-1 O oranında bulunur. Primer immun cevaptan 

sorumlu esas antikordur. Fetus tarafından en fazla üretilir. Kompleman fiksasyonunda 

en etkilidir. Ayrıca sekr~tuar kompanenti de vardır. lg D, % 1'den daha az oranda 

bulunur. B lenfositleri membranında bol miktarda mevcuttur. Antijen reseptörü gibi 

davranarak, B hücresi aktivasyonunda rol oynar. lg E ise, dalak lenfoid doku, solunum 

ve gastrointestinal sistem mukozasında, B lenfositleri (plazma hücreleri) tarafından 

salgılanır. Mast hücreleri ve bazofil membranında bulunur. Hipersensitivite (astım ve 

saman nezlesi gibi) ve parazit enfeksiyonlarında immunitede rol oynar. Antikorların ana 

fonksiyonları tablo 2'de gösterilmiştir(78). 
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Ağır zincir Amino terminal 

Hafif zincir 

Fab 

Fc 

Karboksi teminal 

Şekil 1: lg G molekülünün şematik yapısı . V: değişken bölge; C: sabit bölge; L: hafif 

zincir; H: ağır zincir; S-S: disülfit bağlan; hv: çok değişken bölge. 
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Tablo 2: immunoglobulinlerin ana fonksiyonları. 

İmmunoglobulin 

Fonksiyon lg G1 lg G2 lgG3 lgG4 lgM lgA lg o lg E 

Kompleman fiksasyonu ++ + +++ - +++ - - -

Plasenta! transfer + + + + - - - -

Stafilokokal protein A'ya +++ +++ - +++ - - - -
bağlanma 

Streptokokal protein G'ye +++ +++ +++ +++ - - - -
bağlanma 

Tablo 3: immunoglobulinlerin hücresel bağlanma fonksiyon ları 
.. 

İmmunoglobulin 

Reseptör lg G1 lgG2 lg G3 lgG4 lg M lg A lg o lg E 

Mononükleer hücreler +++ - +++ ++ + - - ++ 

Nötrofiller + - + - - ++ - -
Mast hücreleri ve - - - - - - - +++ 
bazofiller 

İşaretli lg G ile yapılan klinik öncesi çalışmalar: Juweid ve ark., hayvan modelinde 

enfeksiyon bölgesinde 1111n-lgG 99mTc- BW 250/183 monoklonal antikoru ile benzer 

akümülasyon derecesi gösterdiğini tesbit etmişlerdir(79). Rubin ve ark. da benzer 

sonuçları anti-Pseudomonas antikorları ile yaptıkları çalışmada bulmuşlardır(SO). 

Nonspesifik poliklonal lg G'nin enfeksiyon bölgelerinde akümülasyon gösterdiğinin 

tesbit edilmesinden sonra, bu konudaki araştırmalar yoğunlaşmıştır. Rubin ve ark, 

E.coli ile enfekte edilmiş sıçanlarda 1111n-HIG, 1251-HIG, ssmTc-HSA ve 67Ga sitratı 

karşılaştırmışlardır(81). işaretli lg G'nin lezyon bölgesinde diğerlerine göre belirgin 

olarak daha fazla akümüle olduğun.u tesbit etmişlerdir. Lezyon, en erken 3. saate 111 1n- · 

HIG ile görülmüştür. Ayrıca, P .aeruginosa, K.pneumonia, S.aureus ve C.albicans ile 

enfekte edilen sıçanlarda tutulum derecesi, gittikçe azalmak şartı ile 1251-HIG, 1111n-HIG, 

HSA ve 67Ga sırasını takip etmektedir. Blok ve grubu benzer bir çalışmayı S.aureus ile 

enfekte sıçanlarda, 99mTc-HIG, HSA ve 67Ga kullanarak yapmışlar ve yine aynı sırayı 
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bulmuşlardır(77). Ayrıca HIG sintigrafisi skorlarının 6. ve 24. saate çok büyük farklılık 

göstermediğini (0.90, 1.00) saptamışlardır. Bu çalışmalar dışında, Oyen , Buscombe, 

Calame önderliğindeki gruplar tarafından da teknesyum veya indiyum işaretli lg G'nin 

enfeksiyon bölgesinde tutulduğu hemen hemen aynı dönemlerde 

bildirilmiştir(28, 76,82). Ancak tutulum mekanizması hakkında birçok görüş ortaya 

atılmıştır. Morrel, Rubin ve Thakur vasküler permeabilite artışını, Rubin ve Fischman 

bunun yanında dolaşımdaki ve ~nfeksiyon bölgesindeki fagositlerin Fc reseptörlerine lg 

G'nin Fc parçasının bağlandığını söylemişlerdir(74,81,83,84). Calame ve ark ise, 

fagositlere bağlanmanın en önemli mekanizma olmadığını, lökositopenik ve normal 

lökosit sayısı olan hayvanlarda akümülasyon derecesinin değişmediğini göstermişler 

ve bakteriye bağlanmanın daha önemli olduğunu bildirmişlerdir. 99mTc-HIG'nin in vitro 

ve in vivo olarak bakterilere bağlanma mekanizmalarını araştırmışlardır. in vitro olarak, 

S.aureus ve K.pneumonia, E.coli ve P.aeruginosa ile enfekte sıçanlarda yaptıkları 

çalışmada gram (+) bakterilere bağlanmanın, gram (-) bakterilere göre daha fazla 

olduğunu bulmuşlardır(82). Yine Calame ve grubu in vivo olarak protein A'dan zengin 

ve fakir iki farklı tip S.aureus ile enfekte edilmiş sıçanlarda HIG ve HSA karşılaştirması 

yapmışlardır. Protein A içeriği ile bağlanma arasında pozitif korelasyon bulunduğunu 

göstermişlerdir(85). S.aureus'un hücre yüzeyindeki protein A içeriğinin önemi ve lg 

G'nin Fc parçasına bağlandığı ilk olarak Forsgren tarafından tesbit edilmiştir(85). 

Bakteriye bağlanmada önem taşıyan diğer bir protein de, streptokokal protein G'dir(86). 

Bu çalışmada enfeksiyon bölgesinde bakteriye bağlanmanın en geçerli tutulma 

mekanizması olduğu, hedef/zemin oranı ve bakteri sayısı arasında logaritmik bir ilişki 

bulunduğu da tesbit edilmiştir. Bu ilişki, antibiyotik tedavisinin değerlendirilmesine de 

imkan sağlamaktadır. Her iki tip enfeksiyonda da HIG akümülasyonu HSA'ya göre 

anlamlı derecede fazla olmuştur. Bu bulgu, vasküler permeabilite artışının enfeksiyon 

bölgesindeki tutulumu tek başına açıklayamayacağını göstermektedir. Fernandez ve 

arkadaşları da son yıllarda yaptıkları araştırmada benzer sonuçları bulmuşlardır(87). 

Ayrıca 99mTc lg G (Fc) parçası ile yapılan çalışmalarda da H/Z oranının lg G'ye göre 

daha düşük olduğu da saptanmıştır. Fab parçasının bakteri hücre duvarındaki 

epitoplara bağlanarak enfeksiyon lokalizasyonunda önemli olabileceği söylense de, 

H/Z oranı Fc parçasından da düşük olmuştur(82). Saptogino ve grubu ise invitro olarak, 

işaretli lg G'nin kan monositlerine bağlandığını gözlemlemişlerdir(88). Tüm çalışmaların 
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değerlendirilmesi sonucu, işaretli lg G'nin enfeksiyon ve enflamasyon bölgelerinde 

tutulma mekanizması aşağıda görüldüğü şekilde özetlenebilinir. 

1- Vasküler permeabilite artışı. 

2- Enfeksiyon bölgesinde ve dolaşımda, lg G'nin Fc parçasının, başta nötrofiller 

olmak üzere fagositlerin Fc reseptörüne bağlanması. 

3- Enfeksiyon bölgesindeki bakterilere bağlanma. 

4- Fagositler tarafından bakterilerin fagositozu sırasında, bakteriye bağlanmış 

olan lg G'nin hücre içine girmesi. 

Enflamatuar olayın özelliğine göre, bu mekanizmaların biri veya birkaçı geçerli 

olmaktadır. Bir çok bakteri, mantar, toksik ajanların oluşturduğu enflamasyon işaretli lg 

G sintigrafisi ile gösterilmiştir. Ayrıca yine hayvanlarda antibiyotik, kortikosteroid, 

indometazin veya siklofosfamid kullanımının enfeksiyon bölgesinde lgG'nin 

lokalizasyonunu etkilemediği anlaşılmıştır(75). 

lg G işaretlemesinde en sık kullanılan radyonüklidler, Teknesyum-99m ve 

İndiyum-111 'dir. Tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan E.coli enfeksiyonunda, 1111n

HIG, 99mTc-HIG ve 111 1n işaretli lökosit karşılaştırılm ıştır. Her üç radyofarmasötik ile de 

enfeksiyon bölgesi saptanmıştır. Her iki işaretli lg G'nin de hemen hemen aynı dağılımı 

gösterdiği belirlenmiştir. H/Z oran işaretli lökosit sintigrafisinde daha yüksek 

bulunmuştur(89). Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, sıçanlarda oluşturulan 

S.aureus ve K.pneumonia enfeksiyon modellerinde, poliklonal lg G ve protein ile 

doyurulmuş - saflaştırılmış poliklonal lg G fraksiyonu karşılaştırılmıştır. Hem gram (-) 

hem de gram (+) bakterilerde, saflaştırılmış tip lg G'nin H/Z oranının daha yüksek 

olduğu ve ilk bir saat içinde sonuç alınabileceği bildirilmiştir{90). 

İşaretli lg G ile yapılan insan çalışmalara: insanlarda ilk olarak İndiyum-111 

kullanılmıştır. İnsanlarda kullanılırken dietilentriamin penta asetik asit (DTPA) ile 

konjuge edilir. Bu şekilde stablizasyonu kolaylıkla sağlanır. Yarı ömrü {68 saat) tekrar 

tekrar görüntü alınmasına izin verir. Böylece farklı hastalıklarda görüntüleme için 

optimal zaman öğrenilmiş olur. Tekrarlanan enjeksiyonlara rağmen önemli yan etki 

g~rülmemiştir (bir hastada üç yıl içinde yedi kez uygulanmıştır). Tüm vücuda 0.7 rad ve 
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böbreklere 1.09 rad verir Bu doz baryum çalışmasında alınan dozun yarısıdır. 

Karaciğer, dalak, kemik iliği, böbrekler ve naza! mukozada tutulurken, barsaklarda 

akümüle olmaz. Başlangıçta intravasküler olarak bulunur. enfeksiyöz olmayan, 

romatoid artirit, enflamatuar barsak hastalıkları gibi hastalıklarda da tutulur. Ayrıca bazı 

kanserlerde de akümüle olmaktadır. Tümörün kendisinde değil meydana getirdiği 

enflamasyon bölgesinde tutulur. Abdominal, akciğer, kemik eklem enfeksiyonları, 

immunsüpresyonlu hastalarda ve vasküler gref enfeksiyonlarında kullanım alanı 

vardır(75). 

mGy/Mbq rem/mCi 

Mesane duvarı 0.007 0.024 

Akciğer 0.004 0.013 

Böbrekler 0.053 0.195 

Overler 0.023 0.064 

Üst kalın barsak 0.011 0.042 

Alt kalın barsak 0.044 0.163 

Kemik iliği 0.008 0.028 

Testisler 0.014 0.051 

ince barsak 0.01 0.035 . 

Dalak 0.008 0.032 

Karaciğer 0.01 0.039 

Tüm vücut 0.004 0.016 

Tablo 4: MIRD metoduna göre hesaplanmış radyasyon dozları (enjeksiyondan 2 saat 

sonra mesanenin boşaltıldığı varsayılarak hazırlanmıştır) 

99mTc, fiziksel özellikleri, düşük radyasyon dozu (tablo 4'te organ ve tüm vücut 

dozları gösterilmiştir), daha ucuz olması ve her an kullanıma hazır bulunması gibi 

avantajları nedeni ile 111ln ile yer değiştirmi_ştir. İşaretleme ilk başta problem yaratsa da, 
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Abrams ve ark., hidrozino nikotinamid derivelerini kullanarak bu sorunu ortadan 

kaldırmışlardır. Dağılımları benzerdir. Hedef/zemin oranları, rezidual aktivite yüzdesi 

birbirine yakındır. Teknesyum işaretli lg G ile daha erken akümülasyon olması sebebi 

ile daha önce görüntü alınması mümkündür(75). 

intravenöz verilmesini takiben, uzun kan havuzu fazı vardır. Dört saat sonra kalp 

boşlukları ve büyük damarlar vizualize olur. Karaciğer aktiviteyi biraz daha fazla tutar. 

Bu tutulum zamanla artmaz ve safra kesesi içine ekskresyon gözlenmez. Böbrekler ve 

mesanede aktivite görülür. Dalak vizualize olabilir, ancak karaciğer ve böbreklere göre 

daha azdır(91). 

Yeni geliştirilen radyofarmasötikler: Kemotaktik peptitler, lipozomlar, streptavidin

biotin, interlökin 1 (IL-1), selektin E son yıllarda enfeksiyon lokalizasyonunda 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Enjeksiyon ve görüntüleme arsındaki sürenin uzun olması özellikle akut 

enfeksiyonlarda sorun yaratmaktadır. ForMLF (formil metionil lösil fenilalanin), 

trombosit faktör 4, IL-8 gibi peptitler bakteri ürünü gibi davranarak lökosit kemotaksisini 

uyarmaları ve enflamasyon bölgesinde hızla akümüle olmaları nedeni ile akut 

enfeksiyonlarda çok değerli zaman kazanmaya sebep olur. Molekül ağarlıklarının çok 

düşük olması, enflamatuar hücrelere yüksek afiniteleri tercih edilmelerine sebep 

olmaktadır. Enflamatuar hücreler üzerindeki reseptörlere bağlanarak, lökosit 

kemotaksisini başlatırlar. Bu reseptörler, pnl ve mononükleer fagositik hücreler 

üzerinde bulunmaktadır. ForMLF'nin birçok sentetik analoğu, nötrofil ve makrofajlara 

bağlanmada en az doğal peptitler kadar aktiftir. Bütün bu özellikler radyonüklidler ile 

kemotaktik peptitlerin işaretlenmesi ile ilgili çalışmaları başlatmıştı_r. Klinik öncesi 

aşamada olan çalışmaların sonuçları çok ümit vericidir. ilk önce 1111n bağlı kemotaktik 

peptit analogları ile görüntüleme yapılmıştır. Daha sonra ise 99mTc işaretleme için 

kullanılmaya başlanmıştır. Teknesyum ile işaretlemede, !izinin epsilon amino 

gruplarından derive edilen hidi"azino nikotinamid (HYNIC) kullanılmıştır. Bu 

radyofarmasötikler bir saat gibi kısa süre içinde E. coli enfeksiyonunda lezyonun 

görüntülenmesini sağlamışlardır. ForMLF'in en önemli dezavantajı, dozdan bağımsız 

olarak geçici ancak, önemli derecede lökositopeni yapabilmesidir. HYNIC derivesi olan 
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peptitler ise, çok yüksek spesifik aktiviteleri nedeni ile lökosit sayısında önemli azalma 

yapmadan başarı ile kullanılmaktadır. Kemotaktik peptitlerin kısa süre içinde sonuç 

vermeleri yanında diğer çok önemli avantajları da steril enflamasyonda akümülasyon 

derecelerinin çok düşük olmasıdır. Reseptör agonisti olan bu peptitlerin dalak ve 

akciğerde de nötrofil marginasyonuna yol açmaları nedeni ile reseptör antagonisti 

peptitler geliştirilmiştir. Görüntü kalitesi reseptör agonistlerine oranla daha 

yüksektir(92, 93). 

Lipozomlar, mikroskobik lipit vezikülleridir. Mononükleer fagositer sistem 

tarafından tutulurlar. İndiyum veya teknesyum ile işaretlenerek ratlarda deneysel olarak 

oluşturulan S.aureus enfeksiyonunda başarı ile kullanılmıştır. Metabolizasyonun yavaş, 

retansiyonlarının uzun olması görüntü kalitesini arttırır. Ayrıca tümör 

görüntülenmesinde de denenmektedir (94,95). 

Streptavidin, doğal antibiyotik özellikleri olan bir proteindir. Enfeksiyon, 

enflamasyon gibi vasküler permeabilite artışı olan bölgelerde nonspesifik olarak 

akümüle olur. Biatin ise enfeksiyon bölgelerine yüksek afinite gösterir .. Streptavidin ile 

daha önce işaretlenmiş bölgeler, biotin'in streptavidine olan afinitesi nedeni ile işaretli 

biatin enjekte edilerek değerlendirilir. 18F ve 1111n ile işaretlenerek kullanılır. Lezyonların 

1-2 saat içinde görüntülenmesine imkan verir(96,97). 

IL-1 ise, IL-1 reseptörü pozitif olan hücrelere afinite göstererek, enfeksiyon ve 

enflamasyon bölgelerinde akümüle olur. Çünkü lökositler üzerinde IL-1 reseptörleri 

bulunmaktadır(98). Selektin E de, endotelial adezyon molekülü ile ilişkili olup, 

enflamasyo·n bölgesinde lökositlerin toplanmasını sağlar{99). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Total eklem protezi enfeksiyonu şüphesi ile, Aralık 1993 - Temmuz 1995 tarihleri 

arasında , lstanbul Üniversitesi, lstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı'na 

başvuran; yaş ortalaması 60.51 ± 12.62, yaş aralığı 21 - 84 olan 17 kadın, 10 erkek, 

toplam 27 hasta çalışma grubunu oluşturdu. 27 hastada, 29 sintigrafik i(lceleme yapıldı. 

Ortak· şikayetleri ağrı olan hastaların ayrıntılı anamnezleri alındı ve bir ortopedi

travmatoloji uzmanı tarafından fizik muayeneleri yapıldı. Fizik muayenede, özellikle 

ateş, lokal kızarıklık ve şişlik, ısı artışı olup olmadığı araştırıldı. Hemogram, tam idrar 

tahlili, rutin biyokimyasal tetkikler, lökosit sayısı ve formülü, eritrosit sedimentasyon 

hızı , CRP değerleri not edildi. Radyolojik tetkiklerden sonra, hastalar sintigrafik 

incelemeye alındı. Aspirasyon ile ya da intraoperatif olarak alınan materyelde yapılan 

mikrobiyolojik ve patolojik inceleme veya en az üç ay süreli klinik takip ile kesin sonuca 

varıldı. 

Sintigrafik yöntem: Poliklonal lg G, TechneScan HIG (Mallinckrodt Diagnostica, The 

Netherlands), 1mg. nonspesifik poliklonal insan lg G (N-1-imino-4 mercaptobutyl), 

4.2mg disodyum tartarat ve 8µg kalay klorür içeren, liyofilize, steril flakonlardan 

sağlandı. Flakon içine, 4ml hacimde, en fazla 740MBq (20mCi) 99mTc perteknetat 

konuldu. Karışım dikkatlice birkaç kez sallandıktan sonra, oda ısısında 20 dakika 

inkübasyon için bekletildi. Bu süre sonunda, 4ml izotonik ile dilue edildi. 

Her bir hasta için, 370-SSSMBq (10-15mCi) 99mTc-HIG intravenöz olarak 

verildikten 4-6 saat sonra, MicroDelta bilgisayar sistemi bağlantılı, düşük enerjili, genel 

amaçlı kolimatör takılı olan, geniş görüntü alanlı Siemens Orbiter 7500 gama kamera 
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ile (%15 pencere aralığında ve 140 keV fotopik ) protez lokalizasyonuna göre 300 

saniyelik spot görüntüler, radyografik filmlere analog imajlar, MicroDelta bilgisayara 

dijital görüntüler (128x128 matriks) kaydedilmek sureti ile alındı. 

Görüntülerin yorumlanması: Alınan görüntüler, bir nükleer tıp uzmanı ile birlikte vizuel 

ve kantitatif olarak iki şekilde değerlendirildi. 

Vizuel değerlendirmede komşu vasküler aktivite tutuşu (kalçada iliak ve femoral, 

dizde popliteal damarlar) baz alınarak skorlama yapıldı. Bu skorlamaya göre; 

·Tutulum olmaması: O 

Vasküler aktiviteden düşük tutulum: + 

Vasküler aktivite ile eşit tutulum: ++ 

Vasküler aktiviteden fazla tutulum: +++ 

olarak derecelendirild i. 

Kantitatif analizde, her protez için hedef I zemin (H I Z) oranı hesaplandı. 

Hesaplama, kalça protezlerinde asetabuler, femoral ve tüm protez için ayrı ayrı , diz 

protezlerinde ise tüm protez için yapıldı. Zemin olarak kontrlateral bölgeden pixel sayısı 

korunarak alınan ilgi alanları (ROi) kullanıldı. Ayrıca üç hastada 20.saatte alınan 

görüntülerden hesaplanan H/Z oranları, 4 - 6. saat oranları ile karşılaştırıldı. H I Z 

oranlarının akut ve kronik enfeksiyonlardaki oranları karşılaştırıldı, yöntemin hangi tip 

enfeksiyonu daha iyi gösterdiği araştırıldı. 

İstatiksel değerlendirme: Mikrobiyolojik, patolojik veya klinik takip sonuçları altın 

standart olarak kabul edilerek, 99mTc- HIG sintigrafisinin enfekte protezleri tesbit 

etmedeki sensitivitesi, spesifisitesi, pozitif ve negatif tahmin edici değerleri hesaplandı. 

Bu hesaplamalarda; 
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Sensitivite için, S= GP I GP + YN PTD için, PTD= GP I GP + YP 

Spesifisite için, SP= GN I GN + YP NTD için, NTD= GN I GN + YP 

formülleri kullanıldı. 

S: Sensitivite, SP: Spesifisite, PTD: Pozitif tahmin edici değer, NTD: Negatif tahmin edici değer, GP: 

Gerçek pozitif, GN: Gerçek negatif, YP: Yanlış pozitif, YN: Yanlış negatif. 

Değerlendirme kriterleri; 

HIG: pozitif M ve P enfeksiyon için pozitif 

HIG: negatif M ve P enfeksiyon için negatif 

GP 

GN 

yp 

YN 

HIG: pozitif M: negatif P: sinovit veya sinoviyal enflamasyon 

HIG: negatif M, P ve KT enfeksiyon için negatif 

M: Mikrobiyoloji, P: Patoloji , KT: Klinik takip. 

Gerçek pozitif - gerçek negatif ve gerçek pozitif - yanlış pozitif hastaların H / Z 

oranları arasındaki farkın önemliliği, p< O.OS'e göre, "Student t ve Mann-Whitney U" 

testleri kullanılarak araştırıldı. 
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BULGULAR 

Hasta grubunu oluşturan, 17 kadın (%63), 1 O erkek (%37) toplam 27 hastada, 29 

sintigrafik inceleme yapıldı. Yaş aralığı 21-84, yaş ortalaması 60.51±12.62 olan 

hastaların, B'nde diz, 21 'nde ise kalça protezi bulunuyordu. Yirmi dokuz hastada toplam 

35 protez incelendi (1 O diz, 25 kalça). Hastaların klinik ve demografik özellikleri tablo 

S'de görülmektedir. 1 O, 11 ,30 ve 33 numaralı hastalarda bilateral kalça, 21 ve 22 

numaralı hastalarda ise bilateral diz protezi bulunmaktaydı . 

Hastaların hiçbirinde, sintigrafik tetkik sırasında komplikasyon gelişmedi. ilk 4-6 

saatte alınan görüntülerde tüm lezyonlar vizualize oldu. Ayrıca, kalp boşlukları, büyük 

kan damarları , akciğerler, karaciğer ve daha az oranda dalak, böbrekler ve mesane, 

üst kalın barsak bölgesi ile burun mukozasında 99mTc-HIG akümülasyonu normal olarak 

görüldü. Geç görüntü alınan üç hastada (20. saat), bu aktivitenin belirgin olarak 

azaldığı saptandı. Ancak, aktivitedeki bu azalma iki hastada lezyon bölgesinde de oldu. 

H/Z oranlarında da hafif düşüş dikkati çekmekteydi. Üç numaralı hastada 6.saat H/Z 

oranları asetabuler, femoral kompanentler ve tüm protez için sırası ile 1.22, 1.23 ve 

1.21 düzeyin bulunmasına rağmen, 20. saatte bu oranlar sırası ile 1.18, 1.13 ve 1.16 

idi. Yirmi dört numaralı hastada 6. saat oranları 1.23, 1.1 O ve 1.19; 20. saat oranları ise 

1.20, 1.02 ve 1.1 O bulundu. 

Hastaların sintigrafi bulguları, tanı yöntemleri, kesin tanıları, üretilen 

mikroorganizmalar ve sonuçları tablo 6'da görülmektedir. 

Hasta grubuna bakıldığında, anamnezlerinde ortak şikayetin ağrı olduğu 

görülmektedir. Hastalara protez takılma endikasyonunu en sık, son dönem dejeneratif 

artiritler, trafik kazası veya travma sonucu meydana gel~n kırıklar oluşturmaktadır. 
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Yirmi numaralı hastada ise diz protezi, osteojenik sarkom nedeni ile yapılan operasyon 

sonrası takılmıştır. 1992 yılında sol diz protezi takılan hastada, gevşeme nedeni ile 

1994 yılında yapılan revizyon artroplasti operasyonunu takiben osteomiyelit gelişmiş ve 

kronik hale gelmişti. Hastada protez enfesiyonu ön tanısı, sol femur ve sol tibia'da da 

kronik osteomiyelit tanısı bulunmaktaydı. ssmTc-HIG sintigrafisi ile." protez bölgesi , 

femur ve tibia'da yoğun aktivite tutulumu görüldü. Biyopsi sonrası yapılan kültürde 

metisiline duyarlı S.aureus üredi. 

İki ve üç numaralı hasta aynı olup, ilk protezi iki yıl önce takılmıştı. Bu protezde 

gelişen enfeksiyon nedeni ile, protez çıkarılmış ve yeni protezin konulmasını takiben bir 

yıl sonra tekrar enfeksiyon meydana gelmişti. Her iki protezde de sintigrafi pozitif 

sonuçlandı. 

Bir ve 19 numaralı hastalarda yapılan aspirasyon-kültür sonucu üreme 

saptanmadığı halde, operasyon sırasında alınan kültür materyalinde S.aureus üredi. 

Operasyon öncesi sintigrafi pozitif sonuçlanmıştı. 

Yirmidokuz numaralı hastada bilateral kalça pr~tezi bulunmaktaydı ve ağrı 

şikayeti olan sağ kalça protezi 23 yıl önce takılmıştı. Bu hastada sintigrafi ile sağ kalça 

lokalizasyonunda aktivite tutulumu görüldü ve kültürde metisiline rezistan S.aureus, 

E.koli ve P.mirabilis'ten meydana gelen mikst flora saptandı. 
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:esim 1: ""'Tc-HIG enjeksiyonu sonrası 6 

aatte radyofarmasötiğin normal tum vucut 

ağılımı (anterıor). 

sım 3: 51 yaşında kadın hasta. sağ kalça 

otezı bolgesınde radyofarmasötiğin normal 

ğılımı (Hasta no:12, GN). 

Resim 2: Sağ kalça protezı olan hastada, 

antenor pozısyonda asetabuler ve femoral 

parçalara aıt ilgı alanlarının çızımı Kontrlateral 

bcilgede çızilen ilgi alanları zemın olarak 

kullanılmıştır 

Resım 4: 57 yaşında erkek hastada, sağ kalça 

protezinde aseptik akut enflamasyon (Hasta no 

22. YP). 



Numara Hasta Yaş/cins Lokalizasyon Süresi Anam nez 
1 cu 71/E RK 4yıl Ağrı 

2 VG 70/E LK 2yıl Ağrı 

3 VG 71/E RLK 1 yıl Ağrı 

4 MA 70/E RD 2yıl Ağrı 

5 $$ 49/K RD 2 yıl Ağrı 

6 'MU 66/K LK 22ay Ağrı 

7 HD 56/K LD 15 ay Ağrı-kızarıklık 

8 FS 53/K RK 14 ay Ağrı 

9 AT 52/K RD 1 yıl Ağrı 

10 SM 50/K BK 3yıl R kalçada ağrı 
11 NB 70/E BK 11 yıl L kalçada ağrı 
12 EK 51/K RK 5yıl Ağrı 

13 RP 55/K LK 10 av Ağrı 

14 OA 72/E LK 3yıl Ağrı 
15 SY 78/E RK 11 yıl Ağrı 
16 SY 79/E RRK 1 yıl Ağrı 

17 SÖ 71/K RLK 9 ay Ağrı 

18 FB 62/K BD R 3 ay R dizde ağrı 

19 FT 69/K BD L 1 yıl L dizde ağrı 
20 MÖ 21/K RLD 18 av L diz OS 
21 SB 63/K LK 8yı l Ağrı 

22 SK 57/E RK 2yıl Ağrı 

23 ZÖ 70/K RD 3 yıl Ağrı 
24 HA 50/K LK 4 yıl Ağrı 
25 SD 59/E RK 6 ay Ağrı 
26 EN 44/K BK 2 yıl R kalçada ağrı 

27 SE 69/K RK 4 ay Ağrı 

28 SA 59/E RK 12 yıl Ağrı 

29 SE 63/K BK R23yıl R kalçada ağrı 
Tablo 5 : Demografik ve klinik özellikler 

E: Erkek, K: Kadın, LK: Sol kalça, LD: Sol diz, RK: Sağ kalça, RD: Sağ diz, BK: Bilateral 

kalça, BD: Bilateral diz, RLK: Revizyon sol kalça, RRK: Revizyon- sağ kalça, RLD: 

Revizyon sol diz, OS: Osteojenik sarkom. 
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No HIG Yöntem Mikroorganizma Patoloji Kesin tam Sonuç 
1 ++ M,P S.aureus İrinli iltahap Enfekte TEP GP 
2 + M,P a:hem. Streptokok Pnl infilt. Enfekte TEP GP 
3 + M Gr(7") enterik çomak - Enfekte TEP GP 
4 +++ M,P Kültür(-) Kr.sinovit Aseptik E. YP 
5 ++ M,P {3hem.streptokok irinli iltahap Enfekte TEP GP 
6 ++ p - Kr.sinovit Aseptik E. yp 
7 +++ M,P Kültür(-) Kr.sinovit Aseptik E. yp 
8 ++ M,P Kültür(-) Sinovial E. Aseptik E. yp 
9 + M,P Kültür(-) Sinovial E. Aseptik E. YP· 
10 + M,P Kültür(-) Sinoviat E. Aseptik E. yp 
11 - Op Kültür(-) - Gevşeme GN 
12 - KT - - Normal GN 
13 ++ M,P S.aureus Pnl infilt. Enfekte TEP GP 
14 + p - Kr.sinovit Aseptik E. yp 
15 - Op - - Gevşeme GN 
16 - Op - - Gevşeme GN 
17 ++ M S.aureus - Enfekte TEP GP 
18 ++ KT - - Enfekte TEP GP 
19 ++ M S.aureus - Enfekte TEP GP 
20 ++ M S.aureus - Enfekte TEP+OM GP 
21 - Op - - Gevşeme GN 
22 ++ Op - Akut E. Aseptik E. yp 
23 +++ M,P Kültür(-) Sinovial E. Aseptik E. yp 
24 ++ M S.aureus - Enfekte TEP GP 
25 ++ Op - Kr.sinovit Aseptik E. YP 
26 - KT,R - - Gevşeme GN 
27 ++ M S.aureus - Enfekte TEP GP 
28 - Op - - Gevşeme GN 
29 + M Mikstflora - Enfekte TEP GP 

Tablo 6 : Bulgular ve sonuç 

M: Mikrobiyoloji, P: Patoloji, Op: Operasyon bulgusu, KT: Klinik takip, E: Enflamasyon, 

TEP: Total eklem protezi, OM: Osteomiyelit, Pnl: Polimorf nüveli lökosit, R: Radyoloji. 

Enfeksiyon tipi Sayı 

Akut 2 

Subakut 3 

Kronik 7 

Tablo 7: Olguların enfeksiyon tipine göre dağılımı 
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Protezlerin takılı oldukları süreleri göz önüne alarak yaptığımız değerlendirmede 

2 akut, 3 subakut ve 7 kronik enfeksiyon tesbit edildi. Bu değerlendirmede, ilk 12 hafta 

içinde gelişen enfeksiyonlar akut, 12 hafta-1yıl arasındakiler subakut ve 1 yıldan sonra 

meydana gelenler ise kronik olarak kabul edildi. En erken 3ay, en geç ise 23 yıl sonra 

gelişen protez enfeksiyonları saptandı. Protezlerin vücutta kalış süresinin ortalama 2 

yıl olduğu tesbit edildi. Enfeksiyon tiplerine göre dağılım, tablo 7'de görülmektedir. 

Kültür sonuçlarına baktığımızda, en sık Stafilokok, ikinci sırada ise Streptokok 

grubu patojenlerin ürediğini görmekteyiz. Ayrıca 1 hastada gram negatif enterik çomak, 

1 hastada da mikst flora saptandı. Tablo 8'de mikroorganizmaların dağılımı 

gösterilmektedir. 

Mikroorganizma Olgu sayısı 

Stafilokok 7 

Streptokok 2 

Gr (-) Enterokok 1 

Mikst flora (S. aureus+l;.koli+P .mirabilis) 1 

Tablo 8: izole edilen mikroorganizmaların olgulara göre dağılımı 

Tablo 9'a bakıldığında, 12 gerçek pozitif, 7 gerçek negatif ve 10 yanlış pozitif 

sonuç elde edildiği görülmektedir. Yanlış negatif sonuç ise, tesbit edilmedi. Kalça ve 

diz protezleri ayrı olarak değerlendirildiğinde, kalça protezlerinde 8 GP, 7 GN ve 6 YP; 

diz protezlerinde ise 4 GP ve 4 YP sintigrafi olduğu görüldü. Yanlış pozitif hastalarda, 

akut veya kronik sinoviyal enflamasyon tesbit edildi. 

Altı numaralı hastada kültürde üreme olmadı, histopatolojik tetkikte, yer yer 

nekrotik doku içeren kronik sinovial iltahap bulunmasına rağmen , YP olarak 

değerlendirildi. 

Ondört numaralı hastada ise, kültürde yine üreme saptanmadı. Ancak, 

histopatolojik tetkikte, histiyositlerden zengin kronik iltahap tesbit edildi. Kronik iltahap 

hücrelerinin bulunmasına rağmen kültürde üreme olmdığı için, yanlış pozitif gruba 

alındı. Yine yanlış pozitifler arasına dahil edilen 22 ve 25 numaralı hastalarda, 
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operasyon sırasında septik gevşeme bulguları olmasına rağmen, kültürde üreme 

saptanmadı. Histopatolojik tetkikte, her iki hastada da pnl ve lenfosit infiltrasyonu ile 

birlikte, sırası ile kronik sinovit ve akut enflamasyon bulguları tesbit edildi. 

Postop dönemde efüzyon ve hiperemisi olan 18 numaralı hastada, postop birinci 

haftada yapılan kültürde Enterokok üredi. Paranteral ve takiben oral antibiyoterapi alan 

hastanın, sintigrafisi pozitif olarak sonuçlandı. Ancak aspirasyon-kültür steril kaldı . 

Dizde kızarıklık, şişlik ve ısı artışının devam etmesi ve laboratuar parametrelerinin 

enfeksiyon lehine olması ve antibiyoterapi altında aspirasyon-kültürde üreme 

saptanmaması nedeni ile sintigrafi GP kabul edildi ve antibiyotik tedavisine devam 

edildi. 

Lokalizasyon GP GN YP YN 

Kalça protezi 8 7 6 o 
Diz protezi 4 o 4 o 
Toplam 12 7 10 o 

Tablo 9: 99mTc-HIG sintigrafisi ile elde edilen gerçek pozitif, gerçek negatif, yanlış 

pozitif ve yalancı negatif sonuçların dağılımı. 

99mTc-HIG sintigrafisinin total eklem protezlerinde gelişen enfeksiyonları 

tesbitinde sensitivitesi, spesifisitesi, pozitif ve negatif tahmin edici değerleri sırası ile, % 

100, %41, %54 ve %100 düzeyinde bulundu. Kalça protezi grubunda oranlar, %100, 

%53, %57 ve %100; diz protezi grubunda ise sensitivite %100, PTD % 50 olarak 

hesaplandı (Bkz.: Tablo 10). 

Protez tipi Sensitivite % Spesifisite % PTD% NTD% 

Kalça 100 53 57 100 

Diz 100 - 50 -

Total 100 41 54 100 

. 99 Tablo 10. incelenen 29 protez hastasında, enfeksıyonun belırlenmesınde "ı"c-HIG 

sintigrafisinin, sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif tahmin edici değerleri ve protez 

lokalizasyonuna göre dağılımı. 
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Kantitatif değerlendirme: Protez lokalizasyonuna göre H/Z oranları, kalça protezleri 

için, asetabuler, femoral parçalar ve tüm proteze göre; diz protezlerinde ise protezin 

tamamına ait olarak tablo 7'de verilmiştir. Gerçek pozitif ile gerçek negatif değerlerin 

oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.01). Gerçek pozitif 

ve yanlış pozitif değerlerin oranları arasındaki fark ise istatiksel anlam taşımamaktadır 

(p> 0.05). H/Z oranları tablo 11 'de görülmektedir. 

Lokalizasyon GP GN yp YN 

Kalça A. 1.28±0.10 0.99±0.06 1.29±0.01 -

Kalça F. 1.13±0.09 0.98±0.07 1.18±0.11 -

Kalça T. 1.21±0.08 0.99±0.07 1.23±0.02 -

DizT. 1.44±0.23 - 1.43±0.26 -
Tablo 11: Hedef/Zemin oranlarının protez tipi ve sonuçlara göre dağılımı. 

Enfeksiyon tipine göre yapılan kantitatif değerlendirmede, akut dönemde enfeksiyon 

tesbit edilen hasta sayısı yalnızca iki olduğu için istatiksel değerlendirme bu grupta 

yapılmadı ( akut dönemde iki hasta başvurmuştu.). Karşılaştırma kalça protezlerinde 

subakut ve kronik enfeksiyon tesbit edilen gruplar arasında yapıldı. Buna göre, iki tip 

enfeksiyonda hesaplanan H/Z oranlarının ortalaması arasındaki fark istatiksel olarak 

anlamlı bulunmadı (p>0.05). Tablo 12'de enfeksiyon tipine göre H/Z oranlarının dağılım 

gösterilmiştir. 

Lokalizasyon I Enfeksiyon Akut Subakut Kronik 

Kalça Asetabuler 1.48 1.22±0.06 1.28±0.08 

Kalça Femoral 1.13 1.12 1.14±0.11 

Kalça Total 1.34 1.18±0.03 1.19±0.09 

Diz Total 1.42 1.64 1.35±0.32 

Tablo 12: Akut, subakut ve kronik enfeksiyonların H/Z oranlarının karşılaştırılması 
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tesim 5: 55 yaşında kadın hastada, S.aureus ile 

nfekte sol kalça protezi (Hasta no: 13, GP). 

Resim 6: 70 yaşında kadın hasta, sağ diz 

protezınde sinovyal enflamasyon (Hasta no: 23, 

YP). 

Resim 7a: 69 yaşında bilateral diz protezli kadın 

hasta. S.aureus ıle enfekte sol dız protezi (Hasta 

no· 19, GP). 

Resim 7b: Aynı hastanın üç fazlı kemik 

sintıgrafisinde. kan havuzu fazında sol dizde 

aktivite tutulumunda artış, sağ diz protezinde ise 

normal dağılım görülmekte. 

..ı<> 



TARTIŞMA 

Ortopedik protez enfeksiyonlarının zamanında ve doğru olarak tesbiti; başarılı 

revizyon artroplasti operasyonu, hastanede kalış süresinin ve hasta bakım 

masraflarının az olması ve düşük mortalite ile sonuçlanır. 

Ağrı, . kalça protezli hastalarda yaklaşık olarak % 20 oranında görülür. Sebebi 

genelde, gevşeme veNeya enfeksiyondur(4). Primer kalça protezlerinden sonra 

enfeksiyon %1- %4 oranında görülürken, bu oran revizyon artroplasti operasyonundan 

sonra %32-%38 düzeyine yükselir(20). Primer diz protezlerinde ise enfeksiyon ile %2-

%3 oranında karşılaşılırken, bu oran revizyon yapıldıktan sonra %9 düzeyine çıkar(25). 

Protez enfeksiyonu şüphesi olan hastalarda, anamnez, fizik muayene, ESR, 

lökosit sayısı , aspirasyon - kültür ve radyolojik yöntemler, rutin olarak uygulanırlar. 

Ancak, sensitivitelerinin düşük olması ve/veya nonspesifik olmaları kullanılabilirliklerini 

sınırlamaktadır. BT ve NMR ise metal artafatları nedeni ile, protez enfeksiyonlarının 

tesbitinde yararlı olamamaktadır. NMR başta kolumna vertebralis lokalizasyonlu 

osteomiyelitler olmak üzere, kemik enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Ancak, aynı 

sinyal değişiklikleri operasyon veya travma sonrası dönemde de görülebilir(34). 

Çalışmamızda, enfekte protezlerin belirlenmesinde, 99mTc-HIG sintigrafisi %100 

sensitif, %41 spesifik olarak bulunmuştur. PTD %54, NTD %100 düzeyindedir. Kalça 

protezi grubu tek başına ele alındığında, oranların sırası ile % 100, %53, %57 ve % 100 

olduğunu görmekteyiz (Bkz. Tablo 1 O). 

Diğer nükleer tıp yöntemlerini gözden geçirecek olursak; 99mTc difosfonat 

bileşikleri ile yapılan kemik sintigrafisi bu endikasyorida kullanıldığında, radyolojik 
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yöntemlere ve laboratuar bulgularına göre daha yüksek sensitivite elde edilmesine 

rağmen, spesifisitesi oldukça düşüktür. Williamson ve arkadaşları, kalça protezlerinde 

periprostetik tutulumun gevşeme ve enfeksiyon ayırımı için kullanılabileceğini 

söylemişler ve fokal tutulumu gevşeme, diffüz tutulumu ise gevşeme ile birlikte 

enfeksiyon olarak değerlendirmişlerdir(7). Ancak tüm araştırmacılar bu sonuca 

ulaşmamışlardır. Williams ve arkadaşları, 38 kalça protezli hastada yaptıkları 

çalışmada, bu kriteri kullanarak 14 protezde enfeksiyon tesbit etmişlerdir. Ancak bu 

görünüm 13 enfekte olmayan protezde de bulunmuştur(8). Başka araştırmacıların da 

benzer sonuçlar bulması, enfeksiyon ve gevşeme ayırıcı tanısının bu şekilde 

yapılamayacağını göstermektedir(9). Aliabadi ve arkadaşları gevşeme ve/veya 

enfeksiyon tesbitinde kemik sintigrafisini %75 sensitif, %96 spesifik olarak 

bulmuşlardır. Ancak, bu araştırmacılar yöntemin gevşeme ve enfeksiyon ayırıcı 

tanısında yetersiz olduğunu söylemişlerdir(1 O). Palestero ve arkadaşları, diz protezi 

enfeksiyonunun tanısında kemik sintigrafisini, % 76 sensitif, % 50 spesifik olarak 

bulmuşlardır(25). 

I> 

Görüldüğü gibi kemik sintigrafisinin en önemli dezavantajı spesifik olmamasıdır. 

Artmış aktivite, kemik mineral döngüsünün fazla olduğunu yansıtmaktadır, ancak 

enfeksiyon da dahil olmak üzere birçok sebep buna yol açabilir. Bazal çalışmaların 

bulunması belki daha başarılı sonuç almamızı sağlayacaktır. Ancak, rutin uygulamada 

yapılmamaktadır. Bu sebepler ile, başka radyonüklid yöntemler, kemik sintigrafisinin 

protez enfeksiyonu tesbitinde kullanımında ya kemik sintigrafisine eklenmiş ya.da onun 

yerini almışlardır. 

67 Ga'un protez enfeksiyonu tanısındaki rolü ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 

Reing ve arkadaşları, 79 olguda Galyum-67 ve kemik sintigrafisi yapmışlar ve 20 

olguda enfeksiyon tesbit etmişlerdir. Kemik sintigrafisi bu 20 hastada da anormal 

bulunmuştur. Ancak enfekte olmayan 59 protezin 50 tanesinde de kemik sintigrafisi 

anormallik görüldüğü için, spesifisitesi çok düşüktür. Buna karşılık, enfekte protezlerin 

19'unda galyum-67 sintigrafisi pozitif sonuç vermiştir.50 normal olguda da anormal 

bulgu tesbit edilmemiştir. % 95 sensitif, % 100 spesifik olduğu bildirilmiştir. 1 O olguda 

ise kemik sintigrafisi normal olduğu için galyum sintigrafisi yapılmamıştır(100) . 

Görüldüğü gibi, anormal kemik sintigrafisi olan hastalara, uygulanması doğru tanıyı çok 
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yüksek bir oranda sağlamaktadır. Rushton ve arkadaşları da hemen hemen aynı 

sonuçları bulmuşlardır(11). 

Rosenthall ve arkadaşları, 46 olguda kemik ve fl7 Ga sintigrafilerini uygulamışlar 

ve bu iki radyofarmasötiğin protez etrafındaki farklı tutulum özellikleri hakkında önemli 

gözlemler yapmışlardır. 12 olguda galyum-67 sintigrafisi negatif bulunmuş ve hiçbirinde 

enfeksiyon saptanmamıştır. 16 olguda ise her iki sintigrafide benzer bulgu tesbit 

edilmiştir. Bunlarda da enfeksiyon bulunmamıştır. 18 olguda ise dağılım farklı olmuştur. 

Bunların 16 tanesinde enfeksiyon varken, 2'sinde de aseptik sinovit bulunmuştur. Her 

iki sintigrafi tamamen uygun ise, galyum-67 negatif veya kemik sintigr~fisindeki tutulum 

daha yoğun olduğunda enfeksiyon ekarte edilebilir. Galyum pozitif veya her ikisinde de 

tutulum olduğunda galyum tutulumu daha yoğun ise, bu çok yüksek bir oranda 

enfeksiyonu gösterir(101). 

Merkel ve arkadaşları ilk önce köpeklerde daha sonra ise insanlarda bu yöntemi 

aynı kriterler ile uygulamışlardır. Sırası ile % 61, % 66 sensitif; % 71, % 81 spesifik; 

doğruluk değerlerini % 67, % 77 olarak bildirmişlerdir(12, 102). Gomez ve arkadaşları 

da % 70 sensitif, % 90 spesifik ve doğruluk derecesini % 80 bulmuşlardır(103). 

Bu kombinasyon kemik sintigrafisinin tek başına uygulanmasına göre daha 

başarılı olmakla birlikte istenilen başarı düzeyini yakalayamamıştır. 

İşaretli lökosit sintigrafisi, en azından teorik olarak enfekte protezlerin 

belirlenmesinde ideal yöntemdir. Çünkü, lökositler genelde enfeksiyon yokluğunda, 

kemik mineral döngüsü artmış dahi olsa, akümüle olmaz. Propst-Proctor ve ark., akut 

kas iskelet sistemi enfeksiyonlarında -protez enfeksiyonları da dahil olmak üzere

sensitif, heterotopik ossifikasyon, metastatik hastalık ve dejeneratif artirit gibi 

enfeksiyöz olmayan durumlarda akümülasyon · görülmemesi nedeni ile de spesifik 

olduğunu bildirmişlerdir(104). Bu ilk bulgulara rağmen , daha sonraki araştırmalarda 

tartışmalı sonuçlar elde edilmiştir. 

Mc Killop ve ark., altı tanesi enfekte 15 protez hastasında, 67Ga ve 111 in işaretli 

lökosit sintigrafilerini karşılaştırmışlar, sırası ile % 86 ve % 50 sensitif, % 82 ve % 100 
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spesifik bulmuşlardır(16). Bu seride lökosit sintigrafisinin sensitivitesinin düşük çıkması 

araştırmacılar tarafından, olgularda düşük dereceli enflamasyonun bulunması nedenine 

bağlanmıştır. 

Pring ve ark., 11'i enfekte 60 protez hastasında yaptıkları bir araştırmada, 

periprostetik lökosit aktivitesinin en az normal kemik iliği aktivitesi kadar olmasını 

enfeksiyon için pozitif kriter olarak kabul etmişler ve işaretli granülosit sintigrafisini % 

100 sensitif ve % 89.5 spesifik bulmuşlardır(17). Magnuson ve ark., aynı kriteri 

kullanarak işaretli lökosit sintigrafisinin sensitivitesini % 88, spesifisitesini % 73 olarak 

bildirmişlerdir(24). Wukich ve ark., ise% 100 sensitivite ve% 45 gibi düşük spesifisite 

bulmuşlardır(18). 

Johnson ve arlc., 28 protez hastasında, aspirasyon artrografisi ve 1111n-lökosit 

sintigrafisini karşılaştırmışlardır. Preoperatif aspirasyon kültürünün % 12 sensitif ve % 

81 spesifik, lökosit sintigrafisinin ise % 100 sensitif ve % 50 spesifik olduğunu 

söylemişlerdir(19). 

Palestero ve grubu, dizde protez etrafındaki aktivite artışını enfeksiyon olarak 

değerlendirmiş ve bu şekilde sensitiviteyi % 89, spesifisiteyi % 50 olarak bildirmişlerdir. 

Karşı taraftan daha fazla aktivite tutuşu pozitif olarak kabul edilirse sensitivite % 89, 

spesifisite % 75 olmuştur. Kalça protezlerinde, protez etrafında artmış aktivite baz 

alınırsa, spesifisite % 61, karşı tarafa göre artmış aktiviteye göre de spesifisite % 84 

olarak bulunmuştur. Ancak, diz protezlerinden farklı olarak, sensitivite % 100'den % 

65'e düşmüştür(20,25). 

Teorik olarak ümit verici olsa da, sonuçlar sürpriz bir şekilde beklenilen düzeyde 

olmamıştır. Araştırmaların devamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir çok araştırmacı, akut 

iskelet sistemi enfeksiyonlarında işaretli lökosit sintigrafisinin başarılı olduğunu 

göstermişlerdir. ~onik, düşük dereceli enfeksiyonlarda ise başarısının düşük olduğu 

iddia edilmektedir. Al-Sheikh ve ark., en az bir aydır şikayeti olan kas-iskelet sistemi 

enfeksiyonu tanısı almış olgularda.işaretli lökosit ve galyum-67 sintigrafileri arasında 

önemli bir fark bulmamışlardır(105). Kronik kemik enfeksiyonlarında, karşı tarafa göre 

artmış aktivite pozitif olarak kabul edildiğinde sensitivite % 80 düzeyinde olmuştur. 
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Ancak, artmış aktivite her zaman kolaylıkla görülememektedir. Prchal ve ark., altı 

haftadan daha kısa ve daha uzun süreli şikayeti olan kas-iskelet sistemi enfeksiyonu 

tanısı almış hastalarda, işaretli lökosit sintigrafisi sonuçlarını değerlendirmişlerdir. 

Lökosit aktivitesinin, kemik iliği aktivitesi ile birlikte karaciğer-dalak aktivitesinin de 

üzerinde olmasını akut enfeksiyon için pozitif kabul etmişler, karaciğer-dalak 

aktivitesinin altında olmasını da kronik enfeksiyon olarak yorumlamışlardır. Buna göre 

sensitiviteyi akut enfeksiyonlarda % 100, kroniklerde ise % 50 bulmuşlardır(106). 

Schauwecker ve ark., akut osteomiyelitte sensitiviteyi % 100, kronikte ise % 60 olarak 

bildirmişlerdir(107). Palestro ve ark., vertebral osteomiyelit tesbiti ile semptom süresi 

arasında bağlantı olduğunu göstermişlerdir. İki hafta ve daha az süredir şikayeti olan 

hastalarda başarı ile tanı konulduğu halde, bu sürenin üstünde iki hastada normal 

görünüm saptamışlardır(108). Başka çalışmalarda da bununla paralel sonuçlar elde 

edilmiştir. Ama genel düşünce, kronik enfeksiyonlarda sensitivitenin azaldığı 

şeklindedir. Zamanla lökosit aktivitesinin azalması sürpriz değildir. İşaretleme 

esnasında genel olarak nötrofillerden zengin karışım kullanılır. Akut bakteriyel 

enfeksiyon gibi nötrofil cevabını gerektiren bir olayda çok daha yararlı olması 

beklenmelidir. 

işaretli lökosit sintigrafisinde de istenilen başarı düzeyine tam olarak 

ulaşılamaması kemik-lökosit, kemik iliği-lökosit kombinasyonlarının devreye girmesine 

yol açmıştır. Wukich ve Johnson lökosit-kemik kombinasyonunu kullanarak yaptıkları 

çalışmalarda spesifisitenin önemli ölçüde arttığını , ancak sensitivitede % 10-15 

oranında bir düşme olduğunu tesbit etmişlerdir(18 , 19). Palestero ve grubu, kemik

lökosit sintigrafilerinin birlikte kullanılması ile sensitivitede önemli oranda düşüş 

olduğunu, buna karşılık spesifisitedeki artışın istatiksel olarak anlamsız olduğunu 

bildirmiştir(25) . Oswald ve ark., bu kombinasyonun önemli dezavantajlarını 

göstermişlerdir. Sementsiz kalça protezli asemptomatik hastaların % 15'inde lökosit ve 

kemik sintigrafilerini uyumsuz bulmuşlardır(22). Diğer bir problem de lökosit 

sintigrafisinde kemik iliğinin, ssmTc-MDP ile de kemiklerin görülmesidir. Radyoterapi 

gibi bazı özel durumlarda kemik ve kemik iliğ i değişikliklerinin farklı olması nedeni ile 

lökosit-kemik sintigrafilerinin birlikte değerlendirilmesi çok güçtür. 
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Hem lökosit hem de sülfür kolloid görüntüleri mononükleer fagositer sistemi 

(MNF) yansıtır. Kemik iliği aktivitesinin dağılımı her ikisinde de aynıdır. Bu durum 

normallerde olduğu gibi kemik iliği patolojisi olanlarda da geçerlidir. Bu uyumluluğun, 

tek istisnası enfeksiyondur. Osteomiyelitte, lökosit aktivitesi fazla olduğu halde, sülfür 

kolloid görüntülerinde tutulum izlenmez(109). Mulamba ve ark., bu kombinasyonda 

sensitiviteyi % 92, spesifisiteyi % 100 olarak bildirmişlerdir(21 ). Palestero ve grubu ise, 

kalça protezlerinde bu yöntemi % 100 sensitif, % 97 spesifik bulmuşlardır. Benzer 

sonuçlar diz protezlerinde de elde edilmiştir(20,25). Bir çok araştırmacı tarafından da % 

89-98 arasında spesifik olduğu gösterilmiştir(11O,111 ) . Bizce bu yöntemdeki tek sorun, 

protezin kemik iliği yapısını değiştirdiği düşünülürse, enfeksiyon olmadığında da, kemik 

iliği sintigrafisinde fotopenik bölge görülecektir. 

Oevillers ve ark., protez enfeksiyonu şüphesi olan 74 hastada (52 kalça, 22 

internal fiksatör veya diz protezi) 99mTc-HMPAO işaretli lökositler ile yaptıkları 

çalışmada, sensitiviteyi % 97, spesifisiteyi % 89 bulmuşlardır. Ancak, protez 

hastalarında bu radyofarmasötik ile yapılan çalışmaların sayısı arttırı lmalıdır. Aynı 

çalışmada akut ve kronik osteomiyelitte ve romatoid artiritte, protez enfeksiyonları ile 

benzer sonuçlar bildirilmiştir(14). 

Sayle ve ark., 33 protez hastasında yaptıkları çalışmada, lndiyum-111 klorid 

sintigrafisini % 86 sensitif, % 60 spesifik olarak bulmuşlardır. Görüldüğü gibi sonuçları 

kemik sintigrafisine göre iyi olmakla birlikte, yeterli değitdir(15). 

99mTc- Nkol ile yapılan çalışmalarda ise, kemik, eklem ve protez 

enfeksiyonlarında elde edilen sensitivite ve spesifisite değerlerinin, işaretli lökosit 

sintigrafisi ile benzer olduğu gösterilmiştir. Ancak, protez etrafındaki kemik iliğinde 

meydana gelen değişiklikler, aseptik enflamasyonlarda, kırıklarda da akümüle olması 

yanlış pozitif sonuçları arttırmaktadır. Akut enfeksiyonlarda daha başarılı olmasına 

rağmen, protezlerde ve kronik enfeksiyonlarda kullanımı sınırlıdır(112, 113, 114). 

Sciuk ve ark., 43 protez hastasın~a 1231 ve 99mTc-antigranülosit antikorlarının 

enfeksiyondaki diagnostik değerini araştırmışlar, sensitivite, spesifisite ve doğruluk 

değerlerini sırası ile, % 89, % 84 ve % 86 olarak bulmuşlardır. Sonuçlar 1111n işaretli 

55 



granülosit sintigrafisi ile aynı düzeydedir. Yanlış pozitif sonuçlar, periprostetik 

granüloma olgularında, protezin polietilen yüzeyinde hasar ve metalozis gelişen 

olgularda tesbit edilmiştir. Protezlerde diğer bir problem de, protez etrafındaki kemik 

iliğinin çok değişkenlik göstermesidir. Bu sorunun çözümünde iki yol vardır. Birincisi, 

sülfür kolloid ile kemik iliğinin görülmesi, ikincisi de enfeksiyon bölgesinde MoAk 

birikiminin giderek arttığının tesbit edilmesidir(30). Aralarında protez hastalarının da 

bulunduğu 20 hastalık başka bir seride, Fab' fragmanları kullanılarak değerlendirme 

yapılmıştır. Sensitivite, spesifisite ve doğruluk değeri sırası ile, % 88, % 75 ve % 80 

bulunmuştur. Bu seride üç yanlış pozitif sonuçtan ikisi protez hastalarına aitti (protez 

etrafında kemik iliği adalarının olması ve kalsifikasyon) (73). 

99mTc-HIG ile protez enfeksiyonlarının tesbiti ile ilgili yayınlanmış geniş çaplı bir 

araştırma henüz yoktur. Bu konudaki ilk uygulama Buscombe ve arkadaşlarına aittir. 

içinde üç kalça protezi olan 40 hastada 99mTc-HIG sintigrafisi ile 111 ln işaretli lökosit 

sintigrafisi sonuçlarını karşılaştırmışlardır. üç protezde de gerçek negatif sonuç elde 

etmişlerdir. Bu, Tc-99m işaretli poliklonal lg G ile yapılan , enflamatu~r barsak 

hastalıkları , osteomiyelit ve sebebi bilinmeyen ateş gibi hastalık gruplarını içeren ilk 

çalışmadır(76). Bizim çalışmamızla eş zamanlı olarak, Predic ve grubu, kalça 

protezlerinde 99mTc-HIG, 99mTc-HDP ve 99mTc-Monoklonal antigranülosit antikor 

sintigrafilerini karşı laştırm ış lardır. HIG sintigrafisi, 18/36 hastada pozitif sonuçlanmış, 

ancak 6/18 yanlış pozitif olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada yanlış pozitif sonuçlar 

tek tek incelenmemiş olup, işaretli lg G'nin kalça bölgesindeki büyük damarlar içinde 

kalması sonucu yanlış yorumlanmasına bağtanmıştır(115). 

1111n-HIG kemik, eklem ve protez enfeksiyonlarının belirlenmesinde 

kullanılmıştır. Oyen ve ark. yaptıkları çalışmada içinde 37 protez hast~sı da (31 kalça, 

6 diz) bulunan 113 hasta incelenmiştir. Bu seride, sensitivite % 97, spesifisite %85 

olarak bulunmuştur. Protez hastaları ayrı olarak ele alındığında, 31 kalça protezi 

hastasında 7 gerçek pozitif, 21 gerçek negatif, 2 yanlış pozitif ve 1 yanlış negatif; 6 diz 

protezi hastasında ise 4 gerçek pozitif, 1 gerçek negatif ve 1 yanlış pozitif sonuç elde 

edildiğini görmekteyiz. Yanlış pozitiflik sebepleri, aktif periartiküler ossifikasyon, protez 

etrafında fibrinoid dokunun bulunması ve dizde ise ·hematom oluşumu şeklinde 

sıralanmıştır. Yanlış negatif sonuç alınan hastada, kültürde düşük sayıda S.aureus 
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ürediği tesbit edilmiştir. Ancak, bu çalışmada 22 gerçek negatif hasta da 

asemptomatikti ve hastalarda enfeksiyon düşünülmemekteydi. Gerçek pozitif sayısının, 

gerçek negatiflere göre çok düşük olduğu da di~kati çekmektedir. Klinik bulguları olan 

hastalarda yapıldığında, bu seride görüldüğü kadar yüksek sensitivite ve spesifisite 

değerlerinin elde edilmesi mümkün olmayacaktır(26). 

Oyen ve grubunun yaptıkları diğer bir çalışmada da, aralarında 4 protez hastası 

bulunan, subakut enfeksiyon şüphesi taşıyan 35 hastada 1111n işaretli lökosit sintigrafisi 

ile 1111n-HIG sintigrafisi .karşılaştırılmıştır. 4 protez hastasında da gerçek negatif sonuç 

alınmıştır. Bu serideki subakut enfeksiyon öntanısı olan, diğer 1 O lokomotor sistem 

kaynaklı hastada yalnızca 1 yanlış pozitif sonuç elde edilmiştir(27). Yine Oyen ve ark., 

içinde 6 protez hastası da bulunan 32 hastalık bir seride 1111n-HIG sintigrafisi ile elde 

ettikleri sonuçları bildirmişlerdir. Buna göre, 6 protez hastasında 4 gerçek pozitif ve 2 

gerçek negatif sonuç alınmıştır. 4 hastada da kültürde üreme saptanmıştır(28). 

Görüldüğü gibi, enfekte protezlerin 1111n HIG ile tesbiti için yapılan çalışmalar ve 

sonuçları tatmin edici düzeyde değildir. İşaretli poliklonal, nonspesifik lg G ile yapılan 

çalışmaların arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

Sonuçlarımız, protez enfeksiyonlarının tesbitinde 99mı-c-HIG sintigrafisinin 

mükemmel sensitiviteye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda yanlış negatif 

sonuç saptanmamıştır. Spesifisitenin ise belirgin derecede düşük olduğu dikkati 

çekmektedir. Bu, bizim için sürpriz olmamıştır. Çünkü, işaretli lg G nonspesifik 

radyofarmasötik olup, enfeksiyon yanında, çeşitli enflamatuar lezyonlarda da akümüle 

olmaktadır. Bizim çalışmamızda, bu olgular yanlış pozitif olarak sınıflandırılmıştır. Tüm 

yanlış pozitif olgularımızda, aseptik enflamasyon tesbit edildi. Ancak, yanlış pozitif 

olarak değerlendirilen 6, 14,22 ve 25 numaralı hastalarda intraoperatif olarak alınan 

kültürlerde üreme olmamasına rağmen, iki hastada operasyon bulgusu olarak septik 

gevşeme, diğer iki hastada ise histopatolojik olarak kronik iltahap özellikleri saptandı. 

Literatürü .incelediğimizde, protez enfeksiyonu saptanan hastalarda %5 düzeyinde 

patojen üretilemediğini görmekteyiz(2). Özellikle anaeroblar, mantar ve bazı 

mikobakteri türlerinin üretilmesi oldukça güçtür. Çalışmamızdaki üreme saptanmayan, 

ancak operasyon bulgusu veya histopatolojik olarak enfeksiyon düşünülen dört hasta, 
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gerçek pozitif gruba katıldığında (dördünün de protezlerinin kalçada lokalize olduğu 

gözönüne alınarak), kalça protezlerinde spesifisite %77 ve pozitif tahmin edici değer 

%85 düzeyine yükselmektedir. işaretli lg G sintigrafisinin ayrıca, hematom, yeni kırık 

oluşumu, pseudoartrosis, osteonekroz ve tümörlerde de yanlış pozitif sonuç 

verebileceği bildirilmiştir(28). Çalışmamızda _da 20 numaralı hasta sol diz lokalizasyonlu 

osteojenik sarkom nedeni ile opere edilmiş ve protez takılmıştır. HIG sintigrafisinde 

protez bölgesi ile birlikte sol femur ve tibiada da tutulum tesbit edilmiştir. Yapılan 

kültürde üç bölgede de (sol femur, protez ve tibia) patojen saptandı. Hasta gerçek 

pozitif gru~a katıldı. Antibiyoterapi altında olan hastamızda (Hasta no:18) ise, HIG 

sintigrafisi pozitif sonuç verdi. Literatüre baktığımızda, Oyen ve arkadaşlarının 32 

hastalık serilerinde, üç hastanın antibiyotik tedavisi altında olduğunu, ancak yanlış 

negatif sonuç alınmadığını görmekteyiz(28): Ayrıca, diğer bir kaynakta da 

antibiyoterapinin lg G sintigrafisi üzerinde minimal etkisi olduğu söylenmektedir(? 4). 

67 Ga, işaretli lökosit, 99ın-rc Nkol ve işaretli MoAk ile yapılan çalışmalarda da 

çeşitli nedenlere bağlı yanlış pozitif sonuçlar dikkati çekmektedir. incelenecek olursa; 
67Ga sintigrafisi, kemik döngüsünün ve yeni kemik oluşumunun arttığı durumlarda 

(iyileşen kırık, primer veya metastatik tümörler), aseptik enflamasyonlarda da akümüle 

olarak yanlış pozitif sonuçlanır(19, 116, 117). İşaretli lökosit sintigrafisi ise, kırık, 

osteosarkom ve kondrosarkom gibi tümörlerde, operasyon sonrası erken dönemde, 

eozinofilik granülom, Paget hastalığı, pigmente villonodüler sinovit ve protez etrafında 

granülasyon dokusu bulunduğunda, metalik implantların konulmasını takiben oluşan 

yağlı kemik iliği içinde normal kemik iliği adalarının varlığında ve aseptik 

enflamasyonda yanlış pozitif sonuç verir(18, 19). ssmTc-Nkol sintigrafisinin yanlış pozitif 

nedenleri arasında en önemli olanı heterotopik ossifikasyon bölgelerinde birikmesidir. 

Heterotopik ossifikasyon, özellikle kalça protezlerinde %60-%80 oranında görülür(114). 

İşaretli MoAk ile görüntülemede ise, aseptik enflamasyon, kalsifikasyon, protez 

etrafında granülasyon dokusu gelişimi ve kemik iliği adalarının bulunması yanlış pozitif 

sonuç verir(30). 

Buraya kadar yapılan değerlendirmelerde, enfeksiyon şüphesi olan protez 

hastalarında uygulanan nükleer tıp yöntemlerinin sensitivite, spesifisite düzeyleri; 

yanlış pozitifliğe sebep olan özel durumlar gözden geçirildi ve 99mTc-HIG sintigrafisi 
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sonuçları ile karşılaştırmalar yapıldı. Yukarıda da görüldüğü üzere, işaretli lökosit 

sintigrafisi ile kemik veya kemik iliği sintigrafisi kombinasyonu ve işaretli monoklonal 

antikor sintigrafisi diğer yöntemlerden belirgin üstünlüklere sahiptir. Ancak, 

çalışmamızda sensitivite ve negatif tahmin edici değerin çok yüksek düzeyde olması , 

yukarda sayılan yöntemlerin bahsedilecek hazırlanış ve uygulama ile ilgili 

dezavantajları, 99mTc-HIG sintigrafisinin, ağrılı protez hastalarında tarama testi olarak 

kullanılabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, seri görüntüler alınarak tedavi takibinde 

de kullanılması mümkündür. Birçok nükleer tıp laboratuarında, bu endikasyonda ilk 

başvurulan yöntem kemik sintigrafisi olmaktadır. Bilindiği gibi kemik sintigrafisi oldukça 

yüksek sensitiviteye sahiptir. Ancak protez takılmasını takiben, protez tipine .ve 

lokalizasyonuna bağlı olarak 12-24 ay kemik sintigrafisinde periprostetik aktivite artışı 

komplikasyonsuz protezlerin büyük çoğunluğunda karşımıza çıkmaktadır. Seri olarak 

alınacak kemik sintigrafilerinin bu sorunu ortadan kaldırabileceği öne sürülse de 

pratikte mümkün olmamaktadır. Zira hastaların bir bölümü rutin ortopedik 

muayenelerini dahi aksatmaktadır. Ayrıca anormal kemik sintigrafisi bulguları 

komplikasyon gelişimini bildirmekle beraber, sorunun enfeksiyon kaynaklı olup 

olmadığını da ayırt edememektedir. Takip masraflı olmakta ve hastanın belli aralıklar ile 

hastaneye gelmesini zorunlu kılmaktadır. 

Diğer bir alternatif de eklem sıvısından yapılan aspirasyon ve kültürdür. Bazı 

araştırmacılar tarafından altın standart olarak gösterilmesine rağmen, yapılan birçok 

çalışma bu savı çürütür niteliktedir. Merkel ve arkadaşları, sekiz kalça protezi 

hastasında preoperatif dönemde aspirasyon ve kültür yapmışlar ve üreme 

saptamışlardır. Ancak operasyon sırasında alınan kültürde 11 hastada daha pozitif 

sonuç bulunmuştur(102). Johnson ve grubu da, intraoperatif olarak alınan kültürde 

üreme saptadıkları dokuz hastanın yalnızca birinde patojeni preoperatuar dönemde 

doğru şekilde gösterebilmişlerdir(19). 12 hastadan oluşan başka bir seride de 

sensitivite %66. 7 bulunmuş ve dört yanlış negatif sonuç tesbit edilmiştir(21 ). Ağrılı 

kalça protezi olan 25 hastalık diğer bir seride de preoperatuar olarak negatif bulunan 

üç hastada, intraoperatuar kültürde üreme saptanmrştır(19). Diğer yandan preoperatuar 

ve operatuar olarak alınan kültür sonuçları arasında da %74 düzeyinde uyum olduğu 

gösterilmiştir(48). Maus ve Magnuson da sensitiviteyi %73 düzeyinde 

bulmuşlardır(24,58). Bunların yanında birçok yanlış pozitif sonuçların elde edilmesi de 
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mümkündür. Özellikle deri florası yolu ile olan kontaminasyon sorun yaratmaktadır(23). 

Hastanın antibiyoterapi altında olması, yanlış negatif sonuç elde edilmesine neden 

olur(2). Bizim çalışmamızda da 1 ve 19 numaralı hastalarda aspirasyon mayiinden 

yapılan kültürde üreme olmadığı halde, operasyon sırasında alınan materyalde üreme 

tesbit edilmiştir. Her iki hastada da sintigrafi pozitif sonuç vermiştir. Görüldüğü gibi, 

aspirasyon-kültür ilk başvurulacak yöntem olmamalıdır. 

işaretli lökosit sintigrafisinin hazırlanış ve uygulama ile ilgili dezavantajları 

özetlenecek olursa; işaretleme sırasında hasta kanının manuel olarak birçok işlemden 

geçirilmesi (hücrelerin ayrılması, bağlanma ve tekrar enjeksiyon) pe'rsonel için HIV, . 

HBV riskini de beraberinde getirmektedir. Pozitif lökosit sintigrafisi, polimorfonükleer 

lökosit migrasyonu ile direkt olarak ilgilidir. Kronik enfeksiyonlarda, mononükleer 

hücreler, lenfosit ve fibroblast migrasyonu vardır. Enjeksiyon sırasında mikst hücre 

popülasyonunun kullanılmasının , bu sorunu kısmen ortadan kaldırdığı söylenmektedir. 

Lökosit sayısı ve lökosit formülü dağılımı da büyük önem taşır. Akut enfeksiyonların 

beraberinde lökositoz olması nedeni ile işaretlemede sorun yoktur. Kronik 

enfeksiyon!arda ise lökositoz görülmemesi, bağlanmanın istenilen düzeyde olmaması 

ile sonuçlanır(118). Bağlanma için kullanılan oxine sitotoksik etkiye sahiptir. Ayrıca, 

dalak ve özellikle T lenfositlerinde yüksek radyasyona bağlı hasar görülebilir. Bu 

sebeple doz sınırlaması vardır(28). Uzun görüntüleme zamanı akut enfeksiyonlarda 

sorun yaratmaktadır. Hazırlanması, optimal koşullarda 2.5 saat kadar sürmektedir(28). 

Fiyatı da oldukça pahalıdır. Diğer önemli bir sorun da sementsiz kalça protezi olan, 

komplikasyonsuz hastaların %48'inde fokal veya diffüz işaretli lökosit 

akümülasyonunun, operasyondan sonraki 18 ay içinde görülebilmesidir(110). işaretli 

monoklonal antikorların en büyük dezavantajı ise HAMA oluşumudur. HAMA, allerjik 

reaksiyonlara yol açar. Antikor fragmanlarının kullanılması ile sıklığı azalmıştır. Ancak 

problem olmaya devam etmektedir. Fiyatının pahalı olması rutin uygulanmasını da 

engellemektedir(34). 99mTc-HIG ise, kit şeklinde ve hazırlanmasının kolay olması, 

invivo olarak uygulanması; yan etkilerinin olmaması, kemik iliğinde tutulumunun son 

derece düşük olması, 99mTc'nin bilinen özellikleri nedeni ile radyasyon dozunun düşük 

olması, yüksek dozda uygulanabilmesi ve daha çabuk pozitifleşmesi gibi nedenlerle 

her nükleer tıp laboratuarında kullanılabilir. Ayrıca lökosit sayısı lg G sintigrafisi için 
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önem taşımamaktadır. Granülositopenik hastalarda enfeksiyon odağını doğru olarak 

gösterdiği bildirilmiştir. HAMA gelişimi gibi bir risk de taşımamaktadır(27). 

Diğer yandan, nükleer tıp yöntemlerinin başarılı veya başarısız sonuçlanmasının 

önemli bir nedeni de, enfeksiyon süresidir. Akut ve subakuUkronik enfeksiyonlarda 

değişik sonuçlar bildirilmektedir. Çalışmamızda tesbit edilen subakut ve kronik 

enfeksiyon sayısının 1 O olduğu tablo ?'de görülmektedir. İki hastada ise akut 

enfeksiyon saptanmıştır. SubakuUkronik ve düşük dereceli enfeksiyonlarda işaretli lg G 

sintigrafisi sonuçlarının başarılı olduğu diğer araştırmacılar tarafından da 

bildirilmiştir(27,28) . Kronik osteomiyelitlerde yapılan bir araştırmada, lg G sin~igrafisinin 

aksiyal iskelette -özellikle pelviste- yararlı olduğu söylenmiştir. Ancak kolumna 

vertebraliste lokalize enfeksiyonlarda başarısı düşüktür(119). İşaretli lökosit 

sintigrafisinin akut enfeksiyonlardaki üstün başarısı birçok çalışmada gösterilmiştir. 

Kronik enfeksiyonlarda ise daha önce de belirtildiği gibi, değişik araştırmacılar 

tarafından değişik sonuçlar elde edilmiştir. Ama genel düşünce, sensitivite ve 

spesifisite değerlerinin düştüğü şeklindedir. 

Üretilen patojenlere baktığımızda ise, en sık Stafilokok ve ikinci sırada da 

Streptokok grubunu görmekteyiz. Değişik birçok araştırmada da ilk iki sırada aynı 

mikroorganizmalar yer almaktadır(2,24). 

Kantitatif değerlendirme sonucu elde edilen verileri inceleyecek olursak (kalça 

protezleri için), gerçek negatif grupta H/Z oranının 0.99±0.07, gerçek pozitif grupta 

1.21.±0.08, yanlış pozitif grupta ise 1.23±0.02 düzeyinde olduğunu görmekteyiz (Tablo 

11 ). Enfeksiyon tipine göre yapılan değerlendirmede ise, akut enfeksiyonlarda H/Z 

oranı 1.34, subakut ve kronik enfeksiyonlarda ise azalarak, sırası ile 1.18±0.03 ve 

1.19±0.09 bulunmuştur (Tablo 12). Subakut ve kronik enfeksiyonlarda elde edilen 

değerler görüldüğü gibi hemen hemen aynıdır. 1111n-HIG ve 111 1n işaretli lökosit 

sintigrafilerini karşılaştırılarak yapılan bir çalışmada, H/Z oranının lökosit sintigrafisinde 

daha yüksek olduğu dikkati çekmiştir. Bunun sebebi, klirensin lökosit sintigrafisinde 

daha hızlı ve buna bağlı olarak zemin aktivitesinin düşük olmasıdır. lg G sintigrafisinde 

ise kan havuzu fazının uzun sürmesi, zemin aktivitesini arttırarak, H/Z oranının 
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düşmesine yol açar. Ayrıca lezyonlarda işaretli lökositlerin tutulumu, lg G'ye göre daha 

fazladır(28). 

Sonuç olarak, 99mTc-HIG sintigrafisinin protez enfeksiyonlarını saptamadaki 

sensitivite ve negatif tahmin edici değerinin % 100 düzeyinde olması, bizi yeni bir 

yaklaşıma yönlendirmiştir. Şekil 2'de protez enfeksiyonu şüphesi olan hastalarda 

uygulanabilecek algoritmayı görmekteyiz. 

ssmTc-HIG 

Negatif Pozitif 

1 
Lökosit+kemik iliği (yapılamıyorsa Ga-67 +kemik) 

Negatif Pozitif 
. . 1 

Biyopsi+kültür 

1 1 

Negatif Pozitif 

1 

Protezin çıkarılması 

İşaretli lökosit ve kemik iliği kombinasyonunun uygulanamadığı laboratuarlarda 

galyum ve kemik sintigrafilerinin birlikte kullanılması önerilmektedir. Bunun sebebi, 

sensitivite ve spesifisite değerlerinin istenilen düzeye yakın olmasıdır. Ayrıca, literatüre 

baktığımızda da lökosit-kemik iliği uygulanamayan yerlerde tavsiye edildiğini 

görmekteyiz( 120). 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, 99mTc işaretli poliklonal lg G sintigrafisinin kalça ve diz 

protezlerinde gelişen enfeksiyonları saptamadaki yeri araştırılmıştır. 27 hastada, toplam 

29 (21 kalça, 8 diz) sintigrafik inceleme yapılmıştır. Değerlendirmelerimiz, bizi 

aşağıdaki sonuçlara ulaştırmıştır: 

1. 99mTc-HIG sintigrafisinin enfeksiyonları tesbit etmedeki sensitivite, spesifisite, 

pozitif ve negatif tahmin edici değerleri sırası ile %100, %41, %54 ve %100 olarak 

bulundu. 

2. Kalça protezi grubunda HIG sintigrafisi % 100 sensitif, %53 spesifik 

bulunurken, PTD değeri %57, NTD değeri ise %100 olarak tesbit edildi. Diz protezi 

grubunda ise, sensitivite %100, PTD %50 düzeyinde gerçekleşti. 

3. 99mTc-HIG sintigrafisi her iki protez grubunda da %100 sensitif olarak bulundu 

ve yanlış negatif sonuç tesbit edilmedi. 

4. Spesifisite değerleri, sensitiviteye göre oldukça geride kaldı. Bu, lg G'nin 

nonspesifik özellikte olması nedeni ile enfeksiyon yanında aseptik enflamasyon 

odaklarında da akümüle olması ile ilgilidir. Çalışmamızdaki tüm yanlış pozitif hastalarda 

da aseptik enflamasyon tesbit edildi. 

5. 99mTc-HIG sintigrafisi ile toplam 12 hastada enfeksiyon saptandı. Bunların 

sekizi kalça, dördü dizde lokalizeydi. 

6. Protezlerin takılı oldukları süre göz önüne alındığında, 2 akut, 3 subakut ve 7 

kronik enfeksiyon olduğu görüldü. 
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i Enfeksiyon etkeni olarak en sık Stafilokok grubu, ikinci sırada ise Streptokok 

grubu bakteriler tesbit edildi. Ayrıca, bir hastada gram (-) enterokok, bir diğerinde de 

S.aureus, E.koli ve P.mirabilis'ten oluşan mikst flora saptandı. 

8. Tüm lezyonlar ilk 6 saat içinde vizualize oldu. 6. saat H/Z oranları ile, 20. saat 

H/Z değerleri arasında karşılaştırma yapıldığında, geç olarak alınan değerlerde hafif 

dereceli düşme olduğu görüldü. Bu, özellikle akut enfeksiyonlarda değerli zaman 

kazancına neden oldu. 

9. Gerçek pozitif-gerçek negatif hastalardan elde edilen H/Z değerleri arasında 

istatiksel olarak anlamlı fark bulunmasına karşılık; gerçek pozitif-yanlış pozitif gruplar 

arasında anlamlı fark tesbit edilmedi. Bu da tutulum oranlarına bakılarak enfeksiyon

aseptik enflamasyon ayırımının yapılamayacağını gösterdi. 

1 O. 99mTc-HIG sintigrafisi, yüksek sensitivite ve negatif tahmin edici değeri, 

kolay-hızlı uygulanabilirliği, ilk basamak olarak uygulanan yöntemlerin dezavantajları 

göz önüne alındığında, protez hastalarında tarama testi olarak kullanılabileceği 

anlaşıldı. Ayrıca, enfeksiyon veya enflamasyon saptanan hastaların tedavi takibinde de 

önemli bilgiler vereceği sonucuna varıldı .. 

64 



ÖZET 

Bu çalışmada elde edilmesi ve uygulaması kolay bir yöntem olan 99"1°c işaretli 

poliklonal, nonspesifik immunglobulin G sintigrafisinin, kalça ve diz protezlerinde 

gelişen enfeksiyonların saptanmasındaki yeri araştırıldı. 

Protez enfeksiyonu ön tanısı olan, 17 kadın, 1 O erkek toplam 27 hasta incelendi. 

Yirmi yedi hastada, 29 sintigrafik tetkik yapıldı. Yirmi bir protez kalça, sekiz protez ise 

dizde lokalizeydi. Bilateral protezi bulunan hastalar da dahil edildiğinde toplam olarak 

35 protez değerlendirildi. 

Her bir hasta için, 370-555MBq (10-1 SmCi) 99mTc-HIG intravenöz olarak 

verildikten 4-6 saat sonra, protez lokalizasyonuna göre 300 saniyelik anterior ve 

posterior spot görüntüler alındı. Ayrıca üç hastada 20. saatte ikinci bir çekim yapıldı. 

Alınan görüntüler vizuel ve kantitatif olarak değerlendirildi. Vizuel değerlendirmede 

komşu vasküler aktivite tutuşu baz alınarak skorlama yapıldı. Kantitatif analizde, her 

protez için H/Z oranları hesaplandı. Zemin olarak kontrlateral böl9e kullanıldı. Bu 

oranlar, geç görüntü alınan hastalarda, erken değerler ile karşılaştırıİdı. Gerçek pozitif

gerçek negatif, gerçek pozitif-yanlış pozitif hastaların H/Z oranları arasındaki farkın 

önemliliği istatiksel olarak araştırıldı. Sintigrafik sonuçlar, aspirasyon veya operasyon 

sırasında alınan materyalden yapılan kültür sonuçları, histopatolojik bulgular ve en az 

üç ay süreli klinik takip sonuçları ile karşılaştırıldı. Mikrobiyoloji sonuçları altın standart 

olarak kabul edildiğinde, sensitivite, spesifisite, PTD ve NTD sırası ile % 100, %41, %54 

ve %100 olarak bulundu. Kalça protezi grubunda değerlerin yine aynı sıra ile, %100, 

%53, %57 ve % 100 düzeyinde olduğu görüldü. Diz protezlerinde ise, sensitivite % 100, 

PTD %50 olarak gerçekleşti. 
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Sintigrafik olarak 22 protez bölgesinde tutulum saptandı. Tüm lezyonlar ilk 6 

saat içinde vizualize oldu. Yirmi iki hastadan 12 tanesi gerçek pozitif, 1 O tanesi ise 

yanlış pozitifti. On iki hastada enfeksiyon sebebi olan patojenler sıklık sırasına göre, 

Stafilokok, Streptokok, gram(-) enterokok ve S.aureus, E.koli ve P.mirabilis'ten oluşan 

mikst flora olarak saptandı. Osteojenik sarkom nedeni ile protez takılan hasta~a. 

protez enfeksiyonu yanında kronik osteomiyelit olduğu anlaşıldı. İki hastada ise 

aspirasyon ve kültür negatif sonuç vermesine rağmen, sintigrafi pozitif sonuçlandı. 

Operasyon sırasında alınan kültürde üreme oldu. Antibiyoterapi altındaki bir hastada da 

pozitif sintigrafi elde edildi. Protezlerin takılı oldukları süreler göz önüne alınarak 

yapılan değerlendirmede, 2 akut, 3 subakut ve 7 kronik enfeksiyon tesbit edildi. Bir 

hastada 23 yıl sonra gelişen protez enfeksiyonu olduğu görüldü. On yanlış pozitif 

hastada da kültürde üreme olmadı ve histopatolojik değerlendirmede akut veya kronik 

enflamasyon bulundu. 

Kantitatif değerlendirmede, HJZ oranları, kalça protezi grubunda gerçek pozitifler 

için 1.21±0.08, yanlış pozitiflerde ise 1.23±0.02, diz protezlerinde de bu oranlar aynı 

sıra ile, 1.44±0.23, 1.43±0.26 olarak bu'lunmuş ve istatiki olarak anlam taşımadığı 

anlaşılmıştır. Buna göre, enfeksiyon ve aseptik enflamasyon arasında, tutulum 

derecesine bakılarak ayırım yapılamayacağı açıktır. Altıncı saat Ve 20. saat H/Z 

değerlerine bakıldığında, 20.saat değerlerinde hafif dereceli düşme olduğu 

görülmektedir. 

Sonuç olarak, protez enfeksiyonu şüphesi olan hastalarda 99mTc-HIG sintigrafisi 

ilk olarak uygulanması gereken yöntemdir. Yüksek sensitivitesi ve negatif tahmin edici 

değeri, tarama testi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Diğer radyonüklid ve 

radyonüklid olmayan yöntemlerin çeşitli dezavantajları da göz önüne alınırsa, hızlı ve 

kolay bir şekilde, noninvaziv olarak uygulanan bu sintigrafik yöntemin, ilk basamak 

olarak yapılması bizce en doğrusu olacaktır. Ayrıca, enfeksiyon veya enflamasyon 

tesbit edilen hastalarda tedavi takibinin yapılması da mümkündür. 
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