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GİRİŞ VE AMAÇ 

Koroner arter hastallğ1 ( KAH ) ,morbidite ı,·e mortalHeye yol 

açan en önemH nedenlerden biridir. Kardiak keteter\zasyonun koroner 

anatomisini gösteren değerli bir yöntem olduğu bilinmektedir.1 

Ancak invaziv bir yöntem olmas1 nedeniyle, noninvaziv inceleme 

yöntemlarinin değeri araşt1nlmaktad1r. Tl-201 Egzersiz Miyokard 

Perfüzyon · Sintigraflsinin, KAH'mn tamsrnda, prognozunun 

bellrlenmesinde, uygulanan tedavilerin izlenmesinde yaran bircok 

araşt 1 n c1 taraf rndan gösteri 1 mi şt i r.2- 4 

Egzersiz lle yap1lan sintigrafik çahşmamn değeri yap1lan 

egzersizin yeterllliği ile srn1rhd1r. Veterli egzersiz yapamayan efor 

kapasitesi düşük hastalarda alternatif stres testleri ne incelemenin 

yap1lmas1 düşünülmüştür.4-7 Farmakolojik olarak koroner 

vazodilatasyon sağlayan Dipyridamole ne uygulanan Tl-201 Hiyokard 

Perfüzyon Sintigrafis1nin değeri araşt1nlmaktadır. Aynca bacak 

anomalisi olanlarda, periferik arter hastahğ1 olanlarda, obezlerde, 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastallğ1 olanlarda ve 13-bloker tedavisi 

altında olup tedaviyi blrakamayanlarda uygulanabilir bir yöntem olan 

ıv Dipyridamole ile Tl-201 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi 

sonuçlannrn egzersiz ile yapılan sintigrofik inceleme sonuçlanna 

eşdeğer veya onlardan daha iyi olduğu blldirilmistir.8 
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Bu çı:ıl1şmenrn omec1, şimdiye değin daha çoklukla peırentereı 

formu ile uygulenon inceleme sonuç lı:ın bildirilen Dipyridomole'un, 

orol formunun uygulonmas1 ile elde edilen Tl-201 Miyokord Perfüzyon 

SPECT çohşmosı sonuçlanm.. klinik -,·e kordit~k kateterizasyon 

sonuçlan ile korş1loşt1rarek bu çehşmamn KAH' mdol(i değerin i 

oraşt 1rmokt1 r. 
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GENEL BİLGİLER 

TARİHÇE 

Farmakolojik Koroner Vazod11atasyon lle deney hayvanlannda 

ve insanda Myokard görüntülemesini ilk kez Gould ve ark.9 , daha sonra 

Ritchle ve ark.10 70'11 y1llann ortalannda tammladllar. Bu 

ça11şmalarda koroner arteriografi ~ırasrnda koroner vazodilatasyon 

için kontrast materyel, görüntüleme ajam olarak Tc-99m 

Macroaggregated Albümin kullamldl. Ancak bu uygulama irıvaziv bir 

yöntemi gerektirdiğinden uygulamas1 s1mrl1 idi. Daha sonra 

izoproterenol infüzyonu s1rasrnda Xe-133 kullamlarak 'precordial 

count · probes' ile eksternal olarak koroner kan akımı ölçüldü ve 

mi yokard kll rens eğri 1 eri kaydedll di.11 Xe-133 kll rens imaj 1 an, 

kontrast materyelin intrekoroner injeksiyonu ile de yap1ld1, ancak bu 

çahşmamn sonuçlan bu yöntemin insanda KAH tamsrnda yararll 

olduğunu kamtlayamadl. Deneysel olarak Kontrast Materyel, 

Papaverine, Adenosine Triphosphate ve intrakoroner Nltroglycerin ile 

geçici koroner okklüzyon uygulamalan koroner vazodilatasyon için 

yeterli stimulus sağladl. 
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Gould ve ark. köpeklerde koroner kan ak1mrnde dinlenme 

düzeyine göre artlşrn Dipyridamole ile, egzersiz ile olandan önemli 

derecede yüksek olduğunu buldular? Koroner kan ak1mmda dinlenme 

düzeyine göre egzersiz ile~ 100-150 art1ş soğlamrken, Dipyridamole 

ne bu artış dinlenme düzeyinin 4 kat1 idi. 

Gould ve ark. ile Strauss ve Pitt12; köpeklerde edenosine'in 

farmakoloji!< olar6k sağlad1ğ1 koroner kan ak1mmdaki art1şrn Tl-201 

ne ekstemal olarak görüntüleneblleceğini gözlediler. Bundan . sonra 

dipyridamole ile f8rmakolojik olarak sağlanan koroner vazodllatasyon, 

klinik çal1şmalarda KAH araşttrmas1 için Tl-201 Miyokard Perfüzyon 

görüntülemesi13, 2-boyutlu Ekokardiograf114115 ve 'Percutaneous 

Transluminal Coronary Angiop1asty'15,16 il e birlikte giderek 

yaygrnleşarak kullamllr oldu. 

KALBİN PERFÜZVONU 

Kalbin düzenli al<tivitesi için miyokardı besleyen iki ana damar 

\r1ard1r : Sağ ve Sol Koroner Arter (Şekil 1). Koroner arterler Aorttan 

ald1klan kam daha küçük dallan lle kalbin yüzeyinden miyokard 

fibrillerine dek ulaşan ince kapi11er ağlara dek taşırlar. Aort 

kapağmdan hemen sonra aort kökünden ç1karlar. Kalp kas1ld1ğrnda 

-sistol periyodu- Aort kapağ1 yaprakc1klan aç1larak yukan doğru 

hareketle koroner arterlere olan akım yolunu kapatır; diastol 
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Şekil - 1 . Koroner Arterlerin Değtl1m1 
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s1rasmda ventriküller dolarken ve aort kapağ1 yaprakc1k1an eşağ1 

doğru. inerek kapand1klanrıda koronerler dolar. 

Sağ koroner arter sağ atriumun inf erior sm1n boyunca aşağıya 

iner, sonra sağa doğru devam ederek A-V bölüme geçerek kalbin 

lateral duvan çevresinde sağ ventrikülün arka yüzeyi ve alt k1smrn1 

besleyen 'Posterior Descending' dal1 verir. Sağ koroner arter, sağ 

ventrikü1ün duvarrn1, interventriküler septurrıun arka kısmm1 ve sol 

ventrikülün inf erior duvarmrn çoğunu besler. Aynca insanlanrı % so·
sinde kalbin ileti sisteminin çok önemli k1sm1 olan 'sirıo-atrial node'u 

(di ğerlerinde sol 'Circumflex· arter tarafından beslenir.), ~ 90'mda 

yine kalbin ileti sistemine ait 'A-V node'u besler. 

Sol koroner arter 2 ana da 1 a ayn 11 r : Sol ön i nerı da 1 ve So 1 

Tircumflex· arter. 

Sol ön inen dal aşağ1 ya doğru iner ve interventrikü1er oluk 

boyunca 'Apex'1n ön yüzeyine dek Herler. Septal Perf ora tör ve Diagonal 

dallan vard1r. Sağ ve sol ventrikülün ön yüzeyini besler. 

Sol 'Ctrcumflex· arter A-V oluktan sola doğru arkeı kolp yüzeyi 

boyunca kalbin çevresinde ilerler, sonra aşağıya doğru devamla 

Apex'in yakınma dek ulaş1r. 'Obtuse Marginal' da11an vardır. Sol 

'Circumflex· arter, kalbin lateral duvanm ve sol ventrikülün 

diafragmatik yüzeyinin (inf erior) yansım besler. 

Sol ana koroner arter dallanyla birlikte sol ventrikülü ve 

interventriküler septumun ön ktsm101 besler. 
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Üç damonn boyutundeı ve d6ğ1l1mrndEı onotomik voryosyonlor 

görülmesi nodir değ11dir17(Şek11 2). Sol ön inen dol küçük bir deımor 

olobilir. Soğ koroner orter dominant olmoyob11ir. Böyle durumltırdo Sol 

'Circumflex· orter, sağ koroner eırterin flzyolojik rolünü de üstlenir. 

Sol 'Circumflex· orter yolmz küçük bir margimıl dal1 besleyecek denli 

küçük olabihr. Diğer yandeı Sol ön inen dol, eırko interventriküler oluğo 

uzomm göstererek Sağ Koroner 6rterin 'Posterior Descending· dol1rn 

d6 fizyolojik olarak fonksiyone edebilecek geniş bir doğ1l1m 

gösterebilir. Bu anatomik veıryosyonleır KAH'l1 hostolerdeı perfüzyon 

def ekti lokalizosyonlannrn nedenlerini on1om6da önemlidir. 

KORONER ARTER HASTALl(jl 

Uzun süren ciddi ve orta derecede iskemiye boğh doku ölümü 

oleın myokord inf orktüsü KAH 'process'inin uç noktos1d1r. Bu 'process· 

s1kl1klo çok önceleri boşlar. Otopsi çeıl1şmoleın hostalonn 20'1i-30'1u 

yoşlonndo koroner arter duvorleınndo kolesterol ve yoğ asitlerinin 

küçük birikimleri olduğunu bildirir.18 Bu birikltnlerin zamanla boyutu 

genişler, fibrin ve kalsiyum eklenmesiyle kon 01<1m1m zorloşt1nr ve 

sonuç olarak damar Jümenin1n önemli bir klsmm1 hkeıyobihr. Koroner 

orterlerde obstrüksiyonlonn en s1k görüldüğü lokohzosyonlor şekil 

3'de yer olmoktBd1r. 
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KAH'mda etyoloji ezici çoğunlukla ateroskl eroze dayamr 
. . 

( % 90-95 ).19 Ateroskleroz lezyonlan s1 kl1kla üçe aynll r : 

t. Vağ dokusu çizgileri. 

2. Fibröz plaklar. 

3. Komphke lezyonlar. 

Vağ dokusu çizgileri 1rk, cinsiyet; kültür ve coğraf i k çevreye 

bağl1 olmaks12m 1 O yaşrndaki her çocukta bulunur. K imyoseıl olanı!< 

büyük oranda kolesterolden oluşur. Radyoaktif işaretl i kolesterol ne 

gösterilen bu lezyonlann klinik önemi yoktur, daman daraltmazlar, 

iskemik veya aritmik herhangibir klinik hastal1ğa neden olmazlar. 

Fibröz plaklar, yükseklik ve arteryel lümen içine llerleme 

göstererek kan ak1mm1 engelleyebilirler. Fibröz plak orteryel 

duvardan serbestce ayn lan merkezsel bir ·core· ne çevresinde normal 

intimadan birkaç kez daha kalm olabilen flbromuskuler doku 

katmanından oluşur. Klinik hastal1k ile birliktedir. 

Komplike lezyonlar, fibröz plakta oluşan çeş1t11 degeneratif 

lezyonlardır : Damar duvannda trombüs, hemoraji, ülserasyon ve 

l<alsiflkasyon. Bu lezyonlar klinik hastalı k fl e birliktedirler. Yalnız 

obstrüksiyon yopmokla kalmay1p, anevrizmo veyo duvar yop1 c1 

katmanlonn dökülerek 2ay1flam1ş damar duvan içine hemoreji ile 

sonuçlanabilir. Aynca kan pıhtılan ve trombüsler aterom plaktan 

üzerinde oluşabilir ve kan ak1m1m t1kayabi1i r veya koroner 

sirkülasyona girerek uzak bir arterden obstrüksiyona neden olabilecek 
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embo 1 i o 1 uşumuna yo 1 açabi 11 rl er. 

Epidemiyolojik çal1şmalara göre KAH'nda en yaygın bilinen risk 

faktörleri şunlardır: 

- Serum kolesterol ve trigliserid yüksekliği. 

- Hipertansiyon. 

- Sigara 

- D1abetes Mellitus. 

- Fiziksel inaktivite. ( Sedanter yaşam ) 

Aynca heredite, obesite, emosyonel stres, erkek cinsiyetinde 

olma, 50 yaşın üzerinde olma KAH olanlarda s1khkla görülmüştür. 

·stable Ang1na Pectons· .. iskemik" Kalp hasta11ğ1 için en s11< 

görülen ve en az tehlikeli bir semptomdur. Ağn reversibldir ve hafif 

derecede miyokard iskemisi ortaya ç11<aran · koroner daralmasına 

bağl1d1r. Bu bir aç1k uyandır, zira ilk anginal olaydan sonra 7 y1l 

yaşayan hastalann say1s1 % 50'dir. 'Angina pectoris'te 4 özellik 

araşt1nhr: Veri-Karakteri-Hareketle olan ilgisi-Süresi. 

·unstnble Angına Pector1s·te ağn çok daha ciddi olup 

önceleri yalnız egzersizde olurken art11< dinlenmede ortaya ç1kabilir. 

'Nocturnar ve 'Postprandial' angina özelllkle önemli gelişmelerdir ve 

s11<l1kla miyokard inf arktüsünün öncüleridirler. ·unstable Angina 

Pectoris'li hastalar s1kl1kla miyokard inf arktüsü ve aritmller için 

adaydırlar. Baz1 'Angina Pectoris' terimleri şunlard1r: 
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·crescendo Angino' :S1k11kla 2-4 haftada h12la gelişir. 

Efor Anginas1 : Egzersize bağh geHşir. 

'Nocturnal Angina· : Geceleri ortaya ç1kar, kabuslarla art1Ş 

gösterir. 

'Postpnındial ~ngina· Vemek, sigara veya kahve içimi 

sonras1 görülür. 

'Recrudescent Angina· : Uzun süren semptomsuz bir zaman 

sonras1 yen1den ortaya c11<ar. 

'Refnıctory Angina· : Etkili tedaviye roğmen (Ör:Nitrogliserin) 

geçmez. 

'Rest Angino·: Dinlenme sıras1_nda gelişen angina. 

·spontaneous Angina· : Herhangi bir olayla bağ1m11 olmadan, 

~ç1khmamayan sempatik aktivlte artışma b'ağh olarak gelişir. 

Termal Angina: Soğuk hava veya soğuk su başlang1ç nedenidir. 

AKUT KORONER YETMEZLİK. Bu özellikle tehlikeli bir 

'Unstable Angina Pectoris' formudur. Göğüs ağnlan akut başlar, 

dinlenmeye rağmen birkaç saate dek sebat eder. EKG değişiklikleri ve 

serum enzim ölçümleri miyokardda hasar olduğunu gösterir. Fakat bu 

bir tnf arktüs değll, reversibl ne irreverşibl doku hasan arasmda bir 

iskemidir. 
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t1İYOKARD İNFARKTÜSÜ. En sık yakmm8 bir veya iki omuza 

veyo sırta veya kollara yansıma gösteren şiddetli göğüs ağns1d1r. 

Göğüs ağns1 birkaç saat sürer ve dinlenme ve/veya nitrogliserin ile 

geçmez. Kalp kasmtn bir ktsmmt besleyen kan ak1m1 kesildiğ1nde o 

alando hemen doku ölümü yani infarktüs olur. Bu infarkt alam hosarh 

kas alam ile ve dnha sonra da stkllkla Mpoksik -iskemik- alan ile 

çevrilidir. Bu oluşumlann tümüne birden miyokard inf arktüsü 

denir(Şekll 4). 

İnf arktüs, miyokard kas kitlesinin tüm katmımlan boyunca 

olursa "Transmural İnfarktüs·; duvar kahnhğmm yalmz bir klsm1m 

etkilerse ·subendokordial İnfarktüs· olarak anılır. Transmural 

inf arktüs genelllkle bir ana koroner daman tutan oteroskleroz ile 

birlektedir. Subendokardial infarktüs özellikle sol ventrikülün 

subendokardial duvannda küçük alanlan tutan lezyonlardtr. 

KALPTE KOLLATERAL SİRKÜLASYON. Koroner arterlerde 

yavaş gelişen aterosklerotik değişikHk veya ani tıkanma sonucu 

oluşan miyokard hasannrn derecesi gelişmekte olan veyo ttkonmadan 

ktsa bir süre sonra gelişebilecek ·kollateral sirkülasyonun derecesi ile 

bellrlen1r. Normal k8lpte büyük arterler arasrnda az bağlantılar Y8r1<en 

küçük orterler orasmda birçok anastomozlar vardlr. Büyük koroner 

arterlerin birinde ani bir tıkamkllk olursa daha küçük orterler birkoç 
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ŞEKİL 4 

MYOKARD iNFARKTÜSÜ I HASARI VE ISKEMiSi 

İskem'i Bö19es'i 

HUaf" Bölgtsi 

İnfartüs B~lgui 

faf"ktüsün kar"~\ tar" afmda 

" f"ec1pr"ocal etki " 

O T 
R 

T 

Hasaf"da sr · 
seqmenti yüks.tcliği 

İnfaf"ktüst.
Patolojik O nya 
QS dalgHl 

Q l 
,/'l. l : iy;l••mtdt . v-v. önct ST son•• 

• T dal9as1 

~ no•m•l• dön .. 
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saniye içinde fiziksel çaplanm maksimuma ç1konrlor. Bu 

ko11otera11er vos1tos1yla sağlanan kan ak1mı kalp kasrnı canlı tutmak 

için gerekli komn yansından az1dır ve sonraki 8-24 soat için 

çoplanm daha fazla artt1ramazlar. Fakat sonra kolloteral akım 

sonraki 1-2 günde iki katma ç11<acak ve sıkl1klo 1 ay içerisinde 

normal veya normale yakın koroner kan ak1mı sağlayocak şekilde 

ortor. işte bu gellşen kollaterlll kanallar değişik tip koroner 

okl<lüzyo~lanndcm hastay1 iyileştirici özellik gösterir. 

Koroner arterler ani olarak değll de uzun yıllar içerisinde 

gelişen ateroskleroz tarafında~ yavaş olarak darahrso, kollaterel 

damarlar do aym zamanda geHşebilir. Böylece hasto kardiok fonksiyon 

bozukluğunun akut epizodunu hlç hissetmeyebilir. 

Ateroskleroz kollaterol kon temini, gereksinilen kon a1<1m1m 

karş1layamod1ğı dereceye geliştiğinde kalp kası normalde gereksinilen 

kan mi ktan m pompa 1 ayamayacak düzeyde iş yükü yönünden ciddi 

yetersizlik gösterir. Bu kalp yetmezliğinin en s11< roslonon nedenidir. 

A terosk 1 eroz dt şrnda nadir ras 1 anan KAH neden 1 eri ( !ı 5-1 O ) 

şunlardır19 : 

1. Doğumsal onomalller: 

- Koroner arter ağzımn ikiden fazla oluşu. 

- Sol koroner arterin pulmoner orterden ç1km8 onomolisi . 

- 'Circumflex· arter ne koroner sinüs arosrndc anostomozlar. 
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2. Sifiliz. 

3. Romatizma. 

4. Diğer infeksiyonlar : Difteri, Klz1l, Tifo, Tifüs, Virüs 

1nfel<siyonlan, Pnömoni, Pyojenik infeksiyonlor, Tbc. 

5. Anevrizmalar. 

6. Kollagen hastallklar. 

7. Emboli. 

8. Neoplazmalar. 

9. Buerger hastal1ğ1 . 

1 O. Nedi al kalsifikasyon. 

11. Travmalar. 

12. Kawasaki hastal1ğ1 ( Mukokutanöz Lenf Nodülü Sendromu) 
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NÜKLEER KARDİVOLOJİK İNCELEMELER 

Hemodinomiği . bozmadan kordiovosküler sistemin fizyolojisii 

hokl<rndeı bilgi vererek l<ordü1k, arteryel ve venöz patolojilerinin 

S6Pt6nmostno ytırad1ğ1 için önemlidir. Patolojik lezyontardo tamda, 

medikal tedavinin izlenmesinde; f6rmakodinomik incelemelerde, 

koroner onj i ogrofi endikasyonunun konmasında , pre- ve 

post- operotuor değerlendirmede yararhdır. Vinelenebillrliği , 

noninvozi v oluşu, radyasyon dozunun çok az oluşu, hospitolizosyonun 

gerekmemesi, anestezi gerekmemesi, bir tek inceleme ile birden çok 

fonksiyonel ve anatomik bilgi alınabilmesi ve ucuzluğu 

üstünlükleridir. 

1. Miyokord Perfüzyon Değerlendirmesi. 

1.Akut Mi yokord İnfarktüsü incelemeleri . 

-Tc- 99m RBC 

- Tc-99m Glucoheptonate 

- Tc 99 m Tetrocycline 

- ln- 111 WBC 

- 1- 13 1 Antimyostn Monoclonal Antikor 

- Tl-201 (Dinlenmede) 
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2.Koroner Arter Hastallğ1 incelemeleri 

- Potasyum Analoğu Tek Değerli Katyonlar 

-Tl-201 

-Tc-99m ·ıson1trile'1er 

- Egzers1z 

- Dipyridf.lmole 

- izometrik kontroksıyon (Handgrip testO 

- Spazm provokasyonu ( Methergin testi,Buzlu Su Testi) 

- Adenozin 

- 'Transesophagee1 Atrial Pecing· Test 

- 'Dobutamine· 

- 'İsosorbide dinitrate' 

- Popaverin 

- Monoc1ono1 Antikorlar 

- 1-131 Antl myosi n Antl kor 

- 1-131 Antimyog1obu1in Antikor 

11. Ventrikül Fonksiyon Değerlendirmesi. 

M U G A ve Egzersiz MU G A 

- Tc-99m RBC(Red Blood Cells) 

-Tc-99m Human Serum Albümin 

ı il. Miyokard Metabolizması Değerlendirmesi. 

ıv. intrakardiok 'SHUNT' Değerlendirmesi. 

V. Pulmoner ve Periferil< Vasküler Değerlendirmeler. 
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Miyokard Perfüzyon Sintigrafl sinin Potofl zyoloji k S1mflamas1 : 

1. 'COLD SPOT Sintigrafi 

A. Rod1onüklid İle İşaretli Partiküler Ajanlar. 

1. Macroaggregat l ar 

2. M1crospher1er 

B. inert Gazlar 

1. Kripton-85 

2. Xenon-133 

C. Potasyum Anal oglan 

1. Thallium-20 1 

2. Cesium 

3. Rubidium 

O. Metabo1ik Substratl ar 

1. işaretli Ammonium 

2. işaretli Vağ Asitleri 

il . 'HOT SPOT Sintigrafi 

A. Harabolmuş hücre parçalan ile nonimmunolojik kompleks 

oluşturan Ajanlar. ( Hasarl1 mi yokardm çeşitli elemcnlanyla msbi 

nonspesifik biokimyasa1 reaksiyonlann bir sonucu olarak hasarh 

miyokardda konsantre olurlar. ) 
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1. Tc-99m ile işoretll Fosf otlar ve Difosf onat1or 

- T c-99m Sn Pyrophosphate ( PVP ) 

2. Tc-99m Tetrosiklin 

3. Tc-99m Glucoheptonote 

4. T c-99m Hepari n 

5. Hg-203 bileşikleri 

B. Harabolmuş Hücre Parçalan İle immünoloji!< Komplex 

Oluşturan Ajanlar ( Çeşitli miyokard eleman1an ile immünolojik 

olarak komplex yapmas1 esosma doyamr. ) 

1. 1-13 t Antlmyosin Antikor 

2. 1-t 31 Antimyoglobulln Anti kor 

C. Enflometuar İnfiltrntlenn işaretlenmesi. ( İnfarkth 

dokulardaki iltihabi yay1J1mrn bir sonucu olarak okut durumda 

inf orktl1 miyokardiumdo konsantre olurlar. ) 

1. Gtı-67 citrate 

2. ln-111 WBC 
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KAH'nda Nükleer Kardiyolojik 'röntemler ile Tam ve Tedavi 

Değerlendirmesi : 

1. Miyôkard Perfüzyon Değerlendirmesi 

Pot asyum Analoğu Tek Değerli Katyonlar 

- Tl-201 

-Tc-99m isonHrile 

- Egzersiz 

- Di pyri damo 1 e 

- izometrik Kontraksiyon ( Handgrip Testi ) 

- Spazm Provokasyonu ( Methergine Testi, Buzlu Su Testi ) 

- Adenozin 

- Tronsesophageal Atrial Pacing· Testi 

- 'Dobutam1ne· 

- · i sosorbi de Deni trate' 

- Papoverin 

2. Yentrikül Fonksiyon Değerlendirmesi 

Egzersiz M U G A 

- Tc-99m ile işaretli Stonnous Pyrophosphote ( PVP) 
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Tl-201 

Tl-201 ( Thallium-201 ), 1977'de klinik kullamma sunu1muş ve 

kalp hostal1klon an~şt1rmasmdaki önemini günümüzde de 

sürdürmektedir. 

Tl-201, siklotronda ·accelerator· ürünü Pb-201 'in decay ürünü 

olarak elde edllir. Nükleer özell i kleri şunlard1r 20,2t : 

Pb-201 üretimi : Tl-203 ( p,3n) Pb-201 

EC 

Pb-20 1 'in Tl-201 ·e 'decay·1 : Pb-20 1 ---------------> Tl-201 

T = 9.4 s. 
1/2 

Tl-20 l'in 'decay'i : Tl-201 --------------> Hg-201 

·oecay· biçimi 

Tl-201 EC 

Enerji 

73. 1 saat 68-80 keV 95 

{ Hg X-1şm1) 

135 keV ( gammc) 2.7 

167 keV C gamma) 10 
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Safs12111<1an : ( Kalibrasyon zamamnda) maksimum: ı 3 

Pb-203 ( 279 keV ) ~ 0.25 

Tl-200 ( 368 keV) ~ 0.3 

Tl-202 ( 439 keV ) ~ 

'Maximum Permitted Level' ~ 13 

Ortam radyasyon dozu: ( 1 mCi kaynaktan 1 m.'de) 0.05 mR/s. 

Rodyosyon dozu : ( mCi baştm~) T.V. 0.24 rod 

Kalp 0.34 rod 

Böbrek 1.2 rod (kritik organ) 

Tüm vücut Biyoloj i k yon ömrü : Vaklaş1k 10 gün. 

Tl-201 _Thollous Chloride_ intnwenôz uygulama için steril, 

izoton1k btr solüsyondur.Solüsyon koruyucu ohırak ~ 0.9 (v/v) benzy1 

olcohol ve izotonisHeyi sağlamok için ı 0.75 (w/v) sodyum klorür 

içerir. pH's1 4.5-7.0 eıreısrndod1r. Otoklovda sterilize edilir. Solüsyon 

mı boşrno 1 O mcg Tl içerir. 

Thollium toksisitesi : Akut İV LDSO 12 mg/kg 

(70 kg'llk bir hastaya uygulanan Tl-201 

dozunun en az 20 000 kat1d1r. Minimal toksislte için verilen dozun 

yoklaş1k 5 000 kat1 gerektiğinden güvenlidir.) 
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Kontrendikasyon - Van etki : Vok. 

Uyan : Alınan radyasyon dozu, tam· ye tedavi için değerine bağl1 

olarak 16 yaş a1tmdakilere ve menstrüasyonun başlang1cindan sonraki 

ilk 1 O günde olmak üzere çocuk sahibi olab11ecek kadmlara 

uygul onabi 1 i r. 

DİPVRİDAMOLE 

Dfpytidamole ( 2,6 - bis - diethanolamino - 4,8 - dipiperidino

pyrimido ( 5,4 - d ) - pyrimidine ), bir kompleks pyrimidopyrimidine 

turevidir.22 Molekül ağırhğ1 504'tür. Bazik ( pKa = 6.1 ·) Ye lipofilik 

bir molekül oiup solüsyon asidik olmad1kca suda çözülmez.23 

Dipyridamole :g 91-99 gibi yüksek bir onmda proteine bağlanır. 

Bu bağlanma albümin ve alfa 1-asit gHkoprotein fraksiyonlan iledir . 

. Oipyridamole diethanolamino bölümündeki hidroksil grup lan 

nedeniyle hepatik biotransformasyon ile 'monoglucuronide'e 

metaboHze ed11ir ve primer olarak bir ·gıucuronide conjugcte' olarak 

bil yer Ye f ekal ekskresyon ile elimine edilir.22~3 Or~l uygulamalar ile 

terminal yan ömrünün 10 saat olduğu gösterilmiştir. 
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Dipyridomole entitrombotlk bir drog olarak kalp h8stal1klan 

ted8Yisinde ku118mlmetktadır. Dipyridamole bu etkisini trombosit 

fonksiyonunu inhibe ederek gösterir. Temel mekcnizm8lar şunlard1r : 

1. Trombositte Fosfodiesteraz enzimi inhibisyonu - --> 

Trombositte siklik-AMP art1ş1 ---> 

Prost6sik11nin trombosit inhlbe edici etkisi. 

2. Direkt olarak vasküler endotelyum terefindtm Prosteglendin 

sahnmasmm stimülasyonu. 

3. Adenozinin, sellüler ·uptake'inin Ye metabolizmasrnm 

i nhi bi syonu i 1 e trombosi t -d8m8r birleşme yüzeyinde konsantrasyonun 

ert1 şı. 

Dipyridomole, farmakoloj ik interaksiyon ile etkisini 

kUYYetlendirdiği için Aspirin ile bir likte kullanılan antitrombotik bir 

drogdur. 

Oipyridcmole etkisini trombosit inhibe edici ve vazodilatatör 

blleşi k olan adenozinin varolmasım düzenleyerek gösteri r. Adenozin 

özellikle eritrositler ve endotelyal hücreler torafmdan htzh sellüler 

·upteke'e uğror. Sonra küçük bir k1sm1 nükleoti_dlere birleşirken kalan 

büyük k1sm1 inosin'e indirgenir. S1rayla i rıosin, hipoksantine çevrilir 

ve her iki bil eş i k ekstrasellüler olarak şalrnı r. Adenozinin . sellüler 

·uptake'inde iki mekanizma düşünülür. Birinci si, yüksek subst rat 

konsantrasyonlonnda satürasyondur ve dipyridamole ne inhibe 

edilebilir. İki ncisi , basit difüzyon yaselenne b6ğl1dlr Ye 

dipyridamole'den etki lenmez. Satüre olobi lir, kol6ylaştlr1lm1ş 
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difüzyon, fizyolojik sımrlBrdo adenozin l<onsontrasyonlanndo 

etkindir. 

Oipyridomole, endojen cıdenozinin miyokord hücreleri toroftnd8n 

reuptake'ini ve kcıpiller endoteHnden transportunu inhibe edici etki 

gösterir. Güçlü bir koroner vozodilotatör olarok bilinen adenozin 

interstisyumdo birikir. Dipyridomole, odenozin etkisi yoluylo koroner 

vosküler dirençte düşmeye ve koroner arter olomrndo iki , üç kat art1şeı 

neden olur.24 Oipyridomole verilmesi sonrosı az bir oron~o sistemi!< 

kon basrncrndo hoflf düşme ve ko1p hlzrndo artma biçiminde 

sistemi!< vozodflotosyon etkileri görülebllir. Bu etl<ller ominofllin ile 

ön 1enebi1 i r. 

Dipyridomole, eritrositlerde, miyokord ve akciğer hücrelerinde 

odenozin deaminase vos1t6s1yl6 olan 6denozin'in inoktivosyonunu 

önleyici etkisini, bu dokul6rdo odenozin'in ·uptake'ini önleyerek veye 

adenozin deaminose·1 inhibe ederek gösterir. 
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MİVOKARD PERFÜZVON SİNTİGRAFİSİ 

Tl-201 KINETi~i 

İNİSİ YAL DİSTRİBÜŞYON. Tek değerli bir katyon ohm , 

potasyum onaloğu Tl-201 'in miyokard hücreleri upteke'inin :i 60'1 

Na+ /K+-ATPase pompes1 vas1tas1yl a, geri kol am koloylaşt1n lm1 ş 

difüzyon iledir.25 Tl-201'in bölgesel miyokord konsontrosyonu, 

miyokardtı gelen Tl-201 dağ1lmımo (koroner kon ok1m1) ve miyokordrn 

kondeın Tl-201'1 ekstrakte etme yeteneğine (ekstroksiyon fraksiyonu) 

eşittir. Miyokord, korditık output'un yoklaş11< ~ 5'ini old1ğ1 ve 

ekstroksiyon froksiyonu ~ 85-88 ol duğundan, i njekte edilen 

Tl-201'1n yokloş1k ıt; 4'ü kolpte tutulur.2.20..25 

Tl-201'1n bölgesel miyokord uptol<e'i , dinlenmeden ·.s1f1r'o dek 

olan derecelerdeki ok1m düzeylerinde bölgesel koroner kon nkm11 ile 

lineer olarnl< oront1l1 olduğu deneysel hayvan çol1 şmolonnda 

bildirilmi ştir.26 Benzer olornk, dinlenme düzeyinin üzerinde koroner 

knn ok1m1 art1 ş1 miyokardrn Tl-201 uptoke'ini ort1nr. Anctık yüksek 

nk1m düzeylerinde, koroner kan nk1m1 ile Tl-201 upteke'i tırosmdaki 

ili şki ni n stlmulusun t i pine boğh olup olm6d1ğ1 henüz aç1 kl1 ğa 
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kavuşmam1 şt1r. Egzersiz gibi miyokard oksijen isteğinde art1ş ile 

birli kt e olan artmış a1<1m düzeylerinde koroner kan ak1m1 ile Tl-201 

uptake'i arnsrndaki Hneer llişkisi korunur görünmektedir. Fakat 

dipyridomole gibi koroner vazodilatatör ne ortaya ç1kan myokard 

oksijen isteğinin aş1n art1şrndaki aş1n artm1ş kan ak1m1 

düzeylerinde, ekstraksiyon fraksiyonunda progresif azalma sonucu 

myokardrn Tl-201 uptake'i artan koroner kan ak1m1 ile lineer ilişklli 

değlldir. Bu gibi yüksek kan ak1m1 derecelerinde, Tl- 201 uptake'i 

koroner kan ok1mrndtıki art1şm yaklaş1 k yans1 kodtır bir art1ş 

gösterir.9 :27 

REO İ STR İ BÜSYON. Tl-201'in · myokorddoki ini si yal 

distribüsyonu stat ik deği l dir, zamtınl a deği şim gösterir . Bu değişim 

redistribüsyon olar ak bilinir. Egzersiz sonras1 i skemik görülen 

bölgel erde, geç gönJntülerde reaktH hiperemiye bağll olarak T1 -201'in 

redi stribüsyonuriun olabileceğine inanılır. Fokot, miyokard inforktüsü 

geçirmeyen ciddi koroner stenozlu hostolorda dinlenmede yap1lan 

injeksiyondan sonra alman inisiycl ve geç miyokord perfüzyon 

görüntülemelerinde de redistribüsyon görülmektedir.28 

Redistribüsyon mekanizmasını anJomok için injekte edilen 

Tl -201 küçük bir kl smrnm sürekli kan havuzunda bulunduğu ve bu kan 

havuzundaki Tl-201'in, m1yokarddak1 Tl-201 ne olduğu gibi kolp. dışı 

organlardaki Tl- 201 ile de sürek1i olarak değişim gösterdiği 

bilinmelidir. 
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Miyokord <=====> Kan havuzu <=====> Kalp dtş1 organlar 

İnjekte edllen Tl-201'1n in1s1yal distribüsyon'do yokl8ştk !€ 4'ü 

kalp'te tutulurken, :C 90'd8n fezlas1 di_ğer organlarda tutulur. Böylece 

diğer organlar kalp dtşmdaki T1-201'in geniş bir sistemik deposu 

gibidir. Kem, bu 1ki kompartm8n aras1ndo bir toş1y1c1 gibi dovrontr.29 

WASHOUT ( W-0 ). Redistribüsyon evresinde, Tl-201 hem kon 

havuzundan miyokcrda girer (input), hem de miyokarddcm temizlenir 

(output). Bu ikinci fenomen iNTRENSEK HVOKARD WASHOUT ORAN! 

olar8k bilinir.4 Eğer input ve output arasmda bir dengesizlik varso, o 

bölgede T1-201'in net konsantrasyonu değişebilir. İnput ve output 

orosmdoki net farktı NET MVOKARD WASHOUT ORAN! denir. Tl-201'in 

bölgesel konsantrasyonu, input ve output arosrndaki oront sabit olacak 

şekilde dengeli bir durum elde edilene dek değişimini sürdürür. 

Stres ve redistribüsyon petternı erine doyamtrok Tl-201 

def ektleri 'reversible' ve ·nonreversible' olarak s1mflamr ( Şekil 5 ). 

Reversible defektlerde, Tl-201'in NET W-0 ORAN!, redistribüsyonun 

erken evresinde normol bölgelerle korş1loşt1nld1ğrndo, doho yaveşt1r. 

Bu normal ve anormal bölgelerde Tl-201 konsantrasyonun 

dengelenmesine yol açar. Bu process dinlenmede veya egzersiz sonras1 

injeksiyonda conl1 miyokardm varl1ğ1 ile birliktedir. Reversibl defekt, 

miyokard iskemisini gösterir. Nonrevessible defektlerde, anormel ve 

nonrıol bölgeler arasmdaki T1-201'irı inisyal konsantrasyonu oreınt .her 
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iki bölgede aym net W-0 oram nedeniyle zamanla değişiklik 

göstermez. Nonreversi b 1 e process, mi yokard i nf arktüsü varl 1 ğı m 

gösterir. Miyokard inf orktüsü bölgesinde e2alm1ş inisyel uptal<e ile 

birlikte görülen görünürdeki normal net W-0 oram, anormal bölge 

çerçevesindeki süperempoze normal bölgelerin normal W-O'unu 

gösterebilir. 

DİNLENMEDE MİVOKARD PERFÜZVON SİNTİGRAFİSİ 

Bölgesel miyokard perfüzyonu ve miyokard conhhğ1m 

oraşt1 nrıo1< için yop1 hr. Akut miyokord inf erktüsü ilk 6 set:ıtte % 100, 

6-24 saatler orasmda ~ 97, 24 saatten sonre % 78 oranlanndo pozltif 

olorak gösterilebHir.26•30 Ancak, pozltif Tl-201 -1maj1 eski ve yeni 

infarktüsleri ay1romoz, ·stable' veya ·unstoble' engimfh ciddi koroner 

stenozlu hastelerdo d6 dinlenmede Tt-201 miyokord imajı pozitif 

·olobllir ve geç redistribüsyon imajlan alrnırse anormallHc 

normalleşmeye eğilim gösterir.26..2S Aynca keırdiyomiyopatfnin 

gelişiminin izlenmesinde de Tl-201 dinlenme imajlan yararh 

o lobi lir.26 
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EGZERSİZ MİVOKARD PERFÜZVON SİNTİGRAFİS İ 

Koroner erter hastahğ1 araşt1rmasmda egzersiz miyokard 

perfüzyon sintigrafisi uygulemr. Tl-201 injeksiyonu öncesi meksimal 

stresi sağlamak 1ç1n B-bloker 48 seat önceden kesilir. Hastalare eçl1k 

durumunda standart Bruce protokoluna göre egzersiz yapt1nl1r. 

Bisiklet ergometre cihazı ku11amlabilir, ancak çok kademel i 

treadmill egzersi z cihaz1 doha yüksek stres düzeyleri elde etmek için 

tercih edil i r . Normal ve tmormal bölgeler arasmdo kan alommda 

maksimum fark için maksimal egzersiz uygulanmal1d1r (Angina, 

ventriküler aritmi , hipotansiyon, EKG'de 3 mm'den çok ST depresyonu 

olursa t est sonl ondı n lobi llr) . Submaksimol egzersiz (yoşa göre 

beklenen maksimum kalp hızmm % 85'ine ul aşma) uygulamrsa sonuç 

tart1şmcıl1d1r. Egzersizin peak noktasmda plonor sintigrafi için 2 

mCi , SPECT incelemesi için 3 mCi Tl-201 iV olarak verilir. Egzersize 

1 dakika daha devam edilir. Tl-201 injeksiyonundan sonra inisiyal 

görüntüler, 3-4 soat sonro redistribüsyon görüntüleri ahmr. Eğer 3-4 

saat sonraki redistribüsyon imajlonnda anormalli k görülüyorsa 24 

saatte ço 11 şmo yine l enebi 1i r. 

Planar s1ntigr8fi için hasta sırtüstü yatar konumda i ken . deği şfk 
o 

projel<siyonde strtıylo stotik imojlor alınır. 45 Sol Anteri or Oblik-
o 

Anterior- 70 Sol Anterior Oblik veya Sol Loterol. 
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SPECT incelemesinde ise hasta s1rtüstü yatar konumda iken 
o 

genellikle 180 rotasyon ile sol posterior obHk'ten sağ anterior obhk'e 

dek 32 imaj almlr. 

Planar sintigrafide projeksiyonlara göre miyok6rd segmentleri 

şekil 6'da, SPECT process'i ile elde edilen miyokard kesitleri şeki l 

6'da ve fotoğrof 2,3,4,5,6,7,8'de görülmektedir. 

Egzersiz miyokord perfüzyon sintlgrafisi endikasyonlan 

şunlardı r : 

1. Koroner arter patolo j ilerini araşt1rmak. 

2. Kan a1<1m1 azalmış mi yokard alanlanm bellrl emek. 

3. Bllinen koroner arter stenozunun gerçek fizyolojik etkisini 

araştırmak . 

4. By-pass cerrahisi sonres1 kon alomı değişikli klerini arcış-

t1rmak. 

5. Medikal tedavinin etkilerini araştırmak. 

6. Vonllş pozitif olabllecek EKG'si olan hastalan belirlemek. 

7. Miyol<ard kan ak1m1 üzerine stresin etkilerini araştırmak. 

6. Eski miyol<ard inf arktüslerini beli rlemek. 

9. Psikolo j i k angina pectoris'li hastalan bellrlemek. 

Stres Tl - 201 mi y.okard perfüzyon si ntigrafisi değerlendiri lmesi 

t ablo l'de izlenmektedi r . 
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Toblo 1. Stres Tl-201 Miyokard Perfüzyon Sintlgrcflsi 

Ôeğerl endi ri 1 mesi. 

Stres Redi stri büsyon Klinik Yorum 

-------- --------------- ------------------------
Normcıl Normol Normcıl (KAH yok ) 

Anormal Normol Reversibl def ekt (Strese 

bcğll miyokord iskemisi ) 

Anormal Anormel Nonreversi b 1 def ekt 

( Miyokord inf cırktüsü) 

Anormol Normale yBl<m Skor + Redi stri büsyon 

( Miyokord inf. alomnde 

conll doku vorl1ğ1 ) 

Normol Anormal Reverse Redistribüsyon 

Koroner enjiogrefide normal olerek değerlendirilen hcıstelerdeı 

pozitif stres miyokerd perfüzyon sintigrcfisi nedenleri teblo 2'de 

görülmektedir.2 Artef ektlı:ır yalanc1 pozitif sonuçlara yol açeırlflr. 

Anjiogromdo önemli KAH olmadan, stres Tl-20 l miyoktırd perfüzyon 

sintigrefisinde reversibl veyfı nonreversible gerçek perfüzyon 

defektleri görülebilir. Reversibl gerçek perfüzyon defektleri nodir 

görülürken,gerçek nonreversibl nedenler doho s1kllklo görülür. 
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Tablo 2.Anj.iQgraflk Olarak önemli K A H Olmadan Pozitif Stres 

Tl-201 Miyokord Perfüzyon Sintigrafisi Nedenleri 

Gerçek Perfüzyon Defektlen Artefaktlar 

RE V E R S i B L I Tl-201 konsantrasyonu 

I Koroner Arter Spazm1 dağ1hmtnda normal 

./ Mftral Kapak Prolapsusu varıdasyonlar 

I Aort Stenozu I Meme veya meme protezi 

I Subkritik KAH I Sırtüstü konumde 

I Normal Koroner görüntülemede 

Anjiogromda iskemi diafragma attenüasyonu 

./ Miyokard KöprıJleri I Gama kameramn 

./ infiltratif ve Hipertrofik unif ormite bozukluğu 

Mtyokard Hastahğt 

l Yanlış-Negatif Koroner 

Anjiografi 

"N O N R E V E R S İ 8 l E. 

l İdiopatlk Hipertrofik 

Subaort1k Stenoz 

I Kalpte Sarkoidoz 

I İd1opat1k Konjestif 

Kardiyomiyopatl 

I infiltratlf Kalp 

Hastal1klan 
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OİPVRİDAMOLE MİVOKARD PERFÜZVON SİNTİGRAFİSİ 

Egzersiz uygulcnemoyan hostalerdo KAH ercşt1rmas1 için diğer 

stres testlerinin yap1lmas1 düşünülmüştür. izometrik Kontraksiyon 

(Hondgrip Test1)31 Ye spezm provakasyonu (Buzlu su testi>32 , 

uygulomolen ne miyokard perfüzyon sintigr8fisi yoptlabilir~ Ancak 

sonuçltff KAH için duyarl1 değildir. Atriel Pcıcing33•34 , Adenozin35•
36

, 

isosorbicie d1nltrate37, Oobutamine38 Ye Papavenne39 lle yop1lan 

miyokard perfüzyon çahşmalanmn KAH için tam değeri 

oraşt1nlmaktad1r. Gould ve ark, dipyndamole ne seğlomm 

farmakolojH: koroner yazodilatesyon sonnts1 yep1len Tl-201 miyokard 

perfüzyon sintigrafisi imajlara eş düzeyde veya onlerdan daha iyi 

olduğunu buldular.8 

Dipyridemole lle yap11arı Tl-201 miyokard perfüzyonu 

incelemesinde normal Ye stenozlu damarlara göre Tl-.201'1n inisiyel 

distribüsyonunde fark görülür. Miyokard Tl-201 uptake'i koroner karı 

ek1mrndaki bölgesel ve trensmural f erklere beğhdtr. Normel bölgede 

hem epi k6rd1'ı 1, hem de endokardi a 1 koroner l<t:ın ek1 mrndc 4 ket art 1 ş 

verd1r. Stenoz1u damerdo, epH(ordiol tık1m hefif ert1ş göstermesine 

roğmen endokordiol koroner kon ftk1m1 ozeld1ğındon totol ek1rrı 

deği şmeyebi 1 i r . 
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Stenozun ciddi yeti, stenoz.un geometri si ne, koroner arterin 

boyutuna, stenozun yüzdesine, absolü stenoz çapma, düzenli ek1mrn 

uzunluğuno ve derecesine b6ğh olmeks1zrn, stenoz bBsrnç grodyom ve 

koroner ok1m h1z1 Bresmd6ki ilişki He belirlenir.13 Dipyridomole ile 

soğlonon koroner vozodllotosyon, stenoz vorl1ğmdo koroner ok1m 

ort1şmo, alom h1z1 ort1şmo boğl1 olorok beısrnç grodyom ort1şrno ve 

distol koroner bosmçto czolmoyo neden olur. Epikordiol olomdo ort1şo 

roğmen bosmç koybrndoki bu ort1ş, subendokordiol perfüzyondo 

ozolmoyo yol oçor. Böylece normol domor ile stenozlu domor 

perfüzyonlonno göre bölgeler orosrndo Tl-201'1n inisiytıl uptol<e'inde 

göreceli bir fon: oluşur.8 

Ak1m htzrndo 6rt1şm, koroner stenozun vorhğrndo, distol 

bosmçta ozolmo ve böylece subendokordial iskemi ile sonuçlanmasrn1 

boz1 eroşt1nc1lor . 'STEAL' fenomeni olorok odlond1rm1şlorso do, bu 

kuşkuludur. Tronsmurel koroner "steol' fenomeni , epikordiol ı:ı1<1m 

artarken endokordiol olomda 6bsolü ozfllmoyı gerektirir. Çok domor 

hostohğ1 ve kolloteroller bulunan hostolordo, bir koroner orterdeki 

distol bosmçtoki ozolmo ikinci bir koroner domordoki ozolmodc:ın doho 

fozlo ·01urso bölgesel 'steol' olobiHr.1 3 Ziro kolloteroller oroc11lğ1 ile 

olom doha yüksek bosrnçttm doho düşük bosrnç devresine doğrudur. 

Normol Ye stenozlu bölgeler orosrndol<i inisiyol Tl-201 

oktivitesi forl<leınneı ek olorok, woshout oronlannda do fon:lor 

. vordı r.4 Stenoz 1 u bö 1 gede woshout çok . daha yovoşt ır. Norma 1 ve 

onormol bölgelerdeki forl<h weıshout oronlon, bu iki bölge erosrndoki 
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inisiyol f orkm azolmosrna neden olur ve redistribüsyon fenomeni 

olorok billni r . Sonuç olorek, normel bölge hem epil<ordiel, hem de 

endokordiol kon ok1mmdo ort1şo boğl1 olorok Tl-201 oktivltesi 

ort1 şrn6 ve oynco dohtı hlzll bir intrensek woshout'o sahiptir; 

stenotik bölge ise epiktırdiol ok1mdo hoflf yükselme ve endokordiol 

ok1mde ozolmoyo boğlt olorok normol bölgeden doho düşük upteke'e ve 

aync6 dohfi yovoş bir intrensel< woshout oromno sohiptir. 

Subendokordiel 'steer , uzom1ş weshout'o neden olur. 

Dipyridomole Tl - 201 Mi yokord Perfüzyon Sintignıfisi 

endHrnsyorılen şunlardır: 

1. Egzersizi 1<1s1tloyen duruml or. 

2. Akciğer host6hğ1 ( öze11 Hde KOAH ). 

3. Peri feri k domor hostı:ıl1 kl6n . 

4. Ekstremite yokluğu. 

5. 'Spinol Cord' hosan. 

6. Mult iple skleroz. 

7. Morbid obesite. 

Dipyridomole'ün ostmot i k hostalordtı odenozin ort1 ş1 ne ortaya 

ç1 kon bronkokonstrüksiyono neden olduğu bildi rilmektedi r .23 Bildi rilen 

diğer bi r olguda güçlü bir bronkodtl etetör ol an Prostagland1n E.,'nin ,,_ 

akciğer uptake'i üzerine d i pyridamole'ürı inhibitör etkisi sonucu 
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bronkospazm olduğu düşünülür.42 Bu nedenle dipyridemole uygulamas1 

ostma·11 hastelarda kontrendikedir. 

Respiratuar distress'H hastalarda çok dikkatli olarak 

uygulonmal1d1r. KOAH olanlarda ftminofilin ( teofilin ) tedavisi 

dipyridamole miyokard perfüzyon sintigrafisini olumsuz etkiler. Bu 

nedenle teofilin yerine diğer bronkod11ototörler ( B-2 ad.renerjik 

ogonistler) ile tedaviye geçilerek inceleme yap1lmal1d1r.42 

Aynco dipyridamole hepotik biotnmsf onnosyon ile metabolize 

edildiğinden, ciddi karaciğer bozukluğu olanlordo dipyridamole 

uygulemas1 dikkatli izlemeyi gerektirir.23 

Dipyridomole'ün maksimal .koroner ak1m soğloyacak iV olarak 

uygulanan optimal dozu 0.142 mg/kg-dakika olup 4 dekHrn'l1k infüzyon 

He total olarak 0.56 mg/kg'dir. infüzyonun bi timinden 3-5 dakike 

sonrn Tl-201 injekte edilir. Tl-201 injeksiyonundan S dakike sonra 

inisiyal görüntüler, 4 saat sonra redi stribüsyon görüntüleri 

Bllmr (Şekil 7 ). 

Oral dipyridamole uygulamasmda total 300 mg doz verildikten 

yaklaş1k 45 dakika sonra Tl-201 injekte edilir. TJ-201 injeksiyonundan 

3-5 dakika sonra inisiyal görüntüler, 4 saat sonra redistribüsyon 

görüntüleri ol1mr (Şekil 7 ). 

iV dipyridamole uygulemesmda daha hızla olmak üzere her iki 

uygulamada da yen etkiler görülebilir: Angina pectoris, EKG'de ST 

segment depresyonu, aritmi , baş ağns1, ·nush' duygusu, baş dönmesi , 

haflf k6fa sersemliği, bulantı , kusme . epigestrik eğn . 
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Şekil 6. iV ve Ornl Dipyridomole Miyokord Perfüzyon 

Görün tül emesi protoko 11 eri. 

Arıgina pectoris ve ST depresyonu çok nadir görülür ise de. 

birli kte görülmes:i miyol<ard iskemisi varlığını gösterir. Velnız göğüs 

ağrısı varl1ğ1 iske.mi için yararlı tıir bulgu değildir·32 

Van etkilerin çoğu tedaviye gerek göstermez. Eğer yakınma ctddi 

ise iV aminofilln ile tedevi uygu1ı:ımr. Arrıirıofilin , koroner deınıerltınn 

düz kas katmanına direkt etıd ne dipyridEHriole'ün etl<i leı-ini intıltıe 

eden selektif bir dipyrideımole. arıtagonistidir. Arninofilirı, 
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dipyridomole uygulomasrndeı plazmada adenozin art1ş1 ile görülen 

kordiyovasküler etkileri spesifik adenozin reseptörlerini bloke ederek 

geri çevirir. Gerek görüldüğünde 50-200 mg ominofilin iV yov6ş 

uygu1omo ile verilir. Vokrnma geçmez ise, oym doz 2-5 dokiko sonra 

yinelenebllir. Genellikle 100 mg'lik doz çoğu hostcdo yeterli olmuştur. 

Vokrnmomn geçmediği mıdir durumlardo, nitroghserin uygulomosmrn 

eklenmesi yororll olobilir. Aminofilln verilmesinden 1-2 dol(iko önce 

T1-20l irıjelrni yonunun yap1 lmosı unutulmomal ıdır. Bozı 

loborotuorıordo inisiyol görüntüler ohnd1kton sonn:ı 75 mg'l1I~ 

ominofilin dozu profiloktlk olanık verilmektedir. 

Orol ve iV dipyridomole miyok6rd perfüzyon görüntülemeleri 

orosrndal(i f erkl or: 

1. Orol dipyridomole ticeıri oltırok kolay bulunöbillrkerı , iV forrn 

ticori olonık bulunomoz, onışt1rma için kullomlmokted1r. 

2. Boş eğns1 ve buhmt1 yeıkrnmeılon dı şrndoki yen eU(iler oral 

dipyridomole ile deıheı oz s1klıldeı görülür. 

3. Ornl dipyridomole ile izleme süresi doho uzundur. 

4. Etkinin bcşlomeı ve 'peol( zomonı , orol dipyddornole'de 

değişkendir ve önceden belirlenemez. 

5. KAH temsmdô her iki tekniğin sonuçlan teıtmin edici 

görülmektedir. 

6. Orol teknik ile Tl-201 miyokord perfüzyonu ve iki boyutlu 

ekokordiyogroflde duvar hareketi incelemeleri oynı zamondeı 

yopt16bllir. 
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SPECT 

SPECT, 'Single Photon Emission Computed Tomogrophy' ( Tek 

f o tonlu kompüterize emisyon tomogrofisi ) sözcükler grubunun 

klsolhlm1ş1d1r. Rotcsyon yopob11en LFOV (Lorge-field-of-view) gomeı 

sintilosyon kemero, buno boğh bilgisoyor terminoli ve komern kontrol 

ünitesi ekipmom ile yop1hr. Konvonsiyonel plonor görüntülemede 3 

boyutlu bir obje(orgon}'nin 2 boyutlu bir görünümü elde edillr. Artm1ş 

veyeı oz6lm1ş rodyonükHd konsontrosyonunun görülebllmesi hedef doku 

ve bockground ornsmdol<i kontrosto boğl1dlr. Hedef dokunun üzerinde 

ve oltrndo yer olon oktiviteler süperpoiisyon nedeniyle kontrost1 

düşürürler. SPECT ne, değişik projeksiyonlordo ohnorı 2 boyutlu 

pleınor imojleırdon rekonstrüksiyon vos1tos1ylo 3 boyutlu 

değerlendirilebilecek görüntüler elde edilir. Böylece tmoj kontrost1 

ortt1nlornk lezyonun belirginleşmesi ve lokollze edilmesi 

ko 1 oyl oşt 1n11 r.25 

SPECT komeros1 için öncehkle 'Comero Configuration File' (CCF) 

üretilir. 'Flood Field Uniformity', 'Center-Of-Rotation· (COR) ve 'Ptxel 

Size Colibreıtion· işlemleri SPECT çekimleri öncesi yop1hr ve CCF'de 

depo edilir. SPECT lle hosto çekimleri yeıp11lrken hcısto projeksiyon 

'file'rndo , 'Flood', 'COR' ve 'Pixel size· çohşmoleın do otorrıotik olorok 

keıydedilir. Hoftol11< olorok komen:ı sistemine ( l<omern tipi, detektör 
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soy1s1, göreceh l<omero/hosto oryentosyonu ve detektörün ·o· 
poz1syonu) uygun oltırok koyded11en bu çollşmolor SPECT hasta 

çekimlerinde 'reconstructlon· ve ·processing' işlemlerinde l<ullaml1r : 

J.'COR' Correction 

Amaç: Dedektörün mekanik eksenleri ne kompüterin imoj 

matriksinin eksenlerini çok1şt1rmakt1r. 

Vop1hş1: Nokto l<oynok veyo çop1 3 mm'den geniş olmoyon 

15 cm. boyunda bir çizgisel kaynok hozırlamr. Dedektörün x ekseninden 

4-10 cm. mesafede bir sapma He koynok seıbitleştirillr. K6ynok 

oktlvitesinin 4-6 mCi Tc-99m solüsyonu 0Jrrios1 orzu edilir. Çekim 

için kompüterdeki veriler dolduruldukton sonre çizgisel kaynak 

etrafmdo dedektör 360<t döndürülür. Sonuçta x ve y eksenlerindeki 

maksimum ve minimum dağ1l1m değerleri elde edilir. Bu değerlerin 

erosmdol<l forkm oldukço küçük olmos1 istenir. Normol limitlerden 

doho büyük forkler heste imejlennrn yorumunda, rezolüsyonun 

020 l mos1 nedeni y 1 e yom 1 g1 l oro neden o 1 obH i r. 

2. 'Flood Field Unif ormity: 

Amoç: SPECT'te olnbilecek ring ortefoktlonm elimine etmektir. 

Vop1hş1 : Kullflm lecok koll imotör üzerine ünif orm b1r düzlem 

koynok yerleştirillr. Kompüterde kulltmtlBcak motrikse{64x64 ve/veyo 

128x 126) göre öngörülen total s5y1m top18mr. Drıhı:ı sonrrı eğer 

istenirse integrol ve diff eronsiyel üniformite değerleri nümerik 

olorok olrnobilir. 
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3. 'Pixel Size' Ölcümü 

Ameç: Görüntülerin yorumhmmasmde istenen boyutun mihmetre 

olorok belirlenmesidir. 

Vap11lş1: Standart bir kaynak l<ollimatör üzerinde belll bir yere 

konulur. Kompüterdeki veriler dolduruldukhm sonro bir miktar soy1m 

allmr. Daho sonn~ kaynak ver;lere uygun olarak ve oynt eksende belli 

bir mesafeye yer değiştirilir. Yine oym say1m ahnd1kton sonro 

kompüterde kullamlen mı:ıtriks için pixel büyüklüğün kaç mm.'ye 

korş1hl< geldiği tespit edilir. 

SiEMENS® ORBiTER MicroDELTA Ekipmomnda Bulunen SPECT 

Rekonstrüksiyonunun Temel Kureml.41 imaj f ormasyonu jenerik olerak 

görüntül eme cihoz1mn keırakteristlği ne bı:ığll olorak modifiye olabil en 

obje (organ) enformosyonu 'process'i olarak düşünül ebi lir. 

Keırociğer içinde hlpoaktlf bir lezyon olduğunda alrnem imaj 

gomo kamere karakteristiğine boğlı olorok fi1tre edildiğinde görüntü 

iki boyutludur; kenorlan .. net olorok seçilemez (düşük rezolüsyon) ve 

lezyon - normal doku konstmtrosyonu ozolm1şt1r. Bu lezyon, SPECT ile 

değerlendirildiğinde l pixel (6 mm.) 1<alrnl1ğrnda, 3 boyutlu 

değerlendirmeye uygun kesltler ile bellrg1nleşir. 

Plonor imejdo 1meıj formasyonu 'process'i , 'spatlol domain' 

( uzoysol altm ) ol6rok adltmd1nllr. Objenin uzoys61 enformasyonunun 

bir modifikosyonu olarak düşünülebilir. SPECT ile elde edllen 
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projeksiyon imojlon transvers kesltler soğlayeceıl< şekilde 

bilgtseyerda process edilirse, elde edilen görüntülerde lezyon 

bellrginleşir. Objede bulunan det6yleır uzeysol frekens ile ifade 

edilebtllr (örneğin: l<esktn kenorlf:ır, yüksek uzaysal frekans, geniş düz 

olanh:ır düşük uzaysal frektms enformasyonu içerir). Fourier 

tnmsformu denilen matematiksel bir formül kullanarak uzaysal 

enformasyonu, frekans enf ormosyona çevirebiliriz. 

Uzaysal frekans terimi, SPECT 'flltered' bockprojeksiyon 

tekniği kavrom101 bir dereceye dek bositçe enlamom1z1 soğlar. 

Fourier 1<uram1, zomeımn ve uzoy1n herhangi bir fonksiyonunun 

periyodtk olsun olmosm, her biri özel omplltüd ve fozo soh1p, deği şik 

frel<ansh sinüzoidal bir fonksiyonlar dizisinden oluştuğu bilinir. 

Zaman f onl<siyonlan için 'temporel' ( zamonsal ) frekans, uzey 

fonksiyon lan için uzaysal frekans terimleri kullanılır. Bir fonksiyonu 

filtre edersek, her bir frekansta fonk:siyonun spektrum emplitüdünü 

rrıodifiye ederek yeni bir fonksiyon üretiriz. örneğin, "Jow-pass" 

filtresi, eslrndo modlfiye edilmemiş, düşük frekenslon geçerken veya 

terkederken bir fonksiyonun spektrumundeıki doheı yüksek frekans1onn 

eımplitüdünü ozoltorok doho 'smooth'lu ve doho ez değişken bir 

fonksiyon üretir. 

SPECT'te, 2 boyutlu smırh keılrnl1ktaki transvers bölümlerde 3 

boyutlu rodyooktif objenin rekonstrüksiyonu yep1yoruz. Böylece her 

bir projeksiyon imoj1, bu treınsvers dihmlerin 1-boyutlu projeksiyon 

profillerinin bir y1ğ1m o1oreık görüntülenir. Her bir grafik, her f 
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frekanslann değeri 1/f'e eşit bir spektrumu olan bir fonksiyon 

tarafından orijinal projeksiyon 'process'inde filtre edilir. 

Transvers imaj, matriksin proH11erinin 'backprojection' 

yoluyla orijinal objenin transvers kesftlerinin rekonstrüksiyonu için, 

matematiksel kuram olarak önce frekans spel<trumu lineer bir 'ramp' 

(rampa) olan fonksiyon (herhangi bir f uzaysı:ıl frekensta amplitüdü 

yine f olan) tarafmdan filtre edilen profiller olmalıdır. Öyle ki, 

frekans artarken frekansa verilen eğırl1k lineer artsrn. Profillere. 

basit olarak 'backprojection· yap1lsayd1 orijinal transvers dilime 

benzer net olarak seçilemeyen bir kopya elde edilirdi. Lineer ramp 

filtresi , orijinal bulamk process ile birleştirildiğinde effektif olarak 

'fi1tering'i olmayan l<ompensatuar bir filtredir (örneğin, her bir f 

frekanstaki kombine eff ektif filtresi f X 1/f = re eşittir). Bu nedenle 

orijinal obje. 'filtering· ve 'backprojektlon prcıcess'den sonra 

değerlendi ri 1me1 idi r. 

SPECT'te 2 majör problem Yardtr. Birincisi, gamma 

kamera/kollimatör sisterni rezolüsyorıuna bağl1 olarak bir low-pass 

filtresi gibi davranarak gerçek objenin net olmayan bir versiyonunu 

verrnesidir. İkincisi ise, klinik nükleer tıp f otopenik al arıların 

incelenmesine bağl1 olduğunden Poisson istatistiği ile 

yörılerıdiri 1 mesi di r. 

Eğer Fourier tnmsf orm yoluyla böyle bir frekans spektrumunu 

inceleseydik, yüksek frekanslarda (Kamere /kollimatör objeden gelen 

sinyali filtre ettiği için Poissorı paraziti rıa~dm iken, düşük 
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frekanslerdo dominent olan ori j in61 objeden gelerek 

kamera/ko11imatörden geçen sinyali görecektik. Sinyolln parazit 

düzeyine düştüğü spektrum noktos1 öncelikle projeksion profilinin 

spotiol frekans spel<trumu biçimine, ikinci olarek kamera /kollimatör 

Low-Poss filtresi spektrumu biçimine ve sonuç olorak geçen sinyale 

ait spektrumdeki parozit düzeyine bağl1d1r. Parazit düzeyi biriken 

olaylann say1s1 fle belirlenir. örneğin, imaj say1m1 artarken parazit 

düzeyi ezal1r ve sinyol spektrum boyunca . parozit düzeyine düşer. Bu 

nedenle 'flltering· i şleminde sinyalin parazit düzeyine düşeceği 

·cutoff' frekansı uygulamr. 'Window· filtre fonksiyonu olarak do amlan 

'filtering· işleminin amac1 budur (Tablo 3 ). 

Toblo 3 . SPECT Rekonstrüksiyon Filtreleri 

Smoothi ng filtre 1 eri (x ekseni -rotasyon ekseni ne dikey ) 

1 Band-limited-Romp Cutoff frekansı 

2 Sheep-Logan Cutoff frekans1 

3 Sheep-Logon-HBnning Cutoff frekBns1 

4 Generellzed Homming Cutoff frekans1 / Alfe weighting coef. 

5 Low-Pass Cosine Cutoff frek6ns1 

6 Butterworth Cutoff frek6ns1/Filter order 

7 Parzen Cutoff f rekons1 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Oral dipyridamole verilerek sağlanan farmakolojik koroner 

vazodilatasyon ile Tl-201 myokard perfüzyon SPECT incelemesi, 

koroner anjiografi yap1lm1ş 22'si göğüs ağns1 olan., 2'si anlaml1 

yakrnma tammlarrıayan toplam 24 hastada yBp1ldl. Has~alanrı 4'ü 

kadtn, 20'si erkek idi. Vaşlan 37-67 arasrnda ve ortalama yaş 

52.0±9.0(standart deviasyon) idi. 

Anamnezlerine göre, 10 hasta miyokard infarktüsü geçirmişti, 

1 hastada by-pass, 1 hastada PTCA uygulanm1ştl. 

Hastalanrı dinlenme EKG'leri, 13'ünde normal , lO'unda miyokard 

inf arktüslü, 1 'inde iskemik idi. 

Tüm hastalaro kateler laboratuannda sağ ferrıornl arterden 

Seldinger uygulay1rm ile Judkins tekniği kullamlarak kateterizasyon 

yap1ld1. Majör koroner arterler, değişik projeksiyonlarda yapllan 

sirıearteriograrrılarda değerlendirildi. En az iki projeksiyonda majör 

bir koroner dalda % 50 ve üzerinde d8rl1k görülmesi KAH olarak kabul 

edlldi. Koroner anjiografi uygulamas1 He miyokard perfüzyon SPECT 

incelemesi arasmdaki süre 4 hastada 2 1 /2 - 3 ay, diğerlerinde 

2-30 gün idi. 

inceleme için hastalara bir gün önceden itibaren kafeinli 

içecekler (kahve,kolel1 meşrubatlor) ve ilaçlar (baş oğns1 tabletleri ) 
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ile teofilinli iloçlor olmomolon, 12 soot önceden itiboren diğer 

ilaçlenm kesmeleri ve oç kalmalan önerildi. Uygulama öncesi 

yöntem hestolore onlot1ld1. Hosta bir yotağa yot1nlorok intsiyol 

sistemik kan bostnc1, kalp htz1 ve EKG kay1tlon ohndl. Hostolore. 

ön kol veninden domor yolu 6ç11orok serum verilmeye başlond1 . 

Hostayo top1om 300 mg olac61< şekilde 4 drcje 75'er mg'hk 

dipyridomole (Drisentln@ draje) bir miktar sw1 fle birlikte per oral 

verildi. S'er dakikol1k orolor He sistem1k kon bosrnc1 ve kalp htz1 not 

edildi , EKG monitörden izlendi. 45 dokik6 sonra hostoyo iV olorok 

3 mCi Tl- 201 verildi. 4 hostoda göğüs oğns1 yokrnmos1 nedeniyle 45 

dokil<6don önce iV Tl-201 verildi. Hasta SPECT yotağrno s1rtüstü 

yot1nld1 ve Tl - 201 injeksiyonundon 5 dakike sonra inisiyol çekime 

boşlondl. 

Ç611şmada, LEAP .. Low Energy Ali Purposeu paralel delikli 

kollimotör ite 75 fotomultiplil<otör tüplü Siemens® ORBİTER 75 ZLC 

Digltrnck LFOV 'Lorge-Field-Of-View· sintillesyon kameros1 ile buna 

boğll MicroDEL TA bilgisayar ve DOT 'Digltol-Of-Terminal' CCU :comero 

Control Unit' ekipmam kullomld1 (Fotoğr6f 1 ). Pulse height enolyzer 

Tl-201 için otomotlk olorok 70 l<eV enerji-% 20 pencere ve 164 keV 

enerji-~ 15 pencere ile oyarlondl. 

S1rtüstü yetmekte olan hastada sol posterior oblik 

projeksiyondan, seğ onterior obhk projeksiyono dek 180° CCW 

(Counter-Clock-Wise _saat yönüne ters) rohısyon ve 'step and shoot' 

tekniği ile 32 imaj elrndı. Çallşmo 64x64 motrix hacmi ile word 
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mode'undo zoomsuz olor.ak winchester·a kaydedildi. İnisiyol çekim her 

bir projeksiyonda 40'or soniye olmol< üzere topl8m 25 dakika sürdü. 

Vokloşıl< 4 soat sonra redistribüsyon imcjlan chndı. in1s1yal 

çekimdeki gibi oynı konum ve koşullarda her bir projeksiyonda 

60'or semiye olmak üzere redistribüsyondaki toplam çekim süresi 

35 dak.i ko idi . 

SPECT ·processing· işleminde projeksiyon imajlonna 

'prefiltering· uygulandı. User·s programdrın ·ıop enhance 

(Adoptotton ... 9 point smoothlng) ·seçeneği ile ·preflltering· yapıldl. 

Preffltering uygulanm1ş projeksiyon imajlanna COR düzeltmesi 

yap1ldl. Rekonstrüksiyon işlemine geçllerek sinogram imajı incelendi 

(Sinogram im6jl, tüm projeksiyon imajlannrn alttan üste dek birbiri 

üzerine y1ğ1lmas1 ne elde edilen çahşmamn toplam bir göstergesidir. 

Çahşmanrn kalitesini göstermede yararhd1r. Kenarlan düzgün 

olmalldlr. Düzgün olmayan kenar çal1şma sırasrnda hastanrn hareket 

ettiğini Yeyo COR değerlerinde uygunsuzluğu gösterir). 

Rekonstrüksiyon'da Blmd-Umited-Ramp filtresi 0.5 Nyquist cutoff 

frekans1 ile •tiltered backprojektion· yep1lore1< 1 p1xeı (6 mm) 

kal10l1ğmda transvers kesitler elde edildi. Trensvers kesitlerden 

obli/transvers kesitler, oblik/tnmsvers kesitlerden oblik/sogittal ve 

obhk/coronel kesitler elde edildi(Fotoğrof 2). İnisi~ol ve 

redistribüsyon imajlen için bu işlemler yep1ld1ktan sonra SPECT 

Displey programrndan 'SPECT Tl-201 stres/redistributlon Review 

Protocol' den yarorlanareık hem inisiyol , hem de redistribüsyon 
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Fotogrof ı (üstte) Sıemens@ ORBITER 75 ZLC Dıgıtrock 

L F OV Sıntıllosyon Kıımerosı, MıcroDELTA Bilgisııyor, 

DO T ·oıgıtol Of Termınııl' C C U ·comenı Controı Unıt 

Fotoğrııf 2 ( oıtto) Tl-20 ı Mıyokord Perfüzyon S P E C T 

Oblık/Tronsvers, Oblıl<:/5ogıttol ,Oblık I Coronol kesıtler 
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kesıtıen 255 skıılıı faktorüne normıılıze edılerek (her bir kesit 255 

ıle çarpılır ve kesıttekı mııxımum pıxel degerıne bölünür) 'SPECT 

Composıte File' üretildi. 

Mıyokord Perfüzyon SPECT değerlendirmesi.iki nükleer tıp 

uzmıını tonıfındıın hostonın kımliğı , klınığı ve ıınjiografı sonucu 

bilınmederı , 'fully-blinded' ·visuBl'(kıı 1 i tııtif) olarak 'SPECT Composite 

File'den yıırıırlıınıırıık yapıldı l'orumlıımııdıı fıırk olduğundıı, bırli kte 

değerlendirme ile fıkir bırliğine vorıldı 

Mıyokard Perfüzyon SPECT yonteminde değerlendirilen miyokard 

segmentıerı ve bu segmentıere doğılım gösteren koroner arter·1er 

şunlardır (Sekı l 2) 

1.Antenor Sol ön inen ıırtenn ıkı proksımııl dıagonııl dalı 

2 Septal Sol On inen arterın ıkı mııJor septııl dalı 

3 lnferıor-Posterior Sağ koroner arterın 'Posterıor 

Oescendıng·ve ıkı mıırgınai dıılları - Sol Cırcumflex 

4. Lııtenıı : Sol Cırcumflex'in ıkı moJôr morgınol dolı . 

5. Apikııl Sol Ön inen dal - Sağ koroner arter 'Posterıor 

Descending· dolı . 
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iSTATİSTİK iNCELEME 

Gerçek Pozitif 

Duyıırlılıl: ( ıg ) = ------------------------------- x 100 

Gerçek Pozitif • Yıılrıncı Negııtif 

Gerçek Negotı f 

Özgü il ük ( :t ) : ------------------------------- x 1 OCı 

Gerçek Neg6tif • Y61ımcı Pozitif 

Gercek Pozıtır +Gerçek Negetıf 

Doğruluk ( :t ) = -------------------------------- x ı oo 
Valoncı Pozıtıf + Yalancı Negatıf 
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BULGULAR 

Orol dıpyridomole Tl -201 miyokord perfüzyon SPECT incelemesi 

yııpıl ıın hllstolonn çolışmıı öncesi ve Tl-201 injeksıyonu öncesi 

S ı stolik/Diııstolik kon basıncı ve kalp hızı ortıılıımıı değerlen 

kıırşılııştınldı ( Tablo 4 ). lstotistik olorok sistolik ve diııstolik 

bosınçlordıı onııımlı düşme ve kolp hızındıı ıınlomlı artış bulundu. 

Tablo 4 Oral dıpyridıımole öncesi ve Tl - 20 ı bncesı 

Sıstolik/DiostolH. kon bosıncı , Kolp hızı değerlen . 

Sıstolık KB Oıostolık KB Ko lp hızı 

_ ( mmHg_) __ ( mmHg_) ___ ( I dok )_ 

O ı pyridemole 

öncesi 144.2 ± 32.0 92,4 ± 14.3 74.2 ± 15.4 

Tl -201 

öncesi 139.6 ± 26.7 69.0 ± 16.3 76.5. 14 ô 

t testi 11<0.05 il< o 01 il < 0.05 
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Hostolordo orol chpyndomole uygulomosı sırosındo en sık 

görülen yokınmolor 9 ( ı 38 )"or hostııdıı görülen göğüs ıığnsı ve boş 

oğrısı yokınmolon idi. 3 ( ı 13) hostodo yorgunluk hıssi , 

ı ( ı 4 ) hostodo 'flush' hıssi , ı ( ~ 4 ) hostııdo epigostrık oğrı 

yııkınmolıın gorüldü. 4 ( ı 17 ) hııslııdıı orııt dipyndıımole verıldıkten 

sonro izleme sırosındıı görülen şıddetıı göğüs oğnsı yokınmosı 

nedenıyle hemen iV Tl-20 ı uygulonorok, 2-3 dııkıko sonro 75-200 

mg Amınofilın ( Aminocıırdol@ ıımpul ) dozu yııvoşco iV olıırıık verildi 

Ek bır tedovıye gerek olmııdıın hııstolorın rohollomıılıın sıığlıındı 

incelemeye kordiyoloji klınığı dışındon oyoklıın gelen 4 hostodo 

ınısyol çekım sonrosı 75 mg'lık Amınofilin dozu profiloktik olorol· 

verildı 

24 hostonın koroner onJ1ogrof1 ve orııl DP Tl-201 mıyoı ord 

perfuzyon SPECT incelemesı sonuçlon lııblo S'te görülmerledır 

Koroner onjıogrofı sonuçlorı 5 hostodo normoı, 19 hostodo ıse 

pololoJlk bulundu. EJu hııslolıınn 9'u tek dıımor ( 3 sol ön inen dol , 

3 soğ koroner orter, 2 sol Cırcumflex orter ), 7'sı 2-domor ( 4 sol on 

ınen dol + sol Cırcumflex orter, 4 sıığ koroner orter +sol Cırcumflex 

orter ), 3'ü 3-domor potolOJilerine sııhipli 

Myokord perfuzyon SPECT ınceıemesınde 4 hostodo normol 

sonuçıor elde edılırken, 20 hostodo pııtolopl' sonuçlor bulunmustur 

( Fotoğrof 3,4,5,6,7,6 ). 
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Tııblo 5 . Hııstııl ıırın inceleme sonuç lıırı . 

H ıı s t ıı Koroner Orııl DP Tl -201 Myo. Per. 

No/ Acl/Cınsıyet/YııŞ. Anj i o SPECT 

1 SuK K 48 Normııl in feroopikııl İ SKEM İ 

2 MG E 37 Normııl Normııl 

3 H.Y. E 45 Normoı Normııl 

4 R.S. E 53 Normııl Normoı 

5 NC E 59 Normııl Apiko! İSKEMİ 

6 N.A K 50 Tek Oomor Anteroopikol İSKEMİ 

7 S.A E 39 Ter Oıımıır Apıkııl İ SKEM İ 

8 M.Ko E 47 Tek Domor lnferololerol İ SKEM İ 

9 M.Kı. E 45 Tek Domor Septol İSKEMİ 

l nferıor SKAR+REOİST. 

10 c y E 41 Tek Domıır lnfenor SKAR 

11 MY P E 44 Tek Domor Jnferoııpıkol İ SKEM İ 

Seplol İSKEMİ 

lnferior SKAR+REOİST . 

Posterolot SKAR+REO İST . 

12 NG. E 40 Tek Domıır Posterol oterol İSKEM İ 

Septol İ SKEM İ 

lnf +Post SKAR+REOİ ST. 

13U.I E 53 Tel' Domor Apikol SKAR 

Anterıor SKAR 

Septııl SKAR+REDİST. 

14 F.S K 60 2-Domor lnfenor İ SKEM İ 

Anteroopıkol İSKEMİ 

15 H.A E 46 2-Domor Normol -57-



Tablo 5 . Hastalann inceleme sonuçlan (devam ). 

Hosto Koroner Oral DP Tl-20 1 Myo. Per . 

No/ Acl/Cinsiyet/YaŞ. Ani.i.Q SPECT 

16 Se.K. E 59 2-Damar İ nf. +Post. SKAR 

17 İ.E . E 56 2-Damar Posterolateraı İSKEMİ 

İnferior SKAR+REDİST. 

16 6.U. E 63 2-Dıımar Anteroopi ka 1 i SKEM i 

Apikal SKAR 

infenor SKAR 

Latera ı SKAR 

19 F.O. E 67 2-Dıımor lnf .. post. SKAR 

Lıı tera l SKAR 

Anterolııt. SKAR+REOİ ST. 

20 oç E 64 2-Dıımıır Apı kııl SKAR 

İ nferoapıkıı l SKAR 

Septııl SKAR 

Posteroloteraı SKAR 

Anteroııp. SKAR+REDİST 

21MI K 63 3-Damar Apıkal SKAR+REOİST. 

Anteroııp. SKAR+REOİST. 

lnferoııp SKAR+REOİST. 

22 S.P. E 45 3-Damar Anteroap. SKAR+REOİST. 

Posterior SKAR+RED İ ST. 

23 N.K.T E 65 3-Dıımıır Septoı İSKEMİ 

infenor SKAR+REDİST . 

24 S.B E fı(ı 3-Dıımıır Anterior İSKEMİ 

lnfenor İSKEMİ 

Septaı İSKEM İ -56-



Fotogrot 3,4 Oral Dıpyrıdamole Tl-201 Mıyokard Perfüzyon 

S P E C T Composıte Fıle Oblık I Transvers kesıtler 

Üstte Koroner AnJıografık olerak normal haste 

Altta Koroner AnJıografık olarak 3-damar hastası 
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Fotogrııf 5,5 Orııı Oıpyridemoıe Tl -20 ı Miyokıırd Perfüzyon 

S P E C T Composıte Fıle Oblik I Segittel kesıtıer. 

Üstte Koroner AnJıograrık olarak normeı hasta 

Altte _Koroner AnJıognıfık olı:ırek 3-damar hastası 
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Fotoğraf 7,8 Oral Oıpyrıdamole Tl-20 l Mıyokard Perfllzyon 

S P E C T Composite Fıle . Oblık / Coronııl kesitler 

Ustte :Koroner AnJıogrııfık olımık normal hasta. 

Altto Koroner AnJıogrofik olorok 3-dornıırhostosı 
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Oral dipyridamole Tl -201 miyo~(ard perfüzyon SPECT 

ince 1 emesi nde reverse redi stri büsyon yönünden yop11 eı n 

değerlendirmede 7 hastada 1 O miyokard segmentine. ait reverse 

redistribüsyon bulguJan gözlendi. 

Koroner enj iografide mitral prolapsusu saptanan 4 hastanrn 

1 'inde anjiografik olarak KAH bulundu. Diğer 3 hastada önemli 

derecede koroner arter sterıozu tıuıgulan yoktu. M1yokeı rd perfüzyon 

çal 1 şmas1 .. bu hasta 1 an rı koroner fırt j i ogrnf i sonucu normal ol arı 

l'inde normal , diğer 3'ünde patolojik olarak yorurrı lr.mdL 

Koroner arıjiognmn patolojik oleın:ık değerlendirilen 19 

hastanrn, l'i d1 şmda tümü oreıl DP Tl - 201 miyokard perfüzyorı 

çfıl1şmasrndeı patoloj i k olarak yorumlandı. Böyl ece uygulanan yöntemin 

duyarlı l 1 ğl % 95'ti r. 

Mi yokard perfüzycırı normal ol arek değerl endiril en ancak koroner 

anjiogramda 2-damar patolojisi bulunan hasteıda SPECT i ncelemesinde 

sterıozlu damarlar ile uyumlu miyokard segmentle.rinde re.verse 

redi stri büsyon saptandı . 

Koroner anjiografi sonucu normal olan 5 hastanın 2'sinde 

myokard perf üzyon çel 1 şmasmda reversi b ı def eH 1 er bulunmuştur. 

Böylece stntigrafll< yorum yalancı pozitif olarak değerlendi rilmemiş , 

gerçek · perfüzyon defektirıi göstermiştir ( Tablo 2 ). Bu durum 

gözönüne elrnmad1ğrnda yöntemin özgüllüğü % 60 iken, bu vakalar 

dlşland1ğrnde veya gerçek perfüzyon def ekti olarak kabul 

edildiğinde ortaya çıkan özgüllük değeri % 1 OO'dür. 
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Orel dipyridomole uyguJamas1 s1ros1ndc göğüs eğns1 yek1nmos1 
. 

oltm hestelenn koroner enjiogrefi =sonucu 3 ( ~ 33 )"ünde normel iken, 

i kişer hestede tek demar, 2-domar ve 3 damar potolojisf bulundu. 

Böylece dipyridomole uygulomos1 sıresmdo görülen göğüs oğnsınm 

KAH yönünden tont değeri olmcd1ğ1 düşünülmektedir. 

Orcl dipyridemole Tl-201 rniyokord perfüzyon SPECT 

incelemesinin, koroner enj i ogrtıfi sonuçlanne göre koroner arterlerin 

perfüze ettiği miyokerd segmentleri ( Şekll 2, seyf o 53 ) yönünden 

değerlendirilmesi ve hostelann koroner orter stenozu sey1s1 n e 

karş1loşt1nlmcs1 sonucu elde edilen istotistik sonuçlan toblo 6'dô 

ve Tde 9örülmektedir. 

Toblo 6. Onıl Dipyndamole Tl-20 1 Miyokttrd Perfüzyon SPECT 

incelemesinde, Miyokard Segmentlenne göre Anjiogreıfik KAH 

Lokeltzosyonlen mn oreşt1nlmosrnde elde edilen istat i stik Sonuçlor. 

Segment Duyı:ırlıltk özgüllfü< Doğrulu!( 

-------- ------------ -------------- --------------
Anterior 6 / 11 (% 73) ·13/13 (~ 100) 2 1/24 (~ 88) 

Septal 4/ 8 (% 50) 13/16 (% B 1) 17124 <ı 7 1) 

infen or 14/1 5 {~ 93) 6/ 9 (% 89) 22/24 (% 92) 

Let erel 5/ 13 (% 39) 10/ 11 (~ 91 ) 15/24 (~ 63) 

Ap1kel 8/ 11 (% 67) 10/13 (% 77) 16/24 (~ 75) 

------- ------------- -------------- --------------
Toplam 39/58 (% 78) 54/ 62 ( t 67) 93/ 120 (% 78) 
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Tablo 7. Koroner Anjtogrefl sonuç18nna göre hostelann koroner 

erter stenozu ( ~ ı 50 ) soylSlnm, · "Orel 01pyrideımole Tl-20 l M1yokard 

Perfüzyon SPECT incelemesi segmental değerlendirmes i ile. 

karş1leşt1nlmas1 sonucu elde edilen duyerl1l11< değerleri . 

Segment 

Anterior 

Septel 

tnf erior 

Loterol 

Apikal 

TOPLAM 

Tek Damar 

( n = 8) 

2/4 

1 / 1 

4/4 

1/2 

3/4 

11 I 15 

( x 73) 

2-0emar 

( n = 7 ) 

3/3 

l I 3 

6/7 

4/7 

3/3 

\7 / .23 

( s 74) 

3-0amer 

(rı:4) 

3/ 4 

2/4 

4/4 

"o / 4 

214 

11 I 20 

( s 55) 
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TARTIŞMA 

Koroner eınjiogreflde koroner eırter hosteıllğ1 seıptenon 19 

heıstemn yelmz birinde normel myokerd perfüzyon sonucu elde 

edilirken diğer 16 heıst6d6 pozitif Tl-201 miyokeırd perfüzyon sonucu 

ehnm1şt1r. Bu, yöntemin duyeırhhğmm ~ 95 olduğunu gösterir. 

Çellşmom1zdeı 7 heıstedeı 1 O miyokerd segmerrtlnde reverse 

redistribüsyon görülmüştür. Bu segmentlerin 7'si ( i 70 ) koroner 

onjiogrefide KAH bulunan deımeırlenn lokallzeısyonuneı eittL 

Koroner enjiograf1de 2-damar patolojisi saptentrn h6stanm oral 

dipyndamo1e· miyokard perfüzyon SPECT incelemesi, nonrıel oleırek 

değerlendirilmekle birlikte stenozlu damarlenn lokallzeısyonuno uyarı 

miyol(crd segmentlerinde reverse redistnbüsyon göstermiştir.Reverse 

redistribüsyonun hı2l1 weısh-out'e .. 43 iskemi sonn:ıs1 perfüzyon 

eırt1şrno veyeı stres sonrası kolleıterel dameırleınn Bç1lmesmo boğl1 

oleblleceği eç1klonm1ş ise de, mekeınizmes1 henüz teım olerek 

tıllinmemektedir. Sklerodemrn, stırkoidoz ve nöromüsküler distrofi 

gibi sistemik hast6llkl6rdc s1kllkleı reverse redtst.ribüsyorı olduğu 

bildirilmiştir. Bu durum, dinlenmede görülen distel domenn sürekli 

vazospazmrnrn arteriolar vezodilatetör verilmesi He çö2ülebllmesine. 

beğlı olobllir.· Oevaux ve ork., 46's1 KAH .. 59'u s1stemik hostahğ1 olen 

hasta grupunde yept1ğ1 miyokerd perfüzyon ~ahşmos1 sonucunda 
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KAH'tnde epikerdial erter stenozunun mikrosirkülesyon vt:azosp6zm1 

He birlikte oleblleceğini ve proks1me1 koroner erterde stenoz olm6derı 

kritik vey6 önemll olmtıyen epil<erdial erter stenozunun perfüze ettiği 

miyol<erd segmentlerinde reverse redistribüsyon olabileceğini 

bfldirdiler.44 

Morquet ve erk., ~gzersiz Tl-201 miyokord perfüzyon SPECT 

çellşmesmdeı reverse .redistribüsyon görülen 24 ht'Jstenm 29 

m1yokerd segmentini değerlendirdHer. Koroner 6njiogrerrı ·11e bu 

segmentleri perfüze eden koroner demerlenrı ~ 5S'inde miyok6rd 

tnferktüsü> :t28'tnde koroner stenozu ( > i 75 ) bulmuşlar ve ı 28'1rıi 
' 

ise nomu:ıl olerck değerlendirmişlerdir. 5u sonuçlern göre, reverse 

redistribüsyonurı pJenor çellşme16rdo olduğu gibi SPECT'te de 

görülebileceğini ve önemli koroner ttrter hostel1ğ1 göstergesi 

olebileceğini bildirdiler.45 Çellşmem1zdt:ı reverse redistribüsyon 

görülen miyokerd segmentlerinirı ı 30'unun önemll stenozu olrmıyan 

koroner erler lokelizasyonunde oluşu benzer sonuçlar elde ettiğimizi 

gösterir. 

Koroner onjiogrefide önemh koroner erter hastehğ1 

st:ıptenmayerı 5 hesteıdo yep1len orel dipyridomole Tl-201 myokı:ırd 

perfüzyon sonuçleınne göre, 3 heste rıormtıl olarak değerlendirilirken , 

2 hestedr:ı miycıkerd iskemisi sonuçlen elde edilmiştir. HfJstelenn 

diğer kelp patolojileri incelendiğinde, cnjiogrem1 nonnel, miyokerd 

perfüzyonu patolojik değerlendirilen 2 hestedF.ı koroner enjiogrefide. 

mitrel prolepsusu verhğ1 septenrm~:tlr. 
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Anjiogrefl~ olerek önemll koroner crter hestehğ1 olmadan 

pozitif stres Tl-201 miyok6rd · -perfüzyon sintigrcıfisi sonuçltın 

Eılrnabihr ( Teblo 2 ). Koroner cnjiografisi norrrı61 olan mitral kapak 

prolepsuslu hestolerdfı stres Tl-201 sintlgn~flsi sonuçlan 

tert1şmahd1r. 3 eyn çel1şmaye46,47,4S göre mitral kepek prolapsusu 

ve koroner enjiogrohsi normcl SO hastedo norrrıcıl stres Tl-201 

miyol<cırd sintigroflsi görülürken; diğer 3 çollşmade49·50,Sl mitn:ıl 

kepek prolopsusu ve koroner onjiogrcıfisi normal bulunan 41 h·astnnrn 

32'sinde pozitif stres myokerd perfüzyon sintigrefisi bildirildi. Mitreıl 

~epok prolepsuslu hcstolcrdo bu durumun bölgesel miyokerd kerı 

ok1mmde czcılme ve/veye enormel sellüler fonksiyon sonucu olduğu 

düşünülür. 

Çcıl1şmam1 zdeı, koroner tınjiogroflsi normal olan 5 hesttmrn orel 

dipyridemole'e boğh 'revers1b1e' perfüzyon defekti görülen ikisinde 

mltrel kopek prol epsusu vardt. Arcıştlrmec1leır çr:ıllşmal6n nde mftrnl 

prolepsusu, myop6t i gibi gerçek perfüzyon def el<tlne neden o16bHecek 

olgulen dlşlemoktrıdırıer.42 Böylece sirıtign:ıfik: yorum, .yonl1ş pozltif 

olorek değerlendirilmemiş, gerçek perfüzyon defektlni göstermiştir. 

Bu durum göz önüne cımmed1ğmdrı yöntemin özgüllüğü ~ 60 11<erı, bu 

olgular d1şlend1ğmdo veye gerçek perfüzyon defekti olerok ktibu1 

edfldiğinde orteyo ç11<en özgüllük değeri ~ 100 o1rır6k bulunmuştur. 

Oral dipyridomole Tl-201 miyok6rd perfüzyon SPECT incelemesi 

sonuçlenm segment61 o1erek değerlendirdiğimizde, koroner erıjiogr6f i 

sonuçlenne göre % 78 duyerhl1k:, % 87 özgüllük, % 78 doğruluk 
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elde ettik. Aynı tür değerlendirmede iV d1pyridamole ile yap1lerı 

mfyokard perfüzyon incelemelerinde, Josephon ve tırk.n phmeır 

stntlgroflde ~ 85 duyarhhl<, ı 64 özgüllük, ı 75 doğruluk; Htıss6n ve 

crk.42 SPECT yöntemi ile ~ 73 duyerl1l1k, ı 72 özgüllük, ı 73 doğrulu!( 

değerleri elde ettiler. Josephon ve erk., bu değerlendirmeyi 6 segment 

(enterior, septal, enteroseptal, leterel , 1nferior, ept l<t:ıl) üzerinden 

yaparlarken Hassan ve erk. ise 4 segment (anterior, septol, leterel, 

1nf erior) üzerinden yepm1şlard1r. Segmentel duyerlll1~: eç1smdan 

bizim çahşmam1zde ve Josephorı ve ark.'mn çahşmasmda septeıl Ye 

Jeterel segmentlerde düşük değerde bulunurken, Hassan ve erk: ... 

enterior ve laterel segment lerin duyarl11lğ1m düşük bulduler. 

Hastalan KAH bulunan damar saylSına göre değerlendirdiğimizde tek: 

domor'de % 73, 2-damar'deı % 74 ve 3-damar'deı % 55 oreımndeı 

segmentol duyarllhk bulduk. Josephorı ve erk. ise, segmenteıl 

duyarhhk değerlerini tek damar'da % 84, 2-demer'da ~ 68, 3-damer'da 

~ 83 olen=:ık bul duler . .A.ynce, '"ıosephorı ve Brk. iV di pyri damol e lle 

yept1klen Ç6llşmelenm eym grupteı yeptıklerı egzersiz miyok eırd 

perfüzyon s1ntigr6ft~:i sonuçlen ile kerş1l6şt1rd1l6r. İ K i uygularneı 

erasrnda önemli fark olmoyım duyerl1hk ( egzers1zoe % 84 .. 

Dipyridemole lle % 85 ) ve özgüllük ( egzersizde % 6Ei, d1pyridamcıı e 

ile % 64 ) değerleri buldular. Böylece seçllerı hasta grupurrô ve 

uygulfmen yönteme göre f Eırkler olmakle .birhkte .. iV dipyridemol e.'ün 

egzersiz Blternetifi olarol( secn ebil ece~i, ore l . .. di pyri deımo le 

uygu1em8srnrn ise ıv dipyridemoıe. ve egzersiz lle kerş 1leış t1 rılebil ir, 
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uygun bir seçenek olduğu sonucuna vanl1r. 

iV dipyridamole ile yap1Jan p1anar sintigraflk çehşmalardo 

duyerhhl<, özgüllük değerlerini Albro ve ar1<~2 ı 67-ı 91, Leppo ve 

erk.53 1 93 - ~ 80, Walker ve ark.54 188 - ,; 67, Sochor ve ark~,; 92 

- 1 81 olarak bulmuşlar. Froncisco ve ark. bu değerleri pltmar 

çollşmado ı 80 - S 67, seven-p1nhole tomograflk ve ktmtltatif 

çahşmadti ~ 90 - ı 96 ol.arak bulmuşlardlr.56 Okeda ve ark., koroner 

enj1ogroflk olorok 23 1<AH'l1, 9 normal hastBdo dipyridamole'ü 

infüzyon öncesi ve hemen sonros1 olmek üzere 'splH - dose· 

Tl-201 1njekstyonu tekniği uygulam1ş, substraksiyon 1majlan elde 

ederek değerlendirmişler ve duy6r1ll1ğ1 $ 91 , özgüllüğü ~ 100 

bulmuşlerdtr.57 Schmoliner ve erk., tümü KAH olan 60 hastallk grupta 

195 duyarll l1k elde etmişlerd1r~8 5 ayn çehşmanm topluca 

değerlendin 1mes1nde (toplam 215 has~a), i\I dipyridemole ile 

·egzersiz Tl-201 sintigr6f1leri karş1laşt1n 1m1 ş , eşit duyorh l1k (%79) 

ve önemli fark göstermeyen özgüllük (dipyridemole ile % 95, egzers1z 

ile -% 92) tıeğerlen elde · edHmiştir.23 960 tıf'lstey1 kBpsayEın toplu 

değerlendinnede ise, İV dipyridamole ne duyarhhl' % 90 ve özgüllük 

· .%70 olarak bulunmuştur.23 

Ortıl dipyridamole ile miyokard perfüzyon sirıt1 grafisinde 

duyarh llk ve özgüllük değerlerini Goul d ve ark~9 ~ 48 - % 90, HomrnEı 

ve erk.60 ı 65 - ~ 100, Taillefer ve erk.61 , 200 mg doz ile ~ 65 - ~ 

100, 400 mg doz ile % 84 - % 100 olarak bulmuşlerdır. Taillefer ve 

erk., çal1şmeıy1 oyrıı heste grupurıde iV dipyridamole lle 
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yinelediklerinde birinci grupte S 65 - s 100, ikinci grupte ise ~ 79 -

166 olmek üzere duyerhhk : ve özgüllük bildirdiler. bizim 

sonuçlenm1zm ve yüksek doz onıl dipyridamole sonuçle"nnm, ıv 

dipyridemole He kcrş1lcşt1nlebllir olduğu görülmektedir. 

Dipyridemole myokerd perfüzyon sintlg~efisinde Miyokerd I 

Beckground t>nım egzersizdeki ve -dinlenmedeki değerlere :eşittir. 

Oipyridomole miyokerd perfüzyon sintlgrofisinde Tl-201 , kereciğer, 

delek ve splenknik bölgede yüksek uptel<e göstermesine . rağmen 
.. 

miyokrırdm upteke'inin de yüksek oluşu nedeniyle Miyol<ord I 

Beckground onmt korunur~2 Kereciğer, drılak Ye splcın!<nik böl_gede 

Tl-20 1 upt6ke'1nin yüksek oluşu phmor sintlgrofilerde 

süperpozisyonlnr nedeniyle lezyonu maskeleyebilir. Renhosky ve erk~ 

1095 nnsto içeren çqk merkezli bir çehşmada ploner görüntülemede 

kcmtltesyon yoptlso. da, görsel sonuca e.,,entoj1 olmed1ğm1 bildirdi. 

Mendelson ve erk~, İV dipyridamo1e Tl-201 ile 6ym hı:ıste grupundo 

yopt1klen ploner çellşmodfı ı 71 , SPECT 1ncelemes1nde % 91 

duyorllhk 2lde ettiler. -SPECT jncelemesi He tesUn .yeı:nlmosı 

duyerhhğ1 crtt1nc1 pir ftıktördür. Bu nedenle, .SPECT yöntemi , 

d1pyfidamo\e m1yokard pertüzyon s1ntlgrafis1nde özelHkle terc1h 

edllmeHd1r. 

Aynco KAH'm bellrlemede 'le lokelize etmede, bizim 

uyguled1ğ1m1z SPECT'in görsel (k61itetif) değerlend1rme .yöntem1rıi rı 

SPECT'in kentitetlf, ploner sirıtigrefrnin . görse1 ve kentltctif 

değerlendirmelerinde doheı değerh . olduğu , Ziodo ve ork. tBreıfrndarı 
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biJdirilmiştlr.65 

Oipyridomole He· miyokerd . -perfüzyon sintlgreflsi , 6-bloker ve 

Ce ++ entegonisti tedcvileri ehm hostclcrdo ted6Yiye oro verilmeden 

yop11cbi1ir. Egzersiz y6p1lcbilmesi için bu Heçlcn 2 gün önceden 

kesmek ve hesteyl tedovisiz tnrekmok gerekecekti. 70 yBşm 

üzerindeki hastelerde KAH tems1 için 'dipyridomole .testinirı güvenle 

,uygulencbiHr bir stres testi olduğu bildirilmektedir.66 

Hcstc, orel dipyridcmole uygulcmcsl s1resrndo göğüs eğns1 gibi 

şiddetli bir .yokmme bildirdiğinde Tl - 201 injeksiyonu hemen 

.yop1lmDlfd1r. Eğer yekmmo şiddetini sürdürürse Tl-20 1 

i njeksiyonunden 2-3 dakike sonre Aminofilin İV olerek Yerilebi lir. 

O'Byrne ve erk. 'mn Tl -201 injeksiyonundon 2 'dokike sonre 100 mg 

"Ominofflin vererek kontrol grupuy16 kerş1 leştırmell o1orak yept1klen 

çchşmcyc göre -ominofiltnin dipyridomote sonnıs1 TJ-20 t kinetlğin i 

etkllemediği görülmektedir.67 

Göğüs cğns1 y6krnmes1 ile KAH verhğ1 incelendiğinde 3(% 33) 

hestodo .ımjiogrofik .oıcrok normEıl iken .60t 67) heıstedo 1 ve doht:ı çok 

demnr peıtolojileri vordl. Pe6rlmen ve Boucher, yBş ve c1nsiyetler1 

birbiri ne uyumlu dipyridomole-Tl-201 uygulemos1 slresrndo göğüs 

eğnsı oltm ve olmoyen 45'er kişili k i ki h8ste grupunu keı rş1leşt1rd1lar. 

6öğüs oğnsmrn, iskemH~ ST değ1şikliği lle birli kt e ol sfı dtı , 

cnjiogrcıfik stenozu ve stenozurı ciddiyetini beli r lemede beşons1z 

olduğunu göz1edi1er4° Bu nedenle, dipyridomole uygulomasrnde görülen 

göğüs eğnsı yokmmosımn miyokerd iskemisi i çin tem değeri 
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olmecı1ğ1 düşünülmektedir. 

Eğer host8da test i sonland1rmcy1 gerektirecek şiddetli bi r 

yakrnma yoksa orcl dipyridcmole 'dan opttmel 45 d6k11<6 sonrc Tl-201 

injeksiyonu ycp1lmcs1 önerilir. Oral dipyridomole He elde edtlerı 

serum dipyridcmole düzeyleri crtoloma değerleri , ıv dipyridcmole 

uygulcmcsındold değerler ile kttrş1Jcşt1nld1ğınd6 eşit55 veye nircz 

düşük56 olarok bulunmuştur. Seri chnorı kon örneklerinde, -orteh!mo 

dipyridamole düzeyi orel dipyıi.domole ile 60 dekike sonre peek'e 

uloşt1ğ1, baz1 hastolarde ise yevoş ebsorbsiyono bağll peake geç 

ulaşma izlendi( 120 dokike).50 

Oipyridemole u_ygulcmesmde ön çchşmclerdo heste yatektrm 

kalkcrek oturur durumdeı iken veyfl .ttyoğe k6l k1p 9 0 saniye yürüdükten 

sonro Tl-201 injeksiyonu yop1 J mıştlr. Bu manevre lle, hostode 

pulmoner l<en volümünün ve akciğer Tl-201 upteke'inin ezoleceğ1 

düşünülür. Ancolc hestodeı hipotensiyon, hoftf ~ofa sersemhği ve boş 

dönmesi ycpttğınden bu i şlemin uygulonmes ı ezelm1şttr. 13 

. .Dipyridomote He kombine olerek rliğer stres .testlerini de 

uygultıytm tırc:ışt1nc1leır vordtr .. Brown ve eri<. iV dtpyridomole He 

kombine uygultmon hondgrip testinin koroner ktın -akımm 

dipyridomole'ün tek beşme erttrd1ğmdon ~ 66 dehe çok tırtt1 ğ1m 

buldulor.~8 Bu ort1ş kolp h1zrnda, kan basıncında ve çi ft ürettmi( kelp .. 
h1z1 x karı b6smc1 )'nde ert1şrı boğl ı olorol( myokordrn oksi jen 

gereğinde tırttşrn bir sonucudur. Wel ker ve ork., orol dipyrid6mole 

uygulemosım n 60. do~cikesmdo y6n etki görülmeyen hestetordtı 
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trendmi11 egzersiz testi uygulcd1Jcr. Yelmz egzersiz uygulemosmdo 

KAH'h 36 hestcnm 1 76'sındo pozitif Tl-201 sonucu bulurken, oral 

DP· ile treodmi11 egzersiz kombine . çahşmosmdo oym hesto grupundo 

pozitif Tl-201 sonucunu~ 69 ol erek tıuldulor.54 Kombine çehşmede , 

yBlmz egzersiz. He y8p1len8 göre aehe çok sey1do perfüzyon defekti , 

dehe yüksek miyokerd/beckground orom dohe koliteh imojlor görüldü. 

Hollowey ve erk.69 deı egzersiz-dipyridomole Tl -20 1 sinti greflsi 

kombinosyonunun yeterli egzersiz yopo.me~enlordo 'OOho etkill .olduğu 

·bHdirmekte 1ken, Ronhosky ve nrk.,7° 1093 hostodo yopt1kl6n çok 

merkezli .bir çohşmocıo dipyridomole He birhkte yop1lon smırl ı 
. . 

egzersizin, dipyridemole'ün tem ·değerini t:1rtt1nnod1ğ1m bildirdiler. 

· Aynca dipyridemole'ün '1>oğled1ğ1 koroner vezodH6tesyon ile 

yopıhm miyokord perfüzyon sintlgroflsinin, .Hkut miyokord 

inferktüsünde 1.-4. günler erosmdeı71 veyo t oburcu olmodtm örıce72 

yap1 lorok erkerı ve geç dönem. prognozu için, PTCA sonrt:ısi73 

·yap1 lorck prognoz i çin, domf!r cerrohisine74 , genel cerrehiye75 ve 

r.eno 1 c 1 lognıf t . .c.ern.ıhi si ne 76 . ginen 1.errle .peri- . ve .post ~oper.6tuor 

kord1nk risk behrlemede ve çocuktflrdo Kcwcscki hestel1ğmrn 

izlenmesinde77 uygulcncbihr bir yöntem olduğu b11di ri lmiştir. 

İV dipyr idomole göre, oral dipyridomole uygulcmosmdô ytrn 

etkilerin s1kl1ğmm ve ciddiyetinin doho oz olmas1 evantej iken, 

emihminin değişkenliği ve doloy1s1yla Tl-20 1 kinetlğini değiştirmesi, 
,., 

doho uzun izleme -gere ği, oluşem koroner vozodilotfltör etkinin doho 

uzun sürmesi dezovontojlon oluşturmo•ctod1 r. 
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SONUÇ 

Oral dipyridomole uygulEımıreık sağlanan farrmıkolojik 

l(oroner veızodilotasyorı ile Tl-201 miyokard perfüzyorı SPECT 

incelemesi yönteminin duyôrl1l1ğ1 % 95, özgüllüğü % 100 oleıreık 

tıu ı unmuştur. Koroner arterlerin 1oka1izosyon1 on no göre segmenteı 1 

değerlendirmeıje ise % 76 duy1Jrlll1k, % 87 özgüllük ve % 78 doğruluk 

değerleri elde edilmiştir. 

Egzersiz uygul tırıamı:ıyfln hôstEı 1 fırda veyı:ı ea.,.er-c-1·.,. 
..... "" ' •.J "" 

uwguleırneısında môximol egzersiz düzewine erişerne!-jerı heıstaleırdı:, .. ......, ~ .... ""' 

f eırrnakolojik koroner vazodilötasyon seığlayı.m dipyridamole, bir strns 

ej eını olarak keıtıul edilmekteıjir. 

Di pyrlıjamo ı e uygul eımasrndeı görül ebil ecel( ş i ddet ı i yarı 

etkilerin ve lrnrnplikilsyonleınn, dipyridamole ontidotu olon aminot"ilin 

ile hemen geri döndürülebilir oluşu yöntemin bir diğer üstün yönünü 

belirler. 

Ayn Cô bu ince 1 erne .. mi yokerd i nf eırktüsü geçi ren hasta 1 ardeı 

taburcu olmodan önce yapılarak gelecekteki ktJrdieık: oleıylanrı ve 

hostaleırrn prognozunurı tıelirlenmesinde, periferik domeır cerrahisi 

öncesi yap1 l ocak peri opereıtuar ve postoperntuı:ır ırnrdi ek riskin 

belirleıımesinde güvenili r ve en uygun yöntem olonık seçilebilir. 
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Dipyridornole Tl-20 l miyokord perfüzyorı incelemesinin SPECT 

yönterni lle yop1lmos1, ploneır sintigrnfiye üstünlüğü nedeniyle doheı 

duyeırl l sonuç: l Br e ı de etmeyi seğl omokteıdı r. 

Sonuç oleırnk, oral dipyrideımole ile yop1 leın Tl-201 miyof(ard 

perflizyorı SPECT incelemesi koroner eırter hı:ısteılığrndô tomdeı , 

prognoz belirlenmesinde, uyguloneın medikeıl ve cerreıhi tedeıvilerin 

değerlendirllmesinde uygulomeı ve sonuçleın eıç1srndon güvenilir olan 

yararlı bir test.tir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada .. oral dipyrideımole uygulamas ı ile elde 

farmakolojHc koroner vazodilatasyorıda yap1len Tl -201 miyokard 

perfüzyorı SPECT incelemesinin koroner eınj iogrnfi sonuç1en 

karşılaştırarak .. KAH tEımsrndak i değeri araşt1nld ı. 

Çalışma, koroner erteriografl uygulanrmş 4'0 kadın 20'si erkek_. 

37 - 67 yeış l eırı eın'1s rndeı ~eş orteıleımas 1 52.4 olan t opl am .24 vakada 

yaı:n l dl. Koroner anj i ogramdô 5 hôsta normal, 19 hF.ısta koroner arter 

st. enozıu olarak tıu1undu . Ti - 2ôl myokard perfüzyon çal ı şmas1 , 4 

hestedeı norrrıeıl olarak degerlerıdirilirken 20 t-ıôstada patolojik olflrak 

yorumlandı 

Ora! dipyndernole Tl-201 rnyokt:Jrd perfüzyon SPECT incelemesi 

sonuç: lcırı koroner eınjiognıfl sonuç:leın ile keırş1laştın ldığmda % 95 

du~arl1llk ve% 100 özgüllük -Oeğerleri elde edildi.Koroner arter 

1oka1izasyon1 arı ndaki miyokard segmentlerirıe gör yap1lcın 

de~erlendirmede % 78 doqruluk bulundu. 
- -

Sonuç olarak: Oral dipyridamole ne ya~nlan Tl-201 miyokard 

per~rnzyorı SPECT incel ernesi noninvoziv oluşu , ırnlay uygulanabHirliğ i 

ve güvenilirliği açısından KAH ta nı sında .. prognozunun belirlenmesinde 

yanırl1 bir 1rıcelerne yöntemidir. 
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