
T.C. 
İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı 

SARKOİDOZDA GALLIUM-67 SİNTİGRAFİSİ VE 
SERUM ANGIOTENSIN CONVERTING 

ENZİM DECERLERİ 

(Uzmanlık Tezi) 

tr. c. 
Yükseköğı-et.izn 

.OoJc Kunııu 
uızae.utaayo.u Medcezı 

Dr.Nadiye Kahraman 

İstanbul - 1991 



Uzmanlık eğitimim ve bu tezin hazırlanması süresinde daima ilgi 

ve desteklerini gördüğüm, engin bilgi ve tecrübesini esirgemeyen değerli 

hocam Sayın Prof.Dr.İrfan Urgancıoğlu'na, 

Üstün bilgi ve deneyimlerinden her fırsatta yararlanma imkanı 

bulduğum, b ilim dalımızın değerli öğretim ·üyeleri Sayın Prof.Dr. Vensan 

Seyahi, Sayın Prof.Dr.Hüsrev Hatemi, Sayın Prof.Dr.Sevil Ozan'a ve Sayın 

Prof.Dr. Tarık Kapıcıoğlu 'n a, 

Her yönden yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm hocam Sayın 

Doç.Dr.Çetin Önsel 'e, 

Eğitim sürem boyunca bilimsel düşüncenin mantığını öğreten ve 

tezimi destekleyen Sayın Doç.Dr.İlharni Uslu 'ya, 

Tezimin gerçekleşmesinde değerli yardımlarını gördüğüm Sayın 

Prof.Dr.Seyhan Çelikoğlu ve Prof.Or.Sabriye Demirci'ye, 

Beraber çalışmaktan mutluluk duyduğum değerli doktor arkadaş

larıma ve tüm Bilim Dalımız çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım. 



İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

GİRİŞ 1 

GENEL BİLGİLER 2 

GEREÇ VE YÖNTEM 39 

BULGULAR 48 

TARTIŞMA 50 

SONUÇ 53 

ÖZET 54 

REFERANSLA 55 



GİRİŞ 

SARKOİDOZDA GALLIUM-67 SİNTİGRAFİSİ VE SERUM 

ANGIOTENSİN CONVERTING ENZİM DEGERLERİ 

Pulmoner sarkoidoz genel olarak selim gidişli olmasına karşılık 

hastaların az bir kısmında hastalık ilerleme gösterir. Bu hastalarda esas 

sorunlardan biri, hastalığın aktivitesini tesbit edip prognozu tahmin edebil

mektir. Birçok araştırmacı hastalığın gidişiyle ilgili değişik parametreler 

arasındaki bağlantıyı tesbit etmeye çalışmışlardır. Bu parametreler arasın

da akciğer filmi, serum angiotensin converting enzim seviyesi, Gallium-67 

sintigrafisi ve bronkoalveolar lavaj sayılabilir. Pulmoner sarkoidoz değer

lendirmesinde her araştırmanın olumlu ve olumsuz yönleri için değişik 

görüşler ileri sürülmüştür. Bu çalışmamızda, histolojik olarak sarkoidoz 

tanısı konmuş, değişik aşamalarda iken tedavi görmüş ve görmemiş hasta

larda Gallium-67 sintigrafisi ile Angiotensin Converting Enzim seviyeleri 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

SARKOİDOZ: 

Sarkoidoz, etiolojisi henüz tam olarak bilinmeyen ve sıklıkla 

genç erişkinleri etkileyen multisistem granülomatöz bir hastalıktır . Hasta

lık, sıklıkla bilateral biler lenf adenopati, pulmoner infiltrasyon veya göz 

lezyonlarıyla belirir. İmmunulojik başlıca özellikleri: gecikmiştip hipersen

sitivite depresyonu ve B hücrelerinin hiperaktivitesini gösteren artmış 

serum immunglobulin seviyelt?ridir. Hiperkalsiüri, hiperkalsemiyle birlikte 

veya yalnız görülebilir. Hastalığın prognozu başlangıç şekli ile ilişkilidir. 

Akut başlangıcın prognozu iyidir, halbuki sinsi başlangıç ilerleyici fibrozla 

sonuçlanabilir. Kortikosteroidler ve klorokin semptomları hafifletir ve has

tayı rahatlatır, inflamasyon ve granuloma oluşmasını suprese eder. 

Sarkoidoz, dünyanın her yerinde görülebilir. Hastalığın, İskandi

nav ülkelerinde, İngiltere ve Kuzey Amerika'da prevalansı yüksektir. 

ABD'de sarkoidoz, zencilerde daha sık görülür. Zenci kadınlar

da erkeklere oranla 2: 1 oranında sıktır. Beyaz hastalarda seks dağılımı eşit

tir. Hastalık en sık 30-40 yaşlarında görülür. 
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TARİHÇE: 

Hastalık ilk olarak 1877'de Hutchingson tarafından Londra'da 

King's College hastanesinde tanımlanmıştır. 1889'da Ernest Besnier, bir 

hastanın burnundaki mor şişliklerin nasal mucosa erozyonuyla birlikte 

olduğunu far ketti ve bunlara lupus pernio ismini verdi. 1891 'de Norveçli 

dermatolog Cesar Boeck bu lezyonlara "derinin multiple sarkoidi" adını 

verdi. Boeck, ilk olarak hastalarında deri lezyonlarının yanında lenf düğüm

leri, mukoz membranlar ve akciğer tutulumunu da gösterdi. 

Schaumann 1909'da ve Bering 1910'da kütanoz sarkoidoz ile iriti

sin birlikte olduğunu far ketti. Heerfordt, uveitis ile cranial sinirlerin (özel

likle 7. sinirin) parezisi ve parotis glandının büyümesinin birlikte olabilece

ğini bildirdi. 

1915'de Kutnitsky ve Bittorf, 27 yaşındaki bir erkek hastada 

kutanöz lezyonlar, splenomegali, periferik lenfadenopati, albuminuri ve 

pulmoner tutulum tanımladı. Sarkoidoz hastalarında hipergammaglobuline

mi ilk olarak 1935'de Salversen tarafından gösterildi. 1944'de, Reisner sar

koidozlu hastaların % 60'ında tüberkulin testinin negatif olduğunu göster

di. Dermatolog olan Kevim, sarkoid lenf nodunun intrakutan inokulasyonu 

ile küçük nodül oluşturdu. Bu basit test daha sonra Louis Siltzbach tarafın

dan yaygın hale getirildi. Sarkoidozu her yönüyle inceleyen 300'den fazla 

bilimsel yayın her yıl sunulmaktaysa da, sarkoidozun nedeni hala bir sır 

olarak kalmaktadır . 

EPİDEMİYOLOJI: 

Sarkoidoz tüm dünyada dağılım gösterir. Belirli jeografik alanlar

da yüksek prevalans görülmüştür. Bu eşit olmayan dağılımın nedeni bilin

memektedir. 
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IRK: 

ABD'de sarkoidoz, zencilerde daha sık görülmektedir. Zenciler

de hastalık, beyazlara oranla 10-17 defa daha sıktır. Hastalığın zencilerde

ki seyri daha kötüd Ur. Sarkoidozun genetik faktörlerden etkilenebileceği 

ve zencilerdeki hastalığın beyazlarda görülenden farklı bir sendrom olabile

ceği ileri sürülmüştür. 

YAŞ: 

Sarkoidoz, sıklıkla 30-40 yaşlarında görülmekle beraber yaşlı ve 

çocuklarda da rastlanabilir. Hindistan ve Jamaika'da hastalığın doruk insi

dansı 40 yaşından sonradır . 

FAMİLİAL SARKOİDOZ: 

Familial Sarkoidoz, artan sıklıkta görülmektedir. En sık bulunan 

kızkardeş-erkekkardeş, daha sonra da anne-çocuk bağlantısıdır . Baba-ço

cuk bağlantısı nadirdir. James'in sarkoidoz'da baskın geçişe inanmasına 

karşılık Merchant ve Ult bu hastalıkta kompleks herediter geçiş düşünmüş

lerdir. 

ETİOLOJİ: 

Sarkoidozun nedeni bilinmemektedir. Bazı otoriteler sarkoido

zun asthma bronchiale'de olduğu gibi . bir sendrom olduğuna inanırken 

diğerleri tek bir hastalık olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Önceleri, hastalığın tüberkuloz infeksiyonunun nadir rastlanan 

bir tipi olduğunu ileri sürülmüştür. Schaumann, sarkoidozun tüberkuloz 

basilinin aside dayanıklı olmayan bir şeklinden kaynaklandığını ileri sür

müştür(3 ). Pinner, sarkoidozun tüberkulozun kazeözleşmeyen bir şekli 

olduğunu savunmuştur( 4 ). Şimdi ise, birçok otorite, sarkoidozun klinik, 

epidemiyolojik ve radyolojik farklılıklarından dolayı tüberkulozdan ayrı 
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bir hastalık olduğunu kabul etmektedir(S). 

Chapman ve Speight, sarkoidozdan atipik mycobacteriumlara kar

şı hipersensitivitenin sorumlu olduğu ihtimalini araştırmışlardır. Sarkoidoz

lu hastaların % 90 ' ının serumunda atipik mycobacteriumlara karşı önemli 

miktarda antikor tesbit ederken bu oran kontrol grubunda % 30 olarak 

bulunmuştur(6). Diğer yandan, Deid ve Wolinsky klinik sarkoidozlu 29 has

tada atipik mycobacteriumlara karşı presipitan antikorlara rastlamamış

tır(7). 

Vaka kontrol protokolünü kullanarak Herf ve arkadaşları, sarko

idozlu hastaların sigara alışkanlıklarını kontrol grubuyla karşılaş tırmışl ar

dır(8) . Sigara içmeyenlerde sarkoidoz 4 misli fazla görülmekteydi. Diğer 

bir çalışmada, sarkoidoz ile sigara arasında zayıf negatif bağlantı bulundu. 

Sarkoidoz riski, özellikle zenci kadınlarda, artan sigara seviyeleriyle azal

maktaydı. 

Sigara içmeyen sarkoidozlularda, sigara içmeyen normallere 

göre azalmış oranda T8 (supressor) lenfositlere ve azalmış T4:T8 oranına 

rastlandı. Sarkoidozlu sigara içmeyenlerde bronkoalveoler lavaj sıvısında, 

IgA, C3 ve cr-antitripsin, fibronektin ve B2 makroglobulin artışı görülmüş

tür. 

PATOLOJİ: 

Histolojik olarak, etkilenmiş düğümlerin hepsinde kazeözleşme

yen granulomlar görülür. Bunlar, sıkışık kümeler oluşturmuş olan Lang

hans veya yabancı cisim tipi hücrelerdenoluşmuştur. N~diren, merkezi nek

roz mevcuttur. 

Kronik hastalıkta, granulomlar fibroz dokuyla sınırlanabilir veya 

hyalin fibroz nedbeyle sonuçlanabilir. Granulomlardaki diğer 2 özellik: 1-

Schaumann cisimcikleri olarak bilinen kalsiyum ve proteinden oluşan lami

ner birikimler, 2-Dev hücrelerin içindeki asteroid cisimcikler. Bunlar gra-
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nulomların yaklaşık % 60'ında bulunur. Bu mikroskopik özelliklerin hiçbiri 

sarkoidoz için patognomonik değildir. Çünkü asteroid ve Schaumann cisim

cikleri diğer granulomatöz hastalıklarda da görülebilir(lO). 

ORGAN TUTULUMU: 

Vücuttaki bütün organlar hastalıktan etkilenir. Lenf düğümleri 

hemen hemen tüm vakalarda tutulur. Tipik olarak, hastalığın akut döne

minde düğümler yumuşaktır, ilerlemiş vakalarda fibrotik olabilir. 

AKCİGER: 

Pulmoner granulomlar daha çok peribronchial, subplevral ve 

interlobüle r septal bağ dokusunda görülür. Kan damarları % 92 vakada 

tutulursa da klinikte pulmoner hipertansiyon nadirdir. 

Fizyolojik çalışmalarda restriktif tipte fonksiyonel değişiklikler 

görülür. Vital kapasite, residuel hacim ve total akciğer kapasitesi azalır. 

DiffUzyon kapasitesi, parankim infiltratı olmayan hiler adenopatili hasta

larda bile azalır. Gaz alışverişinde ağır anomaliler sık olarak görülür. 

Büyük ve küçük havayollarında obstruksiyon sarkoidozda olduk

ça sıktır. Anomali, aş~ğıdaki 3 faktörün biri veya birkaçından kaynaklana

bilir: Endobronchial granulomlar ve bronchiolit, fibroz ve havayollarındaki 

destek yapının hasar görmesi veya aktif alveoler ~akrofajlardan kimyasal 

mediatörlerin, komplementin ve anaflatoksinlerin serbestleşmesi. Sarkoi

doz hastalarında lavaj sıvısındaki histamin konsantrasyonu artmıştır. 

LENFATİK SİSTEM: 

Periferik ve diğer lenf düğümlerinin tutulması % 32-78 oranında 

görülür. Elefantiasis tipi lenfatik obstruksiyon çok nadirdir. 
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KARACİGER: 

Sarkoidoz hastalarının% 20'sinde karaciğer ele gelir fakat granu

lomlar hastalığın aktivite dönemine bağlı olarak % 63-87 oranında görülür

ler. Alkali fosfataz ve serum bilirubin seviyelerinde hafif yükselme sıktır, 

ağır sarılık ve portal hipertansiyon çok nadirdir. 

DALAK: 

Palpable dalak insidansı % 1-42 arasında değişir fakat splenom

galiye daha sık olarak otopside rastlanır. Splenik tutulma genellikle sinsi

dir, bazen bası veya hipersplenizm tablosu görülebilir. 

MYOKARD: 

Otopside, myokardial granulomlar sarkoidoz hastalarının % 

25'inde görülür. Granulomlar en sık sol ventrikill septumunu tutar. Aorta, 

pulmoner arter, vena cava superior ve pulmoner venler nadiren tutulur.G

ranulomların yer yer dağılımından dolayı, endomyokardial biopsinin yararı 

sınırlıdır. 

GÖZ: 

En sık görülen göz lezyonu granulomatöz uveittir . Akut uveitis 

spontan olarak temizlenebilir. Fakat ilerleyici uvea inflamasyonu iris ve 

lens arasında adhesyona, glokom, katarakt ve körlüğe neden olabilir. 

CİLT: 

En spesifik lezyon lupus perniodur. Ülserasyon nadirdir. 
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DİGER ORGANLAR: 

Herhangi bir organ tutulabilir . Böbrek tutulmas ı nefrotik send

rom, üremi ve renal yetersizliğe neden olabilir. Hiperkalsemi veya hiper

kalsiuri nefrokalsinoza veya semptomatik renal taşlara neden olabilir. 

Sarkoid granulomlar meninks, beyin dokusu, hipothalamus, hipo

fiz, medulla spinalis, kranial ve periferik sinirlerde bulunabilir. Tiroidit, 

Addison hastalığı, Sjögren sendromu ve sarkoidozdan oluşan sendrom 

TASS sendromu olarak bilinir(12). 

Hipergammaglobulinemi, supresor T hücrelerin fonksiyonundaki 

defekt, otoantikorların mevcudiyeti ile kendi antigenlerine karşı toleransın 

kaybolması ve uveitis,sarkoidoz patogenezinde otoimmun mekanizmanın 

önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

OTOİMMUN HASTALIKLAR VE SARKOİDOZ: 

Sarkoidoz ve kollagen vasküler hastalıklar arasında birçok ben

zerlikler bulunmuştur. Telium, sistemik lupus eritematosus vesarcoid ara

sındaki benzerlikleri bildirmiştir ve hipergammaglobulinemi ve retikuloen

dotelyal sistemde hyalin depositleri gelişiminin her iki hastalıkta da görül

düğünü göstermiştir(13). 

Periferik B lenfositleri ve null hücreleri sayısındaki artış, siste

mik lupus eritematosus ve sarkoidozda görülür. Kutanöz hassasiyet ve (in

vivo) mitogenlere lenfosit cevabı SLE ve sarkoidozda azalır. Positif ANA 

% 5-30 hastada, pozitif romatoid faktör % 20-40 hastada görülür. 

Hipergammaglobulinemi, organa özgül otoimmun hastalıklarda, 

örneğin Graves, idiopatik Addison hastalığı, Hashimoto tiroiditi, Sjögren 

sendromu, myastenia gravis, skleroderma, primer bilier sirozda da görülür 

ve bu hastalıklar sarkoidoz ile birlikte olabilirler( 14 ). Bunlara ilaveten 

immonolojik hastalıklardan otoimmun tiroidit , vitiligo ve pernisiöz anemi 
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de sarkoidoza eşlik edebilirler. 

Sarkoidoz ve otoimmun hastalıklarda ortak hematolojik anormal

likler mevcuttur ve en sık görüleni de trombositopenidir. 

Sarkoidoz hastalarında amiloidoz nadirdir, bulunduğu zaman 

immun reaksiyon ve hipergammaglubulinemiye bağlanabilir( 15) . 

KLİNİK ÖZELLİKLER: 

Klinik belirtiler, ırk, hastalığın süresi, doku tutulma derecesi ve 

granulomatöz aktiviteye bağlıdır. Sarkoidozlu hastaların 1/3'U, ateş, halsiz

lik, kilo kaybı gibi nonspesifik semptomlardan şikayetçidir. Bu semptomlar 

zencilerde beyazlara oranla daha sık görülür. Sarkoidoz, sebebi bilinmeyen 

ateşin nedeni araştırılırken ayırıcı tanıda gözönüne alınmalıdır . 

Hastaların 1/3-1/2'sinde dispne, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes 

darlığından şikayet vardır. Öksürük genellikle kurudur. Göğüs ağrısı retros

ternaldir. Bazen şiddetli olur ve kardiak ağrıdan ayırdedilemez. 

Sarkoidozlu % 90 hastada akciğerler tutulur. Göğüs filmine göre 

pulmoner değişiklikler sınıflandırılır: 

Evre O: Başlangıç dönemindeki hastalarda % 5-10 oranında veya 

hastalığın seyri sırasında normal göğüs filmi görülebilir. Bu hastaların bazı

sında Gallium-67 sintigrafisi, mediastinoskopi ve akciğer biopsisi granulo

matöz inflamasyon gösterebilir. 

Evre 1: Bilateral hiler lenfadenopati sarkoidozlu hastaların % 

50'sinden fazlasında görülür. Lenf düğümü büyümesi esas olarak bronko

pulmoner, trakeobronşial ve paratrakeal lenf düğümlerini içerir. Bilateral 

biler lenfadonepati özellikle eritema nodosumla birlikteyse akut reversible 

sarkoidoz belirtisidir. Bilateral hiler lenfadenopati ayırıcı tanısında pri

mer tüberkuloz, fungal infeksiyonlar, lenfoma ve bronkojenik karsinom 
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göz önünde bulundurulmalıdır. Tüberkuloz, coccidioidomikoz ve akciğer 

neoplasmlarında lenfadenit genellikle unilateraldir. 

Evre II: Bilateral biler lenfadenopati ve parankim infiltrasyonu. 

Hastaların yaklaşık 1/ 4'ünde ilk akciğer filminde biler lenfadenopati ve 

pulmoner infiltrasyon görülür. Genel kural olarak parankim tutulması 

değişkendir. Artmış lineer ve retikulonoduler akciğerden yaygın interstis

yel fibroza kadar değişiklik görülebilir. 

Evre III: Parankim infiltrasyonu. Hastaların % 15'inde hiler ade

nopati olmaksızın yaygın parankim infiltrasyonu görülür. Retikulonoduler 

görünüm en sık görülen röntgen bulgusudur. Nadiren yalnız noduler şekli 

görülebilir. İnfiltrasyon hemen daima bilateraldir. Apeks ve bazları genel

likle tutmaz. 

Evre IV: Irreversible fibroz ve bül oluşumu. Hastaların 1/S'inde 

fibroz gelişir. Bu dönemdeki pulmoner lezyonlar: Hiler retraksiyonla birlik

te irreversible fibroz, bronşektazi, bül oluşumu ve amfizemdir. Retraksi

yon genellikle posterior ve superiordur. Akciğer filmi, ilerlemiş tüberku

loz, silikoz veya kronik nonspesifik pnömoniye benzer. 

NADİR BELİRTİLER: 

Plevral efüzyon: Sağda veya solda olabilir. Bilateral görülmesi 

nadirdir . Plevra sıvısının değerlendirilmesi diagnostik değildir. Efüzyon, 

sarkoidozun başlangıç döneminde veya hastalığın seyri sırasında herhangi 

bir zamanda görülebilir. 

PNÖMOTORAKS: Yakaların % 2'sinde görülebilir. 

PLEVRA KALINLAŞMASI: Tam insidansı bilinmemektedir. 

Plevra hastalığının herhangi bir şekli hastaların % 35'inde görülür. 

K.ALSİFİKASYON: Hiler lenf düğümleri kalsifikasyonu % 5-10 

hastada görülebilir. 
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Bilgisayarlı Tomografi mediastinal ve hiler tutulma için sıklıkla 

kullanılmaktadır. Küçük izole granulomlar ve nodüller tomografide yuvar

lak opesiteler olarak görülebilir. 

DERİ: 

Sarkoidozlu hastaların % 25'inde cilt lezyonu görülebilir. Önem

li özgül lezyon lupus perniodur. Özgül olmayan lezyon eritema nodosum

dur. Diğer deri değişiklikleri alopesi, eritroderma, subkutan nodüller ve 

eri tema multiformedir( 17). 

Sarkoid cilt lezyonlarının en karakteristik olanı lupus perniodur. 

Bu lezyonlar daha çok burun, kulaklar, dudak ve gözde görülür. Daha sık 

olarak persistan sarkoidozlu kadın hastalarda görülür. Burun lezyonu sık

lıkla nasal mukozanın granulomatöz infiltrasyonu şeklindedir. Zenci hasta

larda en sık görülen cilt belirtisi makulopapuler döküntülerdir. 

Eritema nodosum akut sarkoidozun özellikle doğurganlık çağın

daki kadınlarda görülen belirtisidir. Ateş, halsizlik, periarthraljı eritema 

nodosumlu hastaların % 50'sinde görülür. Bu hastalarda spontan resolus

yon sık olduğu için nadiren kortikosteroid tedavisi gerektirir. 

PERİFERİK LENF DÜÔÜMLERİ: Yüzeye! lenfadenopati sarko

idozda sık görülür. En sık tutulan lenf düğümleri servikal, axiller, epitrok

lear ve inguinaldir. Lenfadenopati bilateraldir. Sarkoidozda lenf düğümle

ri ülsere olmaz. 

DALAK: 

Dalağın % 50'den fazla hastada sarkoid granulomla infiltre olma

sına rağmen klinikte palpable dalak insidansı sadece % 15'tir. Dalak büyü

mesi genellikle sessizdir. Fakat hastalık ilerledikçe basınç semptomları 

belirebilir. Sarkoidozda semptomatik dalak büyümesinin tedavisi kortikos

teroiddir. Medikal tedaviye cevap vermeyen hastalarda splenektomi indi-
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kasyonu vardır( 18). 

KARACİGER: 

Sarkoidoz hastalarının % 20'sinde karaciğer "palpable"dir. Fakat 

granulomlar hastalığın aktivitesine bağlı olarak % 60-87 oranında görülür. 

KALP: 

Kalp tutulması klinikte sarkoidoz hast a l arının % 5' inde görülme

sine rağmen otopside granulomlar % 27 vakada bulunmuştur( 19 ). 

Myokardial sarkoidozda en sık görülen inter ventriküler septum, 

sağ ve sol ventrikül duvarlarının granulomatöz t utulumundan kaynaklanan 

iletim bozukluğudur. Ritm bozukluğu ventriküler, supraventrikuler, atrial 

aritmile r şeklinde görülür(20). 

Sarkoidozda ani ölüm de gö rülebilir. Bu hastalarda otopsi bulgu

ları granulom ve fibrozla myokardin infil trasyonudur. 

Stein ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 80 hastanın 

40 'ında anormal EKG değişiklikleri gözlenmiştir . Bunla r içinde ritm bozuk

lukları, ST deviasyonları, T dalgas ı değişiklikleri mevcuttur(21). 

Thallium-201 ile sarkoidoz has t ala rının % 30'unda fo kal myo

kard defektleri gözlenmiştir. Haywood 30 hastanın 4'ünde (% 13) fok al sol 

ventrikül de fe kt leri t esbit etkmiştir. 30 hastanın 11 'inde (% 37) is t irahatte 

anormal myokard sintigrafisi görülmüştür(22) . 

BÖBREKLER: 

Sarkoidozda renal tutulma aşağıdaki mekanizmalardan birinden 

kaynaklanabilir: Hiperkalsemi, hiperkalsiuri , renal parankimin granuloma

töz infiltrasyonu, glomeruler hastalık veya granulomlara sekonder renal 
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arterittir. Sarkoidoz hastalarında renal granulom insidansı % 4-40'dir. 

TÜKRÜK BEZLERİ: 

Parotis bezi sadece % 6 hastada palpable olmasına rağmen subk

linik tutulma daha sıktır. Tc-99 m sintigrafisi ile tükrük hacmi ve amilaz 

seviyeleri ölçülerek gösterilebilir. Mediastinal sarkoidozlu hastaların % 

50'sinde minor tükrük bezlerinde granulomlar vardır. Parotis tutulması 

semptomatik veya asemptomatik olabilir. Ağız kuruluğu ile birlikte kronik 

parotis büyüklüğü kortikosteroid tedavisi gerektirir(21). Akut sarkoidozlu 

asemptomatik hastaların % 75'inde Ga-67 uptake'i olabilir. 

ÜST SOLUNUM YOLU: 

Sarkoidoz hastalarının % 5'inde larynks tutulması görülebilir. 

Granulomatöz lezyonlar epiglot, aryepiglotik kıvrımla r, a rytenoid kıkırdak· 

ta görülebilir. 

ENDOKRİN BEZLER: 

Sarkoidozda en sık tutulan endokrin glandlar: hipofiz ve hipotha· 

lamustur. Yüksek prolaktin seviyesi hipothalamik sarkoidozun hassas bir 

göstergesidir. 

ÜREME ORGANLARI: 

Epididim ve testis, erkeklerde en sık tutulan üreme yapılarıdır. 

Sarkoid epididimitte ağrısız unilateral veya bilateral nodüler şişme mevcut

tur, unilateral şişme daha sıktır. 

Kadınlarda granulomlar üreme sisteminin herhangi bir organın 

da olabilmekle beraber uterus en sık tutulan organdır. 
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LABORATUAR BULGULARI: 

KAN: 

Sarkoidozda gerçek anemi insidansı % S'tir. Hemolitik anemı 

nadirdir. Eritrosit sedimantasyon hızı 2/3 hastada yüksektir fakat bu bulgu

nun tanıda veya prognozda değeri yoktur. 

KALSİYUM: 

Hiperkalsemi sarkoidozun herhangi bir safhasında görülebilir . 

Sarkoidozda hiperkalsemi sıklıkla yüksek angiotensin converting enzimle 

birliktedir. 

ANGİOTENSİN CONVERTİNG ENZİM (ACE): 

Angiotensin converting enzim, sağlıklı bireylerde Angiotensin 

I'in II'ye dönüşümünü katalize eder ve bradikinini inaktive eder. Enzim 

esas olarak pulmoner kapiller endo tel hücrelerinde ve proximal renal t ubu~ 

!usların epitel hücrelerinde bulunur. 

Sarkoidozda serum ACE seviyesi % 60 hastada yüksektir. ACE 

aktivitesi biler adenopati ve pulmoner infiltrasyonu olan hastalarda, yalnız 

biler adenopatili veya pulmoner infiltrasyon ve fibrozlu hastalara göre 

daha yüksektir . 

Ekstrathorasik sarkoidozda da test pozitiftir. ACE seviyesi vücut

taki granuloma yükünü gösterir, çünkü granulomlar epiteloid hücrelerden 

kayna klanına kta dır( 22). 

ACE'nin diagnostik değeri sınırlıdır, çünkü testin yanlış negatif 

oranı % 40, yanlış pozitif oranı % lO'dur. Bu test hastalığın takibinde fay

dalıdır. 
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IMMUNOLOJİ: 

Kutanöz gecikmiş t ip hipersensitivite depresyonu sarkoidozun en 

belirgin immunolojik özelliğidir . Kutanöz a nerji hastalığın aktivitesiyle ilgi

li değildir ve immun bozukluk klinik ve röntgenolojik iyileşmeye rağmen 

devam edebilir. 

LENFOPENİ VE HELPER/SUPRESSOR T LENFOSİT ORANI: 

Sarkoidozda kutanöz anerji, immun efektör lenfositlerin yeterli 

olmamasındandır. Lenfopeni hastalığın belirgin özelliğidir . Monoklonal 

antikorlarla helper / supressor hücre oranı değerlendirilebilir. Normalde 

periferik kanda bu oran 1.8/ 1 'dir. Düşük aktiviteli sarkoidozda bu oran 

daha düşüktür (1.4/1), yüksek intensiteli alveolitte çok düşüktür (0.8/1). 

H elper/supressor hücre oranı doku granulomları yerinde olduk

ça yüksektir (0.5/1). 

HUMORAL CEVAPLAR VE İMMUN KOMPLEKSLER: 

Hipergammaglobulinemi hastaların % 50'sindegörülür ve zenci

lerde daha s ıktır. Dolaşımda kompleksler akut sarkoidozlu hastaların yakla

şık % 50'sinde özellikle eritema nodosumluhastalardı görülür. Kronik has

talıkta immun kompleksler daha az sık olarak görülür. 

KVEİM TESTİ: 

Sarkoidozda, insan sarkoid dalak veya lenf düğümlerinden elde 

edilen suspansiyonun intrakutan enjeksiyonu sonucu 2-6 hafta içinde nodül 

oluşur. Nodülden alınan biopsi sonucu karakteristik kazeözleşmeyen granu

lomatöz reaksiyon görülür. 
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BRONKOALVEOLAR LAVAJ: 

Sigara içmeyen normallerde alveolar hücrelerde % 93 + 3 alveo

lar makrofajlar, % 7 + 3 lenfositler ve % 1 'den az polymorfnüveli lökositler 

görülür. Sigara içen normallerde polimorfnüveli lökosit % 2'den % S'e 

çıkar . Aktif sa rkoidozlu hastalarda T lenfosit sayısında önemli artış görü

lür. 

TANI: 

Akciğerde T/B lenfosit oranı 18:1, kanda T/B oranı 3:1' dir. 

Sarkoidoz tanısı için gerekli kriterler: 

1- Uygun klinik veya radyografik belirti veya her ikisi. 

2- Histolojik tetkikte kazeözleşm iş granulom. 

3- Özel kültür ve boyalarla negatif sonuçlar (örneğin balgam 

veya doku biopsi örneklerinde aside dayanıklı basil veya fu ngus bulunma

ması) . 

TEDAVİ: 

İndikasyonları: Tedavide kortikosteroidler genellikle faydalı 

görülmüşse de ind ikasyonları, maksimum etkili doz ve süre konularında 

görüş birliği yoktur. 

NÖROSARKOİDOZ: 

Klinikte s inir sist emi tutulması sarkoidoz hastalarının % lO ' un

dan azında görülmesine rağmen subklinik nörosarkoidoz in sidansı çok 

daha yüksektir (23) . Sarkoidoz daha çok beyin tabanını tutar. Nörolojik 

belirtiler kranial sin ir felçleri ve menenjit tir . 
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SARKOİDOZDA İNFEKSİYONLAR: 

Sarkoidozda bakteriyel, viral ve fungal infeksiyonlar genel popu

lasyona göre daha yüksek değildir(24 ) . Sarkoidozda tüberkuloz görülme 

insidansı % l 'den azdır. Aspergilloma sarkoidozda sık görülen komplikas

yondur. 

ÇOCUKLARDA SARKOİDOZ: 

Sarkoidoz çocuklarda sıklıkla görülür. Cilt döküntüsü, uveit, len

fadenopati ve pulmoner tutulum görülen çocukta ayırıcı tanıda göz önüne 

alınmalıdır. Çocuklarda prognoz, erişkinlere göre daha olumludur(25). 

SARKOİDOZ VE EKLEMLER: 

Sarkoidozdan e n sık etkilenen eklemle r: dizler, bilekler ve elin 

küçük eklemleridir. Etkilenen eklemler şiş, ağrılı ve hassastır. Özellikle 

kronik hastalarda eklem tutulması aşağıdaki klinik t iplere bölünebilir(26): 

geçici migratuar art ralj i, migratuar poliartrit, kronik persistan poliartrit 

ve sakroiliak ossöz ankilozdur. 
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GALLIUM 67 StNTtGRAFtSt 

Gallium, periodik sistemde grup IIl-A elementidir. Gallium-67, 

Zn 68'in proton bombardımanı ile oluşur. Elektron yakalama ile yarılanır 

ve stabil Zn 67'ye dönüşür. Yarı ömrü 78 saattir. 

Gamına ışınlarının enerjileri : 

93 Kev (% 38), 184 Kev (% 24) ve 393 Kev (% 4) dir. 

Gallium sitratın toksik dozları gastrointestinal traktusu, böbrek

leri, hematopoetik sistemi ve lenf düğümlerini etkiler. Gallium sitrat oral, 

s.c veya i.m iyi absorbe olmadığından i.v verilmelidfr. 

Absorbe olan Gallium'un çoğu esas olarak transferrin ve haptog

lobin olmak üzere plasma proteinlerine bağlanır. Plasma proteinlerine bağ

land ığı için plasma klirensi yavaştır. İlk 24 saat içinde aktivitenin % 

10-25 ' i böbrekten atılır. Diğer % l O'u bir hafta içinde barsak mukozası ve 

gaitayla atılır. Geriye kalan % 65' i de vücutta dağılır(27) . Biyolojik yarı 

ömrü yaklaşık 25 gündür. 

Demir, transferrinin bağlanma yeri için gallium ile yarışır. eğer 

fazla miktarda demir, Gallium-67' den önce veya birlikte verilirse Galli

um-67'nin doku lokalizasyonu inhibe olur ve üriner atılımı artar(29). Nor

mal sintigrafi süresinde i.v injeksiyondan 48-72 saat sonra gallium en yük

sek konsantrasyonda iskelette (% 24) olmak üzere karaciğerde ( % 5), böb

rekte (% 2) ve dalakta (% 1) da konsantre olur. 

Gallium asid pH'da laktoferrine bağlanır. Bu proteini içeren 

dokularda ve sekresyonlarda yani lakrimal glandda, gözyaşı, tükrük bezi, 

nazofarenk, dalak, kemik iliği ve barsakta tutulur. Nötrofil lökositlerde de 

laktoferrin bulunur. Laktoferrin ve transferrinin karaciğerde metabolize 

·olması galliumµn yüksek hepatik konsantrasyonundan sorumludur. 
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TÜMÖR LOKALİZASYONU: 

Gallium tutulumunda tümör canlılığı, yüksek tümör vaskülarite

si, enflamasyona bağlı hiperpe rmeabilite , tümör histiositler tarafından 

biriktirilme gibi birçok lokal faktörün etkili olduğu önerilmişt ir. 

Gallium tutulumu ile DNA muhtevas ı arasında belirgin bir ko re

lasyon vardır: Gallium-67 tutulumu ile habaset derecesi arasında pozitif 

korelasyon düşünülmektedir. 

Larson' un gallium ve demirin tümör tutulumu ile ilgili transfer

rin reseptör hipotezi mevcuttur. Bu görüşe göre: 

1- Metaller transferrine ekstaselluler aralıkt a bağlanır . 

2- Metal transferrin kompleksi, hücre yüzeyindeki transferrin 

reseptörlerine bağlanır. 

3- Kompleks, hücre membranından lizozomlara geçer. 

4- Metal, transferrinden ayrılır ve lizozom moleküllerine bağla-

nır. 

Bütün ileri sürülen mekanizmalarda ortak görüş Gallium-67'nin 

demir analoğu olarak etki yapmasıdır. Tümör hücreleri içindeki Galli

um-67'nin büyük bir oranı ferritine bağlıdır. Ferritin, lenfomada yüksek 

konsantrasyonda bulunduğu gibi dalak, karaciğer, gastrointestinal mukoza 

ve kemik iliği gibi dokularda da normal olarak bulunur(30). 

INFLAMATUAR LEZYONLARDA GALLİUM LOKALİZASYONU: 

Gallium-67, inflamatuar olayları göstermekiçin de kullanılablir. 

Gallium-67 biyolojik olarak ferrik ion analoğu gibi etkilidir. 

İnflamatuar olaylarda, Gallium-67 lokalizasyonunda lökositler 

önemli rol oynar. Gallium ya transferrine bağlı olarak ya da ionik halde, 

inflamasyon bölgesindeki kapiUerin gevşek endotelial birleşim yerlerinden 

difüze olur ve ekstrasellüler sıvı aralığına geçer. 



20 

Inflamatuar olaylarda bu bölgede iki tip demir bağlayan bileşik 

mevcuttur. Bunlardan biri lökositler tarafından yapılan laktoferrin diğeri 

de bakterile r tarafından üretilen sideroforlardır. 

Laktoferrin lökositlerin sekonder granüllerinde bulunur ve 

demir ionuna yüksek afinitesi vardır. Fizyolojik rolü, bakteri gelişmesini 

önlemek için serbest olan ferrik ionunu bağlamaktır. İnflamasyon yerinde 

laktoferrin serbestleşince bir kısım lenfosit ve doku makrofajlarının yüzeyi

ne bağlanır. 

Laktoferrinin galliuma afinitesi nötral ve asid pH'da transferri

ne oranla daha yüksektir. Transferrine bağlı olan gallium, laktoferrin mev

cudiyetinde laktoferrine doğru göç eder. 

Bakteriler ve diğer patogen mikroorganizmalar da direkt gallium 

tutulumuna sebep olurlar. bu tutulmanın nedeni sideroforlardır. Bu düşilk 

ağırlıklı moleküller ferrik ionuna bağlanır ve intrasellüler bağlanmayı 

kolaylaştırır. Sideroforlar mikroorganizmaların hücre yüzeyinde bulunur. 

Demir, siderofora bağlandığı zaman, demir hücreye sitokrom oksidaz trans

port sistemiyle dahil edilir{31 ). 

GALLİUM-67 SİNTİGRAFİ İNDİKASYONLARI: 

Bilinmeyen bir yerde tümör aranması, 

Kanser evrelendirilmesi, 

İnfeksiyon kaynağı araştırılması, 

İyi huylu ve habis kitleler arasında ayırıcı tanı, 

Tümörün tedaviye cevabının araştırılması. 

GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ: 

Gallium sitrat erişkin dozu 35 mCi (10-20 MBq) veya 50 

µCi/kg'dır. Bazı ·çalışmalarda total 10 mCi olmak üzere 100 µCi/kg verile

bilir. Hastalar 48 ve 72 saat sonra çekime çağrılır. İnflamasyonlarda 6 saat~ 
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lik çekim gereklidir. Barsak aktivitesini elimine edebilmek için katartikler 

tavsiye edilir. 

Medium veya yüksek enerji kollimatörü kullanılır. 93, 184 ve 300 

Kev olmak üzere triple peak'e ayarlanır . 

Tümör görüntülemede 10 mCi Ga-67 sitrat dozu kullanılır. pelvis 

aktivitesinin kalıcı olup olmadığını tesbit edebilmek için 4., 5., 6. hatta 10. 

güne kadar çekim yapılabilir. Çekim öncesi barsağı temizlemek gerekir. 

GALLIUM-67 BIODİSTRIBUSYONU: 

BAŞ-BOYUN 

Normal olarak gallium, kafatasının yumuşak dokusunda, kemik 

yapılarında ve kafatasının kemik iliği boşluğunda dağılır. Anterior projeksi

yonda nasal bölgede, posterior projeksiyonda occipital bölgede aktif yoğun

luk görülür. Lakrimal glandlar Gallium-67'i muhtelif oranlarda konsantre 

eder ve bu görünüm anterior projeksiyonda belirgindir. 

Gallium sintigrafisinde bariz tükrük bezi tutulumu normal değil

dir. Sıklıkla servikal radyasyondan sonra, tüberküloz ve sarkoidozda görü

lür. Sarkoidozlu hastalarda görülme oranı % 33'tür(32). 

THORAKS: 

Az miktarda gallium kostalar, vertebra ve skapulada normal ola

rak tutulur. Sternumdaki belirgin gallium tutulumu tümörü taklit edebilir. 

Timusta gallium değişik yoğunluklarda tutulur. Bu durum değer

lendirmeyigüçleştirdiğinden dolayı çocuklarda mediastinal kitlelerin değer

lendirilmesinde gallium sintigrafisi önerilmez. Timus tutulumu sistemik 

kemoterapiyle de ilgilidir. Lenfangiografiden sonra belirgin akciğer tutulu

mu görülebilir(33 ). 
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Meme tutulumumenarjda, östrojenik ajanlar etkisiyle, laktasyon

da, gebelik ve jinekomastide görülebilir. Ayrıca Reserpine, Tofranil, Fenot

hiazine gibi ilaçların etkisiyle de simetrik olarak artmış tutulum görülebi

lir. 

ABDOMEN: 

Galliumun dalak ve karaciğerde fizyolojik tutulumu habis tutul

ma süphesinde güçlük çıkarabilir. Karaciğerde gallium konsantrasyon dere

cesi serum transferinin demir ile saturasyon derecesine bağlıdır. Demir 

bağlama ne kadar yüksekse hepatik gallium tutulumu o kadar düşüktür. 

Böbrekler infeksiyondan sonra ilk gün içinde en yüksek konsan

trasyona sahiptir ve normal olarak 48 ve 72 saat sonra görülmez. Aşağıda

ki durumlarda geç imajlarda böbrekler görülebilir: 

Böbreklere tümör infiltrasyonu, akut piyelonefrit, nefrolithiasis, 

akut tubuler nekroz, rejeksiyon, amyloidoz ve sarkoidoz. 

Bleomycin, cins-platinum ve vincristine normal gallium dağılımı

nı değiştirir. Bundan dolayı kemoterapi gören hastaların sintigrafileri dik

katle incelenmeldir. 

İSKELET: 

Normalde Gallium-67 konsantrasyonu omuzda, uzun kemiklerin 

epifizinde, dirseklerde, kalça ve dizlerde fazladır. Yoğun iskelet konsan

trasyonu kronik anemi ve artmış eritrosit üretimindegörülür. 

Kemik iliğinin lösemi tarafından infiltrasyonu, lenfoma ve solid 

tümörlerde yoğun tutulum görülür. Diğer nadir nedenler arasında hiperpa

ratiroidi ve renal osteodistrofi sayılabilir. 
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KARSİNOMDA GALLİUM-67: 

Lenforetikuler neoplasmlar: Lenfomalı hastalarda hastalığın 

evrelendirilmesinde ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde Gallium-67 

kullanılır . Lenfomanın değerlendirilmesinde Gallium-67'nin hassasiyeti 

hücre tipi ve lezyonun yerine bağlıdır. Hodgkin ve histiositik lenfomada 

tanı değeri daha fazladır(34 ) . 

Gallium-67 ile, 1 cm'den küçük lezyonlar görülemez, 2 cm'lik lez

yonların sadece % 25'i görülebilir. lezyonun çapı 2 cm'den 5 cm'ye kadar 

büyüdükçe hassasiyet de artar. Lezyonun çapı 5 cm'den büyüdükçe pozitif 

gallium sintigrafisi görülme ihtimali azalır. Bunun nedeni tümör büyüdük

çe kanlanmanın yetersiz kalması ve sant ral nekroz gelişmesidir. N ekrotik 

doku Gallium67'yi konsantre etmemektedir . 

Lenfomanın anatomik yeri de Gallium-67 hassasiyetini etkiler. 

Mediastinal hast alıkta Gallium-67 hassasiyeti % 96, özgüllüğü % 80'dir. 

Bu bölgede gallium, radyoloj ik tetkiklerden üs tündür. 

Servikal ve diğer yüzeye! lezyonlarda hassasiyet ise sadece % 83, 

abdomen ve pelviste hassasiyet ise sadece % 60'tır. 

Lenfomanın .intraabdominal nodal tutulumunda gallium ile ult ra

sound mukayese edilmiştir(35). Bracko tarafından yapılan çalışmada nodal 

tutuluma, ultrosound ile % 87.5, Gallium-67 ile % 82 ve lenfangiografi ile 

birleştirildiğinde bu oran % 97'ye çıkmıştır. 

Hepatik ve/veya splenik tutulmanın gösterilmesi güçtür, çünkü 

gallium bu organlarda normal olarak tutulmaktadır . 

Aşağıdaki durumlarda Gallium-67 sintigrafisi önem kazanır : 

a) Lenfoma şüphelenildiğinde biopsi yerini göstermek için, 

b) Evrelendirme laparatomosinin kontraendike olduğu vakalarda 
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evrelendirme için, 

c) Terapi sonrası bu hastalığın seyrini takip etmek için, 

d) Burkitt lenfomasını takip etmek için, 

Tedavi sonrası gallium tutulumu değişikliği tümörün terapiye 

cevabının kantitatif indeksidir. Tedaviden hemen sonra tümör tamamen 

ortadan kalkmasa bile gallium tutulumu supresyona uğrayabilir. Tedavi son

rası tümör yerinde gallium tutulumu devam ederse residuel tümör dokusu 

mevcuditeyitini gösterir . Bu dönemde pozitif sintigrafi negatif sintgrafiye 

oranla daha güvenilirdir. 

JUVENİL LENFOMA 

Mediastinal lezyonların değerlendirilmesinde gallium sintigrafisi

nin hassasiyet i yüksekt ir. Çocuklarda normal t imus dokusu da gallium tutu

lumu gösterebil eceğinden timus bölgesindeki aktivite tümör metastazı ola

rak değerlendirilmemelidir. Periferik nodal tutulmada Gallium-67 hassasi· 

yeti % 79'dur. 

Çocuklarda gallium sintigrafisinin abdomende hassasiyeti yüksek

tir, çünkü çocuklarda erişkinlere göre barsakta birikim daha azdır. 

Dalak tutulmasını gösteren en önemli kriter, normal büyüklükte

ki dalakta karaciğere oranla aktivitenin daha yoğun olarak tutulmasıdır. 

Gallium-67, çocuklarda lenfangiografi yerine kullanıla bilir. 

Çocuklarda, erişkinlerde de olduğu gibi Gallium-67 lenfagiografi ile birlik

te uygulandığında yapılan lenfoangiografiden sonra anormal akciğer tutulu

mu görülebilir. Bu sebeple Gallium-67 sintigrafisi lenfangiografiden sonra 

önce yapılmalıdır. 
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AKCİGER KANSERİ: 

Normalde Gallium-67 akciğerde düşük konsantrasyonda tutulur. 

Böylece anormal tutulum kolaylıkla tanınabilir. Hassasiyetin yüksek olması

na karşılık özgüllük düşüktür . Selim akciğer lezyoları da yaklaşık % 50 ora

nında aktivite tutmaktadır. Genellikle sarkoidoz ve inflamatuar lezyonlar

da karsinoma oranla daha fazla tutulum görülür(36). 

Pulmoner karsinomların bütün tiplerinin Gallium-67'ye yüksek 

afinitesi vardır. Yalancı negatif sonuçların en sık nedenleri: Tümör büyük

lüğünün 1.5-2 cm.'den az olmas ı, sağ alt lobdaki lezyonların gör ülmesini 

önleyen hepatik aktivite, tümör degenerasyonu ve nekroz veya s itostatik 

ilaçların yakın zamanda uygulanmış olmasıdır. 

Tümör büyüklüğü pulmoner karsinomların Gallium-67 ile değer 

lendirilmesinde önemlidir. 1.5 cm.'den küçük lezyonlar görülemez. Radyog

rafide primer akciğer t ümörlerinin t anınmasında resolusyon 1.5 cm. oldu

ğu için radyografi tercih edilmektedir . 

Pulmoner karsinomlarda mediastinoskopiye karar vermek için 

gallium sintigrafisi gerekir. Primer akciğer karsinomu ve mediasten galli

um konsantre ettiği zaman gallium sintigrafisi hassas iyeti % lOO ' dür. Yani 

negatif sintigrafi mediastinoskopide tümörün görülmeyeceği anlamına 

gelir . 

Fosburg'un çalışmasıda Gallium-67, mediastinal tomografiye 

(% 81) ve radyolojik tetkike (% 75) oranla daha hassas bulunmuştur(37). 

Higashi'nin çalışmasında, akciğerde Gallium-67 tutulumunun, 

metastaz insidansı ile bağlantılı olduğu bulunmuştur. Tümörde Gallium-67 

birikimi ne kadar fazlaysa metastaz insidansı da o kadar yüksektir(38 ). 

Suprese Gallium-67 tutulumu kemoterapi veya radyoterapiden sonra görü

lebilir. 
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HABiS MELANOM: 

Habis melanomlu hastaların% 54'ünde pozitif Gallium-67 tutulu

mu görülmüştür. Yalancı pozitif sintigrafi nadirdir fakat yalancı negatif 

sintigrafi lezyonların % 45'inde görülmüştür. Bunun nedeni bu lezyonların 

2 cm.'den küçük olmasıdır. 2 cm.den büyük lezyonlar % 75 tesbit edilebilir

ken 2 cm.'den küçük lezyonlar sadece% 11 vakada gösterilebilmiştir. 

Gallium-67 sintigrafisi ile muhtelif organ metastazları tesbit edil

miştir. Tüm kemik lezyonları görülürken, lenf düğümlerine metastaz % 60 

vakada cilt ve subkutan tümörler % 50 vakada tesbit edilmiştir . 

Pozitif singitgrafi kesin olarak metastatik yayılımı gösterir fakat 

negatif sint igrafi metastaz varlığını ekarte etmez. 

Gallium-67 ile yapılan SPECT çalışmasında hassasiyet % 82'ye, 

özgüllük % 99'a çıkmıştır. 

PRIMER HEPATOM: 

Karaciğerde kitle lezyonlarında Tc-99m sülfür colloid tercih edi

len metod olmasına rağmen özgüllüğü düşükdür. Gallium-67 sintigrafisi, 

hepatom tanısı için gereklidir. Hepatom, Tc-99 colloid ile karaciğer sintig

rafisinde hipoaktif alan olarak görülür. Bu alanın Gallium-67 tuttuğu 

durumlarda hepatom düşünülmelidir. Hepatik lezyonda Gallium tutulumu, 

Tc-99 m sülfür colloid sintigrafisi olmaksızın yalnız Gallium-67 ile karaci

ğer lezyonları yeterince değerlendirilemez. Gallium-67 sintigrafisi hepa

tom için özgül olmamasına rağmen riskli hastalarda biopsiyi yönlendirmek 

açısından önemlidir. 

N Ö RO BLASTO MA: 

Nöroblastomların Gallium-67 tutuşu değişkenlik gösterebileceğin

den bu tümörlerin tanı ve evrelendirilmesinde Gallium-67 sintigrafisiyle 



27 

güvenilir sonuç alınamamaktadır . Fakat nöroblastom hastalarında Galli

um-67 tutulumunun prognostik değeri vardır. Primer tümör ve metastazlı 

vakalarda radyonüklidin bariz tutulumu görülür. Yoğun tutulum görülen 

hastalarda prognozun kötü olmasına karşılık normal veya az aktivite tutulu

mu görülen hastalarda yaşam süresi daha uzundur. 

KEMİGİN PRİMER TÜMÖRLERİ VE KIKIRDAK: 

Kemiğin primer tümörlerinde Gallium-67 hassasiyeti yüksektir 

fakat kemik sintigrafisine üstün değildir. Kemik tümörünün tabiatını gös

termede gallium sintigrafisi faydalıdır. Bir seri çalışmada habis kemik has

talarının tümünde gallium sintigrafisi bariz pozitif olarak bulunmuş

tur( 40). 

Gallium-67 sintigrafisi Paget sarkomunda da değerlidir . Bir has

tanın kemik sintigrafisinde aktivite tutulumunun bir bölgede azalmasına 

karşılık bu bölgede düzensiz Gallium-67 tutulumunun görülmesi sarkom 

ihtimalini arttırmaktadır. 

BAŞ VE BOYUN TÜMÖRLERİ 

Gallium-67 sintigrafisi kronik maxiller sinuziti maxiller habaset

ten ayırd etmekte kullanılır. Tüm squamöz hücreli karsinomlar ve diğer 

habis maxiller sinus tümörleri, gallium sintigrafisinde kuvvetli pozitiftir. 

Buna karşılık kronik sinuzitli hastalarda gallium sintigrafisi negatiftir. 

TİROİD TÜMÖRLERİ: 

Tiroid tümörlerinde Gallium-67 tutulumu tümörün histolojik tipi

ne bağlıdır. Tiroid karsinomunda Gallium-67'nin hassasiyeti sadece % 40'

tır ve pozitif lezyonların çoğu anaplastiktir. Anaplastik karsinomda Galli

um-67 hassasiyeti % 90'dır. 
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BEYİN TÜMÖRLERİ 

Gallium-67 sintigrafisi, primer ve metastatik beyin tümörlerinin 

değerlendirilmesinde kullanılır. Primer beyin tümörlerinde tanı % 80-93, 

metastatik beyin lezyonlarında % 82 oranında konabilmesine rağmen galli

um sintigrafisinin tomografi veya Tc-99 m'e üstünlüğü yoktur. 

TESTİSTE HABASET: 

Gallium-67, testisteki habasetin tesbitinde faydalı değildir. Galli

um testisin inflamatuar hastalıklarında da tutulur. 

Lenf düğümlerinin tutulduğu durumlarda Gallium-67 kontrast 

lenfangiografiye oranla daha güvenilir sonuç vermektedir. Gallium ile 

nodal tutulum % 92 doğruluk ile tesbit edilmiştir. Nodal hastalığın yayılma 

derecesini tayin ederek radyasyon portları yönlendirilebilir. Metastazların 

gallium tutuşu hücre cinsine göre değişir. 

GENİTOÜRİNER KARSİNOMLAR: 

Genitoüriner tümör ve metastazları göstermede Gallium-67 has

sasiyeti düşüktür (% 50'den az). 

Primer hipernefromda sadece % 26 oranında tanıya götürür. 

Diğer yandan, hipernefromun metastazlarının değerlendirilmesinde galli

um hassasiyeti % 86'dır. 

Pelvik hastalıklarda gallium ile ultrason bir arada değerlendiril

melidir. Pelvik bir kitlenin selim veya habis olduğu ultrason ile tam olarak 

değerlendirilemez. Eğer klinik olarak infeksiyon ekarte edilirse pelvik kit

lenin gallium tuttuğu durumlarda habaset düşünülmelidir. 
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MEME KARSİNOMU 

Erişkin kadında Gallium-67 normal olarak me me dokusunda 

tutulduğu için meme karsinomunda Gallium-67 güvenilir değildir . 

MAS OTEL YOMA: 

Gallium sintigrafisi, habis ve selim plevra hastalığı ve asit ile 

peritoneal masotelyoma ayırıcı tanısında değerlidir. 

LÖSEMİ 

Gallium-67'nin sıçan lösemik hücrelerinde lizozoma benzer cisim

cikler tarafından tutulduğu gösterilmiştir. Akut lösemili hastalarda gallium 

sintigrafisinin faydalı olabileceği ileri sürülmüştür. Bu hastalarda çocuk ve 

erişkinlerde uzun kemiklerde artmış Gallium-67 tutulumu tesbit edilmiştir. 

Anormal kemik tutumunun kemik iliği durumu ile ilgili olabileceği düşünül

müştür. Kemik iliğinde blastların hakim olduğu durumlarda kemikte artmış 

tutulum mevcuttur. 

Tedavi sonrası gallium'un biodistribusyonunun tanınması önemli

dir. Boynun ışınlanmasından sonra belirgin tükrük bezi tutulumu radyas

yon sialadeniline bağlıdır. 

Akciğer veya mediastinal neoplasmlı hastalarda radyoterapiden 

hemen sonra yaygın akciğer tutumu görülebilir. Gallium'un akciğerde dif

füz tutulumu sitotoksik veya immunosupresiv tedaviden sonra görülebilir 

ve bu Pneumocytis carinii gibi fırsatçı akciğer infeksiyonunu veya kemate

rapötik ajanlar sonucu pulmoner toksisiteyi gösterebilir. 

Gallium-67 injeksiyonundan önce antineoplazik ajan verilmesi 

oldukça özgül Gallium-67 dağılımına neden olur: Tümör ve yumuşak doku 

tarafından Gallium tutulumu suprese olur, kemikte birikim ve renal radyo

aktivite artar( 41). 



30 

GALLIUM-67 VE İNFEKSIYON: 

lntraabdominal abse tesbitinde gallium % 90 hassasiyet ve özgül

lüğe sahiptir. Gallium ile abse, sellülit ve peritonit gösterilebilir. Klinikte 

sepsisin yerinin lokalize edilemediği durumlarda gallium ilk tercih edilme

si gereken tetkiktir. 

KEMİK 

Gallium, akut ve kronik osteomyelitte, eklem ve disk infeksiyon

larında kullanılır(42). Akut osteomyelit tanısında gallium % 100 hassastır. 

Sakıncaları : radyonüklid verildikten sonra 24 saat k~dar geç bir süre için

de görüntü alınması, yumuşak doku ile kemik aktivitesinin karışabilmesi 

sonucu yalancı pozitif sonuç alınması ve hastaya yüksek doz verilmesidir. 

Gallium-67 sintigrafisi akut infeksiöz orijinli olmayan inflamatu

ar eklem hastalığında yalancı pozitif sonuç verebilir. 

Gallium-67 kronik osteomyelit tanısında da kullanılabilir. Hassa

siyet ve özgülük akut osteomyelite oranla düşüktür. 

Kemikte gallium sintigrafisinin pozitif sayılabilmesi için kriter: -

gallium tutulumunun, kemik sintigrafisindeki radyonüklid tutulumuna eşit 

veya daha fazla olmasıdır. 

Aşağıda durumlarda Gallium-67 ile kemik sintigrafisi bir arada 

değerlendirilmelidir : diabetik hastalarda kronik osteomyelit şüphelenildiği 

durumlarda, kemik fraktürleri olan hastalarda, kemik reinfeksiyon şüphele

nilen hastalarda ve osteomyelit tedavisinde antibiotik etkinliğinin gösteril

mesinde. 
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AKCİGER: 

Gallium-67 sintigrafisi, immun yetersizlik görülebilen hastalarda 

Pneumocytis ca rin i ve cytomegalovirus gibi fırsa tçı infeksiyonların erke n 

teşhisinde önemlidir. İdiopathik pulmone r fibröz evrelendi r ilmeside de 

Gallium-67 kullanılabilir. Sarkoidoz aktivitesi tayinind e Gallium-67 sintig

rafisi kullanılmaktadır. Gallium tutulumu ile angiotensin conver ting e nzim 

ve lavaj sıvısındaki lenfosit sayısı arasında bağlantı bulunmuştur( 43 ). Galli

um tutulumu aktif alveolit ile direkt orantılıdır. 

SELİM HASTALIKLAR 

Aşağıdaki durumlarda gallium konsantrasyonu görülebilir: Akut 

pyojenik abseler, osteomyelit, mastit, amiloidoz, aktinomikoz, kolanjit , 

demir dextran injeksiyon yerleri, yumuşak doku radyasyonu, myoka rd 

infarktüsü, endokardit, pankreatit. 

Gallium birikimi cerrahi müdahaleden haftalarca sonra dahi 

görülebilir. 

Gallium tutmayan lezyonlar: Selim neoplasmlar , me me, karaci

ğer ve tiroidin kistik hastalığı, siroz, hemanjiom, inaktif sarkoidoz ve 

tübe rküloz, reakt if lenfadenopati, ensephalit ve pulmoner e mboli. 
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SARKOİDOZ VE GALLİUM-67 SİNTiGRAFİSİ 

Noninvasiv bir teknik olan Gallium-67 sintigrafisi ile tutulan 

organlar gösterilebilir, inflamasyon aktivitesi ile ilgili bilgi edinilebilir ve 

antienflamatuar tedaviye yanıt açısından prognostik göstergedir. 

THORASİK SARKOİDOZ: 

Hastalıkta morbidite ve mortalitenin en sık nedeni alt solunum 

yolu tutulmasıdır. Hastaların en az % 90'ında pulmoner belirtiler vardır. 

Sarkoidoz hastalarının çoğunda Gallium-67 sintigrafisi pozitift ir. Akciğer 

parenkiminde anormal gallium tutulumunu tanımak kolaydır, çünkü normal

de gallium alveolar yapılarda tutulmaz. Fakat anormal Gallium-67 tutulu

mu karsinom, infeksiyonlar, hipersensitivite pnömonisi, pnömokonyoz ve 

lenfoma gibi birçok akciğer hastalığında görülebilir . Bundan dolayı pulmo

ner sakroidoz tanısında yalnız Gallium-67 sintigrafisi yete rli değild ir, akci

ğer parenkiminin morfolojik değerlend irilmesi de gerekir. Transbronşial 

akciğer biopsisi klinik tanıyı desteklemek için önerilm iştir. Beaumont ( 44 ), 

normal akciğer filmi faka t anormal Gallium-67 sintigrafisi olan hasta larda 

açık akciğer biopsisi ile pulmoner sarkoid lezyonların mevcudiyetini göster

miştir. 

Galliurn-67 sintigrafisi, sarkoidoza özgül olmadığından tanıda 

tek başına yeterli değildir. Fakat klinikte bazı durumlarda, birçok diagnos

tik ihtimal gözönüne alındığında sintigrafi sarkoidoz tanısında yard ımcı 

olabilir. Örneğin, tükrük ve lakrimal glandların anormal tutulumu ile pul

rnoner parenkim ve mediastinal nodların tutulumunda sarkoidoz şüphesi 

artar. 

EKSTRAPULMONER SARKOİDOZ: 

Gallium-67 ile tüm vücut çalışması, klinikte belirgin olmayan 

aktif ekstrathorasik bölgelerin belirlenmesinde kullanılarak diğer görüntü

leme metodlarına gerek duyulmayabilir. 1976'da Israel(45), Gallium-67 ile 
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sarkoidozun ekstrathorasik focuslarda tanımlamada başarısızlığa uğradığı

nı bildirmişse de Gupta( 43 ), biopsi ile sarkoidoz tanısı konmuş 54 hastalık 

bir grupta 25 hastada (% 46.3) thorasik ve ekstrathorasik, 4 hastada 

(% 7.4) sadece ekstrathorasik tutulum yerlerini göstermiştir. 

Sistemik sarkoidozda tükrük ve lakrimal glandların tutulumunun 

gerçek insidansı bilinmemesine rağmen bu bölgelerdeki artmış gallium tutu

lumu uygun klinik ortamda sarkoidoz düşündürmelidir( 46 ). Gallium-67 sin

tigrafisinin sarkoidoza özgül olmamasına rağmen Gallium-67 sintigrafisi 

ile serum angiotensin converting enzim değeri kombinasyonu, oftalmik sar

koidoz tanısında değerli yardımcı metodlardır. 

Akciğerde granulomatöz tutulumunun histolojik belirtisi ve sar

koidoza uygun klinik gidişi olan 40 hastanın tükrük bezinin Gallium-67 

tutuşu, sarkoidoz olmayan 39 hasta ile Miskin tarafından karşılaştınlmış

tır. Sarkoidoz grubunda 40 hastanın 30'unda (% 75) artmış aktivite bulun

masına karşılık kontrol grubunda 39 hastanın sadece 13'ünde (% 33) bu 

bulguya rastlanılmıştır. Tükrük bezi aktivite tutumunun mediastinal tutu

lum ile uyumlu olduğu da aynı araştırmacı tarafından saptanmıştır( 4 7). 

Weiner ve Patel( 48), sarkoidoz olmayan hastaların % 3'ünden 

azında parotis tutulumu görmelerine karşılık özellikle akut sarkoidozda 

çok daha yüksek tutuluma rastlamıştır. 

Sarkoidoz, hastaların bir kısmında osseoz yapıları etkiler. İske

let tutulma oranı % 3'tür. Gallium-67 iskelet sarkoidozunun alanlarını 

lokalize edebilmesine rağmen şüpheli durumda konvansiyonel kemik sintig

rafisi tercih edilmelidir. 

Sarkoidozda adale tutulmasının klinik belirtileri nadirdir (% l '

den az). Fakat rutin kas biopsisisinde % 50'den fazla vakada kasta sarkoid 

granulomlara rastlanmıştır. Eden( 49), sarkoidozlu 200 hastanın sintigrafi

sinde sadece bir sarkoid myopati vakasında anormal tutuluma rastlamışlar

dır. Nadir görülmesinin nedeni adale tutulmasının klinik belirtileri ortaya 
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çıkmadan "granulom yükü" eşiğine ulaşılması gereğidir ki ancak bu durum

da radyoaktif madde birikimi görülebilir. 

Mukokutanöz belirtiler sarkoidoz hastalarının % 10-30'unda 

görülebilir. Fakat Gallium-67 ile lokalizasyonu nadirdir(50). Sintigrafinin 

rezolusyonu 2 cm.den büyük lezyonlarla sınırlandığı için kutanöz lezyonlar 

sadece büyük oldukları zaman Gallium-67 ile görülebilir. 

Otopsi çalışmaları sarkoidoz hastalarının yaklaşık % 25'inde 

myokard tutulması olduğunu göstermişse de kardiak tutulmanın klinikte 

tanınması güçtür. Gallium-67, Tl-201, Tc-99 m PYP, myokardial sarkoidoz 

şüphesi olan vakalarda kullanılabilir(51). 

Normalde dalak ve karaciğerin Gallium-67'yi tutmas ı bu organ

lardaki lezyonların değerlendirilmesini güçleştirmiştir. Karaciğerde Galli

um-67 tutulma dercesi hepatik sarkoidoz tanısı için yeterli değildir fakat 

sintigrafide hepatomegali görülmesi karaciğer tutulması ihtimalini arttırır. 

Normal Gallium-67 sintigrafisinde dalağın aktivite tutuşu karaciğerden 

daha düşüktür. Sarkoidozda dalak tutulması, artmış Gallium-67 tutuşu ve 

splenomegali ile belli olur fakat bu belirtilerin sepsis ve lenfoproliferatif 

hastalıklarda da olabileceği unutulmamalıdır. 



35 

GALLİUM-67 SİNTİGRAFİSİ YORUMLANMASI 

Anormal Gallium-67 tutulumu, kalitatif olarak akciğe r , hilus, 

meidasten veya ekstrathorasik alanlarda tan ı mlanabilir. Diğer yandan, Gal

lium-67 vizuel olarak kantifiye edilebilir (Gallium indeksi) . Akciğerde 

semikantitatif gallium tutulumu Line tarafından hesaplanmıştır(52 ). 

Gallium indeksi kullanımı, vücudun diğer kısımları için pra tik 

bulunmamıştır. Bu durumda, izotopun lenf düğümleri ve tükr ük bezle ri 

gibi solid organların a·normal aktivite tutuşu ile akciğer tutuşunun karşılaş

tırılmasında güçlük meydana gelmiştir. Gupta( 43) Gallium-67'nin total 

vücut tutulumunun semik~ntitatif skor indeksini hesaplamak için metod 

geliştirmiştir ki bu metodda intra ve ekstrathorasik lenf düğümleri ve 

diğer organların ve akciğer parenkimi aktivite tutuşu dikkate alınmıştır. 

Bu metodlar subjekt if olduğu ve tecr übeli gözlemciler gerektirdi

ği için bilgisayara dayalı normal ve hasta akciğerin Gallium-67 tutuşunun 

kantitatif analizi geliştirilmiş tir(53). İzotop birikiminin kesin ölçümü has

ta takibindeki çalışmaların karşılaştırılmasında gereklidir. Böylece gözlem

ci içi ve gözlemciler arasındaki değişkenliğin elimine edilebileceği düşünül

müştür. Böylece Gallium-67 tutulumunun sayısal değerleri, hastalığın akti

vitesinin değerlendirilmesinde, serum lizozim ve angiotensin convert ing 

enzim seviyeleriyle karşılaştırılabilir. 
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SARKOİDOZDA GALLİUM-67 LOKALIZASYONU 

Sarkoidozda Gallium-67 tutulumunda akciğer dokusunda hangi 

hücrelerin dahil olduğu tam olarak bilinmemektedir. Alveolo-kapiller çev

redeki lenfositlerin Gallium-67'nin akciğerdeki lokalizasyonunda rolü oldu

ğu ileri sürülmüştür. in vitro, T lenfositlerin Gallium-67'yi lokalize ettiği 

ve phytohemaglutininle aktive edildiğinde akümulasyonun arttığı gösteril

miştir( 54 ). 

Line, sarkoidozda aktif inflamatuar ve immun etkili hücrelerle 

birlikte veya bu hücrelerin sebep olduğu lokal inflamasyon sonucu Galli

um-67'nin alveolar yapılarda toplanabileceğini ileri sürmüştür. Fakat Bea

umont, Gallium-67'nin akciğerdeki tutulumu ile bronkoalveolar lavaj sıvı

sındaki lenfosit yüzdesi arasında bağlantı bulamamıştır. 

Nakara(55), sarkoidoz hastalarının bronkoaveolar lavaj sıvısın

da, gallium injeksiyonundan 48 ve 72 saat sonra makrofajlarda yüksek akti

vite, lenfositlerde düşük aktivite bulmuştur. Bronkoalveolar lavaj ile elde 

edilen hücrelerin dağılımı alveolar yapılardaki hücre populasyonu ile ben

zer şekildeyse, sarkoidoz hastalarındaki gallium tutulumu T lenfositlerinin 

sayılarından ziyade aktif makrofajların birikimini göstermektedir. 

SARKOİDOZ AKTİVİTESİ VE GALLİUM-67 SİNTİGRAFİSİ 

Son yıllarda sarkoidoz aktivitesi ile ilgili değişik görüşler ileri 

sürülmüştür. Klinikte aktivite granulom yüküyle direkt olarak ilgilidir. 

Eğer bu belirtiler zamanla kötüşelirse hastalık aktif olarak değerlendirilir. 

Hastalığın aktivitesi için, bronkoalveolar lavajdaki lenfosit sellulerite, 

serum angiotensin converting enzim aktivitesi ve lizozim aktivitesi gibi gös

tergelerin tek olarak veya Gallium-67 ile birlikte kullanılması önerilmiştir. 

Biopsi ile aktif sarkoidoz tanısı konan 27 hastahk bir grupta 

Nosal(56), serum ACE ve gallium sintigrafisinin birlikte değerlendirilmesi 

sonucu klinik aktivite için hassasiyeti değiştirmeden özgüllüğün % 83'den 
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% 99'a çıktığını saptamıştır. 

Sarkoidozlu 60 kişilik grupta, Klech(57) hastalığın aktivitesinin 

değerlendirilmeside kan lenfosit subpopulasyonu, akciğer radyografisi, 

ACE seviyesi ve Gallium-67 sintigrafisinn özgülük ve hassasiyetini mukaye

se etmiştir. Aktif sarkoidozlu 35 hastada Gallium-67 sintigrafisi en hassas 

(% 94) metod olarak bulunurken akciğer radyografisi (% 80) ikinci sırada 

olmak üzere onu da ACE (% 77) ve lenfosit sayımı(% 48) izlemişlerdir. 

Gallium-67 sintigrafisinin özgüllüğü düşüktür (% 68). Fakat 

negatif sintigrafi ve normal ACE, aktif sarkoidoz olmadığının gösterilmesi 

açısından hasta takibinde önemlidir. Köhn(58) tarafından da benzer sonuç

lar bildirilmiştir . 

GALLİUM-67 SİNTİGRAFİSi PROGNOSTİK 

ÖNEMİ VE TEDAVİYE CEVAP 

Gupta(59) bronkoalveolar lavaj ve Gallium-67 sintigrafisini bir 

arada kullanarak, yüksek yoğunluklu alveolit ile düşük yoğunluklu alveoli

tisli hastaları ayırdedebilecek aktivite kriterlerini ileri sürmüştür. Yüksek 

yoğunluklu alveolitli hastaların bronkoalveolar lavaj sıvısındaki T lenfosit

leri tüm hücrelerin % 28'inden fazlasını oluşturur ve gallium sintigrafisi 

pozitiftir. Düşük yoğunluklu alveolitli hastalarda T lenfosit oranı % 28'den 

azdır ve gallium sintigrafisi negatiftir. 

Alveolitisin şiddetinin sarkoidoz hastalarında prognozu göstere

bileceği ileri sürülmüştür. Keogh göstermiştir ki yüksek yoğunluklu alveoli

tisli sarkoidoz hastalarında 6 aylık takip sonucunda akciğer fonksiyonları

nın bozulmasına karşılık düşük yoğunluklu alveolitli hastalarda bu bozuk

luk görülmemiştir. 

Anormal gallium sintigrafisinin akciğer fonksiyonu ile bağlantısı 

Nian(60) tarafından değerlendirilmiştir. Başlangıç gallium sintigrafisi ne 

kadar anormalse fonksiyon kaybının da o kadar fazla olduğunu ileri sür-
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müştür. Gallium sintigrafisi normalse ve tedavi ile öylece kalırsa fizyolojik 

bozulma bulunmamıştır. ACE seviyeleri ve T lenfositleri alt gruplarıyla bir

likte simultan gallium sintigrafilerinin, tedavi görmemiş subakut sarkoidoz 

aktivitesi değerlendirilmesinde konvansiyonel klinik ve radyoloj ik bulgular

dan daha güvenilir olduğu ileri sürülmüştür. 

Sarkoidozun genelde uygulanan tedavisi, granulamatöz reaksiyon 

ve interstisyel fibroz önlemek için kortikosteroid verilmesidir. Steroidler, 

kontrol grubunda Gallium-67 tutuşunu önlediği için, Gallium-67 sintigrafi

si tedavinin etkinliğinin tayininde faydalı olabilmektedir(6 l). Tedavi gören 

vakaların takibinde, geri kalan sarkoidoz lezyonların değerlendirilmesinde 

de Gallium-67 sintigrafisi tekrarlanabilir. 

Hastalığın tekrarlaması, Gallium-67 sintigrafisinde negatiflikten 

pozitifliğe geçişle gösterilebilir. Halbuki bu durumda akciğer grafisinde 

ancak minimal değişiklikler görülebilir ve serum lizozim ve ACE seviyeleri 

de çoğu kez normal limitlerin dışına çıkmayabilir(62). 

Köhn, etkili steroid tedavisinden sonra Gallium-67 tutulumu ve 

ACE seviyesinde bariz azalma olduğunu tesbit etmiştir. Bu çalışmada akci

ğer grafisinin % 25 vakada güvenilir bilgi vermediğini ileri sürmüştür. Gal

lium-67 sintigrafisi ve ACE seviyesinin, hastalığın gidişinin ve tedaviye 

cevabının değerlendirilmesinde daima yararlı olduğunu göstermiştir. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

ÇALIŞMA POPULASYONU 

Çalışma 40 hastada uygulandı. Hastaların tümüne sarkoidoz tanı

sı histolojik olarak doku biopsisi ile konmuştu. 40 hastanın 33 ' ü kadın, 7'si 

erkekdi. Ortalama yaş ve standard hata 42.45±2.50 olarak hesaplandı. Has

taların 6'sı tetkik sırasında prednisone kullanmaktaydı. 

Anteroposterior radyografiler standard sınıflandırma ile değer

lendirildi: O= normal, 1 = biler adenopati, 2 = biler adenopati ve parenkim 

infiltrasyonu, 3 = parenkim fibrozu, 4 = 2 seneden uzun süren parenkim fib

rozu. 20 hasta Evre (1), 14 hasta Evre (II) ve 6 hasta Evre (III) olarak 

değerlendirildi. 

BULGULAR 

KLİNİK: 

Hastalığın aktivitesi klinik olarak değerlendirildi. İlerleyici rad

yolojik bulguların mevcudiyeti veya pulmoner fonksiyonlarda bozulmanın 

belirginleşmesi ve/veya (ateş, kilo kaybı) gibi sistemik belirtilerin ortaya 

çıkması ve/veya extrapulmoner tutulum yerlerinin mevcudiyetinde hastalık 

aktif olarak değerlendirildi. 
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· Çalışmamızda 18 hasta aktif, 22's de inaktif sarkoidoz olarak 

değerlendirildi. 

Hastalarda vital kapasite, zorlu vital kapasite ve zorlu eksprat u

ar hacim t ayini yapıldı. Pulmoner fonksiyon testleri 18 hastada anormaldi 

ve restriktif tipde ventilasyon eksikliği mevcuttu. Bu hastalarda ortalama 

vital kapasite % 63.5±2. 7 olarak bulundu. 

SERUM ANGİOTENSİN CONVERTİNG ENZİM (ACE) 

Hastaların kanı, sintigrafiden yaklaşık 10 gün sonra alındı ve 

dondurularak bekletildi (- 20 derecede muhafaza edildiğinde 1 sene içinde 

bile aktivite kaybı gözlenmediği bildirilmiştir)( 43 ). 

Değerlendirme enzimatik teknik kullanılarak yapıldı. Tripeptid 

substrat N-T3 (2 furyl) acryloyl-L-phenylalanyl-glycylglycine kullanıla rak 

spektrofotometrik metod uygulandı. ACE akt ivites i bilinen standartlar kul

lanıldı. ACE seviyesi 22 hastada yüksek, 18 hastada no rmal sınırlarda 

bulundu. 
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GALLİUM-67 SİNTfGRAFİSİ 

Hastalara daha önce bir hazırlık yapılmaksızın 5 mCi Ga-67 (200 

MBq) citrat i.v olarak verildi. Hastalar 72 saat sonra çekime çağrıldı. Ante

rior ve posterior projeksiyonda, baş, thoraks abdomenden 128x128 word 

matriks kullanılarak 400.000 sayım alındı. Siemens Basicam Gamına Came

ra'da triple photopeak kullanıldı. Anterior görüntüler vizue l olarak hiler, 

pulmoner ve sialoadenory tutulum (panda belirtisi) açısından yorumlandı. 

Kantitasyon için posterior görüntüler kullanıldı. Bunun nedeni, 

hastanın pozisyonundan kaynaklanabilecek etkileri minimale indirmekti. 

Gallium indeksi, Lines methodun un bir modifikasyonu ve galli

um indeksi = ortalama akciğer sayımı/ ortalama background formülü ile 

hesaplandı. 

Bu metoda göre akciğer j oystick ile sınırlandırıldı ve ortalama 

sayım/piksel t esb it edildi (Şekil 1). Background için böbr eklerin hemen 

altında fokal ar tefaktlardan uzak bir alan seçildi ve ortalama sayım/piksel 

saptandı (Şekil 2). Daha sonra ortalama akciğer/ortalama background for

mülü kullanılarak her hasta için gallium i'ndeksi ikişer defa olmak üzere 

hesaplandı ve ortalaması alındı. Akciğerde normal gallium tutulumu ekstra

pulmoner hastalığı olan 10 kontrol hastasında değerlendirildi. 
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Şekil l 
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A- Sarkoidozda s ialoadenory tutulumu (panda belirt isi) 
B- Sarkoidozda hiler tutulum (anıerior görunıü) 
C- Sarkoidozda baıtnda patolojik kabul edilmeyen görünüm. 
D- Sarkoidozda hiler ıuıulum (posıerior görüntü) 



Sarkoidoz hastalarının .klinik, fizyolojik, sJntJgrafik verileri ve ACE değerleri 

Hasta Yaş Cins Sigara Tedavi 
x ray 

Kveim 
Vital FVK FEV GalUum ACE 

grup kapasite (%) (%) indeksi (80-4184) 

F.B 40 K - o 2 - 55 60 59 1.55 450 

F.C 48 K - o 3 + 67 67 69 0.92 378 

ş.ş 50 K - o 2 + 69 70 55 193 770 

T.T 30 K - o 2 + 42 40 43 2.00 1076 

H.Ü 32 E + o 2 + 55 58 50 1.31 400 

ü.ö. 34 K - p 3 + 63 62 57 2.10 694 

L.A 53 K - o 2 + 60 62 58 2.60 800 

N.K 55 E + o 1 + 100 100 91 0.84 350 

G.G 31 K - o 1 + 93 93 85 1.43 445 

S.G 30 K - o 1 + 98 97 95 0.75 112 

R.U 41 K - o 1 + 97 97 82 ı. 12 400 



Sarkoidoz hastalarının klinik, rızyolojik, sintigraf"ık verileri ve ACE değerleri 

Hasta Yaş Cins Sigara Tedavi 
xray 

Kveim 
Vital FVK FEV Galllwn ACE 

grup kapasite (%) (%) indeksi (80-4184) 

F.N 35 K - o 1 + 100 100 90 1.20 725 

H.K 25 K - p 3 + 55 55 52 1.82 622 

L.B 40 K - o 1 + 65 65 53 1.83 638 

N.O 55 K - o 1 + 68 70 70 1.60 494 

S.D 33 K - p 1 + 75 75 78 1.62 480 

H.Ö 38 K - o 2 + 65 65 50 ı. 78 660 

R .K 34 E - p 3 + 65 68 60 1.67 650 

A.A 35 K - o 1 - 68 70 55 172 680 

H.K 63 K - o 2 + 84 80 81 1.86 600 

S.B 25 E + p 1 + 65 68 88 1.93 8.20 

Z.A 54 K - o 1 + 59 60 55 1.12 440 



Sarkoidoz hastalarının klinik, fızyolojik, sintigrafik verileri ve ACE d~ğerleri 

Hasta Yaş Cins Sigara Tedavi 
xray 

Kveim 
Vital FVK FEV Galllum ACE 

grup kapasite (%) (%) indeksi (80-4184) 

R.U 41 K - o 1 + 97 97 85 1.13 400 

N.T 30 K - o 3 + 91 91 100 1.05 178 

H.Ş 36 K - o 1 + 100 100 95 1.82 700 

M.T 50 K - o 1 + 99 99 94 1.32 410 

A.Ç 38 K - o 2 + 100 100 100 0.96 195 

S.A 49 K - O, 2 + 64 61 49 1.00 210 

G.K 43 K - o 2 + 100 100 100 1.41 4.25 

N .F 33 E + o 1 + 100 100 94 0.90 170 

H.Y 50 E + o 2 + 100 100 99 0.85 150 

R.Y 47 K - o 3 + 100 100 100 0.95 400 

M.Ç 38 K - o 1 + 93 100 90 1.58 200 



Hasta Yaş Cins 

H. Ş 47 K 

A.Ş 51 K 

N.Y 32 K 

Z .B 12 K 

A.T 45 K 

p: prednisone tedavisi 
O: tedavisiz 

Sarkoidoz hastalarmın klinik, fizyolojik, sintigrafik verileri ve ACE değerleri 

Sigara Tedavi 
xray 
grup 

- o 2 

+ o 1 

- p 1 

- o 1 

- o 2 

Kveim 
Vital FVK FEV 

kapasite (%) (%) 

+ 100 100 99 

+ 100 100 85 

+ 100 100 98 

- 100 100 90 

+ 100 100 98 

x-ray grup: 
1 = hiler adenopati 
2 = hiler adenopati + parenkim infiltrasyonu 
3= fibroz 

Gallium ACE 
indeksi (80-4184) 

0.95 200 

1. 19 180 

0.83 112 

1.60 428 

1,33 400 
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BULGUL.AR 

Aktif hastalığı olan 18 hastanın serum ACE seviyesi 597±212.8 

(standard sapma) unite olarak bulundu. Bu değer kontrol değeri olan 

138±28' den anlamlı farklılık gös termekteydi (p <O.DO 1 ). Aynı grupta galli

um inde ksi 1.68±0.43 olarak bulundu. Kontrol değeri olan 0.51±0.11 ' den 

anlamlı farklılık göstermekteydi (p < 0.001 ). 

İnaktif hastalığı olan 22 hastada ACE seviyesi 343.2± 182.4 ( stan

dart sapma) olarak bulundu. Bu değer de ko.ntrol değerinden ve aktif grup

tan anlamlı olarak farklıydı (p <O.Ol). Aynı grupta gallium indeksi 

l. 16 ±0.27 olarak bulundu. Bu değer de kontrol değerinden ve aktif grup

tan anlamlı farklılık göstermekteydi (p < 0.001). 

18 hastada thoraksta anormal gallium birikimi görüldü (% 45). 5 

hastada tükrük bezlerinde yoğun tutulum mevcuttu ( % 12). 

Klinikte aktif olarak değerlendirilen 18 hastanın l 7 ' sinde anor

mal gallium sintigrafisi elde edildi (% 97 hassasiyet) . İnaktif hastalığı olan 

22 hastanın 14'ünde a normal gallium sintigrafisi alınd ı (% 64 ). 
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Galllum sint. Aktif Hastalık 
sonucu 

Anormal 

Normal 

hassasiyet = % 97 
özgüllük = % 36 

Mevcut 

17 

1 

( +) prediksiyon doğruluğu = % 55 
( - ) prediksiyon doğruluğu = % 97 

Mevcut değil 

14 

8 

Gallium indeksiyle serum ACE seviyeleri arasında güçlü bir 

bağıntı bulunmuştur (r = 0.82, T = 5.8). 

ACE ne GALLIUM iNDEKSi ARASINDA 
KORELASYON 

800 - - -------------

I . 
.. 

400 ---------=-----------r~:-82 

o 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 
GALLIUM iNDEKSi 

3 
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada gallium'un anormal pulmoner tutulumu ile pulmo

ner sarkoidoz arasındaki ilişki araştırıldı. Klinik olarak aktif hastaların 

% 97'sinde ve inaktif hastaların % 63'ünde anormal pulmoner tutulum 

görüldü. Daha önce yapılan çalışmalarda, inaktif hastalarda bu oranda 

anormal gallium tutulumu gözlenmemiştir. Bunun nedenleri daha az sayıda 

hastanın çalışmaya dahil edilmiş olabileceği gibi farklı klinik aktivite kri

terlerinin kabul edilmesi de olabilir. İnaktif hastalardaki pulmoner tutu

lumdan pulmoner parenkimdeki kronik inflamatuar olayın sorumlu olabile

ceği de düşünüldü. 

Çalışmamızda % 97 gibi yüksek hassasiyet elde edilmesinin 

nedenleri arasında yüksek sayımın yanısıra yüksek doz ve triple pencere 

ayarı sayılabilir. Halbuki daha önce yapılan çalışmalarda düşük sayımlar 

ve rektilineer scanner kullanılmıştır. 

Silverstein taraından ileri sürülen görüşte sarkoidoz hastalarının 

granulomatöz lenf düğümlerinde enzim yüksek konsantrasyonda bulunmak

ta ve buradan kana sızmaktadır. Enzim, granulomlardaki epiteloid hücre

lerde lokalize olmuştur. Bu görüşe göre, sakroidoz hastalarında ACE sevi

yesi vücuttaki total granulom yükünü göstermektedir( 63 ). 

Yaptığımız çalışmada serum ACE seviyesiyle Gallium-67 indeksi 
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arasında belirgin bir korelasyon tesbit edildi. 

Line tarafından ileri sürülen 3 metodun en kullanışlı ve kullanı

mı kolay olan modifikasyonu seçildi( 64). 

METOD 1 

Abdomen ve thoraksın posterior görüntüleri kullanılır. Böylece 

parenkim tutulmasının şiddeti ve yüzdesini gözönüne alan akciğer indeksi 

hesaplanır. Vücut habitusunun etkisini minimale indirmek için posterior 

görüntü seçilir. 

Background, fokal artefakt bulunmayan böbrek altındaki bir alan

dan seçilir ve O intensite olarak değerlendirilir. En şiddetli alan da 4 (kara

ciğer gibi) olarak nitelendirilir ve diğer tutulumlar 1-3 arasında değerlendi

rilir. Gallium indeksi = % tutulum x intensite formülü kullanılarak hesap

lanır. 

METOD il: 

Karaciğer, akciğer ve background sınırlandırılır. Ortalama 

sayım/piksel değerleri O ile 4 arasında olmak üzere sınıflandırılır. Daha 

sonra alınan alanların total akciğere oranı, yüzde tutulma olarak değerlen

dirilir ve gallium indeksi = % tutulum x intensite formülü kullanılarak 

hesaplanır. 

METOD ili: 

Çalışmamızda da kullandığımız bu metodda posterior imajlar kul

lanıldı. Bu yönteme göre tüm akciğer sınırlandırıldı, ortalama sayım/pik

sel tesbit edildi. Background, fokal artefaktları elimine edebilmek için böb

rek altındaki bir alandan alındı. Gallium indeksi = ortalama akciğer/ orta

lama background alınarak tesbit edildi. 
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Line tarafından tanımlanan ı. ve 2. me todla r subj ektiftir ve tec

rübeli gözlemciler gerekmektedir. Düşük akt ivite farklılıklarını vizue l ayır 

detmekte güçlük ç ıkmaktadır ve gözlemci arası farklılıklar bariz olmakta

dır. 

Çalışmamızda kullandığımız metodun üstünlüğü objektif olmas ı 

ve gözlemci arası farklılığı minimuma indirmesidir. Metodu n kullanım ı 

kolaydır ve daha az zaman ve tecrübe gerektirmektedir. Karaciğerin sarko

id granulomla tutulma ihtimali olduğundan kullandığımız indeks hesapların 

da karaciğeri kullanmamamız da diğer bir avantaj olarak sayılabilir. 

Gallium'un aktif enflamasyonlarda, değişik neoplastik ve infeksi

öz granulomatöz hastalıklarda tutulduğu bilinmektedir. Enflamasyonda 

tutulma mekanizmas ı tam olarak aydınlanmamıştır. Granulomlarda gallium 

birikimi için hangi özgül hücreye veya taşıyıcı proteinlerin gerektiği konu

sunda yeterli bilgi mevcut değildir. İdiopatik pulmoner fibrozda kant itatif 

gallium indeksi ile hastalığın akt ivitesi arasındaki bağıntı açık akciğer biop

sisi ile de doğrulanmıştır. Buna benzer bir çalışmayı sarkoidozda uygula

mak güçtür. Çünkü bu hastalıkta açık akciğer biopsisi rutin olarak yapıla

mamakta ve transbronşial biopsi de yeterince bilgi vermemektedir. Bundan 

dolayı sonuçlarımızın özgül bir önemi olduğunu söylemek güçtür. 
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SONUÇ 

Muhtelif evrelerdeki 40 sarkoidoz hastasında yaptığımız çalışma

da serum Angiotensin Converting Enzim seviyesi ile gallium indeksi arasın

da belirgin bir korelasyon tesbit edildi. % 97 hassasiyet ve % 36 özgüllük 

bulundu. Yüksek hasasiyete (% 97) karşılık düşük özgüllük(% 36) gözönü

ne alındığında pozitif gallium sintigrafisi klinik aktivite değerlendirilmesin

de tek başına yeterli değildir. Buna karşın negatif test, klinik inaktivitenin 

yorumlanmasında daha değerlidir (% 97 doğruluk) . İlaveten, gallium sintig

rafisi, klinikte sarkoidoz şüphelenilen durumlarda serumda ACE tayini ile 

birlikte yapılırsa tanıyı daha fazla destekleyecektir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, histolojik olarak sarkoidoz tanısı konmuş değişik 

aşamalarda iken tedavi görmüş ve görmemiş hastalarda gallium-67 sintigra

fis i ile Angiotensin Converting Enzim seviyeleri arasındaki ilişki araştırıl

mış tır. 

Çalışma, 33'ü kadın, 7'si erkek, yaş ortalaması 42 olan toplam 

40 hasta ile yapıldı. Gallium indeksiyle Converting Enzim arasında güçlü 

bir bağıntı bulundu. 

% 97, hassasiye t, % 36 özgüllük bulundu. Pozitif prediksiyon doğ

ruluğu % 55, nega tif prediksiyon doğruluğu % 97 olar ak hesaplandı. 

Yüksek hassasiyete karşılık düşük özgüllük gözönüne alınd ığında 

poz itif gallium sintigrafisinin klinik a ktivite değerlendir ilmesinde t ek başı

na yeterli olmadığı, negat if t estin ise klinik inakt ivite yorumlanmasında 

d aha değerli olduğu sonucuna varıldı. 
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