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Hastanın hikayesi 

Tibianın sol üst kısmında açık parçalı 
kırık bulunan 74 yaşında kadın hasta. 
Fraktür, cerrahi redüksiyon ve internal 
fiksasyon ile tedavi edildi. Yüzey yara 
üzerinde flep rekonstrüksiyon cerrahisi 
gerçekleştirildi. Tibial plato fraktürü, bir 
çift tabaka kullanılarak internal fiksasyon 
ile tedavi edildi. Cerrahi öncesinde hasta 
sürekli ağrı, yara akıntısı ve fraktür 
parçalarının birleşmemesini 
deneyimliyordu. Tibial fraktür 
parçalarının osteomiyelitinden 
şüphelenildiğinden, hastaya 99mTc-

işaretli antigranülosit antikorlar ve 
SPECT/CT kullanılarak enfeksiyon 
görüntülemesi uygulandı. Araştırma, 
izleyici alınımının mutlak kantifikasyonu 
için xSPECT Quant* kullanılarak Symbia 
Intevo™*’da gerçekleştirildi.

760 MBq (20.54 mCi) 99mTc 
antigranülosit antikorlar (Fab’ 
sulesomab; antijen NCA-90) enjekte 
edildi. Birincil dinamik ve düzlemsel kan 
havuzu edinimleri gerçekleştirildi. 
SPECT/CT edinimi, enjeksiyonun 
ardından 1, 5 ve 24 saat sonra 

gerçekleştirildi. Düşük dozlu diagnostik 
BT gerçekleştirildi ve bunu SPECT 
edinimi takip etti (dedektör başına 32 
duruş, 30 saniye/duruş). xSPECT Quant 
rekonstrüksiyonları değerlendirme için 
füzyonlandı. xSPECT Quant kullanılarak 
SUVmaks değerleri elde edildi ve 5 ve 24 
saatlik edinimlerle karşılaştırıldı.

99mTc-işaretli antigranulosit 
antikorlar ve xSPECT Quant’a sahip 
SPECT/CT ile tibial fraktürde 
enfeksiyonun değerlendirilmesi
Yazan: Dr. Partha Ghosh, Moleküler Görüntüleme İş Birimi, Siemens Healthineers

Veriler, Almanya’nın Ulm şehrindeki Bundeswehrkrankenhaus Ulm Nükleer Tıp Departmanı’na aittir. 

Şekil 1: BT ve füzyonlanmış SPECT/CT görüntüleri, küçük skelorotik kemiğe, parçalara ve internal fiksasyon cihazının metal tabakalarına (özellikle tibial 
kondiler yüzeylerin ve interkondiler yarığın hemen altındaki üst uçtan geçen tabaka) denk gelen tibial baş içerisindeki 99mTc-işaretli antigranülosit 
antikorların çoklu homojen olmayan fokal birikme bölgelerini ortaya koyuyor.

Atenüasyonsuz- 
düzeltilmiş SPECT MIP

xSPECT Quant 
rekonstrüksiyonu



İnovasyon | Ağustos 2016 | www.siemens.com.tr/inovasyon 27

Moleküler Görüntüleme Özel Sayısı

Tanı

SPECT/CT görüntüleri (Şekil 1-3) sol 
tibianın proksimal ucunda ve internal 
fiksasyon katmanlarında (özellikle de 
interkondilar katmanda) fraktür 
parçaları içerisinde 99mTc-işretli anti-
granülosit antikorlarının yoğun bir 
şekilde homojen olmayan bir yapıda 
biriktiği fokal alanlar gösteriyordu. 
Alınım paterni bir aktif osteomiyelite 
işaret ediyordu. xSPECT Quant 
kullanılarak gerçekleştirilen SPECT’teki 
izleyici alınımının mutlak kantifikasyonu 
ve izleyici alınımının farklı fokal 
alanlarının SUVmaks’ı 5 ve 24 saatlik 
SPECT/CT edinimleri boyunca 
karşılaştırıldı. Tibial plato fraktürü 
içerisindeki iki ana alınım fokal alanı 
(Şekil 4), izleyici enjeksiyonunun 
ardından 5 saat sonra gerçekleştirilen 
araştırmada 2,12 ve 2,61 değerinde bir 

SUVmaks ortaya koydu. İzleyici 
enjeksiyonundan 24 saat sonra edinilen 
araştırmada SUVmaks 4,43 ve 4,56’ya 
yükseldi. Bu önemli artış radyo-işaretli 
antigranülosit antikorların progresif bir 
şekilde birikmesine işaret ediyor ve bir 
aktif enfeksiyonu (osteomiyelit) 
yansıtıyordu.

Aktif osteomiyelit nedeniyle hasta bir 
revizyon artroplasti geçirdi ve tüm metal 
internal fiksasyon katmanları alındı, 
kondiller dahil olmak üzere proksimal 
tibianın büyük çoğunluğu rezekte edildi 
ve gentamisin uygulanmış kemik 
sement mesafe tutucusu ve femoral ve 
tibial şaftların external fiksasyonuyla 
proksimal tibia değiştirildi. Kemikteki 
enfeksiyon geçtiğinde gecikmiş bir 
artrodez planlandı. Rezekte edilmiş tibial 
kemik parçasının mikrobiyolojik 

değerlendirmesi propioni-bakteri akne 
enfeksiyonu ortaya koydu.

Yorumlar
Radyo-işaretli lökositlere veya 99mTc-
işaretli antigranülosit antikorlara sahip 
bir kemik enfeksiyonu için sintigrafik 
görüntüleme geniş çaplı olarak 
kullanıldı. Enfeksiyonlu fokusların 
iyileştirilmiş lokalizasyonuyla SPECT/
CT’nin etkili olduğu görüldü. 99mTc-
işaretli lökosit SPECT/CT, diyabetik ayak 
ülserasyonuna sahip hastalarda 
osteomiyelit ortaya koymakta %87 
hassasiyet ve %71 spesifiklik gösterdi 
(1). Lökositler enfeksiyon bölgelerine 
geçiş yaptığı için, erken (4-6 saat) ve geç 
(20-24 saat) görüntüler arasındaki 
radyo-işaretli lökosit birikmesinin 
yoğunluğunu karşılaştırmanın bir 
mantığı bulunuyor ancak aktif 

Şekil 2: Koronal BT ve füzyonlanmış SPECT/CT 
katmanları tibial plato, fraktür parçaları ve 
internal fiksasyon katmanları içerisindeki 
99mTc-işaretli antigranülosit antikorların birikme 
ölçeğini ortaya koyuyor ve bu da bir aktif 
enfeksiyona işaret ediyor.
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enfeksiyonun alınım yoğunluğunda 
progresif artış gösterecek olması gibi bir 
istisna da söz konusu.

Larikka ve ark. (2) kalça protezinde 
enfeksiyon şüphesine sahip 64 hastada 
99mTc HMPAO-işaretli lökositlerle geç (24 
saat) görüntülemede daha yüksek 
hassasiyet, spesifiklik ve pozitif 
öngörüsel değer ortaya koydu. Geç 
enfeksiyon görüntüleme, erken 
görüntülemeye (%50 hassasiyet, %90 

spesifiklik) kıyasla %83 hassasiyet ve 
%100 spesifiklik ortaya koydu.

Bu hastada 5 ve 24 saatlik görüntü 
arasında proksimal tibiada enfeksiyon 
bölgesinde alınım yoğunluğunda bir 
görsel artış vardı. Ancak, xSPECT Quant 
ile elde edilen SUVmaks alınım 
yoğunluğunda %100’den fazla bir 
kantitatif artış gösterdi. Örneğin, bir 
enfeksiyonlu fokal noktadaki SUVmaks 5 

saatte 2,12’den 24 saatte 4,43’e 
yükseldi.

Sonuç
İzleyici alınımının mutlak 
kantifikasyonun xSPECT Quant yöntemi 
SPECT için yeni ve enfeksiyonların 
tanısını destekleyen değerli bir teknik 
olduğu görülüyor ve tedaviye verilen 
tepkiyi değerlendirmeye yardımcı 
oluyor.

Şekil 3: SPECT maksimum yoğunluk projeksiyonu (MIP) ve BT’nin bir volüm işlemesi tibianın üst ucunda çoklu fraktür parçalarını tutan internal 
fiksasyonun çiftli katmanlarını gösteriyor. Füzyonlanmış SPECT/CT’nin volüm işlemesi fraktür parçaları ve internal fiksasyon tabakaları bölgesinde 
99mTc-işaretli antigranülosit antikorlarının yoğun alınımını gösteriyor. Bu, tibianın tüm proksimal ucunda aktif bir enfeksiyona işaret ediyor.
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Şekil 4: 5 ve 24 saatlik edinimler arasındaki sol tibianın proksimal ucundaki alınımın SUVmaks karşılaştırması zaman içerisinde SUVmaks’ta önemli bir artış 
gösteriyor.
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* Symbia Intevo ve xSPECT Quant her ülkede ticari olarak satılmamaktadır. Yasal nedenlerle 
gelecekte satışta olacağı da garanti edilemez. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Siemens yetkilinize 
danışın.
Siemens müşterileri tarafından yapılan ve burada anlatılan beyanlar müşterinin özgün ortamında 
elde edilen sonuçlara dayalıdır. “Tipik” bir hastane bulunmadığı ve birçok değişken mevcut olduğu 
için (örn. hastane büyüklüğü, vaka birleşimi, IT’nin benimsenme seviyesi) diğer müşterilerin de aynı 
sonuçları alacaklarının herhangi bir garantisi bulunmamaktadır.

Tarayıcı: Symbia Intevo

SPECT

Enjekte
edilmiş doz

20.54 mCi (760 MBq) 99mTc 
antigranülosit antikorlar

Tarama
gecikmesi

Enjeksiyon sonrası
5 & 24 saat

Edinim
64 projeksiyon,
30 saniye/durma

 

 

BT  

Tüp gerilimi  130 kV

Tüp akımı  17 eff mAs

Kesit  kolimasyonu  16 x 1,2 mm

Kesit kalınlığı  2 mm

İnceleme protokolü


