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Giriş
 Freehand SPECT 

vücuttaki
radyoaktivitenin
intraoperatif olarak
görüntülenmesini
sağlayan bir sistemdir.



Giriş
 Radyoaktif dağılımı

akustik bilgilerle
birleştiren bir gamma 
prob yardımıyla derinlik
ve radyoaktif aktiviteyi
göstererek üç boyutlu bir
görüntü sağlar. 



Giriş
 Malign melanom, meme kanseri ve baş-boyun

malignitesi bulunan hastalarda sentinel lenf nodu
örneklemesi en sık kullanım alanıdır. 

 Paratiroid adenomlarının yerlerinin intraoperatif
olarak tespiti içinde kullanabileceğini gösteren çok az
çalışma mevcuttur*. 

 Bilgimize göre ülkemizden çalışma bulunmamaktadır.

*Rahbar K1, Colombo-Benkmann M, Haane C, Wenning C, Intraoperative 3-D mapping of 

parathyroid adenoma using freehand SPECT. EJNMMI Res. 2012 Sep 27;2(1):51. 



Amaç

 Paratiroid adenomu olan hastalarda 
lokalizasyon tespiti için Freehand SPECT 
kullanarak, bu intraoperatif görüntüleme
yönteminin paratiroid cerrahisinde
uygulanabilirliğini değerlendirmek.



















Yöntem

 Paratiroid adenomu tanısı olan 6 hastaya
cerrahi prosedür öncesi intraoperatif
olarak freehand SPECT ile tarama yapıldı. 
İki hastada teknik problemler nedeniyle
işlem tamamlanamadı.  



Bulgular
 İşlemin başarıyla uygulandığı 4 hasta kadın

 Ortalama yaş : 49.5 (34-62) 

 Preoperatif PTH: 342.6 pg/ml (135-814) 

 Preoperatif Ca: 11.1 mg/dl (10.9-11.3)



Bulgular
 Ameliyattan önce hastalara 746 MBq 99mTc-MIBI 

intravenöz yoldan verildi.  

 Cerrahi prosedür öncesi ortalama tarama süresi 3 dakika
idi. 

 Üç hastaya konvansiyonel paratiroidektomi, 1 hastaya
minimal invaziv paratiroidektomi işlemi uygulandı.



Bulgular
 Freehand SPECT bulgusu ile inraoperatif gözlem bulgusu

karşılaştırıldığında 1. hastada lokalizasyon yeri tam 
olarak bulunurken paratiroid adenomunun cildden olan
uzaklığında yani derinliğinde 8mm sapma gözlendi. 

 İkinci hastada 20 mm lateral, 10 mm de derinlikte sapma
gözlendi. 



Bulgular
 Üçüncü hastada lokalizasyon tam olarak

bulunurken, derinlikte 15 mm sapma gözlendi.

 Dördüncü hastada ise 5 mm lateral sapma
gözlenirken, adenom derinliği doğru olarak
bulundu. 



Bulgular
 İşlem ameliyat süresini ortalama 13 dakika

uzattı. 

 Hastaların tümünün frozen kesit sonuçları
‘paratiroid adenomu’ ile uyumlu gelirken
intraoperatif olarak bakılan parathormon
sonuçlarında da preoperatif değere göre %50 
‘den fazla düşme tespit edildi. 



Sonuç:

 Freehand SPECT, özellikle sentinel lenf nodu
örneklemesinde başarı ile kullanılan intraoperatif
yardımcı bir görüntüleme yöntemdir. Ancak 
kalibrasyon sorunları sapmalara neden 
olmaktadır. Sistem bu açıdan gözden geçirilmelidir.

 Paratiroid bezi patolojilerinde intraoperatif
lokalizasyon tespitindeki başarısını
değerlendirmek için daha geniş serili çalışmalara
ihtiyaç vardır.



Teşekkürler…


