
ROLL (Radioguided Okült Lezyon Lokalizasyon) Tekniği 

ROLL (Radioguided okült lezyon lokalizasyon) tekniği, direkt lezyon içine 

radyonüklid enjekte edilmesi sonrası, işaretlenen lezyonun operasyon sırasında gama prob 

yardımı ile saptanması esasına dayanan Nükleer Tıp uygulama yöntemlerinden biridir. 

ROLL uygulamaları, paratiroid adenomu, tiroid kanserinde totale tamamlayıcı 

tiroidektomide, rekürren/rezidüel hastalıkta, primer cerrahide nodal planlama, nonpalpabl 

meme kanseri, tanısal lenf nodu eksizyonel biyopsiler, nonpalpabl kolon kitlelerinin 

işaretlenmesinde kullanılmaktadır.  

S.B.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniğinde ROLL tekniği 

ile gama prob kılavuzluğunda radioguided görüntüleme Uz. Dr. Koray Demirel tarafından 

yapılmaktadır.  Hastanesinde ROLL tekniği 2014 yılından itibaren başlıca primer 

hiperparatiroidi hastalarında paratiroid adenomunun tespitinde ve tiroid kanserli hastalarda 

rekürren/rezidüel hastalık durumlarında olmak üzere, 100’den fazla olguda uygulanmıştır.     

Primer hiperparatiroidizm (PHPT), paratiroid bezlerinin bir veya daha fazlasından aşırı 

miktarda paratiroid hormonu (PTH) salgılanmasından kaynaklanan, hiperkalsemi ve PTH 

yüksekliği ile karakterize olan, diyabet ve tiroid hastalıklarından sonra 3. en sık görülen 

endokrin hastalığıdır. Primer hiperparatiroidizm (PHPT)’de en sık neden soliter paratiroid 

adenomudur. Primer tedavi cerrahidir. Soliter paratiroid adenomda, minimal invaziv 

paratiroidektomi (MIP) tercih edilen bir cerrahi yöntemdir. MIP’nin başarısı lezyonun doğru 

tespit edilmiş olmasına bağlıdır.  

ROLL uygulaması için öncelikle uygun hasta seçimi önemlidir. ROLL yapılabilmesi 

için öncelikle lezyonun USG’de görülüyor olması, ince iğne ile işaretleme için uygun 

lokalizasyonda olması, işaretlemenin doğru lezyona ve lezyon içine yapılmış olması 

gerekmektedir. Girişim lokalizasyonunda büyük vasküler yapılar ve sinir trasesinin arkasında 

yerleşim gösteren lezyonlarda ve paratiroid kanser şüphesi uyandıran lezyonlara 

uygulanmaması gerekmektedir. Ayrıca uygulamada ince iğne ile girişim gerektirdiğinden, 

normal lokalizasyonda yerleşim gösteren, büyük boyutlu, cerrahi olarak kolay tespit 

edilebilecek lezyonlarda, çevre anatomik yapılarda lezyon ile karışabilecek alanların, lenf 

nodlarının ve diğer lezyonların olmaması durumunda veya multigland hiperplazileri ve çoklu 

lezyonlarda, ROLL uygulamasına gerek yoktur. Nüks ve rezidüel hastalıklarda, rekürren ve 

persistan hastalıklarda, soliter lezyonlarda, ektopik yerleşimli lezyonlarda, ulaşılması güç, 

cerrahi için kılavuzluk ihtiyacı olan lezyonlarda, küçük boyutlu lezyonlarda, Tc-99m MIBI 

tutulumu göstermeyen (MIBI negatif) lezyonlarda özellikle ROLL uygulaması büyük fayda 

sağlamakta ve tercih edilmektedir.  

ROLL uygulaması: Operasyon günü Tc-99m-MAA (Makroaggregated Albumin), 0.1- 

0.15 mCi aktivite, 0.1-0.15 ml volümde, USG eşliğinde lezyon içine enjekte edilir (Resim1). 

Seçilmiş uygun hasta grubunda, lezyon için radyofarmasötik enjeksiyonu işlemi deneyimli 

ellerde uygulanmalıdır. Uygun enjekte edilen radyofarmasötik lezyon dışına çıkmamakta, çok 

düşük aktivitede olması, ayrıca kısa yarı ömürlü olmakla birlikte lezyonun çıkarılmasından 

sonrada vücutta kalan herhangi bir aktivite olmaması nedeniyle de hasta için olumsuz etkisi 



veya yan etkisi bulunmamaktadır. Enjeksiyon sonrası enjeksiyonun doğruluğu ve 

lokalizasyonunun belirlenmesi için işlem sonrası Nükleer Tıp Kliniğinde Gama Kamera’da 1 

dk. lık statik görüntüleme elde ediliyor. Görüntüleme yöntemlerinin verilerini (Sintigrafi, 

USG, BT, PET, MR vb). kullanılarak, operasyon sırasında kullanılmak üzere hastanın 

lezyonlarının ve diğer anatomik yapıların belirtildiği “boyun haritalaması” çiziliyor. Daha 

sonra gün içerisinde istenildiği zamanda operasyona geçiliyor. Ameliyathanede operasyon 

sırasında intraoperatif gama prob ile cilt üzerinde en yüksek sayım alan lokalizasyonda 

genellikle 2-3 cm’lik mini insizyon sonrasında, gama prob kılavuzluğunda ilerlenerek, 

işaretlenmiş lezyon tam doğru olarak tespit edilerek, çıkartılıyor (Resim 2, 3). ROLL 

tekniğinin, 99m Tc- MIBI’nin sistemik (i.v.) uygulaması sonrası gerçekleştirilen radio-guided 

cerrahisine üstünlükleri; MIBI negatif veya pozitif tüm lezyonlarda uygulanabilmesi, geri plan 

aktivitesinin olmaması, hedef/background sayım oranının hesaplanmasına gerek olmaması, 

cerrahi ekip ve hasta için ihmal edilebilir düzeyde radyasyon dozu (daha düşük aktivite 

verilir) gibi avantajları vardır.  

ROLL tekniği ile radioguided cerrahinin sağladığı birçok fayda bulunmaktadır. Bu 

sayede; küçük cerrahi insizyona olanak sağlaması, daha az invazive girişim, daha kısa cerrahi 

süresi, daha kısa hastanede kalma süresi, lokal anestezi kullanma olasılığı, daha düşük 

komplikasyon oranları, tercih edilen kozmetik sonuç sağlamak mümkün olmaktadır. ROLL 

tekniği cerrahi başarıya katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda operasyon sırasında frozen 

örnekleme ihtiyacını azaltmaktadır. ROLL tekniğini kullanımının güvenilir ve etkin olduğu 

gösterilmiştir. 

ROLL Tekniği ile Radioguided Cerrahi, Nükleer Tıp Kliniği, Genel Cerrahi Kliniği, 

ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinin birlikte çalışması ile 

gerçekleştirilmektedir.  

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şimdiye kadar paratiroid adenomu olan 

yaklaşık 100 hastada ROLL tekniği ile minimal invaziv radioguided paratiroidektomi 

operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. MIP operasyon süresi (cilt insizyonu ile lezyonun 

çıkarılması arasında geçen süre) ortalama 23 dk. olup, hastaların hiçbirinde sinir hasarı veya 

majör cerrahi komplikasyon saptanmamıştır. Tüm olgularda hastalığa neden olan paratiroid 

lezyonu çıkartılmıştır. Takip süresince, hiçbir olguda persistan hiperparatiroidizm 

gözlenmemiştir. 

Hastanemiz birçok ilk uygulamaya da öncülük etmiştir. Primer HPT sebebiyle daha 

önce opere olan ancak paratiroid adenomu operasyon sırasında bulunamamış, persistan 

hiperparatiroidisi devam eden, yapılan USG, bilgisayarlı tomografi ve paratiroid 

sintigrafisinde lezyon saptanamayan 59 yaşındaki erkek hastada, paratiroid adenomunun 

lokalizasyonu için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Kliniğinin F-18 Florokolin 

katkısıyla, bilgilerimiz dahilinde ülkemizde ilk kez hastanemizde F-18 Florokolin enjeksiyonu 

sonrası PET kolimatörlü gama probu kullanılarak, ektopik yerleşimli lezyonun yeri doğru 

tespit edilerek, radioguided paratiroidektomi operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir (Resim 

4).   



Ayrıca yine bilgilerimiz dahilinde ilk kez Ankara Hastanesinde hiperparatiroidi olan 

iki olguda, ROLL tekniği ile gama prob ve ek olarak indosiyanin yeşili enjeksiyonu sonrası 

gerçek zamanlı intraoperatif near-infrared (NIR) floresans görüntüleme sistemi eşliğinde, 

radioguided - floresans görüntüleme ile paratiroidektomi operasyonu başarıyla 

gerçekleştirilmiştir (Resim 5).  

ROLL uygulama deneyimlerimiz ulusal kongrelerde, panel ve sempozyumlarda 

paylaşılmaktadır.   

S.B.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Minimal invaziv radioguided 

paratiroid ve tiroid cerrahisi, deneyimli kadrosunun ortak çalışması ile başarıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

Nükleer Tıp Kliniğinde ROLL tekniği ile gama prob kılavuzluğunda radioguided 

görüntüleme Uz. Dr. Koray Demirel tarafından, bilgilendirilmiş hasta izin ve onamları 

alınarak, seçilmiş uygun hasta grubunda uygulanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resim 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLL uygulaması; 1a. Gama prob, 1b. Radyofarmasötik ve enjektör, 1c. 1d. USG eşliğinde 

lezyon içine giriş ve enjeksiyon.   
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Resim 2 

 

 

 

Resim 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyun haritalaması, ROLL uygulaması, radioguided paratiroidektomi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Resim 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilt üzerinde lezyon lokalizasyonunun işaretlenmesi, boyun haritası, enjeksiyon sonrası 

sintigrafik görüntüleme, gama prob ile lezyon lokalizasyonu ve paratiroid adenomu. 

 

 

 

 

 

 



 

Resim 4 

 

 

 

 

 

F18- Florokolin enjeksiyonu sonrası PET kolimatörlü gama prob ile radioguided 

paratiroidektomi. 

 

 

Resim 5 

 

  

   ROLL tekniği ile gama prob kılavuzluğunda ve indosiyanin yeşili enjeksiyonu sonrası gerçek 

zamanlı intraoperatif near-infrared (NIR) floresans görüntüleme sistemi eşliğinde, 

gerçekleştirilmiş iki ayrı hastanın radioguided - floresans görüntüleme ile paratiroidektomi 

operasyonları. 

NIR floresans görüntüleme sistemi KiYPO Yüksek Teknoloji Sağlık Sistemleri A.Ş 

tarafından sağlanmıştır. 


