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Geçmiş
1905, Albert Einstein’ın en üretken 
yıllarından biriydi; modern fiziğin 
kurulmasına büyük katkı sağladığı, 
annus mirabilis dediği (Latince 
“olağanüstü yıl” anlamında) yıldı. 
Einstein o yıl, başka buluş ve yeniliklere 
ek olarak, Brown’ın parçacıkların 
rastgele hareketi hakkındaki teorisini 
genişletti [1]. İskoç botanikçi Robert 
Brown, parçacıkların sudaki hareketini 
fark eden ilk kişi olmuş, fakat bu 
hareketin altında yatan mekanizmaları 
belirleyememişti. Almanya doğumlu 
Nobel ödüllü Einstein için durum 
farklıydı. Einstein’in teorisinin ilk kısmı, 
bir parçacığın belli bir zaman 
aralığında ne kadar yol kat ettiğini 
belirlemekti. İkinci kısmı ise difüzyon 
sabitini, bir parçacığın belli bir zaman 
aralığındaki ortalama-kareli yer 

değişimi gibi fiziksel olarak ölçülebilir 
sayısal miktarlarla ilişkilendirmekti. 
Einstein su difüzyonunu gözlemledi, 
anladı ve sonunda da kantifiye etti.

1974’te R.V. Damadian ilk manyetik 
rezonans (MR) tarayıcısını “dokuda 
kanser tespiti için bir yöntem” [2] 
olarak tescil ettirdi. Bu bağlamda, 
difüzyon-ağırlıklı görüntülemenin 
hiçbir kaydadeğer rolü yoktu. Bu teknik 
yenilik uluslararası medyada geniş yer 
aldı ve kamuoyu üzerinde büyük bir 
etki yarattı. Hatta Damadian, bu yeni 
elektronik cihazla tüm vücutta 
kanserin yerini saptayabildiğini 
söyleyerek bu yeniliğin onkoloji 
açısından taşıdığı potansiyele dair 
beklentileri yükseltti. 

On yılı aşkın bir süre sonra, Denis 
LeBihan isimli Fransız fizikçi bu iki 

bulguyu birleştirmeye yönelik sezgisel 
bir fikir geliştirdi. Le Bihan su 
difüzyonunun insan beyninde manyetik 
rezonans görüntüleme ile 
görüntülenebileceğini gösterdi ve 1985’te 
MRG ile ilk difüzyon-ağırlıklı görüntüyü 
oluşturdu [3]. 1990’dan bu yana, 
difüzyon-ağırlıklı görüntüleme (DWI) 
iskemi tanısında standart bir 
nöroradyoloji aracı haline geldi. 2004’te 
Takahara ve ark. arka plan süpresyonlu 
difüzyon-ağırlıklı tüm vücut 
görüntüleme (DWIBS) adı verilen 
teknolojiyi sunarak DWI’ın 
geliştirilmesine öncülük eden bir katkıda 
bulundular. Bu teknolojide, serbest 
solunum sırasında radyolojik görüntüler 
alınıyor, arka plan sinyalleri bastırılıyor 
ve tüm vücutta volümetrik çekimler ve 
çoklu kesit eksitasyonları mümkün hale 
geliyordu [4]. Difüzyonun manyetik 
rezonans görüntülemedeki rolüne ilişkin 
bu gelişmeler sayesinde, bilim camiası 
nihayet su moleküllerinin vücudun her 
yerinde bulunan biyolojik dokulardaki 
mikroskopik hareketini kantifiye etmeye 
yarayan bir yöntem kazanmış oldu. 
Geçtiğimiz on yıl içinde, tıbbi teknoloji 
tedarikçileri tüm vücut MRG’nin (WB-
MRI), morfolojik ve difüzyon-ağırlıklı 
görüntüler de dâhil olmak üzere, 
yalnızca 30–45 dakika içinde 
gerçekleştirilebilmesini sağlayan 
inanılmaz teknolojik gelişmeler 
sundular. Üstelik, klinisyenler bu 
radyasyonsuz tekniği malignitelerin 
yönetiminde ve kanser taramasında 
kullanmanın pek çok heyecan verici 
yolunu buldular. 

1  Damadian’ın tüm vücut MRG cihazı, aslından alıntı. A.B.D. Patent No. 3789832, 
5 Şubat 1974.
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WB-MRI’ın kanser 
histotipine göre kılavuz 
ilkeleri ve başlıca 
kullanımları

Kanser hastalarının yönetiminde etkin 
olduğu yönündeki artan kanıtların 
ardından, WB-MRG kullanımı 
geçtiğimiz on yıl içinde katlanarak arttı 
[5]. Çeşitli kanser histotiplerinin 
yönetiminde, kimi olgularda en yüksek 
düzeyde bilimsel kanıtlarla 
desteklenen teşvik edici sonuçlar [6], 
WB-MRI’ın birçok malignitenin 
yönetiminde oynadığı rolü 
sağlamlaştırdı. Son yıllarda, birtakım 
klinik kılavuz ilkelerde, WB-MRI’ın 
kullanılması tavsiye edilmeye başladı 
ve modern onkolojide bu teknik için 
önemli kullanım biçimleri bulundu. 

Multipl miyelom
Multipl miyelom (MM) kemik iliğinde 
neoplastik plazma hücrelerinin 
akümülasyonu ile karakterize bir 
hematolojik kanserdir. Kemik 
kırıklarının, osteolitik lezyonların ya da 
osteoporozun varlığıyla ayırt edilen 
kemik hastalığı, multipl miyelomda 
önemli bir morbidite ve mortalite 
nedenidir [7]. Bu nedenle, Uluslararası 
Miyelom Çalışma Grubu’nun (IMWG) 
kılavuz ilkelerine göre, konvansiyonel 
radyografide asemptomatik bir kemik 
hastalığının varlığı bile, tedavi 
gerektiren bir semptomatik MM kriteri 
kabul edilmelidir [8]. 611 MM 
hastasından oluşan bir hasta dizisinde 
MRG, tüm vücut X-ray taramalarında, 
MM sistemik yayılımının en yaygın 
görüldüğü bölgeler olan omurga, pelvis 
ve sternumda fokal lezyonların litik 
lezyonlardan daha fazla olduğunu 
tespit etti (sırasıyla %78 ile %16; P 
0.001; %64 ile %28; P 0.001 ve %24 ile 
%3; P 0.001) [9]. Dahası, yeni tanı 
koyulmuş multipl miyelomlu 41 hasta 
ile yapılan bir çalışmada, iskelet 
lezyonlarının tespitinde WB-MRI’ın 
konvansiyonel tüm vücut BT 
taramasından daha üstün olduğu 
görüldü. Bu nedenle, WB-MRI hem tanı 
hem de tedaviye yanıtın izlenmesi için 
kemik iliği enfiltrasyonu olan bölgeleri 

tespit etmek için kullanılmalıdır. MM’li 
hastalarda görüntülemenin rolüne 
ilişkin olarak İngiliz Hematoloji 
Topluluğu [10] tarafından oluşturulan 
kılavuz ilkelerde, WB-MRI multipl 
miyelomun her biçiminin 
evrelendirilmesi için tavsiye ediliyor 
(Tavsiye Derecesi A, GR A, en yüksek 
kanıta-dayalı tıp düzeyini ifade eder). 
Oligosekretör ve non-sekretör 
miyelomların (Kanıt Düzeyi, LoE 1B [11]) 
ve ekstramedüller hastalığın (LoE 1B 
[12]) izlenmesi için de öneriliyor. GR A 
tavsiyesi aynı zamanda, WB-MRI’ın, 
MGUS ve multipl miyelom arasında bir 
klinik seyri olan erken evre maligniteli 
soliter kemik plazmasitomunun (SBP) 
evrelendirilmesi için de kullanılması 
gerektiğini gösteriyor.

Prostat kanseri
Prostat kanseri erkeklerde en yaygın 
olan histotiptir. Kimi prostat kanseri 
tipleri yavaş büyür ve hiç tedavi 
gerektirmez ya da az tedavi 
gerektirirken, kimileri agresif davranış 
geliştirerek sistemli evrelendirme ve 
takip gerektirebiliyor. Avrupa Üroloji 
Derneği tarafından geliştirilen kılavuz 
ilkeler, yüksek riskli hastalarda asgari 
olarak enine kesitli abdominopelvik 
görüntüleme ve kemik taraması 
yapılmasını tavsiye ediyor (GR A, LoE 2A 
[14]). Bununla birlikte, bu kılavuz ilkeler 
kemik metastazı tespitinde MRG’nin 
kolin PET/BT’den (%91) ve kemik 
taramalarından (%78) daha hassas 
(%97) olduğunu öne sürüyor. Yakın 
zamanda Shen ve ark. tarafından, bu 
üç görüntüleme tekniğinin diagnostik 
isabetliliğini karşılaştıran 18 çalışma 
üzerinde yapılan bir meta-analizde de 
bu kanı doğrulandı [15]. Dahası, 
radyolojik metastaz analizinin de 
prognostik değeri bulunuyor ve tedavi 
yönetimi protokollerini değiştiriyor [16].

İlerlemiş prostat kanserinde (APC) 
metastaz yönetimi çok önemlidir: bu 
hastalıktan ölen hastaların %90’ından 
fazlasında iskelet metastazları vardır. 
Enzalutamid ve abirateron ve 
radyum-223 ile tedavi edilen 
metastatik kastrat dirençli prostat 
kanseri (mCRPC) hastalarında, her üç 

progresyondan en fazla biri, hiçbir 
klinik semptom veya PSA (protat serum 
antijeni) progresyonu olmaksızın, 
radyolojik olarak tespit ediliyor [17, 18]. 
Üstelik, PSMA PET/BT, androjen 
reseptör inhibisyonu sırasında tümör 
viyabilitesi hakkında bilgi 
sağlayamayabiliyor. Yakın tarihli iki 
değerlendirmede, WB-MRI’ın kemik 
metastazlarının tedaviye yanıtını 
izlememize imkân veren güçlü bir 
görüntülemeye yönelik ihtiyacımızı 
karşılama potansiyeli saptandı [19, 20]. 
St Gallen İlerlemiş Prostat Kanseri 
Konsensus Konferansı (APCCC) kastrat-
dirençli hastalar hakkında açık 
tavsiyelerde bulunuyor. Tavsiyeler, 
mCRPC’de hastalık aktivitesini izlemek 
için PSA’nın tek başına yeterince 
güvenilir olmadığını (zira metastazlar 
PSA artmadan da gelişebilmektedir) ve 
yeni bir tedavi yoluna girmeden önce 
görüntüleme yapılması gerektiğini teyit 
ediyor [21]. Ayrıca, APCCC tavsiyeleri “ 
hem BT’de hem kemik taramalarında 
iyi tanımlanmış kemik lezyonları söz 
konusu olduğu için kemikte hastalık 
izlemesi bilhassa zordur […] planar 
kemik sintigrafisinin yetersizlikleri 
olduğu ve tüm vücut MRG gibi daha 
yeni görüntüleme teknolojileri kadar 
hassas olmadığı kabul edilmektedir” 
diyerek bu görüşü destekliyor. Son 
olarak, “bu daha yeni görüntüleme 
tekniklerinin bulunabilirliğinin kısıtlı 
olduğunu” teslim etmekle birlikte, APC 
Konsensus Konferansı “ileri spinal/
tüm-vücut MRG teknikleri[nin] kemik 
hastalığını saptama ve ölçme 
konularında da planar kemik 
taramalarından daha iyi” olduğunu 
doğruluyor.

Melanom
Son yıllarda ilerlemiş melanomun 
klinik yönetiminde kaydadeğer 
gelişmeler görmüş olsak da IV. evre 
melanomlu çoğu hasta yine de bu 
hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. 
Bu nedenle, 2012’den beri, klinisyenlere 
ve cerrahlara habis melanomun 
tedavisine ilişkin makul pratik 
tavsiyelerde bulunan kılavuz ilkeler 
yayımlanıyor. Birkaç meta-analizde ve 
sistematik değerlendirmede, WB-MRI’ın 
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onkolojide PET/BT’ye alternatif geçerli 
bir yöntem olduğu kabul edildi [22, 23]. 
Başkaca çalışmalar da WB-MRI’ın 
melanom hastalarında ekstrakraniyel 
metastazları tespit etmede son derece 
hassas olduğunu doğruladı [24]. 
Hepatobiliyer kontrast maddeli MR’ın 
hepatik sekonder lezyonların tespiti için 
en iyi görüntüleme stratejisi olduğu 
düşünülmekle birlikte, olgu 
çalışmasında kısaca anlatıldığı gibi, 
küçük karaciğer metastazları difüzyon-
ağırlıklı görüntülemenin tek yöntem 
olarak kullanılmasıyla da güvenilir 
şekilde tespit edilebiliyor (Şekil 2).

Dahası, akciğerlerde melanom kaynaklı 
küçük metastatik lezyonların tespitinde 
referans BT taramalarına uygulanabilir 
bir radyasyonsuz alternatif olarak, 
standart olmayan ultra-kısa TE (UTE)1 

Hepatik metastazlar: 
Kontrast gerçekten şart mı?

BT ve MRG’de akciğer metastazı 

¹ Ürün henüz geliştirme aşamasındadır ve ABD’de ya 
da başka ülkelerde satışta değildir. Gelecekte satışa 
sunulacağının garantisi yoktur.

2  III. evre melanomlu bir hasta 
hepatobiliyer-spesifik kontrast 
maddeli (gadolinium- etoksibenzil-
dietilenetriyamin penta-asetik asit, 
Gd-EOB- DTPA) WB-MRI’a giriyor. Geç 
hepatobiliyer faz, enjeksiyonun 20 
dakika sonrasında (2A), dördüncü 
segmentte 9 mm’lik bir metastazın 
varlığını ortaya çıkarıyor (beyaz ok). 
Aynı lezyon, aynı oturumda alınan 
yüksek b-değerli (900 s/mm²) 
difüzyon-ağırlıklı görüntüde açıkça 
tespit edilebiliyor.

3  IV. evre melanomlu bir hasta, düşük 
dozlu akciğer BT’si ve WB-MRI yapılan 
bir takip muayenesine giriyor. Aksiyel 
BT görüntüsünde (3A’daki ok) ve 
aksiyel T1-ağırlıklı görüntüde (3B’deki 
ok), sol inferior lobda subsantimetrik 
bir metastaz saptanıyor.

2a

2b
3b

3a

MRG sekanslarında [25] yakın 
zamanda meydana gelen gelişmeler 
araştırılıyor (Şekil 3).

Alman Dermatoloji Topluluğu ve 
Dermatolojik Kooperatif Onkoloji 
Grubu [26] adına yürütülen bir 
çalışmada, Pflugfelder ve ark. ilerlemiş 
melanomun (III. evre veya daha ilerisi) 
enine kesitli görüntülemesi için WB-
MRI’ı şiddetle tavsiye ediyor ve bu 
yöntemin etkinliğinin tüm vücut BT ve 
PET/BT’ye eşdeğer olduğunu ileri 
sürüyor. Üstelik WB-MRG, IIC ila IV 
arasında evrelendirilen melanomlu 
hastalarda takip için de tavsiye 
ediliyor [27].

Meme
Meme kanseri, kadınlar arasında ikinci 
sırada yer alan ölüm nedenidir. Primer 
invazif meme kanseri tanısı koyulmuş 
olan 25.336 kadın esas alınarak 
yapılan bir epidemiyolojik çalışma, 
kemiğin en yaygın metastaz alanı 
olduğunu doğruluyor [28]. Geniş çaplı 
olarak kabul gören RECIST kriterlerinin 
(Solid Tümörlerde Yanıt Değerlendirme 
Kriterleri) kemik lezyonlarının 
izlenmesinde kullanılmaması gerekiyor, 
çünkü bunlar, ölçümlenemeyen 
kriterler olarak kabul ediliyor. Ayrıca, 
gözden geçirilmiş RECIST 1.1 bu konuyu 
tam olarak ele almakta yetersiz 
kalıyor. Yeni kriterlere göre, kemik 
metastazları ancak en az 10 mm 
çapındaki bir kitle ile çevreleyen 
yumuşak dokuya yayıldıkları zaman 
ölçümlenebilir oluyor [29]. Bu da çoğu 
olguda gerçekleşmiyor.

Klinik uygulamaya girdiğinden bu 
yana, konvansiyonel MRG, kimi 
olgularda başka görüntüleme 
teknikleri ile başarılmayacak olan, 
olağanüstü hassasiyette görüntüleme 
sunabildiğini kanıtladı [30]. Yang ve 
ark. tarafından kemik metastazlı 
15.221 hastayı kapsayan 145 çalışma 
üzerinde yürütülen bir meta-analizde, 
WB-MRI lezyon tespitinde FDG-PET 
(%91) ve kemik taramasından (%79) 

daha yüksek (%97) hassasiyet gösterdi 
[31]. Bununla birlikte, kimi 
durumlarda konvansiyonel MRG 
yetersiz kalabiliyor. Örneğin, T1 psödo-
progresyon olarak bilinen bir fenomen 
meydana gelebiliyor. Tedaviye güçlü 
bir yanıtın sonrasında, T1 hipo-
intansite olarak görünen ve 
progresyon olarak yanlış 
sınıflandırılabilecek bir kemik iliği 
ödemiyle sonuçlandığında bu durum 
ortaya çıkıyor. Böyle olgularda, 
T1-ağırlıklı görüntülere DWI eklenmesi 
hem kemik iliği ödeminin varlığına 
hem de su moleküllerinin 
saptanmasının önündeki 
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Kemik metastazlarının psödo-progresyonu

kısıtlamaların ortadan kalkmasına 
olanak veriyor ve böylelikle yanlış 
tanıyı önlüyor [32]. Sklerotik yanıt, 
tedavinin ardından, kemik 
metastazları morfolojik T1 
görüntülerinde herhangi bir değişiklik 
olmaksızın göründüğünde, fakat ADC 
haritasında açıkça görülebilen bir 
yanıt olduğunda gerçekleşiyor. Bu 
yanıt, ADC değerinde 1,500 µm2/s’yi 
aşan bir artışla saptanıyor; bu değer, 
tedaviye yanıt için iyi belgelenmiş bir 
eşiktir (Şekil 4).

WB-MRI’ın, konvansiyonel 
görüntüleme tekniklerinden üstün 
olan diagnostik performansının, 
kanser hastalarının yönetimi ve nihai 
olarak, sağkalımları üzerindeki 
etkisinin değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalar sürüyor. Yakın zamanda 
yapılan bir çalışmada, Kosmin ve ark. 
[33] metastatik meme kanserli 
hastalarda takip amacıyla aynı 
zamanda yapılmış (14 günlük bir süre 
içinde) göğüs, batın ve pelvise ait 

(BT-CAP), 210 eşleştirilmiş WB-MRI ve 
bilgisayarlı tomografinin bulgularını 
karşılaştırdı. 46 tarama çiftinin 
görüntülemesinde progresif hastalık 
(PD) tespit edildiği için tedavi 
değişiklikleri yapıldığı gözlemlendi; bu 
çiftlerden 16’sında (%34.7), PD 
yalnızca WB-MRI taramalarında 
görünür oldu ve BT muayenesinde 
tanılanmadı. Bu gözlem, gerçek klinik 
uygulamada WB-MRI’ın BT-CAP’a 
kıyasla taşıdığı fazladan değeri 
vurguluyor. Farklı gen profili 
ekspresyonları olan ve dolayısıyla 
farklı şekilde yönetilmesi gereken 
birkaç tanınmış meme kanseri 
histotipi vardır. Kimi olgularda, bu 
meme kanseri tipleri hedeflenen 
tedavilerden fayda görebiliyor [34]. 
İnvazif lobüler meme kanserinin (ILC) 
tedavisinde klinik uygulama, meme 
kanseri hastalarında WB-MRI 
kullanımının önemini ortaya çıkardı. 
En yaygın ikinci histolojik alttip olan 
ILC’de, metastazların yayılımı, en 
yaygın histolojik alttip olan invazif 

duktal meme kanserinden (IDC) daha 
farklıdır. ILC’nin PET ve BT teknikleri 
kullanılarak araştırılma bakımından 
zorlayıcılıkları ile bilinen bölgeler olan 
gastro-intestinal (GI) organlara, 
peritoneuma ve retroperitoneuma ve 
plevraya yayılma olasılığı istatistiksel 
olarak IDC’ye kıyasla daha yüksektir 
[35]. Dahası, ILC kaynaklı metastazlar, 
diğer meme kanseri histotiplerine 
kıyasla, FDG’ye daha az meyillidir [36] 
ve dolayısıyla FDG-PET 
taramalarındaki görünürlükleri daha 
azdır. Bu, hücreler arası adhezyonu 
sağlayan ve doku yüzeylerine nüfuzu 
kolaylaştıran E-kaderin membran 
ekpresyonunun azlığı (ya da yokluğu) 
ile ilişkilendiriliyor. ILC kanser 
hücrelerinde bu özellik, hastalığın 
karakteristik yayılmasından 
sorumludur. Bu, “tek sıra” neoplastik 
büyüme olarak biliniyor ve neoplastik 
hücrelerin GI organların neoplastik 
olmayan duktlarının etrafındaki 
parenkime enfiltrasyonunu ya da 
peritoneuma veya retroperitoneuma 

4  45 yaşında, metastatik meme kanserli kadın. Kapesitabin ve vinorelbin ile third-line tedavi öncesinde ve sonrasındaki WB-MRI 
muayeneleri. 
(4A) T1-ağırlıklı sagital görüntülerde, kemoterapinin ardından bütün omurgada sinyal yoğunluğunda diffüz azalma saptandı. Bununla 
birlikte, bu durumun progresif hastalıkla mı, stabil hastalıkla mı, yoksa tedaviye yanıtla mı tutarlı olduğunu değerlendirmek mümkün 
değil. Bu bulgu bazen kemik metastazları sitotoksik kemoterapiye yanıt verdiğinde gözlenebiliyor. Kemik iliğindeki ekstrasellüler suda 
meydana gelen ve T1-ağırlıklı görüntülerdeki sinyal intansitesini azaltarak hastalık progresyonunu taklit eden artıştan kaynaklanıyor. 
Yüksek b-değerli (900 s/mm²) difüzyon ağırlıklı görüntülerdeki maksimum instansite projeksiyonu (MIP), tedavi sonrasında sinyal 
intansitesinde, aslında tedaviye yanıtla tutarlı olan azalan sellülarite ile ilgili bir azalma gösteriyor. 
(4B) syngo.via Frontier² MR Total Tumor Load yazılımında (Siemens Healthineers; piyasaya sürülmüş araştırma prototipi) girişilen 
WB-tümor yükü segmentasyon. Yüksek b-değerindeki (900 s/mm²) MIP görüntüleri ADC değeri renk sınıfları ile gösterilen eşikler 
kullanılarak örtüştürüldü. Yeşil vokseller 1500 μm²/s ve altındaki değerler (‘çok yüksek ihtimalle yanıt vermekte olan’ vokselleri 
temsil ediyor). Sarı vokseller, tedavi öncesine ait histogramın 95. sentil ADC değeri (1390 μm²/s) ile 1500 μm²/s arasında kalacak 
şekilde ayarlandı ve ‘muhtemelen’ yanıt vermekte olan vokselleri temsil ediyor. Kırmızı vokseller büyük ölçüde tedavi edilmemiş ve 
halen aktif olan hastalığı temsil ediyor. Karşılık gelen rölatif frekans histogramlarındaki ADC değerlerinde genel bir artışla birlikte 
(946 μm²/s ve 1742 μm²/s), aktif hastalığın hacminde bir azalma ölçüldü (tedavi öncesinde 418 mL ve tedavi sonrasında 255 mL). 
Not: Kırmızı voksellerin azalan kaplamı ve hacmi, tedavi yanıtıyla tutarlıdır (tedavi öncesinde %94 ve tedavi sonrasında %56). Tedavi 
sonrası taramadaki rezidüel kırmızı bölgeler yüksek olasılıkla omurga, pelvis, kol ve bacaklardaki düşük ADC değerli rezidüel aktif 
hastalığı temsil ediyor.

4b4a

2  syngo.via Frontier yalnızca araştırma içindir, bir tıbbi cihaz değildir.
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yayılmasını içeriyor [37]. Bizim 
deneyimimizde, WB-MRG’nin BT 
taramalarına kıyasla sahip olduğu 
üstün kontrast çözünürlüğü ve 
sayesinde, difüzyon-ağırlıklı 
görüntülemenin ‘belirsiz’ yapısı (hiper-
sellüler lezyonlar, glukoz 
metabolizmasından bağımsız olarak 
her zaman görünürdür), hastalığın GI 
organlara ya da peritoneum/
retroperitoneuma neoplastik 
yayılmasının varlığını BT ve FDG/
PET-BT taramalarından daha erken ve 
daha etkin bir şekilde tanımlayabildi 
(bkz. Şekil 5). Son olarak, WB-MRI 
gebelikte meme kanserinin tespitinde 
ve evrelendirimesinde olağanüstü 
sonuçlar verdi. Bu olguların %40’ında, 
meme kanseri ileri bir evrede prezante 
oluyor ki bu, genel meme kanseri 
popülasyonunun oranının 2,5 katı. Bu, 
kemik, karaciğer ve göğüs 
malignitelerinin doğru 
evrelendirilmesinin çok büyük önem 
taşıdığı anlamına geliyor. Bununla 
birlikte, iyonizan radyasyon ve 
intravenöz kontrast madde 
uygulaması içeren görüntüleme 
tekniklerinin gebelik sırasında 
sınırlandırılması gerekiyor. Bu da, 
WB- MRI’ı meme kanserli gebe 
kadınlarda sistemik evrelendirmede 
tercih edilecek görüntü yöntemi 
yapıyor [38].

Lenfoma

DLBCL, foliküler lenfoma ve Hodgkin 
lenfoma da dâhil olmak üzere, en 
yaygın lenfomalar için tavsiye edilen 
görüntüleme tekniği FDG-PET/BT’dir 
[39]. Bununla birlikte, diagnostik 
performansı glukoz metabolizmasına 
bağlıdır ve glukoz metabolizmaları 
ağır biçimde değişmiş olan hastalar bu 
görüntüleme tekniği için ideal adaylar 
olmayabilirler.

Öte yandan, WB-MRI’ın hedefi, tüm 
vücutta hipersellülaritenin 
araştırılmasıdır. Dolayısıyla bu teknik 
yüksek ihtimalle, FDG-PET’e kıyasla 
histolojiye daha az bağlıdır ve 
dolayısıyla FDG aktivitesi zayıf olan ya 
da hiç olmayan hastalar için daha 
uygundur. 140 hasta ile yapılan 
prospektif çalışmada, WB-MRI 
değişken FDG aviditeli lenfoma alttipi 
görülen hastalarda (çoğu MALT 
lenfoma) hem FDG-PET/BT’den hem de 
CE-BT’den daha iyi bir diagnostik 
performans gösterdi [40].

WB-MRI’ınn rağbet görmekte olan bir 
başka önemli kullanımı da genç (35 
yaş altı) lenfoma hastalarındadır. 
Geçtiğimiz on yıl içinde, lenfoma 
hastalarında, özellikle de genç 
hastalar arasında, sağkalım 

oranlarında ümit vaat eden artışlar 
oldu. Yine de NCCN kılavuz ilkeleri 
hâlâ, düşük evreli lenfomaların klinik 
yönetimi de dâhil olmak üzere, BT 
veya PET/BT muayenelerinin her yıl 
tekrarlanmasını tavsiye ediyor [41]. 
WB-MRI, hem evrelendirmede hem de 
takipte, PET/BT ile kıyaslanabilecek 
bir diagnostik performans gösteriyor. 

Bu nedenle, daha genç hastalar için 
doz-tasarruflu bir kriter getirilmesinin 
ardından, WB-MRI, genç lenfoma 
hastası altgrubunda PET/BT ve BT’ye 
bir alternatif olarak düşünülebilir.

Kanser taraması ve 
WB-MRI

Kanser taramasının amacı kanseri 
semptomlar ortaya çıkmadan önce 
tespit etmektir. Birkaç tarama testinin 
kanserin erken teşhisine faydalı olduğu 
ve o hastalıktan ölme ihtimalini 
azalttığı kanıtlandı [42]. Binlerce hayat 
kurtarmış olan Pap testleri, meme 
mamografisi (kadınlar için) ve hem 
kadınlar hem de erkekler için FOBT, bu 
nedenle pek çok ülkede standart hale 
geldi [43]. Bununla birlikte, standart 
tarama testleri, Li-Fraumeni sendromlu 
(LFS) ve nörofibromatozlu (NF) hastalar 
gibi genetik olarak kansere yatkın olan 

Lobüler meme kanseri kaynaklı gastrik ve peritoneal metastazlar 

5  Lobüler meme kanserli 44 yaşında bir kadın cerrahi sonrasında CA 15.3’te persistan ve devam eden artıştan dolayı hastalık reküransı 
kuşkusu sebebiyle birkaç FDG PET/BT taramasına giriyor. FDG PET/BT’de hiçbir şüpheli bulguya rastlanmıyor (5A). 15 gün sonra 
yapılan WB-MRI (5B), yüksek b-değerli görüntülerde b-900 DWI (beyaz oklar) karşılık gelen anormal ölçüde yüksek sinyal intansitesi 
ve sağ anteriyör renal fasyada şüpheli solid doku (beyaz ok ucu) ile birlikte, gastrik duvarda kalınlaşma gösteriyor. İki ay sonra 
gerçekleştirilen ikinci WB-MRI muayenesinde aynı bulgulara rastlanıyor. Birkaç gastrik duvar punch biyopsisi ile gastroskopi 
gerçekleştirildi ve lobüler meme kanseri hücrelerinin habis enfiltrasyonunun varlığını doğruladı.

5b5a
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denekler için yeterli bulunmuyor. Bu 
durumların görüldüğü hastalar için, 
WB-MRI kullanan ileri görüntüleme 
tavsiye ediliyor. Dahası, genel 
asemptomatik denek popülasyonu için 
ileri görüntülemenin faydalarına ilişkin 
yüksek beklentiler bulunuyor. 

Li-Fraumeni sendromu
İlk kez 1969’da tanımlanmış olan 
Li-Fraumeni sendromu (LFS), TP53 
tümör supresör geninin germline 
mutasyonlarının neden olduğu, son 
derece penetran olan bir kansere 
eğilimli sendromdur [44]. Esas 
itibarıyla, bu nadir, otosomal 
dominant, kalıtsal bozukluk, taşıyıcıları 
geniş bir kanser tipi yelpazesinin 
gelişmesine predispoze eder. Bu 
sebepten sarkoma, meme, lösemi ve 
adrenal bez (SBLA) sendromu olarak 
da bilinir. Yakın zamanda yapılan bir 
meta-analiz, WB-MRI’ın TP53 
mutasyon taşıyıcılarının klinik 

yararlılığına ilişkin istatistiksel açıdan 
ilk sağlam tahmini geçerli kılıyor [45]. 
Buna ek olarak, bu denek grubundaki 
kanser tespit oranı hakkındaki UK 
SIGNIFY çalışmasından elde edilen 
sonuçlar, en azından bir baseline tüm 
vücut MRG taramasının uygulanmasını 
destekliyor [46]. Ayrıca, MD Anderson 
Kanser Merkezi, dünyanın en büyük LFS 
hastaları derneği olan LFSA ile birlikte, 
bu sendromun erken tespitine ilişkin ilk 
kılavuz tarama ilkelerini oluşturdu. 
LEAD (Li-Fraumeni Sendromu Eğitim ve 
Erken Tespit) tarafından oluşturulan 
kılavuz ilkeler LFS’ye bağlı 
sarkomalardan etkilenen 1 ila 10 yaş 
arasındaki pediatrik hastalar3 için ve 
sarkomalardan, beyin tümörlerinden 
veya adrenokortikal tümörlerinden 
mustarip olan 10 yaş ve üstü hastalar 
için WB-MRI kullanılmasını tavsiye 
ediyor [47].

Son olarak, yakın tarihli bir Ulusal 
Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN), LFS 

hastalarının WB-MRG de içeren yıllık 
taramasının bir referans standardı 
olmasını öneriyor [48].

Nörofibromatoz
Nörofibromatoz, sinir dokusunda tümör 
oluşumuna neden olan bir genetik 
bozukluktur. Bu tümörler beyin, spinal 
kord ve sinirler de dâhil olmak üzere, 
sinir sisteminin herhangi bir yerinde 
gelişebiliyor. Nörofibromatoz tanısı 
genellikle çocuklukta ya da erişkinliğin 
başında koyuluyor. Premalign ve malign 
tümörlerin saptanması, NF’li hastaların 
klinik yönetimi açısından elzem, fakat 
bu hedefin gerçekleştirilmesi 
nörofibromaların heterojenliğinden 
dolayı zorlu bir konu olmayı sürdürüyor. 
Çoğu pediatrik malignite, engellenmiş su 
difüzyonlu küçük yuvarlak hücre 
tümörü olduğundan, difüzyon-ağırlıklı 
görüntüleme özellikle çocuklar söz 
konusu olduğunda cazip bir teknik. 
Ayrıca WB-MRI, NF’nin üç ana klinik 

3 Siemens Healthineers Sorumluluk Reddi yazarların görüşünü yansıtmamaktadır: MR taramanın fetüslerin ve iki yaşından küçük çocukların görüntülenmesinde güvenli 
olduğu kesinleşmemiştir. Sorumlu hekim, MR tetkikinin faydalarını, başka görüntüleme tekniklerinin faydalarıyla karşılaştırmalıdır.

6  Birkaç sistemik tedavi line’ının ardından, non-Hodgkin lenfoma relapsı olan 22 yaşında bir kadın (Ann Arbor evresi IVb), ESHAP 
düzeni ve periferal kan kök hücresi transplant ile kombine olarak yeni bir kemoterapiye girdi. Hasta tedavi öncesinde ve tedavinin altı 
ay sonrasında FDG PET/BT ve WB-MRI taramaları yaptırdı. PET/BT (6A) ile yanıt değerlendirmesi, bütün vücut bölgelerinde tam 
yanıtla (CR) tutarlı olan anormal FDG alımının tam çözünürlüğünü gösteriyor. Aynı zaman noktalarında WB-MRI kullanılarak 
yapılan yanıt değerlendirmesi (6B) de CR’yi göstermekte aynı derecede etkindir. 

Tedavi sonrası yanıtın değerlendirilmesi

6b6a
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görünümünün tespitindeki ve 
evrelendirilmesindeki etkinliği de 
kanıtlandı: tip 1 nörofibromatoz (NF1), 
tip 2 nörofibromatoz (NF2), ve 
schwannomatosz (SWN).

Ulusal Kanser Enstitüsü hâlihazırda, 
WB-MRI’ın habis periferal sinir kılıfı 
tümörlerinin (MPNST) tespitinde 
kullanıma girmesi için kılavuz ilkelerin 
hazırlanmasını tavsiye etmiş bulunuyor. 
[49]. Bütün MPNST’lerin yaklaşık yarısı 
nörofibromatozlu insanlarda 
tanılanıyor ve bu nadir maligniteyi 
geliştiren NF1’li hastaların ömür boyu 
riski %8 ila 13 arasında gerçekleşiyor. 
Dahası, Cashen ve ark. [50] tarafından 
gerçekleştirilen bir çalışmada, tedavi 
edilen hastalar arasında %84’lük bir 
toplam sağkalım oranı görüldü. Bu, ileri 
görüntülemenin erken tanı ve tedavi 
yönetimindeki kilit rolünü vurguluyor. 
Uluslararası Nörofibroamatoz ve 
Schwannomatoza Yanıt Değerlendirmesi 
İşbirliği (REiNS), WB-MRI’ın NF’de 
kullanımı için resmi tavsiyeler geliştirme 
sürecindedir [51]. Birleşik Krallık’taki en 
büyük NF hastaları derneği olan The 
Neuro Foundation hâlihazırda, bütün 
vücutta nörofibromatozun ön 
belirtilerinin araştırılması için MRG’yi 
tavsiye ediyor [52].

Asemptomatik denekler 
ve tarama

Kanser için mevcut paradigmalar ve 
tedaviler azımsanamayacak bir ilerleme 
ile sonuçlanmış olmakla birlikte, 
onkolojik hastalıklarda sıklıkla uzun 
vadeli izleme ve iyileştirme 
sağlanamıyor. Bu nedenle, 
asemptomatik hastalarda, primer 
neoplazmanın yayılmasından önce, 
erken tespit ve tanı kritik önem taşıyor. 
Subklinik hastalığın erken tespiti 
önleyici tedbirlerin ve tedavi 
girişimlerinin hastalığın geç 
evrelerindense erken evrelerinde, daha 
etkin ve verimli bir şekilde 
başlatılmasını mümkün kılabiliyor. 
Görüntülemeden elde edilen bulgular 
erken ve potansiyel olarak iyileştirilebilir 
hastalık tespitiyle sonuçlanabiliyor. 
Ayrıca, bir görüntü özelliğinin normal mi 

yoksa daha ayrıntılı muayene gerektiren 
türden mi olduğuna karar verilmesinde 
radyolog büyük rol oynuyor. 

İleri görüntüleme tekniklerinin büyük 
kohort çalışmalarında kullanılması, 
epidemolojik araştırmada giderek 
yaygınlaşan bir yaklaşım. Framingham 
Heart çalışması [53], Multi-Etnik 
Ateroskleroz Çalışması [54] ve 
Rotterdam çalışması [55], bu tür 
tekniklerin paha biçilmez bilimsel 
katkısını gösteriyor. Buna ek olarak, ileri 
görüntüleme karmaşık hastalık 
süreçlerine dair kavrayışımızı ve daha 
sonraki hastalık durumlarının öncüleri 
olarak yeni görüntüleme biyoişaretleri 
saptama becerimizi de geliştiriyor. 
WB-MRI’ı asemptomatik deneklerde 
kullanan en büyük çaplı çalışma, halen 
sürmekte olan, 30.000 asemptomatik 
deneği kapsayan, çok merkezli, 
popülasyona dayalı bir çalışma olan 
Alman Ulusal Kohortu’dur. Bu çalışma 
popülasyonla ilgili hastalıklar için risk 
ve koruyucu faktör saptaması yapmayı 
ve birincil korunma tedbirlerine 
dönüştürülebilecek yeni bilgiler 
sağlamayı hedefliyor [56].

Son yıllarda, WB-MRI’ın kanser 
taramasında kullanılmasına ilişkin 
birkaç başka çalışma da yapıldı. 
2008’de Gladys Lo ve ark. tarafından 
yayımlanmış olan ilk çalışma [57], 
kanser taraması için WB-MRI’a girmeye 
gönüllü olan 132 Hong Kong 
Sanatoryumu ve Hastanesi 
doktorundan oluşan bir popülasyondaki 
insidental bulguları tanımladı. 
Geçtiğimiz on yıl içinde başka 
çalışmalar da yayımlandı. Bunların en 
büyüğü, 666 asemptomatik hasta ile 
gerçekleştirildi ve yüzde 1,05’lik bir habis 
kanser oranı belirlendi. [58].

Girişimciler, uzun süredir kanser 
araştırmalarına destek verenler, Milan 
Avrupa Onkoloji Enstitüsü ve 
uluslararası onkolojik WB-MRI 
uzmanlarından oluşan bir panel 
arasındaki iş birliğinden doğup kısa süre 
önce kurulan; özellikle asemptomatik 
deneklerde kanser taraması için WB-MRI 
uygulamaya adanmış bir sosyal girişim 
olan İleri Görüntüleme Merkezleri (ASC 

İtalya) tarafından da benzer ön 
gözlemler yapıldı. ASC açıldığı tarih olan 
Ocak 2017’den Ekim 2017’ye kadar, 394 
asemptomatik denek üzerinde kanser 
taraması için WB-MRI gerçekleştirdi.

Taramalar bu deneklerin yalnızca 
12’sinde hiçbir anormallik 
bulunmadığını gösterdi; bu gerçekten de 
bilimsel literatürde bildirilen anormallik 
oranlarıyla tutarlı bir oran. 382 denekte 
en az bir anormallik olduğu bildirildi 
(toplamın %97’si). Bununla birlikte, bu 
deneklerin neredeyse yüzde 80’i için 
başkaca araştırma istenmezken, 75 
denek takibe sevk edildi. Yalnızca 9 
denek için başkaca muayeneler istendi 
ve bunların 4’ünde (%1) habis kanserin 
varlığı histolojik olarak doğrulandı ve 
hasta bilgilendirildi.

Bununla birlikte, WB-MRI’ın genel 
asemptomatik denek popülasyonunun 
taranmasında uygulamaya 
yerleşmesine hâlâ çok zaman var. 
Öncelikle, WB-MRI kullanan ileri 
kanser taramasının, en yaygın 
maligniteleri hedef alan taramaların 
aksine (mevcut standart uygulama 
uyarınca) bilimsel olarak ilgili 
olduğunun kanıtlanması gerekiyor. 
İkinci olarak, WB-MRI’ın pek çok kanser 
histotipindeki diagnostik performansı 
iyi biliniyor fakat farklı 
popülasyonlarda (asemptomatik 
denekler gibi) kullanılması için 
geçerlilik kazanması gerekiyor. Üçüncü 
olarak, WB-MRI’ın yaygın 
kullanılmasının önünde engel teşkil 
eden, nispeten yüksek ekipman 
maliyetleriyle ve doğrudan 
muayenenin kendisiyle ilişkili pratik 
meseleler bulunuyor. Aynı derecede 
önemli olan son konu ise, tıptaki her 
uygulamada olduğu gibi, WB-MRI 
taramalarının yorumlanmasının da 
büyük ölçüde okumayı yapan kişinin 
deneyimine bağlı olması. Görüntü 
yorumlama ve raporlama konularında 
standardizasyon hâlâ yetersiz ve 
ayrıca, bir görüntüyü etkin biçimde 
okuyabilmek için gerekli olan öğrenme 
eğrisine ilişkin tam bir kavrayış 
bulunmuyor. Bu meselelerin 
incelenmesine yönelik araştırmalar 
devam ediyor. 
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