
Giriş
Meme kanserlerinin yaklaşık %70’i östrojen reseptör (ER) 
pozitiftir ve bu nedenle endokrin tedavileri uygulanır. Ancak 
primer hastalığa sahip hastaların yaklaşık %25’inde ve 
metastazlı hastaların neredeyse tümünde endokrin direnci 
bulunur veya bir süre sonra gelişir (1). Direncin gelişiminin 
altında yatan mekanizmalar büyük oranda bilinmiyor 
ancak son 2 yılda, birçok araştırma, tamoksifen ve aromotaz 
inhibitörleri gibi endokrin tedavileri alan metastatik ER-
pozitif hastaların yaklaşık %20-30’unda ER’yi şifreleyen gen 
olan ESR1’de ER bağımsız fonksiyon kazanımı mutasyonu 
ortaya koydu. Bu mutasyonlar, tümör büyümesini ve 
endokrin tedavisine direnci teşvik eden ve potansiyel olarak 
metastatik yetiyi artıran ligand bağımsız ER faaliyetine yol 
açıyor. Bu mekanizma aracılığıyla endokrin tedavisi 
direncinin ortaya çıkması, selektif tedavi baskısı altında, 
nadir mutant klonların klonal genişlemesinin 
gerçekleştiğine ve dirence katkıda bulunduğuna işaret 
ediyor. Bu ESR1 mutantlarını hedefleyen rasyonel tabanlı 
yeni terapötik stratejiler, hastalar için tedavi sonuçlarını 
iyileştirme potansiyeline sahip. Fulvestrant hormon tedavisi, 
özellikle ESR1 mutasyonunu hedefleyen ve endokrin 

direncine sahip metastatik meme kanseri hastalarında 
faydalı oluyor gibi görünüyor. Pek çok araştırma, kemik 
hastalığı olanlarda tedavinin daha da etkin olabileceğine 
işaret ediyor.

Bu örnek olgu araştırmasında, meme kanserinin hormon 
tedavisine yanıtını takip etmek için kantitatif tüm vücut MR 
görüntülemenin (WB-MRG) potansiyelini ortaya koyacağız 
ve (1) morfolojik tepkinin, tedaviye yanıtı takip etmek için 
difüzyon MRG kadar iyi çalışmadığını, (2) ADC histogram 
analizlerinin tedavi direncinin ortaya çıkışını 
açıklayabileceğini ve (3) kemik hastalığı etkili bir şekilde 
tedavi edildiğinde hedeflenmiş tedaviye uzamsal olarak 
uyumsuz bir yanıtın ortaya çıkabileceğini göstereceğiz.

Hastanın hikayesi 
Metastatik invazif meme kanserli 50 yaşında kadın. ER 
pozitif ve HER-2 neu negatif hastalık ilk olarak sadece 
kemiğe metastatik hastalık için birinci hat hormon 
tedavisi (Eksemestan, Goserelin) ve bifosfonatlarla 
(Zoledronik asit) tedavi edildi. Hasta, kemik hastalığı 
ilerlemesinde Fulvestrant ve Zoledronik ile 2. hat hormon 
tedavisine geçirildi ve sadece kantitatif difüzyon 

görüntülemede görülecek şekilde kemik hastalığında iyi 
bir yanıt verdi. Ne yazık ki aynı zamanda karaciğer ve 
pankreas metastazları da geliştirdi ve ek tedavinin 
kemoterapiye dönüşmesine ihtiyaç duydu. Hiçbir bölgesel 
radyoterapi verilmedi. Tüm vücut difüzyon MRG ile 
gerçekleştirilen seri muayeneler, yayınlanmış protokoller 
kullanılarak gerçekleştirildi (2). b50, b600 ve 900 s/
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Şekil 1: Tüm omurga T1-ağırlıklı görüntüler muayene 2 ve 3’te birinci hat hormon tedavisiyle kemik iliği yağının bir miktar geri dönüşüyle 
(oklar) birlikte difüze kemik iliği infiltrasyonu gösteriyor. Kemik iliği yağı muayene 4’teki tedavi nüksünde ortadan kalkıyor ve muayene 5 ve 
6’da ikinci hatta tedavi değişikliğinin ardından hiçbir ek T1w değişikliği tespit edilmiyor. T6’da hemanjiyoma bulunuyor.

Şekil 2: Tüm omurga STIR, muayene 2 ve 4’te birinci hat tedaviyle sinyal yoğunluğunda hafif bir atışla difüze kemik iliği filtrelemesi 
gösteriyor ancak hastalığın nüks döneminde muayene 4’e sıra geldiğinde sinyal yoğunluğu düşüyor. Muayene 5 ve 6’da ikinci hat hormon 
tedavisine geçişin ardından kemik iliği sinyali tekrar artıyor. Kemik iliği sinyal yoğunluğundaki bu artışlar hormon tedavisinin hücre 
öldürme mekanizmalarıyla ilişkili doku suyundaki ardalanmalar ile tutarlı (apoptoz).
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Şekil 3: Tüm vücut b900 3D MIP (ters çevrilmiş ölçek). Kemik iliği, aksiyal iskelette ve proksimal bacak kemiklerinde yüksek sinyal 
yoğunluğuna sahip çoklu küçük fokal ve birleşen bölgelere difüze bir şekilde müdahil. Primer sağ taraflı meme kanseri, ayrıca görünebilir 
olan aksiller nodal hastalıkla da uyumlu. Birinci hat tedaviyle kemik iliğinin sinyal yoğunluğundaki azalmalar yavaşça gerçekleşiyor gibi 
görünebilir ancak aktif hastalığın muhtemel varlığına işaret eden kalıcı hiper-yoğunlukların görüldüğü fokal alanlar da bulunuyor (Muayene 
3). Muayene 4’te, kemiklerdeki sinyal yoğunluğu kapsamındaki artışların işaret ettiği tam nüks görülebiliyor (kemik hastalığının ilerleme 
kriterleri için Padhani ve Tunariu’nun dergimizdeki diğer makalesine bakınız). İkinci hat hormon tedavisine geçiş yaparken, hiçbir yanıt güvenli 
bir şekilde tespit edilemiyor ancak L2’nin sol tarafında, kasık simfizisinde ve anterior kaburgalarda artan bir hastalık bulunuyor (oklar).

3

mm²’lik b-değerleri kullanan tüm vücut difüzyon 
sekansları, tedaviye verilen yanıtı takip etmek için spinal 
T-1 ağırlıklı ve STIR sekanslarıyla birlikte gerçekleştirildi. 
Toplamda 6 muayene gerçekleştirildi. Referans hattı 
muayenesinin ardından birinci hat hormon 
tedavisindeyken üç ek muayene ve ikinci hat hormon 
tedavisindeyken de iki muayene gerçekleştirildi. 
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Şekil 4: syngo.via Frontier MR Total Tumor Load yazılımında (Siemens Healthineers, Erlangen, Almanya; piyasaya sürülmüş araştırma 
prototipi) WB-tümör yükü segmentasyonu gerçekleştirildi. Tüm vücut b900 görüntüleri, 1000-1200 s/mm2’lik ve yaklaşık 100 AU sinyal 
yoğunluğu eşiğine sahip olan hesaplanmış yüksek b-değeri görüntüleri kullanılarak segmentleniyor. Dış sinyaller (beyin, böbrekler, 
bağırsak gibi) sağ meme ve aksilla dahil olmak üzere sadece tanınabilir hastalık bölgelerinin geride kalması için kaldırılıyor. b900 MIP 
görüntülerinin olduğu renk, belirtilen eşikler kullanılarak ADC değer sınıflarıyla örtüştürülüyor. Yeşil vokseller ≥1500 µm2/s değerler (yanıt 
vermesi “yüksek ihtimal” olan) vokselleri temsil ediyor. Sarı vokseller tedavi öncesi histogramların (muayene 1 veya muayene 4) 95. yüzde 
birlik ADC değeri (1256 ve 1127 µm2/s) ile 1500 µm2/s arasında olacak şekilde ayarlanıyor ve bu nedenle yanıt vermesi “muhtemel” 
vokselleri temsil ediyor. Kırmızı vokseller çoğunlukla tedavi edilmemiş hastalığı veya yanıtın tespit edilmediği durumları temsil ediyor.

Şekil 4A: Muayene 1 ve 2’nin 
histogram analizi.  
Tümörün 384 mL’si tedaviden önce 
segmentleniyor ve 290 mL’si de 
tedavi sırasında segmentleniyor. 
İlgili mutlak frekans 
histogramlarındaki ADC 
değerlerinde önemli bir global 
artış (704 µm2/s ve 971 µm2/s) ve 
kürtosiste azalma (4.2 ve 0.6) 
olduğuna dikkat çekmek isteriz. 
Bu, tüm vücutta bir miktar yanıt 
verildiğine işaret ediyor. 
Yamalarda gerçekleşen artan sarı 
ve yeşil voksel sayısına dikkat 
ediniz (örneğin sol kalça – hiçbir 
radyoterapi verilmediğini 
unutmayın). Morfolojik 
değerlendirmelerle alınan bu 
görünümler hiçbir ilerleme kanıtı 
olmaksızın genel olarak olumlu 
bir yanıta işaret ediyor.

Şekil 4C: Muayene 5 ve 6’nın 
histogram analizi.  
Tümörün 617 ml’si Muayene 5’te ve 
883 ml’si de Muayene 6’da 
segmentlendi. Her iki muayenede de 
histogramların Muayene 4’e kıyasla 
(ikinci hat öncesi tedavi referans 
hattı) ADC değerlerinde önemli bir 
genel artış gösterdiğine dikkat 
çekmek isteriz (956 ve 904 µm2/s). 
Bu, ikinci hat hormon tedavisine iyi 
bir yanıta işaret ediyor. Difüzyon 
görüntüleme görünümleri, T1w 
omurga görüntülerinde 
gözlemlenebilir olmayan, genel 
anlamda iyi bir yanıta işaret ediyor. 
Ancak, hem Muayene 5’te hem de 
6’da kalıcı kırmızı vokseller 
bulunduğuna dikkat ediniz. Bu, 
kemiklerde tedaviye karşı direnç 
gösteren kalıcı alanlara işaret 
ediyor. Ayrıca sağ aksiler nodal 
hastalığın artmış hacmine de 
dikkatinizi çekelim. Yeni karaciğer ve 
pankreatik metastazları nedeniyle 
tedavi değiştirildi.

Şekil 4B: Muayene 3 ve 4’ün 
histogram analizi.  
Tümörün 235 mL’si Muayene 3 
sırasında segmentleniyor ve 698 
mL’si de hastalığın nüksünde 
Muayene 4 sırasında segmentleniyor. 
Muayene 3’te, nispi sıklık 
histogramlarında referans hattına 
kıyasla ADC değerlerinde (933 
µm2/s) önemli bir genel artış ve 
önemli şekilde azalmış kurtosise 
(-0.7) sahip düz bir histogram 
bulunduğuna dikkatinizi çekmek 
isteriz. Bu, birinci hat hormon 
tedavisine iyi bir yanıt verildiğine 
işaret ediyor. Sarı ve yeşil voksellerin 
sayılarının arttığına dikkat ediniz. 
Morfolojik değerlendirmelerle alınan 
bu görünümler, genel olarak iyi bir 
yanıta işaret ediyor. Ancak Muayene 
3’te kalıcı kırmızı voksellere ve 
Muayene 3 histogramında buna denk 
gelen pike dikkat edin. Bu, tedaviye 
karşı direnç alanlarını (dikey beyaz 
ok) gösteriyor. Muayene 4’te hasta, 
referans hattı tedavi öncesi 
araştırmasına eş bir histogramla 
nüks sergiledi (Muayene 1). 

Şekil 4D: Muayene 4 (ikinci hat 
hormon tedavisi öncesi) ve 6 için 
üst abdomenin aksiyal b900 
görüntüleri, kemoterapi 
tedavisinde bir değişiklikle 
sonuçlanacak şekilde karaciğer ve 
pankreasta yeni bir hastalığın 
ortaya çıkışını gösteriyor (oklar). 
Sağ aksiller nodlar da büyüyor.
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06 Ocak 17: Fulvestrant
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