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planlamasında yinelemeli 
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Geçmiş
46 yaşında bir kadına 2015’te vajina 
kanseri tanısı konuldu. Klinik 
muayenede mesaneye uzanan ve 2-3 
cm çapında olan bir vajinal 
adenokarsinom bulundu ve bir PET 
taraması, çoklu pozitif lenf düğümleri 
ortaya koydu. 64 Gy’lik PET pozitif lenf 
düğümlerine bir entegre güçlendirme 
ile 50 Gy’lik pelvise harici ışınlı 
radyasyon tedavisi (RapidArc, Varian 
Medical Systems) uygulandı. Harici ışınlı 
radyasyon tedavisinin ardından, brüt 
tümör hacmine 30 Gy’lik bir interstisyel 
brakiterapi güçlendirmesi uygulandı. 
İğnenin sokulmasından önce bir vajinal 
obtüratör takılarak MRG gerçekleştirildi. 
İğnenin sokulmasının ardından bir BT 
taraması gerçekleştirildi ve MRG ile 
kaynaştırıldı. Brakiterapi tedavi 
planlaması sırasında hem MRG hem de 
BT kullanıldı.

Yorumlar
İnterstisyal brakiterapi tedavisi için 
kullanılan BT taraması, paslanmaz çelik 
iğneler etrafındaki artefaktları azaltan 
iMAR (yinelemeli metal artefaktı 
azaltımı) kullanılarak rekonstrükte 
edildi. İnstersitsyal brakiterapi tedavi 
planlamasının önemli ve zaman alıcı bir 
parçası, tümörü içeriden ışın tedavisi 
yapmak için içinden radyoaktif kaynak 
göndermek amacıyla kullanılabilen tüm 
iğnelerin tanımlanması idi.

Artefaktlardaki azalma, özellikle iğneler 
çapraz olduğunda veya birbirine yakın 
olduğunda tedavi planlaması sistemini 
daha hızlı yapmak için iğnelerin 

tanımlanmasını hızlandırdı. Bir iMAR 
rekonstrüksiyonu tipi (omurga 
implantları için) artefaktların birçoğunu 
azalttı ve bölgedeki yumuşak doku 
kontrastını korudu. Daha güçlü bir 
iMAR tipi de (nöro coil’ler ile) daha 
fazla artefakt azalttı ancak aynı 
zamanda iğnelerin yakınındaki 
yumuşak doku kontrastının bir kısmını 
da ortadan kaldırdı. İğnelerin açık 

tanımı nedeniyle ve yumuşak doku 
bilgileri füzyon MRG taraması 
aracılığıyla elde edildiği için bu tedavi 
türü için nöro coil iMAR 
rekonstrüksiyonu kullanmayı seçtik. 
Sonuç olarak, iMAR rekonstrüksiyonu, 
interstisyal brakiterapi tedavi 
planlaması için iğne tanımının hızını ve 
güvenilirliğini iyileştirdi.

Muayene protokolü

Tarayıcı SOMATOM Definition AS Open –  
RT Pro edition 

Tarama alanı Pelvis

Tarama uzunluğu 19,2 mm

Tarama yönü Kraniokaudal

Tarama süresi 12 S

Tüp gerilimi 100 kV

Tüp akımı 335 mAs

Doz modülasyonu CARE Dose4D

CTDIvol 12,74 mGy

DLP 453,83 mGy cm

Etkili doz 9,1 mSv

Rotasyon süresi 0,5 S

Perde 0,8

Kesit kolimasyonu 1,2 mm

Kesit genişliği 2 mm

Rekonstrüksiyon artışı 2 mm

Rekonstrüksiyon çekirdeği B31f
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1 iMAR rekonstrüksiyonu olmadan interstisyal 
brakiterapi tedavisi.

3 Nöro coil iMAR rekonstrüksiyonu ile 
interstisyal brakiterapi tedavisi.

2 Omurga implant iMAR rekonstrüksiyonu ile 
interstisyal brakiterapi tedavisi.

4 iMAR kullanılarak rekonstrükte edilen bir BT 
görüntüsünde görüntülenen interstisyal 
brakiterapi tedavisinin doz dağılımını 
gösteren koronal kesit.
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Prostat kanseri (PCa), dünya çapında 
erkeklerde en sık görülen habis 
tümördür [1,2]. Genellikle cerrahi veya 
radyasyonla gerçekleştirilen ilk 
tedavinin ardından, biyokimyasal relaps 
yaygındır [3-6]. Bilgisayarlı Tomografi 
(BT) ve Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme 
yöntemlerinin hassasiyeti ve kesinliği 
genellikle tatminkar olmadığından bu 
gruptaki lezyonların aranması zorlu 
oluyor [7].

Bu nedenle araştırmalar, tanısal 
ölçümler için daha hassas ve spesifik 
yollar bulmaya çalışıyor. Prostat-spesifik 
membran antijeninin (PSMA) çoğu 
PCa’da çok sayıda okunması gerçeği, bu 
hedef için ligandlar geliştirme fırsatı 
sunuyor. Bu, düşük-moleküler-ağırlıklı 
PSMA-ligandı Glu-NH-CO-NH-Lys-(Ahx)-
[68Ga(HBED-CC)] (= 68Ga-PSMA-11)’nin 

2011 yılında PCa tanılama için yeni bir 
PET-izleyici olarak ortaya konulmasına 
yol açtı. Bu bileşen Almanya’daki 
German Cancer Research Center 
Heidelberg’de geliştirildi [8,9]. 
68Ga-PSMA-11-PET/CT’nin ilk klinik 
uygulaması 2011 Mayısında Heidelberg 
University Hospital’ın nükleer tıp 
departmanında yürütüldü. Bu, yeni 
görüntüleme yönteminin uluslararası 
olarak hızlı bir şekilde yayılmasına yol 
açtı. Bu büyüme, PCa-bağlantılı 
dokunun tespiti için tanısal 
yetkinliklerde önemli bir artış sergileyen 
68Ga-PSMA-11ile PET/CT 
görüntülemesinin şimdiye kadar alınan 
sonuçlarıyla açıklanabilir [10-13]. Büyük 
bir hasta topluluğuyla (n = 319) 
gerçekleştirilen yakın zaman önce 
yayınlanmış bir araştırma, 68Ga-PSMA-
11-PET/CT’nin PCa lezyonlarını tespit 
etmek için mükemmel bir hassasiyet ve 

spesifiklik sunduğunu doğruladı [12]. 
Diğer gruplar da bu bulguları 
doğrulamış bulunuyor [14].

BT ile kıyaslandığında, MRG, her ikisi de 
belirsiz bulguları netliğe kavuşturmaya 
yardımcı olan daha yüksek kontrast 
çözünürlüğü ve farklı fonksiyonel 
sekansları nedeniyle yumuşak doku 
görüntülemesi için daha iyi bir yöntem 
sunuyor. Prostatın çoklu parametrik 
MRG’si prostat kanseri için güçlü bir 
görüntüleme aracı olarak kendini 
kanıtladı [15]. TRUS/MR görüntü 
füzyonu kılavuzlu biyopsi sistemleri 
kullanarak doğru prostat biyopsisi için 
gerekli bilgiler sunuyor ve aktif takip ve 
kişiye özel tedavi planlaması sırasında 
kontrolün vazgeçilmez bir parçası [16]. 
Ancak, lenf düğümlerine ve kemiklere 
yayılan kanserin veya iyileştirici amaçlı 
tedavi sonrasında reküran hastalığın 
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1 Fokal T2w hipointensite, PSMA-PET’de patolojik alım ve periferik bölgede fokal ADC azalması (beyaz oklar) ile kendini ifade eden prostat 
kanserine (Gleason 9, cT3, PSA 26 ng/ml) sahip hasta. PSMA-ligandı idrar yolu ile boşaltılıyor (mesane içerisinde 1A radyoaktif idrarın üst kısmı 
görülebiliyor). (1A) T2w yüksek çözünürlüğe sahip PSMA-PET/MRI füzyonu. (1B) T2w yüksek çözünürlük TSE sekansı. (1C) ADC haritası.
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erken tespitinde önemli sınırlamalar 
bulunuyor. Bu sınırlamalar, çoklu 
parametrik MR’ye kıyasla tamamlayıcı 
bilgiler veren PSMA-PET’den elde edilen 
bilgiler eklenerek aşılabiliyor. Bu 
nedenle bir sonraki adım, PSMA-PET’in 
MRG ile birleştirilmesi ve böylece 
prostat kanseri şüphesi olan hastaları 
“tek yerden alışveriş” ile kapsamlı ve en 
doğru bir şekilde tespit etmek, 
tanılamak, evrelendirmek ve kontrol 
etmek için mümkün olan en iyi aracın 
oluşturulması olmalı.

Siemens, eşzamanlı PET ve MRG 
değerlendirmesini sağlayan hibrit tüm 
vücut PET/MRI tarayıcısını başarılı bir 
şekilde geliştiren ilk şirket. Bu türden 
hibrit tarayıcıların amacı, ayrı ayrı 
gerçekleştirilen PET ve MRG 
görüntülerine kıyasla daha hızlı 
inceleme ve daha doğru görüntü 
füzyonu.

Ayrı ayrı edinilmiş PET ve MRG 
görüntülerini kaynaştırmak için adanmış 
yazılımlar zaten bulunduğundan, bazı 
uzmanlar, hibrit PET/MRI tarayıcıların 
geliştirilmesinin biraz gereksiz 
olduğunu iddia edebiliyorlar. Hibrit PET/
CT tarayıcısının geliştirildiği zaman da 
çok benzer iddialar ortaya atılmış ancak 
bunu takip eden yıllar, bu tarayıcıların 
avantajlarını açıkça göstermişti: Ayrı 
ayrı alınan PET ve CT/MRI görüntülerinin 
retroaktif füzyonuna dayalı olarak 
rekonstrükte edilen görüntülere kıyasla, 
görüntü füzyonunun daha doğru 
olduğu görülmüştü. Görüntü füzyonu 
bağlamında insan kaynaklı hatalar da, 
insanlar tarafından gerçekleştirilen 
hiçbir manipülasyonun gerekli 
olmaması nedeniyle önlenebiliyordu. 

Buna ek olarak, dış radyasyon 
tedavisine ilişkin olarak, hibrit PET/
CT’nin geliştirilmesi daha doğru tedavi 
yöntemlerini mümkün kıldı. Ayrıca, PET/
MRI, PET ve MRG’nin paralel edinimine 
izin veriyor, PET/CT için ise taramaların 
birbirini takip edecek şekilde 
gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sonuçta 
PET/MRI taraması gerçekleştirilen 
hastalar PET/CT’ye kıyasla daha az 
radyasyona maruz kalıyorlar.

Hibrit tüm vücut PET/MRI tarayıcıların 
geliştirilmesinin ardından, 18F-FDG veya 
18F-Kolin kullanırken bir PET/MRI hibrit 
sistemin fizibilitesini ve avantajlarını 
sergileyen araştırmalar yayınlandı. 
2013’te, grubumuz, 68Ga-PSMA-11 ile 
PET/MRI gerçekleştirmeye başladı ve 
sonuçlar büyük bir umut vadediyordu 
[9-12]. Aslında, PET/CT’ye kıyasla 
görüntülerin sübjektif olarak daha kolay 
değerlendirildiği görülebiliyordu: bu, 
MRG’nin farklı tanısal sekanslarının ve 
daha yüksek çözünürlüğünün mümkün 
kıldığı bir etkiydi. 68Ga-PSMA-11-PET’in 
çoklu parametrik MRG ile birleştirilmesi, 
daha önce görülmemiş yüksek tanısal 
değere sahip görüntüler sunuyordu 
(Şekil 1, 2). MRG aynı zamanda PCa 
metastazlarına ilişkin PET/CT’deki 
belirsiz bulguları açıklığa kavuşturmaya 
da yardımcı oldu (Şekil 3). Bazı 
hastalarda idrar torbası çevresindeki 
azaltılmış bir PET sinyali görünümü, 
PET/CT’ye kıyasla tek fark edilebilen 
sınırlamaydı [12]. Ancak, tanımlanan 
etkiyi azaltmak ve hatta ortadan 
kaldırmak için, hastaların yeterli 
hidratlaması, edinim öncesinde 
mesanenin boşaltılması ve mesane 
daha az doluyken muayeneye pelvis ile 
başlanması gibi stratejiler bulunuyor. 

Buna ek olarak, iki farklı dağılım 
düzeltme türü (nispi ve mutlak dağılım 
düzeltme) sunan yeni geliştirilmiş bir 
yazılım da tanımlanan etkiyi önemli 
ölçüde azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Özet olarak, yazarlar, hibrit 68Ga-PSMA-
PET/MRI’ın, PET/CT’ye kıyasla önemli 
avantajlara sahip olduğuna ve gelecekte 
primer ve reküran PCa’nın tanılanması 
ve selektif tedavisi için yeni seçenekler 
yaratacağına dair güçlü bir inanca 
sahiptir.
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2 Radikal prostatektomi sonrasında biyokimyasal relapsa sahip hasta (Gleason 9, T2a, 3.6 ng/ml taramada PSA). PSMA-PET/MRI, sol iç ilyaksal 
arterin yanında bir tipik lenf düğümü metastazı gösteriyor (beyaz oklar). (2A) PSMA-PET/MRI füzyonu, (2B) T1w-CE-fatsat ile.
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3 Artan PSA seviyelerine sahip bir 
hastanın 68Ga-PSMA-11-PET/CT’si (3A, B) 
ve PET/MRI’ı (3C, D). Bu, MRG’nin, PET/
CT’de görünür olduğu şekilde orta seviye 
bir PSMA izleyici birikmesini bile açıklığa 
kavuşturma potansiyelinin bir örneğidir 
(3A’daki sarı ok): BT’de korelasyon 
olmamasına rağmen, 3D’deki beyaz 
oklar, kemik metastazları belirten 
patolojik MR sinyallerine işaret ediyor. 
(3A) PET/CT füzyonu, (3B) kontrast 
maddesiz BT (3C), PET/MRI füzyonu 
(3D), MRG (kontrastı geliştirilmiş T1w ve 
yağ doygunluğu). European Journal of 
Nuclear Medicine and Molecular 
Imaging’in izniyle.


