
8 İnovasyon | Kasım 2014 | www.siemens.com.tr/inovasyon

Radyoloji Özel Sayısı

Giriş

Müsinöz hücreli tümörlerin klasik 
görüntüleme yöntemleri ile 
görüntülenmelerinde zorluklar 
yaşanıyor. Onkolojik tanı ve evrelemede 
kullanılan PET-BT tekniği, müsinöz 
tümörlerin tanısında yanlış negatif sonuç 
verebiliyor (1). Müsinöz adenokarsinom 
tanısı almış bir hastada difüzyon ağırlıklı 
MRG’nin görüntülemedeki yerini, PET-BT 
ile karşılaştırmalı olarak bir vaka 
sunumunda inceledik.

Vaka
Onkoloji kliniğimize başvuran 56 
yaşındaki erkek hasta 4 aydır fekal 
inkontinans ve perianal ağrıdan 
mustaripti. Hastaya yapılan 
kolonoskopide anal verge 4 cm 
üzerinden başlayıp 10 cm kranial 
uzanımı olan tümör tespit edildi. İlk 
evreleme görüntülemesi olarak 
kullanılan Bilgisayarlı Tomografide 
kitlenin seminal vezikülleri ve prostat 
glandı invaze ettiği ve sol obtrator lenf 
nodunun mevcut olduğu anlaşıldı (Şekil 
1). Uzak organ metastazı saptanmadı. 
Hasta TNM evrelemede cT4N1M0 ile 
Evre IIIB kabul edildi ve neoadjuvan 
kemoradyoterapi yapılmasına karar 
verildi. 5-FU 225 mgr/m2 IV kemoterapi 
ve 180 cGy/gün (haftada 5 gün) 
radyoterapi, hastaya 5 hafta süresince 
uygulandı. Neoadjuvan 
kemoradyoterapinin tamamlanmasından 
sonra, hastaya lokal evreleme için pelvis 
MRG ve tüm vücut evreleme için PET-BT 
incelemesi yapıldı. Pelvis MRG 1,5 Tesla 
MR cihazında (Magnetom Avanto, 
45mT/m SQ gradient) aksial koronal ve 
sagittal T2 ağırlıklı TSE sekansı 
kullanılarak yağ baskılı ve baskılamasız 
görüntüler, T1 ağırlıklı TSE aksial plan 
görüntüler elde edildi. Difüzyon ağırlıklı 

inceleme b 0, 400 ve 800 s/mm2 
değerlerde serbest nefesli olarak yapıldı. 
İntravenöz kontrast madde sonrası T1 
yağ baskılı TSE aksial, koronal ve sagittal 
planlarda görüntü elde edildi. Yapılan 
18F-FDG PET-BT incelemede rektumda 
lokalize tümörün yüksek SUV değerlerine 
sahip olduğu belirlendi (SUVmax 7). 
Rektum dışında FDG tutulumu 
gözlenmedi. MRG tümörün rektumda 
lokalize olduğu, seminal vezikül ve/veya 
prostat invazyonu bulunmadığı görüldü. 
Difüzyon ağırlıklı incelemede sakrum sol 
yarımında 4x5 cm boyutlarında difüzyon 
kısıtlaması gösteren kitle saptandı (Şekil 
2). PET-BT incelemede bu lokalizasyonda 
FDG tutulumu mevcut değildi ve BT 
görüntülemelerde kemik yıkımı veya 
sklerotik tipte medüller patoloji 
saptanmadı (Şekil 3). BT eşliğinde 
yapılan kemik biyopsisinde sacrum sol 
yarımından alınan materyalin patoloji 
incelemesi müsinöz adenokarsinom ile 
uyumlu bulundu. Abdominoperineal 
rezeksiyon ile rektumda mevcut tümör 
ve komşuluktaki prostat gland ile 
seminal veziküller çıkarıldı, ayrıca 
hemisakral eksizyon gerçekleştirildi. 
Operasyonda rektum ve sakrum sağ 
yarımından elde edilen materyallerin 
patoloji incelemesi müsinöz 
adenokarsinom ile uyumlu bulundu. 

Tartışma
Görüntüleme, kolorektal kanserlerin 
evrelemesi ve tedaviye yanıtlarının 
değerlendirmesinde en önemli yere 
sahip. MRG lokorejyonel evrelemede 
kullanımı yaygın bir modalite olarak 
dikkat çekiyor. 18F-FDG PET-BT ise ilk 
tanı sonrası genel evreleme ve 
tedaviye yanıt değerlendirilmesinde 
sıkça kullanılıyor (2,3). Malign 
tümörlerin çoğunluğu normal 
dokulardan daha yüksek glukoz 

metabolizmasına sahiptir. Glukoz 
metabolizması tümörün histolojik tipi 
ve agresifliğine göre varyasyonlar 
gösterebiliyor. Yavaş büyüyen ve ılımlı 
agresifliğe sahip tümörler, daha düşük 
glukoz metabolizma hızına sahip 
oluyor. Bazı hitopatolojik alt tiplerin 
FDG tutulumunda değişkenlik 
görülebiliyor (4). 

Müsinöz adenokarsinomalar çoğunlukla 
gastrointestinal sistemden kaynaklanan 
tümörler oluyor. Yüksek molekül ağırlıklı 
bir glukoprotein olan müsin, canlı 
kanser hücreleri arasında dağılmış 
durumda bulunuyor. Tümörlerin FDG 
tutulumları ortamdaki canlı tümör 
hücreleri ile tümörlerin grad ve 
diferensiasyonlarıyla yakın ilişkili. Müsin 
içerikli tümörler, canlı tümör hücreleri 
arasında yaygın yerleşip tümör 
hücrelerinin de kısmen yerini 
aldığından, müsinöz tümörlerin FDG 
tutulumu azalıyor (5,6).  

Difüzyon ağırlıklı MRG Brownian 
moleküler hareketleri görüntülememize 
yardımcı oluyor. Bu da sıvı 
moleküllerinin ekstraselüler, 
intravasküler ve intraselüler alanlardaki 
hareketi hakkında bize bilgi veriyor. 
Difüzyon ağırlıklı MRG kalitatif ve 
kantitatif olarak dokunun hücre 
yoğunluğu, hücre zarı bütünlüğü 
hakkında bilgi sağlıyor. Yüksek hücre 
yoğunluğu olan dokular difüzyon 
kısıtlaması gösterirken, kistik veya 
nekrotik dokuların ADC difüzyon 
değerleri daha yüksek oluyor. Müsinöz 
tümörler müsinöz olmayan tümörlere 
göre daha yüksek ADC değerlere sahip 
bulunuyor (7). Bizim olgumuzda da 
sakrumda yerleşik müsinöz tümör, 
difüzyon ağırlıklı MRG’de difüzyon 
kısıtlaması gösterip PET-BT’de düşük 
FDG tutulumu gösteriyor. 
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1 Aksiyal planda elde edilen BT görüntüsü, rektumda yer alan kitlenin 
seminal vezikül ve prostat invazyonu yaptığını gösteriyor.

2B Difüzyon ağırlıklı incelemenin (b=800 s/mm2 ) T2 ağırlıklı TSE 
inceleme ile füzyonunda, rektumda bulunan tümör difüzyon kısıtlaması 
görülüyor (ok).

3A PET-BT incelemede sakrum sol yarımında FDG tutulumu izlenmedi.

2A Difüzyon ağırlıklı incelemenin (b=800 s/mm2 ) T2 ağırlıklı TSE 
inceleme ile füzyonunda sakrum sol yarımında kitle lezyon difüzyon 
kısıtlaması gösteriyor (ok).

2C IV kontrast madde sonrası sagittal T1 ağırlıklı yağ baskılamalı 
incelemede, sakrumda bulunan tümörün (uzun ok) ve rektum 
tümörünün (kısa ok) kontrastlanımı izleniyor.

3B Rektum seviyesinde kitlenin PET BT’de FDG tutulumu gösterdiği 
izleniyor.


