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Vaka özeti
Önceden tanılı CD 20 pozitif multipl 
miyeloma sahip 68 yaşındaki kadın 
hasta kontrol muayenesine geldi. 
Egzersiz yapmakla bağlantılı görünen 
ve kas kramplarını kapsayan, 
geçtiğimiz birkaç ay içerisinde de 
artmış olan sırt, kaburga ve sağ kalça 
ağrılarından şikayetçiydi. Bunların 
refrakter asekretuar klonlara işaret 
edebileceğinden endişe 
duyulduğundan, hastalığın kapsamını 
değerlendirmek için bir PET/MR 
taraması gerçekleştirildi.

Görüntüleme bulguları
Kafatasının tepe noktasından 
kalçalara gerçekleştirilen ve 
omuriliğin aksiyal HASTE, T1-ağırlıklı 
FLASH, koronal T2w TSE ve sagittal 
T2’sini de kapsayan Eşzamanlı 
fluorodeoksiglukoz F18 (18F-FDG) PET/
MR taraması gerçekleştirildi. 
Omurilik, pelvis ve proksimal 
femurlar boyunca bir 1,6 x 1,2 cm 
ilyak lezyonunda 4,4’e varan SUVmax 
ile artan 18F-FDG alımıyla difüz 
anormal heterojen kemik iliği sinyali 
vardı. Çoklu fokal kaburga lezyonları 
(SUVmax 5,6 ve 3 x 1,4 cm’ye varan) 
ve sağ posterior L1 öğeleri içerisinde 
bir 1,7 cm lezyon da vardı (SUVmax 
5,2) Özellikle de omurga T2 ağırlıklı 
görüntülerde ve artan T2 sinyali 
alanlarına denk gelen artan 18F-FDG 
alımının fokal alanlarında heterojen 
bir görünümle difüz olarak T1 
hipointensti.

Buna ek olarak hemokromotoz 
nedeniyle bir difüz T2 hipointens 
karaciğer arka planında hafif T1 ve T2 
hiperintens karaciğerle hepatik 
segment V’de (SUVmax 3,0) bir soliter 1 
cm hipermetabolik lezyon vardı.

Tanı
Aksiyal kemik iliğinin difüz olarak 
dahil olduğu ve karaciğerde ekstra-
iliksi yayılıma sahip olan multipl 
miyelom (karaciğer biyopsisi ile teyit 
edildi).

Tartışma ve sonuç
Vaka, aksiyel iskelet içerisinde ve 18F-
FDG PET/MR’da kemik iliği dışı 
yayılıma sahip olan multipl 
miyelomun difüz çeşidini sergiliyor. 
İlerlemenin bu kanıtıyla mevcut 
rejiminde prednizon artırıldı ve 
ritüksimab eklendi. Tedavi sırasında 
hastalığı ilerlemeye devam etti. Ağrı 
bölgeleri için hafifletici radyoterapi 
yapıldı ve hasta daha fazla 
kemoterapi aldı. Hastalık en sonunda 
klinik olarak ilerleme gösterdi ve 
hasta, taramanın gerçekleştirilmesinin 

ardından bir yıldan kısa sürede öldü. 
Multipl miyelom olgun plazma 
hücrelerinin monoklonal 
proliferasyonundan kaynaklanan bir 
neoplazma. Son derece nadir 
görülüyor ve ABD’de tüm yeni kanser 
vakalarının %1,4’ünü oluşturuyor.

Ancak Hodgkin dışı lenfomadan sonra 
ikinci en yaygın hematolojik habis ve 
2014’te 24.050 vaka ve 11.090 ölüm 
ile yaşlılarda en yaygın görülen 
primer kemiksel habis [1]. Anemi (en 
yaygın), kemik ağrısı, renal yetersizlik, 
halsizlik, kalsiyum fazlalığı ve/veya 
kilo kaybı ile ortaya çıkıyor ve yılda 
%1 oranıyla MGUS (tespit edilmemiş 
monoklonal gamopati olarak bilinen 
bir asemptomatik habis hastalıktan 
evriliyor [2]. 5 yıllık hayatta kalma 
oranı %44,9 ve düşük [1].

Tablo 1: Durie-Salmon Plus 
(DS Plus) evreleme sistemi

Eğer B için olan kriterler karşılanırsa (PET veya MRG’de ilik dışı hastalık veya 
Cr >2) evre I, II veya III bir A veya B modifiye edicisine sahip olabilir.

Durie-Salmon PET/MR lezyon sayısı

Plus
upstage

I: Hgb > 10 g/dL VE serum Ca < 10,5 mg/dL
VE normal iskelet radyografileri veya soliter kemik 
plazma hücreleri VE düşük M-bileşeni üretim oranları
IgG < 5 g/dL, IgA < 3 g/dL)
VE elektroporezis < 4g/24saate idrar hafif zincir

0–4

II: Ne Evre I ne de Evre III’e uyar 5-20

III: Hgb < 8,5 g/dL VEYA Serum Ca > 12 mg/dL
VEYA İleri düzey litik kemik lezyonları VEYA Yüksek
M-bileşeni üretim oranları (IgG > 7 g/dL,
IgA > 5 g/dL) VEYA Bence Jones Proteini > 12g/24saat

>20

2 ve/veya
PET VEYA MRG’de EMD

B: Cr > 2,0 mg/dL
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Multipl miyelom için baskın evreleme 
sistemlerinden birinin (Durie-Salmon 
Evreleme Sistemi veya DS) sadece 
radyografi ile kemiksel dahil olma 
değerlendirmesine (hemoglobin, 
serum kalsiyum ve serum ve idrardaki 
M proteini gibi serolojik işaretlerle 
birlikte) rağmen revize edilmiş “DS 
Plus”, MR veya PET/BT’ye dayalı olarak 
hastalık paterninin dağılımının (difüz, 
fokal veya heterojen) yanı sıra 5 mm 
üzerindeki fokal lezyonların sayısını 
da kullanıyor [3] (Tablo 1). 

Şu anda, Uluslararası Miyelom 
Çalışma Grubu, PET’in, MGUS’u teyit 
etmek (PET negatif) veya şüphe 
duyulmayan ve/veya ilik dışı miyelom 
(PET pozitif), enfeksiyon ve/veya diğer 
habislik ihtimallerini elemek için 
kullanılabileceğini ifade ediyor [4]; 
aynı zamanda, tedaviye verilen 
tepkinin değerlendirilmesi için 

kullanılması da mümkün [5]. 18F-FDG 
PET’in, inflamasyonun veya 
enfeksiyonun, kahverengi yağın, 
cerrahi sonrası ve vertebroplasti 
değişikliklerinin eşlik ettiği veya diğer 
habisliklerden kaynaklanan hatalı 
pozitiflerle difüz omurga 
tutulumunun değerlendirilmesi için 
bir sınırlamaya sahip olduğu ifade 
edildiği için [6], MR’nin ilave 
edilmesinin değerli olduğu ortaya 
kondu. Radyografide, multipl 
miyelom klasik olarak çevreleyen 
reaktif değişiklikler olmadan 
kemiklerde “kabarık” litik lezyonlar 
veya daha az yaygın olarak difüz 
osteopeni olarak görünüyor. Multipl 
miyelom hastalarının %10-%20’sinin 
normal radyografilere sahip olması 
nedeniyle [7], MRG, klasik 
semptomlara ve normal 
radyografilere sahip hastalarda 
faydalı [8] ve omurilik sıkışması gibi 
komplikasyonları, tümör kitlesinin 
boyutunu, seviyesini ve kapsamını 
belirleyerek tespit edebiliyor [2]. 
MRG’de ilik tutulumunun paterni, 
fokal, difüz veya heterojen 
(variegated) olarak ortaya konabiliyor 
[9]. Difüz patern, fokal veya alacalıya 
kıyasla daha kısa bir hayatta kalma 
süresine denk geliyor [2]. Erken 
kemik tutulumunu tespit etmenin 
yanı sıra, 18F-FDG, ekstramedüller 
hastalığı tespit edebiliyor ve 
prognostik bilgiler sunuyor. Örneğin, 
referans hattında 4,2’nin üzerinde 
SUVmax’a sahip bir hedef lezyon kötü 
bir prognostik faktör ve 3.5’in 
üzerindeki SUVmax, kırık riski artışına 
denk geliyor [2]. 18F-FDG PET aynı 
zamanda kemoterapi veya otolog kök 
hücre tedavisi sonrasındaki tedaviye 
verilen tepkiyi de değerlendirebiliyor 
[2]. PET/CT’nin ekstramedüller 
hastalığı tespit etmekte daha etkili 
olmasına rağmen, MRG, ilikte daha 
hassas ve iç organlarda genel olarak 
daha yüksek kontrast çözünürlüğüne 
sahip [2], böylece PET/MR kullanarak 
önemli bir sinerji yaratma potansiyeli 
var. Vakamızda 18F-FDG PET/MR, PET/
MR kullanarak hem difüz aksiyal 
kemiğin dahil olduğunu hem de 
ekstramedüller hastalığı tespit etti ve 
hastanın kemik ağrısının nedenini 
buldu. Ne yazık ki karaciğer tutulumu 
ve hedef lezyonda 5,6’lık bir SUVmax 
dahil olmak üzere bu, hastanın kötü 
prognozunun bir göstergesiydi.

PET/MR, her iki görüntüleme 
modalitesini de kullanarak multipl 
miyelom hastalarının tek seferde 
değerlendirilmesini sağlıyor ve her 
ikisinde de bulguların yakın bir şekilde 
ilişkilendirilmesini mümkün kılıyor. Bu 
sayede karaciğer lezyonunun 18F-FDG 
aktivitesini belirleyebildik ve ilik 
anomalisi alanlarına denk gelen 
18F-FDG-avid ilik lezyonlarını tespit 
edebildik.

Presently, the International Myeloma 
Working Group states that PET can be 
used to confirm MGUS (which is PET 
negative) or exclude unsuspected and/
or extramedullary myeloma (which 
would be PET positive), infection, and/
or another malignancy [4]; it can also 
be used for therapy response assess-
ment [5]. Because 18F-FDG PET has 
been described as having limitation to 
assess diffuse spine involvement with 
false-positives with accompanying 
inflammation or infection, deposits of 
brown fat, postsurgical and vertebro-
plasty changes, or due to other malig-
nancies [6], the addition of MR has 
proved valuable. 

On radiography, multiple myeloma 
classically appears as ‘punched-out’ 
lytic lesions in the bones without sur-
rounding reactive changes, or less 
commonly as diffuse osteopenia. Since 
between 10% and 20% of multiple 
myeloma patients have normal radio-
graphs [7], MRI is useful in patients 
with classic symptoms and normal 
radiographs [8], and can detect com-
plications such as cord compression, 
identifying size, level, and extent of 
tumor mass [2]. The pattern of mar-
row involvement on MRI can be 
described as focal, diffuse, or varie-
gated [9], with a diffuse pattern corre-
lating with a shorter survival time 
compared with focal or variegated [2]. 
In addition to detecting early bone 
involvement, 18F-FDG can detect extra-
medullary disease and provides prog-
nostic information. For example, a  
target lesion with SUVmax over 4.2 at 
baseline is a poor prognostic factor, 
and SUVmax over 3.5 correlates with 
increased risk of fracture [2]. 18F-FDG 
PET can also assess treatment response 
[2] after chemotherapy or autologous 
stem cell treatment. Whereas PET/CT  
is more effective at detecting extra-
medullary disease, MRI is more sensi-
tive in the marrow and has an overall 
increased contrast resolution in the 
viscera [2]; thus the potential for sub-
stantial synergy using PET/MR exists.

In our case, 18F-FDG PET/MR detected 
both diffuse axial marrow involvement 
and extramedullary disease using PET/
MR, finding a cause for the patient’s 
bone pain and, unfortunately, an 
effective indicator of the patient’s poor 
prognosis, including liver involvement 
and an SUVmax of 5.6 in a target lesion. 

PET/MR allows for one-stop evalua-
tion of multiple myeloma patients 
using both advanced imaging modal-
ities, and allows for close correlation 
of the findings on each – we were 

able to note 18F-FDG activity of the 
liver lesion, and identify 18F-FDG-avid 
marrow lesions corresponding to 
areas of marrow abnormality.

Fused 18F-FDG-T1-weighted  
(1A), T1-weighted (1B), and 
T2-weighted HASTE (1C)  
MR images through the liver,  
demonstrating the 1 cm 
18F-FDG-avid (SUVmax 3.0) liver 
lesion in hepatic segment V 
(white arrows). Note the 
diffuse low intensity on T1  
and T2 signal of the liver from 
hemochromatosis.

1

Axial T1-weighted (2A), fused 
axial 18F-FDG-T2-weighted (2B), 
and axial T2-weighted (2C)  
MR images through the pelvis. 
Abnormal foci of marrow signal 
corresponding to areas of 
increased 18F-FDG uptake  
(largest 1.6 x 1.1 cm, SUVmax 4.4) 
(white arrows). Myeloma deposits 
are more typically dark on T1, 
although in this patient 
hemochromatosis may have 
resulted in a dark marrow signal.
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1 Hepatik segment V’de 1 cm 
18F-FDG-avid karaciğer lezyonu ortaya 
koyan, karaciğer boyunca gerçekleştirilen 
füzyon 18F-FDG-T1-ağırlıklı (1A), 
T1-ağırlıklı (1B) ve T2-ağırlıklı HASTE (1C) 
MR görüntüleri (beyaz oklar). 
Hemokromatozdan karaciğerin T1 ve T2 
sinyalindeki difüz düşük yoğunluğa dikkat 
edin.

2 Pelvis boyunca gerçekleştirilen aksiyal 
T1-ağırlıklı (2A), füzyon aksiyal 18F-FDG-T2 
ağırlıklı (2B) ve aksiyal T2-ağırlıklı (2C) MR 
görüntüleri. Artan 18F-FDG alımına denk 
gelen ilik sinyalinin anormal odakları (en 
büyük 1,6 x 1,1 cm, SUVmax 4.4) (beyaz 
oklar). Hastanın hemokromatozunun 
hipointens ilik sinyalinden kaynaklanmış 
olabilmesine rağmen miyelom artıkları 
T1’de daha tipik olarak hipointens.
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Fused sagittal 18F-FDG-STIR (3A), STIR (3B), T2-weighted (3C), and T1-weighted 
(3D) MR images. Note that the marrow has a heterogeneous appearance and  
is generally dark on both T1 and T2-weighted images (again, likely due to 
hemochromatosis), but areas of increased uptake (in particular the deposit in 
T12 vertebra) correspond to areas of increased signal intensity (white arrows). 

3

Sagittal fused 18F-FDG-STIR (4A),  
fat saturated T2-weighted (4B), 
axial fused 18F-FDG-HASTE (4C) 
and axial HASTE (4D) MR images 
demonstrate the involvement of 
the posterior right T1 elements 
(white arrows). Note that while 
the disease is not well seen on 
axial images, PET/MR registration 
(always better with simultane-
ously acquired images such as 
these) allows for precise local-
ization nevertheless.
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Sagittal füzyon 18F-FDG-STIR (4A), 
aksiyal füzyon 18F-FDG-HASTA’de yağ 
doygun (4C) ve aksiyal HASTE 
görüntüleri, posterior sağ T1 
öğelerinin dahil olmasını ortaya 
koyuyor (beyaz oklar). Hastalığın 
aksiyal görüntülerde pek 
görülememesine rağmen PET/MR 
kaydının (her zaman bunlar gibi 
eşzamanlı edinilmiş görüntülerle daha 
iyidir) yine de hassas lokalizasyon 
sağladığına dikkat edin.

Füzyon sagittal 18F-FDG-STIR (3A) , STIR (3B), T2-ağırlıklı (3C) ve T1-ağırlıklı (3D) MR 
görüntüleri. İliğin heterojen bir görünüme sahip olduğuna ve hem T1 hem de T2-ağırlıklı 
görüntülerde genellikle hipointens olduğuna (yine muhtemelen hemokromatoz 
nedeniyle) ancak artan alım alanlarının (özellikle T12 omurundaki artıklar) artan sinyal 
yoğunluğuna denk geldiğine (beyaz oklar) dikkat edin.
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