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Prostat kanserinde multiparametrik MRG 
yönteminin kullanılması
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MRG önceleri prostat kanserinin bölgesel evrelemesinde kullanılırken, 
multiparametrik MRG (Mp-MRG) yönteminin gelişmesiyle birlikte hastalığın 
tedavi edilebilir evrede tanınması ve lokalize edilebilmesi mümkün oldu. 
Çoklu düzlemde alınan T2-ağırlıklı görüntülerin ana komponent olarak 
kullanıldığı bu yöntem, zonal anatominin belirlenmesine ve lezyonun doğru 
bir şekilde lokalizasyonuna olanak sağlıyor.

Multiparametrik MRG (Mp-MRG) 
yönteminin gelişmesiyle MRG’nin 
prostat kanserindeki yeri, bölgesel 
evrelemeden çıkıp hastalığın tedavi 
edilebilir evrede tanınması ve lokalize 
edilebilmesi konumuna geçti. Gün 
geçtikçe artan sayıda merkez, biyopsi 
öncesi ya da negatif biyopsi sonrası Mp-
MRG yapıyor. Mp-MRG, morfolojik ve 
fonksiyonel MRG tekniklerinden oluşuyor. 
Morfolojik bilgiyi sağlayan T2-ağırlıklı 
görüntülerin yanı sıra dinamik kontrastlı 
çalışma, difüzyon-ağırlıklı görüntüleme 
ve 1hidrojen-MR spektroskopik çalışma 
gibi fonksiyonel tetkikler kullanılıyor. T2-
ağırlıklı görüntülemeye eşlik eden iki adet 
fonksiyonel tetkik bu incelemenin Mp-
MRG olarak adlandırılması için yeterli 
oluyor [1].
Çoklu düzlemde alınan T2-ağırlıklı 
görüntüler Mp-MRG’nin ana 
komponentini oluşturuyor. İnce kesit 
kalınlığı, düşük FOV ile edilen yüksek 
çözünürlüklü T2-ağırlıklı görüntüler zonal 
anatominin belirlenmesine ve lezyonun 
doğru bir şekilde lokalizasyonuna olanak 
sağlıyor. Bunun yanı sıra ileri evre 
tümörlerde seminal vezikül, kapsül ya 
da nörovaskuler demet infiltrasyonu 
hakkında da bilgi veriyor. Yüksek 
rezolusyonlu T2-ağırlıklı görüntülerde 
sağlıklı periferal zon hiperintens sinyal 
sergiliyor. Santral gland ise BPH’nin 
derecesine bağlı olarak heterojen sinyal 
yapısına sahip bulunuyor. Mp-MRG’nin 
gelişmesinden önceki evrelerde de kabul 

edilen klasik bulgu, tümöral dokunun 
T2-ağırlıklı serilerde hipointens sinyal 
sergilemesiydi. Ancak bazı tümörlerin T2-
ağırlıklı görüntülerde izointens olması 
bu yöntemin duyarlılığını azaltıyor. 
Hemoraji, prostatit, skar, atrofi, radyo 
ve hormonoterapinin de periferal zonda 
T2-hipointensite ile kendini göstermesi 
ise bu yöntemin özgüllüğünü azaltan 
nedenler olarak ortaya çıkıyor. 
Heterojen yapı içinde transizyonel 
zondan gelişen tümörlerin 
belirlenebilmesinde T2-ağırlıklı seriler 
en güvenilir yöntem olarak dikkat 
çekiyor. Lentiküler şekil özelliği, silinmiş 
kara kalem görünümü, belirsiz sınırlı 
ve spiküler uzanımlı lezyonlar, düşük 
sinyal yoğunluğu sergileyen rimin 
silinmesi, transizyonel zon ile periferal 
zon arasındaki yalancı kapsülün kesintiye 

uğraması ve üretra ya da anterior fibröz 
stroma invazyonu transizyonel zon 
kanserlerini tespit etmemizde yaralı 
bulgulardır [2]. T2-ağırlıklı görüntüleri 
kapsül, seminal veziküller ve posterior 
mesane duvarı prostat dışına yayılım 
açısından değerlendirmek gerekiyor. 
Duyarlılığı yüksek, ancak özgüllüğü düşük 
bu yöntemin en az iki fonksiyonel tetkikle 
desteklenmesi önem taşıyor. 
Difüzyon-ağırlıklı görüntüleme hücre 
dışı boşluğun tortuyozitesi, dokunun 
hücre yoğunluğu, glandular yapılanma, 
hücre membran bütünlüğü ve perfüzyon 
hakkında bilgi sağlıyor. Ayrıca, lezyon 
lokalizasyon ve karekterizasyonunun 
yanı sıra hücre yoğunluğu 
değerlendirilerek agresivite konusunda 
da bilgi sağlıyor [3].
Difüzyon ağırlıklı görüntülerde elde 
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ettiğimiz sinyal, su protonlarının 
hareketlerinin yanı sıra dokunun T2 
relaksasyonunu da yansıtıyor. Bunun 
için en az iki b değeri kullanılarak 
elde edilen ADC (apparent diffusion 
coefficient) haritası ile T2 relaksasyon 
etkisi engelleniyor ve sıvı protonlarının 
difüzyonu hakkında bilgi ediniliyor. 
Sağlıklı periferal zonda zengin tübüler 
yapılar içerisindeki sıvıların serbest 
difüzyonuna bağlı olarak ADC değeri 
yüksek olabiliyor. Prostat kanseri 
glandülar dokuyu harap ediyor ve 
tübüllerin yerini alıyor. Tümörlü dokunun 
hücre yoğunluğu sağlıklı periferal 
zona göre daha yüksek oluyor ve ADC 
haritasında düşük değerler sergiliyor. 
Yüksek b değerli difüzyon ağırlıklı 
görüntüler (≥1400 s/mm2) prostat 
kanserini belirleme başarısını artırıyor [4].
Difüzyon-ağırlıklı görüntüleme basit 
ve hızlı bir yöntemdir. En önemli 
dezavantajı, harekete ve manyetik alan 
inhomojenitesine duyarlı olması. Düşük 
uzaysal çözünürlük 3T MR sistemlerinde 
bile sorun olmaya devam ediyor. Bu 
nedenle lokal evrelemede yeri sınırlı 
oluyor. 
Dinamik kontrastlı MRG; anjiogenezisi 
tespit etmede, sayısal olarak 
değerlendirmede ve antianjiogenetik 
tedaviye yanıtı değerlendirmede yararlı 
bir yöntem olarak ortaya çıkıyor. Radikal 
prostatektomi ve radyasyon tedavisi 
sonrası rekürren tümörü belirlemede 
de bu yöntemden faydalanılabiliyor [5]. 
Kaotik vasküler yapılanma, arteriovenöz 
şantlar ve membran geçirgenliğindeki 
artış tümöral dokunun karakteristiklerini 
oluşturuyor. Ayrıca intertsiyel boşluk 
kanserli dokuda daha geniş olduğundan, 
plazma ve intertsiyum arasında 
kontrast madde konsantrasyon farkı 
daha yüksek çıkıyor. Çoğu kanserli 
dokuda kep, Ktrans gibi transfer oranı 
sabitleri artacağı için farmakokinetik 
analizden kanserli prostat dokusunu 
lokalize etmede yararlanılabiliyor. 
Dinamik kontratlı MRG çalışması bolus 
kontrast madde uygulanımı sonrası 
3D T1-ağırlıklı fast spoiled gradient-
eko (FLASH) sekansı kullanılarak birbiri 
ardınca görüntülerin elde edilmesinden 
oluşuyor. İdeal temporal çözümleme 
için 5-15 saniye süreler öneriliyor [6]. 

Kullanılan MR cihazına göre değişmekle 
beraber, dinamik serilerin en az 5 dakika 
tekrarlanması gerekiyor.
Ancak özellikle ufak tümörlerde 
belirgin olmak üzere, anjiogenezis tüm 
tümörlerin değişmez özelliği değildir; 
enflamasyon gibi benign durumlar da 
anjiogenezisi artırarak yalancı pozitif 
sonuçlara yol açabiliyor.
MR spektroskopik inceleme genellikle 
tüm prostatı kapsayan volüm çalışması 
ile yapılıyor. Endorektal coil kullanımı 
3T sistemlerde kuvvetle öneriliyor ve 
1,5T sistemlerde zorunluluk olarak 
kabul ediliyor [7]. Prostat incelemesinde 
spektralarda baskın olan yükseltiler sitrat 
(yaklaşık 2,60 ppm), kreatinin (3,04 
ppm) ve kolin (3,20 ppm) protonlarından 
elde ediliyor. Kanserli dokuda sağlıklı 
periferal zon ya da BPH dokusuna göre 
sitrat yükseltisinde azalma ve hücre 
membran sentezinde önemli rol oynayan 
kolin yükseltisinde artış izleniyor. Rutin 
incelemelerde kullanılan MRG cihazları 
ile kolin ve kreatinin ayırımı net olarak 
yapılamadığından kolin+kreatininin/sitrat 
oranı en yaygın metabolik biomarker 
olarak kullanılıyor. MR spektroskopi 
incelemesi ile lezyonun lokalizasyonu 
dışında agresivitesi hakkında da bilgi 
edinilebiliyor. Kanser rekürrensinin 
tespitinde ve tedaviye yanıtın takibinde 
de MR spektroskopiden yararlanılabiliyor 
[5, 8]. Göreceli olarak daha uzun 
inceleme zamanı ve deneyime olan 
gereksinim, MR spektroskopinin başlıca 
dezavantajlarını oluşturuyor. 
Radyologların karşılaştığı önemli bir diğer 
sorun da elde edilen karmaşık Mp-MRG 
sonuçlarının en yalın ve etkin haliyle 
klinisyenlere aktarılması. Bu amaca 
hizmet etmek için ESUR tarafından kabul 
edilen puanlama sisteminin (PI-RADS) 
kullanılması, yapılandırılmış raporlama 
sistemi ve lezyonun lokalizasyonu için 
prostatı en az 16 ve ideal olarak 27 
bölgeye ayıran şemanın kullanımı yararlı 
olabiliyor [1].
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