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1   Görüntüleme (yeşil oklar) kanser hastanının rotasının (turuncu ok) başından sonuna kadar ayrılmaz bir parçasıdır. 
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Radyasyon tedavisi, pek çok kan-
ser hastasının süreç yönetiminde te-
mel bir bileşen. Kanser hastalarının 
%50’sinden fazlasında primer tedavi, 
lokal kontrol ve palyasyon için kullanı-
labiliyor [1]. Kanseri atlatan hastaların 
%40’ında radyasyon tedavisinin tedavi 
rejiminin ayrılmaz bir parçası olduğu 
görülüyor. Dolayısıyla bu tedavi moda-
litesi uygun maliyetli bir çözüm olarak 
ortaya çıkıyor [2].

Radyasyon tedavisinin başarısında, 
radyasyon onkoloğunun tümörün sı-
nırlarını isabetli bir şekilde belirleme 
becerisi kilit rol oynuyor. Bu sayede, 
kansere uygulanan radyasyon dozu 
azami düzeye çıkarılırken komşu nor-
mal dokularda doz toksisitesi asgari 
düzeye indiriliyor. Bu, yoğunluk mo-
dülasyonlu radyoterapi (IMRT) ve ste-
reotaktik vücut radyasyon tedavisi 
(SBRT) gibi son derece konformal rad-
yasyon tedavisi sunma yöntemlerinde 
meydana gelen teknolojik gelişmeler-
le gitgide daha mümkün hale geliyor. 
Radyoterapi yöntemlerindeki ilerleme-
lere paralel olarak, kantitatif fonksiyo-
nel biomarker’larla manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) ve yeni izleyiciler-

le pozitron emisyon tomografi/bilgisa-
yarlı tomografi (PET/BT) gibi yeni nesil 
tekniklerin gelişmesiyle birlikte görün-
tüleme alanında da teknolojik ilerle-
meler yaşanıyor. Görüntülemedeki bu 
ilerlemeler sayesinde tümörün lokas-
yonunun ve kapsamının tespit edilme-
sinde hassasiyet ve spesifite iyileşiyor 
[3]. Bu yazıda, bu ilerlemelere ilişkin 
örneklere dikkat çekecek ve klinik rad-
yoloji ve radyasyon onkolojisi bölüm-
leri arasındaki iş birliğinin tedavi etkin-
liğini nasıl artırdığını göstereceğiz.

Kanser hastasının rotasında 
görüntüleme 

Görüntüleme; kanserin tespiti ve lo-
kalizasyonundan tedavinin sona er-
mesinin ardından rekürans için takibe 
kadar, hasta rotasının neredeyse her 
aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır (Şe-
kil 1). Prostat kanserini örnek alarak, 
görüntüleme alanında meydana gelen 
teknolojik ilerlemelerle tümör mikro-
ortamının ve normal dokuların nasıl 
görüntülenebildiğini ve isabetli ve ba-
şarılı radyasyon tedavileri için bundan 
nasıl faydalanabileceğimizi göstere-
ceğiz. 

Multiparametrik prostat MRG’si (mp-
MRG) artık prostat kanseri şüphesi 
duyulan hastalarda rutin olarak kulla-
nılıyor [4]. mpMRG sayesinde, birbirin-
den farklı biyolojik özellikleri tanımla-
mak için birden çok MRG sekansından 
faydalanabiliyoruz: Morfolojik T1 ve 
T2-ağırlıklı sekanslar bize anatomi-
ye dair bilgi veriyor; difüzyon-ağırlık-
lı görüntüleme (DWI) sellüler dansite 
ve nekroz konusunda bilgilendiriyor; 
spektroskopi hücre proliferasyonunu 
ve normal glandüler dokuların yeni-
lenmesini saptıyor; dinamik kontrast 
artırma (DCE) ise perfüzyon ve vaskü-
ler permeabilite hakkında bilgi veriyor. 
Bu özelliklerden faydalanarak prostat 
kanserini isabetli bir şekilde tespit et-
mek, lokalize etmek ve lokal olarak ev-
relendirmek mümkün. mpMRG füzyon 
teknikleri yoluyla biyopsiye kılavuzluk 
etmek ve/veya biyopsiyi yönlendirmek 
açısından da önemli ve gerekirse ci-
haz içinde biyopsi için de MRG kulla-
nılabiliyor. 

Eğer bir hastaya pelviste lokalize pros-
tat kanseri tanısı konmuşsa, pelvik rad-
yoterapi, oligometastazların varlığında 
bile uygun bir tedavi seçeneği olabi-
liyor. mpMRG’nin klinik olarak anlam-
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2   75 yaşında, PSA’sı (18 ng/mL) yüksek erkek hasta. mpMRG ile görüntüleme (2A-D) ve kemik taraması sonucunda, sağ periferal bölgede (oklar) 
T3a N0 M0 (ekstra-prostatik genişleme, fakat lenf nodu ya da uzakta metastatik hastalık alanları yok) evrelendirmeli şüpheli bir prostatik lez-
yon bulundu. Hasta MR-yönlendirmeli ve sistematik biyopsiye girdi ve sonuçta maksimum 4+3’lük Gleason skoruyla 5/12 pozitif biyopsi (hepsi 
sağ taraflı) görüldü. Genel anesteziyle brakiterapi kateterleri takıldı ve hasta, bezin tamamına, dominant sağ taraflı indeks lezyonuna bir fokal 
takviyeyle yüksek dozlu brakiterapi aldı (2E, F).

2a 2b 2e

T2 aksiyel b800 DWI RT planı aksiyel

2c 2f2d

T2 koronal RT planı koronalADC haritası

lı prostat kanserini (csPC) tespit etme 
oranlarının yüksek olduğu gösterilmiş-
se de [5], birden çok çalışma, bilinen 
prostat kanserli hastalarda intrapros-
tatik hastalığın volümünü ve kapsamı-
nı eksik değerlendirebildiğini gösterdi 
[6]. Radyoterapi planlaması sırasında 
prostat bezinin tamamını brüt tümör 
volümüne (GTV) dâhil etmek işte bu 
yüzden önemli. Bununla birlikte, fo-
kal radyasyon tedavisi uygulanabilecek 
olan daha agresif indeks lezyonlarının 
saptanmasında, mpMRG’nin güvenilir-
liğinden de faydalanmak mümkün (Şe-
kil 2). Bu örnekte mpMRG, dominant 
sağ taraflı indeks lezyonunu anatomik 
ve DWI üzerinde açık bir şekilde gös-
teriyor, bu da hastanın biyolojik olarak 
optimize edilmiş radyoterapiye girme-
sini mümkün kılıyor; planlama bilgi-
sayarı için optimizasyon yazılımı, do-
minant indeks lezyonuna uygulanan 
dozu fokal bir destekle en üst düzeye 
çıkaracak ve bezin geri kalanına verilen 
dozu tanımlı bir tavanla sınırlandıracak 
şekilde programlandı. 

Bir başka olgu örneğinde (Şekil 3), 
multidisipliner bir ekibin (MDT) değer-
lendirmesinin ardından, organla sınırlı 
prostat kanseri olan bir hastanın son 
derece konformal SBRT ile tedavi edi-
lebileceğine karar verildi. MDT’de, ra-
porlayan radyolog prostat volümünü, 
indeks lezyonunun lokasyonunu tarif 
etti ve tümörün organla sınırlı oldu-
ğunu doğruladı. Radyasyon onkoloğu 
optimum tedavi planını seçti. Radyo-
loğun tümörün brüt ekstraprostatik 
kapsamı riskini dikkatle değerlendir-
mesi önemli bir konu. Tümör organ-
la sınırlı görünse bile, tümör-kapsül 
temas uzunluğunda artış söz konusu 
değilse, giderek artan bir mikroskopik 
ekstraprostatik kapsam riski bulunu-
yor [7]. Hatta klinik olarak organla sı-
nırlı tümörlerin %20-50’sinde sonunda 
prostatektomide ekstraprostatik kap-
sama ulaşıyor (genellikle mikroskopik) 
[8]. Eğer böyle bir düşünce varsa ve 
radyasyon onkoloğu bundan haberdar 
edildiyse, tümörün bulunduğu yerde-
ki tedavi marjinleri genişletilebiliyor 

ve bez çevresindeki başka noktalarda 
tedavi marjinleri daha sıkı tutularak 
radyoterapi alanındaki komşu normal 
dokular da dahil olmak üzere potan-
siyel yan etkiler minimize edilebiliyor. 
Girişimsel radyolog dinamik hedef ta-
kibine yardımcı olması için referans 
oluşturacak marker’lar kullandı. Bu-
nun ardından, radyoterapi planlaması 
için bu marker’ları ve prostatın hatları-
nı görselleştirmek amacıyla yine MRG 
yapıldı.

Radyasyon onkolojisi ile klinik radyo-
loji iş birliğiyle, raporlama yapan rad-
yologlar, raporları radyasyon tedavisi 
görmekte olan bir hasta için ilgili ola-
bilecek geçerli pozitif ve negatif bul-
guları verecek şekilde amaca uygun 
olarak düzenleyebiliyor.

Şekil 4’te klinik radyoloğun posterior 
prostatik lezyonun rektuma yaslan-
mış olduğunu ve dolayısıyla da harici 
ışın radyasyon tedavisinin tercih edil-
mesi halinde, hastanın daha büyük 
bir rektal toksisite riski taşıdığını be-
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4   73 yaşında, iliyak nodüllü prostat kanseri tanısı koyulmuş erkek hasta harici ışın radyoterapisine (EBRT) sevk edildi (4A). T2-ağırlıklı aksiyel 
sekans sol posterior periferal bölgede (ok) başta rektuma yaslanmış olan bir indeks lezyonunu gösteriyor. Prostat beziyle rektum arasına 
bir rektal aralayıcı (sınırları kesik çizgilerle gösterilmiştir) yerleştirildi ve hasta radyasyon tedavisi planlaması için taramalardan geçti (4B-D). 
Bunlar rektal aralayıcının, prostat bezine uygulanan doz yoğunluğundan taviz verilmeden rektuma minimal doz uygulanabilmesini nasıl 
sağladığını gösteriyor. 

4a

4c

4b

4d

T2 aksiyel

RT planı sajital

RT planı aksiyel

RT planı koronal

3   62 yaşında, yüksek PSA’lı (9 ng/mL) erkek hasta sol periferal bölgede organla sınırlı indeks lezyonu (ok) gösteren bir mpMRG’ye girdi (3A). 
Hastanın durumu MDT değerlendirmesinde ele alındı ve SBRT yapılmasına karar verildi. Girişimsel radyolog referans marker’larını ekledi ve 
radyoterapi planlaması için MRG yapıldı. T1-ağırlıklı aksiyel görüntüleme (3B) referans marker’larının eklenmesinin ardından hemoraji gösterdi 
ve TrueFISP sekansı da (3C) radyasyon tedavisine yardımcı olmak üzere, prostat hatlarını (ok başları) ve referans marker’larının (oklar) lokasyo-
nunu açık bir şekilde gösterdi.

3a 3b 3c

T2 aksiyel T1 aksiyel TrueFISP
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lirttiği bir olgu yer alıyor. Bu durum, 
raporda ve MDT değerlendirmesinde 
belirtildi ve ardından, radyasyon on-
koloğunun posterior prostatik tümö-
rü isabetli bir şekilde tedavi ederken 
rektal toksisite riskini azaltabilmesini 
sağlamak amacıyla, hastanın prosta-
tıyla rektumu arasına biyolojik olarak 
parçalanabilen bir balon aralayıcı yer-
leştirildi. Hasta, rektal toksisite geliş-
tirmeden, radyoterapi ile başarılı bir 
şekilde tedavi edildi. Tedaviden üç yıl 
sonra, hastada biyokimyasal rekürans 
ve pelvisin kemikli kısmında ağrı oluş-
tuğu için yalnızca morfolojik sekans-
lı bir pelvik MRG uygulandı (Şekil 5A, 

B). Görüntüleme sonucunda, S1 ver-
tebral gövde içinde her iki sakral ala-
ra uzanan şüpheli bir lezyon olduğu 
görüldü. Radyasyon tedavisi düşünül-
dü ve BT-tabanlı radyoterapi tedavisi 
planı yapıldı. Fakat MDT, başka metas-
tatik hastalık alanları olması ihtimali-
ni bertaraf etmek amacıyla radyasyon 
tedavisinden önce WB-DWI kullanıla-
rak tüm vücut (WB) MRG ile yeni nesil 
görüntüleme yapılmasına karar verdi 
(Şekil 5D, E). Başka hiçbir metastatik 
hastalık alanı saptanmadıysa da DWI 
sekansları daha önce vertebral göv-
denin posterior bölümünde görülen 
sinyal anomalisinin aktif hipersellüler 

hastalığın göstergesi olduğunu, her iki 
sakral alarda görülen sinyal değişikli-
ğinin ise, hastanın önceden görmüş 
olduğu hormon tedavisinin iyi bilinen 
bir yan etkisi olan bilateral sakral ye-
tersizlik kırıklarından kaynaklandığını 
gösterdi.

Bu da BT’ye dayanılarak radyasyon te-
davisi uygulanmasına karar verilmiş 
olan alanı kaydadeğer ölçüde değiş-
tirdi ve gelişmiş görüntüleme teknik-
lerinden elde edilen değerli bilgiler 
sayesinde, malign olmayan dokulara 
uygunsuz dozların uygulanmasını ön-
ledi.

5   Şekil 4’teki hasta, üç yılın ardından artan pelvik ağrıyla başvurdu. Morfolojik T1A (5A) ve STIR (5B) sekansları ile pelvis MRG’si yapıldı. Bu, S1 
vertebral gövdenin posterior kısmında her iki sakral alara uzanan şüpheli bir lezyon olduğunu gösterdi. Bu standart pelvik MRG’den elde edilen 
bilgiler kullanılarak bir radyoterapi planı yapıldı (5C). MDT’nin değerlendirmesinin ardından, başka bir metastaz hastalık alanı olmadığından 
emin olmak amacıyla hastanın DWI’lı bir WB-MRG’ye girmesine karar verildi. Başka metastatik bölgeler olmadığı görüldü, fakat bu gelişmiş 
incelemeden elde edilen fonksiyonel veriler, b900 DWI sekansında yüksek sinyal (5D) ve ona karşılık gelen ADC haritasında düşük sinyal (5E) 
biçiminde S1 vertebral gövdede posterior olarak aktif hastalık olduğunu gösterdi. Bu da aktif hipersellüler hastalığa işaret ediyor (turuncu 
oklar). Ancak, her iki sakral alardaki sinyal değişiklikleri ADC haritasında yüksek sinyal (beyaz oklar) gösterdi (5E). Bu, üç yıl önce uygulanmış 
olan hormon tedavisine sekonder olduğu varsayılan bilateral sakral yetersizlik kırıklarından kaynaklanan ödeme bağlı T2-shine-through’ya 
işaret ediyor. WB-MRG’den elde edilen fonksiyonel bilgilerin eklenmesi, radyoterapi planının kaydadeğer ölçüde değiştirilmesini (5F) ve 
metastatik olmayan bölgelere uygulanacak dozun minimize edilmesini sağladı.

5a

5d

5b

5e

5c

5f

T1 aksiyel

T1 + DWI b900

STIR aksiyel

ADC haritası

DWI’sız RT planı

DWI’lı RT planı
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Son örneğimizde, son derece konfor-
mal SBRT’nin, oligorekürant hastalıklı 
bir prostat kanseri hastasında andro-
jen deprivasyon tedavisini (ADT) er-
telemek üzere başarılı bir şekilde tek-
rarlı olarak kullanıldığı bir olguyu ele 
alıyoruz (Şekil 6, 7). Hasta daha önce, 
operasyon sonrası histolojide patolo-
jik ekstraprostatik hastalık nedeniy-
le radikal prostatektominin ardından 
pelvik radyoterapi görmüş. Hasta, 
pelvik EBRT’nin bir yıl sonrasında, bi-
yokimyasal reküransla başvurmuş. 
Klinik radyolog için daha önce görü-
len radyasyon tedavisine ve potansi-
yel yan etkilere ilişkin bilgi sahibi ol-
mak hayati önem taşıyordu, çünkü 
pelvik MRG daha önce radyasyon te-
davisi uygulanmış olan alanın hemen 
üstünde kemik iliği atrofisi biçiminde 

görünen şüpheli bir lenf nodu oldu-
ğunu gösterdi (Şekil 6). WB-DWI içe-
ren WB-MRG’li yeni nesil görüntüleme 
ile başka hiçbir metastatik hastalık 
alanı olmadığı doğrulandı ve MDT de-
ğerlendirmesinin ardından hastaya 
SBRT yapılması uygun bulundu. 

DWI’lı takip WB-MRG’si ve PSA’da 
meydana gelen düşüş, tedavinin ba-
şarısını doğruladı. Şekil 7, hastanın 
yeni nesil görüntüleme teknikleriyle 
ve PSA izlemiyle nasıl takip edildiğini 
ve oligometastatik hastalık geliştirip 
sonraki yıllar içinde üç seferde abla-
tif radyasyon tedavisi teknikleriyle te-
davi edildiğini gösteriyor. Dolayısıy-
la, birbirlerinin uzmanlık alanlarında 
meydana gelen teknolojik ilerlemele-
ri anlayan ve kullanan klinik radyolo-

ji ve radyasyon onkolojisi uzmanları 
arasındaki yakın iş birliği sayesinde, 
ADT kullanımı başarıyla ertelendi ve 
böylelikle osteoporoz ve metabolik 
sendrom gibi potansiyel yan etkilerin 
başlaması önlendi [9].

Alternatif radyasyon 
tedavisi teknikleri 

DWI’lı WB-MRG gibi yeni nesil görün-
tüleme teknikleri, bir hastanın farklı 
radyoterapi tedavilerine uygunluğu-
nun değerlendirilmesinde de son de-
rece değerli olabiliyor. Radyum-223 
(223Ra) tercihen kemik döngüsü yük-
sek olan bölgelerden, özellikle de ak-
tif kemik metastazlarının bulunduğu 
bölgelerden alınan kalsiyum-mimetik 

6a 6b 6c 6d

T2 aksiyel T2 koronal b900 DWI MIP b900 DWI aksiyel

6e

RT planlama BT’si

Prostatektomi yatağında lokal reküransa dair hiçbir belirti görülmedi. Fakat, daha önce radyoterapi uygulanmış alanın 
hemen üstünde, hastalık alanı olma şüphesi yüksek bir yuvarlanmış sol internal iliyak lenf nodu (turuncu ok) vardı.

DWI’lı WB-MRG neticesinde (6C: b900 DWI MIP, 6D: b900 DWI aksiyel) bunun tek aktif hastalık alanı (ok) olduğu 
doğrulandı ve böylelikle referans marker’ının eklenmesinin ardından hasta SBRT’ye girdi (6E: planlama BT’si). Tedaviden 
üç ay sonra yapılan takip WB-MRG’sinde (6F: b900 DWI aksiyel) PSA’de meydana gelen düşüşle tutarlı bir şekilde, SBRT ile 
başarılı ablatif tedavi görüldü.

b900 DWI aksiyel (SBRT sonrası)

6f6   66 yaşında erkek hasta, yüksek riskli 
prostat kanseri (pT3b N1, Gleason 
skoru 4+4) için radikal prostatek-
tominin ardından pelvik EBRT’ye 
sokuldu. Pelvik EBRT’nin bir yıl 
sonrasında, biyokimyasal reküransla 
başvurdu (PSA 5.2 ng/mL). Pelvik 
MRG neticesinde (6A, B) alt pelvik 
kemiklerde, yüksek kemik iliği 
sinyali (beyaz oklar) ve radyasyon 
tedavisi alanının üst kenarının sınır-
larını belirlemenin mümkün olması 
(kesikli sarı çizgi) biçiminde kendini 
gösteren radyasyona bağlı kemik 
iliği atrofisi görüldü. 
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bir alfa parçacığı emitörüdür [10]. Bu 
nedenle, 223Ra kemik metastaz has-
talığı olan ve 3 cm’nin altında yumu-
şak doku katmanı olmayan prostat 
kanseri hastalarında uygun bir teda-
vi yöntemi. DWI’lı WB-MRG ve gal-
yum- ve florür-etiketli prostat-spe-
sifik membran antijeni (PSMA) gibi 
yeni izleyicilerle yapılan PET/BT’nin 
spesifitesinin ve hassasiyetinin kemik 
ve yumuşak doku metastatik hastalı-
ğının tespit edilmesinde BT ve kemik 
taramaları gibi konvansiyonel görün-
tüleme tekniklerinden daha yüksek 
olduğu gösterildi [12, 13]. Dolayısıy-
la, bu daha ileri görüntüleme teknik-
leri bu alternatif radyasyon tedavisi 
teknikleri için hasta seçiminin isabet-
li olması açısından hayati önem taşı-
yabiliyor.

Sonuçlar ve ileriye dönük 
yönlendirmeler

Gelişmiş radyasyon tedavisi ve görün-
tüleme teknikleri daha yaygın olarak 
benimsendikçe, klinik radyologlar ve 
radyasyon onkologları birbirlerinin uz-
manlık alanlarındaki yeni görüntüle-
me ve tedavi gelişmelerinden haber-
dar olmalıdır. Hastalardan daha iyi 
neticeler elde etmeye ve yan etkileri 
azaltmaya yönelik hassas radyasyon 
tedavisi vaadinin yerine getirilebilme-
si için, görüntüleme hassasiyetinin 
yüksek olması gerekiyor. Bu, tümör 
olasılık haritalarını ve heterojenite 
alanlarını göstermek amacıyla kanti-
tatif görüntüleme biomarker’larının 
radyasyon planlaması görüntülemesi 
üzerinde haritalandırılabildiği multi-

parametrik fonksiyonel görüntüleme 
yöntemleriyle mümkün oluyor. Görün-
tüleme, radyasyon tedavilerinin et-
kinliğinin ve potansiyel yan etkilerinin 
değerlendirilmesi için de kullanılıyor.

Yeni nesil görüntüleme tekniklerinin 
kullanılması, spesifik hedefli farmako-
terapileri, 177Lutetium-PSMA tedavisi 
gibi spesifik hedefli tanı testlerine da-
yanarak birleştiren teranostik gibi yeni 
tedavi gelişmelerinin kullanımının ko-
laylaştırılmasında kilit rol oynayacak 
[13]. Klinik radyoloji ve radyolojik on-
koloji bölümleri arasında yakın iş birli-
ği, yüksek hassasiyetli tedavi gelişme-
lerinin kanser hastaları için kişiye özel 
tıp uygulamalarını mümkün kılmasına 
yardımcı olacak. 

7a 7b 7c 7d 7e 7f

b900 DWI MIP
PSA 6.1 ng/mL
TP1 – 1y Rx’in 
12 ay sonrasında

b900 DWI MIP
PSA 0.7 ng/mL
TP2 – 15 ay

b900 DWI MIP
PSA 1.6 ng/mL
TP3 – 22 ay

b900 DWI MIP
PSA 4.7 ng/mL
TP4 – 25 ay

Kolin PET MIP
PSA 4.7 ng/mL
TP4 – 25 ay

Kolin PET koronal
PSA 0.6 ng/mL
TP5 – 50 ay

7   Bu görüntü dizisi, yeni nesil görüntüleme tekniklerinin Şekil 6’daki 
hastanın ADT kullanımını ertelemeye yönelik ileri radyasyon 
tedavisi tekniklerini mümkün kılacak şekilde nasıl kullanıldığını 
gösteriyor.

(7A) Prostatektomiden ve pelvik EBRT’den 12 ay sonra yapılan WB-
DW MRG MIP, SBRT ile tedavi edilmiş radyoterapi alanının üstünde 
bir soliter sol internal lenf nodu (ok) olduğunu gösterdi. 

(7B) SBRT’den üç ay sonra yapılan WB-MRG, sol internal iliyak lenf 
nodunun başarılı bir şekilde tedavi edildiğini gösterdi, PSA’daki 
düşüş de bunu destekledi. 

(7C) PSA’da meydana gelen yükselme nedeniyle yedi ay sonra ya-
pılan WB-MRG, sağ internal iliyak bölgede raporda belirsiz olduğu 
belirtilen fakat yakın izlem gerektiren silik bir fokus (ok) olduğunu 
gösterdi.

(7D) Üç ay sonra yapılan takip WB-MRG’si, daha önceden belirsiz 
olan sağ internal iliyak lenf nodunda büyüme ve iki nodal metas-
tazla tutarlı (oklar) yeni bir sağ inetrnal iliyak lenf nodu gösterdi.

 (7E) Aynı zamanda yapılan bir kolin-PET/BT incelemesi, PSA’da 
meydana gelen yükselmeyle de tutarlı olan bu bulguları (oklar) 
doğruladı. İki SBRT tedavisi daha yapıldı ve sonrasında yapılan 
WB-MRG ve kolin-PET/BT incelemelerinde hiçbir aktif hastalık 
bölgesi görülmedi, PSA da 0.02 ng/mL’ye düştü.

(7F) Daha önceki SBRT tedavilerinden iki yıl sonra, hastanın PSA’sı 
0.6 ng/mL’ye çıktı ve kolin-PET/BT incelemesinde yine SBRT ile tedavi 
edilen iki yeni pozitif retroperitoneal lenf nodu (oklar) tespit edildi.

Üçüncü SBRT tedavilerinin bir yıl sonrasında, yeni bir biyokimyasal 
yetmezlik meydana geldi ve görüntülemede hiçbir kesin hasta-
lık bölgesi görülmedi. Hastayla yapılan görüşmenin ardından, 
görüntüleme ve radyasyon tedavisi tekniklerinde meydana gelen 
bu ilerlemeler sayesinde dört yıl boyunca ertelenebilmiş olan ADT 
tedavisi sonunda başlatıldı.
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