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Kanser hastalarında görüntüleme 
 

 Tarama 

 Tanı 

 Evreleme 

 Tedaviye yanıtın izlemi 



Kansere multidispiliner yaklaşım  
 Kansere multidispiliner yaklaşım günümüzde standard 

uygulama 

 

 Özellikle kanser  yoğun çalışan hastanelerde başarı 
için şart 

 

 Radyolojinin klinik süreçten ve planlamadan haberdar 
olması doğru inceleme seçimi ve değerlendirme için 
kritik 

 

 

 



Tetkik istemi nasıl yapılmalı? 
 Uygun tetkik seçim 

 

 Hastanın hastalığı? 

 

 Tetkikin amacı:  tarama- tanı- evreleme- izlem 

 

 Hastanın aldığı tedaviler : KT- RT, zamanı 

 

 Önceki tetkiklerle karşılaştırma: Dış merkezde 
yapılmışsa önceki tetkiklerin görüntü ve raporları 

 

 

 

 



 



 

https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria 



Etkili raporlama 

 Clarity   Netlik 

 Completeness  Tamlık 

 Consistency   Tutarlılık  

 Concision   Özetleme 

 Correctness  Doğruluk 

 Confidence  Güvenirlik 

 Communication  İletişim 

 Consultation  Konsültasyon 

 
    Reiner BI, Am Coll Radiol. 2007;4:313 

 



Radyolojik Görüntüleme 
Yöntemleri 

 Direkt grafiler 

 

 Kontrastlı konvansiyonel tetkikler 

 ÖMD, kolon ve ince barsak grafileri  vb 

 İVP, sistografi, anjiyografi  vb 

 

 Kesitsel görüntüleme yapan tetkikler 



 Kesitsel Radyoloji 

•  Ultrasonografi (US) 

•  Bilgisayarlı tomografi (BT) 

•  Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 



Ultrasonografi:Ses dalgaları 

 

http://www.medical.philips.com/main/products/ultrasound/general/philips_5000/index.html


Bilgisayarlı Tomografi: X-ışını 



 

1 mSv doz alan 100000 hastada 5  adet fazladan  kanserden  ölüm olasılığı 
vardır. 
 
Bir toraks-abd BT’de  en az 10 mSv alınırsa 5 kez tekrarlandığında 
400 de 1 fazladan ölüm olabilir  



MRG 
 

Çok güçlü manyetik alan 

 

Çok güçlü radyo anteni 



www.mrisafety.com 



Nefrojenik Sistemik Skleroz 
 Böbrek yetmezliği olan hastalarda Gadolinyum kullanılırsa 

gelişebilir. 
• En çok omniscan > magnevist ile rapor edilmiş. 

• Gadovist, dotarem, prohance daha zararsız   

 

 Deri ve iç organlarda sklerodermaya benzer fibrozis ile 
karakterizedir. 
 Özellikle popliteal fossada ve antekübital bölgede olmak üzere 

deride ödem ve sert, eritemli, indure plaklar gelişir. 

 Ağrı, kaşıntı, yanma, sıkılık hissi 

 

 GFR< 30 ml/min/1.73 m2    olanlara  Gd verilmemeli 

 GFR < 60 ml/min/1.73 m2   24 saatta max 20 ml verilebilir 



Santral sinir sistemi 
 Tanı- İzlem: 

 

 MRG: altın standart 

 MR spektroskopi: radyasyon nekrozu- grade-   
     Tedaviye yanıt 

 MR perfüzyon: radyasyon nekrozu- grade 

 

 

 BT:  MRG yapılamayanlarda 

Kitle etkisi, hidrosefali, herniasyon, kanama, kalsifikasyon  



 

Malign Melanom Meme Ca 



Glioblastoma 
multiforme 

 

Pilositik 
astrositoma 



 

Epandimom 



 



 

1 yaşında Nöroblastom 



 



Meme kanseri 
 Tarama: 
 Mamografi: 40 yaşından sonra  yılda bir  (ACR) 
 MRG: yaşam boyu riski > %20-25 

 
 Tanı: 
 Mamografi- US 
 MRG: MKT öncesinde  

 

 Tedaviye yanıt: 
 Mamografi- US 
 MRG: NAK’de gerek duyulursa 
 
 İzlem:  
 MKT sonrası yılda bir mamografi 
 Diğer memeye yılda 1 MM 

 



 



 



 



 

Nisan 2012 Eylül 2012 



 



 

Kasım 2012 

İnfitratif duktal karsinom- DKİS:  kribriform, klinging ve komedo 



Kasım 2012 



 

Mayıs 2013 



 

Mayıs 2013 

Lumpektomi materyali çok sayıda örnek ile 
örneklenmiş olup, in-situ ya da invaziv 
gelişim saptanmamıştır. 



BI-RADS: Breast imaging, 
reporting and data system 

 

 BI-RADS 0: Ek tetkik gerekli 

 BI-RADS 1: Normal tetkik 

 BI-RADS 2: Benign bulgular 

 BI-RADS 3: Büyük olasılıkla benign bulgular 

 BI-RADS 4a-b-c: Malign patoloji açısından şüpheli 
BI-RADS 5: Büyük olasılıkla malign bulgular 



ACR değerlendirme sistemleri 
 Meme:   BI-RADS 

 Akciğer:   Lung- RADS 

 Tiroid:   TI-RADS 

 Karaciğer:  LI-RADS 

 Prostat:   PI-RADS 

 Boyun:  NI-RADS 

 BT kolonografi: C-RADS 

 
 KAH:   CAD- RADS 

 Kafa travması:  HI-RADS 

ACR: Amerikan college of radiology 



Akciğer kanseri 
 Tarama: 

 Düşük doz BT: > 55 yaş, >30 paket-yıl sigara içmiş olanlarda 

     NLST: mortalitede %20 azalma  

 Tanı- Evreleme- Tedaviye yanıt 

 BT (karaciğer- adrenal bezler dahil) 

 PET-BT 

 Beyin BT- MRG semptom varsa veya  

 evre 3 hastada semptom olmasa da 

  

 MRG: pancoast tümörlerinde 

 

 Rekürrens: 

 BT: Evre 1-2: 2-3 yıl 6 ayda bir, sonra yılda bir  (NCCN) 

 Evre 3-4:  3 yıl 3-6 ayda bir sonra, 2 yıl 6 ayda bir, sonra yılda bir düşük doz BT 

 PET-BT rekürrens açısından en güvenilir 

 

  



Solid Nodül Kısmi solid 
Nodül 

Buzlu cam 
Nodülü 

Benign 
Nodül 



 
 

Dansitesine göre kanser oranları 
    % Malign 

Solid nodüller    7 

Buzlu cam nodülü   18 

Kısmi solid nodül   63 

Henschke CI, et al. Oncologist 2001; 6:147–152. 



Yüksek dereceli atipik adenomatöz 
hiperplazi / BAC-nonmüsinöz tip  Tis 



T2:: viseral plevra invazyonu 



 

T3 :> 7 cm, Frenik sinir tutulumu 



 

T4: Trakea- karina tutulumu 



 
M1a 



 





Mezotelyoma 



Mezotelyoma, diyafram altı 
nodüller 





Bronş güdüğünde  

rekürrens  %2 



Hepatosellüler karsinom 
 Tarama:   
 Riski artmış hastalarda: 
 US :   Duyarlılık: 33-72 Özgüllük: 92-100 
 AFP 
 Tanı: 
 BT:   multifazik (prekontrast, arteryel, portal, geç 
      faz)   
 MRG:   
 DAG: lenf nodları 
 İzlem: 
 3-6 ayda bir 2 yıl, sonra 6-12 ayda bir AFP ve 
 görüntüleme 
 
 
 

 



 

http://media.oncologynurseadvisor.com/images/2016/11/11/publishersalliance111016fig2_1091896.jpg


 



Pankreas karsinomu 
 Tanı: 
 Endoskopik US- FNA 
 
 Evreleme  
 BT  (pankreas protokolü) 
 MRG:  gerekirse 

 
  İzlem 
 CA 19-9 ve BT: 3-6 ayda bir 2 yıl (opere ise) 
  
  
 
 



 

Pancreas Ca 



 



Mide kanseri 
 

 Tanı:  
 ÖMD-  Endoskopi 
 
 Evreleme: 
     T için: Endoskopik US 
      BT: doğruluğu US’dan daha az 
     N için:  BT 

 
 İzlem:   
     Klinik olarak gerekirse toraks- abdomen BT, endoskopi 
 (NCCN) 



Kolorektal kanser 
 Tarama: 

 Çift kontrastlı kolon grafisi: kullanımı azalıyor 

 BT kolonoskopi: invazif tümör için duy %96 

 

 Evreleme: 

 Endoskopik US: rektal kanserin lokal evrelemesinde 

 BT:  Lenf nodu ve metastaz değerlendirmesinde 

 MRG:  T evresini ve rezeksiyon marjini belirlemede 
 başarılı, pelvik kasları ve sakrum invazyonunu 
 değerlendirmede BT’den üstün , DAG karaciğer 
 metastazlarını saptamada BT’den üstün 

 



Kolorektal kanser 
 İzlem:   

 Toraks- abdomen- pelvik BT: Evre 2-3: 6-12 ayda 
 Kolonoskopi: 1.ve 3. yılda, sonra 5 yılda bir 

 (NCCN) 

 

 Rekürrens: 

 PET/BT diğer  görüntülemelerden  üstün 

 Rektum kanserinde MRG> BT 

 Proksimal kolon BT> MRG 

 



Kolon Ca 
Normal çift kontrastlı 

kolon grafisi 



 

Çekum Ca 



Böbrek tümörü 
 Tanı- Evreleme: 

 Multifazik BT:  tanı ve intraabdominal yayılım için 

 MRG: BT yapılamayanlarda 

 Renkli Doppler US: renal ven-İVK trombüsü için 

 Toraks BT: büyük, agresif tümör varsa, yoksa akciğer 
 grafisi 

 Beyin MRG- kemik sintigrafisi: semptom- şüphe 
 varsa 

 

  

 



 

Hipernefrom 



 



Over kanseri 
 Tarama: 

 Transvajinal US: riski artmış kadınlarda 

 

 Tanı:  

 US: kitle şüphesi olanda 

 MRG: kitle ayrıcı tanısında BT’den üstün 

 BT: matür teratomlarda yağ ve kalsifikasyon 

 



Over kanseri 
 

 Evreleme: 

 BT: peritoneal implantlar (>1 cm) LAP, solid 
organlar 

 BT= MRG 

 

 Rekürren hastalık: 

 BT (-) ise MRG (duy- doğruluk %84) 



 

Over CA- peritoneal karsinomatosis 



Kemik tümörleri 
 

 Tanı: 

 Radyografi 

 MRG 

 BT: periost reaksiyonu, kortikal destrüksiyon, gaz, tümör 

 matriks mineralizasyonu  göstermede üstün 

 

 Evreleme: 

 MRG 

 MR anjiyografi:  vasküler anatomi için 

 Toraks BT 

 

 

 



Kemik tümörleri 
 

 İzlem: 

 FM 

 Toraks BT 

 Primer bölgenin görüntülenmesi (direkt grafi, BT veya  

       MRG) 

 Gerekirse PET-BT veya sintigrafi   

 

 



Osteokondrom 



Osteosarkom 



 

Osteosarkom 





Ewing  Sarkomu 



 Kemik metastazları 



Kemik metastazları 
 Radyografinin duyarlılığı düşük ama özgüllüğü yüksek 

 Radyografi kemik sintigrafisi ile birlikte kullanılırsa 
 etkili 

 

 BT,  SPECT ve PET ile kullanılırsa daha etkili 

 

 MRG ile kemik iliğindeki erken metastaz saptanabilir, 

  yumuşak doku ve epidural uzanımları saptanabilir 

 Tüm vücut MRG, kemik metastazlarını saptamada 
PET-BT’den daha duyarlı 



 



 



 



  

Vertebra Metastazı 



  



Torasik metastatik hastalık 
 

 Tanı- izlem: 
 BT: standart yöntem 
 
 Parenkimal metastatik nodüller 
 Tümöral emboli  
 Endobronşial metastaz 
 Lenfanjitik yayılım 
 Mediastinal- hiler LAP 
 Plevral efüzyon- metastaz 
 Kalp metastazı 



Serviks  CA 



 

Serviks  CA 



Osteosarkom  metastazları 



 

Kolanjio CA 



 

http://www.irrecist.com 



RECIST 1.1: Response Evaluation 
Criteria In Solid Tumors 
 Hedef lezyon:  

 Organ başına 2 adet olmak üzere toplam 5 lezyon 

 Kısa çapı > 15 mm olan lenf  nodları 

 

 Ölçülemeyen hastalık:   

 leptomenengial hastalık, lenfanjitik yayılım, asit, 
plevral- perikardiyal efüzyon, muayenede kitle var ama 
görüntüleme ile objektif olarak ölçülemiyorsa. 

www.irrecist.com 



Yanıt tanımları- Hedef Lezyonlar 

 Tam yanıt: Tüm hedef lezyonların yok olması, 

Patolojik lenf nodlarının hepsinin kısa aksı < 10 mm 

 

 Parsiyel Yanıt: Bazaldaki hedef lezyonlarının uzun 

çaplarının toplamında en az %30 azalma olması 

 



Yanıt tanımları- Hedef Lezyonlar 

 Progresif Hastalık:  

 Bazaldaki hedef lezyonlarının uzun çaplarının toplamında en 

az %20 artış olması ve toplam çap en az 5 mm net artış 

göstermeli  veya 

 Bir ya da daha fazla yeni lezyonun oluşması 

 Stabil Hastalık:  

 Parsiyel yanıt kadar küçülmemiş, progresif hastalık kadar 

büyümemiş  

  ( < %30 az küçülme, < %20 az büyüme) 



Malign melanom,  
ipilimumab tedavisine yanıt 

12. hafta   
29 mm 
%53 artış 

19 mm 24. hafta 

irRECIST: progresyonun 4 hafta sonra yeni 
inceleme ile  doğrulanması gerekir 



Sonuç 
Kanser tedavisinde başarı için  

 
 Uygun tetkik seçimi 
 Gerekli ve yeterli klinik bilgi 
 Radyolojik bulguların klinik bulgularla birleştirilerek 

yorumlanması 
 

Radyolog- nükleer tıp uzmanı ve onkolog 
arasında işbirliği ve iletişim 

 

GEREKLİDİR 
 



 

Yazılıkaya - Hattuşaş  


