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PET/MR’da MR’ın Rolü

• Anatomik lokalizasyon

• Atenuasyon düzeltme

• Doku karakterizasyonu



54y, E, gingival SCC, A: BT’de sağ maksiller kemiğe
bitişik yumuşak doku kitlesi, C: T1 ağırlıklı
kontrastlı yağ baskılı MR’da gözlenmekte, B:
PET/BT’de geniş hipermetabolik alan, D:
PET/MR’da anatomik foksiyonel füzyon daha
doğru gözlenmekte

66y, dilde SCC, A: Kontrastlı boyun BT’de
tanımlanamayan ve B: FDG PET/BT’de dilde anatomik
korelasyon gözlenmeyen hipermetabolik lezyon, C:
T1 ağırlıklı kontrastlı yağ baskılı MR’da lezyon
gözlenmekte, D: PET/MR’da hipermetabolik lezyon
net olarak gözlenmekte



54y, serebral metastazı olan primeri bilinmeyen ca.



PET/MR’da PET’in Rolü

• Uzaysal rezolüsyon daha iyi

• Saçılım daha az

• Ölçülebilirlik (SUV)



72y, sağ hiler bronşial karsinom, BT’de ve PET/BT’de sağ akciğerde
hipermetabolik metastatik nodül gözlenmekte, MR’da nodülü
değerlendirmek güç, PET/MR kolay görünebilir hale getirmekte



PET/MR

Onkolojik olgularda;
• tanı (metabolik karakterizasyon)
• tedavi
• evreleme
• tedavi yanıtı



Avantajlar

• PET/MR’da radyasyon dozu PET/BT’den daha
az

• PET/BT ile karşılaştırıldığında
• Doku karakterizasyonu daha iyi (baş-boyun,
karaciğer, meme ve pelviste)

• Özellikle pediatrik hastalarda önemli
• Radyasyon dozu daha az
• Doku karakterizasyonu daha iyi (yağ dokusu az)



PET/MR

• Hedef volümün daha iyi tanımlanması
• RT planlamasına özgü görüntüleme sayısının
azaltılması

• Multiparametrik fonksiyonel görüntüleme
(vaskülarizasyon, metabolizma, perfüzyon,
hipoksi)

• Radyoterapinin kişiselleştirilmesi
• Adaptif radyoterapi



Ga68-DOTATOCPET/MR &
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Adaptif RT ve H&N Ca













Multiparametrik PET/MR & RT
Planlaması



PET/MR & PSA REKÜRRENSİ





PET/MR & SERVİKS CA





PEDİATRİKHASTA & TEDAVİ
YANITI





Teknik Problemler
• Hasta pozisyonu (MR uyumlu immobilizasyon
aletleri)

• Modern RT ile geometrik keskinlik birkaç
mm, planlama sistemine entegre edilen
görüntülerin yüksek uzaysal rezolusyonu
olmalı

• Kantitatif PET ve MR fonksiyonel görüntüleri
dose painting RT planlamasının temeli; ancak
ölçüm hatalarının direkt doz dağılımını
etkileyeceği unutulmamalı. PET için birçok
çalışma var, ancak halen MR için yeterli değil



Sonuç
• PET/MR yeni görüntüleme
• Fonksiyonel-anatomik görüntüleme ve en az radyasyon
dozu

• Tüm vücut PET/MR sistemi, PET sisteminin moleküler
görüntüleme özelliklerini MR sisteminin üstün yumuşak
doku kontrastı ile birleştirme

• PET/MR endikasyonları tanımlanmalı
• PET/CT’ nin henüz yerini alabilmiş değil
• Gelecekte; Kişiye özgü RT planlaması ve dose painting RT
• Etkinlik-Maliyet analizi
• Prospektif klinik çalışmalar




