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-18 florodeoksiglukoz pozitron emisyon 
tomografisi (FDG-PET) bir çok malign 
hastalıkta primer lezyonun tespiti, 

evreleme, radyoterapi planlaması, tedaviye yanıtın 
değerlendirilmesi ve benzeri endikasyonlarla gide-
rek artan sıklıkta kullanılmaktadır. FDG-PET gö-
rüntülemesi malign hastalıkların tanısında ve taki-
binde başarı ile kullanılmakla birlikte bütünüyle 
tümöre spesifik bir yöntem değildir. Fizyolojik ya 
da bazı non-tümoral durumlarda da artmış FDG 
tutulumu izlenebilir.1,2 Bu durum PET görüntüleri-
nin yanlış yorumlanmasına ve tetkikin doğruluğu-
nun düşmesine neden olabilmektedir. Tükürük 

bezlerindeki tutulum, enflamatuar lezyonlar ve 
kahverengi yağ dokusundaki artmış FDG tutulumu 
özellikle primer lezyonun baş-boyun bölgesinde 
yerleştiği olgularda yanlış pozitif sonuçlara neden 
olabilecek diğer önemli durumlardır.2,3 Kas 
lojlarında aktif maddenin tutulumu da FDG-PET 
görüntülemesinde yanlış pozitif olarak değerlendi-
rilebilecek durumlardan biridir.1,3 PET imajlarının 
BT görüntüleri ile birlikte değerlendirilmesi, ayrın-
tılı bir anamnez ve tecrübe, bu gibi durumların 
doğru değerlendirilmesinde önem kazanmakta-
dır.2,4  

Tam-halka detektörlü PET kamerası ile çok 
detektörlü BT kamerasının tek bir gantride birleşti-
rilmesiyle elde edilen PET/BT cihazları 2001 yılı 
ortalarından itibaren rutin kullanıma girmiştir. 
PET/BT kameralarında PET ve BT görüntüleri eş 
zamanlı olarak alınmaktadır. BT’den elde edilen 
bilgiler, PET görüntülerinin atenüasyon düzeltmesi 
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 Özet 
Kolorektal kanser tanısı ile opere edilen ve kemoradyoterapi 

uygulanan 47 yaşındaki erkek hasta. Hasta muhtemel metastatik 
hastalığın saptanması amacıyla PET/BT ünitesine gönderildi. PET 
görüntülerinde toraks, batın ve pelviste fizyolojik FDG dağılımı 
izlendi. Ancak kranyumda sağda skalp lokalizasyonunda ve sağ 
temporal kas lojunda lineer tarzda artmış FDG tutulumu görüldü. 
Ayrıca bilateral masseter, pterygoid kas lojlarında, yumuşak damakta, 
dilde ve ağız tabanı kas gruplarında yoğun FDG tutulumu izlendi. 
Hastadan alınan anamnezde, hastanın uzun süreli yoğun bir sakız 
çiğneme öyküsü olduğu öğrenildi.  
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 Abstract 
A 47 years old male with history of colorectal cancer had un-

dergone surgical operation, chemotherapy and radiation therapy for 
local disease. The patient was referred to our PET/CT department to 
search possible metastatic disease. The FDG distribution was normal 
in thorax, abdomen and pelvis on PET images. Linear increased FDG 
uptake was detected on right scalp and temporal muscle. Intense FDG 
uptake was also detected on bilateral masseter and pterygoid muscles, 
on the roof and the floor of the oral cavity and the tongue. Anamnesis 
disclosed that the patient had a history of longstanding steadily chew-
ing a gum.  
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amacıyla kullanılması ile birlikte inceleme süre-
sinde ciddi azalma sağlanmıştır. PET ve BT gö-
rüntülerinin aynı anda alınması ile daha doğru 

anatomik lokalizasyon yapılabilmektedir. Bu saye-
de PET imajlarında karşılaşılabilen FDG’nin fizyo-
lojik ya da non-tümoral durumlardaki tutulumları 

 
 

Resim 1. 6 saat açlığı takiben 584,6 MBq (15,8 mCi) F-18 FDGDG enjeksiyonundan 60 dakika sonra PET/BT kamerası ile görüntüleme 
yapıldı. Koronal PET (A), Sagittal PET (B), Maksimum intensite projeksiyon (MIP) PET (C) ve MIP PET/BT füzyon (D) imajlarında  
sağda skalpta, sağ temporal kas lojunda, bilateral masseter ve pterygiod kaslarda, dilde ve ağız tabanında yoğun FDG tutulumları görülmek-
tedir.  

 

 
 

Resim 2 A, B, C, D. Aksiyal PET (sol sütun), BT (orta sütun) ve PET/BT füzyon (sağ sütun) görüntüleri. Sağda skalpta, temporal 
kas lojunda, bilateral masseter ve pterygoid kaslarda, dilde ve ağız tabanı kas gruplarında yoğun FDG tutulumları izlenmektedir.  
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ayırt edilerek yalancı pozitif sonuçlar azaltılabil-
mekte ve tetkikin doğruluğu artmaktadır.5,6 Olgu-
muzda PET görüntülerinde kranyumda, kafatabanı 
ve boyunda atipik, şiddetli FDG tutulumları izlen-
miştir (Resim 1 ve 2). BT görüntüleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde bu tutulumların skalpta, sağ 
temporal kas lojunda, bilateral masseter, pterygoid 
kas lojlarında, yumuşak damakta, dilde ve ağız 
tabanı kas gruplarında olduğu görülmektedir. Tek-
rar konuşulduğunda hasta, FDG’nin uptake fazı da 
dahil olmak üzere sürekli olarak yoğun bir şekilde 
sakız çiğnediğini belirtmiştir. PET görüntülerinde 
izlenen, skalpı da içine alan şiddetli FDG birikim-
lerinin hastanın sürekli yoğun sakız çiğneme öykü-
süne bağlı, fizyolojik tutulumlar olduğu anlaşılmış-
tır. Primer tümörün baş-boyun bölgesinde yerleşti-
ği durumlarda, hastalar, özellikle, FDG’nin uptake 
fazında olmak üzere randevu aşamasından itibaren 
sakız çiğnememesi konusunda uyarılmalıdırlar.     
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