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 Çocuklarda travmaya bağlı gelişecek hasar-
ların görüntüleme bulgularını öğrenmek

 Çocuklarda travma ile karışabilecek normal
anatomik oluşumları ve varyasyonları öğ-
renmek

 GİRİŞ 

Pediatrik kafa travmaları, çocukluk dönemi-
nin önemli mortalite ve morbidite nedenlerin-
den biridir. Görüntüleme yöntemleri, intrak-
ranial hasarlanmanın tanı ve tedavisine destek 
olmaktadır. Hastaların tedavisini ve takibini 
değiştirerek klinik gidiş ve prognozu iyileştir-
mektedir.

Çocukluk dönemi yaralanma mekanizmaları 
yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterir. Küçük 
çocuklarda yaralanma riski daha fazla olup 6 
aydan küçük infantlarda asemptomatik intrak-
ranial yaralanma riski başın daha büyük olma-
sı, boyun kaslarının zayıflığı ve kalvaryumun 
görece olarak inceliği nedeniyle en yüksektir 
[1]. Çocuğun yaşı büyüdükçe düşme kazaları-
nın sıklığı azalırken bisiklet ve motorsiklet ka-
zalarının sıklığı artar. 

Çocuklarda spinal yaralanmalar erişkin yaş 
grubu ile karşılaştırıldığında daha nadir görülür. 
Ancak çocukluk çağı spinal kord yaralanmala-
rının mortalite oranı erişkinlere göre belirgin 

derecede daha yüksektir. Çocukların servikal 
spinal kordu erişkinlerde önemli farklılıklar 
gösterir. Spinal yaralanmaların tipi ve sonuçları 
da erişkinlerden farklıdır. Psödosubluksasyon, 
sinkondroz ve inkomplet ossifikasyon nedeniy-
le çocukların spinal kordunu değerlendirmede 
güçlükler yaşanabilir.

Görüntüleme Yöntemleri 

Bilgisayarlı tomografi (BT) akut travmatik 
beyin hasarında ilk tercih edilen görüntüleme 
yöntemidir. BT ile kemik fraktürleri ve akut 
intrakranial kanama erken dönemde tespit edi-
lebilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
hemorajik lezyonları tespit etmede BT’ye üstün 
iken, BT daha ucuz ve hızlı bir yöntem olması 
nedeniyle travmatik beyin hasarı hastalarında 
ilk başvurulan görüntüleme yöntemidir [2]. BT 
kullanımında çocukların radyasyonun olumsuz 
etkilerine daha duyarlı olması, radyasyona bağ-
lı lösemi ile beyin tümörleri gibi neoplazik sü-
reçlerle non-neoplazik hasarların gelişebilme 
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riski her zman dikkate alınmalıdır [3]. Ayrıca 
küçük non-hemorajik lezyonlarda, hipoksik-is-
kemik beyin hasarında, vasküler yaralanmada 
ve şiddetli anemisi bulunan hastalarda MRG 
akut lezyonları saptamada BT’ye üstündür [4]. 

Manyetik rezonans görüntüleme ise daha 
sık olarak subakut ve kronik dönem travmatik 
lezyonları saptamada tercih edilmektedir [2]. 
MRG’de konvansiyonel sekanslara ek olarak 
difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG), gra-
dient eko görüntüleme yöntemleri ile hipoksik 
iskemik beyin hasarı, küçük nonhemorajik ve 
hemorajik lezyonlar tanınabilir [2].

Doğum Travmaları 

Skalp, kalvarium yaralanmaları ve intrakra-
nial yaralanmalar travmatik doğumların sonucu 
ortaya çıkabilir. Kaput suksadaneum, subgaleal 
kanama ve sefal hematom doğum travmasına 
bağlı ekstrakranial kanamalardandır. Doğum 
eylemi sırasında en sık görülen skalp yaralan-
ması kaput suksedaneumdur ve çoğunlukla 
normal vajinal doğumlarda meyadana gelir. 
Vertekste, cildin hemen altındaki fibröz yağlı 
tabakada ödem ve kanama görülür. Tanıyı koy-
mak için görüntülemeye ihtiyaç yoktur. Tesa-
düfen, BT ve MRG incelemelerinde fokal yu-
muşak doku şişliği şeklinde görülür. Subgaleal 
kanama, epikranial aponeuroz (galea) ile kal-
varyumun periostu arasında, temporalis kasının 
yüzeyelinde yer alır. Bunlar sıklıkla asempto-
matik kanamalar olup doğum esnasında kulla-
nılan enstrumanlara, özellikle de vakuma bağlı 
olarak meydana gelebilir.

Subgaleal hematomlar diffüz yumuşak doku 
şişlikleri şeklinde görünür. Şişlikler sütürleri 
geçebilir. Hematom 2-3 haftada rezorbe olur.

Sefal hematom subperiosteal alanda olup 
temporalis kasının altında yer alabilir. Canlı 
doğumlarda %1 oranında görülür. Çoğu vakum 
ve forseps kullanılan doğumlarda meydana ge-
lir. Unilateral veya bilateral olmak üzere en sık 
parietal bölgede olur. Kanama subperiosteal yer-
leşimli olduğundan periostun sağlam bir şekilde 
yapıştığı sütürler ile sınırlı kalır [5]. Bu kanama-
lar palpasyonla sert ve gergin olup haftalar-aylar 
içerisinde rezorbe olur. Zamanla kalsifiye olur 

ve periosteal yeni kemik oluşumu içinde kalır. 
Görüntülerde sefal hematomlar yarım ay şekilli 
olup sütürle sınırlıdır (Resim 1). İki hafta içinde 
periferal kalsifikasyon gelişebilir. 

Deplase kafa tası fraktürleri yenidoğanlarda 
nadir görülür ancak enstrümantasyonun yapıl-
dığı vajinal doğumlardan sonra karşımıza çı-
kabilir. Etkilenen kemikteki çökme ve paranki-
mal hasarlanma BT ile değerlendirilir. Deplase 
fraktüre ‘pin-pon’ fraktür adı verilir. Kemiğin 
içe çökmesi ancak bütünlüğünün bozulmaması 
nedeniyle pin pon topuna benzetilir [2].

İntrakranial hasarlanmalar sefalopelvik 
uyumsuzluğa, makat presantasyona veya for-
seps ve vakum kullanımına bağlı olarak doğum 
sırasında meydana gelebilir. İntrakranial kana-
malar spontan doğumlara göre vakum veya for-
seps kullanılan ve sezeryan ile doğurtulanlarda 
daha sık görülür. 

KAFA TRAVMALARI 

Travmatik beyin lezyonları primer lezyon-
lar ve sekonder lezyonlar olmak üzere sınıf-
landırılır [6]. Primer lezyonlar başlangıçtaki 
travmanın kendisinden kaynaklanırlar. Kalva-
rium fraktürleri, skalp hematomları veya lase-
rasyonları, ekstraaksiyel kanamalar (epidural, 
subdural, subaraknoid kanamalar), intraaksi-

Resim 1. Sefal hematom. Beyin BT’de parietal 
kemiklerde multiple subperiosteal hemorajiler 
izleniyor. 
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yel lezyonlar (aksonal hasarlanma, kortikal 
kontüzyon, derin beyaz cevher hasarlanması), 
beyin sapı hasarlanması, intraventriküler veya 
koroid pleksus kanamaları bu grupta yer alır. 
Sekonder lezyonlar ise kan beyin bariyerinin 
bozulması, reaktif oksijen türlerinin üretimi ve 
ortaya çıkan oksidatif stres, metabolik fonk-
siyon bozukluğu, enflamasyon ve eksitotok-
sisite ile ilgilidir [6]. Genellikle başlangıçtaki 
yaralanmadan daha kötü sonuçlara neden olur. 
Serebral herniasyonlar, travmatik hipoksik is-
kemik beyin hasarı ve diffüz serebral ödem se-
konder etkiler sonucu ortaya çıkar.

Primer Lezyonlar 

Kalvarium Fraktürleri 

Minör travmaya bağlı kalvarium fraktürleri 
özellikle 2 yaş altı çocuklarda, erişkinlerden 
daha fazla görülür. Bunun nedeni kalvariumun 
çocuklarda daha yumuşak ve ince olmasıdır. 
Kalvarium, 4 yaş altı popülasyonda unilaminar 
özellikte ve kemik iliğinden yoksundur. Bunun 
sonucunda çocuk beyni travma durumunda 
erişkin beynine göre daha az korunur konumda 
olup, intrakranial yaralanma riski daha fazladır. 

Kalvarium fraktürlerinde tanı BT veya direkt 
grafi ile konulabilir. Görüntüleme ile fraktür-
lerin tanınması ve kalvarial sütürler, vasküler 
yapılar gibi normal anatomik oluşumlardan ay-
rılması gereklidir. Sütürler genellikle bilateral-
dir ve tipik zikzak şekilleri, sklerotik sınırları 
ile tanınırlar. Ancak kırıklarda sklerotik sınır 
görülmez. Ek olarak, fraktürlere eşlik eden yu-
muşak doku şişliği, pnömosefali önemli ipuç-
larıdır [7]. 

Çocuklarda kalvarium fraktürlerinin tipleri; 
lineer, diaztatik, deplase, birleşik ve eğilmiş 
fraktürlerdir [4]. Lineer fraktür tüm yaş grup-
larında en sık görülen kalvarium fraktür tipidir. 
Direkt grafide lineer fraktürler radyolusen hat 
şeklinde izlenebilirler. Bu fraktür hatları sade-
ce tek bir planda görülebildiği gibi genellikle 
lateral planda daha iyi seçilirler. Lineer fraktür 
hatları BT’ de saptanabileceği gibi, özellikle 
fraktür hattı kesit planında paralel yerleşimli 
ise gözden kaçabilirler. Bu gibi durumlarda BT 

görüntülerinden elde edilecek MIP (maximum 
intensity projection) görüntüler ve 3 boyutlu 
görüntüler fraktür hattının daha iyi görüntülen-
mesini sağlarlar [8]. Deplase kalvarium fraktü-
rü olan infantların ve daha büyük yaş grubun-
daki çocukların, yaklaşık %30’unda eşlik eden 
beyin parankim yaralanması bulunur. Dura 
yırtıkları, serebral kontüzyon, osseöz fragman 
artıkları ve kozmetik deformite deplase kalva-
rium fraktürünün başlıca komplikasyonlarıdır. 

Ekstra-Aksiyal Hemorajiler 

Epidural hematom (EDH) 

Kalvarium iç tabulası ile duranın dış yaprağı 
arasında oluşan hemorajidir. EDH kafa travma-
sı bulunan çocukların %1-3’ünde görülür. Ço-
cuklarda, dura kalvariumun iç tabulasına daha 
sıkı tutunur ve orta meningeal arter oluğu, arte-
rin daha serbest hareket etmesine olanak vere-
cek şekilde daha sığdır. Bu sebeplerden dolayı 
EDH daha az sıklıktadır ve oluştuğu durumlar-
da kanama arterialden çok venöz kaynaklıdır 
[9, 10]. Kanama kaynağı diploe içinden ya da 
dura kaynaklı olabilir. Venöz kaynaklı hemo-
rajilerde hematom daha yavaş gelişir ve akut 
EDH’ın klinik prezentasyonu erişkinlerdekine 
göre daha az dramatiktir. EDH, BT’de hiper-
dens ve hematomun yaşı ile değişiklik gösteren 
bikonveks görünüme sahiptir (Resim 2). Kana-
ma sütür hatlarını geçemez, orta hattı; falx ve 
tentorium yapılarını geçebilir. “Girdap işare-
ti” hiperdens kanama alanı içindeki hipodens 
alanları tanımlanır ve aktif kanama bulgusudur 
[11].

Subdural Hematom (SDH) 

İç dural tabaka ile araknoid arasında yer alan 
kanamadır. Bu koleksiyonlar infant ve çocuk-
larda adölesan yaş grubuna göre daha sıktır. 
İnfantlarda kortikal venler, çocuklardaki kal-
variumun daha esnek olması, tam myelinize 
olmamış beyin parankiminin yumuşaklığı ve 
köprüleşen kortikal venler üzerinde travma 
anında daha çok gerilmeye yol açan ektraak-
siyel mesafe genişliği nedeniyle, daha kolay 
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yaralanır. Erişkinlerde SDH’ın sıklıkla unila-
teral yerleşimli olmasının aksine, çocuklarda 
SDH vakalarının %80’i bilateral yerleşimlidir. 
Ek olarak, interhemisferik SDH, erişkinlere na-
zaran çocuklarda daha sıktır. Sıklıkla pediatrik 
yaş grubunda SDH, temporal, frontal ve pa-
rietal bölgeleri de kapsayacak şekilde uzanım 
gösterebilir. Bunun nedeni, erişkinlerde subdu-
ral mesafede yer alan adezyonların çocuklarda 
gelişmemiş olmasıdır. 

Kanamanın görünümü BT ve MRG’de kana-
ma evresine göre değişkenlik gösterir [9, 12]. 
Akut fazda (<3 gün) BT’ de kresent şeklinde 
yüksek atenüasyon gösteren ekstraaksiyel ko-
leksiyon izlenir (Resim 3). Bir hafta ile 3 hafta 
arasında ise hematom zamanla komşu beyin 
parankimine yakın izodens hal alır. 2-3 hafta 
sonra SDH’ ın atenüasyonu giderek düşer ve 
beyin omurilik sıvısı (BOS) ile benzer hale ge-
lir. Kronik SDH’da gelişen iç ve dış membran-
lar kontrastlı incelemelerde kontrastlanır. Kan 
ürünleri yaşa bağlı olarak sıvı-sıvı seviyelen-
mesi gösterebilir. Bununla birlikte, vaskülarize 
duraya bağlı subdural boşluktaki oluşan yük-
sek oksijen nedeniyle ekstra aksiyel kanamanın 
yaşını görüntüleme ile belirlemek her zaman 
mümkün olmayabilir [13].

İnfantlarda kronik subdural hematom benign 
eksternal hidrosefaliye benzer. BOS absorbsi-
yonunun araknoid villuslardan olması nede-

niyle subaraknoidal aralık makrosefali gelişimi 
ile ilgilidir. Subaraknoidal lokalizasyonu teyit 
edecek şekilde damarlar sıklıkla izlenir. İki 
yaşında kadar bu durum sekelsiz iyileşir. Bazı 
hastalar minör bir kafa travmasından sonra eks-
tra-aksiyal hemoraji ile gelebilir.

Subaraknoid Kanama (SAK) 

Sıklıkla kafa travması ile birliktedir ve görü-
nüm özellikleri yetişkinler gibidir. SAK’ın en sık 
izlendiği alanlar Slyvian fissür, interpedinküler 
sistern düzeyleridir. Akut SAK BT’de sulkuslar 
arasında yüksek dansite olarak görünür (Resim 
4). MRG’de fluid-attenuated inversion recovery 
(FLAIR) sekansı SAK’ı göstermede en yararlı 
sekanstır [2]. FLAIR’da sulkuslar arasında izle-
nen yüksek sinyalli alanlar SAK’da görülür. Bu-
nun yanında bazı patolojik (menenjit, meningeal 
karsinomatozis) ve artefaksiyel nedenlere (BOS 
artefaktı, hiperoksijenasyon tedavisi) bağlı ola-
rak ta FLAIR’da sulkal hiperintensiteler görüle-
bilmektedir [14, 15]. 

Subaraknoid kanamanın Luschka veya Ma-
gendie foramenlerinden retrograd akışına bağlı 
olarak intraventriküler kanama (İVK) meydana 
gelir. Lateral ventriküllerin oksipital boynuz-
larındaki kan-BOS seviyesi İVK’nin tipik bir 
görünümüdür [16]. SAK ve IVK, hidrosefali, 
serebral vazospazma bağlı olarak gelişebilecek 
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Resim 2. Epidural hematom: Sağ frontal bölgede len-
tiform şekilli hiperdens epidural hematom izleniyor.

Resim 3. Subdural hematom. Yarım ay şekilli sol 
posterior parietal subdural hematom izleniyor. 
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inme ve koma gibi mortal komplikasyonlara 
sebep olabileceğinden derhal tanınması gerek-
lidir. İntraventriküler kanama parankimal he-
matom, difüz aksonal hasar (DAH), kontüzyon 
birlikte de gelişebilir (Resim 5).

İntraaksiyal Lezyonlar 

Kortikal Kontüzyon ve İntraserebral 
Hematom 

Kontüzyonlar kortikal gri cevherde gelişen 
peteşial hemorajiler olarak tanımlanır [2]. 
Sıklıkla beyin tabanına komşu olan inferior 
frontal lob, anterior temporal loblarda izlenir 
[17]. Yetişkinler ile karşılaştırıldığında ço-
cuklarda kafa tabanın daha yumuşak olması 
nedeni ile, kontüzyonlar çocuklarda yetiş-
kinlere göre daha nadir izlenir. Kontüzyonlar 
darbe noktasının komşuluğunda (coup) veya 
karşıda (contrecoup) şeklinde izlenir [18]. 
Superfisyal gri cevher ve genellikle altında-
ki subkortikal beyaz cevher geniş olmayacak 
şekilde etkilenir. BT’de kontüzyonlar sınırları 
belirsiz yüksek attenüasyonlu, anterior frontal 
lob ve anterior temporal lob gibi karekteristik 
lokalizasyonlarda izlenir. MRG, BT’ye göre 
nonhemorajik kontüzyonları göstermede daha 
sensitiftir [19]. Ayrıca BT ile saptanamayan 
mikrohemorajik kontüzyon odakları da gra-

dient eko sekansları ile yüksek sensitivite ile 
görüntülenir [20]. 

İntraserebral hematom travmaya bağlı direkt 
hasar olarak veya birleşme eğiliminde kortikal 
kontüzyonlara bağlı gelişebilir. Hematomun 
kitle etkisi ve çevresel vazojenik ödemine se-
konder hızlı gelişen serebral herniasyonlar açı-
sından klinisyen ve radyologlar dikkatli olma-
lıdır [2].

Resim 5. İntraventriküler kanama. Ardışık BT kes-
itlerinde lateral ventriküllerde kanama izleniy-
or. Sol tarafta koroid pleksus kalsifikasyonu 
kanamadan ayrı olarak seçiliyor (okbaşı). Tala-
mik bölgede eşlik eden multiple mikrohemora-
jiler (küçük oklar) izleniyor.

Resim 4. A, B. Subaraknoid kanama. Aksiyel BT görüntülerinde (A) sağ parietal sulkal hiperdensite 
(ok) (B) basal sisternalardaki kanama alanları izleniyor.

A B
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Diffüz Aksonal Hasar 

Diffüz aksonal hasar (DAH) rotasyonel kuv-
vetlerle kombine ani akselerasyon ve deseleras-
yonun olduğu ağır kafa yaralanmalarını takip 
eder. Ağır kafa yaralanmalarının en sık görülen 
tiplerinden biridir. Bu mekanizma ile beyin kı-
sımları komşu bölge ile kıyaslandığında daha 
yavaş hareket eder, bu da eşit olmayan aksonal 
yaralanma ile bir kırılma stresine neden olur 
[21]. Patolojik olarak çok sayıda yırtılma ve 
retrakte beyaz cevher traktusları ve perivaskü-
ler hemorajiyi içeren geniş bir hasar vardır [21]. 
DAH beyaz cevher ile gri-beyaz cevher bileş-
kesi, korpus kallozum ve beyin sapında görülür 
[22]. DAH yerleşim yerine göre Adams evrele-
mesinde üç gruba ayrılmıştır; Grade1: gri-beyaz 
cevher bileşkesinde DAH, Grade 2: korpus kal-
lozumda DAH, Grade 3: beyin sapında DAH. 

Büyük çocuklar ve erişkinlerle karşılaştırıldı-
ğında infantlar bu tip yaralanmaya karşı, rölatif 
olarak daha büyük olan başları, zayıf boyun kas-
ları, artmış BOS boşlukları ve kalvariumun art-
mış kompliansı nedeniyle daha duyarlıdır. Bu ya-
ralanma en sık olarak yüksek hızlı motorlu taşıt 
kazaları ile ilişkilidir ancak aynı zamanda künt 
travma ve kaza dışı travmalarda da görülebilir. 

Görüntülemede BT DAH’ın başlangıç dö-
neminde normal olabilir veya sadece yüksek 
attenuasyonun olduğu küçük bir fokusu göste-
rebilir (Resim 6) [18]. Bu hastalardaki derin bir 
bilinç bozukluğu normale yakın BT bulguları 
olsa bile tanıyı düşündürmelidir. MRG hemo-
rajik veya nonhemorajik olabilen DAH lezyon-
larının saptanmasında daha duyarlıdır [23].

Sekonder Lezyonlar 

Serebral Herniasyon 

Serebral herniasyonlar beyinin, beyin-omu-
rilik sıvısının ve bir kranial kompartmandan 
diğerine uzanan kan damarlarının mekanik yer 
değiştirmesi sonucu oluşurlar. Görüntülemede 
serebral herniasyonlar altı grupta değerlendi-
rilir [2]: 1) unkal 2) santral transtentorial 3) 
yukarı transtentorial 4) subfalsin 5) ekstakra-
nial 6) tonsiller. Herniasyonun yönü ve herniye 

olan dokuya göre bu isimlendirme yapılmıştır. 
Tüm serebral herniasyon tipleri kan damarları 

ve sinirlerin yer değiştirmesinin eşlik ettiği ciddi 
beyin hasarının işaretidir. Unkal herniasyonda 
medial temporal lobun beyin sapına basısı ile 
birlikte beyin sapında mikrohemorajiler gelişebi-
lir ve Duret hemoraji olarak adlandırılır (Resim 
7). Unkal herniasyona bağlı posterior serebral 
infarktı gelişebilir [24]. Subfalksian herniasyonu 
içeren olgularda singulat girus falks altından orta 
hattın karşısına yer değiştirir ve anterior serebral 
arter yerdeğiştirerek sekonder iskemi ve infarkta 
sebep olur. Temporal lobların ve beyin sapının 
tentorial aralıktan aşağıya doğru hareketine sant-
ral transtentorial herniasyon denir. Görüntüleme-
de bu kontralateral ventriküler sistemde dilatas-
yon, bazal sisternalarda kompresyon ve beyin 
parankiminde orta hatta yer değiştirme olarak 
görülebilir. Bu gibi olgularda mortalite yüksektir.

Hipoksik İskemik Beyin Hasarı ve 
Diffüz Serebral Ödem 

Posttravmatik diffüz serebral ödem pediatrik 
popülasyonda erişkinlere oranla daha sıktır. Ço-
cuklarda yaralanmadan sonra beyine giden kan 
akımının otoregülasyonunun kaybı hiperemik 
serebral ödeme sebep olabilir. Aynı zamanda 
çocuklarda ortalama arterial kan basıncının daha 
düşük olması, ödem daha şiddetli hale geldik-
çe beyine giden kan akımının azalmasına sebep 
olabilir [25]. Serebral mikro sirkülasyondaki 
tromboz, travma sonucu oluşabilecek hipoksik 
iskemik beyin hasarı nedenlerinden biridir. İnt-
ravasküler tromboz, düşük kan akımı, hemokon-
santrasyon ve immatür antitrombotik yolaklar 
nedeniyle daha büyük çocuklar ve yetişkinlere 
göre bebeklerde daha sık görülür [25, 26].

Görüntülemede diffüz serebral şişme genelde 
başlatıcı travmatik olayı takip eden 24 ile 48 sa-
atte belirgin hale gelir. BT ve MRG komprese 
olmuş lateral ventriküller ve sulkusu, gri-beyaz 
ayrımının kaybını ve baziler sisternlerde silin-
meyi gösterir. DAG interstisyel ödemin ve kan 
akımının artmış olduğu beyin bölgelerindeki 
difüzyon artışını ve nöronal hasarlanmanın ve 
buna eşlik eden sitotoksik ödemin olduğu be-
yin bölgelerindeki difüzyon azalmasını gösterir 
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(Resim 8) [27]. Diffüz beyin ödeminde serebral 
dansitenin azalması ve serebellumun nispeten 
korunmuş olmasına bağlı “beyaz serebellum 
işareti” ve tentorium ve falksın nispeten daha 
görünür hale gelmesine “pseudosubaraknoid 
kanama” görüntüleri olabilir [28]. 

SERVİKAL VERTEBRAL KOLON 
 TRAVMASI 

Küçük çocukların servikal omurgası yetiş-
kinlerinkinden temelde farklıdır. Çocuklar hem 

tip olarak hem de klinik olarak omurga yaralan-
malarında yetişkinlerden farklılıklar gösterirler. 
Çocuklarda servikal yaralanma daha sık görü-
lürken, erişkinlerde torakal ve lomber yaralanma 
daha sıktır [29]. Psödosubluksasyon, sinkondroz 
ve yetersiz osifikasyon gibi birçok değişik nor-
mal varyantlarının yanında eşsiz özellikleriyle 
pediatrik yaş grubunda görülen servikal spinal 
yaralanmalar, çocukların servikal omurga rad-
yolojik değerlendirmesini oldukça zorlu kılar.

Servikal omurga yaralanması olan çocuklar 
“8 yaş ve altı” ve “9 yaş ve üstü” olmak üzere 
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Resim 6. A-D. Diffüz aksonal hasar. (A) Beyin BT’de sol frontal lobta mikrohemorajik diffüz aksonal 
hasar izleniyor (ok). (B) MRG’de aksiyel FLAIR görüntüde lezyon daha belirgin olarak izleniyor. (C, D) 
Gradient eko görüntülerde sol frontal lobtaki hemorajik lezyon dışında, beyin BT’de görünmeyen 
sol parietotemporal beyaz cevherde diffüz aksonal hasar izleniyor (oklar). 
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iki gruba ayrılır [30]. Büyük çocukların olduğu 
gruptaki yaralanmalar yetişkinlere benzerlik 
gösterse de küçük çocukların olduğu grupta 
yaralanmaların tipleri, seviyeleri, sıklığı ve 
sonuçları farklılıklar göstermektedir. Radyo-
lolojik olarak çocukların omurgalarının anato-
misi 8 yaşına kadar yetişkinlerin anatomisine 
benzemeye başlar, böylece travmaların şekli 
de yetişkin travmalarıyla benzerlikler gösterir. 
Küçük çocuklarda (C2-C3) servikal hareketin 
dayanak noktası ergenlere ve yetişkinlere (C5-
C6) göre daha yukarıda bulunmaktadır [29]. 
Küçük çocukların küçük vücutlarına kıyasla 
büyük bir başları vardır ve bunun sonucunda 
aselerasyon/deselerasyon stresine maruz ka-
lındığında üst servikal omurga dönmeye daha 
meyilli olur. Ayrıca 8 yaş altındaki bir çocuğun 
omurgası gelişmemiş boyun kasları, ligament 
gevşekliği faset eklemlerin göreceli olarak ho-
rizantal yerleşmiş faset eklemleri, kama şeklin-
de vertebra korpusları ve az gelişmiş uncinat 
çıkıntıları gibi nedenlere bağlı olarak fizyolojik 
hareket kapasitesi daha fazladır [29]. Spinal 
kolumnanın spinal korda nazaran sahip oldu-
ğu bu elastik özellik bizlere kemik yaralanma-
sı olmamasına rağmen neden bu sıklıkta kord 
hasarı olduğunu göstermektedir. Çocukların 

appendikular iskeletlerinde olan diğer kemik 
yaralanmalarında olduğu gibi çocukların bo-
yun kemiklerinde kırılmanın tersine epifizyel 
ayrılmalar ve kopmalar meydana gelmeye eği-
limlidir (örnek: C2 basiller sinkondrozunun kı-
rığı) [30]. 8 yaş altı çocuklarda servikal omurga 
yaralanmaları prevelansı daha az olmasına rağ-
men daha büyük çocuklara kıyasla bu yaştaki 
çocuklarda nörolojik hasar meydana gelmesi 
daha beklenen bir durumdur. Yine de çocuk-
lar sahip oldukları iyileşme yeteneği sayesinde 
tam olmayan bir sinir hasarında yetişkinlere 
göre %90 olarak gözle görülür, %60 olarak da 
tam iyileşme gösterebilirler [31]. 

Şüpheli bir servikal yaralanmada radyolo-
jik değerlendirmede standart olarak yapılması 
gereken 3 görüntüleme yöntemleri; AP, lateral 
ve ağız açık çekilmiş odontoid filmidir [30, 
32, 33]. Tek başına lateral grafilerle değerlen-
dirme hatalı negatif sonuç verebileceğinden 
hastanın mutlaka bu 3 yöntemle beraber veya 
BT ile değerlendirilmesi uygundur. Her 3 fil-
min kombinasyonu sayesinde çocuklarda du-
yarlılığı %94’e kadar yükseltebilir. Ancak 5 
yaş altı çocuklarda açık ağız çekilen grafilerin 
rutin kullanımı önerilmemektedir [34]. Çünkü 
küçük çocuklarda bu filmi hem çekmek zordur 
hem de yorumlamak güçtür. Servikal spinal 
yaralanmanın değerlendirilmesinde multipla-
nar reformat BT’nin önemli rolü vardır. MRG, 
nörolojik defisit varlığının ya da kord kompres-
yonu/kontuzyonu, hematom, disk herniasyonu 
ve ligament kopması gibi ligament hasarını 
ilgilendiren yumuşak doku anormalliklerinin 
incelenmesinde bir seçenektir. 

Normal Radyografik Parametreler ve 
 Varyantlar 

Atlantodens Aralığı (Atlantodens 
 İnterval-ADI) 

Densin ön yüzü ile atlasın ön halkasının arka 
yüzü arasındaki mesafe olarak tanımlanmak-
tadır. Bu mesafe 5 mm ya da bunun altında 
olmalıdır (Resim 9). Erişkin populasyonda, 
bu mesafe normalde 3 mm’dir. Normal ADI’lı 
hastalarda, transvers atlantal ligament ve alar 

Resim 7. Unkal herniasyon. Sağ temporal 
bölgede ekstraaksiyel kanama ve sağ medi-
al temporal lobun mezensefalon sağ yarısına 
basısı izleniyor. Perimezensefalik sisternanın 
silindiğine dikkat ediniz. 
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ligament intakt olmalıdır. Lateral fleksiyonda 
ADI’nın 5 mm’yi ve lateral ekstansiyonda 4 
mm’yi geçmesi insitabiliteyi ve şüpheli liga-
mentöz kopmayı gösterir [35]. 

Atlasın Aksis Üzerinde Yalancı 
Ayrılması (“psödo-Jefferson fracture”) 

Anterior ağız açık grafilerde görülebilir. Altı 
mm’ye kadar olan dens ile ilgili lateral mass 

ayrılması 4 yaşına kadar olan hastalarda ve ba-
zen de 7 yaşına kadar olan hastalarda görüle-
bilir [35]. 

 Pseudosubluksasyon 

En sık C2-3 düzeyinde görülür ve aynı za-
manda C3-4 düzeyinde de görülebilir (Resim 
10). Servikal spinal bölgenin fizyolojik laksi-
tesi çocuklarda, yalancı subluksasyon izlenimi 

Resim 8. A-D. Hipoksik iskemik beyin hasarı. Boğulma öyküsü bulunan 14 aylık hastada (A) Beyin 
BT’de bilateral parietooksipital kortikal hipodansiteler ve bilateral bazal ganglionlarda gri-beyaz 
cevher ayrımında kayıp izleniyor. MRG’de aksiyel FLAIR (B) ve difüzyon ağırlıklı görüntülerde (C: 
b1000, D: ADC haritalama) bazal ganglionlarda, pariettoksipital kortikal ve beyaz cevher alanların-
da, korpsu kallosumda ve frontal beyaz cevher alanlarında sitotoksik ödeme bağlı FLAIR’da hiperin-
tensite ve difüzyon kısıtlanmaları izleniyor. 
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verebilir. Psödosubluksasyon 8 yaşın altındaki 
çocuklarda %19-40 oranında tanımlanmıştır 
[36]. Psödosubluksasyon gerçek subluksas-
yondan, Swischuk tarafından tanımlanmış olan 
posterior servikal çizgi ile ayırtedilebilir [36]. 
Posterior servikal çizgi, C1’in posterior arkı 
ve C3 boyunca çizilir ve normal çocuklarda 
C2’nin posterior arkı ile posterior servikal çiz-
gi arasında 1,5 mm vardır. Anormal posterior 

servikal çizgi ölçümü sıklıkla C2’nin bilateral 
pars interartikularis (“hangman fraktürü”)’ nü 
gösterir. Lordoz kaybı, erişkinde potensiyel 
olarak patolojik olmasına rağmen, 16 yaşına 
kadar olan çocuklarda boyun nötral pozisyonda 
iken görülebilir. Normal posterior interspinöz 
aralık, ligamentöz bütünlüğün iyi bir gösterge-
sidir ve sorunlu düzeyin bir üst ve bir altındaki 
interspinöz aralığın 1,5 katından fazla olmama-
lıdır. 

Sekonder Ossifikasyon Merkezleri 

Vertebra korpuslarının birleşmemiş apofiz 
halkaları ve spinöz proçeslerin sekonder ossifi-
kasyon merkezleri olan ossifikasyon merkezle-
ri fraktürler ile karıştırılabilir. Normal fizis hat-
ları, subkondral sklerotik çizgilerin eşlik ettiği 
düz, düzenli yapılar şeklinde izlenebilir. Akut 
fraktürler düzensizdir ve sklerotik değildir, 
herhangi bir yerde görülebilir. C1’in posterior 
halkası kıkırdak olarak kalabilir. 

Vertebra Korpus Kamalaşması 

Erken infant döneminde, servikal vertebra 
korpuslarının oval görünümü vardır. Bu ver-
tebralar ilerleyen yaşlarda daha dikdörtgen gö-
rünüm alır. Üç mm’ye kadar olan vertebra kor-
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Resim 9. Lateral servikal vertebra grafisinde nor-
mal atlantoodontoid mesafe izleniyor.

Resim 11. Lateral servikal grafide kompresyon 
kırığı ile karıştırılmaması gereken vertebra kor-
puslarındaki anterior kamalaşma izlenmektedir. 

Resim 10. Psödosubluksasyon. Lateral servikal 
vertebra grafisinde C2-C3 posterior anormal 
çizgi izlenmektedir. C1-3 arasındaki posterior 
çizgi ise normaldir. Bu bulgu yalancı subluk-
sasyon ile uyumludur.  
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pusundaki ön kamalaşma kompresyon fraktürü 
ile karıştırılmamalıdır [35]. Bu tür kamalaşma 
C3 düzeyinde anterior süperior köşesinde ver-
tebra korpus ossifikasyon merkezinde daha de-
rin olabilir (Resim 11). 

Retrofaringeal Yumuşak Doku 

Erişkinde servikal spinal lateral grafide pre-
vertebral yumuşak dokuda genişleme ekspiras-
yon ile bağlantılı olarak normal bir bulgu ola-
bilir. Olası spinal hasarı olan infantlarda spinal 
lateral grafi, prevertebral yumuşak dokuda ge-
nişlemeyi gösterir, tekrarlana lateral grafi ile bu 
bulgunun varlığı gösterilebilir.

Servikal Vertebra Hasarlanma Tipleri 

Kompresyon kırıkları, faset eklem dislokas-
yonları, radyografik anormallik izlenmeyen 
spinal kord hasarı (spinal cord injury without 
radiographic abnormality- SCIWORA), ok-
siput-C1 hasarı, atlas kırığı (Jefferson kırığı), 
atlantoaksial yaralanmalar, odontoid kırıkları, 
travmatik C2 spondilolistezisi (Hangman kırı-
ğı), subaksial yaralanmalar (C3-C7), posterior 
ligament hasarları en çok gözlenen servikal 
omurga hasarları çeşitleridir [30-33].

Kompresyon Fraktürleri 

Kama şeklinde, vertebra korpus anteriorun-
daki yükseklik kaybı ile seyreden, kompresyon 
farktürleri sık görülür. Bunlar aksiyal yük-
lenme ve fleksiyon hasarlanmaları sonucun-
da olur. Vertebra kompresyon fraktürlerinde 
travma şiddetine bağlı olarak posterior korteks 
spinal kanala doğru bombeleşme yaptığında 
spinal kord hasarlanmalaır görülebilir. MRG 
spinal kord ve ligaman hasarlanmalarını en iyi 
şekilde görüntüler (Resim 12). Kompresyon 
fraktürlerinde posterior korteksin intakt olması 
burst frakür ile ayrımını sağlar.

Faset Dislokasyonları 

Faset fraktürlerinin de eşlik edebileceği faset 
dislokasyonları genel olarak %50 oranında gö-

rülür. Sagital reformat BT kesitleri bu dislokas-
yonu en iyi şekilde gösterir. 

SCIWORA (spinal cord injury without 
radiographic abnormality) 

Direk grafiler ve BT incelemeleri normal ol-
masına rağmen SCIWORA’lı hastaların MRG 
incelemelerinde değişik nöral ve ekstranöral 
bulgulara rastlanılabilir (Resim 13). Nöral bul-
gular spinal kord ödeminden, minör veya majör 
hemorajiye hatta tam kord kesisine kadar deği-
şiklik gösterebilir [31, 37]. Ekstranöral bulgular 
ise daha çok vertebral kolonun dayanıklılığı ve 
beraberinde var olan ligament hasarını, paraspi-
nal kaslarda var olan ödem veya hemorajiyi, disk 
ödemi veya herniasyonu, epidural veya subdural 
hematomları kapsar. SCIWORA’yı açıklamak 
için vertebral kolon ile spinal kord arasında bir 
esneklik farkı bulunduğunu bilmek gerekir [29]. 
Spinal kord daha az esnek oldukça hasarlanma-
sı da daha kolay olacaktır. SCIWORA’ya neden 
olabileceği önerilen diğer durum ise direkt vas-
küler hasara bağlı gelişen iskemi ya da spinal 
kord parenkiminin perfüzyon azlığıdır [31-33].

Oksiput-C1 Hasarı 

Bu hasar temelde küçük oksipital kondilleri 
ve horizontal yerleşimli atlanto-oksipital ek-
lemleri olduğu için genç çocuklarda görülür. 
Kraniumla omurganın beraber hareketine izin 
veren membrana tectoriada ve alar ligament-
lerde hasar veya yırtık meydana gelir. Bu ha-
sarda hastanın BT’de yumuşak doku penceresi 
ile değerlendirilmesi önemlidir [29]. Bilateral 
atlanto-oksipital eklemlerin yer aldığı sagital 
reformat görüntüler mutlaka alınmalıdır. 

Atlas Kırığı 

C1 vertebra halkasının kırılması veya bir di-
ğer adı Jefferson kırığı, aksial olarak yukarıdan 
gelen yüklenme hasarlarında lateral oksipital 
kondillerden C1 üstüne gelen kuvvetle meyda-
na gelir (Resim 14). Ağız açık şekilde çekilmiş 
bir odontoid grafide lateral yapılar ile odonto-
id çıkıntı arasında bir asimetri izlenir. Ancak; 

334 Sarıoğlu ve Güleryüz



transvers ligament sağlam ise bu kırıklar sta-
bil seyreder. Transvers ligamentin yırtılması 
durumunda odontoid çıkıntı ile lateral yapı-
lar arasındaki mesafe artar. Odontoid çıkıntı 
ile atlasın lateral yapıları arasında 6 mm’den 
fazla mesafe olması ligament hasarına bizleri 
yönlendirir [30-33]. Aynı zamanda lateral di-
rek grafilerde veya sagital reformat 2 boyutlu 
BT’lerde servikal spinal kanal ön-arka çapında 
azalma izlenir. Beraberinde sıklıkla spinal kord 
yaralanması da mevcuttur.

Atlantoaksial Yaralanma 

Travmatik ligament yırtığı, rotasyon subluksas-
yonu ve odontoid ayrılma C1-C2 yaralanmaların-
da meydana gelebilir [38, 39]. Normal şartlarda 
oksiput ile C1 arasında minimal rotasyon olmasına 
rağmen servikal rotasyonun %50’sini C1-C2 ara-
sındaki eklem yapar. Bu bölgede servikal omurga 
çapının yaklaşık üçte birini odontoid çıkıntı, yak-
laşık üçte birini spinal kord ve diğer kalan üçte bi-
rini de sub-araknoid boşluk oluşturur. Üst servikal 

Resim 12. A-D. Vertebrada kompresyon fraktürü, spinal kord hasarı ve posterior ligaman hasarı. Sığ 
suya balıklama atlama öyküsü olan hastada (A, B) Servikal BT’de C5 ve C6 vertebra korpuslarında 
spinal kanala dopru yer değiştiren kompresyon fraktürleri izleniyor. (C, D) STIR sagittal görüntülerde 
spinal kordta vertebra basısına bağlı ödem ve interspinal ligamanlarda hasarlanmaya bağlı sinyal 
artışları izleniyor (oklar). 
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omurganın aşırı hareketlerinde bu oranlar sayesin-
de spinal kord sınırları korunur. Servikal omurga 
rotasyon sınırını aştığı zaman odontoid çıkıntı bu 
durumda spinal kord ve çevresinde bulunan ver-
tebral arter gibi yapılara zarar verebilir.

Atlantoaksial Rotasyon Subluksasyonu 

Atlantoaksial eklemin rotasyonel bir has-
talığıdır. Boyunun yetersiz rotasyonu ile 

veya nadir durumlarda boynun fiksasyonu 
ile gözlenir. C1 vertebra ön faset eklemi C2 
vertebranın faset eklemiyle beraber kitlenir; 
böylece eklemin rotasyon kabiliyeti bozulur. 
Atlantoaksial subluksasyonlar C1-C2 dis-
lokasyonuyla beraber veya bu dislokasyon 
olmadan da görülebilir. Bazı araştırmacılar 
rotasyon subluksasyonu ve dislokasyonu aynı 
yaralanmanın farklı sonuçları olarak görmek-
tedir. Fakat rotasyon dislokasyonunda C1 la-
teral korpusunun C2’ye göre anteriora dislo-
kasyonu mevcuttur [38, 39]. Dahası predental 
mesafede genişlemeye sebep olan C1’in C2 
üzerindeki alignment anormalliği daha çok 
vurgulanmıştır (Resim 15). Rotasyon subluk-
sasyonu normal atlantodens mesafesi ile sey-
reder [38, 39].

Travmatik Ligament Yırtığı 

Dens aksisin anterior korteksi ile C1’in an-
terior halkasının arka korteksi arasındaki me-
safenin 5 mm üstüne çıkması atlantoaksial ek-
lemde bir ligament hasarını gösterir [29].

Odontoid Kırıklar 

Odontoid kırıklar özellikle sıklıkla 7 yaş altı 
çocuklarda kıkırdak sinkondroz üzerinden ge-
lişir [40, 41]. Kıkırdak sinkondroz, densin aşa-
ğısını besleyen damar yapıların altında yer alır. 
Bu yüzden bu bölgenin kırıkları yetişkinlerde 
tipik olarak görülen non-union ve psödoartroz 
gibi komplikasyonlar olmadan iyileşir. Lateral 
grafilerde bu kırık ve beraberinde pre-vertebral 
yumuşak doku şişliği sıklıkla izlenir. Odontoid 
genelde öne yer değiştirir ve beraberinde dens 
arkaya doğru hafif eğilmiştir [30, 31]. BT tanı 
için yeterlidir. Ancak kırıklar genelde aksial 
planlarda izlendiği için sagital ve koronal re-
format görüntüler tanı ve değerlendirme için 
gereklidir. Odontoid normal anatomik yerleşi-
minde veya yer değiştirmiş olabilir. Bu atlan-
toaksial eklem instabilitesi ve servikal spinal 
kord hasarıyla ilişkilidir. Bu instabilite lateral 
fleksiyon-ekstansiyon grafilerinde izlenebilir. 
Daha fazla bilgi için BT veya MRG yapılma-
lıdır.

Resim 13. SCIWORA: T2 ağırlıklı sagital spinal MRG 
de spinal kordaki artmış sinyal izlenmektedir.

Resim 14. Atlas kırığı. Sığ suya balıklama atlama 
öyküsü olan hastada atlas sol posterior arkusun-
da deplase fraktür izleniyor. Atlantodental me-
safede belirgin bir asimetri izlenmiyor.
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Travmatik C2 Spondilolistezisi 
(Hangman Kırığı) 

Bu kırık türü, odontoid çıkıntının ve C1’in 
kırığından daha az izlenmektedir. Hangman 
kırığı aslında servikal omurganın hiperekstan-
siyonunda meydana gelen bir yaralanmadır. 
Hangman kırığı pars interartikularisi kapsayan 
kırıklarla ilişkilidir [42, 43]. C2-C3 disk boşlu-
ğunun transvers yırtıldığı C2-C3 anterior sub-
luksasyonu beraberinde görülebilir. Bu lezyon 
lateral grafilerde tanınabilir ancak BT ve MR 
incelemeler daha detaylı görüntü sağlarlar. Bu 
yaralanmayı psödosubluksasyonun normal var-
yantı ile karıştırmamak önemlidir.

Subaksial Yaralanmalar (C3-C7) 

Bu yaralanmalar özellikle daha büyük ço-
cuklarda spor yaparken meydana gelen veya 
motorlu taşıt kazalarında izlenir. Bu yaralan-
maların tipik örnekleri vertebra korpuslarının 
kompresyon fraktürleri, faset fraktürleri ve hi-
perfleksiyona bağlı dislokasyonlardır.

Posterior Ligament Hasarları 

Konvansiyonel radyolojik yöntemler bu ha-
sarları tanımada yardımcı olabilseler de liga-
mentöz yapıların değerlendirilmesinde MRG 
ilk seçilecek yöntemdir.

Resim 15. A-C. Atlantoaksiyal rotator subluk-
sasyon: Lateral servikal grafide (A) atlan-
todental mesafe net izlenmemektedir. Ardışık 
aksiyal BT görüntülerde (B, C) atlantodental 
mesafedeki asimetri ve rotator subluksasyon 
görülmektedir.

A

B

C
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TORASİK VE LOMBER VERTEBRAL
KOLON TRAVMALARI 

Çocuklarda spinal travmaların %30’u tora-
sik %17-28’i ise lomber bölgede görülür. To-
rakolomber bölgede en sık görülen hasar tipi 
düşmeye bağlı olarak görülen vertebra korpus 
kompresyon kırığıdır. Anterior kamalaşma di-
rekt radiografide görüntülenir. BT fraktür bo-
yutunu tam olarak göstermede gereklidir. 
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Sayfa 327
MRG’de fluid-attenuated inversion recovery sekansı SAK’ı göstermede en yararlı sekanstır. 
FLAIR’da sulkuslar arasında izlenen yüksek sinyalli alanlar SAK’da görülür. Bunun yanında bazı 
patolojik (menenjit, meningeal karsinomatozis) ve artefaksiyel nedenlere (BOS artefaktı, hiperok-
sijenasyon tedavisi) bağlı olarak ta FLAIR’da sulkal hiperintensiteler görülebilmektedir.

Sayfa 329
DAH beyaz cevher ile gri-beyaz cevher bileşkesi, korpus kallozum ve beyin sapında görülür. DAH 
yerleşim yerine göre Adams evrelemesinde üç gruba ayrılmıştır; Grade1: gri-beyaz cevher bileşke-
sinde DAH, Grade 2: korpus kallozumda DAH, Grade 3: beyin sapında DAH.

Sayfa 329
Görüntülemede serebral herniasyonlar altı grupta değerlendirilir: 1) unkal 2) santral transtentorial 
3) yukarı transtentorial 4) subfalsin 5) ekstakranial 6) tonsiller. Herniasyonun yönü ve herniye olan 
dokuya göre bu isimlendirme yapılmıştır.

Sayfa 330
Diffüz beyin ödeminde serebral dansitenin azalması ve serebellumun nispeten korunmuş olmasına 
bağlı “beyaz serebellum işareti” ve tentorium ve falksın nispeten daha görünür hale gelmesine “pseu-
dosubaraknoid kanama” görüntüleri olabilir.

Sayfa 332
Lateral fleksiyonda ADI’nın 5  mm’yi ve l ateral ekstansiyonda 4  mm’yi geçmesi i nsitabiliteyi ve 
şüpheli ligamentöz kopmayı gösterir.

Sayfa 333
Posterior servikal çizgi, C1’in posterior arkı ve C3 boyunca çizilir ve normal çocuklarda C2’nin pos-
terior arkı ile posterior servikal çizgi arasında 1,5 mm vardır. Anormal posterior servikal çizgi ölçümü 
sıklıkla C2’nin bilateral pars interartikularis (“hangman fraktürü”)’ nü gösterir.  
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1. Aşağıdakilerden hangisi diffüz beyin ödemini tanımlamada kullanılan bulgulardan biridir?
a. Pin-pon lezyonu
b. Girdap bulgusu
c. Beyaz serebellum işareti
d. Psödosubluksasyon
e. Hangman lezyonu

2. Aşağıdakilerden hangisi primer beyin lezyonlarından değildir?
a. Kalvarium fraktürü
b. Herniasyon
c. Epidural kanama
d. Kontüzyon
e. Diffüz aksonal hasar

3. Hangman fraktürü nedir?
a. C2 vertebranın psödosubluksasyonu
b. C1 korpus fraktürü
c. C3-C7 vertebra korpus fraktürü
d. Travmatik C2 pars interartikülaris fraktürü ve spondilolistezisi
e. Odontoid fraktürü.

4. SCIWORA için hangisi yanlıştır?
a. Vertebra korpus fraktürünün spinal kanala basısı ile spinal kordta hasar oluşmuştur.
b. Direk grafiler ve BT incelemelerinde kemikler normaldir.
c. Spinal kordta ödem, hemoraji görülebilir.
d. Vertebralar çevresindeki yumuşak dokuları ilegilendiren ekstranöral bulgular olabilir.
e. Tanıda MRG yararlıdır.

5. “Kanama sütür hatlarını geçemez, orta hattı; falx ve tentorium yapılarını geçebilir.” Tariflenen
ekstraaksiyel kanama tipi hangi kanama için söylenebilir?
a. Diffüz aksonal kanama
b. İntraparankimal kanama
c. Subaraknoid kanama
d. Subdural kanama
e. Epidural kanama

Cevaplar: 1c, 2b, 3d, 4a, 5e
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