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 İntrakraniyal kitlelerin neoplastik veya
nonneoplastik ayrımını yapabilmek

 Pediatrik yaş grubu posterior fossa kitlele-
rinde ayrırıcı tanı

 WHO 2016 revizyonu ile intrakranial kitle
sınıflamasındaki değişiklikleri gözden ge-
çirmek

 İntrakranial nonneoplastik kistik lezyonla-
rın sık lokalizasyonları ve özellikleri

 Tümör benzeri intrakranial lezyonları de-
ğerlendirmek

 GİRİŞ 

Pediatrik intrakranial kitleler (İKK) başlığı 
altında tümörler, intrakranial kistik lezyonlar 
ve tümör benzeri lezyonlar yer almaktadır. 
Tedavinin planlanması ve sağ kalım açısından 
tümörleri doğru tanımlamak ve diğer lezyon-
lardan ayırt etmek önemlidir. Ayırıcı tanıda 
radyolojik bulgular yanı sıra, klinik, bilinen 
hastalık ve aile öyküsü de yardımcıdır [1].

İNTRAKRANİAL TÜMÖRLER 

Pediatrik santral sinir sistemi (SSS) tümörle-
ri çocuklarda ikinci sıklıkta izlenen tümörlerdir. 
Semptomlar tümör yerleşimi, hasta yaşı ve tümö-
rün büyüme hızına bağlı olarak değişkenlik gös-
terir. İnfratentoryal tümörler 4-10 yaş arasında sık 
iken diğer yaş gruplarında supratentoryal yerle-
şim daha sıktır [2]. Supratentoryal tümörler sık-
lıkla suprasellar ve pineal bölge yerleşimlidir [3].

Küçük yaş grubunda medulloblastom, ati-
pik teratoid/rabdoid tümör (ATRT) gibi emb-
riyonel orijinliler sık gözlenirken daha bü-
yük çocuklarda glial kitleler ön plandadır. 
Nörofibromatozis tip 1 (NF 1), tuberoskleroz, 
Li-Fraumeni sendromu gibi genetik sendrom-
lar beyin tümörlerine predispozan olabilir. Ay-
rıca radyasyon maruziyeti de beyin tümörü ge-
lişimi riskini artıran çevresel faktörler arasında 
gösterilmektedir [2].

2007 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıfla-
masında beyin tümörleri histolojik özellikleri 
temel alınmıştır. Ancak 2016 sınıflamasında, 
tümör biyolojisindeki yeni gelişmeler ile his-
tolojik özelliklerinin yanı sıra moleküler pa-
rametreleri de içerecek şekilde değişikliğe gi-
dilmiştir [2]. 2016 WHO sınıflamasında bazı 
tümörler mikroskobik morfolojik, moleküler 
ve genetik özelliklerine göre sınıflandırılırken, 
diğerleri sadece morfolojilerine göre sınıflandı-
rılmaya devam edilmiştir [4].
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 Medulloblastom 

Çocuklarda astrositomdan sonra ikinci sık-
lıktaki beyin tümörüdür [5]. Çocuklardaki pos-
terior fossa tümörlerinin %35-40’ını oluşturur. 
Dört yaş civarında zayıf piki vardır [6]. Oto-
zomal dominant kalıtım gösteren, bazal hücreli 
nevüs sendromu (Gorlin Sendromu), Turcot 
sendromu ve Li Fraumeni sendromlarında gö-
rülme sıklığı artar [5, 7].

Klasik morfolojilerine göre histolojik olarak; 
dezmoplastik/nodüler, yaygın nodüler, büyük 
hücreli/anaplastik alt grupları vardır [4, 8]. 
Ayrıca klinik özelliklerin ve histolojik görünü-
mün korele edildiği genetik sınıflamaya göre 
de WNT aktive, SHH aktive, grup 3 ve grup 
4 olarak sınıflandırılırlar [4, 7, 8]. WHO grade 
IV tümörlerdir [9] ve baş ağrısı, hidrosefali ve 
ataksi ile prezentasyon sıktır.

Sellüler olmaları nedeniyle bilgisayarlı to-
mografide (BT) hiperdens izlenirler [6]. Olgu-
ların %60’ında kist veya kalsifikasyon görülür. 
Tümör içi kanama nadirdir [5]. MR incelemede 
T2 ağırlıklı görüntüler heterojen sinyal özelli-
ğindedir ve sellülaritesi yüksek bileşenler gri 
cevhere göre hipointenstir. Lezyonların %92 
kadarı kontrast tutulumu gösterir ve difüz ho-
mojenden yamasal özellikte olana kadar değiş-
kenlik söz konusudur (Resim 1) [6]. 

Leptomeningeal tutulum BOS yoluyla ya-
yılım sonucu gelişir. Leptomeningeal tutulum 
açısından operasyon öncesinde ve sonrasında 
kontrastlı spinal MR görüntüleme önemli yer 
tutar [5].

Medulloblastom sellüler bir tümör olması ne-
deniyle difüzyon kısıtlanması gösterir. Düşük 
ADC değerleri ile pilositik astrositom, epandi-
mom ve beyin sapı gliomlarından ayrılabileceği 
belirtilmektedir. Bir çalışmada 0,9×10−3 mm2/
s’den küçük ADC değerleri medulloblastom 
ve 1,4×10−3 mm2/s ’den fazla ADC değerleri 
pilositik astrositom için “cutoff” değeri olarak 
gösterilmiş olup %100 spesifik olarak belirtil-
mektedir [6]. Medulloblastom ve atipik terato-
id/rabdoid tümörlerde (ATRT) ADC değerleri 
kesişmekte olup tanısal olmayabilir.

Medulloblastomların MR perfüzyon çalışma-
larda, rCBV değerleri yüksektir ve MR spekstros-
kopide (MRS) karakteristik olarak yüksek taurin, 
düşük NAA, kolin ve lipid pikleri izlenir [6]. 

Beyin omurilik sıvısı ile ekilim olasılığı yük-
sek olan bu tümörlerin tedavisinde kraniospi-
nal radyoterapi (RT) de yer alır. Bu nedenle RT 
ilişkili beyaz cevher etkilenimi tanısı ve moni-
torizasyonunda DTI ve DWI incelemelerin de 
yeri bulunmaktadır. Tedavide cerrahi eksizyon 
ve adjuvan kemoterapi, 3 yaşından büyüklerde 
ise kraniospinal radyoterapi yer almaktadır [6].

Atipik Teratoid/ Rabdoid Tümör (ATRT) 

Pediatrik beyin tümörlerinin %1-2’sini oluş-
turur ve WHO grade IV embriyonel tümörler 
grubundadır. Genellikle 2 yaş altı çocuklarda 
görülen malign bir tümördür [9, 10]. ATRT 
saptanan hastaların birçoğunda ailede kanser 
öyküsü yoktur. Ancak ATRT gibi rabdoid bir 
tümörü olan hastada, rabdoid tümör predispo-
zan sendromun bir parçası olarak ikinci bir rab-
doid tümör gelişme olasılığı artar [11].

Hastalarda obstrüktif hidrosefaliye bağlı kafa 
çevresinde artış ve kitle etkisine bağlı kusma 
izlenir [4]. Tümörler genellikle infratentor-
yal ve orta hat dışı yerleşimlidir. Radyolojik 
ve histolojik olarak medulloblastomları taklit 
eder. Spesifik immunohistokimyasal markerlar, 
gen mutasyon ve delesyonlar ile ayırt edilebilir 
[6]. ATRT standart medulloblastom tedavisine 
yanıt vermez ve ayrım önemlidir [5].

Kontrastsız BT incelemede kitlenin solid 
komponentleri gri cevhere göre hafif hiperdens 
izlenir. Kalsifikasyon, hemoraji, kist ve nekroz 
içerebilirler. Lezyonlar medulloblastomlara 
göre daha heterojendirler [5].

Rutin MR dizilerde lezyon heterojen özellikte-
dir. Sıklıkla kist, hemoraji ve kalsifikasyon içerir 
ve heterojen kontrastlanırlar. Difüzyon kısıtlan-
ması tipiktir (Resim 2). ADC değerleri medul-
loblastomlar ile benzerdir. MRS’te artmış kolin, 
azalmış NAA ve lipid-laktat pikleri görülür. 

Küçük yaş, intratümöral hemoraji, kalsifikas-
yon, geniş nekrotik alanlar ve serebellopontin 
köşe tutulumu medulloblastomdan daha çok 
ATRT’ye işaret eder [4, 6].

E
Ğ

İT
İC

İ 
N

O
K

TA

E
Ğ

İT
İC

İ 
N

O
K

TA
358 Almus ve Fitoz



Leptomeningeal yayılım %15-20 oranında 
izlenir [4].

Prognozları medulloblastoma göre daha kö-
tüdür. Tedavi cerrahi ve kemoterapidir.

Serebellar Astrositom 

Astrositomlar çocuklarda en sık görülen be-
yin tümörüdür. Tüm astrositomların %70-80’i 
çocuklarda görülür [12]. Pediatrik intrakranial 
beyin tümörlerinin ise %40-50’sini oluşturur. 
Astrositomların %60’ı posterior fossada olup 

%40’ı serebellumda ve %20’si beyin sapında-
dır. Çocuklarda görülen serebellar astrosito-
mun histolojik tipi juvenil pilositik astrositom-
dur (JPA) [5]. 

Juvenil pilositik astrositom sıklıkla sporadik-
tir ancak nörofibromatozis tip 1, Turcot send-
romu, PHACE(S) sendromu ve Ollier hastalığı 
ile ilişkili olabilir. WHO grade I olarak sınıf-
landırılır.

Yavaş büyüdüğünden çocuklarda uzun süre-
li kafa içi basınç artışı ile ilişkili semptomlar 
olabilir. Baş ağrısı, kusma, yürüme bozukluğu, 

Resim 1. A-D. 9 yaşında erkek hasta. Posterior fossada IV. ventrikül yerleşimli kitle. Kontrastsız BT (A) 
incelemede sellüler yapı nedeniyle hiperdens (ok) izleniyor. T2A MR (B) incelemede heterojen sinyal 
özelliğinde ve İVKM sonrası (C) heterojen kontrastlanıyor. Lomber MR (D) incelemede yer yer nodüler 
vasıflı (ok) ekilim ile uyumlu leptomeningeal kontrastlanma mevcut.
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bulanık görme, diplopi, boyun ağrısı en sık 
semptomlardır. Lezyonların çoğu orta hatta 
veya yakınında yerleşim gösterir ve sıklıkla se-
rebellumdan gelişir [13]. 

Klasik BT görüntüsü büyük, vermis veya sere-
bellar hemisferden kökenlenen ve baskın olarak 
kistik görünümlü kitle şeklindedir. Solid kısmı 
hipodens veya izodens olabilir ancak sıklıkla hi-
perdenstir. Tümör kalsifikasyonu nadirdir. 

MR görüntüsü değişken olup boyutuna ve ya-
pısına bağlıdır. Dört farklı görüntüleme özelliği 

bulunmaktadır; 1) kontrastlanan mural nodülü 
bulunan, kontrastlanmayan kistik kitle, 2) kont-
rastlanan mural nodülü bulunan, duvarı kontrast-
lanan kistik kitle, 3) santralinde kontrastlanmayan 
alanı bulunan, minimal kistik komponent içeren 
veya içermeyen nekrotik kitle, 4) minimal kistik 
komponent içeren veya içermeyen solid kitle. 

Solid, non nekrotik tümörler oldukça nadir 
olup vakaların yaklaşık %10’unu oluşturur. 
Mural nodülü bulunan kistik kitleler ise %50 
kadardır (Resim 3).

360 Almus ve Fitoz

Resim 2. A-D. 5 yaşında histopatolojik olarak atipik teratoid rabdoid tümör tanısı alan erkek hasta. Pos-
terior fossada orta hat ve sağı yerleşimli IV. ventrikülü basılayan, ambient ve kuadrigeminal sisternleri 
dolduran (A), beyin sapını ve akuaduktusu posteriordan basılayan difüzyon kısıtlanması gösteren (B), 
T1 dizilerde hiperintens alanlar barındıran (C) ve heterojen kontrastlanan kitle (D) izleniyor. T1 hiper-
intens alanlar BT korele değerlendirmede (gösterilmemiş) kalsifikasyonu temsil etmektedir.
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Juvenil pilositik astrositom solid kompo-
nenti homojen veya heterojen olabilir. Solid 
komponent BOS’a göre T2 dizilerde izointens, 
FLAIR’de ise hiperintenstir, kontrastlanan ve 
kontrastlanmayan alanlar içerebilir. Kist du-
var kontrastlanması her zaman bulunmayabilir. 
Hemoraji çok nadirdir. DWI dizilerde kistik 
komponent BOS ile benzerdir. Solid kompo-
nent ADC değerleri düşük sellülarite nedeniyle 
yüksektir. MRS incelemelerde; yüksek grade 
tümörler ile benzer olarak yüksek kolin, laktat 
ve düşük NAA seviyeleri gösterir.

Çocuklarda serebellar PA ayırıcı tanısın-
da; epandimom ve medulloblastom yer alır. 
Epandimomlar kalsifikasyon (%50) içerir ve 
serebellopontin köşenin lateraline uzanma eği-

limindedir. Medulloblastomlar ise beyin ve spi-
nal kanaldaki BOS boşlukları boyunca yayılma 
eğilimindedir. 

Tümörün gross total rezeksiyonu sıklıkla 
küratif olmasına rağmen, kritik alanlarda veya 
derin yerleşim gösteren (beyin sapı ve hipotala-
mus gibi) opere edilemeyen olgularda KT veya 
RT gibi ek yaklaşımlar gerekebilir [14].

Epandimom 

Çocuklarda posterior fossa tümörlerinin 
%10-20’sini oluşturur ve 3. en sık posterior 
fossa tümörüdür [5, 6]. Tümör 0-4 yaşlarda pik 
yapar. İntrakranial epandimomların yaklaşık 
%70’i infratentoryal yerleşimlidir ve foramen 

Resim 3. A-C. 5 yaşında pilositik astrositom tanılı 
hasta. Aksiyel T2 (A), kontrastlı T1 (B) ve sagital (C) 
kesitlerde posterior fossada mural nodülü (B, ok) 
ve duvarı (C, ok) kontrastlanan  kistik kitle izleniyor.
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Luschka ile dördüncü ventrikül tabanını döşe-
yen hücrelerden gelişir. Hastalar baş ağrısı, bu-
lantı ve kusma şikayetleriyle gelir. Semptomlar 
tümörün yavaş büyümesi nedeni ile uzun süre-
lidir [6]. Obekse yakın yerleştiğinde tortikollis 
ve ataksi, lateral reses ve serebellopontin köşe-
ye uzandığında da alt kranial nöropati gözlene-
bilir [5]. Epandimomlarla ilişkili olarak bilinen 
tek genetik hastalık NF2’dir. Ancak NF2’de 
tipik olarak intramedüller spinal epandimom 
gelişir [6].

WHO grade II (sellüler tip) ve grade III 
(anaplastik tip) olarak sınıflandırılırlar [5].

Bilgisayarlı tomografide gri cevhere göre 
izo-hiperdens izlenen, punktat kalsifikasyonlar 
ile küçük kistler bulunduran ve heterojen kont-
rastlanan posterior fossa kitlesi epandimom için 
karakteristiktir. Lateral resesten serebellopontin 
köşeye veya foramen magnumdan spinal kana-
la uzanım da epandimomu destekler (Resim 4). 
%10 olguda tümör içi hemoraji gözlenir [5]. 

Lezyonlar T2 incelemelerde hiperintenstirler. 
T2 hipointens izlenen alanlar kalsifikasyon veya 
hemoraji ile ilişkili olabilir. Sagittal görüntüler 
tanıda önemlidir ve orjininin epandimomlarda 
olduğu gibi IV. ventrikül tabanından mı yoksa 
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Resim 4. A-D. 19 aylık epandimom tanılı hasta.  Aksiyel T2 (A) ve FLAIR (B) incelemede posterior fossada 
kistik ve nekrotik alanlar barındıran kitle izleniyor. Aksiyel (C) ve sagital (D) T1 ağırlıklı görüntülerde 
periferal kontrastlanma gözleniyor. Lezyon solda foramen Luschka'ya uzanım göstermektedir (B, ok). 
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medulloblastomlarda olduğu gibi IV. ventrikül 
tavanından mı kaynaklandığını göstermede en 
iyi plandır. Epandimomların %50’sinde kalsifi-
kasyon izlenir ve heterojen kontrastlanır. Bazı 
epandimomlarda difüzyon kısıtlanması izlene-
bilir ancak difüzivite değerleri tanıda güvenilir 
değildir. Perfüzyon paternleri değişkendir ve 
histolojik subtipi ile ilişkilidir. Ancak genel 
olarak epandimomlarda CBV artmıştır. MRS 
incelemelerde genellikle NAA’da azalma, lak-
tat ve kolinde artış gözlenir. Fakat epandimom-
larda MRS daha çok nüks veya tedavi sonrası 
değişiklik ayrımında kullanılır [6].

Subaraknoid metastatik yayılım nadirdir, tanı 
anında subaraknoid ekilim gözlenmesi anap-
lastik epandimomu öncelikli düşündürür [5].

En önemli prognostik faktör cerrahi rezek-
siyonun genişliğidir, bu nedenle tedavinin he-
defi gross total rezeksiyondur. Ancak posterior 
fossa epandimomlarında hayati yapılara infilt-
rasyon nedeni ile komplet rezeksiyon genelde 
zordur. Bu nedenle büyük çocuklarda adjuvan 
radyoterapi önerilir. Postoperatif rezidü varlı-
ğında RT, KT ile kombine edilebilir [6].

Beyin Sapı Gliomları 

Çocuklarda intrakranial tümörlerin %10-
20’sini oluşturur. %75’i 10 yaşından küçük 
çocuklardır [6]. Difüz intrensek pontin gliom-
lar (DIPG), intrensek fokal tümörler, egzofitik 
tümörler ve servikomedüller bileşke tümörleri 
olarak dörde ayrılırlar [15].

Difüz intrensek pontin gliomlar 

Beyin sapı tümörlerinin %60-75’ini oluştu-
rur, sıklıkla grade III ve grade IV fibriler ast-
rositomlardır [14]. Klasik triad %35 olguda 
izlenir; uzun trakt bulguları, kranial sinir de-
fisitleri ve ataksi ile karakterizedir. En sık 6. 
ve 7. sinirler etkilenir [6, 15]. BT ve MR’da 
ekspansil kitle olarak izlenirler [5]. Anterior 
egzofitik uzanım ile sisternler oblitere olabilir 
ancak posteriora ve IV. ventriküle uzanmazlar. 
MR'de gri cevhere göre T2 hiperintenstirler ve 
genellikle kontrastlanmazlar. Bazen küçük ve 
heterojen kontrastlanma izlenebilir (Resim 5).

Difüzyon kısıtlanması göstermezler, yüksek 
ADC değerleri izlenir. Yüksek gradeli tümör-
lerde fokal difüzyon kısıtlanması gösteren alan-
lar ile artmış rCBV değerleri izlenebilir. MR 
spektroskopide artmış kolin oranları malign 
dejenerasyon lehinedir. Ayrıca DIPG’larda sitrat 
değerleri medulloblastam, epandimom ve JPA 
lara göre daha yüksek olabilir. NF1 ilişkili beyin 
sapı gliomları daha çok medulla yerleşimli olup 
prognozları daha iyidir [6]. Fokal tümörler bazi-
ler arteri iterken difüz tümörler baziler arteri sa-
rarlar. Baziler arterin sarılması ve tümörün vent-
ral egzofitik uzanımı kötü prognoz kriterleridir. 

Tanı için biyopsi endikasyonu yoktur, radyo-
lojik ve klinik bulgular ile tanı alırlar. Tedavi 
kemoterapi ve/veya radyoterapidir [15]. 

Fokal beyin sapı tümörleri 

Genel olarak pilositik astrositom olsa da nadi-
ren gangliogliom, oligodendrogliom, epandimom 
da izlenebilir [14, 15]. MR'de T1 hipo T2 hiperin-
tens izlenirler, kontrastlanma paternleri histolojik 
tipe göre değişir. Pilositik astrositomlar homojen 
kontrastlanma gösterir. Mezensefalonun tektal 
gliomları ise sıklıkla düşük evreli olup en sık aku-
adakt basısı nedeni ile hidrosefali oluşturur.

Egzofitik tümörler 

Tüm beyin sapı tümörlerinin %20’sini oluş-
tururlar. Dorsal egzofitik olanlar IV. ventrikü-
lü doldururlar, hidrosefaliye ve 6. kranial sinir 
felcine neden olabilirler. Laterale büyüyenler 
pontoserebellar köşeye uzanır ve ilk bulgu fas-
yal sinir paralizisidir. Ventral egzofitik olanlar 
genelde malign karakterlidir [15].

Servikomedüller bileşke tümörleri 

Sıklıkla üst servikal kord kaynaklı tümörler 
olup IV. ventrikül içerisine doğru büyürler. Düşük 
gradeli astrositom veya epandimomlardır [15].

Beyin sapı tümörlerinin ayrıcı tanısı 

Ensefalit, apse, demyelinasyon, NF1’e ikincil 
dismyelinasyon, hamartom, rezorbsiyon aşa-
masında hematom, kavernöz malformasyon ve 
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tüberkülom ayırıcı tanıda yer alır. Kan ve kan 
yıkım ürünleri barındırması nedeni ile kavernöz 
malformasyonlar, difüzyon kısıtlanması gös-
termesi ve MRS’te aminoasit pikleri ile apse-
ler kolayca ayırt edilebilirler. Demyelinasyon, 
NF1’e bağlı dismyelinasyon öykü ile ve başka 
lezyonların da bulunması ile ayrılır. Tüberkü-
lomlarda santral kesimlerinde tipik T2 relaksas-
yon zamanında kısalma izlenir. Ancak akut en-
sefaliti beyin sapı tümöründen tek bir inceleme 
ile ayırdetmek mümkün olmayabilir [5].

 Hemanjioblastom 

Hemanjioblastomlar tüm intrakranial kit-
lelerin %1-3’ünü oluşturur. Sıklıkla orta yaş 

grubunda görülür ve çocuklarda nadirdir. %25-
40’ı VHL sendromu ile ilişkilidir ve bu olgu-
larda multipl olabilir. En sık görüldüğü yer 
serebellumdur (%44-72) ve serebellar hemisfer 
veya paramedian alanda izlenir.

Vasküler tümörlerdir. Büyük kistik kavite 
içerisinde mural nodül (%45) veya solid tü-
mör (%45) şeklinde izlenir [6]. Mural nodül 
MR incelemelerde kontrastlanırken kist duvarı 
sıklıkla kontrast tutmaz. Hemanjiyoblastomlar 
pilositik astrositom veya pleomorfik ksantoast-
rositomları taklit edebilir fakat intrensek yük-
sek vaskülariteleri nedeni ile en yüksek rCBV 
değerlerine sahiptirler, bu nedenle perfüzyon 
tanıda yardımcıdır [6].
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Resim 5. A-C. 7 yaşında kız hasta. Aksiyel T1 (A) ve 
(B) FLAIR incelemede ponsta ekspansiyon nedeni
kitle izleniyor. Sagital T1 (C) kontrastlı incelemede
kontrastlanan komponentleri (ok) dikkati çekiyor.
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 Schwannoma 

Çocuklarda nadirdir (%2) ve saptandığında 
öncelikle NF 2 düşünülerek olası diğer schwan-
nom ve menenjiyomlar açısından değerlendir-
me yapılmalıdır. En sık 8. sinir schwannomu 
izlenir.

Bilgisayarlı tomografide nadiren kalsifi-
ye, hipo-izodens kitle olarak görülür. Büyük 
kitlelerde santral nekroz olabilir. İnternal 
akustik kanalda genişlemeye neden olabilir. 
Büyük kitleler T2’de heterojendir. T2 hipoin-
tensiteler tümör içi kanama alanlarıdır. Solid 
komponentlerde kontrastlanma izlenir (Re-
sim 6) [5, 16].

SUPRATENTORYAL TÜMÖRLER 

Supratentoryal tümörler ilk 2 yaşta en sık 
görülen intrakranial kitlelerdir. Kusma, letarji, 
infantlarda makrokrani, nöbet, optik problem-
ler ve büyük çocuklarda endokrin disfonksiyon 
semptomları ile başvururlar [17].

SEREBRAL HEMİSFERİK TÜMÖRLER 

Astrositomlar çocukluk çağında en sık görü-
len serebral hemisferik tümörlerdir. Ancak yeni-
doğan ve infantlarda serebral hemisferik tümör-
le karşılaşıldığında diğer tanılar düşünülmelidir. 
Yenidoğanlarda özellikle tümör yağ ve kalsiyum 
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Resim 6. A-C. 11 yaşında erkek hasta. Aksiyel T2 
(A), kontrastsız (B) ve kontrastlı (C) T1 incele-
melerde sol serebellomedüller köşede yoğun 
ve homojen kontrastlanan (C, yıldız) ve jug-
uler foramene uzanan (gösterilmemiş) kitle 
izleniyor. Ayrıca bilateral internal akustik kanal 
apeksinde de kontrastlanan lezyonlar (C, oklar) 
seçiliyor. Annesinde NF 2 bulunan hastada 
lezyonlar öncelikle schwannom ile uyumludur. 

A

C

B



içeriyorsa teratom önceliklidir. İnfantlarda kitle 
solid kısımları BT’de hiperdens, MR inceleme-
de gri cevher ile benzer sinyal intensistesinde 
ise ATRT, epandimom, desmoplastik infantil 
gangliogliom düşünülmelidir. Ağırlıklı olarak 
kortikal yerleşimli ve uzun süreli epilepsi öy-
küsü varsa gangliogliom ve disembriyoplastik 
nöroepitelyal tümör (DNET) akla gelmelidir [5].

 Gliomlar 

Hemisferik Astrositomlar 

Çocuklarda supratentoryal, intraaksiyel be-
yin tümörlerinin %60’ı astrositomlardır. Pi-
lositik astrositom, subepandimal dev hücreli 
tümör, pleomorfik ksantoastrositom ve difüz 
astrositomlar WHO grade I ve II, anaplastik 
astrositomlar grade III ve glioblastom grade IV 
tümörlerdir [17].

Pilositik astrositomlar 

Hemisferik yerleşim görece nadir ve supraten-
toryal tümörlerin %20’sini oluştururlar. Derin 
hemisferik yerleşim ve bazal ganglion ile tala-
mus uzanımı sıktır. En sık kontrastlanan mural 
nodülü bulunan kistik kitle şeklinde izlenir [14]. 

Subepandimal dev hücreli 
astrositomlar (SEGA) 

Tuberoskleroz ile ilişkili WHO grade I tü-
mörlerdir. Tuberosklerozu bulunan hastaların 
%5-15’inde izlenir ve 5-10 yaş arasında daha 
sıktır. Sıklıkla foramen Monro yakını lateral 
ventrikül duvarında izlenir ve subepandimal 
hamartomlardan gelişir. Foramen obstrüksi-
yonuna bağlı hidrosefali görülebilir. Kalsifi-
kasyon ve hemoraji içerebilir. Malign dejene-
rasyon nadirdir. MR'de T1 izo-hipointens, T2 
hiperintens izlenir, IVKM sonrası kontrastla-
nırlar ve rCBV değerleri düşüktür [17, 18].

Pleomorfik ksantoastrositom 

Tümörlerin %40-50’si temporalde yerleşir ve 
korteks ile çevreleyen leptomeninksleri ilgilen-

dirir. WHO grade II tümörlerdir. Yavaş büyür 
ve iç tabulada yeniden şekillenmeye neden 
olur. Mural nodülü bulunan kistik kitle veya 
nadiren kistik komponent içeren solid kitle ola-
rak izlenirler (Resim 7) [17, 18]. 

 Glioblastom 

WHO grade IV tümörler olup çocukluk ça-
ğında çok nadirdir. Yaygın vazojenik ödem 
eşlik edebilir. Hemoraji içerebilir. Yoğun kont-
rastlanır. Leptomeningeal yayılım görülebilir. 
Difüzyon kısıtlanması gösterirler ve yüksek 
rCBV değerleri izlenir (Resim 8) [17]. 

Gliomatozis serebri 

Nadirdir ve sıklıkla ikinci dekadda izlenir. 
Kitle etkisi bulunmayan, en az üç serebral lobu 
ilgilendiren, infiltratif kitlelerdir. Büyük ve T2 
hiperintens lezyonlar olup kontrastlanmazlar. 
Fokal kontrast tutulumu malign dejenerasyon 
ile ilişkilidir (Resim 9) [17]. 

Supratentoryal Epandimomlar 

Pediatrik epandimomların %30’u supraten-
toryal, %70’i posterior fossa yerleşimlidir. 
Supratentoryal epandimomların %70’i eks-
traventriküler yerleşimlidir. İnfratentoryal 
olanlardan prognozları daha iyidir [17]. WHO 
grade II veya III (anaplastik) olarak sınıflandı-
rılırlar [19]. 1-5 yaş arasında pik gösterirler.

Büyük, heterojen paraventriküler kitlelerdir 
ve kistik komponent, hemoraji ile kalsifikasyon 
içerebilir. ADC değerleri pilositik astrositomlar 
ile PNET’ler arasındadır [17, 18]. Korteksi il-
gilendirirler ve nöbet sıktır. Frontal lob tutulu-
mu ön plandadır [18]. 

 Oligodendroglioma 

Sıklıkla frontal ve temporal loblarda izlenir. 
Kalsifikasyon erişkin döneme göre daha nadir-
dir. Korteksi tutan tümörlerdir, iç tabula eroz-
yonu ve nöbete neden olabilirler. WHO grade 
II tümörlerdir. MR bulguları spesifik değildir 
ve solid komponentlerde değişken kontrast tu-
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tulumu gözlenebilir. rCBV değerleri yüksektir. 
Düşük grade tümörlerde difüzyonda artış, yük-
sek olanlarda ise kısıtlanma izlenir [17, 18]. 

Nöronal ve Mikst Nöronal Tümörler 

Gangliogliom ve Ganglionörom 

Tümörlerin %6’sını oluşturur ve adölesanlar ile 
genç erişkinlerde sıktır. Temporal lobda ve mezial 
bölge yerleşimi yaygındır [17]. Büyük çoğunluğu 
WHO grade I tümörlerdir. Nöbet sıktır [18]. 

MR incelemede T1 izointens veya hipoin-
tens, T2 dizilerde ise heterojen izlenirler. Solid 
ve kistik alanlardan oluşur ve de kontrastlanma 
gösterirler. Kalsifikasyon içerebilirler. ADC 

değerleri yüksektir. rCBV değerleri ise düşük 
grade tümörlere göre yüksektir [17].

Kortikal veya subkortikal beyaz cevher yer-
leşimlileri astrositom, oligodendrogliom ve 
DNET’ten ayırt etmek güçtür [5].

Dezmoplastik İnfantil Tümörler 

Dezmoplastik infantil astrositom veya dezmop-
lastik infantil gangliogliomlar olup WHO grade I 
tümörlerdir. 1 yaşından küçük çocuklarda izlenir. 

Büyük, birden fazla lobu ilgilendiren ve yü-
zeyel yerleşimli kitlelerdir. Frontal ve parietal 
lobda yerleşirler. Leptomeninks ile durayı il-
gilendirebilir, kalınlaşma ve kontrastlanmaya 
neden olabilirler. 
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Resim 7. A-C. 10 yaş pleomorfik ksantoastrositom 
tanılı hasta. Aksiyel T2 (A), T1 (B) ve kontrastlı 
T1 (C) incelemelerde sol parietooksipitalde kis-
tik komponentler içeren (A, ok) ve kontrast-
lanan alanlar (C, ok) barındıran kitle lezyonu 
izleniyor.
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Büyük kist ve solid nodül şeklinde prezente 
olmakla birlikte tamamen solid de izlenebilir. 
BT’de solid komponent hiperdens iken dezmop-
laziye bağlı MR incelemede T2 hipointens görü-
lür. Solid komponentte düşük ADC değerleri ve 
yüksek rCBV değerleri gözlenir [17, 18].

Disembriyoplastik Nöroepitelyal 
Tümör (DNET) 

Sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde iz-
lenir [20]. WHO grade I tümörlerdir. Kronik 
ve dirençli epilepsiye neden olurlar. Kortikal 
tümörler olup beyaz cevhere uzanırlar. En sık 
temporal lobda izlenirler ve %30 kadarı korti-
kal displazi ile ilişkilidir.

Triangular konfigürasyon tanıda önemlidir. 
%40 oranında kistik olabilirler ve bazen tipik 
köpüksü görünümde izlenirler (Resim 10). Tü-
mörlerin %40’ında kalsifikasyon gözlenebilir. 
Lezyonlar genellikle kontrast tutmazlar. ADC 
değerleri yüksek, r CBV ise düşüktür. MRS ise 
normal spektrumdadır. Malign dejenerasyon 
nadir de olsa bildirilmiştir [17, 18].

Embriyonel Tümörler 

Atipik Teratoid Rabdoid Tümör (ATRT) 

WHO grade IV tümörlerdir ve en sık ilk 2 
yaşta görülürler. MR incelemede heterojen 
olan tümörlerde kanama, kalsifikasyon veya 
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Resim 8. A-C. 13 aylık glioblastom tanılı hasta. 
Aksiyel T2 (A), T1 (B) ve kontrastlı T1 (C) ağırlıklı 
görüntülerde sağda parietal, okspital ve tem-
poral lobu ilgilendiren, korpus kallozum sple-
nium kesimi boyunca sola uzanan, posterior 
kesimlerinde daha belirgin olmak üzere kistik 
ve hemorajik alanlar barındıran, solid kompo-
nentinde yoğun kontrastlanma izlenen kitle 
lezyonu görülmektedir. 
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kist izlenebilir. Durayı geçerek kemik invaz-
yon yapabilirler. Heterojen kontrastlanırlar ve 
difüzyon kısıtlanması gösterirler. Leptomenin-
geal yayılım sıktır [17, 18].

Embriyonel Tümörler, NOS (not 
otherwise specified) 

WHO 2016 revizyonu ile PNET klasifikas-
yondan çıkartılmış ve embryonel tümör NOS 
kategorisi eklenmiştir [18]. Sıklıkla 5 yaş altın-
da izlenen nadir tümörlerdir ve supratentoryal 
tümörlerin %5’ten azını oluştururlar. 

Derin serebral beyaz cevherde veya ventriküler 
yerleşimde olabilirler. Nekroz ve kalsifikasyon 
görülebilir [17]. MR incelemede büyük, keskin 

sınırlı, serebral hemsiferde veya lateral ventirkül-
de yerleşimli kitle şeklindedir. Solid kesimler T2 
dizilerde hipointenstir. Difüzyonda kısıtlanma ve 
perfüzyon çalışmalarında r CBV’de artış izlenir. 
MRS’de artmış taurin seviyeleri diğer tümörler-
den ayırmada yardımcıdır [17, 18].

Lenfoproliferatif Hastalıklar 

İmmün yetmezlik sendromları ve immunsup-
resif tedavi alan hastalarda izlenebilir. Santral 
sinir sistemi tutulumu nadirdir. Çevresinde ge-
niş ödemi bulunan multipl lezyonlar şeklindedir. 
T2’de gri cevhere göre izo- hafif hiperintens 
görülürler. Tipik olarak halkasal kontrastlanma 
gösterirler [5].
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Resim 9. A-C. 7 yaş hasta, gliomatozis serebri. 
Aksiyel T2 (A) ve kontrastlı T1 (B) görüntülerde 
sağ frontoparyetotemporal yerleşimli, korpus 
kallozum, bazal ganglion ve kapsüler yapıları 
ilgilendiren kitle izleniyor. Bazal ganglionlarda 
ekspansiyon mevcut (a, ok). Heterojen ve silik 
kontrastlanan lezyonda MRS incelemede (C) art-
mış kolin ve düşük NAA değerleri dikkati çekiyor.
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SELLAR-SUPRASELLAR TÜMÖRLER 

Kiazmatik/Hipotalamik Astrositomlar 
ve Optik Sinir Tümörleri 

Optik kiazma ve hipotalamus gliomları ço-
cuklarda supratentoryal tümörlerin %10-15’ini 
oluşturur [6, 21]. Genellikle 4-5 yaşlarda orta-
ya çıkar [22]. Sıklıkla benign olup yavaş bü-
yürler. %20-50’si NF1’li hastalardır. Optik gli-
omlar optik yolağı infiltre ederken, hipotalamik 
gliomlar beyin parankimi ve üçüncü ventrikül 
infiltre etme eğilimindedir.

Kitlenin hipotalamus, optik kiazma ve infin-
dibulum ile ilişkisini göstermek için MR uygun 
tetkiktir. T1 dizilerde hipointens, T2 ve FLAIR 
dizilerde ise hiperintens izlenirler. Kistik kom-
ponent bulundurabilirler. İVKM sonrası kont-
rastlanırlar. Nekroz hemoraji ve kalsifikasyon 
nadirdir (Resim 11) [21].

 Kraniofarenjiyom 

Çocuklarda en sık görülen suprasellar tümörler-
dir. Pediatrik beyin tümörlerinin %1-4’ünü oluştu-
rur. Histolojik olarak benign, klinik olarak agressif 
tümörlerdir. İnfundibular stalkın bulunduğu her 
yerde olabilir. On-on dört yaş arasında pik yapar.

Adamantinomatöz ve papiller olmak üzere 
iki histolojik tipi vardır. Adamantinomatöz tip 
çocuklarda papiller tip ise yetişkinlerde görülür 
[21, 22]. Bazı tümörler mikst özellik gösterebi-
lirler. Her iki tür de solid komponentler içerir 
ancak pediatrik adamantinomatöz tipte kalsifi-
kasyonlar ve kistik komponentler tipiktir. 

MR ve BT incelemelerde kalsifikasyon içe-
ren multikistik kitle şeklinde izlenirler. Kist 
içeriğine göre T1 sinyali değişkendir. Kistik ve 
solid komponentler T2 izo veya hiperintenstir. 
Solid komponentlerde heterojen kontrastlanma 
izlenirken, kistik komponentlerde duvar kont-
rastlanması görülür (Resim 12).

Bazı kraniofarenjiyomlar kalsifikasyon bu-
lundurmayan solid kitle şeklinde izlenebilir.

Benign olmalarına rağmen komşu yapıları, 
özellikle de optik kiazma ve hipotalamusu inva-
ze edebilir [21]. Pediatrik kraniofarenjiyomlarda 
tanı anında hipotalamik tutulum %94’tür [22].

Hipofiz Adenomları 

Çocuklarda nadirdir [21, 22]. On mm’nin 
üzerinde olduklarında makroadenom adını alır-
lar. Optik kiazmaya kompresyon sonucu gör-
me bozuklukları, III. ventrikül/foramen Mon-
ro kompresyonu sonucu hidrosefali, kavernöz 
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Resim 10. A, B. 11 yaşında hasta, sol hipokampusta ve parahipokampal alanda kortikal ve subkortikal 
alanı ilgilendiren, triangular konfigürasyonda, T2 dizilerde (A) hiperintens, kontrastlı T1 (B) ince-
lemelerde belirgin kontrastlanma göstermeyen kitle görülmektedir. Histopatolojik tanı DNET ile 
uyumlu bulunmuştur.
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sinüs invazyonu sonucu kranial sinir felci gibi 
semptomlara neden olabilirler. 

Makroadenomlar sellada genişlemeye neden 
olur. Nekrotik, hemorajik veya kistik kompo-
nentler içerebilirler. Sıvı sıvı seviyelerinin iz-
lenmesi ile kraniofarenjiyomlardan ve Rathke 
kleft kistlerinden ayırt edilebilirler.

Solid komponentler T1 dizilerde izo-hipointens ve 
T2 dizilerde hiperintenstir (Resim 13). Lezyonlarda 
hafif kontrastlanma izlenebilir. MRS’te hipofiz ade-
nomlarında tipik olarak kolin piki izlenir [21].

Germ Hücreli Tümörler 

Germ hücreli tümörler; germinomlar, non-
germinomatöz germ hücreli tümörler ve tera-
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Resim 11. A-C. NF1 ile takipli 5 yaşında hasta. Kor-
onal T2 (A), aksiyel kontrastsız (B) ve kontrastlı 
(C) T1 ağırlıklı görüntülerde optik kiazmada (ok)
gliom ile uyumlu kalınlaşma izleniyor.

tomlardır. Pediatrik beyin tümörlerinin yakla-
şık %3’ünü oluşturur. En sık iki lokalizasyon, 
pineal ve suprasellar bölgelerdir [21, 22].

Suprasellar germinomlar hipotalamustan 
orijin alırlar. Hipotalamik ve pineal bölgeler-
de senkron lezyonlar vakaların 1/4’ünden faz-
lasında izlenebilir [21]. Sadece germinomlar 
değil diğer germ hücreli tümörler de bifokal 
yerleşim gösterebilir [22]. Radyoterapi ve/
veya kemoterapiye duyarlılıkları yüksektir.

MR görüntüleme bulguları tipiktir. İnfundi-
bilum ve III. ventrikül tabanını invaze eden, 
gri cevher ile benzer sinyal intensitesinde, iyi 
sınırlı homojen, solid kitleler olarak izlenir-
ler. T1 dizilerde izo-hipointens ve T2 diziler-
de izo-hafif hiperintenstirler. İVKM sonrası 
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homojen veya heterojen yoğun kontrastlanma 
görülür. Yüksek sellülarite gösteren tümörler 
olup difüzyon kısıtlanması gösterirler. Kistik 
ve kalsifik komponentler içermez. Diğer bir 
görüntüleme bulgusu da nörohipofize ait T1 hi-
perintens odağın izlenmemesidir [21].

PİNEAL BÖLGE TÜMÖRLERİ 

Pineal Germ Hücreli Tümörler 

En sık görülen pineal germ hücreli tümörler 
germinomlar ve teratomlardır. 

Germinomlar yüksek sellüler tümörler olup 
T2 dizilerde gri cevhere göre izo veya hipo-

intens izlenirler, difüzyon kısıtlarlar ve yoğun 
kontrastlanma gösterirler.

Teratomlar; matür, immatür ve malign form-
ları vardır. Yağ veya kalsifikasyon içeriğine 
bağlı T1 hiperintens odaklar içerirler. T2 di-
zilerde yumuşak doku komponentleri ve kis-
tik komponentler hiperintens izlenir.Yumuşak 
doku komponentleri kontrastlanır ve difüzyon 
kısıtlanması gösterebilir [17].

Pineal Parankimal Tümörler 

En sık pineal parankimal tümör pineo- 
blastomlar olup malign tümörlerdir. Bilateral 
retinoblastomlarla birlikte izlendiklerinde tri-
lateral retinoblastom denilir. Diğer bir pineal 
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Resim 12. A-C. 15 yaş kraniofarenjiom tanılı hasta. 
Sagital reformat BT görüntüde (A) sella geniş ve 
suprasellar alanda milimetrik kalsifikasyon (ok) 
izleniyor. Sagital yağ baskılı (B) ve kontrastlı (C) 
T1 ağırlıklı MR görüntülerde lezyondaki geniş 
kistik alanlar yanı sıra solid komponent ve kist 
duvarında kontrastlanma (C, ok) görülmektedir.
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parankimal tümör de pineositom olup interme-
diate tümörlerdendir [17].

EKSTRAPARANKİMAL DİĞER 
 TÜMÖRLER 

Koroid Pleksus Papillom ve Karsinomları 

Nadir görülen konjenital tümörlerdir. İki ay-2 
yaş arasında klinik bulgu verirler. Ventriküler 
atrium yerleşimli büyük kitleler olarak izlenir-
ler. Tümör hücreleri BOS üretip hidrosefaliye 
neden olabilirler. 

Koroid pleksus papillomları iyi sınırlı, lobüle 
konturlu kitlelerdir, T2 hiperintens olup sinyal 
“void” alanlar içerebilirler, homojen kontrast-
lanırlar (Resim 14).

Koroid pleksus karsinomları hemoraji ve 
nekroza ikincil heterojen izlenirler. MRS'de 
papillomlara göre daha yüksek Cho değerleri 
görülür, mI karsinomlarda düşük, papillomlar-
da ise yüksektir.

Difüz Leptomeningeal Glionöronal 
Tümörler (DL-GNT) 

Difüz lemptomeningeal glionöronal tümörler 
(DL-GNT) yaygın leptomeningeal tutulum ile 

giden, nadir görülen, esas olarak çocukluk ça-
ğında izlenen tümörlerdir [4]. 

En sık başvuru nedeni intrakranial basınç 
artışı semptomlarıdır. BOS incelemelerinde 
de artmış protein, normal veya azalmış glikoz 
seviyeleri saptanır. Klinik semptomlar ve BOS 
bulguları en çok tüberküloz menenjit ile karışır 
ve yanlış tanı alabilirler [23].

Difüz leptomeningeal glionöronal tümör ol-
gularında posterior fossada, beyin sapında ve 
spinal kord boyunca izlenen leptomeningeal 
kontrastlanmalar karakteristik özelliktir. Be-
yin veya spinal kordun subpial yüzeylerinde 
küçük, kistik veya nodüler T2 hiperintens lez-
yonlara da sıklıkla rastlanır. Özellikle spinal 
kordda olmak üzere ayrık parankimal lezyonlar 
da görülebilir (Resim 15) [24]. Kesin tanı için 
meningeal biyopsi şarttır [23]. 

Lösemi ve Lenfoma 

Lösemik veya lenfomatöz hücreler kalvaryal 
kemikleri, durayı, leptomeninksleri veya her 
üçünü birden tutabilir. Tutulum difüz olabilece-
ği gibi fokal anormal meningeal kontrastlanma 
şeklinde de kendini gösterebilir.

Granülositik sarkomlar (eski adı ile kloroma) 
myeloid lösemilerde, daha sıklıkla çocuklarda 
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Resim 13. A, B. 12 yaşında hiperprolaktinemi ile izlenen hasta. Koronal T2 (A) ve kontrastlı T1 (B) 
ağırlıklı görüntülerde hipofiz bezi orta hat ve solunda, T2 incelemede içerisinde milimetrik kistik 
alanlar bulunan ve normal parankime göre daha az kontrastlanan, 12 mm çapında makroadenom 
(ok) izleniyor.
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izlenen, meninkslere bitişik, kontrastlanan kit-
lelerdir (Resim 16) [25].

NONNEOPLASTİK KİSTİK 
 LEZYONLAR 

Epidermoid Kistler 

Dermoidlere göre daha sık izlenirler. Epider-
moidler her zaman orta hat dışında olup, en sık 
bazal sisternal mesafe yerleşimlidirler. Nadiren 
ventriküler, sellar ve parasellar ve çok daha 
nadiren parankimal yerleşimli olabilirler. BOS 
intensitesinde lezyonlar olup kontrastlanmazlar 
ve difüzyon kısıtlanması gösterirler [26].

Dermoid kistler 

Genelde orta hat ve posterior fossa yerle-
şimlidirler [26]. Dermoid kist sıvısı lipid me-
tabolitleri, kolesterol kristalleri, saç, kalsifik 
alanlar ve ayrışmış epitel hücreleri içerir. BT 
ve MR’da yağ içeriği mevcuttur [27].

Kolloid Kistler 

III. ventrikülün en sık lezyonudur. BT incele-
melerde sıklıkla hiperdenstirler. T1 sinyali ko-
lesterol içeriğine göre değişken olup T2 diziler-
de sıklıkla hipointens izlenirler. Hidrosefaliye 
neden olup baş ağrısı yapabilirler [28].
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Resim 14. A-C. 10 yaş 6 aylık hasta. Aksiyel FLAIR 
(A), sagittal (B) ve aksiyel (C) kontrastlı T1 ağırlıklı 
görüntülerde sol lateral ventrikül temporal hor-
nu içerisinde FLAIR hiperintens ve yoğun kon-
trastlanan lobüle konturlu kitle (ok) izleniyor. 
Histopatolojik olarak koroid pleksus papillomu 
tanısı alan olgu. 
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Araknoid Kistler 

Ventriküler sistem ile ilişkisiz, intraaraknoi-
dal yerleşimli, benign, BOS ile dolu kitlelerdir. 
En sık orta kranial fossada, temporal lob ante-
riorunda izlenir. Suprasellar sistern, serebello-
pontin sistern, interhemisferik fissür, serebral 
konveksite, koroidal fissür, sisterna magna, 
kuadrigeminal sistern veya vermian fissür yer-
leşimli de olabilir [26].

Koroid Pleksus Kistleri 

Sıklıkla bilateral olup genelde lateral vent-
rikül yerleşimlidirler. BT’de izo veya hafif hi-

perdens izlenir. Periferal kalsifikasyon sıktır. 
FLAIR dizilerde tamamen baskılanmaz, hal-
kasal kontrastlanırlar ve difüzyon kısıtlanması 
gösterirler [26].

Genişlemiş Perivasküler Boşluklar 

Sıklıkla bazal gangliyon, anterior komissür 
düzeyinde ve lentikülositriat arterler çevresin-
de izlenirler. Diğer lokalizasyonlar; derin beyaz 
cevher, subinsular korteks, korpus kallozum ve 
singulat girustur. Genelde bazal gangliyon dü-
zeyinde 5 mm’den küçük, küme yapmış kistler 
olarak izlenir [26].
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Resim 15. A-C. Difüz leptomeningeal glionöronal 
tümör tanılı 7 yaş hasta. Posterior fossada be-
yin sapı boyunca supratentoryal alana uzanan, 
MCA trasesi boyunca ekstraaksiyel mesafede de-
vam eden T2 hiperintens (A), kontrastlanmayan 
(gösterilmemiş) kistik lezyonlar izleniyor.  Aksiyel 
kontrastlı T1 (B) incelemede sağ parietalde lep-
tomeningeal kontrastlanmalar (ok) seçiliyor. Spi-
nal MR aksiyel kontrastlı T1 (C) görüntüde T6-7 
düzeyinde spinal kordda intramedüller yerleşim-
li, heterojen kontrastlanan lezyon (ok) görülüyor.
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Nöroenterik Kistler 

Sıklıkla omurgada izlenir. İntrakranial yerle-
şimli olanların birçoğu posterior fossa yerleşim-
lidir. Protein içeriğine göre görünümü değişken-
dir. BT’de hipodens olabileceği gibi hiperdens de 
izlenebilir, periferal kontrastlanma görülebilir. 

MR incelemede T1 hipo veya hiperintens 
olabilir T2 sinyal intensitesi tipik olarak hipe-
rintenstir [29].

Rathke Kleft Kistleri (RCC) 

Rathke kleft kistleri pars intermedia böl-
gesinde Rathke poşu kalıntısından gelişen 

benign kistik lezyonlardır. Tipik olarak par-
siyel intrasellar yerleşimli olup supraselllar 
uzanımları bulunur [21]. Ancak sadece intra-
sellar veya sadece suprasellar da olabilirler. 
Solid komponent ve kalsifikasyon içermezler 
[22]. Kistik komponent sinyali içeriğine göre 
değişkendir [21].

Porensefalik Kistler 

Ventriküler sistem ile ilişkili konjenital veya 
edinilmiş hemisferik kistlerdir. Boyutları de-
ğişken olup BOS ile dolu kistlerdir. Duva-
rında gliozis izlenir [26].
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Resim 16. A-C. 6 yaş kız hasta. Her iki orbita süpe-
rior duvarda ve sağ oksipitalde dural tabanlı, kor-
onal T2 ağırlıklı (A) incelemede sellülarite ned-
eniyle ara sinyal intensitesinde (oklar) izlenen 
lezyonlar kontrastlı T1 ağırlıklı sagital (B) incele-
mede yoğun kontrastlanmaktadır.  Sagital ve yağ 
baskılı kontrastlı aksiyel (C) görüntülerde ayrıca 
posteriorde dural tabanlı (ok) kitle de seçilmek-
tedir. AML tanısı alan hastada lezyonlar granülo- 
sitik sarkom ile uyumludur.
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Ependimal Kistler 

Nadir görülen benign kistik lezyonlardır. 
Temporal, paryetal veya frontal loblarda lateral 
ventrikülde veya jukstaventriküler yerleşimli-
dirler. MR’da lateral ventrikülün ince duvarlı 
kontrastlanmayan kistleri olarak izlenirler [26].

Nöroglial Kistler 

Nöronal aksın herhangi bir yerinde izlen-
mekle birlikte en sık frontal lobda görülürler. 
MR’da kontrastlanmayan, iyi sınırlı, BOS in-
tensitesinde kistler olarak izlenirler, çevre pa-
rankimde hafif sinyal değişikliği izlenebilir. 

Pineal Kistler 

MR incelemelerinin %25-40’ında izlenirler. Sık-
lıkla asemptomatik olup 1 cm’nin üzerinde olduk-
larında akuaduktus basısına neden olabilirler [17].

TÜMÖR BENZERİ LEZYONLAR 

Bir kısım nonneoplastik lezyonlar da beyin 
tümörleri gibi fokal sinyal değişiklikleri içerip, 
infiltrasyona ve/veya beyin yapılarında deplas-
mana neden olabilir. Tedavi açısından ayrım 
önemlidir. En sık görülen tümör benzeri lez-
yonlardan bazıları;

 Enfeksiyonlar 

Beyin apseleri meningoensefalit komplikas-
yonu ile, sinüzit veya temporal kemik enfek-
siyonunun direk yayılımı ile, ekstrakranial bir 
enfeksiyonun hematojen yayılımı ile veya pe-
netran travma ile gelişebilir. MR incelemede 
perilezyonel ödemi bulunan, korteks tarafında 
daha kalın olmak üzere halkasal kontrastlanan, 
yüksek gradeli gliomları taklit eden lezyonlar-
dır (Resim 17). Difüzyon kısıtlanması göster-
mesi ile nekrotik kitlelerden ayrılırlar. MRS 
apse ile gliom ayrımında yadımcı bir yöntem 
olup apselerde aminoasit, asetat, alanin ve sük-
sinat pikleri izlenebilir [30]. 

TORCH grubunun da dahil olduğu enfeksi-
yöz lezyonlar da çok sayıda, kalsifikasyon da 

bulundurabilen ve kontrastlanan lezyonlar olup 
metastatik lezyonlarla ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Klinik korelasyon ve semptomların süresi ile la-
baratuar bulgular ayırıcı tanıda fayda sağlar [31].

İnme ve Hemoraji 

Subakut iskemik inmelerde kitle etkisi ve de-
ğişken kontrastlanmalar izlenebilir. Difüzyon 
kısıtlanması ve hipoperfüzyon inme lehine de-
ğerlendirilir ancak yüksek gradeli gliomlarda 
da difüzyon kısıtlanması olebileceği unutulma-
malıdır. Klinik öykü ve lokalizasyon bize tanı-
da yardımcı olabilir.

İntrakranial hemorajiler intrensek (vasküler 
malformasyon, hematolojik bozukluklar gibi) 
veya ekstrensek (sıklıkla travma) nedenlerle 
olabilirler. Hematomlar da periferal kontrast 
tutulumu ve perifokal ödem ile tümörleri taklit 
edebilirler. Klinik ve eşlik eden lezyonların var-
lığı tanıda yardımcı olabilir. SWI imajların kanı 
göstermede yüksek duyarlılığı da faydalıdır. MR 
anjiyografi altta yatan vasküler malformasyonu 
gösterebilir. Herşeye rağmen hemorajik beyin 
tümörlerinden ayrım oldukça güçtür [32].

Vasküler Malformasyonlar 

Tümör benzeri vasküler malformasyonlar; ar-
teriyovenöz malformasyonlar, kavernomlar ve 
arteriyovenöz fistüllerdir. Tromboze oldukların-
da heterojen MR sinyalleri ve kontrastlanmaları 
ile tümörleri taklit edebilirler. AVM’lerde nidus 
yapısı, AVF’lerde venöz konjesyon ve kaver-
nomlarda tekrarlayan kanamalar tümörleri taklit 
eden tipik özellikleridir. İleri MR incelemeler ve 
takip görüntülemeler ile ayırt edilebilirler [32].

Tümefaktif Demyelinasyon 

Multiple Skleroz (MS) ve akut dissemine 
ensefalomyelit (ADEM) gibi demyelinizan 
hastalıklar da neoplazmları taklit edebilirler. 
İntramedüller venlerin seyrini takip eden mul-
tifokal periventriküler beyaz cevher lezyonları 
demyelinasyonu düşündürür. Tümefaktif MS 
plaklarında açık halkasal tarzda kontrastlan-
ma tipiktir. Sağlıklı ve etkilenmiş beyaz cev-
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her arasında T2 hipointens rim görülür. Ayrıca 
MRS’te azalmış NAA/Cr oranı ve normal Cho/
Cr oranı ile ADC dizilerde kısıtlanma göster-
memesi ayırıcı tanıda yardımcıdır [32].

Hipotalamik Hamartomlar 

Hipotalamik hamartomlar hipotalamusun 
tuber sinerumuna lokalize non neoplastik lez-
yonlardır. Heterotopik nöron ve glia içerirler. 
Sıklıkla 1. ve 2. dekadda görülürler, puberte 
prekoksa neden olabilirler.

BT’de kontrastlanmayan, gri cevher ile izo-
dens kitlelerdir. Çok nadiren yağ, hemoraji ve 
kalsifikasyon içerebilir. MR’da infundibulum 
ile mamiller cisim arasında yerleşimli sesil veya 
pedinküle iyi sınırlı kitlelerdir. Homojen olup 
T1 izointens, T2 izointens veya hafif hiperin-
tens izlenirler (Resim 18). Kontrastlanmazlar, 
takip incelemelerde boyut ve sinyal değişikliği 
göstermemeleri de hamartomu destekler.

Kiazmatik gliomlar kiazmayı ve optik yolak-
ları kalınlaştırması, hipotalamik gliomlar ise 
kistik dejenerasyon ve kalsifikasyon bulundur-

378 Almus ve Fitoz

Resim 17. A-D. 6 yaşında hasta. Aksiyel FLAIR (A) incelemede sağ talamusta çevresinde ödemin izlen-
diği kitle görülüyor. Difüzyon ağırlıklı görüntü (B) ve ADC haritalamada (C) lezyonun difüzyon kısıt-
lanması gösteren komponent (ok) bulundurduğu, sıvı-sıvı seviyelenmesi içerdiği ve aksiyel kontrastlı 
T1 ağırlıklı (D) görüntüde duvarının kontrastlandığı (ok) izleniyor. Apse tanılı olgu.

C

A

D

B



ması ile ayrılabilir. Kraniofarenjiyomlar da hi-
potalamusu invaze edebilir ama lezyonun asıl 
olarak suprasellar yerleşimli olması ile kistik 
ve kalsifik alanlar içermesi ile ayrılır [33, 34].

Nörokutanöz Sendromlar 

Nörokutanöz sendromlarda izlenen tümör 
supresyon gen mutasyonları intrakranial kitle in-
sidansını artırmaktadır. Ayrıca bu sendromlarda 
izlenen nonneoplastik lezyonlar da beyin tümö-
lerini taklit edebilirler. Kitle etkisi göstermeme-
leri, ödem izlenmemesi ve kontrastlanmamaları 
ile nörofibromatoziste izlenen T2 hiperintens 
lezyonlar kitlelerden ayırtedilirler. Tuberosk-
lerozda izlenen tuberler de benzer şekilde T2 

hiperintens olup kontrastlanmazlar. Klinik, ek 
görüntüleme bulguları ve ileri MR inceleme 
yöntemleri tanıda yardımcı olabilir [32].

Metabolik Hastalıklar 

Bazı metabolik hastalıklarda tümörleri taklit 
eden kitle benzeri lezyonlar görülebilir. Bunla-
rın en tipik olanı optik kiazma ve forniksler-
de kalınlaşma ve kontrastlanmanın izlendiği 
Alexander hastalığıdır [31]. 

 Malformasyonlar 

Fokal kortikal displazi (FKD) gri-beyaz 
cevher bileşkesinde bulanıklaşma ve T2 sin-
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Resim 18. A-C. Tüber sinerium lokalizasyon-
da suprasellar sisterne uzanan T2 ağırlıklı (A) 
görüntüde hafif hiperintens, sagital kontrastsız 
(B) ve kontrastlı (C) T1 ağırlıklı görüntülerde izo-
intens yapıda ve kontrast tutulumu göstermeyen 
kitle (ok) izleniyor.
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yal artışı ile düşük grade glial tümörleri taklit 
edebilir. Kontrastlanma olmaması tanıda yar-
dımcı olabilir. Ancak DNET’lerden ayrımı ol-
dukça güçtür. DNET’lerde subkortikal yayılım 
nadir izlenebilir, kontrastlanma %20-40’ında 
mevcuttur. Ayrıca DNET’lerde myoinositol/Cr 
oranı artmıştır, FKD’de NAA/Cr oranı belirgin 
düşmüştür [32].

Vaskülit ve Anjiitis 

Sistemik lupus eritematozusta inflamatuar 
kitleler, immunkompleks vaskülitlerde veya 
trombozlardaki iskemik lezyonlar da tümör 
benzeri görünüm oluşturabilirler. Santral sinir 
sisteminin primer anjiitinde hemisferik beyaz 
cevherde değişen derecelerde kontrastlanma, 
ödem ve hemoraji de neoplazmları taklit ede-
bilir [32]. 

Diğer Lezyonlar 

Akut nekrotizan ensesfalopati beyin sapında 
fokal lezyon olarak izlenebilir ve bu haliyle be-
yin sapı gliomlarını taklit edebilir. Tipik simet-
rik talamik tutulum talamik gliomlara benzeye-
bilir. Ayrıca putamen tutulumunun eşlik etmesi 
ve akut fulminan klinik seyir göstermesi ile 
tümörlerden ayırt edilebilir.

Langerhans hücreli histiyositozda (LCH) se-
rebellumda ve beyin sapında simetrik T2 sin-
yal artışı izlenir. Kontrastlanmanın olmaması 
ve LCH öyküsü neoplazmlardan ayırt etmede 
yardımcıdır [32].
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Sayfa 357
Pediatrik intrakranial kitleler başlığı altında tümörler, intrakranial kistik lezyonlar ve tümör ben-
zeri lezyonlar yer almaktadır. Tedavinin planlanması ve sağ kalım açısından tümörleri doğru ta-
nımlamak ve diğer lezyonlardan ayırt etmek önemlidir. Ayırıcı tanıda radyolojik bulgular yanı sıra, 
klinik, bilinen hastalık ve aile öyküsü de yardımcıdır.

Sayfa 358
Medulloblastom sellüler bir tümör olması nedeniyle difüzyon kısıtlanması gösterir. Düşük ADC de-
ğerleri ile pilositik astrositom, epandimom ve beyin sapı gliomlarından ayrılabileceği belirtilmekte-
dir. Bir çalışmada 0,9×10−3 mm2/s’den küçük ADC değerleri medulloblastom ve 1,4×10−3 mm2/s ’den 
fazla ADC değerleri pilositik astrositom için “cutoff” değeri olarak gösterilmiş olup %100 spesifik 
olarak belirtilmektedir. Medulloblastom ve atipik teratoid/rabdoid tümörlerde (ATRT) ADC değerleri 
kesişmekte olup tanısal olmayabilir.

Sayfa 358
Küçük yaş, intratümöral hemoraji, kalsifikasyon, geniş nekrotik alanlar ve serebellopontin köşe tutu-
lumu medulloblastomdan daha çok ATRT’ye işaret eder.

Sayfa 373
Difüz leptomeningeal glionöronal tümör olgularında posterior fossada, beyin sapında ve spinal kord 
boyunca izlenen leptomeningeal kontrastlanmalar karakteristik özelliktir. Beyin veya spinal kordun 
subpial yüzeylerinde küçük, kistik veya nodüler T2 hiperintens lezyonlara da sıklıkla rastlanır. Özel-
likle spinal kordda olmak üzere ayrık parankimal lezyonlar da görülebilir.

Sayfa 377
Bir kısım nonneoplastik lezyonlar da beyin tümörleri gibi fokal sinyal değişiklikleri içerip, infiltras-
yona ve/veya beyin yapılarında deplasmana neden olabilir. Tedavi açısından ayrım önemlidir.
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1. Posterior fossa kitleleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
a. Medulloblastomların MR spektroskopisinde taurin yüksekliği karakteristiktir.
b. Medulloblastom ve ATRT difüzyon kısıtlanması gösterir
c. ATRT genellikle infratentoryal ve orta hat dışı yerleşimlidir.
d. Juvenil pilositik astrositom en sık mural nodülü bulunan, duvarı kontrastlanmayan kistik

kitle şeklinde prezente olur.
e. Lateral resesten serebellopontin köşeye veya foramen magnumdan spinal kanala uzanım

epandimomu destekler.

2. Difüz leptomeningeal gllionöronal tümörler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. İntrakranyal basınç artışı bulguları ile başvururlar.
b. BOS incelemelerinde artmış protein, normal veya azalmış glikoz seviyeleri saptanır.
c. Klinik semptomlar ve BOS bulguları en çok tüberküloz menenjit ile karışır.
d. Karakteristik görüntüleme bulgusu beyin sapında ve spinal kord boyunca izlenen leptome-

ningeal kontrastlanmalardır.
e. Tanı görüntüleme bulguları ile konur.

3. Hangisi DNET için yanlıştır?
a. Sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde izlenir.
b. WHO grade III tümörlerdir.
c. Kronik ve dirençli epilepsiye neden olurlar
d. Kortikal tümörler olup beyaz cevhere uzanırlar.
e. En sık temporal lobda izlenirler ve %30 kadarı kortikal displazi ile ilişkilidir.

4. Kraniofarenjiyomlar ile ilgili hangisi doğrudur?
a. Çocuklarda en sık adamantinomatöz tip görülür.
b. En sık 5-10 yaş arası çocuklarda izlenir.
c. Malign kitleler olup optik kiazma ve hipotalamusu invaze edebilirler.
d. Kistik komponentler ve kalsifikasyon papiller kraniofarenjiyom için tipiktir.
e. En sık pineal lojda yerleşim gösterirler.

5. Bilateral retinoblastomlarla birlikte izlendiklerinde trilateral retinoblastom ifadesi kullanılan
pineal bölge tümörü hangisidir?
a. Pineositom
b. Pineoblastom
c. Germinom
d. Teratom
e. Kraniofarenjiyom

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