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 Pediatrik spinal kitleleri lokalizasyonlarına
göre değerlendirmek

 Pediatrik spinal kitlelerin görüntüleme
bulgularını tartışmak

 GİRİŞ 

Pediatrik spinal kitleler, çocuk yaş grubunda 
nadir olarak görülürler. Hastalarda başlangıçta 
ağrı ve skolyoz gibi nonspesifik bulgular bu-
lunabilir. Gecikmiş tanı, klinik sonucu etkile-
yebileceği için pediatrik spinal kitlelerin pre-
zentasyonlarının, radyolojik özelliklerinin ve 
tedavi yönetim stratejilerinin anlaşılması çok 
önemlidir. Düz film radyografisi, miyelogra-
fi ve ultrasonografi pediatrik spinal kitlelerin 
tanısında düşük değere sahiptir. Bilgisayarlı 
Tomografi (BT), özellikle kemik lezyonları-
nın değerlendirilmesinde ve kalsifikasyonların 
saptanmasında faydalıdır. Ancak tüm omurga 
incelendiğinde yüksek radyasyon dozu nede-
niyle kontrendikedir. Spinal değerlendirmede 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) pri-
mer görüntüleme yöntemi olup kitlelerin loka-
lizasyonunu, anatomik uzanımını ve iç yapısını 
değerlendirmede önemli bilgiler verir. İyoni-
zan radyasyon içermemesi çocuk hastaların 
görüntülemesinde ayrıca önemlidir. Kontrastlı 
görüntüler, tanısal duyarlılığı arttırır. Ayrıca, 
Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTI) ve Man-

yetik Rezonans Spektroskopi (MRS) gibi fonk-
siyonel sekanslar tanı koymada yararlı olabilir. 
Nükleer tıp çalışmaları genellikle spondilodis-
kit veya abse şüphesi varlığında göz önünde 
bulundurulur [1-3].

Bu yazıda pediatrik spinal kitleler anatomik 
yerleşimlerine göre sınıflandırılarak (İntrame-
düller, İntradural ekstramedüller, Ekstradural) 
gözden geçirilecektir.

İNTRAMEDÜLLER KİTLELER 

İntramedüller spinal kitlelerin büyük bir kıs-
mını (%90) glial tümörler oluşturur. En sık gö-
rülen intramedüller tümörler astrositom (%60) 
ve ependimomdur (%30). Çocuklarda astrosi-
tomlar ependimomlardan daha sık görülürken, 
erişkinde ependimomlar astrositomlardan daha 
sık izlenir [2]. Bu gruptaki diğer intramedüller 
tümörler ise; hemanjioblastomlar, embriyojenik 
tümörler (dermoid, epidermoid, teratom), nöro-
nal tümörler (oligodendriogliom, gangliogliom) 
ve lipomlardır [1, 3, 4]. Primitif nöroektoder-
mal tümör (PNET), lenfoma ve metastazlar da 
nadiren bu bölgeyi tutabilir [2, 3, 5, 6].
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İntramedüller spinal tümörler her yaş gru-
bunda görülebilse de en sık ilk dekad sonların-
da ve nonspesifik bulgularla ortaya çıkarlar. En 
sık bildirilen semptom sırt ağrısıdır. Skolyoz, 
motor regresyon, yürüme bozuklukları, düşme 
diğer semptomlar arasında sayılabilir [2, 3, 6].

İntramedüller tümörlerin, MRG’de üç karak-
teristik özelliği; spinal kordda ekspansiyona 
neden olmaları, T2 ağırlıklı görüntülerde sin-
yal artışına yol açmaları ve çoğunlukla kontrast 
tutulumu göstermeleridir. İntramedüller tümör-
ler, yaygın olarak kistler ve siringohidromyeli 
ile ilişkilidir ve kanama alanları bulundurabi-
lirler [7]. Tümoral kistler, tümörün nekroz ve 
dejenerasyonundan kaynaklandığı için tümör 
kitlesinin içindedir ve periferik kontrast tu-
tulumu gösterir. Cerrahi olarak çıkarılmaları 
gerekir. Nontümoral kistler ise tümörün sıvı 
sekresyonuna bağlı olarak santral kanalın re-
aktif dilatasyonundan veya ependimal kanalın 
mekanik obstrüksiyonundan kaynaklanır, ge-
nellikle tümörün uç kesimlerinde yerleşimlidir 
(polar kist). Nontümoral kistlerin duvarı kont-
rast tutmaz. Drene veya aspire edilebilir, rezeke 
edilmemelidir. Tümörün kranial ve kaudalinde-
ki spinal kord ekspansiyonu peritümöral öde-
me bağlı olabilir. Tümörün, polar kist ve ödem 
gibi nonneoplastik alanlardan ayrımı cerrahi 
planlama için çok önemlidir [1, 2, 6].

Astrositom 

Spinal astrositomlar, çocuklarda en sık gö-
rülen spinal kord tümörleridir. En sık görülen 
histolojik subtipler; pilositik astrositom (WHO 
evre I) ve fibriler astrositomdur (WHO evre II). 
Glioblastomlar (WHO evre IV) nadiren spinal 
kordu tutarlar (%0,2-1,5) [6]. Genel olarak int-
rakranial astrositomlardan daha düşük evreye 
sahiptirler (genellikle evre I-II) [7]. Multipl dü-
şük evreli spinal astrositom Nörofibromatozis 
(NF) tip 1 ile ilişkilidir [6, 7].

Astrositomlar, spinal kordda egzantrik yer-
leşim gösteren tümörlerdir. En sık servikome-
düller bileşke ve servikotorasik bölgeyi tutar. 
Holokord tutulumu nadir olsa da görülebilir. 
Genellikle, tüm kordun tutulumu tümöral in-
filtrasyondan çok peritümöral ödeme bağlıdır. 

Tümör, hem tümoral hem de polar kist içere-
bilir [1, 3, 6]. 

Bilgisayarlı tomografi, vertebral kanal geniş-
lemesini ve vertebra korpuslarındaki skallopin-
gi gösterebilir. Manyetik rezonans görüntüle-
mede sıklıkla kordda eksantrik ekspansil kitle 
şeklinde görülürler. T1 ağırlıklı sekanslarda 
sıklıkla hipointens, T2 ağırlıklı sekanslarda 
hiperintens izlenirler. Ancak heterojen sinyal 
intensitesi de gösterebilirler. Tümörün üst ve 
alt komşuluklarında değişik derecelerde öde-
me bağlı T2 sinyal artışı görülebilir. Nadiren 
hemorajik olup, hemoraji sıklıkla yüksek ev-
reli astrositomlarda görülür. Değişken kontrast 
tutulumu gösterirler. Tümör seviyesinin altın-
da veya üstünde siringomyeli eşlik edebilir. 
Cerrahi eksizyon tercih edilen tedavi şeklidir. 
Prognoz, tümörün evresi ile ilişkilir (Resim 1, 
2) [1, 3, 6, 8].

Ependimom 

Çocuklarda ependimomların en sık ikinci 
kord tümörü olduğu düşünülmektedir. Ancak 
bazı çalışmalarda, gangliogliomların ikinci 
sırada olduğu tespit edilmiştir [2]. Ependi-
momlar sporadik olarak görülebilir veya daha 
sık olarak NF tip 2 ile ilişkilidir, bu durumda 
multipl intramedüller ependimomlar şeklinde 
bulunabilir [1, 6].

Ependimomlar, santral kanalı çevreleyen 
ependimal hücrelerden köken aldığı için spinal 
kanalın santralini tutarlar ve simetrik kord eks-
pansiyonuna sebep olurlar. Kapsülsüz olmala-
rına rağmen iyi sınırlıdırlar [7]. Ependimomlar, 
en sık servikal spinal kordda görülür. Klasik 
spinal ependimomlar genellikle düşük evrelidir 
(WHO I, II) ve sonuç olarak yavaş büyürler. 
Ependimomlar, astrositomlardan daha az infilt-
ratiftir, komşu spinal kord dokusunu komprese 
etme ve yer değiştirme eğilimindedir [2].

Kontrastsız BT, spinal kanal genişlemesini, 
skolyoz ve vertebra korpusundaki skallopin-
gi gösterebilir [6]. Genellikle, T1 ağırlıklı 
sekanslarda izo-hipointens olup, kist oluşu-
mu, tümör nekrozu veya hemoraji meydana 
gelirse heterojen sinyal görülebilir, T2 ağır-
lıklı sekanslarda hiperintenstirler ve çoğunda 
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peritümöral ödem bulunur. Ependimomların 
tamamına yakını güçlü kontrast tutulumu 
gösterir. Ependimomlarda tümöral kitlede he-
moraji varlığı, kitlenin çevresinde T2 ağırlıklı 
MR’da hipointens hemosiderin rimi gelişme-
sine neden olur (‘’cap sign’’ bulgusu) ve va-
kaların yaklaşık %20-33’ünde izlenir. Bu bul-
gu, hemanjioblastom ve paragangliomada da 
görülebileceği için, patognomonik olmasa da 
ependimomu akla getirmelidir [7]. Astrosi-
tom ve gangliogliomların aksine intratümoral 
kist ependimomlarda çok nadir görülür.An-
cak polar kist sık görülür [1, 2, 6]. Tedavide 
total cerrahi eksizyon tercih edilir. Prognoz 
tümörün ne kadar çıkarılabildiği ve evresiyle 
ilişkilidir [3, 6].

Gangliogliom 

Gangliogliomların bir zamanlar çok nadir 
olduğu düşünülmekteydi, ancak güncel çalış-
malarda, sanılanın aksine pediatrik yaş grubun-
daki intramedüller neoplazmların daha büyük 
bir kısmını oluşturduğu ve astrositomlardan 
sonra ikinci sıklıkta görüldüğü bildirilmektedir 
[1, 2]. Gangliogliomlar, neoplastik ganglion 
hücreleri ve glial elemanlardan oluşurlar. Tipik 
olarak yavaş büyür ve düşük derecelidir (I-II), 
ancak rezeksiyon sonrası lokal nüks olasılığı 
yüksektir [1, 6, 9]. 

Gangliogliomlarda BT’de kalsifikasyon gö-
rülebilir ancak intrakranial gangliogliomlara 
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Resim 1. A-C. WHO evre I pilositik astrositom. 
10 yaşında olgu. Torakal bölgede, spinal kord-
da hafif ekspansiyona yol açan T2 ağırlıklı (A) 
görüntüde spinal korda göre hiperintens, T1 
ağırlıklı (B) görüntüde izointens, milimetrik 
kistik komponent içeren, kontrastlı T1 ağırlıklı 
(C) görüntüde solid komponentlerinde nodüler
kontrastlanma izlenen intramedüller tümör iz-
leniyor (oklar).C

A B
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göre daha nadirdir [6]. Görüntülemede, kal-
sifikasyon varlığı gangliogliomların en spe-
sifik özelliğidir. Kalsifikasyon yokluğunda 
gangliogliomların görünümü nonspesifiktir 
ve astrositomlardan ayrımı mümkün değildir. 
Manyetik rezonans görüntülemede tümörün 
solid komponentleri, T1 ağırlıklı sekanslarda 
izo-hipointens, T2 ağırlıklı sekanslarda hetero-
jen izo-hiperintenstir. Peritümoral ödem varlığı 
değişkendir. Kontrast tutulumu fokal veya ya-
malı olabilir (Resim 3) [1, 6]. 

 Hemanjioblastom 

Hemanjioblastomlar, kapiller yönünden zen-
gin, benign kitlelerdir. Hemanjioblastomların 
çoğu intramedüllerdir (%75), ancak intradural 
veya ekstradural da olabilirler. Spinal tümör-
lerin %10’undan azını oluşturur ve çocuklarda 
nadiren görülürler. Sıklıkla sporadik olarak or-
taya çıkarlar. Vakaların yaklaşık üçte biri von 
Hippel Lindau (VHL) sendromuyla birliktelik 
gösterirler. Multipl tümörler, VHL sendromu 

Resim 2. A-D. WHO evre IV glioblastom. 8 yaşında olgu. Servikomedüller bileşke düzeyinde yerleşimli, 
kordda ekspansiyona neden olan, T2 ağırlıklı aksiyel (A) görüntüde ekzantrik yerleşimli, T2 ağırlıklı 
aksiyel (A) ve sagital (B) görüntülerde heterojen hiperintens, kistik nekrotik komponentleri içeren, 
T1 ağırlıklı sagital (C) görüntüde izo-hipointens, hiperintens hemorajik komponentleri bulunan, 
kontrastlı T1 ağırlıklı sagital (D) görüntüde heterojen kontrastlanan intramedüller tümör izleniyor.
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şüphesini artırmalıdır [6]. Spinal aksın herhan-
gi bir kısmını tutabilirler. İntramedüller heman-
jioblastomlar, kordda periferal yerleşir ve tipik 
olarak spinal kordun pial yüzeyinden kaynak-

lanır. Hemanjioblastomlar, besleyici arter ve 
drene eden pial venleri bulunan ileri derecede 
vasküler tümörlerdir. Akut subaraknoid kana-
ma ve intramedüller hemoraji için yüksek risk 
oluştururlar [2]. Arteriovenöz malformasyon-
dan ayrımları güçtür [8]. 

Hemanjioblastomların tanısı, nadir görülme-
leri ve diğer intramedüller spinal tümörler ile 
benzer görüntüleme özellikleri göstermeleri ne-
deniyle zordur. Hemanjioblastomlar, hemen her 
zaman bir sirinks veya belirgin ödem ile karak-
terizedir. Sirinkse eşlik eden ödem değişkenlik 
gösterir. Kontrastlı serilerde belirgin kontrast 
tutulumu görülür. Tedavide cerrahi seçenek ön-
celikle düşünülmelidir. Ancak hipervaskuler tü-
mörler olduğu için cerrahi öncesi endovasküler 
embolizasyon yapılabilir [2, 3, 6].

 İNTRADURAL EKSTRAMEDÜLLER KİTLELER 

Pediatrik yaş grubunda, çoğu intradural-eks-
tramedüller tümör, primer beyin tümörlerinin 
leptomeningeal metastazlarından kaynaklanır. 
Bu lokalizasyondaki primer tümörlerin çoğunu 
şıvannomlar ve nörofibromlar oluşturur. Filar 
ependimomlar, menenjiomlar ve atipik terato-
id rabdoid tümörler de intradural ekstramedül-
ler yerleşim gösterebilir [1]. Burada yerleşim 

Resim 4. Posterior fossada anaplastik epandi-
mom tanısı bulunan 16 yaşında olguda seed-
ing metastazlar. Lomber bölgede, kontrastlı T1 
ağırlıklı sagital görüntüde dural ve pial yüzey-
lerde yer yer nodüler tarzda kontrastlanma 
(ince beyaz oklar) ve S1-S3 düzeyinde spinal 
kanal içerisinde yoğun kontrastlanan intradural 
ekstramedüller metastatik kitle lezyonu (kalın 
beyaz ok) izleniyor. 

Resim 3. A, B. Gangliogliom. 7 yaşında olgu. C3-T2 vertebra düzeyleri arasında spinal kordda ekspansiyo-
na yol açan, sınırları belirsiz T2 ağırlıklı (A) görüntüde heterojen hafif hiperintens, üst kesiminde kistik 
komponenti bulunan, kontrastlı T1 ağırlıklı (B) görüntüde yamalı heterojen kontrastlanan intramedüller 
tümör izleniyor. Kitle etkisi ile servikal vertebral aksta öne doğru açılanma görülüyor.
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gösteren kitleler spinal kordun karşı tarafa itil-
mesine ve aynı taraftaki BOS mesafesinin ge-
nişlemesine yol açar. İntradural ekstramedüller 
neoplazmı olan hastalar sıklıkla progresif mye-
lopati ile başvururlar. En sık görülen semptom 
güçsüzlüktür. Yaygın sırt ağrısı veya radiküler 
ağrı olabilir [10].

Metastaz 

İntradural ekstramedüller metastazlar nadir 
olmalarına rağmen, pediatrik yaş grubunda 
görülen en yaygın intradural ekstramedüller 
neoplazilerdir. Pediatrik popülasyonda, lepto-
meningeal metastazlar genellikle primer beyin 
tümörlerinden kaynaklanır (drop metastaz). 
Çocukluk çağında en sık intradural ekstrame-
düller metastaz yapan tümörler medulloblas-
tom, koroid pleksus papillomu ve karsinomu, 
santral primitif nöroektodermal tümör, epen-
dimom ve yüksek dereceli gliomlardır [10]. 
En sık etkilenen bölge, lumbosakral bölgedir 
ve sıklıkla multipl lezyonlar görülür. Prognoz, 
primer tümörün tipine bağlı olsa da genellikle 
kötüdür [7].

Manyetik rezonans görüntülemede T1 ağır-
lıklı görüntüler, omurilik ile izointens kalınlaş-
mış sinir kökleri veya nodüler lezyonları gös-
terebilir. Kord ödemi, daha yaygın bir hastalık 
varlığında, özellikle intramedüller bir kompo-
nent mevcut ise görülebilir. Kontrastlı MRG, 
spinal kord pial yüzeyler ve sinir köklerindeki 
tutulumunun veya kauda ekuinada tümör no-
düllerinin görüntülenmesinde faydalıdır (Re-
sim 4) [7]. 

Sinir Kılıfı Tümörleri 

Sinir kılıfı tümörleri, nörofibrom ve şıvan-
nom olarak ikiye ayrılırlar. Sporadik lezyonlar 
şeklinde görülebilir veya fakomatozlarla birlik-
te olabilirler. Nörofibromların, özellikle pleksi-
form tipleri NF tip 1 ile ilişkilidir. Şıvannomlar, 
çocuklarda nadiren izole olarak görülürler. Ge-
nellikle NF tip 2 zemininde multipl şıvannom-
lar şeklinde karşımıza çıkar. En sık görülen 
semptom ağrı ve radikülopatidir [1, 10]. 

Spinal nörofibrom ve şıvannomlar, sinir kök-

lerinden kaynaklanır ve tipik olarak genişle-
miş nöral foramenden geçen, iyi sınırlı, halter 
(dumb-bell) görünümünde yumuşak doku kit-
lesi şeklindedirler [8]. Nörofibrom ve şıvan-
nomları görüntüleme ile ayırt etmek zor olsa 
da bazı özellikler tanıya yönlendirmede yar-
dımcıdır. Nörofibromlar sinir köklerini sarar ve 
infiltre ederken, şıvannomlar asimetrik büyü-
me paternleri nedeniyle sinir köklerini deplase 
ederler. Bu lezyonları karakterize etmek için 
MRG öncelikli olarak tercih edilmelidir. Man-
yetik rezonans görüntülemede her iki lezyon da 
T1 ağırlıklı sekanslarda kasa göre izointens, T2 
ağırlıklı sekanslarda hiperintens izlense de şı-
vannomlar yapısal olarak Antoni A ve B hücre 
karışımlarından oluşması nedeniyle mikst tipte 
sinyal intensitesi gösterebilirler. Nörofibrom-
larda, yoğun santral kollajen stromaya bağlı 
olarak santral T2 hipointensitesi izlenebilir ve 
bu görünüm -hedef işareti- olarak adlandırılır. 
Hedef işareti, nadiren de olsa şıvannomlarda 
da görülebilir. Kontrastlı serilerde yoğun kont-
rastlanma gösterirler. Şıvannomlarda hemora-
jik, kistik veya yağlı dejenerasyon gelişebilir. 
Bu dejeneratif değişiklikler nörofibromlarda 
çok nadirdir. Nörofibromlar, hızlı büyüyerek 
malign dejenerasyon gösterebilir. Ancak şı-
vannomlar nadiren malign dönüşüm gösterirler 
(Resim 5, 6) [7, 10]. 

Miksopapiller Ependimom 

Miksopapiller ependimomlar, sıklıkla filum 
terminale veya konus medullarisin ependimal 
glial hücrelerinden köken alan benign, yavaş 
büyüyen ependimom varyantıdır. 

WHO sınıflamasına göre, histolojik olarak 
derece I neoplazm olarak belirlenmiştir. Benign 
olarak kabul edilmesine rağmen, BOS yoluyla 
yayılım gösterebilirler [3, 10, 11]. Hastalar bel, 
bacak ağrısı veya sakral bölgede ağrı, güçsüz-
lük, sfinkter disfonksiyonu ve zaman zaman 
subaraknoid kanama ile prezente olabilir [1]. 

Miksopapiller ependimomlar, yumuşak, lo-
büle, sosis şeklinde ve anaplastik değişikliğe 
uğramayan kapsüllü lezyonlardır. Histolojik 
incelemede, bu neoplaziler mukoid matrikse 
sahiptir. Kistler ve kanama sık görülür. Man-
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yetik rezonans görüntülemede, T1 ağırlıklı 
sekanslarda belirgin müsinöz komponentleri 
nedeniyle hiperintens görülebilse de genellik-
le hipointenstirler, T2 ağırlıklı sekanslarda hi-
perintenslerdir. Kanama eğilimleri nedeniyle 
tümör kitlesi cidarı düşük sinyal özelliği gös-
terebilir. Tipik olarak homojen kontrastlanma 
izlense de, hemoraji miktarına bağlı olarak de-
ğişken görüntü paternleri bulunabilir. Tedavisi 
cerrahidir. Total rezeksiyon yapılamayan olgu-
larda lokal rekürrens görülebilir [3, 7, 10]. 

 Paraganglioma 

Paragangliomalar, otonom ganglionlarla iliş-
kili özelleşmiş nöral krest hücrelerinden kay-

naklanan nadir görülen WHO derece I nöroen-
dokrin neoplazilerdir. İnsan vücudunda adrenal 
veya ekstraadrenal olarak her yerde ortaya 
çıkabilirler. Pineal bölgede, sella tursikada ve 
nadiren spinal kanalda görülebilirler. Spinal 
paragangliomaların çoğu, kauda ekuina böl-
gesinde intradural olarak yerleşim gösterirler. 
Bununla birlikte, bazen konus medullaris, kau-
dal sinir kökleri, torasik veya servikal bölgeleri 
tutabilirler. Nöroendokrin semptomlar genel-
likle yoktur. En sık olarak kitle etkisine neden 
olurlar [7, 12]. 

Manyetik rezonans görüntülemede, para-
gangliomalar T2 ağırlıklı görüntülerde iyi sı-
nırlı ve hiperintenstirler. Kontrastlı görüntü-
lerde belirgin kontrast tutarlar. Baş ve boyun 

Resim 5. A-C. Şvannom. 14 yaşında olgu. Sag-
ital T1 ağırlıklı (A), Koronal T2 ağırlıklı (B) ve 
yağ baskılı kontrastlı sagital T1 ağırlıklı (C) 
görüntülerde, C6-7 düzeyinde spinal kanal an-
terior ve sağ lateral kesiminde yerleşimli, spi-
nal korda ciddi bası etkisi gösteren, sağ nöral 
forameni  belirgin genişleterek paravertebral 
alana uzanan (B), T1 ağırlıklı görüntüde izo-hi-
pointens (A), T2 ağırlıklı görüntüde hafif hip-
erintens (B), kontrastlı serilerde homojen  kon-
trastlanan (C) düzgün konturlu kitle izleniyor.
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paragangliomaları için karakteristik olan “tuz 
ve biber” görünümü bulunabilir. Vasküler ya-
pısı nedeniyle, intratümöral ve periferik akım 
sinyalsizlikleri, ve yoğun kontrast tutulumu 
saptanır. Manyetik rezonans görüntülemede, 
T2 ağırlıklı görüntülerde düşük sinyalli bir 
hemosiderin rimi görülebilir. Büyük lezyon-
lar kemikte yeniden biçimlenme veya eroz-
yona neden olabilir. Görüntülemede, mik-
sopapiller ependimoma çok benzeyebilirler. 
Ayırıcı tanı için nükleer görüntüleme faydalı 
olabilir [10, 13].

Paragangliomalar genel olarak iyi huylu ve 
yavaş büyüme eğiliminde olsa da, büyüme pa-
ternleri değişebilir ve metastatik yayılım yapa-
rak daha agresif olabilirler [13]. 

Menenjiom 

Menenjiomlar, pediatrik yaş grubunda genel-
likle NF tip 2 ile ilişkilidir ve spinal menen-
jiomlu tüm çocuklarda bu tanı araştırılmalıdır. 
Pediatrik spinal tümörler içerisinde spinal me-
nenjiomların görülme sıklığı %4,3 oranında 
bildirilmiştir [14, 15]. Çocuklarda radyasyon 
tedavisinin menenjiomlar ile ilişkili olduğu iyi 
bilinmektedir. Pediatrik spinal menenjiomlar, 
genellikle daha agresif davranış, daha yüksek 
nüks oranı ve metastaz olasılığı gösteren berrak 
hücreli histolojik tiptedirler (WHO derece II). 
Spinal berrak hücreli menenjiomların nüks ora-
nı %80 iken, berrak olmayan hücre çeşitlerinin 
nüks oranı %4,8’dir [10].

Resim 6. A-C. Pleksiform nörofibrom. 16 yaşın-
da NF Tip 1 tanılı hasta. T2 yağ baskılı sagital 
(A), T2 sagital (B) ve T2 aksiyel (C) görüntüle-
rde, sol sakral bölgede, nöral foramenleri ve 
presakral-paravertebral alanları dolduran (A) 
(kalın beyaz oklar) ,nöral foramenler yoluy-
la spinal kanal anterior kesimine uzanan (B) 
(siyah oklar) hiperintens özellikte çok sayıda 
konglomere kitleler görülüyor. Kitlelerin santral 
kesimlerinde hipointens görünümde-hedef bul-
gusu- izleniyor (C) (ince uzun beyaz oklar).
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Menenjiomlar, BT’de izo-hiperdenstirler. 
Hiperdensite, bu lezyonların hücresel yapısını 
yansıtır, ancak kalsifikasyon varlığı da hiper-
densiteye neden olur. Hiperosteozis görülebilir 
ancak intrakraniyal formlardaki kadar yaygın 
değildir. Manyetik rezonans görüntülemede, 
T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde spinal kord ile 
izointens iyi sınırlı kitlelerdir. Kontrast tutu-
lumu değişkendir ve homojendir. İntrakranial 
menenjiomlarda görülen dural kuyruk bulgusu 
daha nadir görülür [1, 3, 10]. Tedavi cerrahidir. 
Komplet çıkarılmasına rağmen nüks oranı yük-
sektir [14].

Disontogenetik ve Non-Neoplastik 
Kitleler 

Araknoid kistler ve epidermoid-dermoid 
kistler, pediatrik olgularda spinal kanalda iz-
lenebilen nadir görülen yer kaplayan lezyon-
lardır. Bu lezyonlar arasında ayrım yapmak, 
klinik bulgular ve MR görüntüleme özellikle-
rindeki benzerlikler göstermeleri nedeniyle zor 
olabilir [16]. 

Dermoid ve epidermoid kistler, tüm spinal 
tümörlerin %1’inden azını oluşturan, gelişimsel 
ya da konjenital kökenli olabilen yavaş büyü-
yen benign tümörlerdir [17]. Dermoid- epider-
moid lezyonlar en sık alt lomber ve sakral sevi-
yelerde ortaya çıkar, ancak herhangi bir düzeyi 
de tutabilir. Dermoid ve epidermoid kitlelerin 
nadir görülen ancak bilinen yatrojenik nedeni, 
meningomyelosel öyküsü olan hastalarda der-
mal veya epidermal elemanların retansiyonu-
na bağlıdır. Yapısal olarak, dermoidler, dermal 
uzantıları (saç, ter bezleri ve sebase bezleri) içe-
ren skuamoz epitel ile çevrili kistik bir yapıya 
sahipken, epidermoidler, kütanöz ekleri bulun-
durmayan skuamoz epitel ile çevrilidir. Her iki 
lezyonun içindeki sıvı, çeşitli konsantrasyonlar-
da keratin bulunduran debris içerir, bu da kistik 
lezyonların yavaş yavaş genişlemelerine neden 
olur. Abse formasyonu ve kistin subaraknoid 
aralığa açılmasıyla kimyasal menenjit gelişimi 
komplikasyonları arasındadır [1]. 

Dermoid tümörler, T1 ağırlıklı görüntüle-
mede hiperintenstirler ve T2 ağırlıklı görüntü-
lemede hipointens veya hiperintens özellikler 

gösterir. Epidermoid tümörler, tüm sekans-
larda beyin omurilik sıvısı ile izointenstir ve 
difüzyon ağırlıklı görüntülemede hiperintens 
olup, bu özelliği ile araknoid kistlerden ayrı-
lırlar. Bununla birlikte, epidermoid tümörler 
T1 ağırlıklı görüntülemede bazen hiperintens 
izlenirler. Yağ baskılı T1 ağırlıklı sekans kulla-
nılmazsa, bu görünüm dermoid ve lipomlardan 
ayrımlarını zorlaştırır. Dermoid ve epidermoid-
ler, enfektif süreç yokluğunda kontrast tutulu-
mu göstermezler (Resim 7) [1, 3]. 

Nöroenterik kistler, embriyonik gelişimin 
üçüncü haftasında notokordun yanlış bölünme-
sinin sonucu olarak ortaya çıkan, gastrointesti-
nal veya solunum epitelindeki heterotopik hüc-
relerdir. Bu hücreler, ankiste olarak medüller 
kompresyona neden olabilirler [18]. Nöroente-
rik kistler çoğunlukla, spinal kanalın servikal ve 
torasik bölgesinde kordun anteriorunda bulunur 
ve nadiren lomber bölgede görülür [1, 19]. 
Kistik içeriğin farklılıkları nedeniyle, MRG'de 
değişken intensite gösterirler. Rapor edilen va-
kaların çoğunluğu, beyin omurilik sıvısına göre 
T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintensite 
sergilemesine rağmen, değişik görüntüleme 
spektrumları bildirilmiştir [20]. 

Spinal araknoid kistler, radikülopati, kord 
kompresyonu veya kanal darlığı semptomları-
na neden olabilen nadir lezyonlardır. Manyetik 
rezonans görüntülemede insidental olarak sapta-
nabilirler. Spinal araknoid kistler, %80 oranın-
da spinal kord dorsal kesiminde, %20 oranında 
ventral kesiminde yerleşim gösterir. Spinal kanal 
boyunca en sık torakal bölgede (%80) görülür-
ler. Torakal bölgeyi, servikal (%15) ve lomber 
(%5) spinal kanal izler [21]. Manyetik rezonans 
görüntülemede, araknoid kistlerin sinyali tüm 
sekanslarda BOS ile benzerdir (Resim 8).

Spinal lipomlar, spinal disrafizm ile ilişkili 
olup üç gruba ayrılırlar: lipomyelomeningosel, 
intradural lipom ve filum terminalenin fibroli-
pomu. Genellikle spinal kordun dorsalinde yer 
alırlar. Kitle etkisine neden olacak kadar boyut 
artışı gösterdiklerinde nörolojik defisite neden 
olurlar [22]. Bilgisayarlı tomografide -50 ve 
-150 HU aralığında, T1 ve T2 ağırlıklı MR in-
celemelerinde hiperintens, yağ baskılı sekans-
larda hipointens görülürler [23].
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EKSTRADURAL KİTLELER 

Ekstradural kitleler çocukluk yaş grubu spi-
nal kitlelerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturur-
lar. Ekstradural spinal tümörler, epidural mesa-
feden, vertebra kemik ve kıkırdak dokusundan 
veya paravertebral dokulardan kaynaklanabilir. 
Çocuklarda genellikle sırt ağrısı ve miyelora-
dikülopati şikayetleri olur. Manyetik rezonans 
görüntüleme, tümörün ekstradural yumuşak 
doku bileşenlerini, kemik iliği infiltrasyonunu 
ve myelopatiyi gösterirken; BT, lezyonun oste-
olitik veya osteosklerotik yapısını ve kemiğin 
tutulum derecesini tespit eder [1].

Epidural Metastazlar 

Gelişen cerrahi teknikler ve kemoterapötik ajan-
lar sayesinde malignitesi bulunan çocukların yaşam 
ömrü uzamakta ancak zaman zaman epidural me-
tastazlar oluşmaktadır [24]. Epidural metastaz ya-
pan tümörler sıklık sırasına göre; Ewing sarkomu, 
osteosarkom, nöroblastom, rabdomiyosarkom, Ho-
dgkin dışı lenfoma, germ hücreli tümörler, lösemi, 
Wilms tümörü ve hepatoblastomdur [3, 25].

Lenfoma ve Lösemi 

Spinal tutulum genellikle yaygın hastalık 
durumunda ortaya çıkar, ancak literatürde pri-

Resim 7. A-C. Dermoid tümör. 15 yaşında olgu. L1-
L2 düzeyinde spinal kanalda T1 ağırlıklı sagital 
görüntüde (A) heterojen hipointens, yağ baskılı 
T2 ağırlıklı (B) ve T2 ağırlıklı (C) görüntülerde 
heterojen hiperintens düzgün konturlu, intra-
dural ekstramedüller yerleşimli kitle izleniyor. 
Kitle superior kesiminde T1 ağırlıklı (A) ve T2 
ağırlıklı (C) görüntülerde hiperintens izlenen, 
yağ baskılı T2 ağırlıklı (B) görüntüde baskılanan 
yağ komponenti görülüyor (beyaz oklar).
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mer spinal lenfoma raporları da bildirilmiştir. 
Lenfoma ve lösemi spinal tutulumu sıklıkla 
kemik iliği infiltrasyonu şeklinde görülür. Bu 
tutuluma epidural veya paravertebral yumuşak 
doku metastazları eşlik edebilir. Ayrıca kemik 
metastazları ve leptomeningeal metastazlar da 
oluşabilir. Hematolojik malignitenin diğer bir 
görülme şekli, granülositik sarkom ya da diğer 
bir ismiyle kloromadır. Granülositik sarkom, 
ekstramedüller alandaki primitif myeloid kök 
hücrelerinin oluşturduğu fokal solid tümördür. 
Sıklıkla AML hastalarında görülür. Myeloid 
kök hücrelerinin epidural yağ mesafesini infilt-
re eden solid tümörüdür. Bu tümörler MRG'de, 
T1 de izo-hiperintens,T2’de izo-hipointens 
olup belirgin kontrast madde tutarlar ve akut 
difüzyon kısıtlaması gösterirler. Spinal korda 
bası etkisi oluşturabilir. Tedavide kemoterapi 
öncelikli olup akut spinal kord basısı varsa cer-
rahi düşünülebilir (Resim 9) [1, 3, 25]. 

Nöroblastom ve Ganglionöroblastom 

Nöroblastom, infantil dönem ve çocukluk 
çağında en sık görülen ekstrakranial solid ma-
lignitedir. Pediatrik popülasyonda en sık spinal 
kord basısı nedenidir [1, 3, 26]. Tümör, sempa-
tik sinir sistemi boyunca herhangi bir yerden 
kaynaklanabilir. Sıklıkla, paraspinal alandan 

intervertebral foramen aracılığıyla spinal kana-
la uzanır. İnfantlarda torasik ve servikal tümör-
ler daha sık görülürken, daha büyük çocuklar-
da abdominal tümörler daha sık görülür [25]. 
Bilgisayarlı tomografi, tümoral kalsifikasyonu 
saptamada yararlıdır. Manyetik rezonans gö-
rüntüleme, tipik halter (“dumb-bell”) şeklin-
deki epidural yayılmayı değerlendirmek için 
en uygun yöntemdir. Büyük lezyonlar, kistik 
nekroz ve kanama gösterebilir. Manyetik rezo-
nans görüntülemede kalsifikasyon, nekroz ve 
hemorajik içeriğe bağlı değişken sinyal özel-
likleri görülebilir. Belirgin kontrast tutulumu 
gösterirler. Difüzyon ağırlıklı serilerde difüz-
yon kısıtlarlar [1,3]. Öncelikli tedavi seçene-
ği kemoterapidir. Spinal basısı olan olgularda 
laminektomiyle dekompresyon cerrahisi düşü-
nülmelidir (Resim 10) [3, 26]. 

 Hemanjiom 

Hemanjiomlar en sık görülen benign spinal 
tümörler olup genellikle insidental olarak sapta-
nır ve %1’den azı semptomatiktir [27]. Agresif 
davranış gösteren hemanjiomlar, kemikte eks-
pansiyon ve epidural uzanıma yol açarak spi-
nal kord ve sinir kökü basısına yol açabilir [1]. 
Radyolojik olarak, kalınlaşmış kemik trabekül-
leri direkt grafide vertikal çizgilenmeler şeklin-

Resim 8. A, B. Araknoid kist. 15 yaşında olgu. T10-L2 arasında, spinal kanal posterior kesiminde, spinal kordu 
anteriora doğru deplase eden, Sagital T1 ağırlıklı (A) ve T2 ağırlıklı (B) ağırlıklı görüntülerde BOS ile izoin-
tens kistik oluşum izleniyor (beyaz oklar)
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de görülür. Aksiyel BT incelemede bu alanlar 
benekli patern görünümünde izlenir (polka dot 
işareti). Manyetik rezonans görüntülemede, yağ 
komponenti nedeniyle sıklıkla T1 ve T2 ağır-
lıklı sekanslarda yüksek sinyallidir. Bazıları T1 
ağırlıklı sekanslarda düşük sinyalli olabilir ve 
bu lezyonlar agresif olmaya daha eğilimlidir. 
Kontrastlı görüntülerde lezyonun vaskülaritesi 
nedeniyle kontrast tutulumu sergilerler. T1 ağır-
lıklı sekanslarda hipointens olan lezyonlar daha 
belirgin kontrast tutar [13, 24]. 

Osteoid Osteom ve Osteoblastom 

Osteoid osteom, sıklıkla vertebral pedikül, 
lamina ve fasetlerinde görülen vasküler, oste-
oblastik benign tümöral lezyondur. Osteoid os-
teomlarda lezyon çevresinde paravertebral ala-
na da uzanabilen reaktif enflamatuar yumuşak 
doku kitlesi görülebilir [25]. Osteoblastomlar 
ise osteoid osteomlar ile aynı histolojik özel-
liklere sahiptirler, ancak 1-2 cm’den büyük bo-
yutta olmaları ve daha agresif olmaları ile oste-

Resim 9. A-D. Spinal granülositik sarkom (AML). 13 yaşında olgu. Koronal (A), sagital (B) ve aksiyel 
(C, D) T2 ağırlıklı görüntülerde bilateral torakal (A, C), üst lomber (B) ve alt lomber (D) vertebra 
seviyelerinde, paravertebral yerleşimli, komşu nöral foramenlere ve spinal kanal içerisinde epidural 
mesafeye uzanım gösteren, düzgün konturlu, izo-hiperintens yumuşak doku kitleleri izleniyor (be-
yaz oklar)
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oid osteomlardan ayrılırlar. Osteoid osteomlara 
benzer şekilde, özellikle vertebral kolonunun 
posterior elemanlarını etkilerler [24]. Osteob-
lastomlar kemikte destrüksiyona yol açabilir, 
spinal kanala bası ve kord kompresyonuna 
yol açabilecek yumuşak doku komponentleri 
içerebilirler [1, 3, 13]. Osteoid osteomlarda ni-
dus, BT’de yuvarlak, hipodens alan ve çevre-
leyen hiperdens sklerotik halka olarak görülür. 
Manyetik rezonans görüntülemede nidus, T2 
ağırlıklı görüntülerde hiperintens ve kontrastlı 
sekanslarda belirgin kontrast tutar; çevreleyen 
osteosklerotik komponent hipointens izlenir. 
Osteoid osteomların küçük boyutları nedeniy-
le MRG’nin lezyon saptamadaki sensitivitesi 
yüksek değildir [1]. Osteoblastomlar, BT’de 

değişen derecelerde matriks mineralizasyonu 
içeren litik ekspansil lezyonlar şeklinde görü-
lürler. Manyetik rezonans görüntülemede, T1 
ve T2 ağırlıklı sekanslarda heterojen sinyal 
özelliği gösterirler [24]. Osteoid osteom ve os-
teoblastomlardaki lezyon çevresindeki yumu-
şak doku komponentleri MRG’de net bir şekil-
de görüntülenir (Resim 11) [1, 3, 13]. 

Anevrizmal Kemik Kisti 

Anevrizmal kemik kistleri, ince duvarlı kanla 
dolu kistik kaviteler içeren, sıklıkla 30 yaş ve 
altındaki hasta grubunda görülen, neoplastik 
olmayan lezyonlardır [25]. Spinal anevrizmal 
kemik kistlerinin yaklaşık %75’i alt torasik 

Resim 10. A-C. Nöroblastom. 2,5 yaşında olgu. T2 
ağırlıklı sagital (A), Kontrastlı T1 ağırlıklı sagital 
(B) ve aksiyel (C) görüntülerde T1-T6 vertebralar 
düzeyinde, sağ paravertebral alanda yerleşimli,
komşu nöral foramenlere uzanım gösteren ve
nöral foramenleri genişleten (kısa beyaz oklar),
T2 ağırlıklı görüntüde izo-hiperintens (A), kon-
trastlı T1 ağırlıklı görüntülerde yoğun kontrast-
lanma gösteren (B, C), komşu kostaları destrük-
te eden kitle (C) (uzun beyaz ok) görülüyor
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ve lumbosakral vertebralardan kaynaklanır-
ken, geri kalan %25’i servikal vertebralardan 
kaynaklanır. Genellikle nöral arktan (pedikül 
ve lamina) kaynaklansalar da vertebra korpu-
suna ve hatta disk mesafesini geçerek komşu 
vertebra seviyesine de uzanabilir. Bu osteolitik 
lezyonlar pıhtılaşmamış kan içeren, birbiri ile 
birleşme eğilimi gösteren lokülasyonlar içerir. 
Hastalar sıklıkla myelopati veya radikülopatiye 
bağlı lokalize ağrıdan şikayet ederler. Bilgisa-
yarlı tomografide lezyon, ince, kalsifiye sep-
talarla ayrılmış multikistik boşluklardan olu-

şur. Manyetik rezonans görüntülemede sinyal 
intensitesi, kist içerisinde yer alan hemorajik 
komponentlere bağlı olarak değişkendir. Çok 
sayıda dependan intralezyonel sıvı-sıvı seviye-
lenmeleri anevrizmal kemik kisti için oldukça 
karakteristiktir [1, 3, 13].

Eozinofilik Granülom 

Eozinofilik granülom, Langerhans hücreli 
histiyositozun iskelet sisteminde meydana ge-
tirdiği lezyonlardan oluşan tutulum şeklidir. 

Resim 11. A-D. Osteoblastom. 10 yaşında olgu. Sakrumda S2- S4 vertebralar düzeyinde, posterior 
kesimde, BT’de litik ekspansil özellikte (A) (beyaz ok), aksiyel kontrastlı T1 ağırlıklı (B), kontrastsız 
sagital T1 ağırlıklı (C) ve sagital kontrastlı T1 ağırlıklı (D) görüntülerde spinal kanala uzanan ve 
kanalı dolduran kitle görülüyor. Kitlede ve çevre dokularda yoğun kontrastlanma izleniyor (B, D).  
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Langerhans hücreleri içeren granülomatöz lez-
yonların varlığı ile karakterize edilen birçok 
farklı durumu kapsar. Pik insidansı 1-3 yaş ara-
sındadır. Sırt ağrısı ve nörolojik defisitlere ne-
den olabilir. Spinal vertebral tutulum, kalvarial 
kemiklerden sonra ikinci sık lokalizasyonudur. 
Omurgada sıklık sırasına göre servikal, torakal 
ve lomber vertebralar tutulur. Çocuklarda en 
sık olarak vertebra kollapsına (vertebra plana) 
neden olur. Bilgisayarlı tomografide farklı de-
recelerde vertebral kollapsa yol açan osteolitik 
lezyonlar şeklinde görülür. Direkt grafiler ve 
BT taramaları sklerotik kenar veya vertebra 
plana olmaksızın bulunan litik lezyonu göste-
rebilir. Manyetik rezonans görüntülemede lez-
yonlar genellikle T1 ve T2 ağırlıklı sekanslarda 
hipointens olarak görülür. Kontrastlı serilerde 
lezyon ve komşu yumuşak doku komponentle-
rinde kontrast tutulumu izlenir. Ayrıca anterior 
epidural mesafedeki yumuşak doku kompo-
nentinin spinal kanala bası etkisi MRG ile net 
bir şekilde gösterilebilir (Resim 12) [1, 3, 24]. 

 Osteosarkom 

Primer spinal osteosarkomlar nadirdir. Os-
teosarkomların sadece %4’ü omurgayı tutar. 

Spinal osteosarkom ayırıcı tanısında osteob-
lastom yer alır. Osteoblastomlar, posterior ele-
manlardan köken alıp vertebra korpusuna doğru 
uzanırken, spinal osteosarkomlar, vertebra kor-
pusunda yerleşim gösterir ve posterior eleman 
tutulumu daha ileri dönemlerde görülür. En sık 
lomber vertebralarda ve sakrumda izlenirler [1, 
24]. Olguların büyük bir çoğunluğunda direkt 
grafide, vertebrada osteoblastik veya osteolitik 
görünüm bulunur. Pür litik osteosarkom paterni, 
telanjiektatik osteosarkomda görülebilir. Bilgi-
sayarlı tomografi litik lezyonların mineralizas-
yon paternini değerlendirmede direkt grafiye 
göre üstünlük gösterir. Kortikal destrüksiyonun 
değerlendirilmesinde BT, hem direkt grafi, hem 
de MRG’den daha faydalıdır. Manyetik rezo-
nans görüntülemede nonspesifik sinyal özel-
likleri olabilir. Yoğun mineralizasyon, tüm se-
kanslarda hipointenstir. Sıvı-sıvı seviyelenmesi, 
telanjiektatik osteosarkomda bulunabilir. Anev-
rizmal kemik kistinin aksine, sıvı dolu hemora-
jik kavitelerin çevresinde kalın, solid, nodüler 
yumuşak doku komponentleri bulunur ve daha 
agresif paterndedir. Kemikte ekspansil remodel-
ling, periost reaksiyonu, korteks destrüksiyonu, 
eşlik eden yumuşak doku kitlesi ve patolojik 
fraktür görülebilir [24, 28].

Resim 12. A, B. Eozinofilik granülom. 5 yaşında olgu. Sagital T2 ağırlıklı (A) ve kontrastlı sagital T1 
ağırlıklı (B) ağırlıklı görüntülerde C6 vertebra korpusunda belirgin yükseklik kaybı (uzun beyaz ok) 
ve çevresinde kontrastlanan yumuşak doku komponenti  (kısa beyaz ok) izleniyor. Bu seviyede kom-
prese vertebra ve yumuşak doku komponentinin tekal keseye önden bası etkisi oluşturduğu görü-
lüyor (A, B).

A B

E
Ğ

İT
İC

İ 
N

O
K

TA

420 Bilgici ve Karabağ



Ewing Sarkomu ve Primitif 
Nöroektodermal Tümörler 

Ewing sarkomu, primitif nöroektodermal tü-
mör ve Askin tümörü benzer histogenetik özel-
liklere sahip küçük yuvarlak hücreli tümörlerdir. 
Patolojik ve radyografik olarak PNET neredeyse 
Ewing sarkomu ile aynıdır. İki lezyonu ayırt et-
mek için immünohistokimyasal çalışma gerek-
lidir. Ewing sarkomu; kemik ve yumuşak doku-
lardan, PNET; nöroektodermal diferansiasyon 
gösteren yumuşak dokulardan, Askin tümörü; 
toraks duvarından köken alır. Ewing sarkomla-
rın yaklaşık %5’i omurgada, tipik olarak sak-
rumda, ardından lomber ve torasik omurgada or-

taya çıkar [29]. Ewing sarkomu, çocuklarda ve 
ergenlerde osteosarkomdan sonra ikinci en sık 
primer malign kemik tümörüdür. En sık, 10-15 
yaş grubunda görülür. Tümör, omurga kemik-
lerinden (primer) veya ekstraskeletal bölgeden 
(paraspinal bölge veya epidural boşluk) kaynak-
lanarak sekonder olarak omurgayı tutabilir [25]. 
Direkt grafi ve BT’de, sklerotik ve kalsifik de-
pozitler içeren permeatif osteolitik kitle şeklinde 
izlenir. Vertebra korpusunda kollaps gelişebilir. 
Bilgisayarlı tomografi ve MRG’de perivertebral 
belirgin yumuşak doku komponenti mevcuttur. 
Ekstradural uzanım ve tekal kese basısı, MRG 
inceleme ile ortaya konur. Kitle, T1 ve T2 ağır-
lıklı sekanslarda izo-hipointenstir, kontrast tutu-
lumu değişkendir [1, 3]. 

Resim 13. A-C. Pott hastalığı. 3,5 yaşında olgu. 
Servikal bölgede C5 vertebra korpusunu tutan, 
öne ve arkaya doğru uzanımı bulunan, sagital 
T1 ağırlıklı görüntüde (A) izo-hipointens, T2 
ağırlıklı görüntüde (B) heterojen hiperintens, 
kontrastlı T1 ağırlıklı görüntüde (C) belirgin 
çevresel kontrastlanmanın izlendiği iğ şeklinde 
kitlesel lezyon (Pott absesi) görülüyor. Kitle spi-
nal kanalı anteriordan daraltarak spinal korda 
belirgin bası bulgularına ve myelomalazik sinyal 
artışına (uzun beyaz ok) yol açmakta, anterior-
da ise hava sütununu posteriordan daraltmak-
tadır (kısa beyaz ok).
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Sakrokoksigeal Teratom 

Sakrokoksigeal teratomlar, yenidoğan döne-
minin en sık görülen solid tümörüdür. Koksi-
geal bölgedeki Hensen lenf nodundaki totipo-
tent hücrelerden köken alırlar. Sakrokoksigeal 
teratomların büyük çoğunluğu (yaklaşık üçte 
ikisi) benigndir [30-32]. Benign sakrokoksige-
al teratomlar, malign dejenerasyon gösterebilir. 
Benign lezyonlar olmalarına rağmen cerrahi 
rezeksiyon sonrasında rekürrens gelişebilir. 
Lokalizasyonlarına göre 4 tipi mevcuttur; Tip 
1’de tamamı pelvis dışı eksternal yerleşim, Tip 
2’de tamama yakın eksternal yerleşim, Tip 3’te 
tamama yakın intrapelvik yerleşim, Tip 4’te 
tamamen presakral internal yerleşim gösteren 
kitle şeklinde görülürler [32]. Benign sakro-
koksigeal teratomlar, kistik komponent, kal-
sifikasyon, belirgin yağ komponenti içerirken 
malign sakrokoksigeal teratomlarda, sıklıkla 
kitle içine hemoraji ve/veya nekroz bulunur. 
Görüntüleme bulguları lezyon içeriğine göre 
farklılık gösterir [33]. Tedavi cerrahidir. Rekü-
rensi önlemek için kitleyle birlikte koksiksin de 
çıkarılması gerekmektedir [34].

Spinal Tüberküloz (Pott Hastalığı) 

Spinal tüberküloz, sıklıkla akciğer veya ge-
nitoüriner sistemdeki primer enfeksiyonun 
hematojen yayılım yoluyla sekonder olarak 
spinal bölgeyi tutmasıyla gelişir. Spinal tüber-
küloz tüm spinal düzeylerde görülebilse de en 
sık torakolomber bölgeyi tutar [35]. Günümüz-
de MRG, spinal tüberküloz şüphesi bulunan 
olgularda öncelikle tercih edilen görüntüleme 
yöntemidir. Erken dönem hastalığın ve enfek-
siyonun yaygınlığının değerlendirilmesinde, 
kemik tutulumunun yanı sıra yumuşak doku 
ödemi ve şişliğinin gösterilmesinde faydalıdır 
[36]. Omurgadaki enfeksiyonun primer odağı, 
vertebra gövdesi veya arka elemanları olabilir. 
Vertebra gövdesi tutulumunun üç ayrı paterni 
bulunur; paradiskal, anterior, santral lezyonlar. 
Paradiskal tutulum, spinal tüberkülozun en sık 
görülen paternidir. İntervertebral diskler kom-
şuluğunda görülür ve disk mesafesinde daral-
mayla sonuçlanır. Manyetik rezonans görüntü-

lemede end platolarda T1 ağırlıklı incelemede 
hipointens, T2 ağırlıklı incelemede hiperintens 
görünüm ve paraspinal veya epidural abseler 
gelişebilir. Anterior tutulumda, anterior longi-
tudinal ligaman altında subperiostal tutulum 
bulunur. Manyetik rezonans görüntülemede, 
diskler korunmuş olup, subperiostal abse ve 
tüberküloz osteomyelitini temsil eden mul-
tipl vertebra segmentlerini kapsayan anormal 
sinyal karakteristikleri izlenir. Vertebra plana 
görünümüne neden olan vertebral kollaps ge-
lişebilir. Posterior elemanların tüberküloz tu-
tulumu oldukça nadirdir. Manyetik rezonans 
görüntülemede kemik erozyonu ve abse görü-
lebilir (Resim 13) [35]. 

SONUÇ 

Pediatrik spinal kitleler geniş bir spektrum 
içerisinde değerlendirilir. Kontrastlı MRG, 
spinal kitlelerin değerlendirilmesinde primer 
inceleme yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi, 
özellikle spinal kemik lezyonlarını değerlen-
dirmede değerlidir. Hasta yaşı ile birlikte kitle 
lokalizasyonu, görüntüleme özellikleri ayırıcı 
tanıda yardımcıdır. Tüm spinal kitlelerde rad-
yolojik olarak kitlenin uzanımının, spinal kord, 
spinal kanal ve çevre dokuların tutulumunun 
ayrıntılı değerlendirilmesi tedavi yönetimi açı-
sından önemlidir. 
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Sayfa 407
Spinal astrositomlar, çocuklarda en sık görülen spinal kord tümörleridir.

Sayfa 408
Ependimomlarda tümöral kitlede hemoraji varlığı, kitlenin çevresinde  T2 ağırlıklı MR'da hipointens 
hemosiderin rimi gelişmesine neden olur (‘’cap sign’’ bulgusu) ve vakaların yaklaşık %20-33’ünde 
izlenir.

Sayfa 411
İntradural ekstramedüller metastazlar nadir olmalarına rağmen, pediatrik yaş grubunda görülen en 
yaygın intradural ekstramedüller neoplazilerdir. Pediatrik popülasyonda, leptomeningeal metastazlar 
genellikle primer beyin tümörlerinden kaynaklanır (drop metastaz).

Sayfa 411
Nörofibromlar sinir köklerini sarar ve infiltre ederken, şıvannomlar asimetrik büyüme paternleri ne-
deniyle sinir köklerini deplase ederler.

Sayfa 411
Nörofibromlarda, yoğun santral kollajen stromaya bağlı olarak santral T2 hipointensitesi izlenebilir 
ve bu görünüm -hedef işareti- olarak adlandırılır.

Sayfa 420
Spinal osteosarkom ayırıcı tanısında osteoblastom yer alır. Osteoblastomlar, posterior elemanlardan 
köken alıp vertebra korpusuna doğru uzanırken, spinal osteosarkomlar, vertebra korpusunda yerleşim 
gösterir ve posterior eleman tutulumu daha ileri dönemlerde görülür.
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1. Pediatrik yaş grubunda en sık görülen intramedüller tümör hangisidir?
a. Astrositom
b. Ependimom
c. Hemanjioblastom
d. Gangliogliom
e. Teratom

2. Manyetik rezonans görüntülemede T2 ağırlıklı sekansta intramedüller tümöral kitlede “cap
sign” bulgusu görülmesi öncelikle hangi tanıyı düşündürmelidir?
a. Astrositom
b. Ependimom
c. Şıvannom
d. Nörofibrom
e. Gangliogliom

3. Aşağıdaki intradural ekstramedüller yerleşimli kitlelerden hangisinde difüzyon kısıtlaması ti-
piktir?
a. Araknoid kist
b. Dermoid kist
c. Nöroenterik kist
d. Epidermoid Kist
e. Lipom

4. Aşağıda spinal kitleler ve eşlik eden sendromlar ile ilgili olarak hangi eşleştirme yanlıştır?
a. Menenjiom-NF2
b. Hemanjioblastom -  vonHippel Lindau Sendromu
c. Pleksiform nörofibrom- NF1
d. Şıvannom-NF2
e. Astrositom-NF2

5. Pediatrik yaş grubunda en sık vertebra plana yapan neden aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eozinofilik granulom
b. Ewing sarkom
c. Lenfoma
d. Metastaz
e. Lösemi

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