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Baş ve boyun bölgesi, içerdiği çok sayıda 
anatomik yapı, boşluklar ve kanserlerin potan-
siyel yayılım alanları nedeni ile gerek tanısal 
gerekse de sağaltım sonrası izlem anlamında 
zor bir bölgedir. Uygun değerlendirme için, 
anatomik oluşumların normal radyolojisinin, 
yanıltıcı görünümlerin ve patolojik durumlar-
daki bulguların bilinmesinin yanı sıra, uygun 
radyolojik yöntemin doğru teknik parametre-
lerle elde edilmesi ve takiplerde de aynı yön-
temlerin ve parametrelerin kullanılması büyük 
önem taşır.

Bu yazıda, baş boyun bölgesinin kanserleri-
nin tanı ve izleminde kullanılabilecek güncel 
radyolojik yöntemlere ait teknik detaylar ele 
alınmakta, rutin incelemeler dışında ileri gö-
rüntüleme yöntemlerine ait bilgiler verilmekte 
ve potansiyel gelişmelere ait öngörüler payla-
şılmaktadır. 

Baş boyun bölgesi, belirtildiği gibi çok sa-
yıda anatomik yapı ve boşluklar içerdiğinden 
yazıda da bu bölgelere ait alt başlıklar şeklinde 
sunum tarzı benimsenmiştir.

 Kafa Tabanı Görüntüleme 

İntrakranyal ve ekstrakranyal yapıları ayıran, 
temelde kemik bileşenler içeren bir bölgedir. 
Foramenler ve bunlardan geçen oluşumlar ana-
tomik yapıyı karmaşık hale getirir. Temelde ke-
mik yapılar bulunması ve foramenler içermesi 
nedeni ile ana görüntüleme yöntemi bilgisayar-
lı tomografi (BT)’dir [1]. Kitle lezyonlarının 
kafa tabanı invazyonu sağaltım kararını ve cer-
rahi yaklaşım şeklini önemli ölçüde etkileye-
bilir. Bu nedenle değerlendirmede çoğunlukla 
BT ile birlikte MRG de kullanılır. Kafa tabanı-
nın BT tetkikinde kesit kalınlığı 0,5-0,625 mm 
olacak şekilde volümetrik tarama protokolü ile 
elde edilir. Görüntü alanı (Field of view, FOV) 
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21-24 cm arasında olmalıdır. Kesitler olası in-
vazyonlar ve intrakranyal uzanımların değer-
lendirilmesi için supraklavikuler bölgeden sup-
rasellar alana dek olan bölgeyi içermelidir [2]. 

Kafa tabanının Manyetik Rezonans (MR) in-
celemesinde kesit kalınlığı 3 mm, kesitler arası 
boşluk (interslice gap) 1 mm ve altında olma-
lıdır. Sagittal düzlemde T2, aksiyel düzlemde 
T1, T2 ve difüzyon ağırlıklı görüntüler rutin-
de yer alabilir. Tüm baş-boyun bölgesi MRG 
tetkiklerinde kontrast öncesi T1 sekansların 
mutlaka yer alması ve bu sekansta yağ baskı-
sı yapılmaması gerekir. Bu sekans, tercihen 
transvers düzlemde olmalıdır. Yağ planları, 
anatomik boşluklar ve invazyon değerlendirme 
açısından çok önemli bir sekanstır. Kontrast 
öncesi T2A sekanslara yağ baskısı yapılmalı ya 
da STIR (short tau inversion recovery) sekans-
lar eklenmelidir. Bu kesitler koronal düzlemde 
olabilir. Birçok klinik durumda, özellikle ma-
lignensilerde kontrast madde verilmesi gerekir. 
Gadolinyumlu kontrast maddeler 0,1 mmol/kg 
dozunda verilir. Kontrast sonrası aksiyel, koro-
nal ve gerekirse sagittal düzlemde yağ baskılı 
T1A sekanslar elde edilir [2]. 

 Orbital Görüntüleme 

En çok kullanılan yöntemler ultrasonogra-
fi (US), Doppler US, Bilgisayarlı Tomografi 
(BT) ve MR’dır. US incelemesi orbitada, li-
neer dizilimli yüksek frekanslı (7.5-13 MHz) 
problar ile ve mümkünse steril jel kullanılarak 
yapılmalıdır [3]. Uygulamada kompresyondan 
olabildiğince kaçınmak önemlidir. US’nin en 
önemli avantajı iyonizan radyasyon içermeme-
si, dinamik inceleme yapılabilmesi ve Doppler 
ile birlikte kitlelerin vasküleritesini de değer-
lendirmeye izin vermesidir (Resim 1). Özellik-
le malign melanom gibi kitlelerde, lezyon içi 
vasküleritenin artmış olması, arteryel sinyaller 
alınması önemli bir bulgudur. Ön kamara, re-
tinal-skleral yüzey, iris düzlemi gibi alanlarda 
BT ve MRG’ye göre daha detaylı bilgi alınabi-
lir. Vitröz boşluk ve ön kamaradaki sıvı içeriği 
ve patolojik durumlar (hemoraji gibi) daha net 
değerlendirilir. Ancak çoğu durumda orbitanın 
tamamını değerlendirmede US tek başına ye-

terli değildir. BT veya MR, birçok olguda de-
ğerlendirmede gereklidir ve bazen her ikisine 
birden ihtiyaç duyulabilir. 

Orbitanın BT incelemesi özellikle travma 
olgularında ilk aşamada yapılması gereken 
tetkiktir. Bu olgularda özellikle metalik ya-
bancı cisim varlığının tespit edilmesi MR in-
celemesini kontrendike hale getirebilir. Ayrıca 
malignite olgularında kemik yapılarda yıkım 
ve invazyon, foraminal yapılarda erozyon gibi 
bulgular da BT ile daha iyi değerlendirilir.

Orbita BT’de kesit kalınlığı 0,5-0,625 mm, 
orbita tavan ve tabanını içerecek şekilde ak-
siyel düzlemde infraorbitomeatal çizgiye pa-
ralel olarak volümetrik tarama şeklinde elde 
edilir. FOV 14-17 cm arasında olmalıdır. 
Daha sonra bu görüntülerden koronal ve sa-
gittal, gerekirse de oblik düzlemlerde, kemik 
ve yumuşak doku algoritmalarında multipla-
nar reformat (MPR) görüntüler oluşturulur. 
Tetkikte BT doz indeksi (CTDIvol) 20 mGy 
civarındadır. Kontrast madde gerekirse 1 mL/
kg non-iyonik iyotlu kontrast madde maksi-
mum hacim 80-100 mL olacak şekilde veri-
lir. Otomatik enjeksiyon kullanılıyorsa hız 2 
mL/s olabilir [2]. 

Orbitanın MR tetkikinde hastanın tetkik hak-
kında bilgilendirilmesi, göz hareketlerinden 
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Resim 1. Oküler malign melanomlu olguda göz ult-
rasonografisinde retinal yüzeyden vitröz boşluğa 
uzanım gösteren düzensiz şekilli kitle lezyonu iz-
leniyor (oklar).



özellikle kaçınmasının söylenmesi ve varsa göz 
makyajının temizletilmesi önemlidir. Aksiyel 
düzlem: Tüm orbital kaviteyi, kavernöz sinüs-
leri ve ponsu kapsayacak şekilde, optik sinire 
paralel olmalıdır. Koronal düzlem: Genel orbita 
değerlendirmesinde her iki orbitadan simetrik 
geçen koronal düzlem tercih edilmedir. Kesit-
ler anteriorda korneadan başlamalı ve posteri-
orda ponsu kapsamalıdır. Sagittal düzlem: Her 
orbitadan ayrı ayrı optik sinire paralel sagital 
oblik görüntüler elde edilir. Bu kesitlerde kesit 
kalınlığı 3 mm, kesitler arası boşluk (interslice 
gap) 1 mm ve altında olmalıdır. Kontrast önce-
si T2A sekanslara yağ baskısı yapılmalı ya da 
STIR (short tau inversion recovery) sekanslar 
eklenmelidir. Birçok klinik durumda, özellik-
le malignensilerde kontrast madde verilmesi 
gerekir. Gadolinyumlu kontrast maddeler 0,1 
mmol/kg dozunda verilir. Kontrast sonrası T1A 
sekanslara yağ baskılama tekniği uygulanmalı-
dır. Çoğu durumda intrakranyal uzanım, dural 
tutulum gibi bulgular eşlik edebileceğinden be-
yin kesitlerinin de (en azından aksiyel T2 ve 
kontrast sonrası T1) eklenmesi önerilir [2]. Kit-
lelerin ayırıcı tanısında difüzyon MR’ın katkısı 
olabilir, bu nedenle sekans olarak eklenmesi 
önerilir. Difüzyon MR’da özellikle lenfoma 
gibi patolojiler kısıtlı difüzyon gösterir [4]. 
Apse, mukosel gibi patolojilerde de sıvı içeriği 
difüzyon kısıtlanması gösterebilir. 

Orbitadaki patolojik durumların spektrumu 
oldukça geniştir ve bazı inflamatuar durumları 
malign süreçlerden ayırmak kolay olmayabilir. 
Örneğin; idiopatik orbital inflamatuar hastalık 
ve lenfoma ayrımı gibi. Bu yüzden, görüntü-
leme bulgularına ek olarak lezyonların izlemi, 
sağaltıma (steroid) yanıt şeklinin değerlendiril-
mesi ve bazı durumlarda da doku tanısı eldesi 
gerekebilir. 

 Suprahiyoid ve İnfrahiyoid Boyun 
 Görüntüleme 

Özellikle suprahyoid bölge anatomik olarak 
komplekstir, ancak fasial planları ve boşlukları 
sistematik olarak organize ederek değerlendir-
mek gerekir. 

Bu bölgenin görüntülenmesinde BT ve MR 

kullanılabilir. Boyun BT tetkikinde suprahiyo-
id bölgede; gantri açıklığı sert damağa paralel 
olmalıdır. Diş dolgusu olan hastalarda, ışın 
sertleşmesi artefaktlarından korunmak için açı 
başlangıçta damağa paralel seçilip sonra de-
ğiştirilebilir. Oral kavite, dil tümörlü olgularda 
da artefaktlardan kurtulmak için ağız açılarak 
farklı açıda inceleme planlanabilir. Ayrıca buk-
kal tümörler başta olmak üzere tüm oral kavite 
tümör olgularında (hasta koopere ise) ağız şişi-
rilerek inceleme denenebilir. İnceleme sfenoid 
sinüs de dahil olmak üzere kafa tabanından to-
raks girimine kadar olan bölgeyi kapsamalıdır. 
FOV 25-30 cm, kesit kalınlığı da 0,9-1,0 mm 
olarak ayarlanır. Kontrendikasyonu olmayan 
her hastaya intravenöz kontrast verilmelidir. 1 
ml/kg iyotlu non-iyonik kontrast madde, terci-
hen otomatik enjektör vasıtasıyla, intravenöz 
yolla, 3 ml/sn hızında verilir. Dinamik çalışma-
lar dışında gecikme zamanı 60 saniyenin üze-
rinde tutulmalıdır [2].

Laringeal yapıların BT tetkikinde, glottisin 
ve piriform sinüslerin daha iyi değerlendiril-
mesi için “i” sesi çıkarılması ve Valsalva ma-
nevrası esnasında görüntülerin elde edilmesi 
tercih edilebilir. Ses çıkarma manevrası ile vo-
kal kordların mediale hareketliliği, glottik kit-
leler; Valsalva ve modifiye Valsalva teknikleri 
ile de piriform sinüslere ait lezyonlar daha net 
izlenebilir. Piriform sinüsler için pipete üfletme 
esnasında da görüntü elde edilebilir [5].

Bu bölgenin MR tetkikinde de; inceleme 
kafa kaidesinden toraks girimine kadar olan 
bölgeyi kapsamalıdır. Boyun bölgesinde ak-
siyal plan kesitler hiyoid kemiğe ya da C4-5, 
C5-6 disk aralıklarına paralel şekilde ayarlanır. 
Kesit kalınlığı 3 mm tercih edilir. FOV 18-20 
cm seçilir. Aksiyel düzlemde faz yönü arteriyel 
pulsasyon ve yutkunma artefaktlarını azalmak 
için anterior-posterior yönünde seçilir. Hasta-
ya olabildiğince yutkunmadan, öksürmeden 
kaçınması tembihlenir. Mümkünse her bir ta-
rama aralığında 30 sn hastanın sekresyonlarını 
yutması için süre verilir. Koronal düzlemde ise 
faz yönü sağ-sol yönünde olmalıdır. Kontren-
dikasyonu olmayan her hastaya intravenöz ga-
dolinyumlu kontrast madde verilmelidir. Doz 
0,1 mmol/kg üzerinden hesaplanır. Difüzyon 
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ağırlıklı görüntüler de mutlaka eklenmelidir. 
İnceleme aksiyel düzlemde, faz yönü anteri-
or-posterior yönünde olmalıdır [2].

Son yıllarda popülarite kazanan dinamik 
kontrastlı MR görüntüleme metodları da birçok 
baş-boyun kitlesinin ayırıcı tanısında ek bilgi-
ler sağlamaktadır. Bu teknikte, İ.V. kontrast ve-
rilmesinden önce, veriliş esnasında ve enjeksi-
yonu takiben hızlı 3-boyutlu T1 (gradient eko) 
görüntüler elde edilmektedir. Çoğunlukla 3 mm 
kalınlıkta, aksiyel düzlemde kesitler alınmakta, 
temporal çözünürlük 3-4 s arasında tutulmakta 
ve toplam süre 6 dakika civarında olmaktadır. 
Bu verilerden daha sonra zaman-intensite eğ-
rileri çıkarılmakta, maksimum opaklaşmaya 
ulaşma zamanı, yıkanma oranları (wash out) 
ve Ktrans, Kep, Ve gibi kinetik parametreler elde 
edilebilmektedir. Tükürük bezi patolojileri, 
lenf nodları ve pargangliom gibi patolojilerin 
cerrahi öncesi tanısında bu parametreler ek 
katkı sağlayabilmektedir (Resim 2) [6]. Ben-
zer dinamik teknik BT’de de kullanılabilir. 50 
mL kadar iyotlu non-iyonik kontrast maddenin 
hızlı enjeksiyonu (4-5 mL/s) öncesinde ve in-
jeksiyon başlangıcının 5 saniye sonrasından 
başlayarak dinamik görüntüler alınabilir. MR’a 
benzer şekilde zaman-dansite eğrileri çıkarıla-
rak, maksimum opaklaşma zamanları ile bir-

likte kapiller permeabilite zamanları da, ilgili 
yazılımlar kullanılarak elde edilebilir [7]. 

Bunun dışında, beyin tümörlerinin tanı ve iz-
leminde son derece önemli yere sahip olan DSC 
(dynamic susceptibility contrast) perfüzyon 
MR tekniği de baş boyunda uygulanabilmekte-
dir. Bu yöntemde kontrast maddenin (Gadolin-
yum) geçişi esnasında hızlı T2 ağırlıklı gradient 
eko sekanslar alınmakta, paramanyetik kontras-
tın yarattığı sinyal azalmasına dayalı ölçümler 
yapılmaktadır. Baş boyunda genellikle %DSC 
değeri dikkate alınır. Bu yöntemin benign ve 
malign kitle ayrımı ile tedavi sonrası nüks / rad-
yoterapi etkilerini ayırmada ek katkı sağladığı 
öne sürülmüştür. Difüzyon ağırlıklı görüntüle-
me bulgularının, özellikle de ADC değerleri ile 
birlikte ele alınması önerilir [8, 9]. 

 Oral Kavite Görüntüleme 

Baş boyun bölgesinin karmaşık alanların-
dan biri olan oral kavite değerlendirmede de, 
anatomik bilgiye hakim olmak öncelikli koşul-
dur. Dil, dil kökü, dilin intrensek ve ekstrensek 
kasları, ağız tabanı, sublingual bölge, gingiva, 
bukkal yapılar ve masseter-buksinatör kaslar 
temel anatomik bileşenlerdir. Görüntülemede 
BT ve MR genellikle tamamlayıcı niteliktedir. 
Dental dolgu, implant gibi materyaller artefakt-
lar nedeni ile BT’de ve kısmen de MR’da sorun 
yaratabilirler. Mukoza lezyonlarının, özellikle 
yanak içi kitlelerin gösterilmesinde ağız şişir-
me tekniği ile elde edilen görüntüler ek katkı 
sağlayabilir [10]. Oral kavite görüntülemede 
teknik yöntem olarak supra ve infrahiyoid böl-
gedeki parametreler kullanılabilir.

 Temporal Kemik Görüntüleme 

Oldukça karmaşık bir kemik yapı olan bu 
bölgede de sağlıklı değerlendirme için normal 
anatominin bilinmesi ön koşuldur. Kemik yapı 
kompleksi olduğundan, bu bölgenin primer de-
ğerlendirme yöntemi BT’dir. Temporal BT’de 
kesit kalınlığı 0,5-0,625 mm seçilmeli, tarama 
alanı lateral kılavuz görüntüde üstte petröz ke-
mik başlangıç noktasından, altta mastoid tepeye 
kadar olan bölgeyi kapsamalıdır. Görüntü alanı 
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Resim 2. Sol maksiller sinüzte skuamoz hücreli kan-
seri olan olguda dinamik kontrastlı MR çalışması. 
Zaman-intensite eğrileri ile Ktrans, Kep, Ve ölçüm-
leri (Prof. Dr. Yusuf Öner’in arşivinden)



(Field of view, FOV) 16-22 cm arasında olma-
lıdır. Ham görüntüler elde edildikten sonra her-
hangi bir yüksek rezolüsyon rekonstrüksiyon 
yöntemi ile, istenilen kesit kalınlığı ve kesit ara-
lığında kemik algoritma ile genellikle (kesit ka-
lınlığı 0,6 mm, görüntüler arası mesafe 0,5 mm 
olacak şekilde) görüntüler rekonstrükte edilir. 
Aksiyel düzlemde rekonstrüksiyon lateral se-
misirküler kanala paralel yapılır. Ham veriden 
aksiyel görüntü oluşturulduğunda, her iki inter-
nal akustik kanal, kohlear açıklık (apertür) ve 
lateral semisirküler kanallar kesitlerde simetrik 
izlenmelidir. Koronal rekonstrüksiyon, aksiyel 
görüntülere dik elde edilir. En üst aksiyel ke-
sitte, süperior semisirküler kanal izlenmelidir. 
Koronal görüntüde en öndeki görüntü genikulat 
ganglionun anteriorunda olmalıdır. Bu yöntem-
le, sağ ve sol kulak için ayrı olarak görüntüler 
elde edilebilir. Tetkikte BT doz indeksi (CTDI) 
erişkinlerde 70 mGy civarındadır. Kontrast 
madde gerekirse 1ml/kg non-iyonik iyotlu 
kontrast madde maksimum hacim 80-100 mL 
olacak şekilde verilir. Otomatik injeksiyon kul-
lanılıyorsa hız 2 mL/s olabilir. Kontrast verildi 
ise, 2 mm kalınlıkta ve yumuşak doku algorit-
masında da reformat görüntüler ilave edilir.

MR temporal bölgede, BT’nin yetersiz kal-
dığı durumlarda özellikle kitlelerin yumuşak 
doku, intrakranial ve parankimal uzanımları-
nın, dural invazyon gibi özelliklerinin değer-

lendirilmesinde kullanılır. MR kesitleri plan-
lanırken; kılavuz görüntülerde her iki yanda 
aurikulayı, üstte petröz sırttan mastoid uca ka-
darki segmenti içerecek şekilde ayarlama ya-
pılmalıdır. Kesit kalınlığı 2,5- 3 mm olmalıdır. 
T1A volümetrik ve 3 boyutlu T2 sekanslarda 
ise 0,5-0,8 mm kesit kalınlığı tercih edilir. FOV 
18-22 cm arasındadır. Kontrast madde kontren-
dikasyon yok ise verilmelidir. Gadolinyumlu 
kontrast maddeler 0,1 mmol/kg dozunda uygu-
lanır. Kontrast sonrası en azından biri yağ bas-
kılı olan koronal ve aksiyel T1A kesitler alınır. 
Orbitada olduğu gibi temporal kemikte de int-
rakranyal uzanım, dural tutulum gibi bulgular 
açısından beyin kesitlerinin de (en azından ak-
siyel T2A ve kontrast sonrası T1A) eklenmesi 
önerilir [2, 11]. Ayrıca difüzyon ağırlıklı görün-
tüler de protokolde yer almalıdır. Kolesteatom 
gibi patolojilerin ayrımında difüzyon görüntü-
lerinin önemli katkısı olabilir (Resim 3).

 Tiroid ve Paratiroid Görüntüleme  

Ultrasonografi tiroid ve paratiroid görün-
tülemede yüksek çözünürlüğü ve biyopsi kı-
lavuzluğuna imkan tanıması nedeni ile ilk 
tercih edilmesi gereken yöntem konumunda-
dır. Piezoelektrik kristal teknolojisindeki, son 
yıllardaki ilerlemeler, daha uniform ve efektif 
yüksek frekanslı band genişliği elde edilmesi-
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Resim 3. A, B. Kolesteatom. Sağda mastoid hücreler lokalizasyonunda temporal BT’de (A, ok) izlenen 
litik alanda difüzyon ağırlıklı görüntüde (B) belirgin difüzyon kısıtlanması izleniyor (ok)

BA



ne olanak tanımış, uzaysal çözünürlük yanında 
temporal çözünürlük de artmıştır. Harmonik 
görüntüleme prensipleri yüzeyel problara da 
uygulanmaya başlanmıştır. Böylece, daha kü-
çük çaplı nodüllerin saptanma oranı artarken, 
kenar yapısı ve nodül içerikleri de daha net şe-
kilde değerlendirilebilir hale gelmiştir. Bunun 
dışında, son yıllarda geliştirilen US elastografi 
tekniği de nodüllerin benign-malign ayrımında 
ek bilgi sağlayabilecek konuma gelmiştir. Elas-
tografide dokunun sertlik derecesi ultrases dal-
gası ile oluşan deformasyon kantifiye edilerek 
değerlendirilmektedir. Benign nodüller malign 
olanlara göre daha yumuşak ve deformasyon-
ları daha fazladır. Malign nodüllerde ise sert-
lik daha fazla, deformasyon azdır. Elastografi 
tetkikinde sertlik derecesine göre oluşan renk 
kodları değişik skorlama yöntemlerinin de kul-
lanılması ile malignite tahmini açısından öngö-
rüde kullanılabilir. US-Elastografide farklı bazı 
teknikler mevcuttur: Statik Elastografi en po-
püler olanlardan biri olup dokunun dışsal veya 
içsel bir kuvvet tarafından kompresyonuna 
dayanır. Doku deformasyonu sırasında birkaç 
görüntü elde edilir ve kompresyon sırasında 
ardışık iki görüntü arasındaki yer değiştirme 
kaydedilir. Bu görüntülerdeki farklılıklardan 
hareketle her piksel için bir değer hesaplanır. 
Yöntem uygulanan mekanik kuvvet ve çevre 
dokulara bağlı olduğundan bu yolla kalitatif 
değerlendirme yapılabilir. Semi-kantitatif elas-
tografi yöntemlerinde ise kullanıcının seçtiği 
iki alanın gerinimleri arasındaki oran da ci-
haz tarafından hesaplanmaktadır. Shear Wave 
Elastografi ve Supersonik Elastisite Görüntü-
leme yöntemleri ise “shear” dalgasının yumu-
şak dokudaki ilerleme hızını ölçmeye dayanır. 
Ultrason probu çok lokalize bir dalga kuvve-
ti yaratır, bu kuvvet fokal noktadan doğrudan 
ilgilenilen doku içerisinde ilerleyen “shear” 
dalgaları oluşturur. Odağın derinliğindeki de-
ğişiklik “shear” dalgalarının etkileşimine ve 
konik şekilli bir “shear” dalgası oluşumuna yol 
açar. Bu yöntemlerde ultrason görüntülerinin 
çok hızlı eldesini gerektirir, zira yöntem için 
saniyede en azından 5000 görüntüye ihtiyaç 
vardır, bu hız saniyede 20000 görüntüye kadar 
artabilmektedir. Bu kadar hızlı görüntü eldesi 

hasta veya tetkiki yapan hekimin hareketlerinin 
neden olduğu yanılgı olasılığını azaltmaktadır. 
Bu yöntemler sayesinde iki boyutlu bir renk 
haritası oluşturulabilir. Buradaki renk kodları 
metre/saniye cinsinden dalga hızı ya da kilo-
paskal cinsinden doku elastisitesine karşılık 
gelir. Böylece bu gerçek zamanlı görüntüleme 
metodu aynı zamanda kantitatif elastografik 
yöntemlere de örnek teşkil etmektedir [12, 13].

Ancak elastografilerde özellikle kaba kalsifi-
kasyonların olduğu benign nodüllerde yanıltıcı 
bulgular elde edilmesi muhtemeldir. Sonuç ola-
rak da kesin tanının her zaman ince iğne aspi-
rasyon biyopsisi olduğu söylenebilir [14].

Tiroid ve paratiroid hastalıklarını değerlen-
dirmede MR, US’den sonra gelmesi gereken 
yöntemdir. Özellikle paratiroid lezyonlarının 
saptanmasında, ektopik paratiroid adenomla-
rının aranmasında tercih edilmelidir. Paratiroid 
lezyonları araştırılırken kesitler mediasteni içe-
recek şekilde alınmalıdır. MR tetkikinde daha 
önce suprahiyoid ve infrahiyoid bölgede tarif-
lenen protokol uygulanabilir. Koronal dışında 
transvers düzlemdeki T2A kesitlere de yağ 
baskısı yararlı olur, çünkü paratiroid adenom-
larının büyük kısmı T2A sekanslarda parlaktır. 

Özellikle paratiroid değerlendirmede etkin 
olduğu öne sürülen BT metodlarından biri de 
4D BT’dir. Bu yöntemde 2 mL/kg non iyonik 
iyotlu kontrast madde (maksimum 120 mL) 
4 mL/s hızda enjekte edilmekte, 25 saniyelik 
bekleme süresinden sonra kesitler alınmakta, 
daha sonra 30 saniye ara verilerek aynı kesit-
ler tekrar elde edilmektedir. Adenomlar erken 
alınan görüntülerde yoğun kontrast tutar geç 
fazda ise yıkanma (wash out) gösterirler. Bu 
yöntemin özgüllüğünün %100 olduğu öne sü-
rülmüştür [15].

 Lenf Nodlarında Görüntüleme 

Baş boyun bölgesindeki malignensilerin ev-
relenmesinde lenf nodları tutulumunun saptan-
ması önemli kriterlerden birisidir. Bu nedenle 
primer kitleler dışında lenf nodlarının görün-
tülenmesi de ayrı bir önem taşır. Lenfoma, tü-
berküloz gibi bazı hastalıklarda da sadece lenf 
nodu tutulumu mevcut olabilir. 
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Boyun lenf nodlarının kesitsel görüntülen-
mesinde, yukarıda suprahiyoid ve infrahiyoid 
bölgelere ait protokollerle yapılan incelemeler 
boyut, santral nekroz, kapsül invazyonu gibi bil-
giler açısından oldukça yeterli veri sağlar [16]. 
MR görüntülemede boyun sekanslarına dahil 
edilmesi önerilen difüzyon ağırlıklı görüntüler, 
lenf nodları açısından da önemli bilgiler verebi-
lir. Malign lenf nodlarında difüzyon kısıtlanma-
sı önemli bir bulgu olabilir (Resim 4). 

BT ve MR dışında, özellikle çocuk olgularda 
lenf nodlarının boyutu, iç yapısı, hiler ekoje-
nitenin varlığı ve vasküleritesi gibi değerlen-

dirmeler US ve Doppler tetkiki ile yapılabilir. 
Reaktif lenf nodları genellikle ovoid şekilli, 
intakt kapsüllü, hiler ekojeniteye ve hilustan 
yayılan düzgün vasküleriteye sahip iken ma-
lign lenf nodlarında şekil daha çok sferiktir, sı-
nırlar silikleşir ve hiler ekojenite kaybolmuştur. 
Vaskülerite ise periferik, noktasal veya karışık 
paterndedir. Nekroz da maligniteyi destekler 
bir bulgudur. Asimetrik kortikal kalınlaşma da 
önemli malignite kriterlerinden biridir [17, 18]. 
US elastografi de ek bilgi açısından yapılabile-
cek tetkiklerdendir. Düşük elastisite malignite 
lehinedir [19]. 
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Resim 4. A-D. Akut miyeloid lösemili olguda lenf nodu tutulumu. A ve B’ deki MR kesitlerinde izlenen 
lenf nodlarında difüzyon ağırlıklı görüntülerde belirgin kısıtlanma izleniyor (C: B800 görüntüsü, D: 
ADC haritası)

D

B

C

A



 BT ve MRG Karşılaştırması 

Klasik bilgilerden olan MR’nin multiplanar 
görüntüleme yapabilme özelliği, son yıllarda 
büyük gelişme gösteren çok dedektörlü heli-
kal BT cihazlarında çok ince (submilimetrik) 
kesitlerin ve izotropik voksellerin elde edile-
bilmesi ve bunlardan mükemmel multiplanar 
reformat görüntülerin oluşturulabilmesi saye-
sinde, BT’ye göre bir avantaj olmaktan çıkmış 
görünümdedir. Reformat görüntüler, tüm in-
celeme hacmine ait (volümetrik) ham veriden 
elde edildiğinden çok küçük izotropik (yani üç 
düzlemdeki boyutları birbirine eşit) vokseller 
oluşturulabilmekte, bu da daha kaliteli refor-
mat görüntüler ve üç boyutlu projeksiyonların 
eldesine imkan vermektedir. Aynı gelişmeler, 
BT tetkikini çok hızlı (1-2 dakika) çekim sü-
relerine sahip hale getirmiş, bu da özellikle 
koopere olamayan veya total larinjektomiye 
bağlı sekresyonlar nedeni ile öksürük; uzun 
süre sırtüstü yatamama gibi sorunları olan baş 
boyun hastalarında önemli bir avantaj konumu-
na gelmiştir. Vasküler yapıların ve patolojilerin 
değerlendirilmesinde de BT anjiyografi tetkiki 
MR ve MR anjiyografiden üstündür.

MR’ın en önemli avantajı yumuşak doku 
kontrastının en yüksek tetkik olması ve pato-
lojik oluşumları birçok durumda İV kontras-
ta dahi gerek olmadan gösterebilmesidir. MR 
kontrast ajanları da, allerjik reaksiyonlar veya 
nefropati gibi riskler açısından BT kontrastları-
na göre daha güvenlidir. Baş boyun uygulama-
larında en önemli dezavantajlardan biri uzun 
sekans süreleridir. Koopere olamayan hastalar-
da ve çocuklarda sedasyon ihtiyacı duyulabilir. 
MR, genel olarak artefaktlara daha hassas bir 
görüntüleme yöntemidir [20].

MR’nin potansiyel avantajlarından biri de 
biyolojik görüntüleme potansiyelidir. Biyolo-
jik görüntülemede sözü edilen, tümörün mole-
küler özelliğinin, sellülerite ve perfüzyon gibi 
özelliklerinin bilinmesi ve dolayısı ile konvan-
siyonel görüntülerde benzer görüntü verebilen 
lezyonlarda biyolojik davranış farklılıklarının 
tahmin edilebilmesidir. Bu yöntemlere örnek-
ler, daha önce sözü edilen difüzyon ağırlıklı 
görüntüleme, kontrastlı dinamik görüntüleme 

teknikleri, perfüzyon çalışmaları, ve PET (po-
zitron emisyon tomografi) olabilir. Son yıllarda 
gerek beyin, gerekse de baş-boyun tümörlerin-
de popülarite kazanan IVIM (intravoxel incohe-
rent motion) yöntemi de, temelde difüzyon MR 
prensibine dayanan bir tekniktir. Bu yöntemde 
çok sayıda (örneğin 14) ve değişik b değeri-
ne sahip difüzyon gradientleri uygulanmakta, 
ve voksel içi difüzyon (D) ve perfüzyon (PP) 
parametreleri hesaplanabilmektedir. Kontrast 
gerektirmemesi, rölatif olarak hızlı olması gibi 
avantajları mevcut olan yöntemin uygulama 
alanlarının da artması beklenmektedir [21]. MR 
spektroskopi ve traktografinin de boyunda tanı-
sal anlamda ve sağaltıma yanıtını tahmin etme-
de katkı sağlayabileceği öne sürülmüştür [22].

BT ve MRG karşılaştırmasına ek olarak, 
MRG ünitelerinin Tesla gücü açısından da fark-
lılıkların bulunabileceğini söylemek mümkün-
dür. Nöroradyolojik uygulamalarda, özellikle 
MR spektroskopi, fonksiyonel MR gibi yön-
temlerde 3 Tesla sistemler daha üstündür. Baş 
boyun uygulamalarında da, artmış sinyal/gü-
rültü oranı (SNR) ve daha yüksek çözünürlüklü 
görüntüler elde edilebilmesi 3 Tesla sistemler 
avantajlı olabilir. Ancak sekansların ve dolayısı 
ile toplam tetkik sürelerinin 3 Tesla sistemlerde 
azaldığını söylemek mümkün değildir. Bunun 
dışında, 3 Tesla sistemler bazı artefaktlara, özel-
likle de baş boyunda sorun olabilecek manyetik 
duyarlılık artefaktına daha duyarlıdır [23].

 PET-BT ve PET-MR  

PET-BT (pozitron emisyon tomografi-BT), 
FDA onayı aldığı 1998 yılından itibaren ma-
lignitelerin değerlendirilmesinde en önemli 
tetkiklerden biri konumuna gelmiş, çoğu du-
rumda evrelemede ilk aşama yöntem olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Birçok baş boyun 
kitlesinde de ilk aşamada değerlendirme ve sa-
ğaltım sonrası izlemde PET bulguları önemli 
katkı sağlar. Primer kitle dışında lenf nodları-
nın tutulumu da PET-BT (veya PET-MR) ile 
güvenilir şekilde değerlendirilebilir. 

PET tetkikinde radyofarmasötik olarak Flo-
rodeoksiglukoz (FDG) kullanılır. Yarı ömrü 
yaklaşık 110 dakikadır. FDG, aynen glukoz gibi 
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hücre içine alınır, hekzokinaz ile fosforilasyo-
na uğrar ancak glikoliz gibi yıkıma uğramaz, 
glukoz-6-fosfataz enzim aktivitesine de maruz 
kalmadığından FDG-6-Fosfat şeklinde hücre 
içinde kalır. FDG, pozitron ışıması yapar. Po-
zitron da negatif yüklü elektron ile çarpışınca 
birbirine zıt yönde, ve her biri 511 KeV enerjiye 
sahip iki gama ışını oluşur. Buna pozitron an-
nihilasyonu adı verilir. Eş zamanlı gama ışın-
ları da dedektörler tarafından saptanır. Tümör 
hücrelerinin yüksek glukoz tüketme özellikleri 
nedeni ile radyoaktif florla işaretli glukoz tümör 
aktivitesi açısından da bilgi verici niteliğe sahip 

olur. Aktivite, genellikle “standard uptake va-
lue” (SUV) oranı ile belirtilir. Bu da, inceleme 
hacmi içindeki aktivitenin enjekte edilen doz/
vücut ağırlığı değerine oranıdır. PET verisinin 
anatomik çözünürlüğü düşüktür, BT cihazının 
kesitsel görüntüleri ile birleştirilerek aktivitenin 
olduğu yer daha doğru lokalize edilir (Resim 5). 
Son yıllarda, yüksek manyetik alana uygun de-
dektörlerin geliştirilmesi, PET-MR kombinas-
yonuna imkan sağlamıştır. PET-MR sistemleri-
nin avantajları: yumuşak doku çözünürlüğünün 
arttığı görüntüler, daha az iyonizan radyasyon-
dur (PET-BT'de BT'nin dozu 10-18 mSv, FDG 
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Resim 5. A-D. Sağ tonsil Ca tanılı olgu. A ve B’deki MR kesitlerinde izlenen kitle lezyonun C ve D’deki 
PET-BT görüntülerinde belirgin artmış FDG tutulumu dikkat çekiyor. (C: PET-BT füzyon görüntüsü, 
D: PET görüntüsü).
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ile ek 7 mSv doz verilmektedir). Bu da özellikle 
çocuk hastalarda ve sık takipler gerektiren ol-
gularda önemlidir. Ayrıca MR kombinasyonu, 
PET ile birlikte diğer MR uygulamalarına im-
kan tanır (MR-spektroskopi, traktografi, fonk-
siyonel MR gibi). PET-MR ile baş boyun böl-
gesinde özellikle lenfoma, kemik invazyonları, 
nodal tutulumlar ve laringeal kanserler daha iyi 
değerlendirilebilir. Ancak PET-BT ve PET-MR 
tekiklerinde yalancı pozitif ve negatifliklerin 
olabileceği unutulmamalıdır [24, 25].
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Sayfa 314
Kitlelerin ayırıcı tanısında difüzyon MR’ın katkısı olabilir, bu nedenle sekans olarak eklenmesi 
önerilir. Difüzyon MR’ta özellikle lenfoma gibi patolojiler kısıtlı difüzyon gösterir. Apse, mukosel 
gibi patolojilerde de sıvı içeriği difüzyon kısıtlanması gösterebilir.

Sayfa 318
Reaktif lenf nodları genellikle ovoid şekilli, intakt kapsüllü, hiler ekojeniteye ve hilustan yayılan 
düzgün vasküleriteye sahip iken malign lenf nodlarında şekil daha çok sferiktir, sınırlar silikle-
şir ve hiler ekojenite kaybolmuştur. Vaskülerite ise periferik, noktasal veya karışık paterndedir. 
Nekroz da maligniteyi destekler bir bulgudur. Asimetrik kortikal kalınlaşma da önemli malignite 
kriterlerinden biridir.

Sayfa 319
MR’nin potansiyel avantajlarından biri de biyolojik görüntüleme potansiyelidir. Biyolojik görün-
tülemede sözü edilen, tümörün moleküler özelliğinin, sellülerite ve perfüzyon gibi özelliklerinin 
bilinmesi ve dolayısı ile konvansiyonel görüntülerde benzer görüntü verebilen lezyonlarda biyolo-
jik davranış farklılıklarının tahmin edilebilmesidir.

Sayfa 315
Son yıllarda popülarite kazanan dinamik kontrastlı MR görüntüleme metodları da birçok baş-bo-
yun kitlesinin ayırıcı tanısında ek bilgiler sağlamaktadır.

Sayfa 317
Elastografide dokunun sertlik derecesi ultrases dalgası ile oluşan deformasyon kantifiye edilerek 
değerlendirilmektedir. Benign nodüller malign olanlara göre daha yumuşak ve deformasyonları 
daha fazladır. Malign nodüllerde ise sertlik daha fazla, deformasyon azdır. Elastografi tetkikinde 
sertlik derecesine göre oluşan renk kodları değişik skorlama yöntemlerinin de kullanılması ile ma-
lignite tahmini açısından öngörüde kullanılabilir. US-Elastografide farklı bazı teknikler mevcuttur: 
Statik Elastografi en popüler olanlardan biri olup dokunun dışsal veya içsel bir kuvvet tarafından 
kompresyonuna dayanır. Doku deformasyonu sırasında birkaç görüntü elde edilir ve kompresyon 
sırasında ardışık iki görüntü arasındaki yer değiştirme kaydedilir. Bu görüntülerdeki farklılıklardan 
hareketle her piksel için bir değer hesaplanır. Yöntem uygulanan mekanik kuvvet ve çevre dokula-
ra bağlı olduğundan bu yolla kalitatif değerlendirme yapılabilir.

Sayfa 317
Özellikle paratiroid değerlendirmede etkin olduğu öne sürülen BT metodlarından biri de 4D BT’dir.

Sayfa 320
Tümör hücrelerinin yüksek glukoz tüketme özellikleri nedeni ile radyoaktif florla işaretli glukoz 
tümör aktivitesi açısından da bilgi verici niteliğe sahip olur.
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1. Rutin MR incelemelerinde gadolinyumlu kontrast maddenin standart dozu nedir?
a. 1 mmol/kg
b. 0,5 mmol/kg
c. 0,1 mmol/kg
d. 5 mmol/kg

2. Difüzyon kısıtlanması hangi lezyonda tanıya yardımcı olabilir?
a. Mukosel
b. Apse
c. Kolesteatom
d. Hepsi

3. Hangisi lenf nodunda maligniteyi destekler bulgudur?
a. Sferik şekil
b. Hiler ekojenite yokluğu
c. Düşük elastisite
d. Hepsi

4. PET-BT tetkikinde toplam iyonizan radyasyon dozu yaklaşık olarak ne kadardır?
a. 5-10 mSV
b. 15-25 mSv
c. 45-50 mSv
d. 75-80 mSv
e. 100-110 mSv

5. Hangi tetkik dokuların mekanik kompresyon ve deformasyonuna dayalı bilgini işlenmesi teme-
line dayanır?
a. Harmonik Ultrasonografi
b. 4D Bilgisayarlı tomografi
c. Dinamik kontrastlı MRG
d. US- elastografi
e. PET-MR

Cevaplar: 1.c, 2.d, 3.d, 4.b, 5.d

Baş-Boyun Kanserlerinde Güncel ve İleri Görüntüleme 
Yöntemleri
Kamil Karaali
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