
Baş-Boyun Kitlelerine 
Kompartmantal Yaklaşım
Akın Çinkooğlu , Selen Bayraktaroğlu 

 Baş-boyun boşluklarının anatomisine genel 
bakış

 Sık görülen baş-boyun kitlelerinin boşluk 
kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi

 Kompartmantal yaklaşımın radyolojik tanı-
ya katkısının gözden geçirilmesi

 Giriş 

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik 
Rezonans Görüntüleme (MRG)’nin kullanıma 
girmesi ile birlikte radyologlar olarak baş ve 
boyunun karmaşık yapısı hakkında daha fazla 
bilgi ve deneyim sahibi olduk. Cihaz gelişmiş-
liğinin artışı ile detaylı radyolojik yorumlar ya-
pabilmekteyiz. Klinisyenle aramızdaki güçlü 
bağı daha da sağlamlaştıran söz konusu geliş-
meler sorumluluğumuzu da arttırdı. Baş-boyun 
yapılarının fasyalar aracılığıyla ‘boşluk’lara 
ayrımlandırılması günlük radyoloji pratiğinde 
oldukça yararlıdır. 

Geleneksel sınıflamada, baş-boyunda ana-
tomik olarak iki ana servikal fasya tanımlan-
mıştır; yüzeyel servikal fasya (YSF) ve derin 
servikal fasya (DSF). Derin servikal fasya-
nın 3 tabakası mevcuttur; (a) yüzeyel tabaka 
(DSFYT) (b) orta tabaka (DSFOT) (c) derin 

tabaka (DSFDT) [1-3]. Son dönemlerde cer-
rahi tekniklerdeki yaşanan gelişmeler, robotik 
ve endoskopik yöntemlerin kullanıma girme-
si nedeniyle söz konusu fasya sınıflamasında 
kafa karışıklığı yaratan yetersizlikler ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Guidera ve ark. [4] bu 
duruma dikkati çekerek yüzeyel servikal fasya 
yerine ‘subkutanöz doku’ ifadesini kullanma-
yı önermişlerdir. Ayrıca derin servikal fasya 
tabakalarının anatomi ve işlevlerine göre ad-
landırılması (mastikatör fasya, submandibu-
ler fasya, sternokleidomastoid-trapezius kas 
fasyası, strap kas fasyası, visseral fasya, peri-
vertebral fasya ve alar fasya vb.) gerekliliğini 
vurgulamışlardır. Bununla beraber ‘kompart-
man’ teriminin kullanımının ‘boşluk’ terimine 
göre daha uygun olduğunu, baş-boyunun hiç-
bir bölgesinin ulaşılamaz ve boş olmadığını 
ön plana çıkararak belirtmişlerdir [4]. Haliha-
zırda günlük pratiğimizde kullanmaya devam 
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ettiğimiz, ‘boşluk’ kavramı çerçevesinde ta-
nımlanan bölgelerin anatomik içeriğine hakim 
olmak, buralarda yerleşmiş kitlelerin ayırıcı 
tanı listesini daraltabilmek açısından büyük 
önem arzetmektedir. Kraniokaudal uzanımları 
çeşitlilik gösteren söz konusu baş-boyun boş-
lukların yerleşimini (Tablo 1), yanısıra birbir-
lerine göre konumlarını (Şekil 1) bilmek bize 
avantaj sağlayacaktır.

Suprahiyoid ve/veya infrahiyoid bölgelerde 
mevcut olan baş-boyun boşluklarının konum-
ları, anatomik içeriği ve kaynak oluşturabilceği 
sık görülen primer kitlesel oluşumları ayrı baş-
lıklar halinde ele alacağız. 

 Faringeal Mukozal Boşluk 

Faringeal Mukozal Boşluk (FMB); suprahi-
yoid bölgede hava sütununa komşu olan ve 
posteriorda visseral fasya ile sınırlandırılan 
yapıları; dolayısıyla nazofarinks, orofarinks 
ve hipofarinksin mukozal yüzünü tanımlar. 

Posteriorunda retrofaringeal boşluk, pos-
teromedialinde ise parafaringeal boşluk ile 
komşudur. Mukoza, lenfoid doku (tonsiller, 
waldeyer halkası, adenoid), östaki tüpünün 
distali, minör tükürük bezleri, torus tubarus, 
konstriktör kas yapıları, faringobaziller fasya-
yı içermektedir. Ana bileşeni olan mukozanın 
havayolu aracılığıyla predispozan ekstrinsik 
faktörler (sigara ve alkol kullanımı, Human 
Papilloma Virüs (HPV)) ile ilişkisi göz önüne 
alındığında en sık görülen malignitenin skua-
möz hücreli karsinom olması şaşırtıcı değildir 
[2, 5, 6]. Östaki tüpünün obliterasyonuna ya 
da invazyonuna ikincil gelişen otomastoidi-
tin, nazofaringeal kanserlerde ilk bulgu ola-
bileceği unutulmamalı ve insidental olarak 
otomastoidit saptanan olgularda FMB’nin ay-
rıntılı değerlendirilmesi yapılmalıdır (Resim 
1) [7]. FMB’de görülen diğer kitle lezyonları, 
anatomik içeriği ile uyumlu olarak; Hodgkin 
dışı lenfoma, minör tükürük bezi tümörleri, 
tonsiller - peritonsiller absedir. Peritonsiller 
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Şekil 1. A, B. Baş-boyun boşluklarının (A) maksiller alveolar arkus düzeyinden geçen kesitte (B) man-
dibüler alveolar arkus düzeyinden geçen kesitte birbirlerine göre konumları.
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B
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absenin erken tanısı, yol açabileceği komp-
likasyonlar (parafaringeal abse, Lemierre 
sendromu, üst hava yolu obstruksiyonu vb.) 
göz önüne alındığında büyük önem arzetmek-
tedir. Günlük pratiğimizde sık gördüğümüz 
gelişimsel bir lezyon olan Tornwaldt kistinin 
yanısıra nazofaringeal mukus retansiyon kist-
leri, FMB’de yerleşimli benign kistik lezyon-
lar olarak ön plana çıkmaktadır [8, 9]. 

 Retrofaringeal Boşluk 

Retrofaringeal boşluk (RB); adından da an-
laşılabileceği üzere farinksin arkasında yer alır. 
Ön kesiminde visseral fasya, arka kesiminde 
prevertebral fasya ile sınırlanır. Alar fasya ile 
iki ayrı alt gruba ayrılır. Alar fasyanın önün-
deki boşluk ‘gerçek RB’ olup kafa tabanından 
başlayarak visseral ile alar fasyanın füzyone 
olduğu seviyede, C6-T4 arası düzeyde sonla-
nır. Alar fasyanın arkasındaki boşluk ‘tehli-
keli boşluk’ olarak adlandırılır. Bunun nedeni 
diyafragmaya kadar uzanım göstermesi ve 
baş-boyun kaynaklı infeksiyonların toraksa ya-

yılımı için tehlike arz etmesidir. RB’nin iki ana 
komponenti lenf bezleri ve yağ dokudur. Bu 
nedenle en sık primer kitleleri; lenfadenopati, 
lipom ve absedir [10, 11]. Endoskopik bakıda 
kitle görünümü oluşturması nedeniyle klinisye-
ni yanıltabilecek ‘retrofaringeal internal karo-
tid arter’ tanısı kontrastlı kesitsel incelemeler 
ile kolaylıkla konulabilmektedir. Bu durumda 
klinisyen girişimsel işlemlerden uzak durması 
hususunda uyarılmalıdır (Resim 2) [12].

 Parafaringeal Boşluk 

Kafa tabanından hyoid kemik düzeyine uza-
nım gösterir. Medialinde parafaringeal muko-
zal boşluk, posterolateralinde parotid boşluk, 
posteromedialinde retrofaringeal boşluk ve 
lateralinde mastikatör boşluk ile komşudur. 
Parafaringeal boşluk ağırlıklı olarak yağ doku 
içermekte olup, santral yerleşimli parafarin-
geal yağ dokunun yer değiştirme yönü, komşu 
boşluklardaki kitlelerin orijinini saptamada 
bize yardımcı olmaktadır (Resim 3). Ayrıca 
internal maksiller arter, asendan faringeal ar-

Tablo 1: Baş-boyun boşluklarının kraniokaudal planda uzanımları

Boşluk Alt sınır Üst sınır

Faringeal mukozal  Krikoid kıkırdak Kafa tabanı

Gerçek retrofaringeal  C6 – T4 arası düzey Kafa tabanı

Tehlikeli  Diyafram Kafa tabanı

Parafaringeal  Hyoid kemik Kafa tabanı

Mastikatör Mandibula alt kenar düzeyi Kafa tabanı

Karotid Arkus aorta Kafa tabanı

Parotid Mandibula alt kenar düzeyi Kafa tabanı

Bukkal Depressör angulus aris kası Zigoma

Sublingual Mylohyoid kas Ağız tabanı

Submandibular Hyoid kemik Milohiyoid kas

Prevertebral Koksiks Kafa tabanı

Paraspinal Koksiks Kafa tabanı

Posterior servikal  Klavikula Kafa tabanı

Anterior servikal  Klavikula Hiyoid kemik

Visseral boşluk Üst mediasten Hiyoid kemik
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ter ve pterigoid venöz pleksus gibi vasküler 
yapıları barındırır. Lipom ve benign mikst tü-
mör yanısıra içerdiği minör tükürük bezi ka-
lıntılarından gelişebilecek maligniteler primer 
kitle lezyonlarıdır [2, 3]. Atipik yerleşimli tip 

2 brankiyal kleft kisti de ayırıcı tanı listesinde 
yer almalıdır; MR da T1 ağırlıklı görüntülerde 
protein içeriğine göre değişken sinyal özelliği 
gösterirken, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperin-
tens olarak izlenir [13].

Resim 2. A, B. Aberran retrofaringeal seyirli sol internal karotid arter (İKA) olgusunda, arterin vertikal (A) ve 
horizontal (B) seyri sırasında anteriorundaki hava yoluna oluşturduğu bası bulguları (oklar).

A B

Resim 1. A-C. (A) Nazofarinks kanseri tanılı olguda nazofarinks sol kesiminde yerleşimli kitle (yıldız), eş-
lik eden sol mastoidit (ok) ve klivus sol yarısına invazyon bulguları (ok başı). Nazofarinks kanseri tanılı 
başka bir olguda T2 ağırlıklı  (B) ve T1 ağırlıklı (C) imajlarda, nazofarinkste yerleşimli kitle (yıldız), eşlik 
eden bilateral  mastoidit ve sağ lateral retrofaringeal lenfadenomegali bulguları  (karo).

A B

C

327Baş-Boyun Kitlelerine Kompartmantal Yaklaşım



 Mastikatör Boşluk 

Derin servikal fasyanın yüzeyel tabakası ile 
çevrili olan mastikatör boşluk, çiğneme kasla-

rını (masseter, lateral ve medial pterigoid, tem-
poral) içerir. Mandibula ramusu ve 5. kraniyal 
sinirin 3. segmentinden (V3) dallanan mandi-
buler sinir diğer ana komponentleridir. Dolayı-

Resim 3. A, B. 4 aylık erkek hastada sağ parotid lojda hemanjiyoendotelyoma ile uyumlu kitle (yıldız). Yağ 
baskılı T2 ağırlıklı (A) ve T1 ağırlıklı (B) görüntülerde bası etkisiyle anteromediale doğru yer değiştiren sağ 
parafaringeal yağ doku (ok başı) ve normal konumundaki sol parafaringeal yağ doku (ok) izlenmekte.

A B

Resim 4. A-D. Sağ mastikatör boşlukta odontojenik abse bulguları. T2 ağırlıklı aksiyel (A) ve postkont-
rast T1 ağırlıklı aksiyel (B) kesitte mandibulada osteomiyelit (yıldızlar) ve çevre yumuşak dokularda 
inflamatuar sinyallerin çevrelediği, abse lehine çevresel kontrastlanan sıvı lokülasyonları (ok baş-
ları). Difüzyon ağırlıklı görüntüde (C), ADC haritasında (D) karşılığı olan, difüzyon kısıtlanmasını 
gösteren sinyal artımları izlenmekte.
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sıyla, kas, kemik ve sinir doku kaynaklı malign 
ve benign tümörler primer kitlelerini oluşturur. 
Sarkomlar, odontejenik abse ve kitleler ile Şvan-
nom ön plana çıkan lezyonlardır. Odontojenik 
abseler, mandibulada osteomiyelit ve çevre yu-
muşak dokularda abse lehine sıvı lokulasyonla-
rı şeklinde görülmektedir (Resim 4). Unilateral 
görülmeleri halinde kitle kuşkusu yaratabilecek 
benign mastikatör kas hipertrofisi (ipsilateral 
yalancı kitle görünümü) ve denervasyon atro-
fisi (kontralateral yalancı kitle görünümü) gibi 
patolojiler ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Ayrıca 
pterigoid venöz pleksusun asimetrik olarak tek 
taraflı belirginleşmesinin vaskuler kitle imajı 
yaratabileceği unutulmamalıdır. Önemli başka 
bir nokta ise; mastikatör boşlukta yerleşimli 
malign kitleler V3 aracılığıyla perinöral yayı-
lım ile foramen ovaleden geçerek intrakraniyal 
uzanım gösterebilir [14].

 

 Parotid Boşluk 

Parotis bezini içeren boşluktur ve derin servi-
kal fasyanın yüzeyel tabakası ile sarılıdır. Kit-
lelerin büyük kısmı parotid bezi kaynaklı olup 
benign ve malign tükürük bezi tümörlerini içe-
rir. Ayrıca lenfoepitelyal kist, brankiyal kleft 
kisti gibi gelişimsel kistlerin yanısıra travmaya, 
duktal obstruksiyona sekonder ya da Edinilmiş 
Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AİDS) ile iliş-
kili edinsel kistler görülebilir. Yağ doku, intra ve 
ekstraparotid lenf bezleri, retromandibuler ven, 
eksternal karotid arter ve fasiyal sinirin ekstrak-

raniyal dalları parotid boşluğun diğer kompo-
nentleri olup bunlarla ilişkili kitlesel oluşumlar 
(lipom, lenfadenopatiler, lenfoma, nörojenik tü-
mörler, lenfanjiom, hemanjiom, hemanjioendo-
telyoma vb.) ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken 
lezyonlardır [15]. Parotis absesi hayatı tehdit 
eden akut bir patoloji olup tanısında ve görüntü-
leme eşliğinde drenaj imkanı sunması nedeniyle 
tedavisinde US’ nin önemli rolü mevcuttur [16].

 Sublingual ve Submandibuler 
 Boşluk 

Sublingual boşluk (SLB) ve submandibuler 
boşluk (SMB) milohyoid kas aracılığıyla bir-
birinden ayrılmaktadır ve sözkonusu kasın arka 
kenarı düzeyinde birbiriyle ilişkilidir. Milohyoid 
kasın üzerinde yerleşimli olan SLB; sublingual 
bezin yanısıra Warthon kanalını, submandibuler 
bezin derin segmentini ve lingual arter, ven, si-
niri içerir. SMB’de ise submandibuler bez, di-
gastrik kasın ön kolu, lenf bezleri ve fasyal sinir 
bulunmaktadır. Her iki boşluğun ana kompo-
nenti olan tükürük bezlerinden kaynaklı benign 
ve malign kitlelerin yanısıra ranula, dermoid 
kist, epidermoid kist, tiroglossal duktus kisti ve 
brankiyal kleft kisti her iki boşlukta izlenebilen 
benign kistik lezyonlardır. Ranula genellikle 
SLB’de yerleşen ve bazen rüptüre olup SMB’ye 
de uzanım gösteren mukus retansiyon kistine 
verilen addır (Resim 5). Mastikatör boşlukta 
olduğu gibi denervasyon atrofileri kontralateral 
yalancı kitle görünümüne yol açabilir [17].

Resim 5. A, B. Sol sublingual ve submandibuler boşluklarda yerleşimli ranula  ile uyumlu kitle (yıldızlar). T2 
ağırlıklı aksiyel (A) kesitte hiperintens, postkontrast T1 ağırlıklı aksiyel (B) kesitte kontrastlanma gösterme-
yen hipointens, kist ile uyumlu sinyal paterni.

A B
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 Bukkal Boşluk 

Bukkal boşluk; medialinde buksinatör kas, 
lateralinde platisma kası ile subkutanöz doku, 
posteriorunda mastikatör boşluk ile sınır-
lanan ve ana komponenti yağ doku olan bir 
yapıdır. Dolayısıyla lipom, hemanjiom, sar-
kom gibi primer mezenkimal kitle lezyonları 
burada yerleşebilir. Ancak en sık görülen pri-
mer kitle, burada lokalize olan minör tükürük 
bezlerinden orijin alan tümörlerdir. Ayrıca 
bu boşluğun diğer komponentleri olan lenf 
bezleri, fasiyal, mandibuler sinir ve arterle-
rin bukkal dalları, parotis kanalının dışında, 
aksesuar parotid bezinin de bukkal boşlukta 

yerleşebileceği akılda tutulmalıdır [1, 18]. 
Ahn ve ark. [19], 800 hastayı BT tetkiki ile 
inceleyerek yaptıkları güncel çalışmada ak-
sesuar parotis bezinin oranını %10,2 olarak 
saptamış olup, önceki kadavra çalışmalarında 
bu oranın daha yüksek olarak saptanma nede-
ninin BT tetkikinin sınırlılıkları olabileceğini 
vurgulamışlardır.

 Karotid Boşluk 

Faringeal mukozal ve visseral boşlukların 
lateralinde, prevertebral boşluğun anterola-
terinde, posterior servikal boşluğun antero-
medialinde, parotid boşluğun medialinde ve 

Resim 6. A-H. Karotid boşlukta yerleşimli kitle örnekleri ve eksternal karotid arter (EKA) (içi boş oklar) ile 
internal karotid arterin (İKA) (içi dolu oklar) konumları. Glomus vagale olgusunda MR kesitlerinde kitle-
nin  (yıldızlar) EKA ve İKA’i öne doğru ittiği görülmekte (A-C). Glomus karotikum olgusunda MRG kesit-
lerinde kitlenin (karo) EKA ve İCA’yı ayırdığı ve sinyal void alanların (kıvrık ok) varlığı görülmekte (D-F). 
Başka bir glomus karotikum olgusunda bifurkasyon düzeyinden (G) ve kraniyalinden (H) alınan kont-
rastlı BT kesitlerinde kitlenin (ok başları) etkisiyle EKA ve İKA'nın birbirinden uzaklaşması izlenmekte.
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parafaringeal boşluğun posteriorunda yer alır. 
Karotid kılıf da denilen, derin servikal fasya-
nın her üç tabakasının katıldığı kılıf ile sarılı-
dır. Karotid arter, internal juguler ven, 9, 10, 
11 ve 12. kraniyal sinirler ve sempatik pleksus 
temel kapsamıdır. Paragangliom, schwannom, 
nörofibrom, menenjiom burada yerleşebilecek 
benign tümörledir (Resim 6). Parajuguler lenf 
bezleri karotid boşluğun komponenti olma-
makla beraber ekstrakapsüler büyüme gösteren 
metastatik lenfadenomegaliler buraya yayılım 
gösterebilir [20].

 Perivertebral Boşluk 

Perivertebral boşluk kafa tabanından kok-
sise dek uzanım gösterir. İki ana kısımdan 
oluşur. Anteriorda yerleşimli prevertebral 
boşluk (PVB) ile posteriorda yerleşimli pa-
raspinal boşluğun sınırını transvers proses 
oluşturur. PVB’nin anteriorunda tehlikeli 
boşluk, anterolateral ile lateral kesimlerinde 
karotid boşluk ve posterior servikal boşluk 
ile komşudur. Perivertebral boşluk, ana bile-
şeni olan kas yapıları dışında, vertebral ko-
lonu, vertebral arteri, frenik sinir ve brakial 
pleksusun proksimal kesimini içerir. Benign 
ve malign mezenkimal tümörler ve nörovas-

kuler orijinli tümörler primer tümörleridir [1, 
2, 11].

 Anterior – Posterior Servikal Boşluk 

Anterior servikal boşluk; karotid boşluğun 
ve sternokleidomastoid kasının (SKM) anteri-
orunda, derin servikal fasyanın orta ve yüze-
yel tabakaları arasında infrahyoid yerleşimli, 
içeriği yağ doku olan küçük bir bölgedir. Bu 
nedenle primer kitleleri yağ doku kökenli lez-
yonlardır. Posterior servikal boşluk ise karotid 
boşluğun posterolateralinde, SKM’nin ise pos-
teromedialinde yerleşimlidir. Kafa tabanından 
klavikula düzeyine dek uzanır. Spinal aksesuar 
lenf bezleri burada yerleşimlidir; bu sebeple 
lenfadenomegaliler görülen primer kitleleridir. 
Bunun yanında yağ içeriği nedeniyle lipom ve 
liposarkomun yanısıra kistik higroma ve bran-
kiyal kleft kistleri gibi doğumsal lezyonların 
burada yerleşebileceği unutulmamalıdır [2, 4, 
13, 21].

 Visseral Boşluk 

Anterior servikal boşluk gibi bütünüyle inf-
rahyoid yerleşimlidir. DSFOT ile sarılı olup la-
rinks, trakea, hipofarinks, ösefagus, tiroid bezi, 

Resim 7. A, B. Sol juguler foramen aracılığı ile parafaringeal boşluğa yayılan, sol karotid boşluk yerle-
şimli, kistik schwannom (yıldız), T1 ağırlıklı aksiyel (A) ve T2 ağırlıklı aksiyel (B) kesitler.

A B
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paratiroid bezi, lenf bezlerini ve rekürren larin-
geal siniri içerir [2]. Faringeal mukozal boşluk-
ta tanımladığımız gibi hava yolu mukozasının 
ve ayrıca ösefagus mukozasının ekstrinsik fak-
törlere doğrudan maruziyeti nedeniyle larinks 
ve ösefagusun en sık görülen malignitesi skua-
möz hücreli karsinomdur. Ancak son zamanlar-
da sosyoekonomik gelişmişlik ile yakın ilişkili 
olan ösefagus adenokarsinomu batı ülkelerinde 
artış göstermektedir [6, 22]. Tiroid ve parati-
roid beze ait patolojik olaylarda ultrasonografi 
(US) yaygın olarak kullanılmaktadır. Kitlele-
ri görüntülemede rutin olarak kullandığımız 
US’nin eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon 
biopsisi, tanıya ek katkı sağlamakla birlikte ay-
rıca perkutanöz etanol ablasyonu ve radyofre-
kans ablasyonu gibi yöntemler ile sağaltımda 
da kullanılmaya başlanmıştır [23]. 

 Bütüncül Yaklaşım 

Baş-boyun boşluklarını ayrı ayrı değerlendir-
dikten sonra şunu belirtmek gerekir ki; agresif 
kitleler birden fazla boşlukta yerleşebilir ve 
büyük boyutlu kitleler anatomik distorsiyona 
yol açabilir. Ayrıca foramenlerin potansiyel ya-
yılım kanalları olduğu ve kitlelerin foramenler 
aracılığıyla bir boşluktan diğerine yayılabilece-
ği unutulmamalıdır (Resim 7). Büyük boyutlu 
kitlelerin komşuluğundaki yapıların, kitlenin 
etkisiyle yer değiştirme yönünün değerlendiril-
mesi başka bir etkili yöntem olup, daha önce de 
tanımladığımız gibi özellikle santral konuma 
sahip parafaringeal boşluktaki yağ dokunun yer 
değiştirme yönü, kitle etkisi oluşturan patoloji-
nin orijini hakkında bize fikir verebilmektedir 
[3]. Faringeal mukozal boşluk ve visseral boş-
luk patolojilerinde endoskopi ve direkt bakı ile 
tanıya gidilebilmekle beraber, diğer baş-boyun 
kitlelerinde olduğu gibi radyoloğun esas görevi 
çevre dokulara ve lenfatik sisteme invazyonun 
değerlendirmesini yapmaktır.

 Sonuç 

Baş-boyun bölgesi anatomik olarak karmaşık 
bir yapıya sahiptir; dolayısıyla kitle çeşitlili-

ği açısından zengindir. Biz radyologların işini 
zorlaştıran bu duruma yönelik en iyi çözüm, 
baş boyun kitlelerine kompartmantal yaklaşımı 
benimsemektir. 
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Sayfa 325
Östaki tüpünün obliterasyonuna ya da invazyonuna ikincil gelişen otomastoiditin, nazofaringeal 
kanserlerde ilk bulgu olabileceği unutulmamalı ve insidental olarak otomastoidit saptanan olgular-
da FMB’nin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Sayfa 326
Endoskopik bakıda kitle görünümü oluşturması nedeniyle klinisyeni yanıltabilecek ‘retrofaringeal 
internal karotid arter’ tanısı kontrastlı kesitsel incelemeler ile kolaylıkla konulabilmektedir. Bu 
durumda klinisyen girişimsel işlemlerden uzak durması hususunda uyarılmalıdır.

Sayfa 326
Parafaringeal boşluk ağırlıklı olarak yağ doku içermekte olup, santral yerleşimli parafaringeal yağ 
dokunun yer değiştirme yönü, komşu boşluklardaki kitlelerin orijinini saptamada bize yardımcı 
olmaktadır.

Sayfa 332
Tiroid ve paratiroid beze ait patolojik olaylarda ultrasonografi (US) yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Kitleleri görüntülemede rutin olarak kullandığımız US’nin eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon 
biopsisi, tanıya ek katkı sağlamakla birlikte ayrıca perkutanöz etanol ablasyonu ve radyofrekans 
ablasyonu gibi yöntemler ile sağaltımda da kullanılmaya başlanmıştır.

Sayfa 332
Faringeal mukozal boşluk ve visseral boşluk patolojilerinde endoskopi ve direkt bakı ile tanıya 
gidilebilmekle beraber, diğer baş-boyun kitlelerinde olduğu gibi radyoloğun esas görevi çevre do-
kulara ve lenfatik sisteme invazyonun değerlendirmesini yapmaktır.
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1.  İnfrahiyoid yerleşim gösteren baş-boyun boşlukları hangileridir?
a. Posterior servikal – Mastikatör boşluk
b. Visseral - Anterior servikal boşluk
c. Bukkal – Parotid boşluk
d. Submandibuler – Sublingual boşluk

2.  Submandibular ve sublingual boşluğu birbirinden ayıran kas yapı hangisidir? 
a. Genioglossus kası
b. Hiyoglossus kası
c. Palatofaringeus kası
d. Milohyoid kas

3.  Hangi boşlukta yerleşimli malign kitleler, hangi sinir aracılığıyla perinöral yayılım ile foramen 
ovaleden geçerek intrakraniyal uzanım gösterebilir?
a. Karotid boşluk - 7. kraniyal sinir
b. Parotid boşluk - 5. kraniyal sinir, 2. segmenti (V2)
c. Mastikatör boşluk - 5. kraniyal sinir, 3. segmenti (V3)
d. Bukkal boşluk – 3. kraniyal sinir

4.  Visseral boşluktan kaynaklanması beklenen kitle hangisidir? 
a. Paratiroid adenomu
b. Ranula
c. Tornwaldt kisti
d. Odontojenik kist

5.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Faringeal mukozal boşlukta en sık görülen primer malignite skuamöz hücreli karsinomdur.
b. Mastikatör boşluğun öne çıkan primer lezyonları; sarkomlar, odontejenik abse ve kitleler ile 

schwanomdur.
c. Tip 2 brankiyal kleft kisti, parafaringeal boşlukta yerleşimli kitle ayırıcı tanısında yer alma-

lıdır.
d. Bukkal boşluk tükürük bezi içermediğinden primer tükürük bezi kanserleri ayırıcı tanıda 

yer almaz.

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

Baş-Boyun Kitlelerine Kompartmantal Yaklaşım

Akın Çinkooğlu, Selen Bayraktaroğlu

335Çalışma Soruları


