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	Tümör lokalizasyonu ve tipine göre davra-
nış modelleri

 Lenf bezi haritalaması

 Lenf bezlerinin drenaj alanları

 Tümörlerin sistemik yayılım yerleri ve ola-
sılıkları

 Perinöral yayılım yapan tümörler ve tipik 
bulguları

 TÜMÖR YAYILIM YOLLARI: 

Baş boyun tümörlerinin yaklaşık %90’ını 
skuamöz hücreli kanserler oluşturmaktadır 
[1]. Bunun dışında lenfoma ve adenoid kistik 
karsinom başta olmak üzere hemen her tür his-
topatolojik tip tümör ile karşılaşılabilir. Skua-
möz hücreli baş boyun kanserine sahip hastalar 
sigara ve alkol kullanım öyküleri nedeniyle 
senkron veya metakron olarak yine bu bölge-
de başka bir tümörün yanısıra; akciğer, ösefa-
gus ve mide kanseri gelişme riski ile de karşı 
karşıyadırlar. Bu bölgedeki tümörlerin başarılı 
sağaltımı sonrası yıllık gelişebilecek ikinci pri-
mer tümör olasılığı %3-7 arasında değişmek-
tedir [2-4]. 

Baş boyun bölgesinden kaynaklanan tümör-
lerde yayılım dört başlık altında incelenebilir:

1.Direkt yayılım
2. Lenfatik yayılım
3. Perinöral yayılım
4. Sistemik yayılım

Baş boyun bölgesinin karışık anatomik yapı-
sı, radyolojik değerlendirmede birden fazla tet-
kike ihtiyaç duyulmasına neden olur. Yüzeysel 
lezyonlar ultrasonografi (US) ile değerlendiri-
lirken derin yapılar Manyetik Rezonans Gö-
rüntüleme (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
ve Pozitron Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı 
Tomografi (PET-BT) ile değerlendirilerek tü-
mörün radyolojik olarak yaygınlığı, yani evre-
lendirilmesi yapılır. 

Baş boyun bölgesi tümörlerinin evrelendi-
rilmesi her bir anatomik bölgenin kendi özel-
liklerine göre farklı değerlendirme kriterleri 
içermektedir. 

Nazofarinks kanserlerinde lokal tümör ya-
yılımı yanısıra lenf bezi metastazı, kafatabanı 
yayılımı ile trigeminal sinirin mandibuler dalı 
ile gelişebilecek perinöral yayılım ve sistemik 
metastazlar araştırılmalıdır. Nazofarinks kan-
serlerinde lenf bezi metastazı tanı anında %90 
olasılıkla bulunur ve en sık derin servikal, ret-
rofaringeal ve aksesuar spinal lenf bezleri tu-
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tulmaktadır. Boyunda primeri bilinmeyen lenf 
bezi metastazlarında nazofarinks kanserleri en 
önemli yeri tutar (Resim 1). Sistemik metastaz-
lar akciğer, kemik ve karaciğerde görülebilir 
ancak %10’dan az olguda eşlik eder [3, 4]. Bu 
nedenle bu tümörün evrelendirilmesinde, MR 
ve PET-BT mutlaka kombine olarak kullanıl-
malıdır. Erken evre nazofarinks kanserlerinde 
radyoterapi ile tedavi sonrası %90 tam iyileşme 
gözlenir [4]. 

Larinks kanserlerinde tümörün boyutları, 
larinksin vokal korda göre yerleşimi, kıkır-
dak invazyonu, piriform sinüse uzanımı, pa-
ralaringeal veya ekstralaringeal uzanım, eşlik 
eden lenf bezi varlığı (tek taraflı veya karşı 
taraf) yanısıra strep kaslar, trakea, dilin de-

rin ekstrinsik kasları, tiroid bezi ve ösefagus 
ile karotid kılıf invazyon bulguları araştırılır. 
Bu nedenle hem BT hem de MR bu tümörlerin 
değerlendirilmesinde önemli yarar sağlar. Er-
ken dönem glottik ve subglottik larinks kan-
serlerinde lenf nodu metastazı beklenen bir 
bulgu değildir. Supraglottik tümörlerde sevi-
ye 2 düzeyine lenf bezi metastazı tanı anında 
%35 oranında görülebilir. Lenf bezinde eks-
tranodal yayılımda yine tanı anında olasıdır. 
Sistemik metastazların veya olası ikincil bir 
primer tümör varlığının gösterilmesi için de 
yine bu hastalarda PET-BT gereklidir. Siste-
mik metastaz en sık akciğere (%43), karaci-
ğere (%18), plevraya (%18), böbrek ve dalağa 
olabilir [4]. 
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Resim 1. A-C. Primeri bilinmeyen boyun lenf 
bezi metastazı olan olguda (A) PET-BT füzyon 
görüntüde bilateral seviye 2a ve 2b hiperme-
tabolik lenfadenomegaliler mevcut. (B) PET-BT 
füzyon görüntüde sağ nazofarinks lateral du-
varı (ok) asimetrik kalın ve hipermetabolik olup 
primer tümör yeri olabileceğini gösteriyor. (C) 
Kontrastlı T1A MR görüntüde, PET-BT’de gö-
rülen lokalizasyonda kitle lezyonu görülmekte 
(ok).C

A B



Hipofarinks kanserlerinde derin submukozal 
yayılım karakteristik olduğu için endoskopi ya-
nıltıcı olmaktadır ve görüntüleme mutlaka ge-
reklidir. Tümörün BT veya MR ile boyutu değer-
lendirilmeli, orta hat yapılarına uzanımı, kıkırdak 
invazyonu ve piriform sinüs apeks tutulumu ve 
eşlik eden lenf bezleri mutlaka belirtilmelidir. Bu 
bölgede zengin lenfatik drenaj nedeniyle bölge-
sel lenf bezi metastazı tanı anında sıklıkla gö-
rülür. Metastatik lenf bezi jugulodigastrik veya 
jugulo-omohyoid lokalizasyondadır. Uzak me-

tastazlar akciğer ve kemiğe olabilir [1-4]. Tümör 
ve lenf bezi karakterizasyonu ve sağaltım sonra-
sı değişiklikleri daha iyi değerlendirme amaçlı 
PET-BT ile görüntüleme yapılmalıdır. 

Paranazal sinüs tümörleri en sık skuamöz 
hücreli karsinom olup sıklıkla maksiller sinüs 
antrumunda yerleşir. Bu bölgede ayrıca ade-
nokarsinom, estesionöroblastoma gibi diğer 
histopatolojik tümörler de görülebilir. Direkt 
komşuluk yoluyla kemik invazyonu en sık 
yayılım yoludur. Komşuluk yoluyla orbitaya, 
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Resim 2. A-D. Sağ maksiller sinüs kaynaklı adenoid kistik karsinom olgusu. (A, B) Kontrastlı T1A gö-
rüntüde kitlenin maksiller sinüs duvarlarını aşarak frontal loba, burun boşluğuna uzandığı görül-
mekte. Sfenoid sinüs içinde yüksek sinyallı proteinöz sekretuar sıvı mevcut. (C) BT’de kitlenin uza-
nımı görülmekle birlikte kitle-sekresyon ayrımı yapılamamakta. (D) PET-BT füzyon görüntüde kitle 
hipermetabolik özellikte. Yine MR benzeri sfenoid sinüs içi sıvı olduğu anlaşılmakta.
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pterigoid fossaya, deriye, infratemporal fossa-
ya, kribriform plate, dura, orta kranial fossa ve 
beyin, nazofarinks ve klivusa uzanım olabilir 
(Resim 2). Özellikle radyoterapi görecek olgu-
larda tümör- sekresyon ayrımı için MR mut-
laka gereklidir. Pterigopalatin fossaya yakın 
olması nedeniyle perinöral invazyon olasılığı 
söz konusudur. Diğer baş boyun tümörlerinin 
aksine lenf bezi yayılımı sık değildir. Eğer lenf 
bezi metastazı varsa kötü prognozu işaret eder 
ve seviye 1B ve seviye 2 metastazları görülür. 
Sistemik metastazlar nadirdir. Eğer metastaz 
gelişir ise kemik, akciğer, karaciğer ve beyinde 
görülebilir [1, 4]. Bu nedenle bu bölgenin BT 
ve MR ile değerlendirilmesi sistemik metastaz 
düşünülen olgularda toraks BT veya PET-BT 
eklenmesi önerilebilir.

Tükürük bezi tümörleri; parotis, submandi-
buler veya sublingual bez çiftlerinden gelişir. 
Bez küçüldükçe malignite oranı artmaktadır. 
Malign tümörlerin çoğu mukoepidermoid ikin-
ci sıklıkla da adenoid kistik karsinom histoloji-
sindedir [4]. Tümörün çapı, bez dışına uzanımı, 
deri, mandibula, dış kulak yolu, fasiyal sinir in-
vazyonu veya daha da nadiren karotis kılıf in-
vazyonu ile kafa tabanına uzanım görüntüleme 
yöntemleri ile değerlendirilir.

Tükürük bezi tümörlerinde lenf bezi metas-
tazları diğer baş boyun tümörlerine göre daha 
nadirdir ancak intraglandüler yerleşim en sık 

görülen tutulum bölgesidir. Sistemik metastaz-
ları da akciğer (%12), beyin (%3,4) veya kemi-
ğe (%3,4) olur [1-4]. Parotis bezi zengin lenfa-
tik damar ağına sahiptir ve baş boyun bölgesi 
dışı primer tümörlerden kaynaklı metastatik 
lenf nodu da sık görülür. Yine lenfoma tutulu-
mu da parotis bezinde sıkça gözlenir. Adenoid 
kistik karsinomların tipik akciğer metastaz-
ları vardır ve uzun yıllar progresyona rağmen 
semptom oluşturmayabilir (Resim 3). Perinöral 
yayılım gösterebileceği de akılda tutulmalıdır. 

Oral kavite ve orofarinks malignitelerinde de 
en sık skuamöz hücreli karsinom görülür. Siga-
ra ve alkol kullanımı yanısıra HPV taşıyıcılığı 
özellikle genç kişilerde etyolojiden sorumlu tu-
tulmaktadır. Tümörün evrelendirilmesinde ve 
primer sağaltımın seçeneğinin saptanmasında 
yüzeysel çapından ziyade, derinliği ve yayılımı 
daha önemlidir. Tümör; oral kaviteden (dudak, 
ağız tabanı, dil, sert damak, retromolar trigon, 
gingiva ve yanak mukozası) veya orofarinksten 
(dil kökü, yumuşak damak, vallekula, arka du-
var, tonsiller fossa ve pilika) herhangi bir alan-
dan gelişmiş olabilir ancak en sık orofarinksde 
anterior tonsiller plikadan, oral kavitede ise 
retromolar trigon, dilin ventral ve laterali, ağız 
tabanı ve dudaklardan gelişir. Primeri bilinme-
yen lenf nodu metastazlarında tonsiller, gizli 
primer tümör lokalizasyonu olabilmektedir 
[1, 2]. Nazofarinks bakısı ve biyopsisi normal 
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Resim 3. A, B. (A) T1A MR görüntüde sağ parotis bezi yüzeysel lob ventralinde kitle (oklar), adenoid 
kistik karsinom. (B) Akciğerde bilateral değişik boyut ve lokalizasyonlu metastatik nodüller. 
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olan olgulara tanı amaçlı tonsillektomi yapı-
labilmektedir. Görüntüleme ile tümörün çapı, 
volümü, derinliği, ekstrinsik dil kaslarına, sub-
mandibuler bölgeye, mastikatör ve prevertebral 
boşluğa uzanımı yanı sıra pterygoid platelere, 
kafa tabanına uzanımı ile karotis vasküler kılıf 
invazyonu mutlaka belirtilmelidir. Mandibula 
kemik invazyonu olup olmadığı; kortikal ve 
kemik iliği düzeyinde yayılımı önemlidir. Bu 
nedenle bu bölge tümörlerinde MR mutlaka 
gereklidir. Evrelendirme amaçlı PET/BT veya 
PET/MR çekimi, özellikle küçük lenf bezlerin-
de olası metastatik tutulum yönünden gerekli-
dir. Oral kavite ve orofarinkste mukoza yerle-
şimli yüzeysel tümörler BT ile görülmeyebilir, 
MR bu durumda daha başarılı olmakla birlikte 

küçük yüzeysel tümörler bu tetkikte de görün-
tülenemeyebilir (Resim 4). Ancak görüntüleme 
bu durumda tümörün derinliği ve lenf nodu 
varlığı yönünden bizlere fikir vermiş olmakta-
dır. Sistemik metastazlar %6-7 oranında akci-
ğer ve plevraya olmaktadır. Daha az olarak ke-
mik, deri ve karaciğer metastazı görülebilir [4].

Tiroid kanserlerinin çoğunluğunda histolojik 
tip papiller kanserdir; prognozu iyi, malignite 
potansiyeli düşüktür ve uzak metastaz çok na-
dirdir. Komşu alanda lenf bezi yayılımı dışında 
da yayılım görülmez. Tiroidin folliküler karsi-
nomu, nadiren lenf nodu metastazı yapmakla 
birlikte akciğer, kemik ve karaciğer metastazı 
yapabilir (Resim 5). Medüller kanser sporadik 
veya ailesel görülebilir ve serum kalsitonin se- E
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Resim 4. A-C. Oral kavite sol  lingual mukoza yer-
leşimli malignite (A) BT görüntüde tümör gö-
rülmüyor. (B) Kontrastlı aksiyel MR görüntüde 
kitle kontast ile parlaklaşma göstermekte (ok). 
(C) PET-MR füzyon görüntüde kitle hipermeta-
bolik olarak kolayca görülebilmekte (ok).C
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viyesinde artış mevcuttur. Uzak metastazdan 
ziyade bölgesel servikal lenf nodu tutulumu 
yapma eğilimindedir. Anaplastik kanser agresif 
tiptir, kötü prognoza sahiptir [4]. 

Tiroid malignitelerinde görüntülemede US 
ilk kullanılacak yöntemlerden olup hem tümö-
rün hem de lenf nodlarının değerlendirilme-
sinde çok faydalıdır. BT veya MR, tümörün 
mediastene uzanımı, ekstrakapsüler yayılım ile 
trakea, özefagus gibi komşu yapılara uzanımı 
değerlendirilir. Sağaltımda radyo-iyot-ablas-
yonu gerekebileceği düşünülerek BT çekimi 
kontrastsız yapılmalıdır, bu nedenle MR tercih 
nedeni olabilir. Yine olası akciğer metastazla-
rı yönünden kontrastsız toraks BT çekilmeli-
dir. Tiroid kanserlerinde genelde görüntüleme 
yöntemleri cerrahi sonrası yüksek serum tirog-
lobulin varlığında nüks araştırmak için de kul-
lanılmaktadır. Bu durumda PET-BT kullanım 
endikasyonu da oluşmaktadır. 

 PERİNÖRAL YAYILIM 

Perinöral yayılım (PNY), baş boyun tümör-
lerinin bazı tiplerinde tümör hücrelerinin sinir 
kılıfı boyunca yayılımı anlamına gelir ve kötü 
prognozu işaret eder. Bu durum infeksiyon, 
granülomatöz hastalıklar ve benign tümörlerde 
de olabilir. Perinöral invazyon, perinöral yayı-
lım teriminden farklıdır ve mikroskobik olarak 

sinirlerin tümör hücresi tarafından infiltre edil-
mesidir. Bizim burada sözünü edeceğimiz konu 
perinöral yayılımdır [5, 6].

Perinöral yayılım baş boyun kanserlerinde 
en sık skuamöz hücreli karsinom olgularında 
görülür. Çünkü bu tümörler baş boyun bölgesi-
malignitelerin çoğunu oluşturur. Bu tümörlerde 
perinöral invazyon oranı %2-30 arası değişmek-
tedir. Adenoid kistik karsinomlar çok yüksek 
perinöral invazyon özelliğine sahip olmalarına 
rağmen daha nadir görülmeleri nedeniyle sıklık 
olarak skuamöz hücreli kanserlerden daha azdır. 
Ayrıca bazosellüler karsinom, lenfoma, rabdo-
miyosarkom, malign sinir kılıfı tümörlerinde ve 
desmoplastik melanomda da PNY görülür [4-6]. 
Kafatabanı ve paranazal sinüslere yakın tümör-
lerde daha sık iken oral kavite, tonsil, larinks tü-
mörlerinde rölatif olarak daha azdır. PNY görü-
len baş boyun tümörlü olgularda bölgesel nüks 
riski üç kat artar ve 5 yıllık yaşam olasılığı %30 
daha azalır. PNY, tümör veya LAM palpasyonu 
veya diğer fizik muayeneler gibi klinisyen ta-
rafından kolay saptanabilen bir durum değildir. 
PNY hastaların yaklaşık %40’ı asemptomatik 
olsa da lokal ağrı, yanma hissi ve uyuşukluk 
gözlenebilir. Çiğneme kaslarında denervasyon 
ve zayıflık yanısıra fasial paralizi olan olgularda 
PNY özellikle araştırılmalıdır. 

Perinöral yayılım tanımı histopatolojik ola-
rak tartışmalı olmakla birlikte; en basit olarak 
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Resim 5. A, B. Tiroid folliküler karsinom (A) PET-BT görüntüde tiroid her iki lob ve istmusu tutan hi-
permetabolik kitle (B) Akciğerde miliyer tarzda metastatik nodüller.
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perinöral alanda tümör hücrelerinin bulunma-
sı olarak tanımlanabilir. Periferik sinirler içten 
dışa doğru üç tabakadan oluşur: Endonöryum, 
perinöryum ve epinöryum. En dış tabaka olan 
epinöryum içinde vasanervosum ve lenfatik 
kanallar bulunur. Perinöryum, çok katlı en-
dotelyal hücrelerin bulunduğu ara tabakadır. 
Endonöryum ise Schwann hücreleri ve akson 
içeren küçük sinirler veya sinir fiberleri içerir. 
Endonöryum, kan akışından bir bariyer ile pe-
rinöryumdan ayrılır. Eğer bu bariyer bozulur 
ise görüntülemede kontrastlanma etkisi geliş-
miş olur [5, 6].

Tümör sinir kılıfı boyunca (endonöryum, pe-
rinöryum ve perinöral lenfatik sistem) yayılır. 
Genelde yayılım santral sinir sistemine doğru 
retrograd olmakla birlikte antegrad yayılım da 
olabilir. Görüntüleme olarak kontrastlı spiral 
BT veya volumetrik MR sekansları seçilebilir; 
ama hem yumuşak doku rezolüsyonunun yük-
sek olması hem de %95 doğruluk değerine sa-
hip olması nedeniyle daha çok MR tercih edil-
melidir. Ayrıca MR için uygulanacak teknik 
de çok önemlidir. Hacimsel özellikli T1 ve T2 
ağırlıklı kesitler ve yağ baskılamalı kontrastlı 
T1A sekanslar mutlaka alınmalıdır. PNY’nin 
çok sık olması nedeniyle görüntülemede göz-
den kaçtığı düşünülmektedir. Yayılımın erken 
döneminde bulgular son derece silik olup gö-
rüntülemede fark edilemeyebilir.

Perinöral yayılımda küçük ama çok önemli 
anatomik bir bölge de pterigopalatin fossadır 
(Resim 6). Yeri nedeniyle 6 bölge ile komşu-
luk yapar. Lateralde pterigomaksiller fissür 
yoluyla infratemporal fossa ile medialde sfe-
nopalatin foramen yoluyla burun boşluğu ile 
önde inferior orbital fissür yoluyla orbita ile 
inferiorda palatin foramenler yoluyla oral ka-
vite ile, posterior ve inferiorda Vidian kanal 
yoluyla orta kranial fossa ile ilişkilidir. Böyle 
önemli anatomik kavşak olan pterigopalatin 
fossa, tümör ve infeksiyonların hem direkt 
hem perinöral yolla yayılmalarında önemli bir 
bölgedir. Perinöral yayılımda kafatabanı fora-
mina ve fossalardan beyine geçiş için önemli 
bir durak ta kavernöz sinüstür. Kavernöz si-
nüs, sfenoid gövdenin her iki yanında yer alır. 
Süperior orbital fissürden temporal kemik 
petröz apeksine doğru uzanır. İnternal karotid 
arter, 3,4,6. kranial sinir ile oftalmik ve mak-
siller sinirleri barındırır [7].

PNY’ın karakteristik radyolojik özellikleri 
şunlardır:
1. Foramina genişlemesi (Resim 7)
2. Kavernöz sinüs duvarında meydana gelen 

tümseklik ve kontrastlanma (Resim 8)
3. Kavernöz sinüste yumuşak doku varlığı /

asimetri
4. Meckel mağarası düzeyinde kontrast tutu-

lumu
5. Sinirde kalınlaşma ve kontrastlanma
6. Mastikatör kas atrofisi

PNY en sık fasial ve trigeminal sinir dalla-
rı boyunca olur: Radyolojik ana bulgu sinirin 
genişlemesi ve kontrast tutulumudur. Sinirin 
geçtiği kanal, foramina gibi yerlerde genişleme 
yanısıra yağ planlarında kayıp görülür. Dolay-
lı olarak da kas innervasyonuna bağlı kaslarda 
BT’de hacim kaybı, hipodansite ve yağlanma, 
MR’da da; T2A kesitlerde hiperintensite göz-
lenir. Her sinirin geçiş yerine göre bulguları 
ayrı olur ve tek tek incelenebilir. Tüm kranial 
sinirlerin nükleus, fasikulus, sisternal, kafata-
banı ve periferik olmak üzere beş farklı anato-
mik bileşeni bulunur. Yayılım yolu ile daha çok 
periferik ve kafatabanı bölümleri tutulmakla 
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Resim 6. BT’de ok sağ pterigo palatin fossayı 
göstermekte.



birlikte sinirin diğer bölümlerine de uzanabilir. 
Perinöral yayılım, PET-BT kesitlerinde de eğer 
hipermetabolik özellikte ise görülebilir (Resim 
9) [5, 6, 8, 9].

Trigeminal sinir: Kafatabanı düzeyinde Me-
ckel mağarasına oturan Gasser ganglionu ve o 
düzeyden perifere açılan üç ayrı dalı bulunur: 
oftalmik (V1), maksiller (V2) ve mandibuler 
sinirler (V3). 

Trigenimal sinirin oftalmik dalı (V1): Gas-
ser ganglionunun önünden kavernöz sinusun 
lateraline ve oradan da süperior orbital fissu-
re uzanarak dallara ayrılır (lakrimal, frontal ve 
nazal sinirler). Orbita apeksi, süperior orbital 
fissür ve kavernöz sinüs düzeyine yakın tümör-
ler tarafından infiltre edilir (Resim 10).

Trigeminal sinir maksiller dalı (V2): Mec-
kel mağarasından çıktıktan sonra maksiller si-
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Resim 7. A, B. Sağ infra temporal rabdomiyosarkom olan olgu. (A) BT’de sağ pterigopalatin fossa ve 
vidian kanalda genişleme. (B) T2A aksiyel MR’ ta sağ infratemporal fossadaki kitle ve pterigopalatin 
fossayı dolduran hiperintens perinöral yayılım bulgusu. 

A B

Resim 8. A, B. Nazofarinks kanseri olgusu. (A) T1A aksiyel kesitte bilateral nazofarins duvarlarını, 
parafarengeal alanı, pterigoid kas ve laminayı, pterigopalatin fossayı infiltre eden kitle. (B) Koronal 
kontrastlı kesitte perinöral yayılıma bağlı her iki kavernöz sinusun kontrast ile parlaklaştığı, geniş-
lediği görülüyor. 

A B



nir foramen rotundumu geçerek pterigopalatin 
fissür ve oradan infraorbital sinir kanalına uza-
nır. Bu sinirin dalları da sfenopalatin ve palatin 
sinirlerdir.

Maksiller sinir tutuluşu, paranazal sinüs veya 
oral kavite tümörlerinde skuamöz hücreli kar-
sinom veya adeoid kistik karsinom olgularında 
palatin sinire invazyonla görülür. Tümör hüc-
releri retrograd yolla pterigopalatin fossaya 
gelir. Pterygopalatin fossa, foramen rotundum 

ve kavernöz sinüse yakın yerleşimli tümörler 
tarafından infiltre edilir. 

Trigeminal sinir mandibuler dalı (V3): Bu 
sinirin de dalları aurikotemporal, linguler ve in-
ferior alveoler sinirdir. Mandibula veya mastika-
tör boşluk düzeyinde bulunan herhangi bir tümör 
foramen ovale yoluyla mandibuler sinire invaze 
olabilir. Bu tür tutulum olan olgularda inferior al-
veoler sinirden Meckel mağarasına kadar uzanım 
gerçekleşir. Foramen ovale ve kavernöz sinüse 
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Resim 9. A, B. Nazofarinks kanseri olgusu. PET-BT’de (A) BT görüntüsünde sol pterygopalatin fossanın 
genişlediği ve dansitesinin arttığı gözleniyor (ok). (B) PET-BT füzyon görüntüsünde hastanın hiper-
metabolik perinöral invazyonu görülmekte.

A B

Resim 10. A, B. Sol nazal bölgede malign melanom tanılı olguda (A) BT’de sağ süperior orbital fissürü 
dolduran yumuşak doku kitlesi (ok) (B) Bu alanda FDG tutulumu  trigreminal sinirin oftalmik dalını 
tutan perinöral yayılım ile uyumlu (ok).

A B



yakın tümörler tarafından infiltre edilir. Bu hasta-
larda MR’da mastikatör ve pterigoid kaslarda de-
nervasyona sekonder diffüz parlaklaşma görülür.

Fasial sinir: Stilomastoid foramen düze-
yindeki periferik dalı parotis bezi içine uzanır. 
Tüm uzanımı boyunca iki önemli dal verir ve 
bunlar büyük süperfisial petrozal sinir ve korda 
timpanidir. Fasial sinirde PNY en sık parotis tü-
mörlerinden kaynaklı görülür. Primer tükürük 
bezi tümörlerinde olabileceği gibi metastazla-
ra bağlı da görülebilir. Daha çok stilomastoid 
foramen düzeyinde görülen PNY, sinirin tüm 
uzunluğu ve dalları boyunca izlenebilir (Resim 
11). İnternal akustik kanal içinde, genikulat 
ganglion düzeyinde, büyük süperior petrozal 
ve vidian sinir tutulumu görülebilir. Vidian si-

nir, Vidian kanaldan (pterigoid) pterigo palatin 
fossaya geçen ve sıkça perinöral yayılımın ol-
duğu sinirlerden biridir. 

Ayrıca trigeminal sinir ile fasiyal sinir ara-
sında periferik dallar ile ilişkili anastomozlar 
vardır. Bu anastomozlar nedeniyle her iki sinir 
tutuluşu perinöral olarak gerçekleşebilir. 

Sinirlerin tutulduğu bölgeye göre zonal dağılım 
yapılabilir. Periferik alanda tutulduğunda zon 1, 
kafatabanı düzeyinde tutulduğunda zon 2 ve pre-
pontin sisterna ve beyin sapı düzeyinde tutulum 
varsa zon 3 olarak isimlendirilmektedir [5, 6]. 

Perinöral yayılım; tümör dışında kronik infeksi-
yonlar (fungal ve viral nöritler), inflamatuar olay-
lar (radyasyon ve benzeri) ve granülomatöz (sar-
koidoz, granulomatözpolianjitvb) orijinli benign 
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Resim 11. A-C. Sağ parotis kaynaklı mukoepider-
moid karsinom. (A) Poskontast MR kesitlerinde 
sol parotis bezi içinde malign kitle ve kalınlaş-
mış fasiyal sinir (ok) (B) Mandibula medialinde 
inferior alveoler sinir dalına ait kalınlaşma ve 
kontratlanma (ok) (C) PET-BT füzyon görüntüde 
hem parotis bezinde hipermetabolik kitle hem 
de hipermetabolik perinöral invazyon. C
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durumlarda da görülebilir ve radyolojik olarak 
benzer görünüm oluşturabilir. Bunlardan en sık 
karşımıza çıkabilecek patoloji rinoserebral mu-
kormikozistir (Resim 12). Daha çok bağışıklığı 
baskılanmış kişilerde görülmekle birlikte kronik 
alkolizmli ve diyabetik kişilerde de görülebilir. 
Mukormikozis damar duvarını seven ve damarda 
inflamasyon oluşturan bir enfeksiyondur ancak 
baş boyun bölgesinde özellikle paranazal sinüs-
lerin duvarını tutarak direk sinir yoluyla perinöral 
yayılım gösterebilir. Kafatabanı foraminalarına 

uzanım yapan menenjiomlar (Resim 13), PNY 
ile karışabilir. Yine sinir komşuluğundaki venöz 
pleksus kontrastlanması da benzer şekilde PNY 
gibi yalancı görünüm yapabilir [5, 6]. 
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Resim 12. A, B. Mukormikozis olgusu. Kontrastlı MR görüntülerde (A, B) sağ trigeminal sinirin  oftal-
mik dalını, kavernöz sinüsü, trigeminal sinirin Gasser ganglionu ve sisternal bölümünü tutan, sağ 
temporal loba uzanımı mevcut enfeksiyon (ok).

A B

Resim 13. Sağ kavernöz sinüs ve dorsalinde sis-
ternaya uzanımı mevcut (oklar) kontrast ile par-
laklaşma gösteren menenjiom olgusu.
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Sayfa 336
Baş boyun tümörlerinin yaklaşık %90’ını skuamöz hücreli kanserler oluşturmaktadır.

Sayfa 337
Sistemik metastazlar akciğer, kemik ve karaciğerde görülebilir ancak %10’dan az olguda eşlik 
eder.

Sayfa 337
Sistemik metastaz en sık akciğere (%43), karaciğere (%18), plevraya (%18), böbrek ve dalağa 
olabilir.

Sayfa 339
Malign tümörlerin çoğu mukoepidermoid ikinci sıklıkla da adenoid kistik karsinom histolojisin-
dedir.

Sayfa 339
Sigara ve alkol kullanımı yanısıra HPV taşıyıcılığı özellikle genç kişilerde etyolojiden sorumlu 
tutulmaktadır.

Sayfa 339
Primeri bilinmeyen lenf nodu metastazlarında tonsiller, gizli primer tümör lokalizasyonu olabil-
mektedir.

Sayfa 340
Medüller kanser sporadik veya ailesel görülebilir ve serum kalsitonin seviyesinde artış mevcuttur. 
Uzak metastazdan ziyade bölgesel servikal lenf nodu tutulumu yapma eğilimindedir.

Sayfa 338
Bu bölgede zengin lenfatik drenaj nedeniyle bölgesel lenf bezi metastazı tanı anında sıklıkla görülür.

Sayfa 336
Bu bölgedeki tümörlerin başarılı sağaltımı sonrası yıllık gelişebilecek ikinci primer tümör olasılığı 
%3-7 arasında değişmektedir.  
Baş boyun bölgesinden kaynaklanan tümörlerde yayılım dört başlık altında incelenebilir:
1.Direkt yayılım
2. Lenfatik yayılım
3. Perinöral yayılım
4. Sistemik yayılım

Sayfa 337
Erken dönem glottik ve subglottik larinks kanserlerinde lenf nodu metastazı beklenen bir bulgu 
değildir. Supraglottik tümörlerde seviye 2 düzeyine lenf bezi metastazı tanı anında %35 oranında 
görülebilir.
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Sayfa 341
Perinöral invazyon, perinöral yayılım teriminden farklıdır ve mikroskobik olarak sinirlerin tümör 
hücresi tarafından infiltre edilmesidir. Bizim burada sözünü edeceğimiz konu perinöral yayılımdır. 
Perinöral yayılım baş boyun kanserlerinde en sık skuamöz hücreli karsinom olgularında görülür.  

Sayfa 345
Ayrıca trigeminal sinir ile fasiyal sinir arasında periferik dallar ile ilişkili anastomozlar vardır. Bu 
anastomozlar nedeniyle her iki sinir tutuluşu perinöral olarak gerçekleşebilir.

Sayfa 342
Perinöral yayılımda küçük ama çok önemli anatomik bir bölge de pterigopalatin fossadır. Yeri 
nedeniyle 6 bölge ile komşuluk yapar.

Sayfa 341
Adenoid kistik karsinomlar çok yüksek perinöral invazyon özelliğine sahip olmalarına rağmen 
daha nadir görülmeleri nedeniyle sıklık olarak skuamöz hücreli kanserlerden daha azdır.  
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1. Aşağıdaki tümörlerden hangisi sistemik metastaz yapma olasılığı en yüksektir?
a. Paranazal sinus tümörleri
b. Nazofarinks kanseri
c. Larinks kanseri
d. Tiroid papiller kanser
e. Tiroid medüller kanser

2. Aşağıdaki baş boyun tümörlerinin hangisinde tanı anında lenf bezi metastaz olma olasılığı en fazla-
dır?
a. Nazofarinks kanseri
b. Glottik-subglottik larinks kanseri
c. Paranazal sinus tümörleri
d. Tükürük bezi tümörleri
e. Tiroid folliküler karsinomu

3.  Pterigopalatin fossa aşağıdakilerden hangi anatomik yapı ile direkt ilişkide değildir?
a. Pterigo maksiller fissür
b. Sfenopalatin foramen 
c. Süperior orbital fissür
d. Vidian kanal
e. Palatin foramenler

4.  Baş boyun bölgesinde perinöral yayılım hangi tümörlerde en çok görülür? 
a. Skuamöz hücreli kanser
b. Adenoid kistik kanser
c. Mukoepidermoid tümör
d. Lenfoma
e. Malign melanom

5.  Perinöral yayılım en sık hangi iki kranial siniri tutmaktadır?
a. Fasial ve olfaktör sinir
b. Optik ve trigeminal sinir
c. Vagus ve fasial sinir
d. Fasial ve trigeminal sinir
e. Okulomotor ve trigeminal sinir

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