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 GİRİŞ 

Orbita içinde birçok farklı tümör tipi primer 
veya sekonder olarak izlenebilmektedir. Bu 
yazıda sık görülen lezyonlara yer verilecektir. 
Orbita lezyonlarını lokalizasyon ve davranış 
açısından değerlendirmek için öncelikle kısa 
olarak orbita anatomisini anlamak gerekir. 

 Anatomi 

 Kompartmanlar 

Orbita 4 ana kompartmandan oluşmaktadır. 
Orbita içindeki 4 rektus kasına (süperior, inferi-
or, medial ve lateral rektuslar) eşlik eden superior 
rektus kası, üstünde seyreden levator palpebra 
kası ve medial süperiorda yer alan süperior oblik 
kas, orbita apeksindeki Zinn halkasından başlaya-
rak bir koni şeklinde orbital globa uzanırlar (Re-
sim 1A-C). Bu kaslar ekstraoküler kaslar olarak 
adlandırılır. Böylece orbita, intrakonal ve ekstra-
konal kompartmanlara ayrılmış olur. İntrakonal 

bölüm içinde ayrı bir kompartman olarak değer-
lendirdiğimiz optik sinir ve kılıfı bulunmaktadır. 
Dördüncü kompartman bulbus okulinin kendi-
sidir. Orbita lezyonlarının çözümlenmesinde bu 
dört kompartmanın kullanılması ayırıcı tanı ve 
radyolojik değerlendirme açısından kolaylık sağ-
lamaktadır [1-3]. 

 Ekstraoküler kaslar 

Ekstraoküler kaslar 4 rektus (superior, inferi-
or, medial, lateral), 2 oblik (superior, inferior) ve 
levator palpebralis kaslarından oluşur (Resim 
1A-C). Kaslar inferior oblik dışında orbita apek-
sinde optik foramene komşu anular bir ligaman 
olan Zinn ligaman halkasından başlar. Rektus 
kasları glob üzerine korneoskleral sınırda yapı-
şır (Resim 1A, B). Süperior oblik kası ise me-
dialde etmoid ve frontal kemik komşuluğunda 
yukarı seyreder ve frontal kemiğe yapışan trok-
lea içinden geçen tendonu dirsek yapar; aşağı 
lateral-posteriora yönlenerek, sklerada ekvator 
arkasına, geniş yelpaze şeklinde yapışır. İnferior 
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oblik kas ise medial orbita tabanından kaynak-
lanır ve posterolaterale uzanarak inferolateral 
skleraya yapışır (Resim 1D). Levator palpebra 
kası ise glob üstünden geçerek önde aponörozise 
bağlanır ve bazı tendinöz lifler üst göz kapağı 
cildine tutunur (Resim 1B). Medial, süperior, in-
ferior rektus kasları ve inferior oblik kası 3. kafa 
çifti, lateral rektus kası 6. kafa çifti ve süperior 
oblik kası ise 4. kafa çifti ile inerve olur [1, 2].

 Optik Sinir 

Optik sinir dört kısımdan oluşur: İntraoküler, 
intraorbital, kanaliküler ve intrakranial. Embri-
yojenik olarak optik sinir ve retina, beynin bir 
parçası olarak gelişir ve meninjioma ve glial tü-
mörler gibi santral sinir sistemi tümörleri diğer 
kafa çiftlerinden farklı olarak optik sinirde izle-
nebilir. 

İntraoküler parçası globun santral posterior 
kutbunun nazal kesiminde optik disk ile baş-
lar. Daha sonra annular ligamana kadar uza-
nan intraorbital parçanın dural kılıfına ligaman 
seviyesinde süperior ve medial rektus kasları 
yapışır. İntraorbital parçası meningeal ve arak-
noid zarlar ile örtülmüştür. Optik kanal 5mm 
kadardır ve çapı da 3-4 mm’dir. Kanalı geçtik-
ten sonra optik kiazma’ya kadar optik sinirin 
intrakranial parçası seyreder [1, 2]. 

 Bulbus Oküli (Glob) 

Globun birçok komponenti MR inceleme ile 
görüntülenebilmektedir. Kornea, anterior ve 
posterior kamaralar, iris, lens ve kapsülü, vit-
reus ve uveal trakt izlenebilmektedir (Resim 
1A). Özellikle kontrast madde ile koroid, silier 
cisim ve iris detaylı olarak görülebilir [1-3].

 İnceleme Teknikleri 

Orbita incelemesinde yumuşak doku çözü-
nürlüğü nedeni ile MR inceleme birinci sırada 
kullanılması gereken kesitsel yöntemdir. BT ise 
daha çok kemik patolojilerde ve özellikle trav-
mada tercih edilmektedir. Bunun yanında MR 
olmayan merkezlerde kullanılabilir. Lezyonlar-
daki kalsifikasyon odaklarının gösterilmesinde 

de BT tercih edilebilir. MR incelemede temel 
olarak spin eko (SE) sekansları tercih edilir. 
Koronal ve aksiyal T1A ve T2A kesitler temel 
kesitler olup özellikle optik sinir değerlendiril-
mesinde koronal STIR inceleme tercih edilmeli 
ve rutin sekanslarda kullanılmalıdır. Araştırılan 
lezyonun konumuna göre üçüncü boyut açısın-
dan sagital kesit eklenebilir. Koronal kesitler 
kranial aksın koronali şeklinde alınabileceği 
gibi söz konusu orbitanın hassas incelemesi ge-
rekiyor ise orbita aksına dik (optik sinire dik) 
koronal kesit daha iyi sonuç verecektir (Resim 
1E). Sagital kesitler ise her orbita için ayrı ayrı, 
optik sinire paralel olarak alınmalıdır (Resim 
1E). Orbitaya yönelik hassas ve yüksek çözü-
nürlüklü incelemelerde özel yüzeysel sarmallar 
tercih edilmelidir. Ancak orbita için tasarlanmış 
yüzeysel sarmallar her merkezde bulunmamakta 
ve diğer yüzeysel sarmalların ise orbita üzerine 
uygulaması güç olmakta ve çoğu zaman hare-
ketten etkilenmektedir. Bunun yanında nörorad-
yoloji için geliştirilmiş kafa sarmalları ile olduk-
ça iyi görüntüler alınabilmektedir. Orbita içinin 
değerlendirilmesinde küçük FOV lar (8-12 cm) 
tercih edilmeli ve yüksek matriks kullanılmalı-
dır. Bu tip incelemelerde 3D sekanslar yetersiz 
kalabilmekte ve 2D sekanslar daha iyi görüntü 
vermektedir. Kesit kalınlığı 2-3mm olarak se-
çilmeli, kesit aralığı %10 dan fazla olmamalıdır. 
3D sekanslar ise multiplanar rekostrüksiyona 
izin vermektedir ancak çözünürlük ve kontrast 
gürültü oranı 2D kesitler kadar iyi olmamakta-
dır. Kontrast sonrası incelemede yağ baskılamalı 
teknik tercih edilmelidir (Resim 1F). Zira orbita 
içinde retrobulber yağ dokusu hakimiyeti nedeni 
ile kontrast sonrası değerlendirme güç olmakta-
dır. US ise özellikle globun değerlendirilme-
sinde faydalı olabilmekte ve Doppler inceleme 
sayesinde damarlar hakkında bilgi vermektedir 
[4-8]. 

Difüzyon görüntüleme baş boyun tümörleri 
ayırıcı tanısında yaygın olarak kullanılmakla be-
raber orbitadaki kullanımı kısıtlı kalmıştır. Orbi-
tayı çevreleyen kemik yapılar ve sinüs içi hava 
olması lokal inhomojeniteye neden olmakta, di-
füzyon teknikleri açısından sorun yaratmaktadır. 
Ancak single shot ekoplanar ve multishot ekop-
lanar teknikler orbita tümörleri ve optik sinir 
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değerlendirmesinde umut verici olarak gözlen-
mektedir. Malign kitleler ve lenfoproliferatif tü-
mörler düşük ADC değerleri vermekte ve ayırıcı 
tanıda yardımcı olabilmektedir [9-12]. 

 Globa Ait Tümörler 

Glob içinde oluşan tümörler detaşmana neden 
olabilir ve detaşman içinde lezyon klinik muaye-
nede net olarak izlenmeyebilir. Glob içi tümör-
lerde ayırıcı tanı yanında detaşman içindeki tü-
mörün gösterilmesi veya dışlanması ve tümörün 
yayılımının ortaya konulması açısından özellikle 
yüksek çözünürlüklü MR inceleme önem taşı-

maktadır. Detaşmanı anlayabilmek için öncelikle 
detaşman hakkında kısa bilgi verilecektir. 

 Detaşman 

Detaşman farklı tabakaları tutabilir. Okü-
ler glob 3 tabakadan oluşmuştur: sklera, uvea 
ve retina. Sklera en dış tabakadır ve kollajen 
ve elastik dokudan oluşmuştur. Uveanın ise 3 
komponenti vardır. Koroid, korpus siliare ve 
iris. Koroid, sklera ve retina arasında bulunur 
ve her iki yapı Bruch membranı ile ayrılmıştır. 
Retina koroid damarlar ile beslenir. Bu taba-
kalar arasında ancak patolojik sıvı biriktiğinde 
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Resim 1. A-F. (A) Orbita ortasından geçen aksiyel T1A kesit. Sol orbita lens seviyesinden geçen kesitte bulbus ön 
kısımda orta hatta lens (*) ve önünde ön kamera (**) ve kornea (k) izleniyor. Lensin her iki kenarında parlak nokta 
olarak izlenenler korpus siliare (s) ve hemen arkasında ora serrata (o) ve uvea (u) izleniyor. Vitreus (v) hipointens 
olarak bulbus büyük kısmını dolduruyor. Medial ve lateral rektus arasında kalan önde glob ve arkada optik fora-
men ile sınırlı alan intrakonal kompartman (ikk) ve onun dışında kalan alan ekstrakonal kompartman (ekk). Bulbus 
anterolateralinde kas yapılara göre daha hiperintens izlenen yapı lakrimal bez (lb). Optik sinir (os) ise globdan 
optik disk ile başlayıp arkada optik foramene uzanıyor ve foramenden kranium içine giren intrakranial parçası 
izleniyor. (B) Sagital orta hattan geçen kesit. Superior (SR) ve inferior rektuslar (İR) arasında konal mesafe izleniyor. 
Süperior rektus kası üstünde levator palpebralis kası (LP) ve anteriorda tendonları izleniyor. Glob içinde lens ve 
lense komşu korpus siliare parlak olarak izleniyor. (C) Koronal T1A, kaslardan geçen kesit. Rektus kasları izleniyor. 
Kaslar arasında kalan yağlı alan intrakonal mesafe. Superior medialde superior oblik kas (SOK) kesiti görülüyor. 
(D) Anteriordan geçen T1A koronal kesit. Orbita tabanından başlayıp glob inferiorunda lateralde sonlanan infe-
rior oblik kası izleniyor (oklar).  (E) Kesit planları izleniyor. İzlenen aksiyal kesit optik sinire paralel alınmış. Sagital 
kesitler optik sinir ile aynı aksta alınmalı (uzun çizgiler). Koronal kesitler her iki orbitayı alacak şekilde (kalın çizgi) 
alınabileceği gibi incelenecek orbita aksına dik olarak da (kısa çizgiler) alınabilir. (F) Kontrastlı T1A yağ baskılı aksi-
yel kesit. Ekstraoküler kaslar ve glob içinde koroidde normal kontrast tutulumu izleniyor. 



radyolojik olarak tabakalar ayırt edilebilir. Ke-
sitsel görüntüleme ile 3 potansiyel boşlukta sıvı 
birikimi izlenir [13]. 
1. Posterior hiyaloid detaşman; erişkinlerde 

yaşlanma ile izlenir. Korpus vitreumun fiz-
yolojik likefaksiyonu ile beraber olur ve ta-
bakalanma şeklinde sıvı katmanları olarak 
izlenir. 

2. Retinal detaşman; subretinal boşlukta sıvı 
birikimi ile retinal tabakaların ayrılması 
şeklinde izlenir. Optik diskte apeks yapan 
V şeklinde detaşman izlenir. Zira retina 
optik diske tutunmuştur. Bu detaşman si-
lier cisime kadar uzanmaz zira retina daha 
önce ora serratada sonlanır. Retina arkasın-
daki sıvı protein içeriği nedeni ile vitreus 
ile kıyaslandığında T1A kesitlerde daha 
yüksek sinyal yapısında ve T2A kesitlerde 
ise nispeten daha düşük sinyal yapısındadır 
(Resim 2). Her ikisi arasında ince retinal 
tabaka izlenebilir. Koroidal tümörler bu tip 
detaşmana neden olur. 

3. Koroidal detaşman ise subkoroidal boş-
luğa sıvı birikmesi ile oluşur. Seröz veya 
hemorajik olabilir. Lentiform veya kresent 
şeklinde olabilir. Genelde travma, cerrahi 
sonrası veya inflamasyona bağlı gelişir. 

 Retinoblastom 

Çocukluk çağının en sık görülen orbital tümö-
rüdür. Retinoblastom olgularının %50’si bilateral 
olabilir ve pineal tümör eşlik ettiğinde ise trilate-
ral olarak adlandırılır. Bu nedenle retinoblastom 
bulguları olan olgularda muhakkak pineal bölge 
de dikkatle incelenmelidir. Lökokori en önemli 
ve ilk tanınan bulgusudur ve olguların %60’ında 
bulunur. Tümör farklı şekillerde büyüyebilir. 
Eğer subretinal bölgeye doğru büyürse Coats’ 
hastalığını taklit eder ve retinal detaşmana neden 
olur. Tümör vitreal kaviteye doğru büyüyebilir 
veya diffüz olarak retinayı tutabilir ki bu durumda 
inflamatuar hastalıklar ile karışabilir. Radyolojik 
tanıda BT tipik olarak tümördeki kalsifikasyonu 
gösterir, zira tümörlerin %90’ında kalsifikasyon 
izlenir (Resim 3A). Özellikle 3 yaş altında kalsifi-
kasyon tümör tanısı için önemli bir bulgudur; bu 
yaşlarda sadece kolobomatöz kistler ve mikrof-
talmiye bağlı kalsifikasyon görülür. Öteyandan 
MR kalsifikasyonu iyi göstermese de yumuşak 
doku detayını iyi gösterdiği için tümörün bulbus 
tutulumunu daha detaylı olarak ortaya koyar. Re-
tinoblastom T1A ve proton ağırlıklı görüntülerde 
vitreusdan biraz daha hiperintens görünür, T2A 
kesitlerde ise hipointenstir (Resim 3B-D). Kont-
rast madde ile oldukça iyi boyanır. Ayırıcı tanıda 
ise öncelikle primer hiperplastik persistan vitreus, 
Coats’ hastalığı ve daha nadir olarak retinal detaş-
man, koroidal hamartom ve optik diskin Drusen 
hastalığı düşünülmelidir [14-19].

 Malign Melanoma 

Erişkinde en sık görülen intraoküler tümör, 
korpus siliarenin ve koroidin malign melano-
mudur. Tanı klinik olarak konur. Tümör prog-
nozunda hastanın yaşı, lezyon çapı ve kalınlığı, 
yerleşimi (anterior uvea ve korpus siliare tutu-
lumu) ve ekstraoküler yayılım önemlidir. Rad-
yolojik olarak kolay tanınırlar. BT incelemede 
koroid yüzeyde genelde disk tarzında dens kitle 
olarak görülürler. MR incelemede ise T1A ke-
sitlerde içerdikleri melanin pigmenti nedeni ile 
hiperintens ve T2A kesitlerde hipointens olarak 
izlenirler (Resim 4A, B). Kontrast sonrası yo-
ğun kontrast tutulumu gösterirler (Resim 4C). 
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manı izliyoruz. Dekole retina posteriorda optik 
disk lokalizasyonunda koroide tutunuyor. De-
kolman altındaki sıvı hiperintens izleniyor. 



Beraberinde retinal detaşman izlenebilir. Ayı-
rıcı tanıda koroidal lezyonlar olan hemanjiom, 
nevüs, metastaz ve detaşman düşünülmelidir 
[4, 5, 19]. 

 Uveal Metastazlar 

Koroid karsinomların göze en sık metastaz yap-
tığı yerdir. En sık metastaz yapan primerler ise ak-
ciğer ve meme kanserleridir (Resim 5). Metastaz-
lar bilateral ve multifokal olabilirler [5, 6]. 

 İntrakonal Lezyonlar 

 Hemanjiom 

Kapiller hemanjiom orbitanın özellikle çocuk-
luk çağında en sık görülen lezyonudur. Bu lez-
yonlar lobule irregüler sınırlı olarak izlenirler. 
MR incelemede T1A kesitlerde izo-hiperintens 
ve T2A kesitlerde ise hiperintens olarak izlenir 
ve içlerinde septa bulunur. Kontrastlı inceleme 
ayırıcı tanıda yardımcı olur. Özellikle çocukluk 
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Resim 3. A-D. Retinoblastom olgusu. (A) Aksiyel BT kesiti. Vitreus içinde düzensiz kitle izleniyor. Be-
lirgin detaşmana neden olmamış. Kitle içinde kalsifikasyon retinoblastom için tipik bulgu. (B) T1A 
aksiyel kesit. Kitle vitreusa oranla hiperintens olarak görünüyor. (C) T2A aksiyel kesit. Vitreal boşlu-
ğu dolduran hipointens kitle izleniyor. (D) T1A yağ baskılı aksiyel kesit. Kitle nispeten zayıf kontrast 
tutulumu göstermiş. 
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Resim 4. A-C. Uveal malign melanom: (A) T1A aksiyel inceleme: Korpus siliare nazalde belirgin ve hipe-
rintens izleniyor (melanin pigmentine bağlı). (B) T2A kesitlerde lezyon hipointens. (C) T1A yağ baskılı 
kontrastlı incelemede lezyon daha büyük olarak izleniyor ve yoğun kontrast tutulumu gösteriyor. 

Resim 5. A-D. Koroidal meme kanseri metastazı. (A) T1A yağ baskılı aksiyel kesitlerde dekolman izleniyor. 
Dekolman vitreusa göre nispeten hiperintens görünümde. Dekolman altında yatan nedeni anlamak için 
kontrastlı incelemeye bakmak gerekir. (B) T2A aksiyel kesitler. Dekolman hiperintens izlenmekte olup 
dekolman içinde koroidal yüzeye oturan kitle hipointens olarak izleniyor. (C) T1A yağ baskılı kontrastlı in-
celeme. Kitle yoğun kontrast tutulumu gösteriyor. Kitle ve dekolman içindeki sıvı ayırt edilebiliyor. (D) T1A 
kontrastlı koronal inceleme. Koroidal kitle ve eşlik eden dekolman sıvısı vitreusdan ayrı olarak izleniyor. 
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çağı tümörlerinden rabdomiyosarkom ve nörob-
lastomdan ayırıcı tanı önemlidir [17, 18, 20].

Kavernöz hemanjiomlar erişkin yaş grubun-
da sık görülür. Karaciğer gibi organlarda görü-
len özellikler ile benzer bulgular verir. Keskin 
sınırlı oval kitleler olarak izlenir (Resim 6A). 
MR incelemede T2A kesitlerde parlak sinyal 
verir ve genelde homojen görünür (Resim 6B, 
C). Kontrast sonrası incelemede erken nodü-
ler tarzda kontrast tutulumu tipiktir (Resim 
6D). Geç fazlarda tüm lezyon kontrast tutar. 
İntrakonal yerleşimi tipiktir. Flebolitlere bağlı 

kalsifikasyonlar izlenebilir. Ayırıcı tanıda he-
manjioperisitoma düşünülmelidir. Hemanjio-
perisitoma T2A kesitlerde hemanjioma göre 
daha düşük sinyal intensitesi verir ve daha ag-
resif seyreder [21-24]. 

 Şvannom 

Orbitanın nadir tümörlerindendir. Okulomotor, 
troklear, trigeminal ve abdusens sinirlerin dalla-
rından veya parasempatik ve sempatik liflerden 
köken alırlar. Şvannomlar benign, yavaş gelişen, 

356 Arıbal E.

Resim 6. A-D. Kavernöz Hemanjiom. (A) T1A aksiyel kesit. İntrakonal oval şekilli ve keskin sınırlı kitle 
kaslar ile izointens yapıda. (B) T2A aksiyel (C) T2A koronal kesitlerde aynı kitle hiperintens yapıda ve 
parlak sinyal veriyor. (D) Kontrast sonrası T1A yağ baskılı tetkikte lezyonda tipik nodüler kontrast 
tutulumu.
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iyi sınırlı tümörlerdir. Özellikle nörofibromatoz 
tip 2 hastalarında sık görülür. İntra veya ektrako-
nal olarak izlenebilirler. Düzgün konturlu izlenen 
bu lezyonlar kavernöz hemanjiomlara benzer gö-
rünüm verirler. Homojen veya heterojen yapıda 
izlenebilirler. MR incelemede T1A kesitlerde 
düşük veya izointens yapıda olurlar (Resim 7A, 
B) ve T2A kesitlerde ise yüksek sinyal intensi-
tesi gösterirler (Resim 7C). Kontrast sonrası ho-
mojen veya heterojen kontrast tutulumu izlenir. 
Farklı derecede kontrast tutulum özelliği göste-

rirler (Resim 7D). Daha fazla kontrast tutulumu, 
tümörün miksoid bileşenine atfedilebilir. Bu bi-
leşen T2A incelemelerde selüler bileşene göre 
daha intens olarak izlenir [7, 25, 26].

 Lenfoma 

Lenfoma yavaş ve ağrısız gelişen proptozise 
neden olur. BT ve MR incelemede genelde ho-
mojen yapıda izlenirler ve lakrimal bezler ile 
ekstraoküler kaslarda genişlemeye neden olur. 
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Resim 7. A-D. Şvannom. (A) T1A aksiyel (B) T1A koronal kesitlerde düzgün konturlu oval şekilli eks-
traoküler kaslar içinde intrakonal yerleşimli kitle izleniyor. Kitle hipointens karakterde. Kitle lateral 
rektus kasına bası yapmış ve itmiş görünümde. (C) T2A aksiyel incelemede hiperintens yapıda ancak 
kavernöz hemanjiom gibi parlak sinyal göstermiyor. (D) T1A kontrastlı incelemede kitle hafif homo-
jen kontrast tutulumu göstermiş.  
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Kontrast sonrası hafif kontrast tutulumu göste-
rir. Ayırıcı tanıda rabdomiyosarkom ilk sırada 
düşünülmelidir; lösemi, sarkoma ve metastaz-
lar da akla gelmelidir [7, 26-29]. 

 Ekstrakonal Lezyonlar 

 Lenfanjioma 

Bu lezyonlar venöz lenfatik malformasyon-
lardır ve kapsüle olmayan bir yapısı vardır. Bu 
nedenle hemanjiyomdan farklı bir görüntüsü 
vardır ve genelde ekstrakonaldirler. Çocuklar-
da en sık izlenen vasküler malformasyonlar-
dır. Sınırları belirsiz olan intrakonal lezyonlar 
olarak kendilerini gösterebilirler. Makro-mik-

rokistik yapıları ve lobule septalı görünümü 
vardır. Kanayabilir veya enfekte olabilirler. 
Kanamaya bağlı içlerinde tipik sıvı-sıvı sevi-
yesi izlenir. MR incelemede T1A kesitlerde hi-
pointens (Resim 8A) ancak proton ağırlıklı ve 
T2A kesitlerde hiperintens özellik gösterirler 
(Resim 8B). Kontrast sonrası incelemede be-
lirgin kontrast tutulumu göstermezler, sadece 
septal hafif kontrastlanma izlenebilir [5-7, 26]. 

 Rabdomiyosarkom 

Çocukluk çağının en sık görülen malign 
yumuşak doku tümörüdür. Genelde ünilate-
ral olarak izlenir. Hızlı gelişen ekzoftalmi ile 
kendini gösterir. En sık görüldüğü lokalizas-
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Resim 8. A, B. Lenfanjiom. (A) T1A aksiyel (B) T2A kesitte hiperintens izlenen lezyon içinde septa 
dikkati çekiyor. 

A B

BA C

Resim 9. A-C. Rabdomiyosarkom. (A) Aksiyel BT kesiti. Orbita superomedialinde, oval şekilli, globa 
bası yapan, nispeten düzgün sınırlı kitle izleniyor. (B) T1A aksiyel kesit. Lezyon kaslara göre hafif 
hipointens yapıda. (C) Lezyon T2A kesitlerde hiperintes sinyal yapısında. 



yon orbitanın süperomedialidir. MR inceleme 
tümör lokalizasyonu ve yaygınlığı için en iyi 
tekniktir. Genelde ekstrakonal izlenmekle be-
raber intrakonal de izlenebilir. BT de oval ya-
pıda iyi sınırlı izodens kitleler olarak izlenirler 
(Resim 9A). MR incelemede T1A kesitlerde 
kas ile hipo-izointens ve T2A kesitlerde ise 
hiperintens yapıdadır (Resim 9B, C). Lezyon 
sınırları düzensiz olabilir. Kontrast sonrası or-
ta-yoğun kontrast tutulumu gösterir (Resim 
9D). Lezyon büyüdükçe hemoraji ve nekrozlar 
nedeni ile heterojen izlenebilir. Ayırıcı tanıda 
hızlı gelişen kapiller hemanjiomlar, idiopatik 
orbital inflamasyon ve lenfoma düşünülmelidir. 
Kemik yapılarda destrüksiyona neden olabilir, 
globu invaze etmez ama bası etkisi yapar [17, 
18, 20, 30, 31]. 

 Hemanjioperisitoma 

Nadir görülen lezyonlardır. Genelde orbi-
tanın süperior kısmını tutar. Erişkinlerde 4. 
dekaddan sonra izlenir. Görüntülemede iyi 
sınırlı enkapsüle görünümde kitle izlenir, 
ancak invazyon yaptığı durumlarda sınırları 
düzensiz olarak olabilir. Ekstrakonal olması 
ve T2A kesitlerde izointens yapısı nedeni ile 
kavernöz hemanjiomdan ayırt edilebilir [5-7, 
26, 28]. 

 Psödotümör Orbita (İdyopatik 
 Orbita Hastalığı) 

Orbitanın en sık görülen 3. sıradaki hastalığıdır, 
tiroid oftalmopati ve lenfoproliferatif hastalıklar-
dan sonra gelir. Görüntülemede genelde sınırları 
düzensiz kitle şeklinde izlenir. Kitle etkisi nedeni 
ile proptozis gibi ikincil bulgular izlenebilir. En 
sık tuttuğu yerler ekstraoküler kaslardır (Resim 
10A, B). Özellikle yağlı dokularda infiltratif tu-
tulum izlenebilmektedir. MR incelemede T2A 
kesitlerde kaslara göre daha hipointens olması ile 
malign lezyonlardan ayırt edilebilir. Kontrast son-
rası orta derecede kontrast tutulumu gösterir [32]. 

 Dermoid ve Epidermoid Tümörler 

Dermoid ve epidermoid tümörler çocukluk ça-
ğında en sık izlenen intraorbital tümörlerdir. Sub-
kutan veya intraorbital olabilir. Sekestre epitelyal 
kalıntılardan kaynaklanırlar. Her ikisi de keratin 
ile döşeli kistler içerirler (Resim 11). Dermoidler 
kıl veya sebase glandlar gibi adneksiyal yapılar 
barındırırlar. Görüntüleme iki tümörü, benzer-
likleri nedeni ile, birbirinden ayırt edemez. İyi 
sınırlı olan bu tümörler BT de düşük dansitede 
izlenirler. İçlerinde yağa bağlı negatif dansite iz-
lenebilir. Kalsifikasyon nadir olarak gözlenebilir. 
MR incelemede benzer bulgular verirler. T1A 
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Resim 10. A, B. Psödotümör orbita. (A) T1A sagital kesit. Süperior rektus ve levator palpebralis ikilisini 
tutan ancak çevre yağ dokusuna da yayılım gösteren düzensiz sınırlı kitle izleniyor. (B) Kontrast 
sonrası kitle heterojen kontrast tutulumu gösteriyor.

A B



kesitlerde hipointens olup yağ içeriğine bağ-
lı olarak hiperintens odaklar izlenebilir (Resim 
12A). T2A kesitlerde hiperintens görünümdedir 

ve difüzyon ağırlıklı görüntülemede difüzyon 
kısıtlanması gösterir. Kontrast sonrası çevresel 
hafif kontrastlanma izlenebilir (Resim 12B). Dü-
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BA C

Resim 11. A-C. Epidermoid kist. Sol epikantus lokalizasyonunda preseptal yerleşimli yuvarlak keskin 
sınırlı kitle izleniyor. (A) T1A koronal incelemede hipoekiok, (B) T2A aksiyel incelemede hiperekoik 
ve (C) T1A yağ baskılı kontrastlı incelemede kontrast tutulumu izlenmiyor.

Resim 12. A, B. Dermoid kist. Sağ glob anterolateralinde oval şekilli lezyon. (A) T1A kesitte lezyon 
içinde yağa ait hiperintens görünüm izleniyor. (B) T1A yağ baskılı kontrastlı incelemede lezyonda 
kısmen düzensiz kontrast tutulumu mevcut.

A B

BA C

Resim 13. A-C. Nörofibromatoz tip 1 olgusunda bilateral optik gliom izleniyor. Her iki optik sinir geniş 
ve tübüler görünümde ve intrakranial kesime de uzanıyor. (A) T1A aksiyel inceleme, (B) T2A aksiyel 
inceleme, (C) T1A yağ baskılı kontrastlı incelemede belirgin kontrast tutulumu gözlenmiyor. 



zensiz ve kalın çevresel kontrastlanma ise rüptü-
rü akla getirmelidir [17, 18, 20].

 Lakrimal Bez Tümörleri 

Lakrimal bez ekstrakonal yerleşimli olup 
ayrı bir kompartman olarak değerlendirilebilir. 
Bu tümörler epitelyal ve epitelyal olmayan tü-
mörler olarak ayrılır. Epitelyal tümörler tükü-
rük bezi tümörlerine benzer ve lakrimal bez tü-
mörlerinin %40-50’sini oluştururlar. Bunların 

yarısı benign mikst tümörlerdir ve diğer yarısı 
ise malign olup en sık olarak adenoid kistik 
karsinom görülür. Lenfoma ve inflamatuar du-
rumlar en sık görülen hastalıklarıdır [5, 6].

 Optik Sinir ve Kılıfı 

 Optik Sinir Gliomu 

Optik sinir gliomu orbitanın nadir tümö-
rüdür. Nörofibromatoz tip 1 (NF-1) ile bera-
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Resim 14. A-D. Optik gliom. (A) T1A aksiyel kesit. Sağ optik sinir karşı tarafa göre geniş ve düzensiz 
izleniyor. (B) T2A aksiyel kesit. Optik sinirde izlenen düzensiz kitle ve distalinde subaraknoid mesa-
fede BOS‘a bağlı artmış sinyal izleniyor. (C) T1A yağ baskılı kontrastlı incelemede optik sinir tümörü 
belirgin kontrast tutmuş. (D) T1A kontrastlı incelemesi olan sol optik glioma olgusunda kitlede he-
terojen yoğun kontrast tutulumu izleniyor. 
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ber yaklaşık %12-37 oranında izlenebilirken 
NF-1’lerin yaklaşık yarısında da optik sinir gli-
omu gözlenir (Resim 13). Bilateral tutulum pa-
tognomoniktir. Yavaş büyüyen tümörlerdir ve 
maligniteye dönüşme eğilimleri yoktur. Optik 
foramenden intrakranial kesime uzanabilirler. 
İçlerinde kistik dejenerasyon izlenebilir. BT de 
optik sinirde fuziform genişleme şeklinde izle-
nirler, beyin dokusu ile izointensdirler ve kont-
rast sonrası hafif veya orta seviyede kontrast 
tutulumu gösterirler. Ancak fuziform büyüme 
gösterdiği gibi tübüler, ekzantrik veya globuler 
tarzda da izlenebilirler. T1A kesitlerde hipo-i-
zointens ve T2A kesitlerde ise hiperintens ola-
rak izlenirler (Resim 14A, B). Kontrast sonrası 
farklı kontrast tutulum özellikleri izlenebilir 
(Resim 14C). Homojen veya heterojen olarak 
farklı derecede kontrast tutarlar. Subaraknoid 
mesafede BOS akımı kısıtlanıp bu aralık geniş-
leyebilir ve T2A kesitlerde hiperintens olarak 
izlenir (Resim 14D). Optik sinir gliomları int-
rakranial uzanım gösterip optik sinir yollarını 
tutabilir. Bu açıdan tüm optik yolların değer-
lendirilmesi önemlidir [17, 18, 33-36]. 

Malign optik gliom ise çocukluk çağı optik gli-
omlarından farklı bir antite olup nadir izlenir ve 
erişkinlerde görülür. Bilateral izlenmeleri ve int-
rakranial yayılımları sık görülür. Erken dönemde 
optik nörit benzeri optik sinirde hafif kalınlaşma 

ve kontrast tutulumu şeklinde bulgu verebilirler 
ancak büyüdükçe daha geniş kitle bulgusu izle-
nir. Kontrast tutulumu yoğun olup MR inceleme 
ilk tanının konması ve hastalığın yaygınlığının 
gösterilmesi açısından önemlidir [33-36].

 Optik Sinir Kılıfı Menenjiomu 

Menenjiomlar kranium içinden orbitaya uza-
nıyorlarsa sekonder (Resim 15A), eğer optik 
sinir kılıfından köken alıyorlarsa primer olarak 
tanımlanırlar (Resim 15B). İntrakranial menen-
jiomlara göre primer orbita menenjiomları nis-
peten daha erken yaşta (4 ile 5. dekadlarda) iz-
lenirler ancak çok daha nadirdirler. Optik siniri 
çevreleyen bu tümörler yoğun kontrast tutulu-
mu gösterirler ve kesitlerde iki taraflı kontrast-
lanan tümör yaprağı arasındaki sağlam optik 
sinir dokusu tren rayı görünümü verir (Resim 
15B). Bu bulgu tanı için tipiktir. Ancak egzant-
rik de büyüyebilirler [33-36]. 
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Resim 15. A, B. (A) Sekonder orbital menenjiom. İntrakranial gelişen menenjiom orbita içine girerek 
optik foramen seviyesinde optik siniri çevrelemiş (B) T1A kontrastlı yağ baskılı aksiyel kesit. Sağ optik 
sinir iki kenarında tren rayı şeklinde kontrast tutulumu primer optik sinir menenjiyomu için tipik bulgu.  
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Orbita 

Erkin Arıbal

Sayfa 350
Orbita içindeki 4 rektus kasına (süperior, inferior, medial ve lateral rektuslar) eşlik eden superior 
rektus kası, üstünde seyreden levator palpebra kası ve medial süperiorda yer alan süperior oblik kas, 
orbita apeksindeki Zinn halkasından başlayarak bir koni şeklinde orbital globa uzanırlar. Bu kaslar 
ekstraoküler kaslar olarak adlandırılır. Böylece orbita, intrakonal ve ekstrakonal kompartmanlara ay-
rılmış olur. İntrakonal bölüm içinde ayrı bir kompartman olarak değerlendirdiğimiz optik sinir ve 
kılıfı bulunmaktadır. Dördüncü kompartman bulbus okulinin kendisidir. Orbita lezyonlarının çözüm-
lenmesinde bu dört kompartmanın kullanılması ayırıcı tanı ve radyolojik değerlendirme açısından 
kolaylık sağlamaktadır.

Sayfa 351
MR incelemede temel olarak spin eko (SE) sekansları tercih edilir. Koronal ve aksiyal T1A ve T2A 
kesitler temel kesitler olup özellikle optik sinir değerlendirilmesinde koronal STIR inceleme tercih 
edilmeli ve rutin sekanslarda kullanılmalıdır. Araştırılan lezyonun konumuna göre üçüncü boyut 
açısından sagital kesit eklenebilir. Koronal kesitler kranial aksın koronali şeklinde alınabileceği 
gibi söz konusu orbitanın hassas incelemesi ise orbita aksına dik (optik sinire dik) koronal kesit 
daha iyi sonuç verecektir. Sagital kesitler ise her orbita için ayrı ayrı, optik sinire paralel olarak 
alınmalıdır. Orbitaya yönelik hassas ve yüksek çözünürlüklü incelemelerde özel yüzeysel sarmal-
lar tercih edilmelidir. Ancak orbita için tasarlanmış yüzeysel sarmallar her merkezde bulunmamak-
ta ve diğer yüzeysel sarmalların ise orbita üzerine uygulaması güç olmakta ve çoğu zaman hare-
ketten etkilenmektedir. Bunun yanında möroradyoloji için geliştirilmiş kafa sarmalları ile oldukça 
iyi görüntüler alınabilmektedir. Orbita içinin değerlendirilmesinde küçük FOV lar (8-12 cm) tercih 
edilmeli ve yüksek matriks kullanılmalıdır. Bu tip incelemelerde 3D sekanslar yetersiz kalabil-
mekte ve 2D sekanslar daha iyi görüntü vermektedir. Kesit kalınlığı 2-3mm olarak seçilmeli, kesit 
aralığı %10’dan fazla olmamalıdır. 3D sekanslar ise multiplanar rekostrüksiyona izin vermektedir 
ancak çözünürlük ve kontrast gürültü oranı 2D kesitler kadar iyi olmamaktadır. Kontrast sonrası 
incelemede yağ baskılamalı teknik tercih edilmelidir. Zira orbita içinde retrobulber yağ dokusu 
hakimiyeti nedeni ile kontrast sonrası değerlendirme güç olmaktadır.
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2. Retinal detaşman; subretinal boşlukta sıvı birikimi ile retinal tabakaların ayrılması şeklinde 
izlenir. Optik diskte apeks yapan V şeklinde detaşman izlenir. Zira retina optik diske tutunmuştur. 
Bu detaşman silier cisime kadar uzanmaz zira retina daha önce ora serratada sonlanır. Retina arka-
sındaki sıvı protein içeriği nedeni ile vitreus ile kıyaslandığında T1A kesitlerde daha yüksek sinyal 
yapısında ve T2A kesitlerde ise nispeten daha düşük sinyal yapısındadır. Her ikisi arasında ince 
retinal tabaka izlenebilir. Koroidal tümörler bu tip detaşmana neden olur.

MR incelemede ise T1A kesitlerde içerdikleri melanin pigmenti nedeni ile hiperintens ve T2A ke-
sitlerde hipointens olarak izlenirler. Kontrast sonrası yoğun kontrast tutulumu gösterirler.

Optik siniri çevreleyen bu tümörler yoğun kontrast tutulumu gösterirler ve kesitlerde iki taraflı kontrastlanan 
tümör yaprağı arasındaki sağlam optik sinir dokusu tren rayı görünümü verir. Bu bulgu tanı için tipiktir.

Radyolojik tanıda BT tipik olarak tümördeki kalsifikasyonu gösterir, zira tümörlerin %90'ında kal-
sifikasyon izlenir. Özellikle 3 yaş altında kalsifikasyon tümör tanısı için önemli bir bulgudur; bu 
yaşlarda sadece kolobomatöz kistler ve mikroftalmiye bağlı kalsifikasyon görülür.
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1. Retinoblastomun en tipik özelliği nedir?
a. Uveal kitle
b. Retinal detaşman
c. Kalsifikasyon
d. Kontrast tutması
e. T2A da hipointens olması

2. Uveal malign melanomun tipik bulgusu nedir?
a. Retinal detaşman
b. T1A incelemede hiperintens ve T2A incelemede hipointens olması
c. T1A yağ baskılı kontrastlı incelemede yoğun kontrast tutulumu
d. Lensi tutması
e. Sklera invazyonu

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Kavernöz hemanjiomlar intrakonal yerleşimlidir.
b. Pseudotümör orbita kasları ve yumuşak dokuları tutar.
c. Kavernöz hemanjiomlar schwannoma ile karışır.
d. Optik gliomlar invaziv tümörler olup yağ dokusunu ifiltre eder.
e. Lenfanjiomların makro-mikrokistik ve lobüle görünümleri vardır.

4. Hangisi primer optik sinir kılıf menenjiomunun tipik bulgusudur?
a. Tren rayı görünümü
b. İnfiltratif olması
c. Kuş gagası görünümü
d. Nodüler olması
e. Tübüler olması

5. Uveal metastazda öncelikle hangi primerler akıla gelmelidir?
a. Kolon - Cilt
b. Kolon - Akciğer
c. Akciğer - Böbrek
d. Akciğer – Meme
e. Meme – Kolon

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

Orbita 

Erkin Arıbal

366 Çalışma Soruları


