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 Kafa tabanı anatomisinin anlaşılması

 Görüntüleme yöntemleri, ileri görüntüle-
me yöntemlerinin klinik uygulanmasının 
kavranması 

 Anterior - orta - posterior kafa tabanı ne-
oplazmlarının genel ve görüntüleme özel-
liklerinin anlaşılması

Kafa tabanının kompleks anatomisi, fora-
men, nöral, intra-ekstrakranyal vasküler yapı-
ların klinisyenler tarafından değerlendirilme-
sindeki zorluk, kesitsel görüntülemenin tanı, 
sağaltım ve takipteki değerini artırmıştır. Lez-
yonun köken aldığı alanın saptanması, büyüme 
paterni, sınırları, çevre dokularla ilişkisinin be-
lirlenmesi önem taşır. 

Kafa tabanı neoplazmları, fibroosseöz, epi-
telyal, nonepitelyal tümörler, minör tükürük 
bezi tümörleri, plazmositom, multipl miyelom 
gibi kranyum ya da kranyum dışından kaynak-
lanan neoplazmların uzanımı ya da intrensek 
kafa tabanı neoplazmlarıdır.

 KAFA TABANI ANATOMİSİ 

Kafa tabanının anterior, orta ve posteriora 
bölümlenerek incelenmesi, patolojilere yakla-
şım, tanı ve sağaltım planlarında yol gösterir. 
Anterior kafa tabanı, kranyumu orbita ve para-
nazal sinüslerden ayırır. Frontal sinüsün poste-

rior duvarından, minör sfenoid kanat, anterior 
klinoid proseslere; lateralde, frontal kemiğin 
orbital duvarına; santralde etmoid kemiğin 
kribriform plate’sine uzanır [1, 2]. 

Santral kafa tabanı, anteriorda sfenoid kü-
çük kanat, anterior klinoid proses; posteriorda 
dorsum sella, sfenooksipital ve petroklival sin-
kondroz ile sınırlanır. Santralinde sella tursi-
ka ve klivusun bir kısmı bulunur. Santral kafa 
tabanının ortahat, parasagital ve lateral olarak 
üç kısımda incelenmesi patolojilerin ayırıcı 
tanısında yol gösterir. Ortahat, petroklival fis-
sürler arasındaki alan; parasagital kompartman, 
petroklival fissür ile foramen ovale arası; lateral 
kompartman, foramen ovalenin lateralinde ka-
lan alandır. Foramen laserum, optik kanal, sü-
perior-inferior orbital fissür, foramen rotundum, 
foramen ovale, foramen spinozum, vidian kanal 
önemli nörovasküler yapıları bulundurur [3, 4]. 

Posterior kafa tabanı anterior sınırını sfeno-
oksipital sinkondrozda bazisfenoid ve bazi-
oksipital bileşkenin anterior kenarı oluşturur. 
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Kraniokaudal sınır, foramen magnumun infero-
dorsalinden dorsum sellanın superoventraline 
olan hat; laterosuperior duvar, petröz kemiğin 
posterior yüzü ve temporal kemiğin mastoid 
kısmı; lateroposterior duvarı oksipital kemiğin 
kondiler bileşeni; posterior duvarı da oksipital 
kemik oluşturur. Temporal kemiğin petröz par-
çası, santral ve posterior kafa tabanını ayırır [5, 
6]. Juguler foramen, temporal kemiğin petröz 
kısmı ile bazooksipital plate arasındadır. Ante-
romedialde petroklival fissür, posterolateralde 
oksipitomastoid sütür ile sınırlıdır. 

 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 

Kafa tabanı neoplazmının görüntülemesin-
de incelemeye tüm beyine ait aksiyal planda 
FLAIR, Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) 
ve sagittal planda T1ağırlıklı inceleme ile baş-
lanmalı, lezyona yönelik olarak aksiyal, koro-
nal planda T2 ve T1-T2 yağ baskılı (YB), T1 
YB kontrastlı ve 3D gradient eko sekanslar ek-
lenmelidir. Lezyonun kranyal sinir ve vasküler 
yapılarla ilişkisinin değerlendirilmesi için ince 
kesit, üç planda ‘steady-state free-precession’; 
leptomeningeal tutulumun saptanması için 
kontrastlı FLAIR sekansı eklenmelidir. 

Manyetik rezonans görüntüleme (MR), int-
rakranyal, nöral parankim, dura, leptomeninks, 
kranyal sinir tutulumunun gösterilmesinde en 
değerli görüntüleme yöntemidir. Meningeal, 
dural ya da perinöral uzanımının saptanmasın-
da kontrastlı YB T1A kullanılmalıdır. Yağ do-
kusunun tam baskılanamadığı alanlarda yanlış 
yorum yapmamak için YB yerine, yağ doku-
su sinyalinin, kontrastlanan tümöral dokudan 
daha hiperintens olduğu STIR sekansı tercih 
edilmelidir. 

Bilgisayarlı tomografi (BT) kesitleri en az iki 
planda ve en ince kesit kalınlığında olmalıdır. 
Yüksek çözünürlüklü kemik kesitleri kemik 
detay, tümör sınırları, komşu foramen deği-
şikliklerinin gösterilmesi, kemik tutulumunun 
saptanması, fibröosseöz ve primer kemik tü-
mörlerinin tanısında gereklidir. Kemik tutu-
lumunun özellikleri, lezyonun natürü, agresif 
veya iyi huylu oluşu, büyüme hızı hakkında 
bilgi verir [7, 8].

Anjiografi ve endovasküler sağaltım, juve-
nil anjiofibrom, paraganglioma, menenjiom ve 
metastaz gibi bazı hipervasküler neoplazmların 
tanısında, cerrahi sırasında kanama riskinin 
azaltılması için preoperatif embolizasyon aşa-
masında yararlıdır. 

Sağaltım sonrası değişikliklerin izlemi, nüks 
saptanmasında 18 florodeoksiglukoz (FDG) Po-
zitron Emisyon Tomografi (PET) yol gösterir. 
Sağaltıma yanıtın izleminde SUV değerinin düş-
mesi çok önemlidir. PET MR, daha fazla ana-
tomik detay bilgisi sağlayarak evrelemede daha 
yüksek duyarlılık ve özgüllüğe ulaşmaktadır.

Radyolog; lezyon çıkartılabilir mi?, lezyonun 
çıkartılması için hangi önemli yapılar feda edil-
mek zorundadır?, biyopsi alınması için en doğ-
ru yer ve yol neresidir?, en iyi cerrahi yaklaşım 
hangisi olmalıdır?, sorularını raporunda yanıt-
lamalıdır. Lezyonun çevre kemik, nörovasküler 
yapılar, orbita, intrakranyal uzanımı, dura in-
vazyon varlığı prognoz açısından çok önemlidir 
ve raporda mutlaka belirtilmelidir. Prevertebral 
fasya, kavernöz sinüs, optik kiazma, bilateral 
optik sinir tutulumu, sfenoid sinüsün lateral ve 
süperior duvarının tutulumu, nazofarengeal ala-
na uzanım gibi inoperabilite kriterleri, cerrahi 
kontrindikasyonlar bilinmelidir. 

Sinonasal kavitede tümör tutulumu ile sek-
resyon ayrımı için T2 ve kontrastlı kesitler 
yardımcıdır. Sekresyon sinyalleri protein ve 
su içeriklerine göre değişir, genellikle T2A hi-
perintenstir, ancak kemik tutulumundan farklı 
olarak kontrastlanmazlar [2, 9]. 

Orbita invazyonu lamina papiresea tutulumu 
ile başlar, ancak MR’da ince hipointens çizgi 
halinde görülen periorbital fibröz mesafe ve 
medial rektus kası medialinde yağ dokusu in-
takt ise orbita korunarak rezeksiyon yapılabilir. 
Tümörün orbital apekse uzanımı orbita exante-
rasyonunu ve optik sinirin alınmasını gerektirir. 

Dura invazyonu, kraniofasyal rezeksiyon ge-
rektirdiğinden postoperatif morbidite ve mor-
taliteyi arttırarak 5 yıllık sağkalımda belirgin 
azalmaya neden olur. Durada 5mm’i geçen, no-
düler kalınlaşma ve kontrast tutulumu invazyo-
nu gösterir. Eşlik eden leptomeningeal kontrast-
lanma, parankimal tutulum, kontrastlanma ve 
vazojenik ödem destekleyici bulgulardır [10]. 
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 Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DAG) 

Tanı, evreleme, sağaltım sonrası değişiklik-
ler ile nüks ayrımı ve izlemde önem taşır. ADC 
eşik değerleri, merkezler ve cihazlara göre de-
ğişse de primer tümörün tanısı, malign - benign 
ayrımı; nodal evreleme, lenf nodu tutulumu, 
sağaltım sonrası değişikliklerle nüksün ayırte-
dilmesinde yararlıdır. Neoadjuvan sağaltım ve 
radyoterapi (RT)’ ye yanıtın izleminde ADC 
artışı olumlu yanıt lehinedir. Sağaltım öncesi 
ADC değeri düşük olan tümörlerde sağaltıma 
yanıt daha ı̇yi olmaktadır [11].

 Perfüzyon Görüntüleme (PG) 

Baş boyun incelemelerinde dinamik kont-
rastlanma yöntemi kullanılır. Kontrast mad-
denin patolojik dokudaki T1 kısalma etkisi, 
benign, malign özellikler hakkında bilgi verir. 
Tümör evresinin belirlenmesi, nüks ile radyas-
yon nekrozu; progresyon, psödoprogresyon ay-
rımında yararlıdır. Sağaltım öncesinde ‘volume 
transfer constant’ (Ktrans) değeri ve lezyon ala-
nında kan volumunün yüksek olması halinde 
sağaltıma yanıt daha başarılı olmaktadır [12]. 

 BT Perfüzyon Görüntüleme 

Metastatik lenf nodlarının saptanmasında 
yardımcıdır. En önemli dezavantajı tekrarlanan 
çekimler nedeniyle alınan radyasyon dozudur. 
Yüksek perfüzyonlu alanlarda sağaltıma yanıt 
daha iyi olmaktadır. Radyoterapi (RT), kemo-
terapi (KT) sonrası perfüzyonun düşmesi has-
talığın seyrinin daha iyi olacağını gösterir. 

 ANTERİOR KAFA TABANI 
 NEOPLAZMLARI 

Anterior kafa tabanı neoplazmları, sinonazal 
veya intrakranyal neoplazmların uzanımı ya da 
intrensek kafa tabanı neoplazmları olabilir. 

 Sinonazal Neoplazmlar 

Anterior kafa tabanını invaze eden sinona-
zal tümörler farklı özelliklerdedir. Sinonazal 

bölgenin en sık (%70) neoplazmı yassı hücreli 
karsinom olup, genelde maksiller sinüs kay-
naklıdır, görüntüleme özellikleri nonspesifiktir. 
Agresif kemik destrüksiyonuna neden olabilir. 
Büyük tümörlerde nekroz, hemorajilere bağlı 
heterojenite gelişir [2, 7]. Sinonazal tümörlerde 
kafa tabanı, dura, beyin parankimi ve orbita in-
vazyonu varlığı evreyi T3, T4A ya da T4B ya-
par [13]. Tümöral doku, MRG’de enfekte sino-
nazal mukozadan farklı olarak izointenstir ve 
daha az kontrastlanır. Perinöral yayılabilirler. 

 Olfaktor Nöroblastoma 
 (Estezionöroblastoma) 

Nöral krest orjinli nadir bir tümördür, genel-
likle 2.ve 6. dekatta görülür. Nazal kavitenin 1/3 
üst kesimi, kribriform plate seviyesinden geli-
şir. Başlangıçta ipsilateral etmoid ve maksiller 
sinüslere, sonra intrakranyal alana doğru büyür. 
Orbita, lamina papirisea tutulumu ve intrakran-
yal uzanım sık görülür. Küçük tümörler me-
nenjiom ile karışabilir. Tümör, total blok olarak 
cerrahi yolla çıkarılmalıdır, bu nedenle sınırla-
rının doğru tanımlanması çok önemlidir. Küçük 
hücreli tümörler olduğundan BT’de hiperdens, 
T1- T2A intermediate sinyallidir. Hipervaskü-
lerdir, homojen yoğun kontrastlanırlar ancak 
intratümöral hemoraji, kist, nekroz gelişirse 
heterojen forma dönebilirler. Beyin dokusu ile 
temas eden yüzeyde geniş tabanı tümörde otu-
ran kistik yapılar oldukça tipiktir [10, 14]. Kal-
sifikasyon nadir, ancak tipik özelliklerindendir. 
İntrakranyal, orbital uzanım, kötü prognostik 
bulgulardır. Sağaltım, cerrahi olup gereğinde 
RT; patoloji sonucu yüksek gradeli ise, rezidü, 
metastaz, nüks varlığında, kötü prognoz bekle-
nen olgularda sağaltıma kemoterapi de eklen-
melidir. Geç dönemde nüks riski olduğundan 
olgular uzun süreli izlenmelidir [15, 16].

 Sinonazal Melanoma 

En sık gelişen mukozal melanom olup na-
zal septum ya da konkalardan gelişir, %10-30 
oranında amelanotik formda olabilir. Hema-
tojen metastaz yapar. Desmoplastik formu ise 
P75 nörotropik reseptör ekspresyonuna bağ-
lı adenoid kistik karsinomalar gibi perinöral 
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yayılım gösterebilir [17]. Komşu kas dokusu, 
kafa tabanı, orbita tutulumu kötü prognoz kri-
terleridir. 2010 ‘American Joint Comittee on 
Cancer (AJCC) evreleme sitemine göre kafa 
tabanında mukozal melanom, tümör boyutun-
dan bağımsız olarak evre T3 kabul edilir. Kafa 
tabanı, intrakraniyal tutulum evre T4B’dir. 
Tedavi için cerrahi sonrası RT yapılmalı; me-
tastaz ya da nüks olan olgularda KT eklenme-
lidir. Prognoz kötü olup, genelde 5 yıllık sağ-
kalım %20-30'dur.

 Juvenil Nazofaringeal Anjiofibroma  

Sfenopalatin foramendeki primitif vasküler 
dokulardan gelişir, pterigopalatin fossayı tut-
ması tipik özelliğidir. Hemen tamamı adole-
sanlar ve genç erkeklerde görülür. Benign bir 
neoplazmdır ancak invaziv davranışı nedeniyle 
tanı ve sağaltımı önemlidir. Biyopside kanama 
riski yüksek olduğundan radyolojik olarak tanı 
konulmalıdır. MR’da T1A hipointens, T2A izo-
intens, içerisinde flow void alanları olan lez-

Resim 1. A-D. (A) Aksiyel T2 A’de klivustan pontoserebellar köşeye uzanan, pons ve serebellar pedikül-
lere bası yapan meningioma saptandı. (B) Koronal T2A kesitlerinde ekstraaksiyel lezyon, tentoryuma 
ve internal akustik kanala uzanıyordu. (C, D.) Kontrastlı kesitlerde homojen yoğun kontrastlanan 
kitlenin sol Meckel kavitesine ve internal akustik kanala uzanımı, dural kuyruk özelliği görülüyor.
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yon belirgin kontrastlanır. Komşu kemikte yı-
kım yaparak kafa tabanı ve orbitaya invazyon 
gösterebilir. DSA’da internal maksiller arterin 
farklı distal dallarından ve assendan farengeal 
arterden beslenebilir. Total rezeksiyon uygula-
namazsa lokal agresif olarak yayılırlar. Cerra-
hi olarak çıkarılmalıdır ancak kanama riskinin 
azaltılması için preoperatif embolizasyon ya-
rarlıdır [3, 18]. Parasagittal santral kafa tabanı-
nı da tutabilirler. 

 Osseöz, Fibroosseöz Lezyonlar 

Tüm kafa tabanında benzer özellikler gös-
terirler. En sık fibröz displazi (FD), osteoma, 
osteoblastoma, osifying fibromadır. Fibroos-
seöz lezyonların MR sinyalleri değişkendir. 

Osseöz kısım T1-T2A hipointens, fibröz ke-
sim ise T1A hipointens, T2 A değişken sinyal 
özelliğindedir, orta veya yoğun kontrastlanma 
gösterirler. Lezyonun kitle etkisi ve basısına 
sekonder kraniyal nöropati gelişmesi cerrahi 
endikasyonudur. Etkilenen optik sinirde T2 YB 
seride hiperintensite, DAG kısıtlanma gelişe-
bilir. Özellikle orbital apex, optik kanal basısı, 
progresif görme kaybı gelişmesi dekompres-
yon cerrahisi gerektirir. 

Fibröz displazi, genellikle genç kadınlarda 
görülür, etyolojisinde G-nucleotide binding 
protein alpha subunit (GNAS) geninde apopi-
tozis, mutasyonla giden mozaizmden bahsedil-
mektedir [4]. BT özelliklerine göre üç tipi var-
dır. Sklerotik formu tipik buzlu cam görünümü 

Resim 2. A-C. (A) Solda belirgin, bilateral kaver-
nöz sinüslere infiltre, ICA’yı çevreleyen, ekstra-
aksiyel mesafe, sol hipokampal girus, frontal lob 
komşuluğu, orbital apeks, foramen rotunduma 
uzanan hipofiz makroadenomu. (B) Koronal 
planda kontrastlı T1A'de neoplazmın orta dere-
cede kontrast tuttuğu görülüyor. Opere edilen 
olguya neoplazmın yayılımı nedeniyle radyo-
terapi de uygulandı. (C) Takipteki olgunun üç 
yıl sonra alınan görüntülemesinde neoplazmın 
malign transformasyon gösterdiği, sağ maksiller 
sinüs, Meckel kavitesi, inferior orbital foramen, 
ekstrakonal alan, inferior ve medial rektus kas-
ları, foramen rotunduma invaze olduğu, maksil-
ler sinüs duvarlarını, inferior orbital rim ve lami-
na papiriseayı destrükte ettiği saptandı.
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ile saptanır. Pajetoid formu sklerotik ve kistik 
miks tiple seyreder. Litik formu, sklerozun 
çevrelediği litik ekspansil lezyonlardır. Düzen-
siz sınırlı lezyonların T2A belirgin hipointens 
olması ayırıcı tanıya yardımcıdır [19].

Paget hastalığı, yaşlı erkeklerde sık görülür, 
kemikte anormal büyüme ve yıkımla karakte-
rizedir. Aile hikayesi önemlidir. BT’de litik, 
sklerotik alanların olduğu ‘atılmış pamuk man-
zarası’ tipiktir. MR’da T1A hipointens, T2A he-
terojendir, heterojen kontrastlanırlar [20].

Multipl miyeloma, kafa tabanını tutabilir. 
T1A ve T2A orta sinyal intensitesinde, diploe 
mesafesini tutan, DAG kısıtlanmaya yolaçan 
tümörlerdir. BT’de komşu yumuşak dokuya 
nazaran hiperdens lezyonlardır. Osteolitik tutu-
lum ve agresif kemik destrüksiyonu görülebilir. 
Soliter plazmasitom formu nadirdir [4]. 

 Menenjiom 

Genellikle 5-6. dekatta, kadınlarda 3:1 ora-
nında daha fazla görülür. ‘Araknoid cap’ hücre-
lerinin benign neoplazmlarıdır. İntrakranyal tü-
mörlerin %13-26’sını oluşturur. Olfaktor oluk, 
planum sfenoidale, tüberkülüm sella meningi-
omaları, BT’de dura tabanlı hiperdens lezyon; 
MR’de T1-T2A korteks ile izo-hipointenstir, 
genelde homojen kontrastlanırlar, dural kuyruk 
tipik ancak patognomonik olmayan özellikle-
ridir [21]. Kribriform plate, etmoid hücrelere 
uzanabilirler. Komşu kemikte hiperosteoz, int-
ratümöral kalsifikasyon ve peritümöral ödem 
gelişebilir. Yavaş büyüyen tümörlerdir ancak 
optik sinir basısı gibi bası bulguları varlığında 
cerrahi gerekir. Kavernöz sinüs, optik sinir, an-
terior serebral arter (ASA) ya da ‘internal karo-
tid arter’ (İKA)’in tutulumu total rezeksiyonu 
engelleyebilir (Resim 1).

Hipervasküler tümörlerdir, PG’de ‘relative 
cerebral blood volume’ (rCBV) haritasında 
artmış volüm saptanır. Meningotelyal, fibröz, 
anaplastik meningiomalar, anjiomatöz tipten 
daha az artmış rCBV gösterir [5]. Neovaskü-
larize damarlarda kan beyin bariyeri olmadı-
ğından, zaman intensite grafiğinde bazal hatta 
dönüş minimaldir veya yoktur.

 Orbital Tümörler 

Optik sinir kılıfı menenjiomu ve optik si-
nir gliomu kafa tabanına yayılabillirler. Optik 
sinir, diensefalon uzantısı olduğundan, sinir 
kılıfındaki araknoid hücrelerden menenjiom 
gelişebilir, sinir kılıfında ‘trenyolu’ şeklinde 
kontrastlanan kitlelerdir. Glioma ise siniri int-
rensek olarak tutarak ekspanse eder. 

 Subfrontal Şvannomlar 

Olfaktor sinir veya 5. kraniyal sinirin menin-
geal dalından gelişirler. Kemikte yeniden şekil-
lenme, skleroz yapabilirler. Lokalizasyonları 
nedeniyle sıklıkla olfaktor menenjiom ya da 
nöroblastomlarla karıştırılırlar.

 SANTRAL KAFA TABANI 
 NEOPLAZMLARI 

Neoplazmın orta hat, parasagittal ve lateral 
alanda yerleşimi ayırıcı tanıya yardımcı olur. 

Orta hat neoplazmları, sıklıkla sella, klivus, 
sfenoid sinüsten gelişir. 

 Klivus Kordoması 

Histolojik olarak benign, ancak malign davra-
nış gösteren, lokal invaziv neoplazmlardır. Eriş-
kinde her yaşta görülebilir, başağrısı ve kranyal 
sinir bulguları ile semptom verir. Orta hattan 
gelişirler. Orta hattın lateralinden gelişen kond-
rosarkomdan yerleşim yeri ile ayrılabilir. İntrak-
ranyal veya ekstrakranyal alana doğru büyür, 
pons ve kranyal sinirlere (özellikle abdusens) 
bası yapabilirler. BT’de orta hatta hipodens, ke-
mikte yıkım yapan, korteksi erode eden, nisbeten 
düzgün sınırlı, ekspansil, orta derecede kontrast-
lanan kitle; MR’da T1A izo-hipointens, T2A be-
lirgin hiperintensdir. T1A’de hiperintens odaklar 
hemoraji veya müsin-propteinöz sıvı dolu kistik 
değişikliklere bağlıdır. Kitlenin lobüle, balpeteği 
şeklinde heterojen kontrastlanması tipik özelliği-
dir [3, 22]. Kemik iliği tutulumu en iyi T1A’de 
saptanabilir. İleri evrede klivusu yıkarak ederek 
orta, posterior kranyal fossa, kavernöz sinüs, 
sfenoid sinüs, sella tursika, juguler foramen, na-

372 Altan Kara S.



zofarinks, prepontin sisterne uzanabilir. DAG’da 
kondrosarkomlara göre belirgin difüzyon kısıtla-
ması gösterirler, ADC değerleri düşüktür. Genel-
de cerrahi eksizyon sonrası RT ile tedavi edilir-
ler, nadiren KT de eklenebilir. Lokal nüks sıktır 
[23]. Ayırıcı tanıda metastaz, multipl miyeloma, 
kondrosarkom düşünülmelidir.

 Sella Neoplazmları 

Sella tursikada en sık görülen neoplazmlar 
mikroadenom, makroadenom, kranyofarinji-

omduır. Makroadenomlar, diafragma selladan 
çevreye yayılarak kavernöz sinüs invazyonu 
yapabilir (Resim 2). Menenjiomlardan farklı 
olarak İKA’i çevrelediğinde lümeni daraltmaz 
[9, 22]. İnvaziv formları, inferiora, sfenoid si-
nüse uzanır. İntraosseöz formları, sfenoid ke-
mikten gelişir, T1A hipointens, T2A heterojen 
hiperintens yumuşak doku görünümündedir. 
Sella tabanı intakttır, boş sella mevcuttur ve 
infundibulum orta hattın lateraline kaymıştır. 
Bazı olgularda kemiği yer yer yıkarak ekspan-
siyonuna neden olan kitle şeklinde de gelebilir. 

Resim 3. A-D. (A) Aksiyel BT kesitinde sol serebellopontin köşe sisternini dolduran, parankimle izo-
dens kitle. (B) T2 A’de MR kesitinde internal akustik kanaldan sisterne uzanan heterojen hiperin-
tens akustik Şvannom. (C) Kontrastlı seride yoğun heterojen kontrastlanması görülüyor. (D) PG’de 
neoplazmda artmış serebral kan akım lehine kanlanma artışı saptandı. 

C

A

D

B
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 Menenjiom 

En sık kavernöz sinüs çevresi ve petrokli-
val bölgeden gelişmekle birlikte, orta hat veya 
parasagittal yerleşimde, tüberkülüm sella, an-
terior, posterior klinoid proses, planum sfeno-
idale ve diafragma selladan köken alabilir ve 
transosseöz uzanım gösterebilirler. Planum sfe-
noidale boyunca gelişen dura tabanlı lezyon, 
glandda basıya neden olabilir. Hiperosteoz, 
sfenoid sinüste hiperaerasyon tanı için ipuçla-
rıdır. Kavernöz sinüs meningiomaları genelde 
‘en plaque’ tarzındadır, total eksizyonları zor-
dur, İKA’i çevreleyerek lümenin daralmasına 
neden olurlar. Nöral foramenleri de daraltabi-
lirler. Fokal ya da difüz skleroza neden olarak 
osteoblastik metastaz ve kemiğe ait primer pa-
tolojik olaylarla karışabilirler [24].

Parasagital neoplazmlar, kavernöz sinüs, 
kranyal sinirler, nöral foramenler ve petroklival 
sinkondrozdan gelişirler. 

 Kondrosarkom 

Genelde petrooksipital fissürden gelişir, ikin-
ci gelişim yeri kondrovomerian sinkondrozdur. 
Nadirdir, 60 yaş civarında artar. BT’de noktasal 
amorf, yay ya da halka tarzında kalsifikasyon 
bulgusu gösteren ekspansil kitlenin, MR’de 
T1A izo-hipointens, T2A’de BOS’dan daha 
hiperintens olması önemlidir, heterojen kont-
rastlanırlar. Kemik yıkımı tümörün grade’i ile 
orantılı artar. Kordomadan daha az difüzyon 
kısıtlar, ayırıcı tanısında klivusun korunması 
tipiktir, korunmamışsa tanı için biopsi gerekir 
[25]. Cerrahi rezeksiyon sonrası RT ile kombi-
ne sağaltılmalıdır.

 Şvannom, Nörofibrom 

Kavernöz sinüs ve nöral foramenlerdeki si-
nir traselerinde nörofibroma ya da şvannom 
gelişebilir [26]. Nörofibrom izole olabilir ya 
da nörofibromatozis tip l’e eşlik edebilir. Plek-
siform tipleri agresif özellik, malign transfor-
masyon gösterebilirler. 

En sık tutulan trigeminal sinir olup şwan-
noma sisternal segment ya da dallarında ge-

lişebilir. Orta ve posterior kafa tabanı arasın-
da, Meckel cave ve sisternal segmenti tutan 
‘dumpbell’ şeklinde gelişebilirler. MR’da T1A 
hipointens, T2A hiperintens, kontrastlanan 
lezyonlardır. Büyüdüklerinde kistik nekrotik 
alanlara sekonder heterojenite gelişir. Nöral 
foramenlerde genişlemeye, yeniden şekillen-
meye neden olurlar. 

 Perinöral Yayılım 

Tümörlerin perinöral yayılımı [PNY], ge-
nellikle epinörium, perinörium dış tabakalar 
yoluyla olsa da mikroskobik incelemelerde en-
donörium invazyonu da gösterilmiştir. En sık 
PNY, boyutu ve yaygın dağılımı nedeniyle tri-
geminal sinir ile olmaktadır. Maksiller dal (V2) 
en sık tutulan dalıdır. Ancak mandibular (V3), 
oftalmik (V1) dallar, fasyal sinirin (7.KS) de-
sendan dalı, okulomotor, troklear, abdusens KS 
ler, palatin ve vidian sinir tutulumları da görü-
lebilir. PNY varlığının saptanması kötü prog-
noz bulgusudur, sağaltım şansının artması için 
yayılımın detaylı olarak raporlanması gerekir. 
Neoplazmla ilişkili, komşu sinir traselerinde 
bazen nodüler formda olan kalınlaşma, çevre 
yağ planının silinmesi, foramende genişleme, 
kontrast tutulumu dikkatle araştırılmalıdır [27]. 
Meckel kovuğunda normal BOS sinyalinin 
kaybolması, tutulumu düşündürmelidir. Yassı 
hücreli karsinoma, adenoid kistik karsinom, 
cilt maligniteleri, lenfoma, sarkom ve mela-
nomlar PNY yapabilir.

 Metastaz  

Kafa tabanının farklı bölgelerinde meme 
ve pankreas karsinomları başta olmak üze-
re akciğer, böbrek, prostat gibi birçok malign 
neoplazmın uzak metastazı ya da nazofarinks 
neoplazmlarının invazyonu görülebilir. En sık 
petröz apeks, sfenoid kanat ve klivus tutulur 
[7]. Böbrek, tiroid, koryokarsinom, melanom 
ve karsinoid gibi hipervasküler tümör metas-
tazları JNA, paragangliom, hipervasküler me-
nenjiomla karıştırılabilir [8]. 

Lateral santral kafa tabanı neoplazmları, 
temporal kemiğin skuamoz parçası, temporo-
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mandibular eklem, majör sfenoid kanattan kö-
ken alırlar. 

Sfenoid kanat lezyonları, bu alandaki kitleler 
kemik, dura kökenlidir ya da orbita neoplazm-
larının invazyonu ile tutulur. Anplak meneji-
omlar sık görülebilir. 

Temporomandibular eklem (TME) neop-
lazmları, genelde sinovyum ya da kemik kay-
naklıdır. Pigmente villonodüler sinovit, sinov-
yal osteokondromatoz, sarkom gibi sinovyal 
tümörler yanında dev hücreli tümör, Brown 
tümörü, anevrizmal kemik kisti gibi kemik tü-
mörleri de gelişebilir. 

Plazmasitom, BT’de hiperdens, MR’da T1A 
izointens, T2A izo-hafif hiperintens destrüktif, 
osteolitik hipersellüler tümörlerdir, homojen 
kontrastlanırlar. Diploe mesafesini, iç ve dış 
tabulayı tutar, kitle etkisi ile komşu beyin pa-
rankimine bası yapabilir.

Osteosarkom, permeatif kemik yıkımı, peri-
ost reaksiyonu yapan agresif tümörlerdir. Oste-
oblastik formunda kompakt kemik formasyonu 
nedeniyle T2A belirgin hipointenstir. 

Brown tümörü, anevrizmal kemik kisti 
(AKK), dev hücreli tümör ve eozinofilik gra-
nulomanın patoloji ve görüntüleme özellikleri 
benzerdir. BT’de hiperdens, osteolitik, eks-
pansil lezyon, kronik kanama alanlarına bağlı 
olarak MRG’de T1A heterojen, T2A hipointens 
sinyal özelliği gösterir. AKK’de kan-sıvı sevi-
yelenmeleri, Brown tümöründe kan kalsiyum, 
parathormon seviyeleri tanı koydurur. 

 POSTERİOR KAFA TABANI 
 NEOPLAZMLARI 

Temporal kemiğin petröz parçasından geli-
şen neoplazmlar santral ya da posterior kafa 
tabanını veya ikisini birden tutabilir. 

 Paragangliom 

Paragangliom (glomus tümörleri) ekstraad-
renal nöral krestten gelişirler. Kadınlarda er-
keklerden üç kat fazla ve en sık 5-6. dekatta 
görülür. Kohlear promontoryumdaki glomus 
cisimlerinden, glomus timpanikum (GT); ju-
gular foramende ‘glomus jugulare’ (GJ); vagal 

sinir boyunca ‘glomus vagale’ (GV) gelişir. 
Jugular foramen ve orta kulakta ise ‘glomus 
jugulotimpanikum’ (GJT) adını alır. Glossofa-
rengeal sinirin inferior timpanik (Jacobson’s si-
niri) veya vagusun mastoid dalından (Arnold’s 
siniri) dalından köken alırlar. 

Glomus timpanikumlu olgular pulsatil tinni-
tus, iletim tipi işitme kaybı ile gelir. İç kulağa 
invaze olursa sensörinöral işitme kaybı; juguler 
foramen invazyonunda 9-11. KS ve hipoglos-
sal kanal bulguları eklenebilir. Klinik ayrımı 
mümkün değildir. BT’de promontoryum önün-
de nodüler kitle olarak görülür, büyüdükçe 
orta kulağı doldurabilir, kemikçikler genelde 
korunmuştur. Kemikte demineralizasyon, ileri 
evrede güve yeniği formunda erozyon yapabi-
lir. Juguler bulb intakttır. Yoğun kontrastlanan 
kitle, genellikle T2A izointensdir [28-30].

Glomus jugulotimpanikum, juguler foramen-
de güve yeniği tarzında kemik erozyonu yapa-
rak, orta kulağa uzanan kitle olarak görülür. GJ, 
timpanik kavitenin tabanında erozyon yapabilir 
(GT’da erozyon nadirdir). Juguler forameni tu-
tar, juguler bulbda dehisens mevcuttur. T1A’da 
“tuz-biber bulgusu”, yüksek akımlı besleyici 
arterlere ait sinyalsiz alanları ve tümöriçi ka-
namaya bağlı hiperintens odaklardan oluşur. 
3D TOF MR anjiografide (MRA) tümör içinde 
besleyici arterlere ait kıvrımlı hiperintens vas-
küler yapılar görülür. Rutin MR ve kontrastlı 
MRA görüntüleri tanıyı kolaylaştırır. 

 Şvannom 

Fasiyal sinir Şwannomu ikinci en sık görülen 
orta kulak tümörüdür. Genikulat ganglion dü-
zeyinden, daha nadir olarak da mastoid ve tim-
panik segmentlerden orijin alır. İnternal akustik 
kanal (İAK) neoplazmında fasiyal paraliziden 
çok basıya bağlı sensörinöral işitme kaybı ile 
gelirler. Lezyon BT’de genikulat ganglion 
düzeyinde litik ekspansil özelliktedir, kalsifi-
kasyon içermemesi ile hemanjiomadan ayrılır. 
Mastoid veya timpanik segmentler tutulduğun-
da yüksek çözünürlüklü BT’de kanalda düzgün 
sınırlı ekspansiyonla tanınabilir. Yüksek çözü-
nürlüklü T2A’da İAK’da üst-anterior segment 
lokalizasyonu ile 8.KS kaynaklı Şvannomlar-
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dan ayırtedilebilir. Ayırıcı tanıda DAG b=1000 
kesitlerinde kolesteatomdan daha az difüzyon 
kısıtlar. Kontrastlı T1A’da kanalda yoğun kont-
rastlanan kitle ile tanı konabilir. İAK’da fundus 
seviyesinde ekspansiyon ve Bell’s paralizisin-
de görülebilecek retrograt kontrastlanmalar 
Şvannomla karıştırılmamalı, T2A yüksek çö-
zünürlüklü ince kesitlerle ayrıntılı olarak de-
ğerlendirilmelidir [29, 31].

Fasiyal sinir petröz kemik, nazo-orofarenks 
neoplazmının invazyonu veya meme, bronş, 
prostat karsinomlarında hematojen metastaz ile 
ya da adenoid kistik karsinom gibi tümörlerde 
retrograt perinöral yayılımla da tutulabilir. 

Vestibüler Şvannom, en sık görülen serebel-
lopontin açı tümörü olup, internal akustik ka-
nalda, kanalı genişleterek sisternal mesafeye 
uzanabilen görünüm tipiktir (Resim 3). Ancak 
dural kontrastlanmanın olabilmesi nedeniyle 
menenjiomlarla karışabilirler. Menenjiomlarda 
r kanal içine uzandıklarında Şvannom olarak 
yanlış tanı alabilir. Antoni A tipi, T1A hipo-
intens, T2A hiperintens, solid, homojen kont-
rastlanan tümörlerdir. Antoni B tipinde kistik 
değişiklikler, heterojen kontrastlanma görülür. 

Dokuz, on ve onbirinci kranial sinirlerin 
Şvannomlarında tümörün hangi sinirden ge-
liştiğini ayırt etmek güçtür. Pars nervozada-
ki yıkım öncelikle dokuzuncu kranial sinir 
tümörünü akla getirmelidir. BT’de foramen 
genişlemiştir, ancak korteks korunmuştur. Pa-
ragangliomlardan daha az kontrastlanırlar, 
mid-arteryal, kapiller, venöz fazlarda kontrast 
göllenmeleri görülebilir. 

 Endolenfatik Sak Tümörü 

Endolenfatik sak tümörü (ELST), petröz 
kemiğin posteriorunda vestibüler akuaduktun 
posterior kenarında, endolenfatik epitelden 
gelişen kemik tümörüdür. Von Hippel Lindau 
sendromuna eşlik edebilir [32]. 

 Menenjiom 

Tegmen timpani, jugular fossa, İAK kaynaklı 
olabilirler. Tegmen timpani meningiomu orta 
kraniyal fossa durasından gelişir. Kemiği tu-

tarsa, dış tabulada spikülasyonlara eşlik eden 
yıkım ve sklerozun olmadığı, düzensiz kemik 
depozisyonu görülür. Görüntüleme özellikleri 
farklılık göstermez.
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Sayfa 368
Radyolog; lezyon çıkartılabilir mi?, lezyonun çıkartılması için hangi önemli yapılar feda edilmek 
zorundadır?, biyopsi alınması için en doğru yer ve yol neresidir?, en iyi cerrahi yaklaşım hangi-
si olmalıdır?, sorularını raporunda yanıtlamalıdır. Lezyonun çevre kemik, nörovasküler yapılar, 
orbita, intrakranyal uzanımı, dura invazyon varlığı prognoz açısından çok önemlidir ve raporda 
mutlaka belirtilmelidir. Prevertebral fasya, kavernöz sinüs, optik kiazma, bilateral optik sinir tu-
tulumu, sfenoid sinüsün lateral ve süperior duvarının tutulumu, nazofarengeal alana uzanım gibi 
inoperabilite kriterleri, cerrahi kontrindikasyonlar bilinmelidir. 

Sayfa 369
Sağaltım öncesinde ‘volume transfer constant’ (Ktrans) değeri ve lezyon alanında kan volumunün 
yüksek olması halinde sağaltıma yanıt daha başarılı olmaktadır.

Sayfa 374
Neoplazmla ilişkili, komşu sinir traselerinde bazen nodüler formda olan kalınlaşma, çevre yağ 
planının silinmesi, foramende genişleme, kontrast tutulumu dikkatle araştırılmalıdır.

Sayfa 368
Orbita invazyonu lamina papiresea tutulumu ile başlar, ancak MR’da ince hipointens çizgi ha-
linde görülen periorbital fibröz mesafe ve medial rektus kası medialinde yağ dokusu intakt ise 
orbita korunarak rezeksiyon yapılabilir. Tümörün orbital apekse uzanımı orbita exanterasyonunu 
ve optik sinirin alınmasını gerektirir.  Dura invazyonu, kraniofasyal rezeksiyon gerektirdiğinden 
postoperatif morbidite ve mortaliteyi arttırarak 5 yıllık sağkalımda belirgin azalmaya neden olur. 
Durada 5mm’i geçen, nodüler kalınlaşma ve kontrast tutulumu invazyonu gösterir. Eşlik eden 
leptomeningeal kontrastlanma, parankimal tutulum, kontrastlanma ve vazojenik ödem destekleyici 
bulgulardır.

Sayfa 369
Sağaltım öncesi ADC değeri düşük olan tümörlerde 
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1. Sinonazal tümörlerde orbitanın invazyonu açısından hangi alanın tutulduğunda orbita koruyu-
cu cerrahi yapılamaz ? 
a. Lamina papirasea
b. Periorbital fibröz mesafe
c. Medial rektus kası
d. a+b
e. b+c

2. Kafa tabanı neoplazmlarında hangisi ya da hangileri inoperabilite kriterleridir ?
a. Lezyonun prevertebral fasyayı tutması 
b. Kavernöz sinüs invazyonu
c. Optik kiazma ve veya bilateral optik sinir tutulumu
d. a+b
e. a+b+c

3. Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
a. Fibroosseöz tümörlerde kitle etkisi, kranyal sinir bası bulgularının gelişmesi cerrahi endi-

kasyon nedenidir.
b. Neoplazma komşu sinir trasesinde yağ planını koruyan, nodüler olmayan, kontrastlanma-

yan, diffüz kalınlaşma perinöral yayılım bulgusudur.
c. Sağaltım öncesi ADC değeri düşük olan tümörlerde sağaltıma yanıt daha ı̇yi olmaktadır.
d. Sağaltım öncesinde Ktrans değeri ve lezyon alanında kan volumunün yüksek olması halinde 

sağaltım yanıt daha başarılı olmaktadır.
e. a+b
 

4. Kordoma, kondrosarkomun ayırıcı tanısında hangisi doğrudur?
a. Kordoma orta hattın lateralinden gelişir.
b. Kondrosarkomalar lateral kompartmanda izole kalırlar.
c. Kondrosarkomalar klivusu tutarak orta hattan gelişir.
d. Kordomalar, kondrosarkomlardan daha belirgin difüzyon kısıtlarlar.
e.  Kondrosarkomalar, kordomadan daha belirgin difüzyon kısıtlarlar.

5. Hangi tümörler kafa tabanında perinöral yayılım yapabilir ?
a. Yassı hücreli karsinoma, adenoid kistik karsinom 
b. Cilt maligniteleri, lenfoma
c. Sarkom, melanoma
d. a+b
e. a+b+c

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