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Nazofarinks, farinksin üç bölümünden en 
üstte olandır. Burun boşluğunun arkasında, 
orta kranyal fossanın altından başlayan fibro-
müsküler bir tüp şeklindedir. Yumuşak damak 
ile altındaki orofarinksten ayrılır. Önde koana-
lar aracılığıyla burun boşluğuna, aşağıda oro-
farinkse, yanlarda ise Östaki tüpü aracılığıyla 
orta kulağa açılır. Sfenoid sinüsün tabanının 
oluşturduğu kemik çatı, arkaya doğru klivus, 
atlas ve aksis ile uzanarak posterior duvarı 
oluşturur. Lateral nazofarinks duvarı ise ön-
den arkaya doğru medial pterigoid plate, pa-
latal kaslar, torus tubaryus ve lateral faringeal 
resesler (Rosenmüller fossa) tarafından yapılır 
(Resim 1). Sert damaktan kafa tabanına kadar 
uzanan faringobaziller fasya, faringeal muko-
zal yüzeyi çepeçevre sararak derin yapılardan 
ayırır [1, 2]. Faringobaziller fasyanın altında 
üst, orta ve alt faringeal konstrüktör kaslar ve 
en altta ise derin servikal fasyanın orta kat-
manı (bukkofaringeal fasya) yer alır. Her iki 
fasya tümör yayılımını engelleyen doğal ba-

riyer görevi görür. Ancak nazofarinks poste-
rosüperiorunda bu kapalı fibromüsküler tüpün 
bütünlüğünü bozan sinüs Morgagni içinden 
geçerek nazofarinkse uzanan Östaki tüpü ile 
levatör veli palatini kası, torus tubaryus adı 
verilen kabarıklığı oluşturur. Faringeal mu-
kozanın sinüs Morgagni içine uzanan bölümü 
olan lateral faringeal reseslerin şekil ve geniş-
liği, temel olarak bu bölgedeki adenoid doku 
ve prevertebral kas kütlesinin miktarına bağlı 
olarak asimetrik olabilir. Buna karşılık Östa-
ki tüpünün açılımı genellikle simetrik olup, 
asimetrisi mutlaka patoloji açısından şüphe 
uyandırmalıdır [2-4]. 

Nazofarinks, non-keratinize çok katlı sku-
amöz epitel ile döşeli diğer iki farinks bölge-
sinden farklı olarak, burun boşluğunu örten 
yalancı katmanlı kolumnar epitel ile döşelidir 
[2, 4]. Epitel içerisindeki goblet hücreleri hem 
yabancı maddelerin temizlenmesini hem de ha-
vanın nemlendirilmesini ve ısıtılmasını sağlar 
[4]. Solunum işlevi yanında ses oluşumunda, 
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kulağın ve burnun boşaltımında da görev alan 
nazofarinkste, ayrıca Waldeyer halkasına ait 
lenfoid dokular ile minör tükürük bezleri de 
bulunur. Buna bağlı olarak da nazofarinkste 
epitelyal, mezenkimal, lenfoid ve nöroektoder-
mal kaynaklı lezyonlar izlenir [3, 4]. 

Kompartıman anatomisi açısından bakıldı-
ğında nazofarinks, mukozal boşluğun üst par-
çasını oluşturur ve hemen etrafında parafarin-
geal alan yer alır (Resim 1) [2, 4]. Bu nedenle 
nazofarinksten kaynaklanan kitleler radyolojik 
olarak genellikle mukozal ve parafaringel alan-

Resim 1. A-C. Nazofarinks radyolojik anatomisi: Aksiyal (A) opaklı T1A kesitte faringeal mukozal fa-
rengeal alanın (yeşil çizgi) sinüs Morgagni içine uzanan bölümü lateral faringeal reses (turuncu 
çizgi) adını alır. Östaki tüpü kıkırdağı ve levator veli palatini kaslarını içeren torus tubaryusun (mavi 
alan) lateral kesimine Östaki tüpleri açılır (beyaz ok). Yanda parafaringeal (yeşil alan) ve pterigoid 
kaslar (mor alan), arkada ise prevertebral alan (kırmızı alan) yer alır. Sagital (B) ve koronal (C) opaklı 
T1 A kesitlerde nazofarinks ön kesimini koanalar (beyaz alan), üst duvarını sfenoid sinüs tabanı (ye-
şil alan), arka duvarını klivus (sarı alan) ile 1. ve 2. servikal vertebralar (turuncu alan), ön alt sınırını 
yumuşak damak (mavi alan), yan duvarlarını ise konstriktör kaslar ile parafarinegal alan (sarı alan) 
oluşturur. Ön duvarda, karşılıklı gelen veli palatini kaslarının oluşturduğu palatofaringeal sfinkter 
(kırmızı alan) yer alır. Uzak lateral bölgede ise medial (mor alan) ve lateral (gri alan) piterigoid kas-
lar bulunur. Koronal planda torus tubaryusların (yeşil ok) altına Östaki tüpleri açılırken (mavi ok) 
üstünde lateral faringeal resesler (Turuncu ok) bulunur.
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ları birlikte tutar ve buradan mastikatör, buk-
kal, parotid ve karotid alanlara yayılım göste-
rebilir [2, 4]. 

Bu yazıda nazofarinksin en sık görülen be-
nign ve malign lezyonlarının klinik ve radyo-
lojik bulguları ve özellikle de NFK üzerinde 
durulacaktır. 

 A. Nazofarinksin Benign Lezyonları 

1. Benign Lenfoid Hiperplazi [BLH]: 
Özellikle çocuk ve genç erişkinlerde, yine HIV 
pozitif olan erişkin hastalarda, hipertrofik olan 
adenoid doku tüm nazofarinksi doldurabilir. 
Sıklıkla simetrik genişleme şeklindedir. Çev-
re yumuşak dokuya infiltrasyon göstermediği 
için sınırları keskin ve çevre parafaringeal yağ 
planları açıktır. Özellikle yüksek çözünürlüklü 
MRG incelemelerinde adenoid doku içerisin-
de, yan yana katlanmış mukoza ve submukoza 
alanlarının oluşturduğu çizgilenmelerin izlen-
mesi ve sınırlarının çentikli olsa da düzgün ol-
ması (Resim 2), BLH’nin tümöral genişleme-
lerden ayırımını kolaylaştırır [5].

2. Thornwaldt Kisti: Nazofaringeal submu-
kozal bölgede, longus kasları arasında yer alan 
ve ovoid kistik kitle şeklinde izlenen, notokord 
kalıntısıdır [3, 6]. Genellikle yüksek protein 

içeriği nedeniyle MR’da T1A serilerde hafif hi-
perintens, T2A serilerde heterojen, düşük sin-
yalli olarak izlenir ve kist duvarlarında mini-
mal opaklaşma olabilir (Resim 3A). Genellikle 
rutin MR incelemelerinde tesadüfen bulunur, 
nadiren infekte olan kistler 2 cm’nin üzerine 
çıkarak büyüyebilir.

3. Parafaringeal Retansiyon Kisti: Bunlar 
adenoid doku içerisinde yangı sonrası gelişen 
ve genellikle tesadüfen saptanan kistlerdir [3, 
6]. Genellikle 1cm altında, düzgün sınırlı, yu-
varlak veya oval görünümde olup çoğu kez 
BOS ile benzer sinyal özellikleri gösterirler. 
Ancak içerisinde bazen septalar olabilir ve la-
teral faringeal reses içerisine uzandıklarında 
armut şeklini almaları ayırt edilmelerini sağlar 
(Resim 3B).

4. Minör Tükürük Bezlerinin Benign 
Mikst Tümörü: Daha önce pleomorfik ade-
nom olarak da adlandırılan bu tümörler genel-
likle sert damak mukozasından köken alırken 
daha az sıklıkla nazofaringeal mukozal alanda 
da izlenebilirler [3, 6]. Genellikle 2 cm’nin 
altında oval, yuvarlak, iyi ve düzgün sınırlı 
lezyonlar şeklinde görülürler. Temel olarak 
submukozal lezyonlar olup genellikle daha de-
rin bölgelere uzanım göstermezler [3, 6]. Yağ 
baskılı T2A’da kasa göre hiperintens izlenen ve 
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Resim 2. A, B. Benign lenfoid hiperplazi: Opaklı aksiyal (A) ve koronal (B) T1A kesitlerde nazofaringe-
al kaviteyi dolduran hipertrofik adenoid doku içerisinde düşük ve yüksek sinyalli bantlar şeklindeki 
çizgilenmeler BLH için tipiktir.
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çevresinde hipointens bir rim bulunan tümör 
genellikle değişik düzeyde opaklaşma gösterir 
(Resim 4). ADC değerleri genellikle malign 
tümörlere göre daha yüksektir. Opaksız BT’de 
kasla izodens olarak görüldükleri için çoğu za-
man atlanabileceğinden opaklı BT ile değerlen-
dirilmeleridir. 

5. Juvenil Nazofarinks Anjiofibromu 
[JNF]: Özellikle genç erişkinlerde, nazofa-
rinksten kaynaklanan, lokal agresif, değişken 
hücre yoğunluğuna sahip fibrovasküler tü-
mörlerdir [3, 6]. Aslında nazal kavite posteri-
orundaki sfenopalatin foramenden köken alan 
tümör, sıklıkla nazofarinks, pterigopalatin 

Resim 3. A, B. Nazofaringeal kist: Aksiyal T1A (A) kesitte nazofaringeal submukoza içerisinde, yüksek 
protein içeriğine bağlı yüksek sinyal içeren Thornwald kisti izlenmektedir. Aksiyal T2 A (B) kesitte 
nazofarinks submukozası içerisindeki multilobüle kistik lezyonda septasyonların bulunması retansi-
yon kisti açısından tanı koydurucudur.

A B

Resim 4. A, B. Minör tükürük bezlerinin benign mikst tümörü. Nazofarinks kavitesini dolduran ve 
önde sol nazal kavite içerisine doğru da kısmen uzanım gösteren kitle T2A (A) görüntülerde kas 
dokusuna göre hiperintens olarak izlenirken, opaklı yağ baskılı T1A (B) kesitte hafif derecede opak-
laşma göstermektedir.
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fossa ve infratemporal fossaya yayılım gös-
terir (Resim 5A) [6]. Hipervasküler tümörler 
oldukları için yoğun opaklaşırlar ve içerdikleri 
genişlemiş vasküler yapılara bağlı olarak özel-
likle opaklı T1A ve T2A sekanslarda sinyalsiz 
olarak izlenen damarlar tuz-biber manzarası 
oluştururlar [6]. Lobüler ve genellikle iyi sı-

nırlı olan JNF’lar, görece yavaş büyüdükleri 
için kemikte hem yeniden şekillenme hem de 
yıkıma neden olabilirler. Büyük boyutlara ulaş-
tıklarında infiltratif kenar özellikleri ve kemik 
yıkımı belirginleşir. Genelde internal maksiller 
arterden beslenen JNF’ların konvansiyonel an-
jiyografisinde ipsilateral eksternal karotid ve 

Resim 5. A-C. Juvenil nazofarinks anjiofibromu: Opaklı YB-T1A (A) kesitte nazal kavite sağ yarısı ve 
nazofaringeal boşluğu dolduran, sağ parafaringeal, mastikatör alanlar ile pterigopalatin fossa içe-
risine doğru uzanım gösteren kitle lezyonu dikkati çekmektedir. Lezyon içerisindeki genişlemiş vas-
küler yapılara bağlı sinyalsiz alanlar [tuz-biber manzarası] tipiktir. Hastanın selektif konvansiyonel 
anjiyografisinde (B) genişlemiş sağ maksiller arterin dallarından beslenen ve yoğun boyanma gös-
teren hipervasküler tümör izlenmektedir. Postoperatif opaklı YB-T1A aksiyel kesitte sol konkada 
ve sol maksiller sinüs medial posterior duvarında postoperatif defekt dikkati çekmekte olup, nazo-
farinks sol lateral duvarı boyunca sol maksiller sinüs içerisine doğru uzanım gösteren ve buradan 
pterigopalatin fossa ve kısmen infratemporal alan içerisine doğru da uzanan rezidüel kitle lezyonu 
dikkati çekmektedir (C).
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internal maksiller arterlerde genişleme ve yo-
ğun tümöral boyanma izlenir [6] (Resim 5B). 
Konvansiyonel anjiyografi tanıdan çok cerra-
hi öncesi embolizasyon amacıyla kullanılır ve 
cerrahinin kanamasız ve daha güvenli yapıl-
masını sağlar. Ameliyat sonrası görüntülemede 
rezidü saptanması nüks açısından önemlidir 
(Resim 5C).

6. Hipofiz tümörleri: Sfenoid sinüsü infiltre 
eden, sellayla bağlantılı ve yoğun opaklaşan so-
lid tümör şeklindeki makroadenomlar, nadiren 
nazofarinkse kadar uzanım gösterebilirler [6] 
(Resim 6). Benzer lokalizasyonda olabilecek 
kraniofarinjiomlar ise kistik ve solid bileşenler 
içeren, içerisinde yağ, kanama ve kalsifikasyon 
bulunan büyük tümörler şeklinde izlenirler [6]. 
Buna karşılık makroadenomlar büyük boyutla-
ra ulaşsa bile nadiren nekrotik veya kistik deje-
nerasyon gösterirler. 

 B. Nazofarinksin Malign Lezyonları 

1. Nazofaringeal Karsinoma (Nazofarinks 
Kanseri): Erişkinlerde nazofarinksin en sık gö-
rülen malign lezyonu olup, Asyalı erkeklerde en 
sık izlenen kanserdir [3, 4, 6]. Dünyadaki görül-
me sıklığı 1/100.000’den azken, Kuzey Afrika, 

Çin, Güneydoğu Asya gibi endemik bölgeler-
de bu oran %50’ye kadar yükselebilir [2-4, 7]. 
Erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla 
izlenir. Endemik bölgelerde 30 yaşından sonra 
görülmeye başlasa da genellikle 40-60 yaş ara-
sında izlenir [2-4, 7]. Çocuklarda nadir olarak 
ve diferansiye olmayan non-keratinize skuamöz 
hücreli kanser tipinde görülebilir [2-4, 7].

Patolojik olarak nazofarinks mukozasından 
köken alan ve skuamöz dönüşüm gösteren tü-
mörün temel yerleşim yeri lateral faringeal re-
ses olup, daha az sıklıkla süpero-posterior du-
vardan da kaynaklanabilir. 2017 Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) sınıflamasında üç alt tipi tanım-
lanmıştır [3]:

1.  Keratinize skuamöz hücreli kanser: 
Tüm NFK’lerin yaklaşık %25’ni oluş-
turur. Sıklıkla önceden alınmış radyas-
yon öyküsü, sigara ve alkol kullanımı ile 
bağlantılıdır. Tipik olarak Ebstein-Barr 
[EBV] ve Human Papilloma (HPV) virüs 
bulaşı olmayan; daha önceki DSÖ 2005 
sınıflamasında tip 1 olarak tanımlanan 
tümördür [3, 4]. Zayıf, orta ve iyi dife-
ransiye formları bulunmaktadır. 

2. Non-keratinize skuamöz hücreli kan-
ser: Tüm NFK’lerin yaklaşık %75’ini 

Resim 6. A, B. Hipofizer makroadenom: Opaklı sagital (A) ve koronal (B) T1A kesitlerde sella kavitesini 
tamamen doldurarak destrükte eden, sfenoid sinüs, nazal kavite ve nazofarinksi dolduran, lobüle 
konturlu, heterojen ve yoğun opaklaşan lezyonun, özellikle koronal kesitlerde her iki kavernöz si-
nüs ve suprasellar sisternayı invaze ettiği görülmektedir.
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oluşturur. Bu olguların yaklaşık %75 ile 
%100’ünde EBV pozitifliği bulunur [3, 
4]. Diferansiye olan [%15, daha önceki 
DSÖ 2005 tip 2, transizyonel hücreli] ve 
olmayan (%60, daha önceki DSÖ 2005, 
tip 3 lenfoepitelyal) şeklinde iki alt tipi 
olsa da bunun klinik veya sağ kalıma be-
lirlenmiş bir etkisi yoktur [3, 4]. Bu tipte 
EBV DNA’sı birçok tümör hücresinde ve 
öncü malign lezyonlarda (displastik veya 
in situ tümörlerde) saptanmıştır. Diğer 
etiyolojik nedenler arasında, özellikle 
çocukluk yaş grubunda tüketilen tuzlu ve 
salamura edilmiş etlerden kaynaklanan 
nitrozaminler, genetik predispozisyon ve 
özellikle HLA-A2, HLA-B46 mutasyon-
ları sayılabilir [3, 4, 6]. 

3. Bazaloid skuamöz hücreli kanser: Bu 
oldukça nadir formudur. Endemik bölge-
lerde EBV ile ilişkili olabilir. 

Klinik olarak, genellikle kanlı nazal akıntı 
veya epistaksis, boyunda kitle veya Östaki tü-
pünün tıkanmasına bağlı seröz otit nedeniyle 
hastalar hekime başvurur. Kesit görüntüleme-
de özellikle erişkinlerde orta kulakta tek taraflı 
sıvı birikimi, NFK açısından uyarıcı olmalıdır 
(Resim 7). Hastalığın evrelemesi, ilk tanının 
konmasını takiben 4 ay içerisinde, genellikle fi-

zik muayene, direkt/indirekt endoskopi ve kesit 
görüntüleme yöntemleriyle yapılır [3]. Kranial 
sinir ve lenf nodu muayenesi mutlaka yapılma-
lıdır. 

Nazofarinks kanseri, 2017’de yayınlanan 
American Joint Committee on Cancer (AJCC) 
kılavuzundaki (8. Baskı) ölçütler (Tablo 1) 
doğrultusunda TNM sınıflamasına (Tablo 2) 
göre evrelendirilir [4]. Tümör evrelemesinde 
yağ baskılı [YB] T2A ve opaklı YB-T1A se-
kansları içeren MR, multiplanar görüntüleme 
kapasitesi, yüksek yumuşak doku kontrastı 
ile özellikle kafa tabanı ve intrakranial tümör 
yayılımını gösterebilmesi açısından ilk tercih 
edilen yöntemdir [4]. Opaklı volümetrik BT 
ise MRG’ye alternatif bir yöntemdir [4]. Evre 
III-IV NFK’lerde metastaz taraması öncelikle 
PET-BT yoksa opaklı toraks ve abdomen BT 
ile yapılır [4]. 

Hastaların %90’ından fazlasında genellikle 
bilateral nodal metastaz mevcuttur. Nodal me-
tastazlarda retrofaringeal lenf nodları primer 
tutulum bölgesi olup, düzey 2 ve 5 lenf nod-
ları ise ikinci en sık tutulan lenf nodlarıdır [3, 
4]. Olguların %5’inde ilk gelişte uzak metas-
taz bulunur ve kötü prognozun bir bulgusudur. 
Uzak metastazlar, sklerotik veya litik kemik 
ya da akciğer ve karaciğer metastazı şeklinde 
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Resim 7. A, B. Nazofarinks kanseri. Opaksız T1A (A) aksiyal kesitte sol parafaringeal yağ planlarını 
silip sağ karotid alan komşuluğuna kadar uzanım gösteren lezyonun opaklı YB-T1A (B) görüntüde 
sol lateral faringeal reses dip bölümünde mukozal bütünlüğü bozduğu dikkati çekmektedir. 

A B

402 Bulakbaşı N.



Tablo 1: AJCC 2017 NFK evreleme ölçütleri

Tümöral Evre Nodal Evre Uzak Metastaz

TX: Primer tümör NX: Bölgesel lenf nodu  M0: Uzak metastaz yok 
değerlendirilemez değerlendirilemez 

T0: Hiçbir tümör tespit edilmedi,  N0: Bölgesel lenf nodu M1: Uzak metastaz var 
ancak EBV-pozitif servikal lenf tutulumu yok 
nod[ları] tutulumu

T1: Nazofarinkste sınırlı  N1: Boyutu 6 cm veya daha 
veya parafaringeal küçük, krikoid kıkırdak kaudal 
tutulum olmaksızın sınırının üstünde, servikal lenf 
orofarinks ve/veya burun nod[lar]ında tek taraflı  
boşluğuna uzanan tümör tutulum ve/veya retrofaringeal 
 lenf nod[lar]ında tek veya 
 çift taraflı tutulum 

T2: Parafaringeal alan  N2: Boyutu 6 cm veya daha 
ve/veya bitişik küçük, krikoid kıkırdak 
yumuşak doku [medial, kaudal sınırının üstünde, 
ve lateral pterigoid servikal lenf nod[lar]ında 
prevertebral kaslar] çift taraflı tutulum  
tutulumu gösteren tümör 

T3: Kafa tabanı kemik yapıları,  N3: Boyutu 6 cm’den büyük 
servikal vertebra, pterigoid yapılar  ve/veya krikoid kıkırdak 
ve / veya paranazal sinüs yayılımı  kaudal sınırının altına 
olan tümör uzanan, servikal lenf  
 nod[lar]ında tek veya çift  
 taraflı tutulum 

T4: İntrakranyal uzanım,  
kranyal sinir, hipofarinks, orbita,  
parotis bezi ve/veya lateral pterigoid  
kasın lateral yüzeyinin ötesine geçen  
yaygın yumuşak doku tutulumu  
gösteren tümör  

Tablo 2: AJCC 2017 TNM evrelemesi 

Evre Tümöral Evre Nodal Evre Uzak Metastaz

Evre 0 Tis N0 M0

Evre I T1 N0 M0

Evre II T2 N0 M0

 T0-T2 N1 M0

Evre III T3 N0-N2 M0

 T0-T3 N2 M0

Evre IVA T4 N0-N2 M0

 Herhangi T N3 M0

Evre IVB Herhangi T Herhangi N M1
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görülür ve bu hastaların yaklaşık %30’undan 
azında nüks tümör ortaya çıkabilir [3, 4]. Beş 
yıllık sağ kalım non-keratinize grupta yaklaşık 
%75, keratinize grupta ise %20 ile %40 arasın-
da değişir [2-4, 6, 7].

Kesit görüntülemede NFK, genellikle orta 
hattın bir tarafına doğru uzanan ve hafif dere-
cede opaklaşan nazofaringeal kitle şeklinde 
görülür. Lezyonun boyutlarının ve yayılımının 

saptanmasında MR yüksek kontrast çözünürlü-
ğü nedeniyle daha etkilidir. Yağ baskısız T1A 
serilerde çevre kas dokusuna göre izo-hipoin-
tens olarak izlenen tümörün parafaringeal yağ 
planları ve çevre kemik iliği tutulumu net ola-
rak izlenirken, YB-T2A serilerde bu tutulum 
o kadar belirgin olmayabilir (Resim 7) [4, 8]. 
Tümör T2A serilerde kasa göre hafif derecede 
hiperintens izlenir. Opaklı YB-T1A sekanslar-
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Resim 8. A-D. Nazofarinks kanseri: Aksiyal (A) ve koronal (C) YB-T2A ve aksiyal (B) ve koronal (D) 
opaklı YB-T1A kesitlerde hipertrofik nazofaringeal adenoid doku içerisinde, sol lateral faringeal 
resesten köken alan, düzgün sınırlı, heterojen ve yoğun şekilde opaklaşan kitle lezyonu dikkati 
çekmektedir. Aksiyal kesitlerde (A, B) lezyonun posteriorunda retrofaringeal lenf nodu (beyaz ok) 
tutulumu ve sol orta kulak kavitesinde sıvı birikimi, koronal kesitlerde ise (C, D) sol düzey 3 ve 4 lenf 
nodu tutulumları dikkati çekmektedir.
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da orta derecede opaklaşan tümörün özellikle 
derin fasyalara, intrakranial veya kavernöz si-
nüse olan perinöral yayılımı daha iyi görün-
tülenebilir (Resim 8) [8, 9]. Parafaringeal yağ 
infiltrasyonu (T2), kafa tabanı tutulumu [T3] 
veya intrakranial ya da kranial sinir tutulumu-
nun olup olmadığı (T4) mutlaka raporda belir-
tilmelidir [4]. BT’de kemik pencerede, klival 
kortekste ve pterigoid plateler gibi çevre kemik 
doku yıkımı daha iyi izlenir. PET-BT tümör 
tanısından lenf nodu tutulumu, uzak metastaz-
ların gösterilmesi ve nüks tümörün görüntülen-
mesinde daha etkin bir yöntem olarak ön plana 
çıkar [4, 8]. 

Raporlamada nodal tutulumun sık olduğu 
retrofaringeal, düzey 2 ve 5 (N1, N2) lenf nodu 
tutulumları ile varsa krikoid kıkırdak altındaki 
düzey 4, 5 ve supraklavikular lenf nodu (N3) 
tutulumları ayrıntılı olarak belirtilmelidir [4, 
10] (Resim 8). Bazen BT’de retrofaringeal lenf 
nodlarının çevredeki kas gruplarından ayrıl-
ması zor olabileceğinden, MR değerlendirme-
de tercih edilen yöntem olmalıdır. Metastatik 
lenf nodları büyük ve çoğu zaman nekrotiktir. 
Düzey 1 ve 2A lenf nodlarında 15 mm, düzey 
2B-6 lenf nodlarında 10 mm, retrofaringeal 
lenf nodlarında ise 8 mm’nin üzerindeki çap-

lar büyüme olarak kabul edilir [10]. Büyüme 
dışında nodal tutulumun radyolojik bulguları 
arasında; beklenen lenfatik drenaj yolu üze-
rindeki lenf nodlarının yuvarlak genişlemesi 
[uzun/kısa aks = <2], heterojen görünüm, lenf 
nodlarında kümeleşme ve içlerinde opak mad-
de sonrası fokal defektlerin varlığı sayılabilir 
(Resim 7) [10]. Lenf nodu içindeki kistik ve 
nekrotik değişiklikler pozitif tutulum bulgusu 
olarak değerlendirilmelidir. 

Nazofarinks kanserlerinde perinöral ya-
yılım ağırlıklı olarak maksiller ve oftalmik 
sinir tutulumuna bağlı izlenirken, nadiren 5.-
12. kranyal sinirlerde de tutulum olabilir [9]. 
Opaklı YB-T1A sekanslarda sinirlerin opak-
laşması ve genişlemesi izlenebilirken, geçtik-
leri sinüs, foramen ve kanalların genişlemesi 
ise BT’de daha iyi saptanabilir [8]. Tümör 
sfenopalatin foramen aracılığıyla direk pteri-
gopalatin fossaya yayılabilir ki, bu durumda 
inferior orbital fissür yoluyla orbital apekse, 
yine Vidian kanal yoluyla genikülat ganglio-
na ve foramen rotundum aracılığıyla kavernöz 
sinüs ve Meckel mağarasına yayılım olabilir 
(Resim 9) [9]. Pterigopalatin fossa içerisinde-
ki yağ dokusunun opaklaşması tutulum açısın-
dan şüpheli kabul edilmelidir. Ayrıca tutulan 
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Resim 9. A, B. Nazofarinks kanseri: Opaklı YB-T1 aksiyel (A) ve koronal (B) kesitlerde sağ parafaringeal 
alanda yerleşim gösteren tümörün sağ karotid alana invazyon göstererek karotid arteri çevrelediği, 
retrofaringeal alana uzanım gösterdiği dikkati çekmektedir. Tanımlanan lezyon arteriorda pterigo-
palatin fossaya ve buradan kavernöz sinüs, kafa tabanı ve beyin içi invazyon göstermektedir. 
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sinirlerin inerve ettiği kaslardaki uyarımın 
azalmasına bağlı olarak akut evrede kaslarda 
şişme ve opaklaşma, kronik evrede ise yağlı 
atrofi gelişimi ikincil bir bulgu olarak kabul 
edilir [4, 8]. 

Son Amerikan Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı 
kılavuzuna göre NFK’lerin T1 evresinde eks-
ternal radyoterapi (RT) sağaltım için yeterliy-
ken, T2-T4 evresinde eksternal RT ve kemo-
terapi [KT] uygulanır [11]. Sağaltım sonrası 
eğer uzak metastaz varsa ve birincil tümör 
RT’ye iyi cevap verdiyse KT, yanıt yoksa veya 
radyolojik olarak rezidüel tümör izleniyorsa 
boyun diseksiyonu uygulanır [11]. Sağaltım 
takibi için sağaltım öncesi mutlaka baz görün-
tüler alınmalıdır. Sağaltımın bitmesinden 4-8 
hafta sonra yapılan klinik değerlendirmede 
sağaltıma yanıt yoksa hemen, yanıt varsa 8-12 
hafta sonra kesit görüntüleme yapılır [11]. 
Kesit görüntülemede rezidü tümör saptanması 
halinde (Resim 10) boyun diseksiyonu önce-
sinde PET-BT ile uzak metastaz taraması ya-
pılmalıdır [11]. Daha sonraki izlem klinik mu-
ayene ile yapılır ve şüpheli her durumda kesit 
görüntüleme yapılabilir [11]. 

Eksternal RT özellikle küçük damar endo-
tellerinde yıkıma yol açarak erken evrede is-

kemi, ödem ve yangı, geç evrede ise genel-
likle doku fibrozuna neden olur. Erken evrede 
[1-4 ay] tüm boyun dokularında diffüz ödeme 
bağlı deri ve platizmada kalınlaşma, subkutan 
ve derin yağ planlarında retikülasyon, muko-
zalarda kalınlaşma ve opaklaşma, RT alanına 
giren tükürük bezlerinde ve kaslarda şişme 
ve opaklaşma izlenebilir [12]. Bu dönemde 
genellikle RT’ye bağlı değişiklikler oldukça 
belirgin olduğu için rezidü ve nüks tümör ba-
zen atlanabilir ya da RT’ye bağlı fokal doku 
kalınlaşmaları tümörü taklit edebilir (Resim 
11) [2]. Bu durumda BT’de yaklaşık 90. sani-
yede alınan görüntülerde mukozal opaklaşma 
belirginleşeceğinden kitlenin tanısı kolaylaşır. 
Nüks tümör YB-T2A ve opaklı YB-T1A se-
kanslar ile saptanabilirken, difüzyon ağırlıklı 
sekanslarda nüks tümördeki yüksek hücresel-
liğe bağlı kısıtlanmış difüzyon [azalmış ADC] 
tanıya yardımcı olabilir. Tümöre ait / tümöre 
bağlı olmayan değişikliklerin birbirinden ay-
rımının zor olduğu durumlarda PET-BT ya-
pılmalıdır [4, 12, 13]. Ancak burada da RT’ye 
bağlı kaslarda asimetrik tutulum olabilece-
ği göz önünde bulundurulmalıdır. Geç fazda 
(>12 ay) RT alanında diffüz fibroz gelişmesi 
ise beklenen bir bulgudur [12].

Resim 10. A, B. Nazofarinks kanseri radyoterapi sonrası kontrol. T1A aksiyel (A), opaklı T1A aksiyel 
(B) kesitlerde; sağ lateral faringeal resesi doldurarak sol torus tubariusu genişleten ve bu seviyede 
sol parafaringeal yağ planlarını silip kısmen uzanım gösteren kitle lezyonunun varlığı rezidü tümör 
olarak değerlendirilmiştir.
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Hastaların küçük bir bölümünde ise RT böl-
gesinde farklı sürelerde istenmeyen kompli-
kasyonlar ortaya çıkabilir. Serebral radyasyon 
nekrozu, mukoza ülserasyonu ve fistüller, mi-
yozit, yaygın yumuşak doku şişliği genellikle 
ilk 6 ay içerisinde; kondronekroz ve osteo-
nekrozlar ilk 1 yıl içerisinde; fibroz, radyasyon 
miyelopatisi, radyasyona bağlı hızlanmış ate-
roskleroz ilk 1-2 yıl içerisinde; kranial nöropa-
ti, radyasyon pleksopatisi ve radyasyona bağlı 
sekonder neoplaziler ise genellikle 2 yıldan 
sonra ortaya çıkarlar [13]. Bu lezyonlar genel-
likle opaklaşan ve içerisinde kistik/nekrotik 
değişiklikler bulunan alanlar şeklinde izlenir-
ler. Burada akılda tutulması gereken şey, doku 
nekrozu, yangı, radyasyon atrofisi ve radyasyo-
nun indüklediği tümör gelişimlerinin bir arada 
olabileceğidir [2, 7, 13]. Ayrımın yapılamadığı 
durumlarda perfüzyon görüntüleme veya PET-
BT’den yararlanılmalıdır. 

2. Hodgkin Dışı Lenfoma (HDL): Walde-
yer halkasını oluşturan lenfoid dokudan köken 
alan HDL, genellikle B ve T hücre kategori-
lerinde ve çeşitli alt tiplerde olabilir [3, 4, 6]. 
Genelde orta hatta ve simetrik, daha az sıklıkla 
asimetrik ve tek taraflı adenoid doku kalınlaş-

ması şeklinde izlenirler. Simetrik tutulumda 
BLH’den farklı olarak HDL’da internal sep-
tasyonlar görülmez, ayrıca prevertebral kasla-
ra, parafaringeal yağ dokusu içerisine, klivus 
gibi kafa tabanı kemik yapılarına infiltrasyon 
izlenebilir. Çoğunlukla hava yolunu daraltan, 
çok belirgin derin invazyon göstermeyen ve 
NFK’ne göre biraz daha az ve homojen opak-
laşan kitle lezyonu olarak izlenen HDL’lerin 
ilk başvurusunda, hastaların %50’sinde nodal 
tutulum izlenir. Lenf nodu tutulumu genellikle 
2 cm’den büyüktür ve nekroz içermez. HDL’de 
yüksek çekirdek/sitoplazma oranı ve hücresel 
yoğunluk nedeniyle izlenen düşük T2 sinyali 
ve düşük ADC değerleri, NFK’den ayrımında-
ki en önemli bulgulardır (Resim 12). Raporla-
mada Ann-Arbor evrelemesi için gerekli olan 
tümörün lokal veya derin yayılımı ve lenf nodu 
tutulumunun belirtilmesi önemlidir [3, 4]. HDL 
PET-BT’de yoğun şekilde FDG tutulumu gös-
terirken, malt tipi lenfomalar daha az tutulum 
gösterirler. PET-BT özellikle evreleme ve sa-
ğaltım sonrası izlemde kullanılır. 

3. Minör Tükürük Bezi Malign Tümörü: 
Bu bölgede ağırlıklı olarak adenoid kistik, 
mukoepidermoid ve adenokarsinom tiplerinde 
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Resim 11. A, B. Nazofarinks kanseri: Opaklı YB-T1A (A) kesitlerde sağ lateral resesi doldurarak geniş-
leten, sağ parafaringeal alan içerisine invazyon gösteren lezyon izlenmektedir. Radyoterapi sonrası 
opaklı YB-T1 aksiyel (B) kesitte lezyonun belirgin şekilde gerilediği, sağ parafaringeal alan içerisine 
doğru uzanım gösteren kitle lezyonunun kaybolduğu dikkati çekmektedir. Ancak mukozal yüzey-
deki hafif derecede düzensizlik ve minimal kalınlaşma, rezidü tümörden çok radyoterapiye bağlı 
değişiklik olarak değerlendirilmiştir. 

A B

407Nazofarinks



tümörler izlenir [3, 4, 6]. Oldukça nadir olan 
bu tümörler sıklıkla nodal metastaz ile kendi-
ni gösterirler. Lezyon bazen çok küçük, bazen 
de çok yaygın ve infiltratif olabilir. Genellikle 
HDL’lere göre biraz daha infiltratif, düzensiz 
sınırlı olmaları ve daha heterojen opaklaşma-
ları ile NFK’lerden ayrılabilirlerse de bu her 
zaman mümkün değildir (Resim 13). Özellikle 

palatin sinir tutulumuna bağlı maksiller sinir 
invazyonu yapabilirler. 

5. Faringeal Bölgenin Sarkomları: Yumu-
şak dokudan köken alan sarkomlar oldukça 
nadir tümörler olup, genellikle çocukluk yaş 
grubunda ayrıcı tanında göz önünde bulundu-
rulması gereken tümörlerdir. Bunlar submu-
kozal olarak köken alıp agresif kitle lezyonları 

Resim 12. A-C. Non-Hodgin lenfoma: YB-T2A koronal (A), opaklı YB-T1A koronal (B) ve ADC harita 
aksiyel (C) kesitlerde nazofarinksteki adenoid dokunun asimetrik olarak hipertrofik olduğu ve pa-
rafaringeal alan içerisine doğru invazyon gösterdiği dikkati çekmektedir. Yine parafaringeal alan 
boyunca inferiora doğru uzanan lezyonun hemen distalinde düzey 3 ve 4 multipl lenf noodlarının 
varlığı dikkati çekmiştir. Bu lenf nodlarında ADC değerlerinin düşük olması lenfoma tanısı açısından 
önemli bir bulgudur. 
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şeklinde izlenirler. Genellikle büyük ve birden 
fazla kompartımanı tutma eğilimi gösteren tü-
mörler şeklinde izlenirler (Resim 14). 

Sonuç olarak farinksin diğer bölge tümörle-
rinden görece daha az sıklıkla görülse de NFK, 
özellikle artan EBV ve HPV maruziyeti, si-

gara ve alkol kullanımına bağlı olarak günlük 
pratiğimizde giderek daha sık görmeye baş-
ladığımız bir tümör grubudur. Özellikle daha 
çok görülen nonkeratinize grubun RT duyarlı 
olması nedeniyle diğer farinks tümörlerinden 
daha kolay sağaltılan tümörler olsa da yerleşim 

Resim 13. A, B. Minör tükürük bezi malign tümörü: YB-T2A aksiyel (A) ve opaklı YB-T1A aksiyel (B) 
kesitlerde nazofarinks kavitesinin sol yarısı ile sol parafaringeal ve maksikatör alanın büyük bir bö-
lümünü dolduran ve sol karotid alana kadar uzanım gösteren düzgün lobüle konturlu kitle lezyonu 
izlenmiştir. Radyolojik görünüm olarak NFK’dan ayrımı zordur. 

A B

Resim 14. A, B. Rabdomiyosarkom Opaklı YB-T1 aksiyel (A) ve koronal (B) kesitlerde sağ parafaringeal 
ve mastikatör alanlar ile bukkal alanın superior kesimlerini içerisine alan, sağ pterigopalatin fossayı 
invaze eden, nispeten düzgün konturlu kitle lezyonu dikkati çekmekte olup tanımlanan lezyon he-
terojen tarzda opaklaşma göstermektedir. Tanımlanan lezyon koronal kesitlerde sağ foramen ovale 
aracılığı ile sağ kavernöz sinüs içerisine doğru invazyon göstermektedir. 
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yeri ve bölge anatomisinin zorluğu gibi neden-
lerle radyolojik tanı ve takibi görece güç olan 
tümörlerdendir. Radyolog olarak bizlere düşen 
görev ise öncelikle tümörün tanı ve doğru ev-
relemesi için gerekli bilgiyi raporda belirtmek, 
sağaltımın izleminde tümördeki zamansal de-
ğişimi RT’ye bağlı değişiklerden ayırmak ve 
tabii ki tüm bu süreç içerisinde elimizdeki tüm 
görüntüleme yöntemlerini doğru ve etkin bir 
şekilde kullanabilmektir. 
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Sayfa 402
Kesit görüntülemede özellikle erişkinlerde orta kulakta tek taraflı sıvı birikimi, NFK açısından 
uyarıcı olmalıdır.

Sayfa 398
Özellikle yüksek çözünürlüklü MRG incelemelerinde adenoid doku içerisinde, yan yana katlanmış 
mukoza ve submukoza alanlarının oluşturduğu çizgilenmelerin izlenmesi ve sınırlarının çentikli 
olsa da düzgün olması BLH’nin tümöral genişlemelerden ayırımını kolaylaştırır.

Sayfa 402
Tümör evrelemesinde yağ baskılı (YB) T2A ve opaklı YB-T1A sekansları içeren MRG, multipla-
nar görüntüleme kapasitesi, yüksek yumuşak doku kontrastı ile özellikle kafa tabanı ve intrakran-
yal tümör yayılımını gösterebilmesi açısından ilk tercih edilen yöntemdir.

Sayfa 402
Nodal metastazlarda retrofaringeal lenf nodları primer tutulum bölgesi olup, düzey 2 ve 5 lenf 
nodları ise ikinci en sık tutulan lenf nodlarıdır.

Sayfa 404
Yağ baskısız T1A serilerde çevre kas dokusuna göre izo-hipointens olarak izlenen tümörün para-
faringeal yağ planları ve çevre kemik iliği tutulumu net olarak izlenirken, YB-T2A serilerde bu 
tutulum o kadar belirgin olmayabilir.

Sayfa 405
Raporlamada nodal tutulumun sık olduğu retrofaringeal, düzey 2 ve 5 (N1, N2) lenf nodu tutulum-
ları ile varsa krikoid kıkırdak altındaki düzey 4, 5 ve supraklavikular lenf nodu (N3) tutulumları 
ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Sayfa 405
Opaklı YB-T1A sekanslarda sinirlerin opaklaşması ve genişlemesi izlenebilirken, geçtikleri sinüs, 
foramen ve kanalların genişlemesi ise BT’de daha iyi saptanabilir.

Sayfa 407
HDL’de yüksek çekirdek/sitoplazma oranı ve hücresel yoğunluk nedeniyle izlenen düşük T2 sin-
yali ve düşük ADC değerleri, NFK’den ayrımındaki en önemli bulgulardır.

Sayfa 405
Parafaringeal yağ infiltrasyonu (T2), kafa tabanı tutulumu (T3) veya intrakranyal ya da kranyal 
sinir tutulumunun olup olmadığı (T4) mutlaka raporda belirtilmelidir.
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1. Nazofarinks kanseri temel olarak aşağıdaki anatomik yapılardan hangisinden köken alır?
a. Nazofaringeal adenoid doku
b. Lateral nazofaringeal duvar
c. Lateral nazofaringeal reses
d. Torus tubaryus
e. Sfenopalatin foramen

2. Aşağıdaki bulgulardan hangisi benign lenfoid hiperplaziyi düşündürür?
a. Asimetrik adenoid doku
b. Faringobaziller fasya tutulumu
c. Düşük ADC değerleri
d. Adenoid doku içindeki çizgilenmeler
e. Adenoid doku içerisindeki kaba kalsifikasyonlar

3. Aşağıdakilerden hangisi nazofarinks kanseri için kötü prognostik faktör değildir?
a. Keratinize alt grup varlığı
b. Bazaloid tip varlığı
c. Sigara ve alkol kullanımı
d. Düzey 4 lenf nodu tutulumu
e. EBV pozitifliği

4. Parafaringeal yağlı doku invazyonu en iyi hangi teknikle gösterilir?
a. T1A
b. Yağ baskılı T2A
c. Yağ baskılı T1A
d. Opaklı yağ baskılı T1A
e. PET-BT

5. Nazofarinks kanserinin raporlanmasında hangisi evreleme için gerekli değildir?
a. Kemik erozyon varlığı
b. Tutulan lenf nodu düzeyi
c. Perinöral invazyon varlığı
d. Tümörün yayılım düzeyi
e. Tümörün opaklaşma derecesi

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

Nazofarinks

Nail Bulakbaşı
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