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	Orofarinks ve hipofarinks anatomisi ile il-
gili bilgi sahibi olmak 

 Orofarinks ve hipofarinks tümöral lezyonla-
rının görüntüleme bulgularını öğrenmek 

	Orofarinks ve hipofarinks tümörlerine 
özgü radyolojik bulguları öğrenerek, ayı-
rıcı tanısını yapabilmek 

 Giriş 

Orofarinks yumuşak damak alt yüzü hizasın-
dan hiyoid kemiğe, valleküla tabanına kadar 
uzanır; dil tabanı, yumuşak damak, tonsil ve 
farinks yan ve arka duvarlarını içerir. Hipofa-
rinks yukarıda hiyoid kemikten aşağıda krikoid 
kıkırdağa kadar olan farinks kısmıdır. Anato-
mik olarak piriform sinus, postkrikoid bölge ve 
posterior faringeal duvar olmak üzere üç ayrı 
alt bölgeye ayrılarak incelenir [1].

Orofarinks malignitelerinin önemli bir kıs-
mını skuamöz hücreli karsinomlar oluşturur 
[2]. Yumuşak damak, tonsil plikası gibi böl-
gelerden gelişen kanserler daha iyi diferansiye 
tümörler iken dil tabanı ve tonsilden gelişen tü-
mörlerin histopatolojik dereceleri daha yüksek, 
daha kötü diferansiye tümörlerdir. 

Hipofarinksin malign tümörlerinin %95’i 
skuamöz hücreli kanserlerdir (SHK) ve bunla-
rın çoğu piriform sinüslerden gelişir [3]. İkinci 
sıklıkta posterior faringeal duvar kanserleri ve 

en az sıklıkla da postkrikoid bölge kanserleri 
gözlenir. Sık olmamalarına rağmen genellikle 
ileri evrede tanı aldıkları için prognozları ol-
dukça kötüdür [2, 3]. 

Bu derlemede orofarinks ve hipofarinks tü-
mörleri görüntüleme bulguları ve değerlendir-
me sırasında dikkat etmemiz gereken durumlar 
tanımlanacaktır. 

 Orofarinks Tümörleri 

Anatomik olarak orofarinks nazofarinks ve 
hipofarinks arasında dil 1/3 arka kesimi, palatin 
tonsiller, yumuşak damak ve orofarinks muko-
zasını içerir. Orofarinks anterior sınırını dildeki 
sirkumvallat papillalar anterior tonsiller katlantı 
ve yumuşak damak oluşturur. Posterior kesi-
minde ise posterior faringeal duvar yer alır ve 
inferior kesimde valleküla sınırlar. Lateral sınırı 
oluşturan tonsillar bölgede anterior (palatoglos-
sus kası) ve posterior tonsiller katlantı (palato-
faringeus kasları) ve palatin tonsiller bulunur. 
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Anatomik olarak orofarinks, dil tabanı, tonsiller 
bölge ve posterior faringeal duvardan oluşur [2].

Oral kavite ve orofarinksteki çoğu lezyon 
benign lezyonlar iken malign yer kaplayan 
oluşumlar arasında skuamöz hücreli karsinom 
%90 oranla en sık karşımıza çıkan türdür. Di-
ğer malign türler minör tükürük bezi kaynaklı 
tümörler, lenfoma ve çeşitli mezenkimal orijin-
li lezyonlardır [2]. 

Skuamöz hücreli tümör oluşumunda en iyi 
bilinen risk faktörleri uzun dönem sigara ve 
alkol tüketimidir. HPV virüslerden özellikle 
HPV-16 skuamöz hücreli karsinom papiller tipi 
ile ilişkili olup orofarinks kanserli olgularda 
%60 üstü oranlarda HPV pozitifliği saptanmış-

tır. Bu pozitifliğin saptanması sağaltımın plan-
lamasında çok önemlidir [4]. 

Orofarinks skuamöz hücreli karsinomları direkt 
yayılım, lenfatik yayılım ve nörovasküler yayılım 
yapabilir (Resim 1A-C, Resim 2A-D) [2]. 

 Dil tabanı 

Dil sirkumvallat papillaları ve valleküla ara-
sında dilin arka 1/3 bölümüdür. Dil tabanı lez-
yonlarında direk bakı ile değerlendime yapmak 
çok önemlidir. Görüntüleme ile yapılan değer-
lendirmede dil tabanında yer alan lezyonları ta-
nımlamak, sıkı kas dokusu ve çevreleyen sınırlı 
miktardaki yağ dokusu/planı sebebiyle zordur. 

Resim 1. A-C. (A-B) Yağ baskılı T2A aksiyel (C) T2A 
sagittal kesitlerde orofarenkste posterior duvar 
kaynaklı ve sağ lateral duvara doğru devamlı-
lık gösteren prevertebral fasyayı infiltre eden 
lümene doğru protrude kitle (SHK), metastatik 
lateral retrofarengeal ve sağ 5. bölgede lenf 
bezleri (oklar)C

A B
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Ayrıca lingual tonsillerin boyut ve şekil varyas-
yonlarının çokluğu değerlendirmeyi sınırlar. 
Direkt bakı ile şüphelenilmiş veya tanı almış 
olgularda görüntülemede submukozal yayılım, 
dil intrinsik kas tutulumu, orta hattın aşımı, 
preepiglottik yağ dokusu tutulumu, kemik in-
vazyonu ve servikal lenf nodları değerlendiril-
meli ve tanımlanmalıdır. 

Dil tabanı skuamöz hücreli karsinomları ol-
dukça az diferansiye ve agresif seyirli patolo-
jilerdir. Servikal zincirde lenfatik drenaj nede-
niyle öncelikli tutulum rotası seviye 2, 3 ve 4 

iken 5. seviye nadiren etkilenir. Tanı sırasında 
klinik olarak dil tabanı lezyonuna bağlı bulgu-
lar sessiz iken boyunda büyümüş lenf bezi tu-
tulumu ile prezentasyon yaklaşık %60 olguda 
karşımıza çıkar [5]. Bu nedenle patolojik lenf 
bezi ile prezente olan olgularda değerlendirme 
yaparken bu bölgeye dikkat edilmelidir (Resim 
3A-D). 

Sağaltım seçeneklerinin değerlendirmesi sı-
rasında yayılım rotasının doğru belirlenmesi 
ve uzanım gösterdiği bölgelerin saptanması 
çok önemlidir. Erken evre tümörlerde cerrahi 
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Resim 2. A-D. (A) Yağ baskılı T2A aksiyel (B) Postkontrast yağ baskılı T1A aksiyel (C) Yağ baskılı T2A 
aksiyel (D) Postkontrast T1A sagittal kesitlerde posterior faringeal duvarda prevertebral fasya invaz-
yonu gösteren (ok başı) skuamöz hücreli karsinom, sağ servikal zincirde 5. seviye santral kesimde 
nekroza bağlı komponentleri bulunan lenfadenopati (ok)
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rezeksiyon ve radyoterapi yeterli olur. Cerrahi 
rezeksiyon için total dil tabanı rezeksiyonu yük-
sek aspirasyon riski nedeniyle genellikle tercih 
edilmez. Evre değerlendirmesinde görüntüleme 
bulguları çok kıymetlidir. Preepiglottik yağlı 
doku tutulumu olan olgularda boyunda lenf bezi 
tutulumu sıklığı yükselir [2]. T1Aı aksiyel-sagit-
tal MR incelemesinin preepiglottik yağlı doku 
tutulumunu değerlendirmede doğruluk oranı 
yüksektir. Dil intrensek kas tutulumu varlığı tü-
mör evresini T4a evresine taşır. Orta hattın aşımı 
ve karşı taraf nörovasküler demet ile ilişki (ya-

kınlık-invazyon) mutlaka değerlendirilmeli ve 
parsiyel glossektomi sağaltım yöntemi seçene-
ği açısından radyoloji raporunda belirtilmelidir 
(Resim 4 A-C). Parsiyel glossektomi için tutul-
mamış bir lingual arter ve bir hipoglossal sinir 
olmalıdır. İleri evre olgularda kemoradyoterapi 
ve cerrahi rezeksiyon birlikte kullanılır. 

 Tonsiller Bölge 

Tonsiller bölgede anterior ve posterior ton-
siller katlantı ve palatin tonsiller yer alır. Bu 

Resim 3. A-D. (A, B) Kontrastlı yağ baskılı T1A aksiyel ve koronal (C) Kontrastlı T1A sagittal (D) DAG 
kesitlerde difüzyonu kısıtlı dil tabanı kaynaklı vallekula ve sağ anterior tonsiller pilikayı içine alan, 
preepiglottik yağlı doku tutulumu ile epiglot invazyonu gösteren SHK, sağ seviye 2A da metastatik 
lenf bezi (ok)
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bölgede nazofarinks, parafaringeal boşluk, 
mastikatör boşluk, kafa tabanı, dil tabanı gibi 
submukozal yayılımın kolay olabileceği potan-
siyel alanlar radyolojik yöntemlerle incelen-
melidir. Tonsil tümörü varlığında submukozal 
yayılım, pterigoid kas tutulumu, pterigoman-
dibuler rafe-kafa tabanı tutulumu, kemik ve 
boyun lenf bezleri tutulumu tanımlanmalıdır 
(Resim 5A-D, Resim 6A-D) [2]. 

Tonsiller skuamöz hücreli karsinomlar en sık 
anterior tonsiller plikadan köken alır; genellik-
le süperiora doğru, palatoglossus kası boyunca 
yumuşak ve sert damağa yayılır (Resim 7A-F). 
Bu bölgeden de tensor ve levator palatini kas 
grubu ve pteriogoid kas grubu tutulabilir. Ton-

siller skuamöz hücreli karsinom nazofarinkse 
yayılabilir. Anterior ve medial yayılım superior 
konstrüktör kas- pterigomandibuler rafe yolu 
ile kafa tabanı ve kranial sinir tutulumu olabilir. 
Posterior yayılım olursa retrofaringeal veya ka-
rotid mesafe, inferior yayılım olduğunda da dil 
tabanı yayılımı olabilir. Evre 4 oluşuna neden 
olan kemik tutulumu pterigoid plak ve maksilla 
tutulumu şeklindedir. Lenfatik tutulum sıktır ve 
yaklaşık %50 olguda tanıda bulunur, seviye 1, 
2, 3 tutulumu görülür (Resim 8A-D) [2].

 Hipofarinks Tümörleri 

Hipofarinks anatomik olarak piriform sinus, 

Resim 4. A-C. (A) Yağ baskılı T2A aksiyel (B) Kont-
rastlı T1A sagittal (C) Kontrastlı yağ baskılı T2A 
kesitlerde dil kökü kaynaklı orta hattı geçen (ok 
başları), vallekula, preepiglottik yağlı doku tu-
tulumu ile epiglota invaze, orofarinks ve hipo-
farinkse uzanan ve hava pasajını tamamen silen 
malign lezyon (SHK), bilateral metastatik lenf 
bezleri (oklar) C
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postkrikoid bölge ve posterior faringeal duvar 
olmak üzere üç ayrı alt bölgeye ayrılarak ince-
lenir. Hipofarinks kanserlerinin ortalama %66-
75’ini piriform sinüs, %20-25’ini posterior fa-
rengeal duvar ve yaklaşık %7’sini postkrikoid 
bölge kanserleri oluşturmaktadır [6]. 

Hipofarinks kanserleri kronik boğaz ağrısı, 
disfaji ya da yansıyan kulak ağrısı gibi nons-
pesifik şikayetlere neden olur. Erken evrede 
belirgin semptom olmaması nedeniyle tanı 
gecikir ve prognozu kötü olur, belirgin semp-

tomlar ortaya çıkıp tanı konduğunda vakaların 
yaklaşık %90’ı ileri evre tümöre (T3-4) sahiptir 
[7]. Etyolojide yoğun sigara alkol kullanımı ve 
postkrikoid kanserlerde demir eksikliği anemi-
si yer alır [6, 7]. 

Piriform sinüs tümörleri posterior faringeal 
duvara, endolaringeal mukozaya ve laringeal 
iskelete; medial duvarda yerleşim gösterenler 
ariepiglottik katlantılara, yalancı korda, arite-
noid kıkırdağa, krikoaritenoid ekleme, larin-
geal iskelete, krikotiroid alana ve buradan da 

Resim 5. A-D. (A) T1 ağırlıklı kontrastsız aksiyel (B) T2 ağırlıklı aksiyel (C, D) Yağ baskılı T2 ağırlıklı 
kontrastlı aksiyel ve koronal kesitlerde sağ tonsil kaynaklı dil tabanı invazyonu gösteren (eğri ok), 
orofarinks, hipofarinks ve sağ parafaringeal uzanımlı malign lezyon, retrofaringeal (ok) ve sağ ser-
vikal zincirde 2,3,4. bölgelerde (ok başları) lenfadenopatiler. Sağ tonsil SHK
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boyun yumuşak dokularına ve bazen de retrok-
rikoid alana ilerler [8]. Piriform sinüs değerlen-
dirmesi yapılırken bu bölgede yetersiz ekspan-
siyon veya birikmiş sekresyon ayırıcı tanıda 
karışıklık yaratır. Bu durumu çözebilmek için 
ince kesit BT incelemesi veya Valsalva manev-
rası ile çekim kullanılır. 

Posterior faringeal tümörler posterior duvar bo-
yunca ilerleyebilir; üst kısımda nazofarinks, altta 
aritenoid kkıkırdak düzeyinde sonlanır. Postkri-
koid tümörler daha çok piriform sinüs kanserinin 
kaudale yayılımıyla oluşur (Resim 9A-C) [8]. 

Hipofarinks tümörlerinde tümör yayılımı-
nı değerlendirmede yumuşak doku görüntü-
leme üstünlüğü nedeni ile MR daha iyi bilgi 
verir. Hipofarinks tümörlerinin %75’inden 
fazlasında ilk tanı anında lenf bezi metaztazı 
mevcuttur. Hipofarinks tümörlerinin ayırıcı 
tanısında yalancı lezyonlar (vokal kord para-
lizisine bağlı asimetri v.b), doğumsal lezyon-
lar, laringosel, Zenker divertikülü, retrofa-
ringeal apse, supraglottitis, lenfoma, Kaposi 
sarkomu ve adenoid kistik karsinom düşünül-
melidir [8]. 

Resim 6. A-D. (A) T1A aksiyel (B) T2A aksiyel (C, D) Kontrastlı T1A yağ baskılı aksiyel ve koronal kesit-
lerde sol tonsil malign lezyon (SHK) parafaringeal uzanım (ok başları) göstermekte, sol seviye 2 de 
metastatik lenf bezi (ok)
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Hipofarenks kanserleri, genellikle baş ve bo-
yun kanserleri arasında en kötü prognozu olan 
skuamöz hücreli karsinomlardır. Prognozu be-
lirleyen en önemli özellik, birincil karsinomun 
bölgesel yayılımının boyutu ve yaygınlığı ve 
bölgesel lenf bezlerinin tutulum derecesidir. 
Hastalık semptomatik olduğunda uzak metas-
taz, hipofaringeal kanserlerde diğer baş ve bo-
yun kanserlerinde olduğundan daha yaygındır 
[9]. 

Postkrikoid bölge krikoid halkanın alt kena-
rından aşağı doğru inen ve aritenoid kıkırdağı-
nın tepe noktasında sonlanan, piriform fossa 
tarafından lateralden sınırlanan, larenksin arka 
duvarının dorsal yüzeyidir [10]. Postkrikoid 
alandan kaynaklanan kanserler nadirdir [11]. 
Bu kanserler genellikle düz, yüksek kenarlı yü-
zeysel ülserlerdir. Plummer-Vinson sendrom-
lu hastaların yaklaşık %10 ila %30’unda bu 
alanda SHK gelişir [12, 13].  Ekstrafaringeal 
ve süperiorda hipofarinks yayılımın yanı sıra, 
servikal özofagusa da uzanım gösterebilir [11]. 
Postkrikoid karsinomlar, posterior krikoarite-

noid kası sararak anteriora büyümeye meyilli-
dir ve krikoid kıkırdak sayesinde trakeaya uza-
nabilir [14]. Laringoskopide belirgin bir tümör 
görülmeyen vokal kord fiksasyonu submukozal 
veya küçük postkrikoid karsinomun tek işareti 
olabilir [15]. Bu nedenle radyolojik raporlama-
da belirtilmesi klinisyenin tedavi planı açısın-
dan önem arz etmektedir. Tiroid bezi tutulumu 
kötü bir prognostik faktördür [15]. 

Piriform sinüsün apeksi ösefagusa açılır. 
Piriform sinüs medial ve süperior kesimde 
ariepiglottik katlantı, lateralde tiroid kıkır-
dağın üst kenarı ve anterosüperiorda farin-
goepiglottik katlantı ile  sınırlanmıştır [10]. 
Hemen hemen tüm piriform sinüs kanserleri 
geç evrede ortaya çıkar ve multipl mukozal 
alan tutulumu yaparlar. Bu nedenle tümörün 
kökenini bulmak zordur [10]. Piriform sinüs 
kanserleri, laringeal paraglottik alanda an-
teriora büyümeye eğilimlidir. Anterolateral 
yayılım sıklıkla tiroid kartilajın invazyonuyla 
sonuçlanır. İnferiorda postkrikoid alana uza-
nım submukozal olarak ortaya çıkabilir ve bu 
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Resim 7. A-F. (A) T2 ağırlıklı aksiyel (B, C) DAG aksiyel, (D-F) Yağ baskılı T2 ağırlıklı aksiyel ve koronal 
kesitler sağ anterior plikada sert damağa doğru uzanan difüzyon kısıtlılığı ve T2 sinyal artışı göste-
ren SHK

B C

D E F

E
Ğ

İT
İC

İ 
N

O
K

TA
E

Ğ
İT

İC
İ 

N
O

K
TA

452 Yılmaz Ovalı ve Can



nedenle endoskopik olarak tespit edilemez 
(Resim 10A-D). Endoskopik olarak normal 
mukozanın altında tümör görülmediği için 
görüntüleme bulgularındaki yayılımın rapor-
da belirtilmesi klinisyene tedavi planlanma-
sında yol gösterecektir. Paraglottik alan dahil 
olduğunda, tümör preepiglottik boşluk veya 
krikotiroid membran yoluyla anteriordan la-
rinkse  yayılabilir [16-18]. 

Posterior faringeal duvar valleküla ile kriko-
aritenoid eklem seviyesi arasında uzanır. Bu 
alanın kanserleri piriform sinüs ve postkrikoid 

alanlardan farklı olarak ekzofitik görünümde, 
% 80’i 5cm’den büyük boyuttadır [19]. Ekzo-
fitik posterior faringeal duvar kanserleri poste-
rior orofaringeal duvara yayılabilirler (Resim 
11A-F) [11, 19].

Nodal metastaz varlığı önemli derecede kötü 
bir prognostik faktördür ve diğer baş boyun tü-
mörlerine göre hipofarinks kanserlerinde daha 
sık görülür [20]. 

Primer tümör klinik olarak T1-2 evre olarak 
teşhis edilse bile, BT veya MRG gibi kesitsel 
görüntüleme T3-4 evre  özelliklerini veya su-

Resim 8. A-D. (A, B) T2A aksiyel ve sagittal (C, D) Kontrastlı yağ baskılı T1A aksiyel ve sagittal kesitlerde 
orofarinks sol lateral duvar kaynaklı sol tonsili içine alan ve dil tabanına invazyon gösteren ve postkrikoid 
alana uzanan SHK ve metastatik lenfadenopati (ok) prevertebral yağlı doku korunmuştur(ok başları)
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bmukozal yayılımın varlığını dışlamak için 
önemlidir [21-25]. Kıkırdak invazyonu var-
lığı, larinkste koruyucu cerrahi veya primer 
radyasyon sağaltımının kontrendikasyonudur 
ve bu gibi durumlarda total larenjektomi ge-
reklidir [26, 27]. Kıkırdak invazyonu araştırı-
lırken mineralizasyon normal kıkırdakta bile 
asimetrik olabildiği için karşı taraf kıkırdak ile 
karşılaştırmak güvenilir olmayabilir. Kıkırdak 
invazyonu için MR kıstasları,  T1A görüntüler-
de daha düşük sinyal yoğunluğu, T2A görün-
tülerde daha yüksek sinyal yoğunluğu, tümöre 
komşu kıkırdakta kontrastlanma alanları ve 
kıkırdağın her iki duvarını kateden tümördür 
(Resim 12A-D) [26]. 

BT’deki tuzaklar, küçük yüzeysel tümörleri 
saptamada başarısızlık, tümör yayılımını taklit 
eden  komşu normal yapıların distorsiyonu, inf-
lamatuar ve ödematöz değişiklikler nedeniyle 
tümör genişliğinin olduğundan fazla tahmin edil-
mesidir. BT, çok belirgin kıkırdak invazyonunu 
tespit edebilir, ancak laringeal kıkırdakların ke-
mikleşme paternindeki değişkenlik nedeniyle, 
BT erken laringeal kıkırdak tutulumunu tespit 
edemeyebilir. Laringeal tümör kıkırdak invazyo-
nu; laringeal kıkırdakların dışına tümör uzanımı, 
tiroid, krikoid ve aritenoid kıkırdaklarda erozyon 
ve  tiroid kıkırdağında görülmeyen aritenoid ve 
krikoid kıkırdaktaki skleroz varlığında BT›de 
daha doğru bir şekilde saptanır [28].

Resim 9. A-C. (A, B) T2A aksiyel ve sagittal (C) 
Kontrastlı T1A aksiyel görüntülerde hipofarinks 
posterior duvar kaynaklı sol ariepiglottik kat-
lantıyı (ok başı)  ve solda belirgin her iki piri-
form sinüsü (oklar)  içine alanSHK, postkrikoid 
alana kaudal yayılım (eğri ok)
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Konvansiyonel BT incelemede kıkırdak in-
vazyonunun kontrastlı görüntülerde tümör do-
kusunun iyotla kontrastlanması ve kıkırdaktaki 
kemikleşmemiş alanlar nedeniyle bazen ayırt 
edilmesi güçleşmektedir. Dual enerji BT’de 
iyot harita görüntülerinde tümör dokusu iyot 
tutarken normal kıkırdakta iyot tutuluşu görül-
mez. Dual enerjili BT’de iyot haritası görüntü-
leri tümör dokusu ile normal kıkırdak dokusu-
nun ayrımının yapılmasında kullanılabilir [25]. 

Manyetik rezonans görüntüleme, laringeal 
kıkırdak invazyonunu tespit etmede BT’den 

daha duyarlıdır [29]. Cerrahi rezeksiyon ve 
kemoradyoterapi sağaltımından sonra cerrahi 
alanda normal anatomik morfolojide değişiklik 
ve skar görülür. Manyetik rezonans görüntüle-
me, cerrahi alan ve çevresindeki nüks neoplaz-
mın saptanmasında faydalıdır [9].

Hipofarinks kanseri için tedavi sonrası nüks 
saptanması güçleşmektedir [30]. Laringos-
kopide ödem, yumuşak doku şişliği ve nüks 
tümör ayrımını yapmak zordur [31]. Larinks 
yapılarının radyonekrozu nüksü taklit edebilir 
ve bazı durumlarda tümör, radyonekroz ile eş 

Resim 10. A-D. (A, B) Yağ baskılı T2A aksiyel (C) Kontrastlı yağ baskılı T1A aksiyel MR kesitleri (D) Aksiyel 
kontrastsız BT kesiti. Sol piriform sinüs kaynaklı submukozal retrokrikoid alana uzanan (ok) SHK ve me-
tastatik lenf bezleri (eğri ok)

A B

C D

455Orofarinks ve Hipofarinks



zamanlı olarak bulunabilir [30]. Rezidü veya 
nüks hastalığa sahip olduğundan şüphelenilen 
hastalarda önceki görüntülemede olmayan 
BT veya MRG’de kontrast artışı ve takip gö-
rüntülerdeki kıkırdak yıkımı tümör nüksünü 
işaret edebilir [30]. Progresif krikoaritenoid 
skleroz, aritenoitlerin anterior dislokasyonu 
ve  muhtemel ayrılması ve gaz kabarcıkları-
nın varlığının yanısıra kıkırdakların parçalan-
ması ve çökmesi radyonekrozu düşündüren 
radyolojik bulgulardır ve raporlarda belirtil-
melidir [32].

FDG-PET, baş ve boyundaki nüks neoplaz-
mın saptanması için oldukça duyarlıdır [33-
38]. Duyarlılığın %100’e yakın olduğu bildi-
rilmiştir. Bununla birlikte, özgüllüğü, benign 
dokularda tutuluma bağlı olarak nispeten dü-
şüktür ve birçok yanlış pozitif vaka ile sonuç-
lanır [37]. Difüzyon ağırlıklı görüntülemede 
neoplastik dokular b:1000 görüntülerinde hi-
perintens olup, ADC haritasında sellülariteye 
bağlı düşük değerlidir, tümöral nekroz ADC 

değerlerinde artışa neden olabilir. Radyoterapi 
sonrası lezyon düzeyinde artmış ADC değeri 
saptanır. Hipofarinks kanserinde tedavi sonrası 
boyunu değerlendirmek için DAG kullanılabi-
lir [9, 39].

Cerrahiden ve radyasyon sağaltımından son-
ra, FDG-PET okült, rezidü ve nüks tümörlerin 
saptanmasında yüksek duyarlılığa, fakat düşük 
özgüllüğe sahiptir. PET-BT özgüllüğü arttırır 
ve sağaltım sonrası vakaları görüntülemek için 
kullanılmaktadır [9].

Hipofarinks kitlelerinde raporlamada özel-
likle bölgesel yayılım, lezyon boyutu ve lenf 
bezlerinin tutulumu prognozu belirlediği için 
belirtilmelidir. Kıkırdak invazyonu tedavi şek-
lini değiştireceği için ameliyat öncesi ve takipte 
nüks açısından raporlarken dikkate alınmalıdır. 
Ameliyat sonrası takip görüntülerde beklenen 
cilt-cilt altı yumuşak doku planlarındaki ödem 
veya nüksü düşündüren bulgular netlikle belir-
tilmeli, yeni gelişen patolojik lenf düğümünün 
varlığı raporlanmalıdır.

A

Resim 11. A-F. (A-C) Kontrastlı sagittal ve aksiyel BT kesitleri (D-F) Yağ baskılı kontrastlı T1A kesitler. 
Posterior farinks duvarından başlayan, solda belirgin piriform sinüsleri içine alan (ok başları), pre-
vertebral fasyaya invaze (eğri ok) sol retrokrikoid alana uzanan (ok) hipofarinksi kateden malign 
lezyon (SHK)

B C

D E F
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Sayfa 447
Direkt bakı ile şüphelenilmiş veya tanı almış olgularda görüntülemede submukozal yayılım, dil 
intrinsik kas tutulumu, orta hattın aşımı, preepiglottik yağ dokusu tutulumu, kemik invazyonu ve 
servikal lenf nodları değerlendirilmeli ve tanımlanmalıdır.

Sayfa 447
Tanı sırasında klinik olarak dil tabanı lezyonuna bağlı bulgular sessiz iken boyunda büyümüş lenf 
bezi tutulumu ile prezentasyon yaklaşık %60 olguda karşımıza çıkar.

Sayfa 452
Hipofarenks kanserleri, genellikle baş ve boyun kanserleri arasında en kötü prognozu olan skua-
möz hücreli karsinomlardır.  Prognozu belirleyen en önemli özellik, birincil karsinomun bölgesel 
yayılımının boyutu ve yaygınlığı ve bölgesel lenf bezlerinin tutulum derecesidir.

Sayfa 452
Hemen hemen tüm piriform sinüs kanserleri geç evrede ortaya çıkar ve multipl mukozal alan tu-
tulumu yaparlar.

Sayfa 452
Laringoskopide belirgin bir tümör görülmeyen vokal kord fiksasyonu submukozal veya küçük 
postkrikoid karsinomun tek işareti olabilir.

460 Eğitici Nokta



1. Orofarinkste yer alan lezyonlar ile ilgili hangisi yanlıştır?
a. Malign lezyonlar arasında skuamöz hücreli karsinom %90 oran ile en sık karşımıza çıkan türdür.
b. Skuamöz hücreli tümör oluşumunda en iyi bilinen risk faktörleri uzun dönem sigara ve alkol 

tüketimidir.
c. Orofarinks kanserli olgularda %60 üstü oranlarda HPV pozitifliği saptanmıştır.
d. Orofarinks skuamöz hücreli karsinomları nörovasküler yayılım yapmazlar.

2. Dil tabanı malign lezyonlarında dikkat edilecek noktalardan hangisi yanlıştır? 
a. Submukozal yayılım
b. Kıkırdak invazyonu 
c. Dil intrensek kas tutulumu
d. Preepiglottik yağ dokusu tutulumu

3. Orofarinks ve hipofarinks malign lezyonlarında lenf nodu tutulumu ile ilgili yanlış olan hangisidir?
a. Dil tabanı skuamöz hücreli karsinomlarında servikal zincirde lenfatik drenajda öncelikli tutu-

lum rotası seviye 2 ve 3 lenf nodlarıdır.
b. Dil tabanı lezyonlarında preepiglottik yağlı doku tutulumu olan olgularda boyunda lenf bezi 

tutulumu sıklığı yükselir.
c. Hipofarinksde retrokrikoid bölge düzey II, III ve V.  bölge lenf nodlarına direne olur.
d. Tonsiller skuamöz hücreli karsinomlarda lenfatik tutulum sıktır ve yaklaşık %50 olguda tanı-

da bulunur, seviye 1,2,3 tutulumu görülür.

4. Hipofarinks tümörlerinin görüntüleme özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. BT, laringeal kıkırdak invazyonunu tespit etmede MRG’ den daha duyarlıdır.
b.  T1A görüntülerde tümör ve kas yağa kıyasla düşük sinyal intensitesinde olduğu için MR yağlı 

doku invazyonunda tümör dokusunun saptanmasına yardımcıdır.
c. MR’da  T1A görüntülerde daha düşük sinyal yoğunluğu, T2A görüntülerde daha yüksek sin-

yal yoğunluğu kkıkırdak invazyon bulgularıdır.
d. BT’de laringeal kıkırdak invazyonu bulguları tiroid, krikoid ve aritenoid kıkırdaklarda erozyondur.

5. Orofarinks ve hipofarinks tümörleri ile ilgili doğru olan hangisidir?
a. Orofarinks malignitelerinin önemli bir kısmını skuamöz hücreli karsinomlar oluşturur.
b. Dil tabanı ve tonsilden gelişen tümörlerin histopatolojik dereceleri daha yüksek, daha kötü 

diferansiye tümörlerdir.
c. Hipofarinkste ikinci sıklıkta posterior farengeal duvar kanserleri ve en az sıklıkla da postkri-

koid bölge kanserleri gözlenir.
d. Hepsi
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Cevaplar: 1d, 2d, 3c, 4a, 5d


