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 GİRİŞ 

Baş boyun bölgesinde bulunan tükürük bez-
leri, majör ve minör olmak üzere iki ana grupta 
değerlendirilir. Ağız etrafında konumlanan, her 
biri anatomik, histolojik ve fonksiyonel açıdan 
farklılıklar gösteren major tükürük bezleri, pa-
rotis, submandibuler ve sublingual bezler üç 
çifttir. Minor tükürük bezleri ise 1000’e yakın 
sayıları ile baş boyun bölgesinde submukozal 
alanda farklı yoğunluklarda ve kümecikler ha-
linde bulunur [1-3]. 

Tükürük bezi kanserlerini evrelendirme ve 
tedaviye yanıtın değerlendirmesinde radyolo-
jik incelemeler önemli rol oynar. Konvansi-
yonel manyetik rezonans görüntüleme (MR) 
tümör boyutunu, çevre yayılımını, eşlikçi lenf 
nodu ve perinöral invazyonu en iyi gösteren 
yöntemdir. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme 
(DAG) ve kontrastlı dinamik MR (KDMR) ile 

birlikte kullanıldığında tümör doğasını yüksek 
doğrulukta ortaya konulur [4]. Bilgisayarlı to-
mografi (BT) tümöre komşu kemik invazyonu-
nu, özellikle de kortikal invazyonu saptamada 
MR’a üstündür [5].

 Tükürük Bezi Tümörlerinde Radyolojik 
 Görüntüleme  

Tükürük bezi tümörlerinde sağaltım cer-
rahidir. Cerrahi öncesi yapılan radyolojik 
değerlendirmede yanıt bulunması gereken 
bazı sorular vardır; bu yanıtlara göre tü-
mör haritalaması yapılır, cerrahi yöntemin 
tipi belirlenir, olgunun radyoterapi ve/veya 
kemoterapi alıp almayacağına karar verilir 
(Tablo 1). 

Tükürük bezi tümörlerinde tümör yeri ve 
özelliklerine göre farklı radyolojik inceleme ya 
da incelemeler kullanılır (Tablo 2). 
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 Ultrasonografi (US)/Doppler 
 US/Sonoelastografi/Kontrastlı US 

Ultrasonografi, yüzeysel konumu nedeniyle 
major tükürük bezi tümörlerinde ilk başvuru-
lan, güvenli, en ucuz ve kolay uygulanabilir bir 
inceleme yöntemidir [6, 7]. Kitlelerin solid ve 
kistik doğasını, yayılımını ve eşlikçi metastatik 
lenf nodları ortaya koyar [8]. En büyük sınır-
laması parotis bez derin lobunu, mukozal alan 
kaynaklı minör tükürük bezi tümörlerini, peri-
nöral yayılımı, kemik ve intrakranial invazyo-
nu, derin ve retrofaringeal metastatik lenf nod-
larını görüntülemede yetersiz kalmasıdır [7, 9]. 

Parotis US incelemede, bezler aksiyel ve sa-
gital planda taranır. Fasiyal sinir US’de görün-
tülemediğinden retromandibuler venin sagital 
planda yüzey sınırı yüzeyel ve derin lobu ay-
rımlayan referans çizgi olarak kabul edilir [7]. 

Tükürük bezi tümörlerinde US incelemede 
duyarlılık %40-84, özgünlük %88-98 ve doğ-
ruluk oranları %57-96 olup başarı oranı kişi-
ye, teknolojiye bağlı olarak değişiklik gösterir 
[6, 7]. US’de iyi düzgün ya da lobule kontur 
benigniteyi, irregüler mikrolobule kontur ve 
infiltratif görünüm maligniteyi destekler [7]. 
Fizyolojik olarak parotis bez içinde kısa aksı 
6-8 mm olan, boyuta bağlı olarak yağ hilusu ve 
hiler vasküleritesi seçilebilen lenf nodları bu-
lunur [7]. 

Renkli Doppler US, majör tükürük bez tü-
mörlerinin makrovasküleritesini değerlen-

dirmede kullanılır. Warthin tümörde (WT) ve 
malign tümörlerde artmış vaskülerite, WT 
dışındaki diğer benign tümörlerde düşük vas-
külerite saptanır [6, 7, 9, 10]. Başka alanlarda 
sıkça kullanılan geleneksel kantitatif analizler 
tükürük bezi tümörlerinde pek kullanılmaz [7].

Sonoelastografide, malign tümörler daha 
yüksek sertlik indeksine sahiptir. WT’ler ge-
nellikle yumuşak olmasına rağmen, PA’ların 
farklı içerik özelliklerinden dolayı malignite 
ile örtüşen geniş bir esneklik/sertlik yelpaze-
si vardır. Sonoelastografi kullanılarak yapılan 
366 tümörü kapsayan meta-analizde %63 du-
yarlılık ve %59 özgüllük oranları bulunmuş, bu 
sonuçlar incelemenin etkin tanısal rolü olmadı-
ğını ortaya koymuştur [7].

 Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

BT inceleme, aksiyel planda sert damağa 
paralel, 1 mL/kg kontrast madde (tercihen 
otomatik enjektör ile, intravenöz yolla, 2-3 
mL/sn hızda) kullanılarak yapılır. İncelemede 
gecikme zamanı dinamik çalışmalar dışında 
60 saniye olmalıdır. Aksiyel görüntülerden 
sert damağa dik koronal reformat görüntüler 
elde olunur.

Erişkinlerde BT’de parotis bez, çevre kas 
dokulardan daha düşük, yağ dokudan daha 
yüksek dansitede olup, göreceli yağlı görü-
nümdedir (15-35 HU) ve yağ içeriği yaşa bağlı 
artar [1, 3]. Düşük dansite özelliği kontrastlı 
BT’de kontrast tutan kitlelerin ayrımlanmasını 
kolaylaştırır [3]. Ancak yağdan fakir bezde ve 
ya Sjögren sendromunda bez dansitesi artar ve 
kitlenin ayrımlanması güçleşir, küçük kitleler 
gözden kaçabilir [8]. Dansitesi artmış bezde en 
iyi görüntüleme seçenekleri US-Doppler US ve 
MR olacaktır. 

Submandibuler bez, parotise göre daha az 
yağlıdır ve BT incelemelerde parotise göre 
daha homojen, daha yüksek dansitede izlenir. 
BT’de sublingual bezler ağız tabanında, mi-
lohiyoid kas hemen superiorunda, mandibula 
korpus iç yüzeyine komşu kontrast tutan yu-
muşak dokular olarak izlenir.

Kontrastlı rutin BT incelemede benign-ma-
lign tümörler kontrastlanır ve kontrastlanma 

Tablo 1: Tükürük bezi tümör raporlandırmada 
yanıtlanması gereken sorular 

Tümör nerede konumlanmış?  

Çevre ilişkisi nasıl?

Tek mi? Multiple mi? Bilateral mi?

Boyutları nedir?

Parotisde ise fasiyal sinire yakın mı?

Radyomorfolojik olarak benign mi? Malign mi?

Perinöral yayılım gösteriyor mu?

Cilt, cilt altı yağ dokular infiltre mi?

Eşlikçi lenf nodu var mı? Hangi lokalizasyonlar-
da?
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ayırt edici bir özellik değildir. Kitlenin hete-
rojen iç yapıda ve düzensiz konturlu olması, 
kapsül aşımı, çevre fasya ve kompartmanlara 
invazyon, eşlikçi patolojik lenf nodu varlığı 
malignite açısından anlamlıdır. Parotis malign 
tümörlerinde foramen stilomastoideum yağ 
planlarında obliterasyon fasiyal sinir perinöral 
yayılımını düşündürmelidir. BT tümörlerin be-
nign malign ayrımında yetersizdir. Tanıya katkı 
sağlamaması ve radyasyon maruziyeti nedeni 
ile MR’ın kullanılamadığı olgularda ve kalsifi-
ye kitleleri görüntülemede kullanılır [11].

Dinamik kontrastlı BT inceleme, benign-ma-
lign tümör ve sık görülen PA ve WT ayrımında 
katkı sağlar [10]. MR yapılamayan olgularda 
iyi bir alternatiftir. BT ve MR’da kontrastlı di-
namik inceleme kuralları aynıdır, dinamik MR 
başlığı altında etraflıca değinilecektir. 

 Konvansiyonel MR/ Difüzyon 
 Ağırlıklı MR (DAG)/ Kontrastlı 
 Dinamik MR (KDMR) 

Konvansiyonel kontrastlı MR, tümör varlığı-
nı, yerini, sayısını, çevre ilişkilerini ve eşlikçi 
olabilecek perinöral yayılımı ortaya koyan en 
iyi yöntemdir, ancak tümörün doğasını ortaya 
koymada sınırlıdır [12, 13]. Günümüzde ileri 
incelemeler olarak da adlandırılan, dokuların 
mikrostrüktürel yapısını değerlendiren DAG 
ve tümöral vaskülarizasyonu ortaya koyan 
KDMR, konvansiyonel MR’na ilave edilen 
yeni tanısal algoritmalardır [11, 12]. Bu mul-
tiparametrik uygulamalar birlikte kullanılarak 
tümörlerde yüksek doğrulukta malign-benign 
ayrımı yapılabilmekte ve lenfoma, PA ve WT 
histopatolojisini tahmin ederek tedavi seçimi 
ve cerrahi yöntem belirlenmektedir [13-15]. 

Konvansiyonel MR incelemede kesit ka-
lınlığı 3mm (5 mm’den az), kesit arası 1mm 
veya altında olmalıdır. Faz yönü ön-arka ola-
rak seçilmelidir. Rutin MR’ta maksillofasiyal 
ve boyun bölgesi hacimleri farklı olduğundan 
suprahiyoid ve infrahiyoid bölge farklı FOV ve 
matriks değerleri ile iki aşamada yapılmalıdır. 
İncelemede yağ baskısız T1A aksiyel ve koro-
nal (ve/veya sagital), yağ baskılı T2A aksiyel 
ve koronal, kontrast sonrası yağ baskılı aksiyel 

ve koronal görüntüler alınır [3]. Dinamik in-
celeme yapılan olgularda kontrastlı aksiyel ve 
koronal plan görüntüler dinamik incelemenin 
sonunda alınmalıdır.

Parotis bez erişkinlerde yağlı içeriği nedeni 
ile T1A görüntülerde hafif yüksek-orta sinyal-
li, T2A görüntülerde düşük sinyallidir ancak, 
yaşa bağlı yağlanma nedeni ile T1A intensi-
tesinde artış görülür. Submandibuler bezler, 
parotise göre daha az yağ barındırır ve T1A 
görüntülerde hafif düşük, T2A görüntülerde 
hafif yüksek sinyaldedir. Sublingual bezler 
T1A ve T2A görüntülerde kas dokulara göre 
yüksek sinyallidir [1]. 

Difüzyon ağırlıklı MR (DAG), DAG’de tek 
atış spin-eko ekoplanar (SS-SE-EPI) sekans 
kullanılır. İnceleme b-0, b-500 ve b-1000 
değerlerinde tekrarlanır [4]. ADC ölçümün-
de ROI kistik/nekrotik/kanamalı alanlardan 
ve vasküler yapılardan uzakta solid kompo-
nente konularak yapılmalı, güvenilir sonuç 
için birkaç kez tekrarlanmalıdır [15]. ADC 
değeri, ekstrasellüler komponentin derecesi 
ile artar ve malign-benign tümör ayrımında 
önemli rol oynar [12]. Ayırıcı tanı için tanım-
lanmış üç ADC değer eşiği vardır. A’da; ADC 
1.4x10-3mm2/sn karsinom ve pleomorfik ade-
nomu ayırt etmede, B’de; ADC 1,0×10−3mm2/
sn karsinom ve Warthin tümörü, C’de; ADC 
0.590×10−3mm2/s pleomorfik adenom dışında 
diğer iyi huylu lezyonlar kadar lenfoma ve 
Warthin tümörü ayrımlamada kullanılır [10, 
15]. Malign tümörler ile WT ADC değerleri 
arasında örtüşme vardır. Yalnızca PA’nın ADC 
değeri diğerlerinden belirgin yüksektir ve ta-
nısal özellik taşır [4]. 

Kontrastlı dinamik MR (KDMR), tümörlerin 
vasküleritesine (damar sayı ve genişliğine), ne-
ovaskülarizasyon varlığına (arterio-venöz shunt 
yapılanmasına) ve içerdiği hücre tiplerine göre 
farklılık gösterir. KDMR’ta yağ baskılı volü-
metrik T1A gradient eko sekanslar (LAVA vb) 
kullanılır. Gadolinyum 0,1-0,2 mmol/kg ve 2,5 
mL/s injeksiyonu sonrası multifazik (10-20sn 
aralıklarla 300sn, ancak uzun sürede tümö-
rün kontrasttan yıkanma oranını görmek için 
600s’ye uzatılabilir) aksiyel plan görüntüleme 
yapılır. İlk kesitin başında kontrast madde en-
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jeksiyonu uygulanır ve zaman sıfır olarak kabul 
edilir [4, 15]. Tüm incelemelerde parametreler 
standart olmalı; aynı kontrast madde kullanıl-
malı, kontrast madde miktarı, kontrast madde 
injeksiyon oranı ve hızı, inceleme başlama ve 
bitiş zamanı aynı olmalıdır. Zaman intensite eğ-
risi (ZİE) oluşturmak için, ROI kistik, nekrotik, 
kanamalı alanlardan ve vasküler yapılardan ka-
çınılarak solid komponente konulmalıdır [4, 16, 
17]. Maksimum kontrastlanma zamanı (MKZ), 
mikrodamarların miktarını gösterir malign-be-
nign tümör ayrımında eşik değer yaklaşık 120 
sn kabul edilir. Kontrasttan yıkanma oranı 
(KYO) da intravasküler-ekstravasküler faz ara-
sındaki kontrast madde konsantrasyon farkını 
gösterir ve benign-malign tümör ayrımında kul-
lanılır [12, 13]. Dinamik incelemelerde MKZ 
ve KYO gösteren ZİE’si oluşturulur ve 4 grupta 
değerlendirilir (Tablo 3) (Resim 1) [4]. 

Literatürde Yabuuchi ve ark. [17] bu yöntemi 
parotis kitlelerinde ilk kez kullanmışlar ve eğri 
tipi ile tümör histopatoloji arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymuşlardır. Tip A eğrinin PA’da, tip B 
eğrinin WT’de, Tip C eğrinin malign tümörler-
de ve Tip D eğrinin kistik lezyonlarda görüldü-
ğünü ifade etmişlerdir. Bu çalışmada KDMR’ın 
duyarlık, özgüllük, doğruluk oranı, pozitif ve 
negatif öngörü değerleri sırasıyla; %71, %86; 
%82, %67 ve %89 olarak sunulmuştur. KDMR 
ve DAG birlikte kulanıldığında bu değerlerin 
%86, %97, %94, %92 ve %95 ile belirgin art-
tığı belirtilmiştir [17]. Bu çalışmada eşik değer 
olarak MKZ 120sn ve KYO %30 belirlenip, 
KDMR’ın yüksek duyarlık ve özgüllük oran-
ları ile malign-benign kitle ayrıminda oldukça 
yararlı yöntem olduğunu ortaya konulmuştur. 
Lam ve arkadaşlarının eşik değeri MKZ 150 

sn ve KYO %30’un altını kullandığı başka bir 
çalışmada duyarlık %79 ve özgüllük %95 sap-
tanmıştır [4, 17]. 

Zheng ve ark. [12] çalışmasında A, B, D eğri 
tipinin benigniteyi, C eğri tipinin maligniteyi 
desteklediği, sadece konvansiyonel MR bulgu-
ları ile duyarlık, özgüllük, pozitif ve negatif ön-
görü değerleri sırasıyla %82, %94, %91, %94 
iken B ve C eğri tipine, DAG ilave edilerek 
değerlendirildiğinde sırasıyla %90, %97, %95, 
%97 olduğu, DAG ilavesinin doğru tanıya yak-
laşma oranlarını belirgin derecede artırdığı be-
lirtilmiştir.

 Nükleer İnceleme/Pozitron Emisyon 
 Tomografi (PET-BT)/MR-PET 
 Görüntüleme  

Nükleer inceleme, major tükürük bezi tü-
mörlerinde 99mT-Perteknetat kullanılır. Gü-
nümüzde multiparametrik MR’nin başarısı bu 
incelemeyi önemsiz kılmıştır. Geçmişte Wart-
hin tümör ve onkositoma metabolik aktivite 
gösterdiği için bu tümörlerin diğerlerinden 
ayrımında faydalanılmıştır. Malign tümörlerde 
dahil diğer tüm kitlelerde metabolik aktivite 
görülmez [1, 17]. 

Pozitron emisyon tomografi (PET-BT), tükü-
rük bezi tümör görüntülemesinde yeri yoktur 
[18]. Majör ve minör tükürük bezleri FDG’yi 
(18F- floro-deoksi-D-glikoz) tükürük salgısı ile 
ekstrete eder ve bu nedenle bezlerde fizyolo-
jik FDG tutulumu görülür [3, 5, 8]. PA, WT, 
primer lenfoma ve parotis içi lenf nodu metas-
tazlarında FDG tutulumu görülür [3]. Malign 
tümörlerde standart uptake değeri (SUV) yük-
sektir, yüksek gradeli malign tümörlerde bu de-
ğer daha da yüksektir [8]. Warthin tümörü SUV 
değeri yüksek FDG tutulumu gösterir ve ma-
lign tümörleri, metastazları taklit edebilir [3, 8, 
19, 20]. Buna karşılık adenoid kistik karsinom, 
düşük gradeli mukoepidermoid karsinom, 
nekrotik skuamöz hücreli karsinom ve ekstra-
nodal marjinal zone lenfomada FDG tutulumu 
belirgin değildir [8]. PET-BT uzak metastaz 
varlığını saptamada, rezidü/nüks tümör takibi 
ve tedaviye yanıtı değerlendirmede kullanılır 
[5, 8, 18]. 

Tablo 2: Kontrastlı DKMR’da 4 farklı tip zaman 
intensite eğrisi vardır

Tip A: persistan  patern;  MKZ >120

Tip B: yıkanan patern; MKZ ≤120 sn,  
 KYO ≥%30

Tip C: plato patern;  MKZ≤120 sn, KYO<30%

Tip D: düz desen; düz çizgi şeklinde, belirgin  
 kontrastlanma olmaksızın 
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MR-PET, özünürlük üstünlüğü ve radyasyon 
oranının PET-BT’den bariz düşük olması nede-
niyle kullanımı yaygın olmasa da tümör taki-
binde ve sağıltıma yanıtın değerlendirmesinde 
tercih edilen yöntem, geleceğin önemli bir ak-
törü olacağı düşünülmektedir. 

 İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) 

İİAB tükürük bezi tümör tanısında altın stan-
dart olarak kabul görse de literatürde doğruluk 
oranları birbirinden oldukça farklı sonuçlar 
sunulmaktadır ve malignitelerde duyarlılık 
%55-98 (ortalama %81,9), özgüllük %92-99 
(ortalama %97,1) verilmektedir [7, 12, 13, 18]. 
İİAB’de küçük örnekleme materyali sunması 
yanında tümörlerin çeşitliliğinden de kaynak-
lanan sınırlamaları vardır. Lenfomada, malign 
tümörlerde ve WT’de yanlış negatif, PA’da 
yanlış pozitif sonuçlar çokça görülebilmektedir 
[13, 16, 18]. Sağıltımı diğer tümörlerden tama-
men farklı olan, kemoterapi ile sağıltılan len-
foma kuşkusu olan olgularda, lokal anestezi ile 
US, BT rehberliğinde kor biopsi almak tanıda 
katkı sağlar [9, 13]. 

 Anjiografi 

Anjiografinin tükürük bezi tümör tanı ve sa-
ğıltımındaki rolü ve kullanımı kısıtlıdır. Sadece 
vaskülarize tümörlerin embolizasyonunda uy-
gulanan bir yöntemdir [4]. 

 Tükürük Bezi Tümörleri 

Tükürük bezi tümörleri tüm baş boyun tü-
mörlerinin %3-6’sını, tüm vücut tümörlerinin 
%2-3’ünü, kanserden ölümlerin de %0,1’ini 
oluşturur [1, 5, 12, 16, 18, 21]. Tümörlerin % 
80’i parotiste (%20’si malign), %10’u subman-
dibuler bezde (%50’si malign), geri kalan %9’u 
damakta daha yoğun bulunan minör tükürük 
bezlerinde, %1’i parafaringeal ve %1’i sub-
lingual alanda (%80’i malign) görülür [11, 12, 
19]. Parafaringeal ve bukkal boşluk diğer nadir 
yerleşim bölgeleridir (Resim 2). Erişkinlerde 
tükürük bezinin boyutu küçüldükçe malignite 
riski artar [11, 12]. En sık görülen benign tü-

mörler PA ve WT, en sık görülen malign tümör-
ler mukoepidermoid karsinom ve adenoid kis-
tik karsinomdur [1, 5, 12, 16, 20, 22]. Semptom 
olarak benign tümörlerde sadece şişlik, malign 
tümörlerde şişlik yanısıra ağrı, fasiyal parazi ya 
da paralizisi görülür [23]. 

Tükürük bezi tümörleri histopatolojik olarak 
oldukça çeşitlilik gösterir. Radyolojik olarak 
konvansiyonel MR+DAG+DKMR birlikte 
kullanıldığında tümörlerin tamamını ayrımla-
yamasa da en sık ve göreceli sık görülen tümör-
lerin yaklaşık %98’ini oluşturan PA (%80) ve 
WT (%15), lenfoma ve diğer malign tümörleri 
yüksek doğrulukta ayrımlayabilmemizi müm-
kün kılar. 

Primer tükürük bezi tümörleri çocuklarda 
yaygın değildir. Çocuk ve gençlerde en sık pri-
mer benign tümör %40 ile PA, en sık malign 
tümör %40 ile mukoepidermoid karsinomdur 
[24]. Glandüler kaynaklı olmayan en sık görü-
len kitle ise hemanjiomdur [1]. 

Minör tükürük bezi tümörlerinin çoğu (%70-
90) oral kavite ve orofarinkste, sert damakta, 
dilde, dudakta, bukkal mukozada ve retromolar 
trigonda görülür [19]. 

 Tükürük Bezi Tümörlerinde Sınıflama 

Tükürük bezi tümörleri oldukça çeşitlilik 
gösterir. Bu tümörler Dünya Sağlık Teşkilatı 
(WHO) tarafından sınıflandırılmıştır ve günü-
müzde 4. sürümü kullanılmaktadır (Tablo 4) 
[25]. 

 Tükürük Bezi Tümörleri 

Radyolojik incelemede benign tümörler iyi 
sınırlı, homojen iç yapıda izlenir. Hemoraji ve 
kalsifikasyona bağlı heterojenite gösterebilir ve 
malign lezyonları taklit edebilir [17]. Malign 
tümörler sıklıkla kötü sınırlı, heterojen yapıda, 
yüksek sellüleriteye bağlı T1A ve T2A düşük 
sinyallidir. Sıklıkla perinöral yayılım, mandi-
bula, kafa tabanı, cilt-cilt altı yağ dokuya in-
vazyon ve lenf nodu metastazı oluştururlar [4, 
17]. Konvansiyonel MR’da %75 olguda kolay-
ca tanı konur [4, 13]. Ancak radyolojik görün-
tülerde bu özellikleri göstermeyen lezyonları, 
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Resim 1. A-E. 68 yaşında kadın olguda, sağ para-
faringeal boşlukta pleomorfik adenom. (A); SE 
T1A sağ parafaringeal alanda yağ planı ile ku-
şatılmış yer elması görünümünde hipointens, 
(B); yağ baskılı T2A’da içinde mikroseptal desen 
barındıran belirgin hiperintens, (C); +C yağ bas-
kılı T1A’da çok odaklı kontrastlanma deseni gös-
termekte (D); DAG’de difüzyon kısıtlılığı yok, (E); 
ADC=2.2x10-3mm2/sn. 
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küçük kitleleri, iyi diferansiye malign tümörleri 
benign lezyonlardan ayrımlamak zordur [8, 17].

Parotis karsinomlarında ADC değerleri 
PA’dan düşük, WT’den daha yüksektir [4]. 
Yabuuchi ve ark. [4] üst ve alt eşik değerleri 
1.4X10-3mm2/sn ile 1.0X10-3mm2/sn arasında 
verirken, Wang ve ark. [26] malign tümör için 
en yüksek eşik değeri 1.22×10−3mm2/sn olarak 
belirtmektedir. Lenfomanın ADC değeri diğer 
tüm tümörlerden belirgin düşüktür [10]. Ma-
lign tümörlerin histopatolojik alt tipleri arasın-
da ADC’de önemsiz farklar vardır, sadece mu-
koepidermoid karsinom zengin mukus içeriği 

nedeniyle yüksek ADC değerleri gösterebilir 
[27]. KDMR’da malign tümörlerde neovas-
külarizasyonu yansıtan MKZ 120s den erken, 
stromal sellüleriteyi yansıtan KYO %30’dan 
azdır ve tip C eğri görülür (Resim 3) [4, 13]. 

Malign tümörlerinin % 10-15’inde lenf nodu 
metastazı vardır. Yüksek gradeli tümörlerde 
oran %30’dan fazladır [5]. Lenf nodu metastaz 
oranı, primer tümörün büyüklüğü ve yayılımı 
ile doğrudan ilişkilidir. T1 ve T2 tümörlerde 
%7-%16’dır. En sık parotis içi ve çevresi, ret-
rofaringeal, düzey II, düzey III ve düzey VA 
lenf nodlarına metastaz görülür [5]..

Tablo 3: WHO 2017 tükürük bezi sınıflaması

Malign tümörler Benign tümörler

Asinik hücreli karsinom Pleomorfik adenom

Sekretuar karsinom Myoepitelyom

Mukoepidermoid karsinom Bazal hücreli adenom

Adenoid kistik karsinom Warthin tümör

Polimorfoz adenokarsinom Onkositom

Epitelyal-myoepitelyal karsinom Lenfadenom

Şeffaf hücreli karsinom Kistadenom

Bazal hücreli adenokarsinom Siyaladenoma papilliferum

Sebaseöz adenokarsinom Duktal  papillom

İntraduktal karsinom Sebaseöz adenom

Kistadenokarsinom Kanalikuler adenom ve diğer adenomlar

Adenokarsinom NOS  Diğer epitelyal lezyonlar

Tükürük kanalı karsinomu Sklerozan polikistikadenozis

Myoepitelyal karsinom Noduler onkositik hiperplazi

Karsinoma ex pleomorfik adenom Lenfoepitelyal lezyonlar

Karsinosarkom İntercalated duktal hiperplazi

Kötü diferansiye karsinomlar Yumuşak doku lezyonları

   - Nöroendokrin ve nonnöroendokrin  Hemanjiom

     andiferansiye karsinom Lipom/siyalolipom

   - Lenfoepitelyal karsinom Nodüler fasiitis

   - Yassı hücreli karsinom Hematolenfoid tümörler

   - Onkositik karsinom MALT’ın ekstranodal marjinal zone lenfoması

Borderline tümörler 

Siyaloblastoma
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Malign tümörlerde perinöral yayılım kötü 
prognoz belirtecidir. Parotis bez tümörlerinde 
fasiyal sinirde, mandibuler sinirin aurikulotem-
poral dalında ve mandibuler sinirde, sert damak 
tümörlerinde büyük-küçük palatin sinirlerde, 
submandibuler ve sublingual bezlerin tümörle-
rinde alveolar, lingual ve hipoglossal sinirler-
de görülür. En iyi kontrastlı MR’ta ayrımlanır; 
sinirde anormal kalınlaşma ve kontrastlanma, 
perinöral yağda silinme saptanır [5].

Uzak metastaz %20 olguda ve sıklıkla ak-
ciğer, kemik ve karaciğeredir. En sık adenoid 
kistik karsinomda görülür [5].

 Benign Epitelyal Tümörler 

Pleomorfik adenom (Benign Miks Tümör), 
en sık görülen tükürük bezi tümörü olup % 
80’i parotis (%80 yüzeysel lobda), %10’u su-
bmandibuler, %10’u diğerlerinde ortaya çıkar 
[16, 20]. Tükürük bezi tümörlerinin %1 para-
faringeal boşlukta görülür ve %80-90’ını PA 
oluşturur [28]. PA’lar 30-60 yaş arası kadınlar-
da (K:E=2:1) görülen, yavaş büyüyen, ağrısız 
kitlelerdir. Multisentrisite %1’in altındadır [19, 
20]. PA’lar nadiren 10 cm çapı aşan dev bo-

yutlara erişebilir, ancak ne kadar büyük olursa 
olsun fasiyal sinir paralizisine neden olmazlar. 
PA %50 ile minör tükürük bezlerinin de en sık 
görülen benign tümörüdür. Çoğunlukla damak-
ta ve daha az olarak üst dudak, dil, nazal kavite 
ve larinkste görülür (Resim 4) [19, 28]. 

PA, çeşitli miksoid, hiyalin, kartilojinöz 
veya osseöz farklılaşmaya sahip epitelyal ve 
myoepitelyal hücrelerden oluşur [14,27]. Bu 
yapısal ve sitomorfolojik çeşitlilik radyolojiye 
de yansır [9, 14, 18]. US’de iyi sınırlı, düzgün 
ya da mikrolobule konturlu, hipoekoik, pos-
terior duvar güçlenmesi olan ve hipovasküler 
(periferal vaskülerite görülebilir) kitleler şek-
lindedir (Resim 5) [7, 13, 15]. BT ve MR’da 
keskin sınırlı, lobule konturlu, geç fazda homo-
jen kontrast tutan kitleler olarak izlenir. Ancak 
kanama, nekroz, kistik dejenerasyon, fibrozis, 
lipometaplazi nedeni ile heterojen görülebilir, 
ayrıca distrofik kalsifikasyonlar barındırabilir 
[14, 20, 28]. Tipik olarak MR’da T2A görüntü-
lerde çoklukla hipointens kapsülün sınırladığı, 
mikrolobule konturlu, yer elması görünümün-
de, belirgin yüksek sinyalli kitleler olarak iz-
lenir (Resim 6) [13, 28]. Kapsül tüm olguların 
%95’inde vardır ve spesifik bulgudur [14]. MR 
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Resim 2. Tip A ve Tip D eğride difüzyon görüntüleme sonuçlarına ihtiyaç yoktur; lezyonlar benigndir. 
Ancak Tip B’de eşik değer kabul edilen ADC=1.0x10-3mm2/sn ve ya büyükse  malign, küçükse benign,  
Tip C’de eşik değer kabul edilen ADC=1.4x10-3mm2/sn ve ya büyükse benign, küçükse malign olarak 
kabul edilir ve tedavi buna göre planlanır.
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sinyali hücre yoğunluğuna, hipersellüler epi-
telyal, fibröz stromal ve myoepitelyal bileşen-
lerin oranına ve tipine göre de farklılık göste-
rir ve %10 olguda T2 A’da azalabilir [13,27]. 
Miksomatöz içerik nedeniyle ADC değerleri 
eşik değer kabul edilen 1.4X10-3mm2/s’ün çok 
üstündedir, sıklıkla 1.5–2.2 X 10-3mm2/s ara-
sındadır, bu yüksek değerler diğer tümörlerden 
ayrımda kullanılır [4, 10, 19, 27]. KDMR’de 
karakteristik olarak Tip A eğri görülür [17]. 

Sağaltım cerrahidir, sıklıkla parotis yüze-
yel lobda yerleşmesi nedeni ile fasiyal sinirin 

korunduğu, parsiyel veya yüzeysel parotidek-
tomi yapılır. Cerrahi işlemde yeterince geniş 
güvenlik sınırı bırakılmadığında tipik olarak 
multisentrik nüksler (%1.6) gelişir [1]. Cerrahi 
yapılmayan olguların %25’inde en sık karsino-
ma ex PA (malign miks tümör) daha az sıklıkta 
karsinosarkom ve metastatik benign miks tü-
möre değişim görülür [1, 4, 22]. Çok yaşlı ve 
cerrahi riski yüksek olgular ise takibe alınır. 

Warthin tümörü (WT), ikinci en sıklıkta gö-
rülen benign tükürük bezi tümörüdür [1, 14, 
19, 20]. Olguların % 20’si bilateral ve mul-

Resim 3. A-D. 30 yaşında, erkek olguda yumuşak damakta pleomorfik adenom (A); T1A’da hemoraji-
ye bağlı fokal hiperintens alan barındıran, (B); yağ baskılı T2A aksiyel kesitte miks doğada, (C); yağ 
baskılı +C T1A sagital kesitte heterojen orta derecede kontrastlanan  (D); DKMR’da plato şeklinde 
kontrastlanma gösteren, iyi sınırlı, kapsüllü kitle.
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tisentriktir (Resim 7) [19, 20]. En sık 40-70 
yaşlarda, çoğunluğu sigara içen (% 90) orta 
yaşlı erkeklerde (K/E=1/4) görülür [17,18]. 
Radyasyona maruziyette ve otoimmun has-
talıklarda görülme sıklığı artar [19]. Sıklıkla 
parotis kuyruk lojunda, yavaş büyüyen, iyi 
sınırlı, yuvarlak ya da ovoid kitleler şeklin-
dedir. Tükürük bezi tümörlerinin %15’ini ve 
monomorfik adenomların %70’ini oluşturur. 
Lezyonların % 2.7-12’u periparotid alandan 
ve çevre lenf nodlarından gelişir [19, 20]. 
Malign transformasyon oranı %1’in altında-
dır [20]. Çok ileri yaşlı ve düşkün hastalarda 
görüldüğünde takip edilir [13]. 

US, Doppler US’de düzgün sınırlı, içerik 
özelliği nedeni ile solid, kistik ve miks doğada, 
lenf nodu gibi tek hilustan beslenen belirgin hi-
pervasküler kitleler olarak görülür. 

Solid formları T1A ve T2A görüntülerde 
hipointenstir. Lezyonların %30’unda multipl 
kistler saptanır [13, 19]. Kist içine papiller 
projeksiyonlar olabilir. Konvansiyonel MR 
özellikleri ve T2A sinyalleri değişkendir [7, 
13, 20]. Kitlelerin ADC değerleri 0.72 mm2/s 
- 0.96 mm2/s X 10-3 mm2//s ile belirgin düşük-
tür ve malign tümörleri taklit edebilir [27]. 
WT ve malign tümörler hipersellüler oldukla-
rı için ADC değerleri birbirine oldukça yakın 
düşük değerlerdedir [10, 12, 17]. ADC tek 
başına benign-malign lezyon ayrımında sınır-

lıdır. WT ADC’si, bazı karsinomlardan daha 
düşüktür ve malign tümörlerle örtüşebilir 
[17]. WT’de malign tümörlerden farklı DK-
MR’de tip B eğri görülür ve tanısaldır [13]. 
Yüksek tümör vasküleritesi nedeniyle MKZ 
120sn altında ve KYO %30’dan fazladır. Bu 
parametreler ile doğru tanı oranı %91.4’dür 
[16]. Kistik WT’de ADC değeri daha yüksek, 
KYO daha düşük olabilir. 

Bazal hücreli adenom erken kontrastlanmaya 
meyilli, parotis yüzeysel lobda solid, yüzeysel 
lob derininde ve derin lobda kistik, kanamalı 
kitleler şeklinde görülür [5]. 

Onkositoma tipik özellikler gösteren iyi sınır-
lı, homojen solid yapıda nadir görülen (%1-2) 
bir monomorfik adenomdur [9, 19, 27]. Wart-
hin tümör ile benzerlikler gösterir. Kadınlarda, 
6.7. on yılda ve %78- 84 sıklıkta parotisde gö-
rülür. Nüks ve malign değişim azdır [29]. 

Hemanjiom, endotel hücrelerinin prolife-
rasyonuyla oluşur ve çocuklarda sık görülür. 
MR’ta T1A orta sinyalli, T2A belirgin yüksek 
sinyalli, geç ve homojen iyi derecede kont-
rast tutan ve sinyal void alanlar barındırabilen 
kitlelerdir [1, 30]. Hemanjiomların %60-65’i 
baş-boyun bölgesinde ve bu lezyonların %81-
85’i de parotistedir. 

Lipom, düzgün sınırlı, radyolojik inceleme-
lerde cilt altı yağ doku ile aynı özellikler göste-
ren kitleler şeklinde görülür [7, 19].

Resim 4. A, B. 45 yaşında kadın olgunun (A) aksiyel, (B) sagital planda US kesitlerinde pleomorfik adeno-
mu destekleyen, iyi sınırlı, mikrolobule konturlu, posterior duvar güçlenmesi gösteren, hipoekoik kitle.
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Nörojenik Tümörler, fasiyal sinirde %0.2- 
1.5 ile oldukça nadir görülür. Literatürde 
100’ün altında olgu sunulmuştur. En sık nöro-
fibrom ve şıvannom görülür [7, 31]. Nöro-
fibromlar, yavaş büyüyen ve yarısı fasiyal si-
nir ana gövdesinde bulunan, malign dönüşüm 
potansiyeli taşıyan MRG’de hafif heterojen, 
T1A ve T2A’da beyin doku ile izointens kitle-
lerdir. Şıvanomların ise özgün MR bulguları 
yoktur, diğer benign lezyonlardan ayrımı zor-
dur. Fasiyal sinir trasesinde kitle varlığında 

akla gelmelidir. Malign dönüşüm bildirilme-
miştir [31]. 

İmmünoglobulin G4 (IgG4) ile ilişkili 
hastalık, yüksek serum IgG4 seviyeleri ve 
IgG4-pozitif plazma hücrelerinin dokuya 
infiltrasyonu ile karakterize bir otoimmun 
hastalıktır. Spesifik formu, tek veya bilateral 
submandibuler bezde ortaya çıkan Küttner 
tümörüdür. Nadiren parotiste görülür [32]. 
Yoğun fibrotik içerik nedeni ile submandibu-
ler bezin sirozu olarak da bilinir. Taş varlığı 

Resim 5. A-D. 42 yaşında, erkek olgunun MR incelemesinde (A); SE T1A’da sol parotis yüzeysel lobda, 
kapsüllü, iyi sınırlı, mikrolobule konturlu, homojen hipointens, (B); yağ baskılı T2A yer elması görü-
nümlü belirgin hiperintens, (C); yağ baskılı +C T1A’da iyi derecede homojen kontrastlanan kitle (D) 
dinamik görüntülemede Tip A eğri. ADC=1.8x10-3mm2/sn. Lezyonun sinyali, kapsül varlığı, diğer mor-
folojik özellikleri ve zaman intensite eğrisi benign kitle lehinedir. Histopatoloji; pleomorfik adenom.
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Resim 6. A-E. 68 yaşında kadın olguda, sağ para-
faringeal boşlukta pleomorfik adenom. (A); SE 
T1A sağ parafaringeal alanda yağ planı ile ku-
şatılmış yer elması görünümünde hipointens, 
(B); yağ baskılı T2A’da içinde mikroseptal desen 
barındıran belirgin hiperintens, (C); +C yağ bas-
kılı T1A’da çok odaklı kontrastlanma deseni gös-
termekte (D); DAG’de difüzyon kısıtlılığı yok, (E); 
ADC=2.2x10-3mm2/sn. 
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hazırlayıcı nedenlerden biri olarak ifade edil-
mektedir. Tanı için; karakteristik histopatolo-
jik bulgular, serum IgG4 seviyesinde artış ile 
beraberinde pozitif radyolojik bulgular ve ya 
kortikosteroide iyi yanıt kriterlerinden en az 
birinin olması gerekir [33]. BT’de bez hac-
minde ve dansitesinde artış, MR’de yangısal 
sürece göre T1A orta sinyal, T2A’da düşük ya 
da orta sinyal ve kontrastlanma görülür [19]. 
Tedavide kortikosteroid kullanılır, bu nedenle 
diğer tümörlerden ayrımı önemlidir [33]. 

 Malign Epitelyal Tümörler 

Mukoepidermoid karsinom, %45-50 ile en 
sık parotiste olmak üzere tükürük bezlerinin her 
yaşta en sık görülen malign tümörüdür [34]. Mi-
nör tükürük bezlerinin ikinci sıklıktaki malign 
tümörüdür ve en çok ağız boşluğunda (% 40-
50’si) ve sırasıyla damak, ağız tabanı, dudaklar 
ve bukkal mukozada görülür [19, 21]. Çocuk-
larda % 40 sıklıkta görülen malign tümördür 
[23]. Düşük, orta ve yüksek gradeli olmak üzere 

Resim 7. A-D. 52 yaşında erkek olgunu aksiyel kseitlerinde (A); T1A sol parotis yüzeysel lobdan derin 
loba uzanımlı infiltratif hipointens, (B);  yağ baskılı T2A’da da hipointens (C); DAG’de belirgin difüz-
yon kısıtlılığı gösteren, ADC=0.5x10-3 mm2/sn ile sellüleritesi belirgin yüksek kitle. KDMR’da malign 
tümörler için karakteristik Tip C eğri mevcut. Kontrast yıkanma oranı %10-20 arasında. Histopatolojik 
tanı; yüksek gradeli mukoepidermoid karsinom (D)
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3 tipi vardır, BT ve MR radyolojik özellikle-
ri de tiplere göre farklılık gösterir [19, 21, 34].  
Mukoepidermoid karsinomların büyük ço-
ğunluğu düşük gradeli, yavaş büyüyen, solid 
veya kistik yapıda tümörlerdir. Düşük gradeli 
olanlar minör, yüksek gradeliler majör tükürük 
bezlerinde daha sıktır. Yüksek gradeli malign 
tümörler genellikle düzensiz sınırlı, solid hete-
rojen yapıda, kaotik artmış vaskülerite özelliği 
gösteren, T2A görüntülerde hipo veya izoin-
tens lezyonlardır [7,19]. Belirgin kistik yapılar 
düşük gradeli tümör için ayırt edici özelliktir, 
iyi prognozu gösterir [21]. Bu tümörler düzgün 
sınırlı, müsin içeren kistik yapılar nedeniyle 
T1A ve T2A hiperintens yapıdadır, tümörün 
ürettiği müsin bazen kitlenin çevresinde infla-
matuar değişikliklere yol açabilir [19,21]. ADC 
değerleri kötü diferansiye olanlarda daha dü-
şüktür (Resim 8). DKMR’de tip C eğri görülür 
[21]. Düşük gradeli tümör tam çıkarıldıysa ek 
sağaltıma gerek yoktur, ancak orta veya yük-
sek gradeli tümörlerde boyun diseksiyonu ve 

radyoterapi ilave edilir. Parotis bezinin kistik 
lezyonlarının ayırıcı tanısında düşük dereceli 
mukoepidermoid karsinom ve müsinöz kis-
tadenokarsinom, kistik WT, mukosel, kronik 
lenfadenit, lenfoepitelyal kistler, lenfanjiyom, 
dermoid kistler ve 1. brankiyal yarık kistleri 
yer alır [21].

Kapsülsüz olmalarına rağmen iyi sınırlıdır 
ve geniş eksizyonla rahatlıkla çıkarılabilirler. 
Mukoepidermoid karsinomların %39’u kötü 
diferansiye olup agresif davranış gösterir. Yük-
sek gradeli olanlarda daha tanı aşamasında 
uzak metastaz görülebilir [34]. Tümör yayılımı 
ve hücre tipine göre total ya da radikal paro-
tidektomi ve boyun diseksiyonu yapılır. Rad-
yoterapi endikasyonu oluşturan bulgular varsa 
sağaltıma eklenir. Yüksek gradeli tümörlerin 
%80’inde cerrahi öncesi tümör küçültmek için 
neoadjuvan sağaltım yapılır [34]. 

Adenoid kistik karsinom, ikinci sıklıkta gö-
rülen malign tümördür [19]. Tümörün karak-
teristik özelliği tanı konulduğunda %50-60 
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Resim 8. A-F. 44 yaşında kadın olguda aksiyel MR kesitlerinde (A); yağ baskılı T2A’da sağ sublingual 
alanda malign tümörü destekleyen hipointens, (B); santralinde nekroz alanları barındıran iyi derece-
de kontrastlanan infiltratif kitle (C); ipsilateral düzey I-II lenf nodlarına metastaz (D); DAG’de difüzyon 
kısıtlığı gösteren, (E); ADC=0.8-1.2x10-3 mm2/sn ile malign değerler saptanan tipik infiltratif  özellik-
leri ile adenoid kistik karsinom (F); PET-BT’de ilk tanı aşamasında akciğerde yaygın metastazlar. 
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perinöral yayılım saptanmasıdır. Yüksek dere-
celi tümörlerin yıkıcı özelliğinin gösterir, çevre 
yapılarda ve kemiklerde invazyon oluşturur, 
lenf nodu metastazı yapabilir [9]. Perinöral 
yayılımı saptamada en iyi görüntüleme yönte-
mi kontrastlı MR’dır. DAG ve DKMR’da di-
ğer malign tümörlerin özeliklerini gösterir. İlk 
tanı aldığında akciğer, kemik ve karaciğer gibi 
uzak organlara metastaz riski nedeni ile akci-
ğer BT ve PET-BT ile yapılmalıdır (Resim 9) 
[19]. Adenoid kistik karsinom %40-50 ile en 
sık görülen minör tükürük bezi malign tümörü-
dür. Tümörlerin %60’ı damakta, ikinci sıklıkta 
sinüslerde görülür [19].

Karsinoma Ex pleomorfik adenom, PA ze-
mininde gelişir. Bu malignitenin gelişimi, PA 
süresi ile doğrudan ilişkilidir ve 15 yılda %9.4 
oran verilmektedir [5,11]. Tedavi edilmemiş 
olguların %25’inde malign dönüşüm görülür 
[4]. Nüks PA’larda malign dönüşüm oranı daha 
yüksektir. PA’un aksine düşük ADC değerleri 
ve malign özellikli perfüzyon değişiklikleri 

gösterir. Kitle içindeki hipersellüler alanlar bi-
yopsi yerini belirlemede de önemlidir [5]. 

Adenokarsinom, nadir görülen malign bir tü-
mördür. En sık damakta ortaya çıkar. Komşu 
kemikte yıkıma ve perinöral invazyona neden 
olabilir [19]. 

Asinik hücreli karsinom, düşük gradeli bir 
tümördür ve malign tümörlerin %7-17’sini 
oluşturur, %90’ı parotis bezde görülür [4, 19]. 
Çocuklar, gençler ve ileri yaşta kadınlarda daha 
sıktır. En büyük özelliği infiltratif olmasıdır, 
bazen intratümöral kistik komponentler görü-
lebilir [19]. KDMR’da WT gibi hızlı yıkanan 
tümörler olarak görülse de daha düşük sellüle-
rite nedeni ile ADC değeri daha yüksektir [4]. 
Olguların %3 multifokal ve bilateral olabilir [7, 
19]. Nüks olmaması içi yeterli güvenlik sınırı 
bırakılarak çıkartılmalıdır. Çoklukla radyote-
rapi ve boyun diseksiyonuna gerek duyulmaz. 

Lenfoma, tükürük bezinde nadirdir. Tümör-
lerin %80’i parotistedir ve bilateralite göstere-
bilir [5]. Primer lenfoma tanısı için Hyman ve 
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Resim 9. A-F. Sjögren sendromu olan 87 yaşında  kadın olgunun  aksiyel MR kesitlerinde büyük hacimli, 
iyi sınırlı (A, B); T1A ve yağ baskılı T2A’da  belirgin hipointens, (C); homojen hafif kontrastlanan, (D); 
DAG’de belirgin difüzyon kısıtlılığı gösteren, (E); ADC=0.72x10-3 mm2/sn (F); DKMR’da Tip B eğri mev-
cut ancak WT’den farklı olarak %30’dan az kontrasttan yıkanma oranı göstermekte; tipik bulguları 
ile lenfoma.
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Wolf’un kriterleri bulunmalıdır; bez tutulumu-
nun hastalığın ilk belirtisi olması, histolojik ola-
rak sadece lenf nodları ve yumuşak dokuların 
değil bez parankiminin de tutulması ve lenfoid 
infiltrasyonun malign olduğunun doğrulanması-
dır [35]. Lenfomalar patolojik olarak da iki alt 
grupta incelenir; otoimmun hastalıkla birlikte 
olanlar, otoimmun hastalıkla birlikte olmayanlar 
[5, 35]. Histopatolojik olarak en sık mukoza ile 
ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfoma görülür 
[4, 7]. Normal parotisde neredeyse hiç mukoza 
ile ilişkili lenfoid doku bulunmaz. Parotis bezin 
otoimmun hastalıklarında veya enflamasyonla-
rında lenfoid doku proliferasyonu ve agregasyo-
nu (benign lenfoepitelyal lezyon=BLEL) olur ve 

bu alanlardan MALT lenfoma gelişir. Otoimmun 
hastalığı olan olgularda MALT lenfoma görülme 
riski yaklaşık 40-44 kat daha artar [5, 35]. 

MR’ta T1A, T2 A görüntülerde izo-hipoin-
tens, kontrastlı T1A’da homojen orta derecede 
kontrastlanan, difüzyon ağırlıklı MR’da yüksek 
sellüleriteye bağlı difüzyon kısıtlılığı gösteren 
kitleler şeklindedir [6,7]. Lenfoma ADC değer-
leri diğer solid tümörlerden anlamlı derecede 
düşük olup (0.590×10−3 mm2 / sn) WT’den 
ayrımlamada kullanılır [10]. Zaman intensite 
eğrisi WT’yi taklit etse de maksimum kontrast-
lanma zamanı biraz daha geç ve kontrasttan yı-
kanma miktarı daha azdır. Kemoterapi ile teda-
vi edilen bu tümörün diğer malign tümörlerden 
ayrımlanması oldukça önemlidir. İİAB yanlış 
negatif oranları çok yüksek olduğu için US, BT 
öncülüğünde kor biyopsi önerilmektedir [13].

İntraglandüler lenf nodlarına metastaz, parotis 
bez içinde bulunan lenf nodlarında görülür. Bu 
lenf nodlarına anterior yüz, lateral skalp, ekster-
nal akustik kanal gibi kutanöz kaynaklı skuamöz 
hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom ve ma-
lign melanomlar metastaz oluşturabilir. Diğer 
baş boyun bölgesi ve uzak tümör metastazları da 
görülebilir [7]. Parotiste multipl kitle varlığında 
lenf nodu metastazı, WT, multiple pleomorfik 
adenom, onkositoma, asinik hücreli karsinom, 
lenfoma, benign lenfoepitelyal hiperplazi (HIV) 
ve Sjögren sendromundaki lenfoepitelyal hi-
perplazik nodüller akla gelmelidir [9].

 Tükürük Bezi Karsinomunda 
 Evrelendirme 

Tükürük bezi karsinomu evrelendirmesi sis-
temi üç temel nokta üzerinde şekillenir; tümö-
rün lokal yayılımı; tümör büyüklüğü, komşu 
yapılar ile ilişkisi,  lenf nodu tutulumu; lenf 
nodları tutulumu, ektranodal yayılım, uzak 
yerlere metastaz; akciğer gibi uzak organların 
tutulumu değerlendirilir (Tablo 5). 

 Tükürük Bezi Tümörlerinde Sağaltım 

Cerrahi sağaltım, tükürük bezi tümörlerinde 
standart tedavidir. Tümör boyutuna, lokalizas-
yonuna ve histolojisine göre farklılık gösterir 

Tablo 4: Parotidektomin 5 farklı tipi vardır

1. Parsiyel parotidektomi; tümör ve bant şek-
linde çevre doku çıkartılır

2. Yüzeyel parotidektomi; fasiyal sinirin yüze-
yindeki parotis dokusu eksize edilir

3. Total parotidektomi; fasiyal sinirin yüzeyin-
deki ve derinindeki bez doku çıkartılır

4. Radikal parotidektomi; fasiyal sinirin feda 
edildiği total bez eksizyonu

5. Genişletilmiş radikal parotidektomi; radikal 
parotidektomiye ilave olarak çevre alanda 
bulunan deri, mastoid kemik, mandibula 
veya çiğneme kaslarından en az birinin ek-
sizyonu ilave edilir. Doku kaybı geniş oldu-
ğunda başka alandan doku transferi (flep, 
greft) ile rekonstrüksiyon yapılır. 

Tablo 5: Radyoterapi uygulaması gerektiren 
durumlar

- Yüksek gradeli tümörlerde

- Cerrahi sınır pozitifliğinde

- Rekürren karsinomlarda

- Derin lob karsinomlarında 

- Çevre dokulara invazyon varlığında

- Fasiyal sinire yakın komşuluk gösteren ma-
lign tümörlerde 

- Lokal ilerlemiş sublingual ve minör tükürük 
bezi malign tümörlerinde

- Bölgesel lenf nodu metastazı varlığında
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[36]. Cerrahi tekniği belirlemede radyolojik 
görüntüleme önemli rol oynar [4,5,13,16,36]. 
Primer tümör rezeksiyonuna, boyun diseksi-
yonu ve/veya radyoterapi ilave edilebilir [18]. 
Radyologların cerrahi protokollere aşina olma-
sı önemlidir [35]. Parotis tümörlerinde uygula-
nan parotidektominin 5 tipi vardır (Tablo 6). 

Parotis benign tümörlerinde parsiyel ya da yü-
zeysel parotidektomi uygulanır [36]. Derin lob 
yerleşimli benign tümörde önce yüzeysel lob 
fasiyal sinir korunarak çıkartılır, daha sonra da 
derin lobdaki tümör çıkartılır. Parotis derin lob 
malign tümörlerinde, yüksek gradeli ve agresif 
malign tümörlerde, fasiyal sinir invazyonunda, 
multipl intraparotidal kitle ve metastatik ser-
vikal lenf nodu varlığında total ya da radikal 
parotidektomi yapılır [36]. Fasiyal sinir perinö-
ral yayılımı varlığında sinir çıkartılır, onarımı 
mümkün olan olgularda egsize edilen sinirin 
yerine sinir grefti konulabilir. Parotis malign tü-
mörlerinde total ya da radikal parotidektomiye 
ek olarak servikal lenf nodu tutulumu yoksa tü-
mör yayılım riski olan bölgesel lenf nodları egsi-
ze edilir. Eşlikçi metastatik lenf nodu varlığında 
radikal boyun diseksiyonu yapılır. Cilt tutulumu 
olan malign tümörlerde cilt çıkarılır, otogreftler 
ile bu alan yeniden yapılandırılır. Cerrahi işlem 
ile bazı serilerde % 97 lokal kontrol sağlandığı 
belirtilmektedir [35]. Total egsizyon sadece ma-
lign tümörlerde değil, malign transformasyon 
gösteren veya nüks potansiyeli olan PA’da da 
gerekebilir [16]. Nüks tümörlerde daha agre-
sif tedavi gerekir; nüks bölgesine genişletilmiş 
cerrahi egsizyon ve ardından radyoterapi yapılır 
[29]. Submandibuler ve sublingual bez tümörle-
rinde tedavi total egsizyondur. Parafaringeal kit-
leler boyundan yaklaşımla, minör tükürük bezi 
kaynaklı tümörlerde çevrede yeterli güvenlik 
sınırı bırakılarak çıkartılır.

Cerrahi sonrası sıkça görülen komplikasyon-
lar pleomorfik adenomda nüksler (%1-5)- ki 
%50-100’ü multisentriktir- fasiyal sinir hasarı 
(%18), siyalosel (%6), enfeksiyon-apse (%4), 
hematom (%4) ve psöudoanevrizmadır [36]. 

Radyoterapi maksimal lokal tümör kontro-
lünü sağlamak için 60 Gy aşan yüksek dozlar 
tercih edilir [22, 36]. Radyoterapi endikasyonu 
olan durumlar belirlenmiştir (Tablo 7).

Kemoterapi, yüksek grade’li tümörlerde cer-
rahi öncesi tümör küçültmede (neoadjuvan), 
cerrahi girişime veya radyoterapiye uygun ol-
mayan lokal progresif veya metastatik hastalığı 
olan hastalarda uygulanır [22,33,36]. Sisplatin, 
siklofosfamid, doksorubisin ve 5-fluorourasil 
kombinasyonu ile % 15-70 olguda ortalama 6-7 
aylık yanıt süresi ortaya konulmaktadır [36].

 Tükürük Bezi Tümörlerinde İzlem 

Radyolojik incelemeler, sağaltım sonrası 
değişiklikler ile nüks tümörü ayrımlamada da 
kullanılır [5]. Cerrahi tekniğin tipine, greft/
fleplerin doku kompozisyonuna, ameliyat son-
rası geçen süreye, radyoterapi uygulanan olgu-
larda radyasyon dozu, alan genişliği ve geçen 
süreye göre radyolojik bulgular da değişiklik 
gösterir [36]. Miyokütan flepler ve greftler kas 
ve yağ dokudan oluşur. Kas doku, MR’da çiz-
gisel desende T1 A sinyali diğer kaslar ile aynı, 
T2 A sinyali farklı görülür. Kas inerve olmadığı 
için zamanla atrofiye ve yağlı infiltrasyona gi-
der [36]. 

Nüks tümör saptanmasında MR, BT ve PET-
BT’den üstündür [36]. Konvansiyonel kontrast-
lı MR, DAG ve kan akım hızı farkını saptayan 
perfüzyon BT-MR tümör rekürrensi ile sağaltım 
sonrası değişiklikleri ayrımlamada tercih edilir 
[36]. MRG’de nüks tümör ayrımında patolojik 
sinyal farklılıklarını ortaya koyan T2 A ve kont-
rast sonrası yağ baskılı görüntüler daha önem-
lidir, ancak immatür fibroziste benzer sinyaller 
gösterebilir [36]. Nüks ya da rezidüel tümörler-
de primer tümör ile aynı özelliklerde difüzyon 
kısıtlılığı ve düşük ADC değeri saptanması sa-
ğaltım sonrası değişikliklerden ayrımda önem-
lidir [24]. Tüm malign tümörlerde nüks 3 yılda 
% 70, mukoepidermoid karsinomda %45’dir 
[33,36]. On yıllık takipte %13 lokal, %22 bölge-
sel, %33 uzak metastaz görülür [36]. 

Tümör takibinde rekürrensi erken saptamak 
için tedavi tamamlandıktan 3 ay sonra MR 
yapılmalıdır. 2 yıl boyunca 6 aylık MR ve di-
füzyon MR yapılır. Ancak nüks kuşkusu varlı-
ğında beklenmemeli hemen MR yapılmalıdır. 
PET-BT tükürük bezi tümör izleminde daha az 
başvurulan bir yöntemdir. 
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Sayfa 462
Konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MR) tümör boyutunu, çevre yayılımını, eşlikçi 
lenf nodu ve perinöral invazyonu en iyi gösteren yöntemdir.

Sayfa 462
Cerrahi öncesi yapılan radyolojik değerlendirmede yanıt bulunması gereken bazı sorular vardır; bu 
yanıtlara göre tümör haritalaması yapılır, cerrahi yöntemin tipi belirlenir, olgunun radyoterapi ve/
veya kemoterapi alıp almayacağına karar verilir.

Sayfa 464
Kitlenin heterojen iç yapıda ve düzensiz konturlu olması, kapsül aşımı, çevre fasya ve kompart-
manlara invazyon, eşlikçi patolojik lenf nodu varlığı malignite açısından anlamlıdır.

Sayfa 466
Semptom olarak benign tümörlerde sadece şişlik, malign tümörlerde şişlik yanısıra ağrı, fasiyal 
parazi ya da paralizisi görülür. 

Sayfa 469
Parotis bez tümörlerinde fasiyal sinirde, mandibuler sinirin aurikulotemporal dalında ve mandibu-
ler sinirde, sert damak tümörlerinde büyük-küçük palatin sinirlerde, submandibuler ve sublingual 
bezlerin tümörlerinde alveolar, lingual ve hipoglossal sinirlerde görülür.

Sayfa 478
Tümör takibinde rekürrensi erken saptamak için tedavi tamamlandıktan 3 ay sonra  MR yapılma-
lıdır. 2 yıl boyunca 6 aylık MR ve difüzyon MR yapılır. Ancak nüks kuşkusu varlığında beklen-
memeli hemen MR yapılmalıdır. PET-BT tükürük bezi tümör izleminde daha az başvurulan bir 
yöntemdir.

481Eğitici Nokta



1. Tükürük bezi malign tümörlerinde eşlikçi olabilen perinöral yayılımı en iyi gösteren yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Doppler US
b. Kontratlı BT
c. Konvansiyonel kontrastlı MR
d. Difüzyon ağırlıklı MR
e. Dinamik MR

2. Aşağıdaki hangi bulgu majör tükürük bezi malignitesini desteklemez?
a. İyi derecede kontrastlanma
b. İrregüler kontur
c. Çevre kompartmanlara infiltrasyon
d. Bezde kapsül aşımı
e. Eşlikçi patolojik morfolojide lenf nodu varlığı

3. Dinamik görüntülemede tip B eğri varlığı hangi tümör tanısına götürür?
a. Pleomorfik adenom
b. Lenfoma
c. Tükürük bezi karsinomu
d. Warthin tümör
e. Mezankimal tümörler

4. Konvansiyonel MR’de parotis yüzeysel lobda, T2A’da belirgin hiperintens, yer elmasını an-
dıran mikrolobule konturlu kitlenin, ADC=1.9x10-3mm2/sn ve dinamik eğrisi tip A ise olası 
tanınız nedir? 
a. Pleomorfik adenom
b. Whartin tümör
c. Kistik lezyon
d. Tükürük bezi karsinomu
e. Primer tükürük bezi lenfoması

5.  Aşağıdaki hangi radyolojik özellik Warthin tümöre özgü değildir?
a. US’de hilustan beslenen hipervasküler doğada olması
b. Dinamik incelemelerde tip B eğri görülmesi
c. ADC değerinin 1.0x10-3mm2/sn’nin altında olması
d. Her zaman solid yapıda olması
e. PET-BT’de yüksek SUV değeri gösteren sıcak alanlar olarak izlenmesi

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