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 Lenfoma tipleri ve alt tipleri hakkında bilgi 
edinmek

 Tanıda kullanılan görüntüleme yöntemle-
rinin, işlevlerinin ve sınırlılıklarının kavran-
ması

 Lenfomada baş-boyundaki nodal lenfatik, 
ekstranodal lenfatik ve ekstralenfatik tutu-
lum örneklerinin kavranması

 Tüm lenfoma örneklerinde baş-boyundaki 
organ ve yapılardaki tutulumda görüntüle-
me bulgularının değerlendirilebilmesi

Baş-boyun kanserleri arasında 2. sıklıkta yer 
alan lenfomalar tüm baş-boyun maligniteleri-
nin yaklaşık %5’ini oluşturur. Yirmi ila 40 yaş 
arasındaki hastalarda, sağaltıma rağmen sürek-
lilik gösteren, tek taraflı boyun kitlelerinde, en 
sık rastlanan tanıdır [1]. 

Lenfomalar Hodgkin lenfoma (HL) ve Hog-
kin Dışı Lenfoma HDL olmak üzere iki grupta 
toplanır. Bu ana gruplama dışında, pekçok alt 
tip, derece (grade: düşük, orta, yüksek), hücre 
kökeni (B veya T hücre) ve bazı diğer etmen-
lerle son histopatojik tanıya ulaşılır [2]. Dünya 
sağlık örgütü tarafından 2008 yılında yayımla-
nan lenfoid neoplazi sınıflaması 2016 yılında 
güncellenmiştir [3]. Baş-boyunda en sık HDL 
tipi B-hücreli lenfoblastik, küçük lenfositik, fo-
liküler, mantle hücreli, mukoza ilişkili lenfoid 
doku (MALT), diffüz büyük B-hücre ve Burkitt 
lenfoma tipleridir.

HL’da sıklıkla ağrısız kitle şeklinde görülür. 
Ekstranodal tutulum oldukça nadirdir; olgula-
rın %4-5’inde görülür. Klasik olarak bimodal 

yaş dağılımı, 20-30 ve 70-85 olmak üzeredir. 
Karakteristik Reed-Steinberg hücreleri, neop-
lazik olmayan hücreler ve hatta fibroz zemi-
ninde dahi izlenebilir. Diğer taraftan HDL yer 
yaşta görülebilir; ortanca yaş 67’dir. HDL’lı 
olguların %23-30’unda hem nodal hem de eks-
tranodal tutulum olabilir. Baş-boyundaki en sık 
ekstranodal tutulum bölgesi, yaklaşık %50 ile 
Waldeyer halkasıdır. Sinonazal bölge, orbita, 
larinks, tükürük bezleri ve tiroid diğer ekstra-
nodal bölgelerdir; daha çok yaşları 50-60 olan 
hastalarda gelişir [2].

Baş-boyunda lenfoma tutulumu diğer vücut 
bölgelerine göre daha çeşitlilik gösterir. Len-
fatik sistemde lenf düğümlerinde (nodal) yada 
lenf düğümleri dışı lenfatik dokularda (ekstra-
nodal lenfatik) gelişebileceği gibi, lenfatik sis-
tem haricinde çeşitli bölgeleri de tutabilir (eks-
tralenfatik-lenfatik sistem dışı). Baş-boyundaki 
bu farklılık Tablo 1’de sunulan tutulum tiplen-
dirmesine konu olmuştur; lenfomadaki tutulum 
örnekleri konusunu özetlemektedir [4].
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Lenfomada en sık rastlanan bulgu ağrısız, 
büyümüş lenf düğümleridir. Genel sistemik 
bulgular eşlik edebilir. Genellikle tek ya da çift 
taraflı büyümüş ağrısız lenf düğümleri görülür. 
HL tek bir lenf düğümü ya da zincirde başlar, 
dağılımda süreğenlik gösterir. Daha çok ön ser-
vikal zinciri ve mediasteni tutma eğilimindedir. 
HDL’da ise genellikle süreğenlik bulunmaz ve 
lenf düğümü dışı tutulum daha sıktır. Retrofa-
ringeal, parotideal, arka servikal zincir ve su-
bmandibüler lenf düğümleri tutulmuşsa HDL 
düşünülmelidir. Mediastende büyümüş lenf 
nodu eşliği HL’yı, abdomendekiler HDL’yı dü-
şündürür. Fakat görüntüleme ile HL veya HDL 
ayırımını yapmak olanaksızdır [5].

Lenfomaların tanısı öykü ve klinik değerlen-
dirme, laboratuvar çalışmaları, görüntüleme ve 
nihayetinde doku örneklemesine dayanmak-
tadır. Tanı sonrasında evrelendirme ise Ann 
Arbor sistemine göre yapılmaktadır. HL’de sa-
ğaltıma yön verirken, HDL’de daha çok prog-
nostik amaçla kullanılmaktadır [5].

 Görüntüleme Yöntemleri 

Boyunda kitle ile gelen hastaya yaklaşım ge-
reği ilk görüntüleme yöntemi çoğu zaman ult-
rasonografi (US) olmaktadır. US lenf nodunun 
benign-malign ayırımında ilk yöntem olabilir. 
US’de hipoekoik görünüm almış yuvarlak se-
kil kazanmış lenf nodlarında, diğer metastazla-
rından farklı olarak, hilumu anımsatan, santral 
hiperekoik odak görülebilir [6]. Öteyandan, 
önceleri lenfomaya atfedilen arka akustik güç-
lenme ile psödokistik görünümün, US teknolo-

jindeki gelişmeler sonucunda belirgin hipoeko-
ik yapı içerisinde mikronodüler/retiküler örnek 
olduğu anlaşılmıştır. Kistik nekrotik görünüm 
varlığında renkli Doppler US yardımcı olabi-
lir. Renkli Doppler US’de artmış damarlanma 
maligniteler arasında daha çok lenfomalarda 
görülen bir bulgudur (Resim 1) [7]. 

Tanı için US kılavuzluğunda ince iğne as-
pirasyon sitolojisi (İİAS) kullanılabilir. Ancak 
tüm teknolojik gelişmelere rağmen lenfoma ta-
nısında İİAS yetersiz kalabilir [8]. Kesici iğne 
biyopsileri olguların %92’sinde lenfoma alt 
tiplerinin belirlenmesinde yeterli olabilir [9]. 
Nispeten ince iğnelerle (18-20 gauge) ve US 
kılavuzluğunda yapılan kesici iğne biyopsileri-
nin, belirgin bir komplikasyona yol açmadığı 
bildirilmektedir [10]. Yine de her iki yöntemin 
de yetersiz olduğu durumlarda, işleme ve anes-
teziye ait olası komplikasyonlar göze alınarak, 
cerrahi biyopsi yöntemleri tercih edilebilir [2].

Lenfomada sıklıkla kullanılan görüntüleme 
yöntemi Bilgisayarlı Tomografi (BT)’dir. Özel-
likle baş-boyun bölgesinde kemik ayrıntıyı 
göstermede üstünlüğü sebebiyle yeğlenmekte-
dir. Çok kompartmanlı tutulumlarda, özellikle 
derinde olanların değerlendirilmesinde Man-
yetik Rezonans Görüntüleme (MR) kullanıla-
bilir. Benign-malign ayırımından öte, özellikle 
Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DAG) ile 
birlikte MR, tümör tiplendirmesinde de önem-
li katkılar sağlamaktadır. DAG’de elde edilen 
düşük-çok düşük ADC (Apparent Difusion Co-
efficient) değerleri ile birlikte malign tümörler 
arasında lenfomayı tanımak mümkün olabil-
mektedir [11]. 
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Tablo 1: Baş-boyunda tutulum tiplerine göre lenfomaların sınıflandırılması

Tip 1: Nodal lenfoma 1a: Tek taraflı

 1b: Çift taraflı

Tip 2: Ekstranodal lenfoma 2a: Waldeyer halkası

 2b: Waldeyer halkası harici (lenfatik sistem harici)

Tip 3: Kombine 3a: Nodal ve Waldeyer halkası

 3b: Nodal  ve ekstralenfatik

Tip 4: Çok odaklı ekstranodal 4a: Lenf düğümsüz

 4b: Lenf düğümlü
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Tüm kesitsel görüntüleme yöntemlerinde, 
baş-boyun bölgesinin herhangi bir yerinde izle-
nen, homojen görünümlü, kalsifikasyon, kana-
ma, belirgin kistik bileşen içermeyen, damar-
ları basıya uğratmaksızın sarmalayan, ılımlı/
yoğun boyanma gösteren kitle varlığında akla 
lenfoma gelmelidir. MRG’de T2A sekanslarda 
beklenenden düşük sinyalli oluşu da tanımlayı-
cı olabilir [12]. Kalsifikasyon ve nekroz sağal-
tımdan sonra görülebilir. Hacimli olmalarına 
rağmen, belirgin yıkım bulguları olmadan tü-
mör kemikleri aşabilir; korteksin korunduğu, 
güve yeniği görünümüyle permeatif kemik tu-
tulumu olabilir [13].

Günümüz koşullarında, çoğu merkezde, ev-
relemede ve izlemde PET tercih edilmektedir. 
Ancak periferik T-hücre, marjinal zon B-hücre 
gibi düşük dereceli lenfomalarda duyarlılığının 
düşük olduğu unutulmamalıdır [5].

 Lenfatik Nodal Tutulum 

Lenf nodlarını değerlendirirken, görüntüleme 
yöntemlerinin tamamında temel alınan özellik 
boyuttur. Boyun genelinde, kısa aksın 1cm’den 
büyük oluşu malignite lehine değerlendirilir. 
Hem HL hem de HDL’de boyutları 2-10 cm 
arasında değişen, değişen oranlarda opaklaşan 
çoklu lenf düğümleri görülür. Sağaltım öncesi 
yada sonrasında nekroza bağlı heterojen görü-
nüm izlenebilir [2]. 

Yaygın nekroz daha çok yüksek dereceli 
lenfomalarda görülebilen bir bulgudur. Kal-
sifikasyon sağaltım sonrasında bulunabilir 
(Resim 2). 

 Ekstranodal lenfatik tutulum 

Faringeal mukozal boşluk lenfatik doku-
dan zengindir, bu nedenle en sık tutulan lenf 
düğümü dışı lenfatik bölgedir. Sözü geçen 
bölge Waldeyer halkası olarak anılır; palatin 
ve lingual tonsiller ile adenoid dokuyu içerir. 
Büyümüş lenf nodu olsun olmasın Waldeyer 
tutulumu HDL’nin özelliğidir, olguların %5-
10’unda birincil tutulum bölgesidir [14]. Wal-
deyer tutulumu HDL’lı olguların %50’sinde 

palatin tonsil tutulumu olarak görülür. Büyü-
müş tonsiller boğaz ağrısı yakınması yaratır-
ken, nazofaringeal adenoid tutulum boyunda 
kitle, burun tıkanıklığı ve Östaki tüpünün ka-
panmasına bağlı işitmede azalmaya yolaçar. 
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Resim 1. Arka servikal zincir, düzey 5'ten elde 
edilen longitudinal Doppler US görüntüsü. Ok-
larla işaretli tüm büyümüş lenf düğümlerinde, 
belirgin hipoekoik yapı izlenmekte. Renk kutusu 
içerisinde kalan lenf düğümünde hilustaki hiye-
rarşik damarlanmanın korunduğu dikkat çekici

Resim 2. İntravenöz opaklı boyun BT kesiti. Bila-
teral düzey 2 ve 5'te çok sayıda büyümüş lenf 
düğümü izlenmekte. Sağda boş siyah oklarla 
işaretlenmiş ve ekstrakapsüler yayılım bulgula-
rı gösteren lenf düğümü pakesine, düzey 2'de 
nekrotik lenf düğümü (siyah ok) eşlik ediyor
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Fizik incelemede bulgular daha çok mukoza 
altındadır. Waldeyer etkileniminin bir diğer 
özelliği gastrik tutulum birlikte olabilmesi-
dir; nüks durumunda %30-35 gastrointestinal 
tutulum görülür [5].

Görüntülemede, tonsil HDL’sinde, ılımlı 
kontrastlanma gösteren kitle ve eşlikçi nekrotik 
olmayan büyümüş lenf nodları görülür. Nazo-
faringeal adenoid tutulumda ise tutulum daha 
yaygındır. Adenoid dokudan beklenen septalı 
desen yoktur yada asimetrik ödemli görünüm-
de, kessintiye uğramıştır. Nazofarinks kanseri-
ne görece kafa tabanı invazyonu nadirdir; has-
talık hava sütununu daraltacak şekilde yayılır 
(Resim 3). Lenf nodu tutulumu daha yaygındır 
ve nekroz görülebilir [5, 15]. Lingual tonsil tu-
tulumunda orofarinks kanserine benzer, daha 
homojen görünümlü kitle görülür; nekroz bek-
lenmez.

 Ekstranodal tutulum 

 Sinonazal kavite 

Ekstralenfatik lenfomaların %1’ini oluştu-
rur. Burun cismini, burun mukozasını ve si-
nüsleri tutabilir. Sıklıkla burun boşluğundan, 
azalan oranda maksiller, etmoid, sfenoid ve 
frontal sinüslerden köken alır. Temelde iki 
tip saptanır; N/K hücreli lenfoma ve sistemik 
tutulumun bir parçası olarak B-hücreli NHL. 
Kitle ve mukosilier işlevde bozulma sonucu 
kronik rinosinüzit yakınmaları görülür. Yan-
gısal süreçlere benzer yakınmalar olduğu 
için, olağan endoskopik sinüs cerrahisinde 
elde edilen her doku patolojik incelemeye 
gönderilmelidir. Yüksek dereceli lenfomalar-
da ağrı, iyileşmeyen ülserler, kafa çifti tutulu-
mu veya kanama oluşabilir [16]. 

Resim 3. A-D. Nazofaringeal adenoid dokuda ekstranodal lenfatik HDL tutulumu (oklar). (A) T2A, (B) 
T1A kesitlerde kitle hipointens izleniyor. (C) postkontrast T1A kesitte, ılımlı kontrastlanma mevcut, 
adenoid dokunun septalı desenine benzer, fakat deforme-ödemli görünüm seçilebiliyor. (D) İki fark-
lı değerde alınmış DAG ve ADC görüntüleri, kitlede diffüzyon kısıtlaması olması ve belirgin düşük 
ADC değeri tanıyı desteklemekte

A B

DC
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Görüntülemede sıklıkla lateral burun kavi-
tesinden kaynaklanan hacimli kitleler görülür. 
Yeniden şekillenme, permeatif tutulum, nadi-
ren erozyon kemikte görülebilecek değişik-
liklerdir. Kemiğin her iki tarafında da izlenen 
fakat kemik dokuda belirgin değişiklik yapma-
yan kitle görünümü HDL için oldukça tipik bir 
görünümdür (Resim 4). N/K lenfomada, ka-
viteyi dolduran ve mukoza boyunca ilerleyen 
kitle izlenir. Özellikle, septumun alt kısmında 
ve mea etkilenir; septumda yada damakta per-
forasyon, maksiller sinüs medial duvarında ve 
lamina papiriseada erozyon izlenebilir [12, 17].

 Orbita 

Elli yaş üzeri hastalarda en sık orbita kitle-
leri lenfoproliferatif kökenlidir; bunların 2/3’ü 
lenfomadır. En sık superolateral kompartman 
tutulur; intrakonal uzanım olabilir. Gözyaşı 
bezleri, ekstraoküler kaslar, yağ dokusu, ka-
paklar ve konjunktiva tutulabilir. Primer orbi-
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Resim 4. Koronal planda alınmış paranazal sinüs 
BT kesiti. Sol nazal kavitede, maksiller kemik-
te belirgin yıkım yapmasızın yumuşak damağa 
ve bukkal boşluğa geçmiş, HDL'ye ait yumuşak 
doku kitlesi izlenmekte (beyaz oklar). Benzer 
tutulum örneği ön kafa tabanında ve etmoid 
selüllerde de mevcut (siyah ok)

CA B

Resim 5. A-E. Orbita MR incelemesi, HDL olduğu bilinen hastada orbitada ikincil tutulumu. Aksiyel 
planda, (A) Yağ baskılı T2A, (B) T1A görüntülerde, sağda propitoza yol açmış, intrakonal yerleşimli 
hipointens kitle (oklar) izleniyor. (C) postkontrast seride ekstraoküler kaslara görece daha az, diffüz 
opaklaşma mevcut. (D) b:1000 cm/sn2 değerinde alınmış DAG kesitinde yüksek sinyal; (E) ADC hari-
tasındaki belirgin düşük değer dikkat çekici (Noktalı halka)

ED
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ta lenfomalarının çoğu MALT tipte HDL’dir. 
Sjögren sendromunda HDL gözyaşı bezlerini 
de %7 oranında tutabilir. Sistemik lenfomanın 
orbita tutulumu, komşuluk yoluyla uzanım ola-
bilir [12].

Çok nadir görülen oküler lenfomada gö-
rüntüleme normal olabilir [18]. Orbitada ise 
görüntülemede, diğer bölgelerdekilere benzer 
bulgular gözlenir. Tutulum tek taraflı/bilateral 
olabilir. İntokonal/ekstrakonal kitle görülebilir. 
Bilateral tutulumda sarkoid ve benzeri granülo-
matöz hastalıklar, IgG4 ilişkili hastalık ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir [19].

BT’de hiperdens opaklaşan kitle, gözyaşı 
bezlerinde büyüme görülür. MR’ta T1A ve T2A 
sekanslarda ılımlı hipointens iken postkontrast 
belirgin opaklaşır; DAG’de ADC değerleri be-
lirgin düşüktür. Anatomik yapılar, kendilerini 
saran kitlelerden korunmuş izlenirler (Resim 
5). Orbita ve çevresinde, normal anatominin 
korunduğu, çok kompartmanlı tutulum lenfo-
mayı düşündürmelidir [12, 19]. 

 Tükürük Bezleri 

Tüm tükürük bezi kitlelerinin %2-5’ini oluş-
turur; HDL ve daha B-hücre kökenlidir. İçeri-
sinde lenf nodları barındırdığı için parotis en 
sık tutulan bezdir ve büyük olasılıkla tutulum 
bu lenf nodlarında olur ya da başlar [20]. Sis-
temik lenfomanın bir parçası yada primer tu-
tulum olabilir. Primer lenfomaları nadirdir, 
daha çok parotiste görülür ve en sık MALT tipi 
görülür. Hastalığın primer kabul edilebilmesi 
için bez tutulumun ilk hastalık olması, infiltras-
yonun komşu lenf nodlarında değil bez paran-
kiminde bulunması ve lenfoid infiltrasyonun 
malign olması koşulları tanımlanmıştır. Sjög-
ren hastalığında insidans artar. Görüntülemede 
solid-kistik görünümlü tek kitle ya da diffüz 
tutulum görülür (Resim 6) [2]. 

Sistemik lenfomalarda ikincil tutulum daha 
sıktır. Tek kitle, tek/çift taraflı çok odaklı kitle 
veya bezde diffüz büyüme görüntüleme bul-
gularıdır. DAG ve çok düşük ADC değerleri 

Resim 6. A-F. Sjögren sendromu zemininde gelişmiş HDL. (A) aksiyel T2A kesitinde, büyümüş ve kronik 
siyaloadenit bulguları gösteren parotis bezleri izleniyor. (B) aksiyel T1A, (C) T2A kesitlerde, sol pa-
rotis kuyruğunda, santralinde küçük nekroz bulunan hipointens kitle mevcut. (D) postkontrast T1A 
seride ılımlı kontrastlanma mevcuttur. (E) b:1000 cm/sn2 değerinde alınmış DAG kesitinde belirgin 
hiperintens oluşu, (F) ADC haritasındaki belirgin hipointens oluşu tanıyı desteklemekte

E FD

A B C
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lenfomayı tanımada yardımcıdır. US ile lenfo-
ma kitleleri saptanabilir; fakat özellikle benign 
lezyonlardan ayırımı olanaksızdır. Bu nedenle 
BT ve MR gereklidir, benzer bulgular verebilir; 
MR yumuşak doku çözümleme gücü ve DAG 
sebebiyle yeğlenmelidir [21]. 

 Tiroid 

Primer tiroid lenfoması oldukça nadirdir. 
Radyolojik hatta immünohistokimyasal be-
lirteçler olmadan patolojik olarak anaplastik 
kanser ile karışabilir. İleri yaşlarda, daha çok 
kadınlarda görülür ve olguların %80’i Hashi-
moto tiroiditi zemininde gelişir. Klinik olarak 
boyunda büyüyen kitle yakınması olan hasta-
ların bazılarında, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı 
gibi bası bulguları, radyonüklid görüntülemede 
soğuk nodül görülebilir. 

Tiroid lenfomaların %70’e yakın diffüz bü-
yük B-hücreli HDL’dir ve kötü seyirlidir. Daha 
nadir görülen MALT lenfomalarda seyir daha 
ılımlıdır; sınırlı kitlelerde, diğer tiplerin aksine 
total tiroidektominin dahi yapılabileceği söy-
lenmektedir [5]. 

Görüntülemede hızlı büyüyen tek kitle şek-
linde görülür. Bazen de nodüler guatrı taklit 
eden şekilde çoklu nodül görülebilir. Genelikle 
homojen yapıdadır; kalsifikasyon, nekroz ya da 
kistik bileşen nadirdir. US’de, kapsülsüz görü-
nüm, belirsiz sınırlar, belirgin hipoekoik görü-

nüm, posterior akustik güçlenme ve özellikle 
diffüz büyümüş hipoekok tiroidde hiperekoik 
bantların oluşu lenfomayı düşündürebilir (Re-
sim 7). Doppler incelemede genellikle damar-
dan fakir görünür; damarlar daha çok içerilen 
hiperkoik bantlarda saptanabildiği bildirilmek-
tedir [22, 23].

 Larinks 

Larinkste lenfoma oldukça nadirdir. İlki su-
bmukozadaki lenfoid hücre gruplarından ve B 
hücre tipinde HDL, ikincisi ise ariepiglottik 
katlantı veya epiglottisten MALT tipinde ol-
mak üzere, iki farklı bölgeden kaynaklanabi-
leceği kabul edilmektedir. Sıklıkla submukozal 
kitleler görülür; N/K hücre alt tipinde ve yü-
zeysel kitlelerinde olabileceği bildirilmektedir. 
Tümörler genelde supraglottiktir; nadiren glot-
tik ve subglottik uzanım gösterir. BT ve MR’da 
diğer lenfomalara benzer özelliktedir. Mukoza 
altı yerleşimin de lenfomaya özgü olmadığı 
unutulmamalıdır [24].

Lenfomalarda sağaltım kemoterapi ve radyo-
terapidir. Çok nadiren, bası bulgularını azalt-
mak amacıyla cerrahi gerekebilir. Oysa ki baş-
ta skuamöz hücreli kanser olmak üzere diğer 
baş-boyun kitlelerinde cerrahi tercih edilmek-
tedir. Sağaltımdaki bu belirgin farklılık nede-
niyle lenfomaların diğer malignitelerden ayırı-
mı elzemdir. Baş-boyun bölgesindeki kitleleri 
değerlendirirken, öntanının ardından, ayırıcı 
tanıda ilk sırada lenfoma tutulmalı ve bunlara 
ait tanımlayıcı görüntüleme bulguları aranma-
lıdır. 
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Sayfa 496
Lenfatik sistemde lenf düğümlerinde (nodal) ya da lenf düğümleri dışı lenfatik dokularda (ekstra-
nodal lenfatik) gelişebileceği gibi, lenfatik sistem haricinde çeşitli bölgeleri de tutabilir (ekstralen-
fatik-lenfatik sistem dışı).

Sayfa 498
Yaygın nekroz daha çok yüksek dereceli lenfomalarda görülebilen bir bulgudur. 

Sayfa 497
Benign-malign ayırımından öte, özellikle Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DAG) ile birlikte MR, 
tümör tiplendirmesinde de önemli katkılar sağlamaktadır. DAG'de elde edilen düşük-çok düşük  
ADC (Apparent Difusion Coefficient) değerleri ile birlikte malign tümörler arasında lenfomayı 
tanımak mümkün olabilmektedir. Tüm kesitsel görüntüleme yöntemlerinde, baş-boyun bölgesinin 
herhangi bir yerinde izlenen, homojen görünümlü, kalsifikasyon, kanama, belirgin kistik bileşen 
içermeyen, damarları basıya uğratmaksızın sarmalayan, ılımlı/yoğun boyanma gösteren kitle var-
lığında akla lenfoma gelmelidir.

Sayfa 502
Lenfomalarda sağaltım kemoterapi ve radyoterapidir. 

Sayfa 502
Baş-boyun bölgesindeki kitleleri değerlendirirken, öntanının ardından, ayırıcı  tanıda ilk sırada 
lenfoma tutulmalı ve bunlara ait tanımlayıcı görüntüleme bulguları aranmalıdır.

Sayfa 500
Kemiğin her iki tarafında da izlenen fakat kemik dokuda belirgin değişiklik yapmayan kitle görü-
nümü HDL için oldukça tipik bir görünümdür.

504 Eğitici Nokta



1. Lenfoma evrelemesinde tercih edilen yöntem hangisidir?
a. Bilgisayarlı Tomografi
b. Manyetik rezonans görüntüleme
c. Ultrasonografi
d. Diffüz ağırlıklı görüntüleme
e. Pozitron emüsyon tomografi/bilgisayarlı tomografi

2. Manyetik rezonans görüntüleme lenfomalar için en tanımlayıcı sekans hangisidir?
a. T1 ağırlıklı yağ baskılı
b. T2 ağırlıklı
c. T1 ağırlıklı postkontrast
d. Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme
e. Spektroskopi

3. Aşağıdakilerden hangisi lenfomada ekstranodal/ekstralenfatik tutulum bölgesidir?
a. Palatin tonsil
b. Lingual tonsil
c. Adenoid doku
d. Lakrimal gland
e. Lenf nodu

4. Belirgin yıkım bulgusu olmaksızın kemiğin iki tarafında da kitle  görülmesinde durumunda 
hangi hastalık düşünülmelidir?
a. İnvazif fungal sinüzit
b. Skuamöz hücreli kanser
c. Adenoid kistik kanser
d. Lenfoma
e. Osteosarkom

5. Ekstranodal lenfatik tutulum en çok hangi lenfoma tipinde görülür?
a. Hodgkin lenfoma
b. Maltoma
c. Hodgkin dışı lenfoma
d. Burkit lenfoma
e. Marjinal zon lenfoma

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