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	Çocukluk çağında en sık rastlanılan 
baş-boyun neoplazilerini öğrenmek

 Çocukluk çağı baş-boyun yerleşimli neop-
lazilerin radyolojik özelliklerine göre ayırı-
cı tanısını yapabilmek

 Çocukluk çağında baş-boyun neoplazm-
larında radyolojik yöntemlerin tanı kapa-

sitelerini ve öncelikli kullanım sıralarını 
öğrenmek ve kısa çekim tekniği bilgisini 
öğrenmek

 Daha sık rastlanılan çocukluk çağı baş-bo-
yun neoplazmlarından olgu örneklerini 
görmek

“National Cancer Institute”e göre baş ve 
boyun maligniteleri tüm çocuk kanserlerinin 
%12’sini oluşturur [1]. Çocukluk çağında rast-
lanan tüm malign baş ve boyun kitleleri yarısı 
lenfomadır [2].

 ÇOCUKLARDA ORBİTAL 
 NEOPLAZMLARI 

 Retinoblastoma 

Çocukluk intraorbital solid kitlelerin en sık 
görülenidir. Unilateral veya bilateral olabilir. 
Bilateral olguların tümü genetik faktör taşır 
(RB-1 geninde 13q14 kromozomda mutasyon). 
Genetik tip grupta %5-15 oranda trilateral re-
tinoblastom izlenir. Trilateral retinablastomda 
bilateral retinablastoma ek olarak pineal gland-
da (pinealoblastoma) veya yakınında, sellar- 

suprasellar bölgede de tümör varlığı sözkonu-
sudur [3]. 

Fundoskopide görülen lezyona başta ultraso-
nografi (US) yapılır. US görünümü hiperekojen 
yumuşak doku kitlesidir. Kalsifikasyon, nekroz 
ve hemoraji varsa heterojen olur. Kalsifikasyon 
için Bilgisayarlı Tomografi (BT) kullanılsa da, 
Manyetik Renosans Görüntüleme (MRG) tes-
pit ve evreleme için daha öndedir (Resim 1). 
Retinablastoma da BT de “dens vitreus” hemo-
raji ile oluşan bir bulgudur. Ayrıca genetik yükü 
olan çocuklarda olası PNET veya malformas-
yonların, tümör uzanımının saptanması MRG 
da olasıdır. MRG de kontrast tutan lezyon yanı 
sıra invazyon olmadan anterior kompartman 
kontrastlanması gösterebilir [3]. Ayırıcı tanı-
da iris kökenli konjenital medüller epitelioma 
olup anterior kompartmanda yer alır [4]. Ayrı-
ca fakomatozlar ile birliktelik gösteren, retinal 
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veya optik diskte yerleşen, zamanla kalsifiye 
olabilen, T2A’da posterior fossada hipointens 
nodül şeklinde görülen hamartomalar da akıl-
da tutulmalıdır [2]. Çocuklarda nadir görülen 
Drusen [5] US’de hiperekojen odaklar, BT de 
bilateral optik sinir kalsifikasyonu, MRG’de 
optik disk protrüzyonu oluşturur [2].

Orbitada nadir olmayan hemanjiom ve veno-
lenfatik malformasyonlar görülebilir. Heman-
jiom T2 parlak ve içerdiği sinyalsiz alanlarla 
tanınır. Diğeri US de kan-sıvı seviyelenmesi 
olan multikistik özellikte olup kesitsel görün-

tülemede solid kısımda kontrastlanma ve flebo-
litler gösterir [2].

 Rabdomiyosarkom 

Yüksek maligniteye sahip olan tümörün, 2. 
sıklıkla yerleştiği yer orbita ve paranazal sinüs-
ler olup çocuklarda rastlanan sarkomaların en 
sık olanıdır (Resim 2). Orbita lezyonlarının % 
10’unu oluşturur. Doğumda da görülebilen er-
ken çocukluk tümörüdür. Sıklıkla görülen formu 
embrioyonel tip iken daha nadir form alveoler 
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Resim 1. A-D. Retinoblastoma: Solda intraoküler yumuşak doku kitlesi. (A) BT'de kalsifikasyon, (B) 
MRG'de T1A hafif hiperintens, (C) T2A vitreus içinde kalsifik odaklarda hipointens, diğer kısım izo-
intens, (D) kontrastlı  T1A'da belirgin kontrastlanma. 
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tiptir. T2A’ da yüksek sellülarite söz konusu 
ise hipointensdir. Ancak RMS izointens hatta 
hiperintens olabilir. Sellüler formlar BT’de hi-
perdenstir. Orta ve şiddetli kontrastlanması ile 
hemanjiomlarla karışabilir. Orta kranial fossaya 
uzanabilir [2, 6]. Orbital RMS’un ayırıcı tanısın-
da nöroblastom, lenfoma ve lösemide görülebi-
len metastatik kitleler düşünülür. Dermoid kist-
ler yağ içerikli kistik görünümdedir [2]. Önemli 
bir diğer orbital lezyon Langerhans Hücreli His-
tiositozdur (LHH). %80 kemik tutulumu olan, 
bunların %50’si baş ve boyunda gelişen LHH’un 
orbita tutulumu en sıktır. Sistemik hastalık son-

rası görülen, MRG de seviyelenmeler olabilen, 
güçlü kontrast tutan, orbital kemik veya kemik 
iliği kökenli yumuşak doku lezyonudur. Nörob-
lastom metastazı ile karışabilir. Keskin kenar 
ayırıcı bulgu olup periost reaksiyonu göstermez. 
RMS’dan ise agresif kemik destrüksiyonu gös-
termemesi ile ayrılır [2, 7]. 

 ÇOCUKLARDA BURUN VE 
 PARANAZAL SİNÜS NEOPLAZMLARI 

Tek taraflı, ostio-meatal kompleks tutulu-
mu gösteren, sinüsün tam obliterasyonuna yol 
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Resim 2. A-D. Orbitada rabdomiyosarkom: (A) BT'de sağ orbita medial duvarında kitle, (B) MR'ta T1A 
hipointens, (C) T2A hiperintens, (D) kontrastlı T1A'da yoğun kontrast tutulumu. (Dr. Handan Güler-
yüz’ün izniyle)
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açmış lezyonlarda kemik tutulumu olmasa da 
tümör düşünülmelidir. MRG’de RMS hipoin-
tens, izointens hatta hiperintens olabilir. Sellü-
ler formlar BT de hiperdenstir (Resim 3). Ke-
mik destrüksiyonu varsa daha çok RMS akla 
gelmelidir. Ancak fungal yangılar ve Wegener 
granulomatozunda da benzer görünüm izle-
nebilir. Benign tümörler destrüksiyondan çok 
kemikte incelme gibi yeniden şekillenmeye 
neden olur. MRG’de T2A hiperintensitesinde 
(sıvı gibi) daha çok benign patolojiler, malign 
tümörlerde ise intermediyet intensite ve ayırıcı 
tanıda çok önem taşıyan yoğun kontrastlanma 

görülmektedir. Çocuklarda nadir olan sinonasal 
tümörlerin benign olanları fibröz displazi, os-
sifiye fibrom, ektramedüller hematopoez, dev 
hücreli tümör gibi solid kemik tümörleri, nazo-
lakrimal duktus dakriosistoseli, nazal polipler 
iken malign lezyonlar lenfoma, lösemi, RMS, 
nazofarinks adenokarsinomu, osteosarkom ve 
metastazlardır [2, 8]. 

Yavaş büyüyen nazal polipler benign solid 
lezyon olup malign patolojilerden ayırt edilme-
lidir. Maksiller antrumdan koanaya uzanır. Ayı-
rıcı tanıda lenfoma, Wegener granülomatozu, 
nazal glioma, nazoorbital ensefalosel düşünül-
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Resim 3. A-D. Burun rabdomiyosarkomu: Burun sol kanadında kıkırdak destrüksiyonu oluşturan solid 
kitle. (A) BT'de hiperdens, MR'da (B) T1A hipointens, (C) T2A hafif hiper-izointens, (D) kontrastlı 
T1A' da silik kontrastlanma.
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melidir [9, 10]. Ayrıca superior nasal kavitede, 
nazal çatı yerleşimli estesionöroblastom akılda 
tutulmalıdır [11]. 

 ÇOCUKLARDA KULAK VE 
 TEMPORAL KEMİK NEOPLAZMLARI 

Çocuk grubunda görülen kulak ve temporal 
kemik tümörleri RMS, LHH, lenfoma, endo-
lenfatik kese tümörü, osteosarkom, egzositoz 
veya osteom, akustik şvannoma, hemanjioperi-
sitoma ve paragangliomadır [12]. LHH, BT’de 
nonspesifik olup yumuşak doku kısmı da olan, 

kemikte periost reaksiyonu eşlik etmeyen, iyi/
keskin sınırlı, litik lezyon şeklinde görülür. İnt-
rakranial tutulum için MRG endikasyonu taşır 
ve lenfoma ile karışabilir [12].

İnternal akustik kanal genişlemesi yapan 
ve santralde yerleşen bilateral akustik şvan-
nomanın nörofibromatoz Tip 2 ile ilişkisi 
mevcuttur (Resim 4). Bu formda %10 oran-
da maligniteye dönüşüm söz konusudur [13]. 
Jugulotimpanik paraganglia kökenli nöroend-
rokrin tümör olan paraganglioma da ayırıcı 
tanıdaki benign tümör olup temel ayırıcı yön-
tem MRG’dır [14].
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Resim 4. A-D. Bilateral Şvaannom: Bilateral internal akustik kanal santralinde, genişleme oluşturan 
solid tümör (NF Tip 2), (A) MR'da T1 hipointens, (B) T2 izointens, (C) kontrastlı aksiyel kesit, (D) kont-
rastlı koronal kesitte yoğun kontrastlanma.

A B
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 ÇOCUKLARDA BOYUN 
 NEOPLAZMLARI 

Tüm görüntüleme yöntemleri kullanılır. BT 
görüntülemede helikal aksiyel ince kesitlerde 
“split doz” uygulaması önerilmektedir. Split 
dozda, kontrast maddenin yarısı bolus olarak 
uygulanır. Üç dakika beklenir ve kalan kontrast 
madde verilir. Tarama ikinci yarım doz kontrast 
maddenin verilişi esnasında yapılmalıdır. Re-
format ve multiplanar görüntüler değerli olup 
ALARA prensibi benimsenmelidir [2]. 

 Rabdomiyosarkoma 

Tüm çocuk malignitelerinin %4-8’ini kapsa-
makta olan çocukluk çağının en sık karşılaşılan 
sarkomu olup 15 yaşın altında en sık rastlanan 
yumuşak doku tümörüdür. Yetişkinde az olan 
RMS çocukta birincil olarak baş boyun yerle-
şimlidir [15-17]. İlk dekatta ve adolesanda görül-
me sıklığı artar [2]. Tüm yaş gruplarında %40’ı 
baş boyunda görülür. Bunların çocuk olma oranı 
%90’dır. Tanı yaşı, yalnızca tümör invazyonu, 
metastaz olması, bölgesel lenf nodu tutulumu ve 
histopatolojik subtipinden bağımsızdır [15, 18]. 
RMS’un en sık yerleştiği alan 10 yaşına kadar 
mastikatör bölge ve orbita, adolesanda paranazal 
sinüslerdir [2]. Sendromlarla birlikte ve kokain, 
marihuana kullanan gebelerin çocuklarında gö-
rülebilir [19]. Baş boyun RMS’u parameninge-
al (orta kulak, nazal kavite, paranazal sinüsler, 
nazofarinks, infratemporal fossa), nonparame-
ningeal (skalp, parotis, oral kavite, orofarinks, 
hipofarinks, larinks, tiroid, paratiroid ve boyun) 
ve orbitaya ait olarak sınıflandırılır [20]. RMS 
sıklıkla sporadik iken, çalışmalarda P53 gen mu-
tasyonu bildirilmiştir [2, 21]. Genetik çalışmalar 
embriyonel, alveolar gibi subtiplerin ayrımında 
da kullanılmaktadır [19]. 

Agresif bir yumuşak doku tümörü olan 
RMS’da, BT’de yumuşak doku birlikteliğinde-
ki kemik yıkımı ve yeniden şekillenme başarıy-
la görülebilir [2]. Ancak kitle tanımı, uzanımı 
ve lokal yakın metastaz tespiti ve takipte MRG 
kullanılmalıdır. US lenf nodu, PET rezidüel 
tümör, kemik ve lenf nodu tutulumlarında ya-
rarlanılan yöntemlerdir. İlk tanı sırasında %15 

olguda uzak metastaz olduğu bildirmektedirler 
[19]. Kesitsel görüntülemede tümör iyi sınırlı, 
heterojen veya homojen, nekroze veya hemo-
rajik, kontrastlanması değişken özelliklerdedir; 
difüzyon MRG’de kısıtlama göstermektedir. 
RMS’un ayırıcı tanısında yer alan desmoid 
tümör, mandibula alveoler yüzünde yerleşme-
si, kemikte yeniden şekillenme ve periost re-
aksiyonu yapması ile ayrılır. Osteosarkom ve 
Ewing tümörü yumuşak doku komponentleri 
ile dikkat çekmelidir. Ayırıcı tanıda lenfoma, 
diğer sarkomlar, anjiofibrom olasılıkları için 
histopatolojik tanı gerekir [2]. 

 Lenfoma 

Hodgkin dışı lenfoma (HDL) tüm kanserlerin 
%4’ünü, çocukluk kanserlerinin %15’ini oluştu-
rur; çocuklardaki tüm malignitelerinin 3.sıklıkta 
görüleni, en sık rastlanan baş-boyun malignite-
sidir [2, 22-24]. Baş boyun lenfoması retrofaren-
geal doku, sinüs, orbita ve boyun lenf nodlarını 
tutar [25]. Hodgkin lenfoma %40, HDL %60 
oranında görülür [22]. B Hücreli lenfoma sinüs-
ler, orbita ve retrofarinksi etkiler. Burkitt lenfo-
ma mandibula ve boyun lenf nodlarında yerleş-
mekte olup Afrikalı çocuklarda sıktır ve Ebstein 
Barr virüsü ile yakın ilişkidedir [25]. Lenf nodu 
ve dalak tutulumuyla başlayan lenfoma çoğun-
lukla Hodgkin lenfomadır (Resim 5). HDL’nın 
ekstranodal tutulum sıktır [23]. Genetik çalışma-
lar uygun tedavi seçiminde rol oynamaktadırlar 
[2]. Görüntülemede yaygın nodal tutulum şek-
linde ya da orbita, retrofarinks ve sinüslerde sık 
olmak üzere yumuşak doku kitlesi olarak da kar-
şılaşılabilir [25]. HDL’da baş boyun ekstranodal 
tutulum %30 hastada görülür. Baş boyun dışın-
da tutulum olan hasta oranı HDL için %70’dir. 
HDL tiroid tutulumu da gösterebilir [2]. 

Tek başına veya konglemere olarak tutulan 
lenf nodları sonografik olarak kasa göre hipo-
ekojen ve homojen olup yuvarlık olmaları ile 
oval reaktif nodlarından ayrılırlar [25]. Malign 
lenf nodunda Doppler US de hilustaki damar-
larda yer değiştirme, aberran damar varlığı, 
subkapsüler damarlar ve avasküler odaklar 
malignite göstergesidir [2]. Bu özelliklere rağ-
men ayırım %100 yapılamayacağı için klinik 
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ve histopatolojik inceleme gerekebilir [24]. 
BT’de, tutulmuş lenf nodu-çevre yağ dokusu 
kenarı siliktir. Lenfoma lenf nodları, enfektif 
lenf nodları kadar şiddetli kontrast tutulumu 
göstermezler. MR da ise infiltre lenf nodu re-
aktif nodan daha hipointens ve homojendir. 
Ayırıcı tanıda lenfoproliferatif diğer hastalık ve 
metastatik lenf nodları vardır [2]. Ekstranodal 
lenfomada kemik yıkımı RMS’dan daha azdır 
ve kitlenin kontrast tutulumu RMS kadar şid-
detli değildir [25]. BT’de “yüzen diş görünü-
mü” Burkitt lenfoma için karakteristiktir fakat 
spesifik değildir. 

 Nazofarinks Karsinomu (NFK) 

Akdeniz ülkeleri, Çin ve güneydoğu Asya 
da sıktır. Tüm NFK olgularında insidensin art-
tiği ilk pik 10-20 yaştır [26]. Tüm NFK’ların 
%7,2’si 16 yaş altındadır [27]. Hastalığın etiyo-
lojisinde genotip ve enfeksiyon rol oynamakta-
dır [28]. 

Nazofaringeal karsinom genellikle nazofa-
rinks lateral duvarından Rossenmuller fossasını 
da içerecek şekilde oluşmaktadır (Resim 6). Me-
tastazları lenfatik drenaj yollarıyla internal jugu-
ler zincir, aksesuar spinal zincir ve retrofaringeal 
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Resim 5. A-D. Hodgkin Lenfoma: (A) kontrastlı BT aksiyel kesitte sağda büyümüş multipl lenf nodları, 
(B) aksiyel kesitte sağda konglemere lenf nodları, (C) koronal kesitte multipl lenf nodları, (D) sajital 
kesitte multipl lenf nodları.

A B

C D



bölgeye olur [28]. İlk tutulan lenf nodu bölgesi 
2 ve 5A bölgesidir. MR da hava yolu asimetrisi, 
tümör özellikleri ve lenf dağılımı değerlendirilir 
[29]. Sellüler yapısı nedeniyle lenfoid dokuya 
göre hipointenstir. Kemikde agresif destrüksi-
yon görülür. Görünüm karakteristikleri diğer ag-
resif neoplazmlardan ayırt edici değildir [2] 

 Juvenil Nazofarengeal Anjiofibroma 

Hipervasküler, benign ancak agresif bir tü-
mör olup görüntüleme, kanamalı biyopsi riski 
nedeniyle çok önemlidir. MR’da T2A’da sin-

yalsiz alanların varlığı agresif malign tümör-
lerden ayrımı sağlamaktadır. Yanı sıra BT’de 
tanımlanmış olan Holman Miller bulgusu da 
malign-benign ayrımında faktördür. JNA inf-
ratemporal fossa tutulumunda maksiller sinüs 
posterior duvarında, anteriora bombeleşme ve 
incelmeye yol açabilir, bu Holman Miller bul-
gusu olarak isimlendirilmiştir [30]. 

 Tiroid Karsinomu 

Gelişiminde genetik ve çevresel faktörler 
suçlanan, çoğunluğu benign olan çocukluk 

513Çocukluk Yaş Grubunda Baş-Boyun Kitleleri

Resim 6. A-D. Nazofarinks karsinomu: sol Rossenmüller fossayı doldurmuş, solid kitle. (A) MR'da T1A 
hafif hiperintens, (B) T2A hiperintens, (C) kontrastlı aksiyel ve (D) sagital kesitlerde yoğun kontrast-
lanma.

A B

C D



tiroid nodüllerinin, malign çıkma olasılığı ye-
tişkinlerden yüksektir [31]. US tümör tanımını 
ve bölgesel lenf nodlarının değerlendirilmesini 
sağlar [32]. US’de hipoekoik veya heterojen 
solid nodülün subkapsüler yerleşmesi, kontur 
düzensizliği, çevresel invazyon ve mikrokal-
sifikasyonlar malignite özellikleridir. Kalsi-
fikasyonlar primer kitlede ve metastastik lenf 
nodlarında da görülebilir (Resim 7). Malign 
nodüllerde artmış vaskülerizasyon Doppler US 
bulgusu olup lenfadenomegali eşlik edebilir 
[33, 34]. Carrias [35] özellikle 1 cm’den bü-
yük nodülün malign olabileceğini bildirmiştir. 
En sık rastlanan çocuk tiroid tümörü papiller 
karsinomdur [36]. 

 Tükürük Bezi Tümörleri 

Büyük çoğunluğu parotistedir. Yetişkinlerin 
aksine submandibüler tümörlerin çoğunluğu ve 
minör tükürük bezi tümörleri benigndir [37]. 
%35 oranıyla karşılaşılan malign tümörlerin en 
sık rastlanılanları mukoepidermoid karsinom 
ve asiner karsinom olup malign tümörlerin 
%60’ını oluştururlar [38]. Bu lezyonda birincil 
radyolojik tetkik US olup %90 benign-malign 
ayrımı yapabilmektedir. Çoğu yazarlar şüpheli 
malign lezyonlarda MR önermektedirler. Tanı-
yı biyopsi desteklemelidir. Mukoepidermoid 
karsinom US’de, düşük grade’li ise düzgün 

kenarlı, yüksek grade’li ise kötü sınırlı, hete-
rojen görünür, bu patoloji kaslara göre izodens 
nonspesifik görünümüyle, BT de malign-be-
nign ayrımında başarısızlığa yol açar. Ek ola-
rak malign-benign lezyon ayrımında MRG’nin 
de başarısının düşük olduğu bildirilmektedir 
[39]. Diğer bir malign lezyon olan asiner karsi-
nom, özellikle parotiste multifokal özellik gös-
terirken, spesifik olmayan radyolojik bulgulara 
sahiptir [40]. 

 Nöroblastom 

Baş-boyun tutulumu %5’tir [41]. Pelvisten 
servikale kadar sempatik zincirin olduğu her-
hangi bir yerde olabilir [42]. Kitle US’de, kom-
şu kas dokuya göre izo-hiperekoik, heterojen 
veya homojen olabilir. Saçılmış hiperekojen 
odaklar kalsifikasyonu gösterirken, Doppler 
ultrasonografide orta-belirgin artmış damarlan-
ma söz konusudur (Resim 8). Tümörün MR’da 
intraspinal uzanımının tanımlanması tedavi 
için önemlidir [41, 42]. Diğer nörinal tümör-
lerden ayrımı histopatolojik incelemeyle müm-
kündür [41]. 

 Boyun Metastatik Hastalığı 

Boyuna sıklıkla metastaz yapan maligniteler 
nöroblastom, rabdomiyosarkom, tiroid karsi-
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Resim 7. A, B. Papiller tiroid kanseri: Sağ lobda periferik kalsifikasyon gösteren nodül. (A) Kontrastsız 
BT aksiyel ve (B) sagital kesitte. 

A B
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Resim 8. A-E. Boyunda nöroblastom: Sağda in-
tervasküler yerleşimli solid kitle. (A) T1A hi-
pointens, (B) T2A hiperintens, (C) yağ baskılı 
kontrastlı aksiyel görüntüde yüksek heterojen 
kontrastlanma, (D) ultrasonografik punktat 
kalsifikasyon ve (E) Doppler ultrasonografik or-
ta-artmış vaskülerite gösteren kitle (Dr.Zeynep 
Yazıcı’nın izniyle)

C D

A B

E



nomu ve lösemidir. Metastaz lenf nodu ve/veya 
kemik metastazı olarak görülebilir. Hipoekoik, 
santral hilus silik ve konturu düzensiz metasta-
tik lenf nodlarında, papiller tiroid kanseri me-
tastazında saçılmış kalsifikasyon görülebilir. 
Doppler US’de periferik vasküler yapılar mev-
cuttur [41]. BT’de litik, permeatif kemik yıkı-
mı, spiküler periost reaksiyonu, kontrastlanan 
yumuşak doku komponenti, kemik metastazı 
bulgularıdır. BT’de kolaylıkla atlanabilen ke-
mik iliği infiltrasyonunu MR’da görmek müm-
kündür [2]. 

Ek olarak, çocukta benign boyun lezyonları-
nın çoğu kistiktir [24]. Ancak tiroglossal kist-
ten yetişkinlik döneminde karsinom oluşabilir. 
Özellikle kalsifikasyon gösteren solid nodül 
karsinomu düşündürmelidir [24]. Çocuklarda 
nadir görülen laringosel yetişkinlikte karsi-
nomla birlikte olabilir. Hava cebi şeklinde gö-
rülen lezyonda yumuşak doku kitlesinin varlığı 
maligniteyi düşündürmelidir. Kistik metasta-
tik lenf nodları da malignite bağlantılı boyun 
kistik lezyonu olarak akılda tutulmalıdır [24]. 
Von Recklinghausen hastalığı için tanı ölçütleri 
olan Pleksiform nörofibromatoz %15-30 ora-
nında malign dejenerasyon gösterir [42].

 Kaynaklar 

[1]. Chadha NK, Forte V. Pediatric head and neck malignancies. 
Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 17: 471-6. 
[CrossRef]

[2]. Robson Caroline D. (Neck) Neoplasia. In: Editor in 
chief Colay Brian D. Associate editors: Bates D Gre-
gory, Faerber Eric N, Schulman Marta-Hernanz, Kan J 
Herman, Lee Edward Y, Panigrahy Ashok,  Rigsby Cy-
nthia K. Caffey’s Pediatric Diagnostic Imaging. Phie-
delphia. Elsevier Saunders; 2013. V(1), Section 2, Part 
4, chapter 16. p.143-9. 

[3]. De Graaf P, Göricke S, Rodjan F, Galluzzi P, Maeder P, 
Castelijns JA, et al. Guidelines for imaging retinoblasto-
ma: imaging principles and MRI standardization. Pediat-
ric Radiol 2012; 42: 2-14. [CrossRef]

[4]. Verdijk RM. On the classification and grading of medullo-
epithelioma of the eye. Ocul Oncol Pathol 2016; 2: 190-3. 
[CrossRef]

[5]. Change MY, Pineles SL. Optic disk drusen in children. 
Surv Ophthalmol 2016; 61: 745-58. [CrossRef]

[6]. Jurdy L, Merks JH, Pieters BR, Mourits MP, Kloos RJ, 
Strackee SD, et al. Orbital rhabdomyosarcomas: A review. 
Saudi J Ophthalmol 2013; 27: 167-75. [CrossRef]

[7]. Vatansever M, Vatansever E, Dinç E, Sarı A, Kara  T. A rare 
cause of Proptosis in childhood: Langerhans Cell Histiocy-
tosis. Turk J Ophthalmol 2016; 46: 194-6. [CrossRef]

[8]. Ahmed A. Imaging of the pediatric paranasal sinuses. S 
Afr J Rad 2013; 17: 91-7. [CrossRef]

[9]. Pruna X, Ibañez JM, Serres X, Garriga V, Barber I, Vera J. 
Antrochoanal polyps in children: CT findings and differen-
tial diagnosis. Eur Radiol 2000; 10: 849-51. [CrossRef]

[10]. Rodriguez DP. Nose and Sinonasal Cavities. In: Editor in 
chief Colay Brian D. Associate editors: Bates D Gregory, 
Faerber Eric N, Schulman Marta-Hernanz-, Kan J Herman, 
Lee Edward Y, Panigrahy Ashok, Rigsby Cynthia K.. Caf-
fey’s Pediatric Diagnostic Imaging. Phiedelphia. Elsevier 
Saunders; 2013.V(1), Section 2, Part 2, chapter 8. p.69-86.  

[11]. Dublin AB, Bobinski M. Imaging characteristics of Olfa-
ctory Neuroblastoma (Esthesioneuroblastoma). J Neurol 
Surg B Skull Base 2016; 77: 1-5. [CrossRef]

[12]. Koral K. (Ear and Temporal Bone) Neoplasia. In: Editor 
in chief Colay Brian D. Associate editors: Bates D Gre-
gory, Faerber Eric N, Schulman Marta-Hernanz-, Kan J 
Herman, Lee Edward Y, Panigrahy Ashok, Rigsby Cy-
nthia K.. Caffey’s Pediatric Diagnostic Imaging. Phie-
delphia. Elsevier Saunders; 2013. V(1), Section 2, Part 3, 
chapter 12. p. 111-4. 

[13]. Holman MA, Schmitt WR, Carlson ML,  Driscoll CL, Be-
atty CW, Link MJ. Pediatric cerebellopontine angle and 
internal auditory canal tumors: clinical article. J Neuro-
surg Pediatr 2013; 12: 317-24. [CrossRef]

[14]. Garnier S, Réguerre Y, Orbach D, Brugières L, Kalfa N. 
Pediatric pheochromocytoma and paraganglioma: an up-
date. Bull Cancer 2014; 101: 966-75. 

[15]. Callender TA, Weber RS, Janjan N, Benjamin R, Zaher M, 
Wolf P et al. Rhabdomyosarcoma of the nose and parana-
sal sinuses in adults and children. Otolaryngol Head Neck 
Surg 1995; 112: 252-7. [CrossRef]

[16]. Nayar RC, Prudhomme F, Parise O Jr, Gandia D, Lubo-
inski B, Schwaab G. Rhabdomyosarcoma of the head and 
neck in adults: a study of 26 patients. Laryngoscope 1993; 
103: 1362-6. [CrossRef]

[17]. Sturgis EM, Potter BO. Sarcomas of the head and neck 
region. Curr Opin Oncol 2003; 15: 239-52. [CrossRef]

[18]. La Quaglia MP, Heller G, Ghavimi F, Casper ES, Vlamis V, 
Hajdu S et al. The effect of age at diagnosis on outcome in 
rhabdomyosarcoma. Cancer 1994; 73: 109-17. [CrossRef]

[19]. Radzikowska J, Kukwa W, Kukwa A, Czarnecka A, 
Krzeski A. Rhabdomyosarcoma of the head and neck 
in children. Contemp Oncol (Pozn) 2015; 19: 98-107. 
[CrossRef]

[20]. Dagher R, Helman L. Rhabdomyosarcoma: an overview. 
Oncologist 1999; 4: 34-44. 

[21]. Diller L, Sexsmith E, Gottlieb A, Li FP, Malkin D. Germ-
line p53 mutations are frequently detected in young 
children with rhabdomyosarcoma. J Clin Invest 1995; 
95:1606-11. [CrossRef]

[22]. Frampas E. Lymphomas: Basic points that radiologists 
should know. Diagn Interv Imaging 2013; 94: 131-44. 
[CrossRef]

516 Özkol M.
E

Ğ
İT

İC
İ 

N
O

K
TA

https://doi.org/10.1097/MOO.0b013e3283323893
https://doi.org/10.1007/s00247-011-2201-5
https://doi.org/10.1159/000443963
https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2016.03.007
https://doi.org/10.1016/j.sjopt.2013.06.004
https://doi.org/10.4274/tjo.50024
https://doi.org/10.4102/sajr.v17i3.273
https://doi.org/10.1007/s003300051017
https://doi.org/10.1055/s-0035-1564053
https://doi.org/10.3171/2013.6.PEDS1383
https://doi.org/10.1016/S0194-5998(95)70246-6
https://doi.org/10.1288/00005537-199312000-00008
https://doi.org/10.1097/00001622-200305000-00011
https://doi.org/10.1002/1097-0142(19940101)73:1<109::AID-CNCR2820730120>3.0.CO;2-S
https://doi.org/10.5114/wo.2015.49158
https://doi.org/10.1172/JCI117834
https://doi.org/10.1016/j.diii.2012.11.006


[23]. Toma P, Granata C, Rossi A, Garaventa A. Multimoda-
lity Imaging of Hodgkin Disease and Non Hodgkin ly-
mphomas in children. Radiographics 2007; 27: 1335-54. 
[CrossRef]

[24]. Siegel MJ, Head and Neck. In: Siegel MJ. Pediatric 
Sonography. Philadelphia: Fourth Edition, Lippincott 
Williams &Wilkins, a Wolters Kluwer business. 2011 
page:118-63.  

[25]. Wright NB. The Ear, the Nose and the Throat. Imaging 
Children. In: Carty Helen , Brunella Franchis, Stringer 
David A , Kao Simon CS. China; Elseiver Churchill Li-
vingstone; 2005. V(2) Section 14. p. 2137-69. 

[26]. Ayan I, Kaytan E, Ayan N. Childhood nasopharynge-
al carcinoma: from biology to treatment. Lancet Oncol 
2003; 4: 13-21.  [CrossRef]

[27]. Ayan I, Altun M. Nasopharengeal carcinoma in children: 
retrospective review of 50 patients. Int J Radiat Oncol 
Biol Phys 1996; 35: 485-92. [CrossRef]

[28]. Gonzalez-Motta A, Gonzalez G, Bermudez Y, Maldonado 
MC, Castaneda JM, Lopez D, et al. Pediatric Nasophary-
ngeal Cancer: Case Report and Review of the literature. 
Cureus 2016; 8: e497. [CrossRef]

[29]. Aktas E, Sahin B, Ciledag N, Arda KN, Caglar E, Ilhan 
IE. Magnetic Resonance imaging findings in childhood 
period Nazofarynx Cancer. Pol J Radiol 2015; 80: 555-
60.  [CrossRef]

[30]. Ikubor JE, Okolugbo NE, Okhaghu AL. Radiological fea-
tures of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. J West Afr 
Coll Surg 2013; 3: 84-91. 

[31]. Odabaşı Güneş S, Törel Ergür A. Çocukluk Çağı Tiroid 
Nodüllerine yaklaşım. Turk J Clin Lab 2016: 8: 70-5. 
[CrossRef]

[32]. Goldfarb M, Gondek SS, Sanchez Y, Lew JI. Clinic-based 
ultrasound can predict malignancy in pediatric thyroid no-
dules. Thyroid 2012; 22: 827-31. [CrossRef]

[33]. Niedziela M. Pathogenesis, diagnosis and management of 
thyroid nodules in children. Endocr Relat Cancer 2006; 
13: 427-53. [CrossRef]

[34]. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, Angelos P, Ben-
venga S, Cerutti JM,  et al. Management Guidelines for 

Children with Thyroid Nodules and Differentiated Thyro-
id Cancer. The American Thyroid Association Guidelines 
Task Force on Pediatric Thyroid Cancer. Thyroid 2015; 
25: 716-59. [CrossRef]

[35]. Corrias A, Mussa A, Baronio F, Arrigo T, Salerno M, 
Segni M, et al. Study Group for Thyroid diseases of Ita-
lian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetology 
(SIEDP/ISPED). Diagnostic features of thyroid nodules 
in pediatrics. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164: 714-9. 
[CrossRef] 

[36]. Ajackson H. Tyroid and Parathyroid. In: Editor in chief 
Brian D Colay. Associate editors: Bates D Gregory, Fa-
erber Eric N, Schulman Marta-Hernanz-, Kan J Herman, 
Lee Edward Y, Panigrahy Ashok, Rigsby Cynthia K.. Caf-
fey’s Pediatric Diagnostic Imaging. Phiedelphia. Elsevier 
Saunders; 2013. V(1), Section 2, Part 5, chapter 17. p. 
150-163. 

[37]. Bradley P, McClelland L, Mehta D. Paediatric salivary 
gland epithelial neoplasms. ORL J Otorhinolaryngol Relat 
Spec 2007; 69: 137-45. [CrossRef]

[38]. Garcia CJ, Flores PA, Arce JD, Chuaqui B, Schwartz DS. 
Ultrasonography in the study of salivary gland lesions in 
children. Pediatr Radiol 1998; 28: 418-25. [CrossRef]

[39]. Codina C. Imaging diagnosis of the salivary glands in 
childhood. Poster No.: C-0238 Type: Educational Exhi-
bit Authors: Codina Aroztegui C, Feliubadalo C. Duran, 
Novo I. Romero, Abadia A. Abu-Suboh, Palau P. Palana, 
Careda L. Esteba i Bech de; Congress: ECR 2013 January  
14-18 ; Strasbourg. 2013 page: 1-39. Ultrasound DOI: 
10.1594 / ecr2013/C-0238.  

[40]. Suh SI, Seol HY, Kim TK, Lee NJ, Kim JH, Kim KA et 
al. Acinic cell carcinoma of the head and neck: radiologic- 
pathologic correlation. J Comput Assist Tomogr. 2005; 
29: 121-6. [CrossRef]

[41]. Mittal MK, Malik A, Sureka B, Thukral BB. Cystic mas-
ses of neck: A pictorial review. Indian J Radiol Imaging 
2012; 22: 334-43. [CrossRef]

[42]. Çakmakçı H. Pediatrik baş boyun kitlelerinde radyoloji 
In: Pabuşçu Y, Örgüç İŞ. Baş Boyun Radyolojisi, İzmir: 
Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri; 2008. Sayfa. 185-9. 

517Çocukluk Yaş Grubunda Baş-Boyun Kitleleri

https://doi.org/10.1148/rg.275065157
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(03)00956-2
https://doi.org/10.1016/S0360-3016(96)80010-1
https://doi.org/10.7759/cureus.497
https://doi.org/10.12659/PJR.895315
https://doi.org/10.18663/tjcl.20974
https://doi.org/10.1089/thy.2011.0494
https://doi.org/10.1677/erc.1.00882
https://doi.org/10.1089/thy.2014.0460
https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2010.114
https://doi.org/10.1159/000099222
https://doi.org/10.1007/s002470050375
https://doi.org/10.1097/01.rct.0000150141.14113.ab
https://doi.org/10.4103/0971-3026.111488


Çocukluk Yaş Grubunda Baş-Boyun Kitleleri

Mine Özkol

Sayfa 506
Retinablastoma da BT de “dens vitreus” hemoraji ile oluşan bir bulgudur. Ayrıca genetik yükü olan ço-
cuklarda olası PNET veya malformasyonların,  tümör uzanımının saptanması MRG da olasıdır. MRG 
de kontrast tutan lezyon yanı sıra invazyon olmadan anterior kompartman kontrastlanması gösterebilir.

Sayfa 508
Orbital RMS’un ayırıcı tanısında nöroblastom, lenfoma ve lösemide görülebilen metastatik kitleler 
düşünülür. Dermoid kistler yağ içerikli kistik görünümdedir. Önemli bir diğer orbital lezyon Lan-
gerhans Hücreli Histiositozdur  (LHH). %80 kemik tutulumu olan, bunların %50’si baş ve boyunda 
gelişen LHH’un orbita tutulumu en sıktır. Sistemik hastalık sonrası görülen, MRG de seviyelen-
meler olabilen, güçlü kontrast tutan, orbital kemik veya kemik iliği kökenli yumuşak doku lezyo-
nudur. Nöroblastom metastazı ile karışabilir. Keskin kenar ayırıcı bulgu olup periost reaksiyonu 
göstermez. RMS’dan ise agresif kemik destrüksiyonu göstermemesi ile ayrılır.

Sayfa 511
Tek başına veya konglemere olarak tutulan lenf nodları sonografik olarak kasa göre hipoekojen 
ve homojen olup yuvarlık olmaları ile oval reaktif nodlarından ayrılırlar. Malign lenf nodunda 
Doppler US de hilustaki damarlarda yer değiştirme, aberran damar varlığı, subkapsüler damarlar 
ve avasküler odaklar malignite göstergesidir.

Sayfa 516
Çocukta benign boyun lezyonlarının çoğu kistiktir.  Ancak tiroglossal kistten yetişkinlik dönemin-
de karsinom oluşabilir. Özellikle kalsifikasyon gösteren solid nodül karsinomu düşündürmelidir. 
Çocuklarda nadir görülen laringosel yetişkinlikte karsinomla birlikte olabilir. Hava cebi şeklinde 
görülen lezyonda yumuşak doku kitlesinin varlığı maligniteyi düşündürmelidir.

Sayfa 509
Çocuklarda nadir olan sinonasal tümörlerin benign olanları fibröz displazi, ossifiye fibroma, ekt-
ramedüller hematopoez, dev hücreli tümör gibi solid kemik tümörleri, nazolakrimal duktus dakri-
osistoseli, nazal polipler iken malign lezyonlar lenfoma, lösemi, RMS, nazofarinks adenokarsino-
mu, osteosarkom ve metastazlardır.

518 Eğitici Nokta



1. Trilateral özellik hangisi için geçerlidir? 
a. Rabdomyosarkoma
b. Dermoid kist
c. Retinoblastoma
d. Estezianöroblastoma
e. Şvannoma

2. Hangisi orbital rabdomiyosarkom ayırıcı tanısında öncelikle düşünülmez?
a. Hemanjioma
b. Pleomorfik adenom
c. Lösemi metastazı
d. Nöroblastom metastazı
e. Lenfoma

3. Bilateral Şvannom hangisi ile ilişkilidir?
a. Nörofibromatoz Tip 1
b. Sturge Weber Sendromu
c. Tuberoskleroz
d. Nörofibromatoz Tip 2
e. Von Hippel Lindau Sendromu

4. Split Doz uygulamasının içermediği özellik hangisidir?
a. İntravenöz bolus bir uygulamadır.
b. Kontrast madde 2 basamakta verilir.
c. Kontrast madde her basamakta ½ oranında verilir.
d. BT için önerilmektedir.
e. İki basamak arası bekleme süresi 1 dakikadır.

5. Hangisi kanser potansiyeli taşır?
a. Tiroglossal kist
b. Antrokoanal polip
c. Mukosel
d. Juvenil nazofaringeal anjiofibrom
e. Kolesteatom

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