
Baş Boyun Neoplazilerinde Sağaltım 
Sonrası Değerlendirme 
Şafak Parlak , Ayça Akgöz Karaosmanoğlu 

 Baş boyun neoplazilerinde sağaltım sonra-
sı takipte kullanılan görüntüleme modali-
telerinin öğrenilmesi

 Tümör yanıtı ve nüks değerlendirme yapı-
labilmesi

 Cerrahi ve radyoterapi ile sağaltım sonrasında 
beklenen görüntüleme bulguları kavranması

 Cerrahi ve radyoterapiye bağlı olarak geli-
şebilecek komplikasyonların değerlendiri-
lebilmesi

 Giriş 

Baş boyun bölgesini ilgilendiren neoplastik 
hastalıkların sağaltımında günümüzde mul-
tidisipliner yaklaşım esastır; hastalığın tanı 
anındaki evresine göre cerrahi, radyoterapi ve 
kemoterapi seçeneklerinin değişik kombinas-
yonlarını içerebilmektedir. Sağaltım sonrasın-
da, primer neoplastik lezyona yönelik gerçek-
leştirilen çeşitli cerrahi rezeksiyon ve doku 
rekonstrüksiyon teknikleri, lenf nodu metastaz-
larına yönelik olarak uygulanan boyun diseksi-
yonu tipleri, eşlik edebilecek farklı radyoterapi 
teknikleri ve/veya konkomitan ve neoadjuvan 
kemoterapilere bağlı olarak görüntüleme bul-
gularının yorumlaması oldukça güç olabilmek-
tedir. Cerrahi teknik ve cerrahiye ikincil olarak 
gelişmiş skar dokusuna bağlı olarak değişmiş 
anatomi, ayrıca radyoterapi ile ilişkili olarak 
gelişen yumuşak doku ödemi, yangı ve fibroz; 
radyolojik değerlendirmeyi güçleştiren başlıca 

nedenlerdendir. Sağaltım sonrası görüntüleme 
takibinde, normalde izlenmesi beklenen cer-
rahi ve radyoterapi sonrası değişikliklerin bi-
linmesi oldukça önemlidir; bu bulguların olası 
nüks neoplastik hastalıktan ayırdedilmesi kritik 
önem taşımaktadır [1]. Sağaltım sonrası bekle-
nen olağan bulguların yanısıra, olası cerrahi ve 
radyoterapi ile ilişkili komplikasyonların sap-
tanması da sağaltım sonrası görüntülemenin bir 
başka amacı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Görüntüleme Yöntemleri 

Günümüzde baş boyun kanseri nedeniyle iz-
lenen hastalarda başlıca bilgisayarlı tomografi 
(BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) 
ve 2-floro-2-deoksi-D-glukoz (FDG) pozit-
ron emisyon tomografi (PET) BT (PET-BT) 
olmak üzere çeşitli görüntüleme yöntemleri 
kullanılmaktadır [2, 3]. BT hızlı görüntü eldesi 
nedeniyle bu hastaların izleminde sıklıkla ter-
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cih edilen yöntem olup, aynı sebepten dolayı 
hareket artefaktlarına daha az duyarlıdır. Öte 
yandan MR tetkiki uzun sürmesi nedeniyle, 
hareket, vasküler pulsasyon, hızlı nefes alıp 
verme ve sık yutkunma gibi artefaktlara daha 
duyarlıdır; öteyandan yüksek yumuşak doku 
kontrastı ile BT’ye üstünlük sağlamaktadır. Ay-
rıca, perinöral tümör yayılımı, dural tutulum ve 
intrakranyal uzanım en iyi MR ile değerlendi-
rilebilmekte olup, nazofarinks, sinonazal bölge 
ve kafa kaidesi tümörlerinin takibinde MR ter-
cih edilen tetkik yöntemi olmaktadır [3]. 

Cerrahi ve radyoterapi sonrasındaki doku de-
ğişiklikleri, nüks tümöral kitlelerin ayırdedile-
bilmesini sıklıkla güçleştirdiğinden, bu durum 
cerrahi, radyoterapi ve/veya kemoterapi ile 
sağaltım hemen sonrasında bazal görüntüleme 
ihtiyacını doğurmaktadır. Bazal elde olunacak 
bu tetkik sonraki takip tetkikler ile kıyaslama 
için referans tetkik görevi görecek olup, bazal 
tetkik ile kıyaslandığında boyutlarında artış 
izlenen bir kitle aksi ispat edilene kadar nüks 
hastalık olarak kabul edilmelidir [2]. Bazal 
tetkikin zamanlaması önemlidir Cerrahi ve/
veya radyoterapi ile ilişkili erken doku deği-
şikliklerinin gerileme gösterdiği bir dönemde 
elde olunmalı, ancak nüks hastalığın ortaya 
çıkmasına fırsat verecek kadar da geciktirilme-
melidir. Bazal tetkik için önerilen zamanlama 
literatürde değişkenlik göstermektedir [2, 4, 5], 
cerrahi ve/veya radyoterapiden sonra 4-8 hafta 
veya 3 ay sonrasında gerçekleştirilmesi öne-
rilmektedir. Baş boyun kanserlerinde nüks ve 
mortalitelerin çoğunluğu ilk sağaltımdan 2-3 
yıl sonrası dönem içerisinde gerçekleştiğinden, 
bu ilk 2-3 yıllık dönemde 3-4 ayda bir olacak 
şekilde sık takip yapılması önemlidir [2, 5].

Sağaltım sonrasında dokuda BT veya MR gibi 
kesitsel görüntüleme yöntemleri ile farkedilebi-
lecek herhangi bir yapısal-hacimsel değişiklik-
ten önce, çeşitli fizyolojik ve metabolik değişik-
likler meydana gelebilir. Dolayısıyla özellikle 
sağaltım sonrasındaki erken dönemde kesitsel 
görüntüleme yöntemleri ile tümör cevabı doğru 
şekilde değerlendirilemeyebilir [6]. Tek foton 
emisyon BT (SPECT) ve PET-BT gibi nükleer 
tıp tetkikleri kanser dokularının yüksek metabo-
lik aktivitelerine dayanarak nüks hastalığı tespit 

edebilmektedir [1]. FDG PET-BT baş boyun 
kanserlerinin sağaltım sonrası takibinde primer 
tümöral bölgede veya lenf nodlarında nüks has-
talık tanısında duyarlılığı oldukça yüksek bir tet-
kik olarak karşımıza çıkmaktadır [4, 5, 7].Ancak, 
radyoterapiden hemen sonraki ilk 3 ay içerisin-
de radyoterapi ile ilişkili inflamasyonun yoğun 
olması nedeniyle, bu dönemde gerçekleştirilen 
PET-BT tetkiklerinde yanlış pozitiflik oranı yük-
sektir [7, 8]. Bu dönem sonrasında PET-BT’nin 
özgüllüğü artış göstermektedir. Ancak, yine de 
inflamatuar tutulumun devam edebileceği göz 
önüne alındığında pozitif bir PET-BT sonucu 
mutlaka kesitsel radyolojik görüntüleme bulgu-
ları, klinik bulgular ile korrele edilmeli, gerekir-
se doku tanısına gidilmelidir [7, 9]. Sağaltımı 
takip eden 3 ay sonrasında PET-BT’nin negatif 
öngörü değeri de oldukça yüksektir. PET’in dü-
şük uzaysal çözünürlüğüne bağlı olarak nadiren 
yanlış negatif sonuçlar elde edilebilmektedir [9]. 
PET-BT baş-boyun bölgesi, toraks, abdomen ve 
pelvisi içeren bir tetkik olması nedeniyle, ayrıca 
lenf nodu metazları ve uzak metastazların sap-
tanmasında ve baş boyun kanserli hastalarda eş 
zamanlı veya farklı zamanlarda ortaya çıkabile-
cek ikinci primer tümörlerin tespitinde de olduk-
ça önemli bir rol oynamaktadır. Larinks kanserli 
hastalarda akciğerde, hipofarinks kanserli hasta-
larda da özefagus düzeyinde ikinci primer tümör 
görülebilmektedir [5].

MR’da Difüzyon ağırlıklı görüntüleme 
(DAG) dokuları hücre yoğunluğu, hücre bü-
tünlüğü gibi mikroyapısal özelliklerine göre 
karakterize edebilen, dokular içerisindeki hüc-
relerarası mesafedeki su protonlarının difüzyo-
nuna dayanarak farklı dokular arasında görüntü 
kontrastı oluşturan bir tekniktir [4]. DAG’nin 
baş boyun kanserlerinin sağaltım sonrası taki-
binde tümör yanıtı ve nüks değerlendirmede, 
tümörün cerrahi ve/veya radyoterapi ile ilişkili 
değişikliklerden ayrımında faydalı bir araç ol-
duğu anlaşılmıştır [4, 10].

Ultrasonografi (USG) baş boyun kanserlerin-
de BT ve MR gibi rutin olarak takipte kullanıl-
mamakla birlikte, özellikle lenf nodu metastazı 
şüphesi varlığında ince iğne aspirasyon biop-
sisi ile birlikte kullanıldığında oldukça faydalı 
olabilmektedir [5, 11, 12].
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 Sağaltım Sonrası Beklenen 
 Görüntüleme Bulguları 

 Cerrahi sonrası beklenen 
 görüntüleme bulguları 

Küratif amaçlı cerrahi rezeksiyon, cerrahi sı-
nırları tümör açısından negatif elde edebilmek 
amacıyla genellikle geniş lokal eksizyon gerek-
tirmektedir [1]. Cerrahi doku defektlerini kapat-
mak için çeşitli tipte doku flepleri geliştirilmiştir. 
Flep vücudun bir kısmından diğer bir kısmına re-
konstrüksiyon amaçlı olarak transfer edilen doku 
olup, cerrahi sonrasında koruyucu, kozmetik ve/
veya fonksiyonel düzeltme sağlamaktadır [13]. 

Temel olarak lokal flep, pediküllü flep ve ser-
best flep olmak üzere üç tip rekonstrüksiyon 
flebi mevcuttur [1]. Lokal flep ile rekonstrük-
siyonda komşu dokunun pozisyonu değiştirilir, 
bu şekilde defekt kapatılır. Pediküllü flep do-
kusunun kendi orijinal arteriyel ve venöz do-
laşımını taşıyan bir pedikülü bulunmaktadır; 
flebin getirildiği donör dokunun rotasyonu ile 
defektin kapatılması sağlanır. Son olarak, ser-
best flep tekniğinde taşınan flep dokusu mik-
rovasküler cerrahi teknikler ile cerrahi doku 
defektine anostomoz edilir ve lokal damarlar 
tarafından beslenmesi sağlanır.

Baş boyun bölgesinde radyal önkol flebi, il-
yak krest flebi, fibula serbest flebi ve jejunal 
serbest flep gibi serbest flepler kullanılmakta-
dır (Resim 1).

Pediküllü fleplerin yerleştirilmesi serbest 
fleplere göre daha kolaydır. Baş boyun bölge-
sinde en sık kullanılan pediküllü flep pektoralis 
majör flebidir (Resim 1) [9]. Pediküllü flepler 
kendi damarları ile beslendiği için önceden 
radyoterapi almış bölgelerde de rekonstrüksi-
yon için kullanılabilmektedir. 

Miyokütanöz flepler ilk yerleştirildiklerin-
de kas ile benzer yumuşak doku dansitesi ve 
intensitesinde izlenirler. Ancak, bu flepler za-
manla denervasyon atrofisi göstererek, hacim 
kaybına uğrarlar ve kas dokusu yağlı replas-
man gösterir. Miyokütanöz flepler farklı dere-
celerde kontrast tutulumu gösterebilirler [14]. 

Lenf nodlarının metastatik tutulumuna yö-
nelik olarak radikal boyun diseksiyonu, mo-

difiye radikal boyun diseksiyonu ve selektif 
boyun diseksiyonu olmak üzere üç tip boyun 
diseksiyonu tekniği mevcuttur [1, 2]. Radikal 
boyun diseksiyonunda ipsilateral taraftaki tüm 
lenf nodları (level 1-5), sternokleidomastoid 
(SKM) kas, internal jugüler ven (İJV), subman-
dibüler bez ve spinal aksesuar siniri içerecek 
şekilde tamamen çıkarılır. Modifiye radikal bo-
yun diseksiyonu radikal boyun diseksiyonuna 
benzer olmakla birlikte, SKM kası, İJV, sub-
mandibüler bez ve spinal aksesuar sinirden biri 
veya daha fazlasının korunumu söz konusudur 
(Resim 2). Selektif boyun diseksiyonu fonksi-
yonel ve kozmetik açıdan önemli yapıların ko-
runduğu bir boyun diseksiyonu tipi olup, sınırlı 
grup lenf nodlarının tutulduğu veya tutulma 
potansiyeli olan durumlarda uygulanmaktadır.

BT ve MR’da geçirilmiş boyun diseksiyo-
nunun temel bulgusu servikal lenf nodları ile 
birlikte çıkarılmış lenf nodlarını çevreleyen do-
kuların yokluğudur (Resim 3).

 Radyoterapi sonrası beklenen 
 görüntüleme bulguları 

Radyoterapi sonrasında BT ve MR tetkikle-
rinde izlenebilen bulgular, verilen kümülatif 
radyasyon dozuna, radyoterapi verilen doku-
nun hacmine ve radyoterapinin sonlanmasın-
dan itibaren geçen zamana göre değişiklik gös-
termektedir [9]. 

Radyoterapi sonrasında erken dönemde rad-
yasyonun neden olduğu akut inflamatuar reak-
siyon ile ilişkili olarak cilt ve platismada ka-
lınlaşma, subkütan dokuda retikülasyon artışı, 
retrofaringeal mesafede ödem ve sıvı birikimi, 
majör tükürük bezlerinde kontrastlanma artışı, 
faringeal ve laringeal mukozal yüzlerde ödeme 
bağlı kalınlaşma ve mukozal kontrastlanma ar-
tışı görülebilir (Resim 4).Bu değişiklikler rad-
yoterapinin tamamlanmasından itibaren ilk bir-
kaç ay içerisinde en belirgin olarak izlenmekle 
birlikte, 12-18 aya kadar sebat edebilir [13]. 

Radyoterapi sonrasında geç dönemde majör 
tükürük bezlerinde atrofi ve hacim kaybı ve 
daha geç dönemde yağlı infiltrasyon şeklinde 
kendini gösteren kronik sialadenit izlenebilir 
(Resim 4) [13, 15]. Ayrıca, lenfatik doku hem 
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lenf nodlarını hem de Waldeyer halkasını etki-
leyebilecek şekilde atrofiye uğrayabilir [9]. 

 Tümör Cevabı ve Nüks Değerlendirme 

Tümöral nüks, primer bölgede en sık olarak 
cerrahi kavite içerisinde veya cerrahi sınırlar 

boyunca görülmektedir. BT’de nüks tümör cer-
rahi kavite içerisinde veya rezeksiyon sınırları 
boyunca progresif olarak boyut artışı gösteren 
ekspansil kitle şeklinde bulgu vermektedir; bü-
yük boyutlu rekürren tümörlerde kemik veya 
kıkırdak erozyonu izlenebilmektedir [3]. Flep 
yerleştirilmiş hastalarda nüks hastalık, BT’de 

Resim 1. A-D. Mandibulaya invaze sol retromolar trigon yerleşimli tümörü bulunan hastanın tümör 
rezeksiyonu, parsiyel mandibülektomi sonrası BT görüntülerinde mandibülektomi lojuna cerrahi 
plaka ve vidalarla fikse edilmiş fibula serbest flebi izleniyor (A, oklar).Hipofarinks karsinomlu bir 
başka hastada koronal yağ baskılı kontrast sonrası MR görüntülerde total larinjektomi, proksimal 
özefajektomi sonrası yerleştirilmiş serbest jejunal flep görülmekte (B, kısa oklar).Dil ve ağız tabanı 
sağ yarısında kitlesi bulunan bir başka hastada aksiyel ve koronal T1A ağırlıklı (T1A) MR görüntüler-
de (C, D oklar) cerrahi sonrası onarımın boyun sağ yarısında izlenen pektoralis majör pediküllü flebi 
ile gerçekleştirilmiş olduğu izlenmekte
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flep derinindeki yumuşak dokularda progre-
sif kalınlaşma şeklinde kendini belli edebilir. 
BT’de nüks tümörün kontrastlanması değişken 
olmakla birlikte, dansitesi kas dokusuna ben-
zerdir [1]. BT’de şüphelenilen bir lezyonun 

dansitesi kas dokusuna kıyasla daha düşükse, 
tümör dokusundan ziyade büyük olasılıkla öde-
mi temsil etmekte olduğunu düşündürmelidir.
MR’da nüks tümörü telkin eden bulgular gittik-
çe büyüyen, kontrastlanma gösteren, infiltratif 
özellikte, T1A görüntülerde orta intensitede, 
T2A görüntülerde ise orta-yüksek intensite-
de kitle şeklindedir [3]. Doku retraksiyonu ile 
birlikte T2A görüntülerde sinyal intensitesinde 
azalma ise fibrozisi işaret eder (Resim 5) [16]. 
Bazen erken dönemde fibroz, düzensiz sınırlı 
kontrastlanma gösteren yumuşak doku kitlesi 
şeklinde izlenebilir ki bu yumuşak doku lezyo-
nu vaskülerize skar dokusu olarak adlandırıl-
maktadır ve BT ve konvansiyonel morfolojik 
MR ile nüks tümörden ayrımı son derece güç-
tür [1, 2]. PET-BT’de de bu skar dokusu art-
mış aktivite gösterebilir ve nüks tümörü taklit 
edebilir [2]. DAG postoperatif değişiklikler ve 
radyoterapi ile ilişkili fibrozun tümör dokusun-
dan ayrımında oldukça faydalıdır. Vaskülerize 
skar dokusunun tümörden ayırdedebilmesini 
sağlayabilir [1]. DAG’de rezidü ya da nüks tü-
mörün hücreden yoğun oluşu ile ilişkili olarak 
yüksek sinyal intensitesinde izlenmekte olup, 
apparent diffusion coefficient (ADC) harita-
sında ise düşük ADC değerleri göstermektedir. 
Aksine, cerrahi ve/veya radyoterapi ile ilişkili 
ödem, inflamasyon, nekroz ve fibroz artmış in-
tersitisyel boşluk ve nispeten düşük hücre yo-
ğunluğuna bağlı olarak yüksek ADC değerleri 
göstermektedir.Tümöral ve tümör-dışı dokula-
rın bu şekilde birbirinden ayırdedilmesi müm-
kün olabilmektedir (Resim 5, 6) [1, 17]. Ayrıca 
DAG, sağaltım için ilk aşamada radyoterapi ve 
kemoterapi kombinasyonu kullanılan hastalar-
da sağaltıma tümörün yanıtının öngörülmesi 
ve sağaltıma dirençli hastaların erken tespit 
edilebilmesi açısından da potansiyel taşımak-
tadır. Özellikle sağaltım devam ederken erken 
dönemde DAG ile takip görüntüleme yapılan 
hastalardan tümörü nispeten daha düşük ADC 
azalması gösterenlerin kemoradyoterapiye ye-
terli derecede yanıt vermedikleri görülmüştür 
[18]. 

Değişik bölgeleri tutan baş boyun kan-
serlerinde sıklıkla belli servikal lenf nod-
larına metastaz görülmekte olup, bu nodal 
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Resim 2. Dil karsinomu nedeniyle sol parsiyel 
glossektomi ve modifiye radikal boyun diseksi-
yonu yapılmış hastanın BT tetkikinde solda SKM 
kası ve İJV izlenmiyor

Resim 3. Dil karsinomu olan hastada sol parsi-
yel glossektomi ve sol level 2-5 selektif boyun 
diseksiyonu yapıldıktan sonra elde olunmuş BT 
görüntülerinde solda SKM kası medialinde nor-
malde izlenmesi beklenen yağ dokusu ve mili-
metrik lenf nodları izlenmiyor (kısa oklar)
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metastaz paternlerinin bilinmesi metastatik 
tutulumların erken farkedilebilmesi açısından 
oldukça faydalıdır. Lenf nodunda boyut artışı, 
yuvarlak konfigürasyon, iç yapısında hetero-
jenite-nekroz, düzensiz sınırlar gibi bulgular 
konvansiyonel morfolojik BT ve MR tetkikle-
rinde metastatik tutulum açısından şüphe uyan-
dıran bulgulardandır. Primer tümör bölgesinde 
olduğu gibi, nodal tutulum değerlendirmesinde 
de DAG faydalıdır. Metastatik lenf nodlarında 
da rölatif düşük ADC değerleri ölçülmektedir 
[19]. Ayrıca, PET-BT de lenf nodu tutulumla-
rının değerlendirilmesi açısından oldukça yük-
sek duyarlılığa sahip bir tetkiktir [7].

Perinöral tümör yayılımı, nüks hastalığın bir 
formu olup, en iyi MR ile değerlendirilebil-
mektedir. Ancak granülasyon ve skar dokusu 

da yağ planlarını oblitere ederek, kafa tabanı 
foramenleri düzeyinde yumuşak doku infiltras-
yonuna neden olabileceğinden bu hastalarda 
yorum yaparken dikkatli olunmalı ve eski ta-
rihli tetkikler ile kıyaslama yaparak değişiklik-
lerin natürüne karar vermeye çalışılmalıdır [1]. 

 Sağaltım Sonrası Gelişebilen 
 Komplikasyonlar 

 Cerrahi ile ilişkili komplikasyonlar 

Çoğu cerrahi ile ilişkili komplikasyon sağal-
tım sonrasında erken dönemde ortaya çıkmak-
tadır. Sıklıkla görüntülemeye gerek kalmadan 
klinik olarak bu komplikasyonların üstesinden 
gelinmektedir. Bu komplikasyonlar arasında 
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Resim 4. A-F. Solda ventriküler bant ve vokal kordu tutan, paraglottik yağ mesafesini infiltre etmiş 
epiglot laringeal yüzüne uzanan larinks kitlesi tanı anındaki BT (A, uzun oklar) tetkikinde izlen-
mekte. Kemoradyoterapi sonrasındaki takip BT tetkikinde (B, C) kitlenin kaybolmuş olduğu, epiglot 
(B’de kısa oklar) ve ariepiglottik katlantılar (C’de kısa oklar) düzeyinde diffüz mukozal-submukozal 
ödem ile uyumlu kalınlaşma ve hafif lineer mukozal kontrastlanma artışı görülüyor. 1 ay sonraki 
takip MR tetkikinde yağ baskılı T2A görüntülerde (D, E), retrofaringeyal ödem (D’de uzun oklar), su-
bmandibüler bezler ve çevresinde ödem lehine sinyal artışı (D’de kısa oklar), vokal kordlarda ödem 
lehine T2 sinyal artışı (E’de uzun oklar) ve boyun anteriorunda cilt cilt altı dokuda ödem ile uyumlu 
sinyal değişiklikleri (E’de kısa oklar) izlenmekte. 1 yıl sonraki takip MR tetkikinde yağ baskılı T2A 
görüntülerde (F) bilateral submandibüler bezlerdeki T2 sinyal artışının kaybolduğu ve hacim kaybı 
ortaya çıktığı görülmekte (F’de oklar)
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yara yeri infeksiyonu, abse, fistül, flep nekrozu, 
hematom, şilöz fistül ve seröz retansiyon sayı-
labilir (Resim 7)[20]. 

 Radyoterapi ile ilişkili 
 komplikasyonlar 

Radyoterapinin cilt ve mukozal reaksiyonlar 
gibi akut etkileri radyoterapi sırasında ve he-
men sonrasında ortaya çıkar ve zamanla kendi-
liğinden yatışır.

Doku nekrozu radyoterapinin nadir, geç bir 
komplikasyonu olup, genellikle radyoterapi son-
landıktan aylar yıllar sonra gelişir. Mukoza, yu-
muşak dokular, kıkırdak ve kemik etkilenebilir, 
birden fazla doku tipi aynı anda tutulabilir [9]. 

Mukoza nekrozu ciddi ağrıya neden olarak 
hastanın çiğneme ve yutma fonksiyonlarını 
etkileyen, nadir izlenen ancak önemli bir geç 
komplikasyondur [21]. Çoğu hastada kendili-

ğinden iyileşir ancak iyileşmesi 6 ay veya daha 
uzun sürebilir. BT ve MR’da mukoza nekro-
zu, ülserasyonun da eşlik edebileceği mukozal 
kontrastlanma kaybı şeklinde bulgu verir [21]. 
Özellikle BT’de lezyon komşuluğunda izlene-
bilen hava habbecikleri doku nekrozu açısın-
dan şüphe uyandırmalıdır.

Laringeal nekroz nadir bir komplikasyon 
olup, yaklaşık %1 oranında görülür [13]. En 
sık olarak radyoterapi sonlandıktan yaklaşık 
12 ay sonra izlenir. Bu dönem aynı zamanda 
laringeal tümör nükslerinin de sık izlendiği bir 
dönemdir. İkisi birlikte aynı anda ortaya çıka-
bilir. Laringeyal kıkırdaklar normalde radyas-
yon hasarına oldukça dirençlidir [22]. Ancak, 
kıkırdak dokusunun esas olarak beslenmesini 
sağlayan perikondrium tabakasının bütünlü-
ğü geçirilmiş biopsi veya tümör infiltrasyonu 
gibi nedenlerle bozulduğunda, kıkırdak hem 
infeksiyonlara hem de radyasyon hasarına du-
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Resim 5. A-F. Ağız tabanı ve dil kökünde skuamöz hücreli karsinom kitlesi bulunan hastanın tanı anın-
daki MR tetkikinde (A-C), kitlesi T2A görüntülerde orta-hafif yüksek intensitede (A’da oklar) olup, 
oldukça yoğun kontrast tutulumu göstermekte (B’de oklar), DAG'de ADC haritasında ise kitleye 
denk gelen kesimde difüzyon kısıtlılığı (C’de oklar) mevcut. Kemoradyoterapi sonrasında 6.ay takip 
MR tetkikinde (D-F) kitlenin kaybolmuş olduğu, kitlenin önceden yer aldığı kesimde doku retrak-
siyonu, yaklaşık ekstrinsik dil kasları seviyesindeT2 intensitesinde fibroz lehine kayıp (D’de oklar) 
görülmekte, kontrastlanmada (E) ve difüzyon kısıtlılığında (F) kaybolma izleniyor.  
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yarlı hale gelir [9]. Görüntülemede laringeal 
ağırlıklı endolaringeal ancak egzolaringeal de 
olabilecek yumuşak doku şişliği, kıkırdakları 
çevreleyen ödem ve bazen küçük hava hab-
becikleri görülebilir. Etkilenen kıkırdaklarda, 
özellikle krikoid kıkırdak etkileniminde daha 
tipik olarak görülebilen skleroz, kıkırdak frag-
mantasyonu izlenebilir (Resim 8) [9, 13, 15]. 
Fragmantasyon varlığına karar verirken dikkat-
li yorum yapılmalıdır çünkü larinks kıkırdak-
ları normalde değişken derecede ossifikasyon 
göstermeleri nedeniyle fragmante bir görünü-
mü taklit edebilirler [15]. 

Osteoradyonekroz radyoterapiye bağlı olarak 
gelişen nadir bir komplikasyon olup, insidansı 
baş boyun bölgesinde yaklaşık %0,4’tür. Ancak 
bazı çalışmalarda bu değer %22’ye kadar yük-
sek bir orana çıkabilmektedir [13]. Baş boyun 
bölgesinde mandibula osteoradyonekrozdan en 

sık etkilenen kemiktir. Mandibüla osteoradyo-
nekrozu tanımında literatürde bir miktar fark-
lılıklar olmakla birlikte, en kabul gören tanım, 
radyoterapi sonrasında kemikte devitalizasyon 
ve kemiğin komşu cilt veya mukoza düzeyin-
de ekspozisyonu ve bu durumun herhangi bir 
iyileşme olmaksızın en az 3 ay devam etmesi 
şeklindedir [23]. Oluşma olasılığı en fazla rad-
yoterapiden 6-12 ay sonrasında olmakla birlik-
te, daha geç dönemde de görülebilir.

Mandibüla osteoradyonekrozu BT’de korti-
kal yıkım-devamlılıkta kayıp, sekestrum oluşu-
mu ve trabekülasyon kaybı şeklinde bulgu verir 
(Resim 9) [1, 13]. MR’da normal kemik iliği 
sinyal kaybı ve kortikal yıkım izlenir. Patolojik 
kırık, eşlik eden yumuşak doku kalınlaşması 
veya fistül oluşumu görülebilir. Bu tariflenen 
bulgular nüks tümörü taklit edebilmekle birlik-
te, kortikal defekt ve fragmantasyonların pri-
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Resim 6. A-F. Sağda vokal kord, ventriküler bant ve laringeyal ventrikülü tutan, paraglottik mesafeyi 
infiltre etmiş skuamoz hücreli karsinom kitlesinin tanı anındaki BT tetkikinde (A) sağ vokal kord 
düzeyindeki bileşeni izleniyor (A’da beyaz yıldız). Altı ay sonraki takip MR tetkikinde (B-F) kitlenin 
kaybolmuş olduğu, sağ vokal kordda hacim kaybı geliştiği, T2A görüntülerde (B), kitlenin önceden 
bulunduğu kesimde sağ paraglottik yağ mesafesi düzeyinde fibroz lehine sinyal kaybı görülmekte 
(B’de beyaz yıldız). Sağ vokal kord düzeyinde kontrast tutulumu mevcut (D’de siyah yıldız), DAG (E) 
görüntüler ve ADC (F) haritası değerlendirildiğinde bu lokalizasyonda rezidü-rekürren kitleyi dü-
şündürür difüzyon kısıtlılığı izlenmemekte, bulgular tedavi ile ilişkili değişiklikler lehine. 
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mer tümör bölgesinden uzakta izlenmesi osteo-
radyonekroz tanısında yardımcı olabilir [9, 13].

Mandibula dışında, kafa tabanında, temporal 
kemikte, maksilla ve hiyoid kemikte de osteo-
radyonekroz görülebilir.

Radyoterapi ile ilişkili vaskülopati baş boyun 
bölgesinde radyoterapi sonrasında genellik-
le hızlanmış ateroskleroz şeklinde bulgu verir 
[1]. Karotid arterin veya internal jugüler venin 
trombozu da izlenebilir. Radyoterapi ile ilişkili 
aterosklerozu genel aterosklerotik hastalıktan 
ayırdetmek mümkün olmamakla birlikte, rad-
yoterapi ile ilişkili aterosklerozda sıklıkla karo-
tid arterin uzun bir segmentini etkileyen bilate-
ral tutulum izlenir [22]. Radyoterapi sonrasında 
nadir bir komplikasyon olarak internal karotid 
arterde psödoanevrizma gelişebilir [24].

Radyasyon ile ilişkili beyin nekrozu kafa ta-
banı düzeyinde veya kafa tabanına yakın yerle-
şimli tümörlerin radyoterapisi sonrasında kom-
şu beyin parankiminin etkilenimine bağlı olarak 
ortaya çıkabilir [1]. Genellikle radyoterapiden 
sonraki 2 yıl içerisinde ortaya çıkar, daha geç 
dönemlerde de görülebilir. En sık olarak nazo-
farinks karsinomlarının radyoterapi ile sağaltımı 
sonrasında, temporal lobların medial ve inferior 
kesimlerinde izlenir, insidansı %3 olarak bildi-
rilmiştir [25]. Görüntülemede serebral ödemin 
eşlik ettiği sıklıkla çevresel boyanan nekrotik 
görünümlü lezyonlar izlenir [1, 13]. Duyarlılığa 
dayalı görüntülemede mikrohemorrajik deği-
şiklikler görülebilir. Baş boyun bölgesi kanseri 
olan özellikle nazofarinks karsinomlu hastalarda 
serebral radyasyon nekrozunu ayırdetmek, tem-
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Resim 7. A-E. Larinks karsinomu nedeniyle total larinjektomi ve sol modifiye radikal boyun diseksiyo-
nu yapılmış hastanın 7. ay takip BT tetkikinde (A) solda internal ve eksternal karotid arterlerin he-
men posterolateral komşuluğunda, ince lineer periferik kontrastlanan, santrali hipodens görünüm 
izlenmekte (A’da oklar). Hemen 1 ay sonraki takip MR tetkikinde yağ baskılı T2A görüntülerde (B), 
bu görünümün çeperinde kronik hematom lehine hemosiderin birikimine ikincil sinyal kaybı görül-
mekte (B’de oklar), ayrıca aksiyel DAG’de, ADC haritasında, bu kesime denk gelen lokalizasyonda, 
kolaylaşmış difüzyon mevcut (C’de siyah yıldız). Papiller tiroid karsinomu nedeniyle tiroidektomi 
ve sol selektif boyun diseksiyonu yapılmış bir başka hastanın cerrahi sonrası erken dönemde yara 
yerinden şilöz vasıfta akıntısı mevcut, 1.ay takip BT tetkikinde koronal (D) ve aksiyel (E) plan görün-
tülerde sol mezyal supraklaviküler bölgede belirgin kontrastlanması bulunmayan şilöz lenfosel ile 
uyumlu kistik görünüm izlenmekte (D ve E’de oklar). 
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poral lobların sıklıkla etkilenmesi, 2/3 oranında 
bilateral oluşu ve görüntüleme bulguları nede-
niyle nispeten çok zor olmamaktadır [15]. An-
cak, görüntüleme bulgularının ayırıcı tanısında 
tümöral nüks-yayılım ve abse de yer almaktadır. 
Şüphede kalınan durumlarda DAG, MR spekt-
roskopi ve PET-BT faydalı olabilir. 

Radyoterapi ile ilişkili neoplazi gelişimi 
oldukça nadirdir. İntrakranyal bölgede, rad-
yoterapi ile ilişkili olarak ortaya çıkan en sık 
neoplazi menenjiomdur. Baş boyun bölge-
sinde ise radyoterapi ile ilişkili olarak en sık 
sarkomlar (osteosarkom, malign fibröz his-
tositom, kondrosarkom, iğsi hücreli sarkom, 

Resim 8. A, B. Larinks karsinomu nedeniyle geçirilmiş sağ parsiyel larinjektomi ve radyoterapi sonrası 
15.ay takip BT tetkikinde (A, B) radyoterapi ile ilişkili kondronekroz lehine sol aritenoid kıkırdakta yeni 
gelişmiş skleroz (A’da kısa ok), krikoid kıkırdak lateral kesimlerinde daha belirgin olmak üzere krikoid 
kıkırdakta ve tiroid kıkırdak sağ laminasında skleroz (A ve B’de oklar), krikoid kıkırdakta hafif kortikal 
fragmantasyon ve posterior kesiminde demineralizasyon-rezorpsiyon (B’de kesintili ok) izlenmekte.

A B

Resim 9. A, B. 6 yıl önce dil kökü karsinomu nedeniyle cerrahi ve kemoradyoterapi öyküsü bulunan has-
tanın sol alt çenede şişlik, ağızda yara şikayetleri ile çekilen BT tetkikinde (A, B) mandibula gövde sol 
yarısında osteoradyonekroz lehine diploik mesafede trabekülasyon kaybı (A’da siyah yıldız), özellikle 
dış kortekste kortikal destrüksiyon (A’da kısa oklar), sekestrumu temsil edebilecek milimetrik kemik 
fragmanları (A’da uzun ok) ve eşlik eden yumuşak doku şişliği (B’de oklar) izlenmekte.

A B
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anjiyosarkom) ve skuamöz hücreli karsinom 
bildirilmiştir [1, 15].

 Sonuç 

Baş boyun kanserli hastaların radyolojik ta-
kibinde tümör yanıtı ve nüks değerlendirme-
sinin doğru bir şekilde yapılabilmesi, sağaltım 
seçeneklerinin beklenen görüntüleme bulgula-
rının ve olası gelişebilecek komplikasyonların 
iyi bilinmesini gerektirmektedir. 
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Baş Boyun Neoplazilerinde Sağaltım Sonrası 
Değerlendirme 
Şafak Parlak, Ayça Akgöz Karaosmanoğlu

Sayfa 522
BT ve MR’da geçirilmiş boyun diseksiyonunun temel bulgusu servikal lenf nodları ile birlikte 
çıkarılmış lenf nodlarını çevreleyen dokuların yokluğudur.

Sayfa 521
Ayrıca, perinöral tümör yayılımı, dural tutulum ve intrakranyal uzanım en iyi MR ile değerlendi-
rilebilmekte olup, nazofarinks, sinonazal bölge ve kafa kaidesi tümörlerinin takibinde MR tercih 
edilen tetkik yöntemi olmaktadır.

Sayfa 522
Radyoterapi sonrasında erken dönemde radyasyonun neden olduğu akut inflamatuar reaksiyon ile 
ilişkili olarak cilt ve platismada kalınlaşma, subkütan dokuda retikülasyon artışı, retrofaringeal 
mesafede ödem ve sıvı birikimi, majör tükürük bezlerinde kontrastlanma artışı, faringeal ve larin-
geal mukozal yüzlerde ödeme bağlı kalınlaşma ve mukozal kontrastlanma artışı görülebilir.

Sayfa 524
MR’da nüks tümörü telkin eden bulgular gittikçe büyüyen, kontrastlanma gösteren, infiltratif özel-
likte, T1A görüntülerde orta intensitede, T2A görüntülerde ise orta-yüksek intensitede kitle şek-
lindedir. Doku retraksiyonu ile birlikte T2A görüntülerde sinyal intensitesinde azalma ise fibrozisi 
işaret eder.

Sayfa 527
Mandibüla osteoradyonekrozu BT’de kortikal yıkım-devamlılıkta kayıp, sekestrum oluşumu ve 
trabekülasyon kaybı şeklinde bulgu verir. MR’da normal kemik iliği sinyal kaybı ve kortikal yıkım 
izlenir. Patolojik kırık, eşlik eden yumuşak doku kalınlaşması veya fistül oluşumu görülebilir.

531Eğitici Nokta



1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Kafa tabanı tümörleri takibinde BT tercih edilen görüntüleme yöntemidir.
b. Bazal görüntüleme sağaltımdan 1-2 hafta sonra elde olunmalıdır.
c. PET-BT’de sağaltımdan ilk 3 ay sonrasında yanlış pozitiflik oranı yüksektir.
d. BT MR’ye oranla hareket artefaktlarına daha duyarlıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi serbest flep değildir?
a. Pektoralis majör flebi
b. Radyal önkol flebi
c. Jejunal flep
d. Fibula flebi

3. Aşağıdakilerden hangisinin radyoterapi sonrasında erken dönemde görülmesi beklenmez?
a. Subkütan dokuda retikülasyon artışı
b. Retrofaringeal mesafede ödem
c. Majör tükrük bezlerinde atrofi
d. Faringeal ve laringeal mukozal yüzlerde ödem

4. Radyoterapi ile ilişkili osteoradyonekroz baş boyun bölgesinde en sık hangi kemikte izlenir?
a. Maksilla
b. Mandibula
c. Kafa tabanı
d. Hyoid

5. Radyoterapi ile ilişkili neoplaziler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Oluşumu için belirli bir latent sürenin geçmiş olması gerekmektedir.
b. Primer kitleden farklı bir histolojik yapıya sahiptir.
c. Sarkomlar radyoterapi ile ilişkili olarak gelişebilir.
d. Radyoterapi alanı sınırları dışında görülebilir.

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

Baş Boyun Neoplazilerinde Sağaltım Sonrası 
Değerlendirme 
Şafak Parlak, Ayça Akgöz Karaosmanoğlu
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