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Özet
Lökokori retinanın normal kırmızı 
reflesinin sarımsı ya da grimsi bir renkle 
yer değiştirdiği durumdur. 
Retinoblastoma çocuklarda lökokorinin 
en yaygın nedenidir, bunu persistan 
fötal damarlanma ve Coats hastalığı 
izler. Bu patolojilerin klinik ve 
görüntülemeye ilişkin belirtileri ile ayırıcı 
tanı özellikleri değerlendirilmiştir.

Giriş
Lökokori ya da kedi gözü, beyaz veya 
açık renkli intraoküler retrolental bir 
anomaliden (kitle, membran, retina 
dekolmanı ya da retinal depo hastalığı) 
kaynaklanan beyaz, pembe-beyaz ya da 
sarı-beyaz refledir; gözbebeğinden 
gözlemciye gelen ışığı geri yansıtır 
(Resim 1).

1 MR taramalarının, fetüsler ve iki yaş altı 
bebekler için güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. 
İlgili hekim, MR görüntülemenin diğer 
görüntüleme prosedürlerine kıyasla faydalarını 
değerlendirmelidir.

Lökokori çocukluk çağının en sık 
rastlanan intraoküler tümörüdür ve 
büyük ölçüde malign seyreden primer 
bir retinal kanser olan retinoblastomanın 
(RB) en yaygın görülen belirtisidir. 
Lökokori ile kendini gösteren intraoküler 
lezyonlar genellikle oftalmoskopide 
tanınıyor; bununla birlikte RB ile bunu 
taklit eden diğer benign lezyonların 
(‘psödoretinoblastoma’ olarak anılır) 
tespiti ve ayırt edilmesi güç olabiliyor. 
(1-6) Bu nedenle görüntüleme süreci 
ayırıcı tanıda kritik bir rol oynayabiliyor.

Çocuklarda lökokorinin en sık rastlanan 
nedeni olan RB’ye ilaveten, ikinci ve 
üçüncü en sık görülen durumlar sırasıyla 
persistan fetal damarlanma (PFV) ve 
Coats hastalığı (CD) oluyor.

Yöntemler
Kurumumuzda lökokorili çocuklara 
uygulanan rutin görüntüleme protokolü 
yaklaşık 1 saat sürüyor. Lökokorili 
hastalarımız her bir göz için baş coil’i ve 
yüzey coil’i (çap 4 cm) olan 1.5 T 
sistemde inceleniyor; protokolde pre-
kontrast T1, T2 ağırlıklı (transaksiyal) 
ince kesit (≤ 2mm) yer alıyor.

Orbita coil’leriyle elde edilen T1 ağırlıklı 
sekansların ölçülen vokselleri 0,43 x 0,3 
x 2 mm’dir (TR 312 ms, TE 15 ms, FOV 
75 baz/faz rezolüsyon 256/80). Turbo 
spin eko (TSE) 3B T2 ağırlıklı görüntüler 
(TR 750 ms, TE 112 ms, FOV 170, baz/
faz rezolüsyon 256/100, kesit genişliği 
0,7 mm) ise 0,7 x 0,7 x 0,7’lik izotropik 
voksellere sahip bulunuyor. Gradyan-eko 
(GRE) free precession sekansların (TR 47 
ms, TE 20 ms, FOV 180, baz/faz 
rezolüsyon 384/93, kesit genişliği 1 mm) 
vokselleri ise 0,6 x 0,5 x 1 mm oluyor.

Yakın geçmişte GRE 3B T2 ağırlıklı 
görüntülemenin yerini, aynı kesit 
kalınlığı ile 0,7 x 0,5 x 1 mm’lik 
voksellerin (TR 46, TE 38, FOV 100, baz/
faz rezolüsyon 192/75) söz konusu 
olduğu suseptibilite ağırlıklı 
görüntüleme aldı. Orbita incelemesinde 
difüzyon ağırlıklı sekanslar (DWI)(TR 
3200, TE100, FOV 100, baz/faz 
rezolüsyon 192/100, voksel boyutu 1,2 x 
1,2 x 2,6 mm) ve yağ satürasyonunun 
olmadığı kontrast sonrası T1 ağırlıklı 
(sajital oblik ve transaksiyal, gadoterik 
asit (Dotarem, Guerbet, Fransa)) 
sekanslar da oluşturuldu. Volümetrik 
görüntüleme elde etmek ve tümörün 
orbital yayılımını daha iyi 
değerlendirmek için VIBE (Volumetric 
Inter-polated Breathhold Examination) 
görüntüleri de (TR 9,14, TE 4,39, FOV 75 
mm, 2 ortalama, baz/faz rezolüsyon 
256/75, voksel boyutu 0,4 x 0,3 x 1 mm) 
kullanıldı. Dinamik Kontrastlı (DCE) 
görüntüler erken, orta ve geç fazlarda 
kontrast tutulumunu değerlendirmek 
için uygulandı. Kafa görüntülemesine 
pre-kontrast sajital T2 ve T2 ağırlıklı 
transaksiyal PD, T2 ağırlıklı (kesit kalınlığı 
≤ 4 mm) ve standart baş coil’i 
kullanılarak yapılan, tüm beynin post-
kontrast 3B manyetizasyonla hazırlanmış 

1 Sol gözde lökokori
1
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hızlı gradyan eko (MPRAGE) sekansları 
da (TR 2070 ms, TE 3,52 ms, kesit 
kalınlığı 1 mm, FOV 109 mm, baz/faz 
rezolüsyon 384/75) dahil edildi.

Çocukların hepsine, incelemeler 
sırasında hareket artefaktlarını en aza 
indirmek üzere derin sedasyon 
uygulandı.

Retinoblastoma
RB nöroektodermal hücrelerden 
(retinanın nükleer tabakası) 
kaynaklanan, oldukça malign bir primer 
retinal tümördür. Nadir görülmekle 
birlikte, çocukluk çağının en sık rastlanan 
intraoküler tümörü olarak tanımlanıyor. 
RB insidansı 1:17000 ila 1:24000 canlı 
doğum aralığında değişkenlik gösteriyor. 
(7) Çoğu hastada dört yaşından önce 
ortaya çıkıyor (medyan görülme yaşı tek 
taraflı olgularda 24 ay, iki taraflı 
olgularda ise 12 ay) (8), ancak hastaların 
%30 ila 40’ında RB1 geninde germline 
mutasyonu bulunuyor ve multifokal, 
bilateral hastalıkla birlikte daha erken bir 
yaşta ortaya çıkıyor. (9) RB’nin genetik 
formunun görüldüğü hastalarda pineal 
veya suprasellar bölgede primer 
intrakraniyal nöroektodermal tümör 
gelişme riski daha yüksek oluyor ve 
sıklıkla “trilateral retino-blastoma” 
şeklinde adlandırılan bir durum olarak 
kötü bir prognozla seyrediyor. (10-13)

Retinoblastoma, lokal kür ve eksternal 
radyoterapi (EBT) tedavisi uygulanan 
görüş yetisi açısından prognoz 
oluşturmak üzere Reese ve Ellsworth 
tarafından (14) beş grupta 
sınıflandırılmıştı. Çok daha yakın bir 
geçmişte ise kemoterapinin uygulandığı 
klinik çalışmalara yönelik olarak 
intraoküler RB (ABC) için uluslararası bir 
sınıflama oluşturuldu. (15) (Tablo 1,2)

RB’nin gelişme paterni retinadan vitröze 
endofitik, subretinal boşluğa eksofitik ve 
karışık olabilirken, retina boyunca düz 
infiltrasyonun söz konusu olduğu diffüz 
patern (diffüz infiltratif retinoblastoma 
ya da DIRB olarak adlandırılır) yaygın 
görülmüyor. (16)

Normalden daha küçük bir gözde RB 
gelişimi nadir bir durum değil, ancak 
bunun mikro-oftalmik gözlerde ortaya 
çıkmasına, göz küresinin büzüştüğü 
olgular (phthisi bulbi) dışında son derece 
seyrek rastlanıyor.

Tablo 1: 
Reese-Ellsworth sınıflandırması

Grup 5 (gözün kurtarılması [ya da korunması] açısından hiç uygun değil)

1A: 4 disk çapından (DD) daha küçük, ekvator 1B’de ya da arkasında tek tümör: hepsi 
ekvatorda ya da arkasında konumlanmış 4 DD’den daha küçük birden çok tümör

1B: 4DD’den küçük, tümü ekvator ya da arkasında konumlanmış birden çok tümör

Grup 2 (gözün kurtarılması [ya da korunması] açısından uygun)

2A: 4 ila 10 DD boyutunda, ekvatorda ya da arkasında konumlanmış tek tümör

2B: En az biri 4 ila 100 boyutunda olmak üzere, tümü ekvator ya da arkasında 
konumlanmış birden çok tümör

Grup 3 (gözün kurtarılması [ya da korunması] şüpheli)

3A: ekvatorun önündeki herhangi bir tümör

3B: ekvatorun arkasında yer alan, 10 DD’den büyük tek bir tümör

Grup 4 (gözün kurtarılması [ya da korunması] açısından uygun değil)

4A: bazıları 10 DD’den büyük birden çok tümör

4B: anteriyor konumda (gözün ön tarafına doğru) ora serrataya (retinanın ön kenarı) 
genişleyen herhangi bir tümör

Grup 5 (gözün kurtarılması [ya da korunması] açısından hiç uygun değil)

5A: retinanın yarısından fazlasını tutan tümörler

5B: vitröz tohumlanma (tümörlerin gözü dolduran jelatinöz maddeye yayılımı)

Tablo 2: 
Uluslararası retinoblastoma sınıflandırması

Grup Alt grup Hızlı referans Spesifik özellikler

A A Küçük tümör Boyutu < 3 mm retinoblastoma

B B Daha büyük 
tümör

Boyutu < 3 mm retinoblastoma

Makula Maküler retinoblastoma lokasyonu 
(foveolaya < 3 mm mesafede)

jukstapapiller Jukstapapiller retinoblastoma lokasyonu 
(diske < 1,5 mm mesafede)

Subretinal sıvı Berrak subretinal sıvı, sınırdan >3 mm mesafede

C Fokal tohumlar Retinoblastoma ve

C1 Retinoblastomadan < 3 mm mesafede subretinal tohumlar

C2 Retinoblastomadan < 3 mm mesafede vitröz tohumlar

C3 Retinoblastomadan < 3 mm mesafede subretinal ve 
vitröz tohumlar

D Diffüz tohumlar Retinoblastoma ve

D1 Retinoblastomadan > 3 mm mesafede subretinal tohumlar

D2 Retinoblastomadan > 3 mm mesafede vitröz tohumlar

D3 Retinoblastomadan > 3 mm mesafede subretinal ve 
vitröz tohumlar

E E Yaygın 
retinoblastoma

Göz küresinin >%50’sini kaplayan yaygın retinoblastoma 
ya da neovasküler glokom

Ön kamarada, vitröz ya da subretinal boşlukta 
hemorajiden kaynaklanan opak media

Postlaminar optik sinir, koroid (2 mm) sklera, orbita, ön 
kamaraya yayılım
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RB tanısı genellikle oftalmoskopiyle 
konuyor (genel anestezi altında). RB’nin 
görece alışılmış oftalmoskopik 
görünümü, vitröze çıkıntı yapan, bir ya 
da daha fazla sayıda, pembe-beyazımsı 
tümördür (Resim 2); kalsifikasyonlar ve 
hipertrofik besleyici damarlarla orta-
büyük boyutlu kitlelerde daha sık 
karşılaşılıyor (Resim 3,4).

İntratümoral kalsifikasyon ve/veya tümör 
tohumlanması, oftalmoskopik RB tanısını 
ilave olarak destekliyor. Tümöral kitle 
gelişimi retina dekolmanı (Resim 5), 
koroidal ve/veya optik sinir infiltrasyonu, 
silyer cisim tutulumu ve anteriyor 
segment yayılımı ile sonuçlanabiliyor.

Retina dekolmanı ve vitröz 
tohumlanmayla ilişkili olsun ya da 
olmasın, sıklıkla kalsifikasyonla birlikte 
izlenen soliter veya birden çok 
intraoküler kitle, ultrasonla (US) 
kolaylıkla görülebiliyor. Özellikle A-scan 
US’de tümör yüksek internal reflektivite 
sergiliyor ve normal orbital paternin 
hızla zayıfladığı izleniyor; diğer taraftan 
B-scan US’de yüksek reflektif ekolar ve 
değişken derecede kalsifikasyonun 
(gölgelenme) izlendiği yuvarlak ya da 
düzensiz bir kitle görülüyor (Resim 6). 
Ultrason biyomikroskopisi (UBM) gözün 
anteriyor segmentinin mikroskobik 
çözünürlükte in vivo analizini mümkün 
kılarak anterior retina, silyer bölge ve 
anterior segmentin duyarlı ve 
tekrarlanabilir görüntülenmesini sağlıyor 
ve ilerlemiş hastalık sürecinin, 
anteriordan ora serrataya daha iyi 
evrelendirilmesine imkan tanıyor. (17)

Vitröz opasiteler, subretinal sıvı ve retina 
dekolmanı mevcut olduğunda karmaşık 
intraoküler ara yüzeylerin varlığı 

2 Oftalmoskopide gözlenen beyazımsı 
intraoküler kitle.

3 Yüzeyel kalsifikasyonlar (oklar).

4 Büyük bir retinoblastomadaki 
besleyici damarlar.

5 Büllöz total retina dekolmanı.

2

3

4

5

6 Gölgelenmeyle birlikte izlenen 
büyük hiperekojenik kitle.

6

oftalmoskopi ve US’yi sınırlayabiliyor; 
tümörün optik sinire yayılımını 
değerlendirmede son derece kısıtlı 
kalabiliyor ve MR görüntüleme ile 
karşılaştırıldığında oküler duvar ve 
ekstraoküler boşluğu tespit 
edemeyebiliyor. (18-22) 

Öte yandan, üç boyutlu US ile 
ekstraskleral yayılım ve optik sinir 
tutulumu, daha önce mevcut olmayan 
özgün oblik ve koronal kesitlerle ayrıntılı 
olarak incelenebiliyor, ancak 
gölgelenme, bu tekniğin güvenilirliğini 
büyük ölçüde azaltabiliyor. (23)

Oküler koherans tomografi (OCT) çapraz 
kesitli retina anatomisinin, yaklaşık 10 
mm’ye varan aksiyal rezolüsyonla 
değerlendirilmesi açısından önemli bir 
araç oluyor. Koroid ve sklera gibi daha 
derin dokular görüntülenebiliyor. OCT 
incelemeleri RB yönetim sürecinde 
uygun bir şekilde kullanılıyor. (24-26) 
OCT’de, RB optik açıdan yoğun bir 
görünüme sahiptir. İntralezyonal 
kalsifikasyon daha yüksek internal 
reflektiviteye (geri saçılma) ve daha 
yoğun bir gölgelenmeye neden 
olabiliyor. Normal retinal yapının retinal 
kitleye ani dönüşümü söz konusu oluyor. 
OCT ayrıca RB tedavisini takiben görme 
kaybına ilişkin gerekçelerin izlenmesi 
açısından da kullanışlı bir test 
konumunda bulunuyor. (24) Bununla 
birlikte, güncel klinik OCT platformlarıyla 
RB’li küçük çocuklarda sedasyon 
yapılmaksızın başarılı bir görüntüleme 
son derece güç oluyor.

Göz MRG’sini standardize etmek üzere, 
Avrupa Retinoblastoma Görüntüleme 
Grubu (ERIC) Kılavuzu yakın bir tarihte 
yayınlandı. (27)

MRG, hem T1 hem de T2 ağırlıklı 
görüntülerde genellikle hiperintens 
anormallikler oluşturan PFV ve CD’yi 
RB’den ayırt etmekte kullanılabilen ve 
T1-ağırlıklı sekanslarda hafif hiperintens, 
T2-ağırlıklı sekanslarda ise hipointens 
izlenen lezyonları ortaya koyuyor (Resim 
7-8). Kalsifikasyon RB’nin en önemli ayırt 
edici özelliğidir. RB’lerin büyük 
çoğunluğu kalsifikasyonlarla birlikte 
nodüler görünüyor. RB dışındaki az 
sayıdaki patolojik durumda genç 
çocuklarda kalsiyum depozitleri 
görülüyor. Bunlar; kolobomatöz kistlerle 
birlikte ya da tek başına görülen 
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7 Kitle, T1-ağırlıklı görüntü üzerinde 
hafif hiperintens.

10 Gradyan-eko 3B T2-ağırlıklı görüntü 
üzerinde kalsifikasyonlarla uyumlu 
intratümoral sinyal boşlukları.

9 Kontrastlı BT tarama kısmen kalsifiye 
sağ göz kitlesindeki kontrastlanmayı 
gösteriyor.

7

8 Kitle, T2-ağırlıklı görüntü üzerinde 
hipointens.

11 MR’de sinyal boşlukları arasındaki 
uyuşma (sol taraf) ve ex vivo BT taramada 
hiperdensiteler.

12 Suseptibilite ağırlıklı görüntü (SWI) 
kalsifikasyonlarla uyumlu sinyal 
boşluklarının dokümantasyonunu 
iyileştiriyor.

13 Kitlenin orta derecede 
kontrastlandığını gösteren, kontrast 
uygulaması sonrası T1-ağırlıklı görüntü.

8

9

10

11

12

13

mikropitalmoz, koristoma ve 
sitomegalovirüs (CMV) endoftalmitidir. 
(28-29) Üç yaşından büyük çocuklarda 
retinal astrositom, prematüre retinopati 
(ROP), toksokariyazis, medulloepitelioma 
ve optik sinir druseni gibi çeşitli ilave 
lezyonlarda kalsifikasyon mevcut 
olabiliyor ve bunlar RB görünümünü 
taklit edebiliyor. RB’nin yaygın BT 
görünümü hafif ila orta düzeyde 
hiperdens bir lezyon görünümüdür; bu 
görünüm sıklıkla kalsifikasyonlarla 
birlikte seyrediyor ve kontrast 
uygulamasını takiben orta ila belirgin 
kontrastlanma söz konusu oluyor (Resim 
9). Hastaları iyonize radyasyona maruz 
bırakmamak için protokolümüze 
intraoküler tümörlerin 
değerlendirilmesine yönelik BT’yi dahil 
etmedik. Yüksek rezolüsyonlu gradyan-
eko T2-ağırlıklı sekans, kalsifikasyonların 
tespit edilmesine dair umut vaat eden 
sonuçlar ortaya koydu. (30) (Resim 10) 
(30) oftalmoskopi, US ve MRG’den elde 
edilen veriler bir araya getirildiğinde MT 
üzerinde saptanan hiçbir kalsifikasyonun 
gözden kaçmadığını gösterdi. Daha 
yakın geçmişte ise, gradyan-eko 
T2-ağırlıklı sekanslar üzerinde 
kalsifikasyonlara işaret eden sinyal 
yoğunluk boşlukları ex-vivo yüksek 
rezolüsyonlu BT ile karşılaştırıldı: yüksek 
rezolüsyonlu BT üzerinde görünür olan 
tüm kalsifikasyonlar MRG üzerinde sinyal 
yoğunluk boşluklarıyla eşleştirilebildi. 
(31)(Resim 11) İntratümoral 
kalsifikasyonları tespit etmeye yönelik 
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suseptibilite ağırlıklı görüntülemenin 
duyarlılığı halihazırda değerlendiriliyor 
(Resim 12). 

Tümör intravenöz gadolinium kontrast 
maddesiyle değişken bir biçimde 
kontrastlanıyor (Resim 13).

Diffüz infiltran, RB (DIRB) RB’nin nadir 
görülen bir formudur; sık rastlanan tek 
taraflı formundan genellikle daha ileri 
bir yaşta ortaya çıkıyor ve sıklıkla erkek 
çocuklarda görülüyor. İstikrarlı bir 
biçimde tek taraflı ve sporadik olarak 
bildiriliyor. (32-34) Pseudo-inflamasyon 
yaygın bir belirti oluyor (%24 vs klasik 
formda yalnızca %6); buna karşın 
kalsifikasyonlar gibi (histolojide 
olguların %14,3’ü) lökokori de görece 
nadir görülüyor (%24 vs klasik formda 
%63) (33). Klinik muayenede psödo-
hipopiyon, olguların %59’unda 
gözlemlenen hatırlatıcı bir belirtidir 
(32). MR görüntülerinde, T1 ağırlıklı 
sekanslarda görece yüksek sinyal 
yoğunluklu, T2-ağırlıklı sekanslarda ise 
düşük sinyal yoğunluklu ve orta 
düzeyde kontrast tutulumlu eksofitik bir 
kitle olarak görülüyor. Ayrılmış retinal 
yaprakçıklar olası kontrast tutulumu ile 
birlikte diffüz biçimde kalınlaşmış, 
düzensiz ve lokal olarak nodüler 
görünüyor. (32-34) (Resim 14)

RB agresif bir biçimde hareket ediyor, 
farklı yayılım şekilleri kullanıyor; ancak 
tümör erken teşhis edildiğinde hastaların 
beklenen yaşam süresi çok uzun oluyor. 
Gözü korumaya yönelik tedavide son 
yıllarda önemli gelişmeler kaydediliyor. 
(35-38)

Sonuç olarak daha fazla sayıda çocuk 
histopatolojik konfirmasyon ve daha da 
önemlisi hastalığın yayılması ve 
prognoza yönelik risk faktörleri 
belirlenmeksizin tedavi ediliyor.

RB’de optik sinirin tutulumu oldukça 
yaygın görülen bir durumdur. Bu 
noktadan itibaren neoplastik hücreler 
subaraknoid boşluğa ulaşmak ya da 
intrakraniyal optik yollara yayılmak için 
piayı bozabiliyor. Optik sinir diskinde 
(koroidoretinal kompleks) normal 
doğrusal kontrastlanmanın 
engellenmesi, prelaminar optik sinir 
yayılımının olduğu bulgusunu 
destekliyor. (39-41) (Resim 15) 
Postlaminar sinir invazyonu distal sinirde 

anormal kontrast tutulumunun 
(kontrastlanma çap olarak ≥ 2 mm) 
varlığı anlamına geliyor (42) (Resim 16); 
optik sinir kontrastlanması incelenirken, 
yükselmiş intraoküler basınç (IOB) 
varlığına dikkat etmek gerekiyor. Bu 
bulgu, optik sinirin başında tümöre 
ilişkin yanlış bir kabarıklığa yol açabiliyor. 
Optik sinir invazyonunun tespit 
edilmesinde MRG’nin doğruluğu çeşitli 
çalışmalarda değerlendirildi. (8,27, 40, 
42, 43, 44) Yakın zamanda yapılmış bir 
meta-analizde, De Jong ve arkadaşları 
(45) postlaminar sinir invazyonunun 
saptanmasında konvansiyonel MRG’nin 
duyarlılık ve özgüllüğünü sırasıyla %59 
(%95 GA, %37-%78) ve % 94 (%95 GA, 
%84 %98) olarak açıkladı. Yeni 
yayınlarda MRG’nin histopatolojiyle 
sınırlı bir korelasyon sergilediği ve 
radyolog yorumları arasında uyumun 
yüksek olmadığı ileri sürüldü. (46-49) 
Bununla birlikte bu yazarlar baş coil’leri 
olan standart rezolüsyonlu MRG 
kullandılar; yüzey coil’lerinin kullanımı 
halihazırda önerilen bir durumdur 
(43,44).

Yüzey coil’leri olan yüksek rezolüsyonlu 
MRG yüksek bir negatif prediktif değer 
ile ilerlemiş optik sinir invazyonunu 
dışlıyor ve primer enükleasyon açısından 
uygun RB hastalarının doğru seçiminde 
öneriliyor. Diğer taraftan sinir 
invazyonunun ilk aşamalarını ayırt 
etmede patolojinin yerini tutamıyor. 
(50)

Postlaminar optik sinir ya da optik sinir 
meningeal kılıf invazyonu söz 
konusuysa, leptomeningeal metastazları 
düşünmek gerekiyor.

Koroid ve sklera tutulumu peşi sıra 
orbita, konjonktiva veya göz kapağına 
yayılımla ortaya çıkabiliyor. Uzak 
metastaz riski ekstraoküler yayılımla 
belirgin bir biçimde artıyor.

Normal koroidal kontrastlanmanın 
süreksizliği infiltrasyon açısından başı 
çeken kriterdir. Masif koroidal invazyon 
genellikle fokal koroidal kalınlaşma 
olarak kendini gösteriyor. 
Kontrastlanan dokunun kalınlaşmış 
koroidden skleraya (düşük sinyal 
yoğunluğu) ya da ötesine protrüze 
olması, sırasıyla skleral invazyonun ya 
da ekstraoküler yayılımın bir belirtisidir. 
(40)

14 Diffüz infiltran retinoblastomanın 
T2-ağırlıklı görüntüsü (DIRB).

15 Koroido-retinal kontrastlanma 
çizgisinin optik disk seviyesinde 
engellenmesiyle birlikte histolojik olarak 
doğrulanmış prelaminar optik sinir 
infiltrasyonu

16 Retrolaminar optik sinir 
infiltrasyonunu gösteren T2-ağırlıklı 
kontrastlı görüntü

17 Sol gözün anormal anteriyor 
segment kontrastlanmasını gösteren 
T1-ağırlıklı kontrastlı görüntü

14

15

16

17
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18 Vitröz tohumlanmanın küçük 
hipointens floküluslarını gösteren T2 
ağırlıklı 3B görüntü

20 Tümür içinde kısıtlı difüzyon

19 Progresif büyüme ile birlikte erken 
kontrastlanmayı gösteren dinamik eğri

18 20

19

21 PFV’de uzamış silyer proses.

21

Vitröz tohumlanma yalnızca tümöral 
floküluslar tespit edilebilecek kadar 
büyük olduğunda ve özgül sekanslar 
gerçekleştirildiğinde MRG ile 
görüntülenebiliyor (Resim 18).

DWI erişkin ve çocuklardaki orbital 
tümörlerin değerlendirilmesinde yaygın 
olarak kullanılıyor. Bizim 
protokolümüzde, gözün ve optik sinirin 
DWI görüntüleri 0, 500 ve 1000 mm2/
sn’lik b-faktörleri ile üç ortogonal 
doğrultuda edinildi ve gözle görülür 
difüzyon katsayısı (ADC) haritaları 
otomatik olarak oluşturuldu. RB 
kapsamındaki ilk sonuçlar tümörün 
içinde düşük bir ADC’ye ve ilişkili değer 
ile prognostik parametreler arasında bir 
korelasyona işaret ediyor (53) (Resim 
19): Kötü diferansiye ya da diferansiye 
olmamış tümör, iki taraflılık, büyük 
boyutlu tümörler gibi bulgular ve optik 
sinir invazyonu genellikle görece düşük 
bir ADC trendi ile ilişkili oluyor. (54,55)

Dinamik kontrast tutulumlu (DCE) 
MRG’nin RB bağlamında tümör 
anjiyogenezini ve nekrozu girişimsel 
olmayan biçimde belirleme 
potansiyeline ilişkin yakın tarihli bir 
tartışmada, DCE zaman eğrisinin erken 
fazının mikrovasküler dansiteyle pozitif 
biçimde korele olduğu, buna karşın geç 
kontrastlanma varlığının nekroz ile ilişkili 
bulunduğu çıkarımına varıldı. (56) 
(Resim 20)

Beyin MRG trilateral RB’yi (PNET başlıca 
pineal bezde ya da nadiren de 
suprasellar alanda lokalizedir), 
leptomeningeal yayılımı ve konjenital 
beyin malformasyonlarını (özellikle 
13q-delesyon sendromu olan 
hastalarda) tespit edebiliyor. (57, 58)

Persistan fetal vaskülatür 
(Persistan hiperplastik 
primer vitröz)
PFV (daha önce persistan hiperplastik 
primer vitröz olarak adlandırılmaktaydı) 
lökokorinin ikinci yaygın görülen 
nedenidir. Embriyonik primer vitrözün 
regrese olamamasına ilişkin konjenital, 
kalıtsal olmayan bir durumdur ve 
anteriyor segmentte kataraktla birlikte 
retrolental kitlenin devam eden 
proliferasyonu ve formasyonu ile 
sonuçlanır. Primer vitröz gelişimin ilk 
ayında oluşuyor, posterior lensten 
retinaya doğru uzanıyor ve hiyaloid 
arterin dallarını barındırıyor. Hiyaloid kan 
sistemi vasa hyaloidea propria 
tarafından, birincil olarak hiyaloid 
arterden, oftalmik arterin bir dalından 
meydana geliyor. Hiyaloid arter 
dokuzuncu haftada avasküler ikincil 

vitrözün oluşumu sırasında regrese 
olmaya başlıyor. Üçüncü ay itibariyle, 
nihayetinde erişkin vitrözü oluşturan 
ikincil vitröz, gelişmekte olan vitröz 
boşluğun çoğunu dolduruyor. Primer 
vitröz optik diskten lensin posteriyor 
tarafına uzanan dar bir bant (Cloquet 
kanalı) içinde sıkıştırılıyor.

Genellikle primitif hiyaloid sistemi 
bütünüyle regrese oluyor: arteriyel 
sistemin posteriyor kısmı genellikle 
yaşamın ilk yedinci, anteriyor kısım ise 
sekizinci ayında regrese oluyor. Primitif 
mezenkimal doku kalıcılığını koruyup 
prolifere olmaya devam ederken 
retrolental bir kitle oluşuyor. Yaygın 
olarak hastalarda anteriyor ve posteriyor 
PGV tiplerinin kombinasyonu bulunuyor. 
Anteriyor tipte, bulgular arasında sığ 
anteriyor bölme, uzamış silyer proses, 
genişlemiş iris damarları, kataraktlar, 
erken başlangıçlı glokom ve 
intralentiküler hemorajiler yer alıyor 
(Resim 21). Ayrıca lens liflerinin yaygın 
dejenerasyonu da söz konusu oluyor; bu 
durum görüntülemede anormal lental 
morfoloji olarak kendini gösterebiliyor ve 
nihayetinde katarakt gelişimine yol 
açabiliyor. (59) Posteriyor tipteki 
bulgular ise klasik retrolental 
fibrovasküler kitle, vitröz membran, 
hiyaloid arteri taşıyan Cloquet kanalı 
kalıntısı, optik disk displazisi ve berrak 
lenstir. (60) Retrolental kitle retinanın 
uygun gelişimini aksatabiliyor ve değişen 
derecelerde mikroftalmiye yol açabiliyor. 
Daha yaşlı hastalarda, lensin 
kalsifikasyonu ve hatta osifikasyonu 
gözlemlenebiliyor. (61)

PVF, olguların %90-%98’inde tek taraflı 
oluyor. (61-63)
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22 Cloquet kanalı boyunca retrolental sak.

23 Mikroftalmik bir gözde retrolental 
kitleyi gösteren T1-ağırlıklı kontrastlı 
görüntü.

25 Anteriyor ve posteriyor segment 
tutulumu olan T2-ağırlıklı PFV 
görüntüsü.

24 İntravitreal hemorajiye bağlı sıvı-sıvı 
düzeyi.

22 23

25

24Benzer bulguları olan nadir iki taraflı 
olgular geçmişte Norrie hastalığı, 
Warburg sendromu ve diğer nörolojik ve 
sistemik anomalilerle ilişkili olarak 
bildirilmişti (61). Ancak bilateral PFV, 
altta yatan özgün mekanizmasıyla ayrı 
bir klinik antiteyi temsil edebiliyor; yakın 
geçmişte çeşitli bilateral PFV’ler 
tanımlandı. (64-67)

Retina dekolmanı, olguların %30 ila 
%56’sında görülüyor. (61,63) Olguların 
yaklaşık üçte birinde retinadan vitröze 
uzanan glial doku iplikçikleri tespit 
ediliyor. (61) Fibrovasküler dokudan 
vitröz hemoraji özellikle yaşamın ilk 
birkaç ayında sık rastlanan bir durum; 
hemoraji ve neovasküler glokom 
enükleasyon gerektiren en yaygın 
komplikasyonlar olarak ortaya çıkıyor.

PFV’nin en tipik bulgusu, normalde 
regrese olması gereken primer vitrözün 
devamlılığının neden olduğu retrolental 
fibrovasküler kitle oluyor. (64, 68, 69)

Anteriyor tipte PFV’si olan hastalarda iyi 
bir vizüel sonuç izlenebiliyor, buna karşın 
posteriyor tipte kötü sonuç eğilimi daha 
fazla görülüyor. (64)

Görüntüleme bulguları retrolental 
fibrovasküler kitlenin boyutuna, 
kalınlığına ve damarlanmasına bağlıdır. 
Ultrasondaki başlıca bulgu, kontrakte 
olmuş ekojenik retrolental kitle ve yanı 
sıra kitleden optik sinir başına uzanan bir 
ya da birkaç hiperekoik banttır. Bu bant 
Cloquet kanalına karşılık geliyor (Resim 
22). Kimi zaman Doppler US ile hiyaloid 
arter bu bant dahilinde görülebiliyor. 
Mafee ve arkadaşları, lökokori ile 
retrolental boşluk ve Clonquet kanalının 
(70) yerini işgal eden ve optik disk 

alanından lensin posteriyor tarafına 
doğru genişleyen, huni şeklindeki 
fibrovasküler doku kitlesine dair BT 
bulguları arasında bir ilişki tanımladı. 
(71) BT kullanımı mikroftalmusu ve 
sıklıkla artan atenüasyonu olan 
retrolental bir odağı gayet iyi tanımlıyor. 
Retrolental kitlenin posteriyor tarafından 
uzanan doğrusal bir bant ya da septum 
güvenilir PFV tanısına olanak sağlıyor. BT 
genellikle persistan hiyaloid sistem 
kalıntılarının varlığını ya da retinaya dair 
konjenital bağlanmamayı ortaya koyan 
tübüler, silindirik, triangüler veya farklı 
dansiteleri gösteriyor. İntravitreal 
dansite ve anormal intravitreal doku 
kontrastlanmasında jeneralize bir artış 
görülebiliyor. (70,71) BT, PFV’de son 
derece nadir olan kalsifikasyonların 
varlığını da tespit edebiliyor; 3B 
gradiyen-eko T2-ağırlıklı MR görüntüleri 
ve SWI MR görüntüleri bu patoloji 
bağlamında kalsifikasyonların 
gösterilmesinde BT’nin yerini alacak. 
MRG genellikle lensin arkasında, 
mikrooftalmik gözde hemoraji ve 
anormal lensin eşlik ettiği retina ve/veya 
posteriyor hiyaloid dekolmanı ile ilişkili 
kararsız kontrastlı bir kitleye işaret ediyor 
(Resim 23). Optik disk ile posteriyor lens 
arasında vertikal septumun 
görüntülenmesi tanısal açıdan ayırıcı bir 
özellik. Dekübitis konumlanması da küre 
içinde sıvı düzeyi üzerinde gravitasyonel 
bir etkiyi göstererek serohematik sıvı 
varlığını yansıtabiliyor (Resim 24). 
Olasılıkla sızdıran damar mekanizması 
aracılığıyla silyer prosesin uzamasıyla 
ilişkili olduğu düşünülen anteriyor bölme 
kontrastlanması da mevcut olabiliyor. 
(64)

Anteriyor PFV, posteriyor PFV’den daha 
seyrek görülüyor, karışık tip ise en sık 

görülen tip oluyor (Resim 25). İlgili 
literatürde MRG ile belgelenmiş sporadik 
olgularda, anteriyor PFV’de sığ bir 
anteriyor bölme, yassı bir lens ve 
intravenöz gadolinium uygulamasının 
ardından lens ve silyer cisimde 
kontrastlanma söz konusudur. (60,72)

Coat hastalığı
1908’de ilk olarak tanımlanmasından 
bugüne Coat hastalığı (CD), klinik tablo 
ve morfolojide belirgin bir çeşitliğin söz 
konusu olduğu, şiddetli görme kaybının 
idiyopatik bir nedeni olarak kabul edildi. 
CD retinanın nadir görülen, olasılıkla 
konjenital, ailesel olmayan, idiyopatik 
vasküler gelişimsel bir hastalığıdır; 
birincil olarak kan-retina bariyerinin 
endotelyal hücre seviyesindeki bir kusur 
bu duruma neden oluyor ve kolesterol 
kristalleri, kolesterol ve pigment yüklü 
makrofajlar, az sayıda eritrosit ve 
minimal hemosiderinden zengin kan 
bileşenlerinden meydana gelen sarımsı 
renkte intraretinal ve subretinal eksüda 
miktarı artarak sonunda sıvı, damar 
duvarına ve perivasküler olarak sızıyor 
(Resim 26, 27)
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26 Oftalmoskopide sarımsı renkli eksüda.

26

27 Histolojik incelemede kolesterol 
kristalleri.

27

28 Coat hastalığında büllöz retina 
dekolmanı.

28

29

29 Fluoroanjiyografide sızıntı.

Masif subretinal ve intraretinal 
eksüdasyon genellikle retinanın 
kalınlaşmasına (dış sektörlerde en ağır) 
ve eksüdatif retina dekolmanına yol 
açıyor. (73, 74) Bazı gözlerde 
hemorajiyle sonuçlanabilecek retinal ya 
da koroidal neovaskülarizasyon gelişiyor. 
Tüm olguların yaklaşık %20’sinde, zaman 
zaman kalsifiye veya osifiye olan fibröz 
submasükler bir nodül bulunuyor. CD’nin 
klinik spektrumu asemptomatik 
perifoveal telanjiyektaziden kötü 
prognozlu eksüdatif retina dekolmanına 
kadar oldukça geniştir ve neovasküler 
glokom ve nihayetinde phthisis bulbiye 
ilerleyebiliyor. İkincil değişiklikler 
rubeosis, iridis, neovasküler glokom, 
katarakt ve üveittir. Shields ve 
arkadaşları (75) beş evreden oluşan en 
yeni sınıflamayı öneriyor:

Evre 1 : yalnızca retinal telanjiyektazi

Evre 2 : telanjiyektazi ve eksüdasyon

Evre 3a : eksüdatif subtotal retina 
dekolmanı

Evre 3b : eksüdatif total retina 
dekolmanı

Evre 4 : total retina dekolmanı ve 
glokom

Evre 5 : ilerlemiş son evre hastalık

CD ile ilişkili vasküler anomali, doğumda 
mevcut olmakla birlikte, sıklıkla retina 
ayrılıncaya ve santral görme 
kayboluncaya kadar semptoma neden 
olmuyor. (76, 77) Kalsifikasyonlar son 
derece nadir görülüyor, ancak ilerlemiş 
olgularda intraoküler kemik formasyonu 
bildiriliyor. (78) CD, hastaların %80-
90’ında tek taraflı olurken, erkeklerin 
%69 -85’ini etkiliyor. İki taraflı olduğu 
koşulda, bir göz genellikle en az düzeyde 
etkileniyor. (59, 79-81)

Hastalık sıklıkla, RB’nin etkilediği 
hastalardan biraz daha büyük bireylerde 
(4-8 yaş) ortaya çıkıyor. Yaşla ilgili bazı 
istisnai olgular bildiriliyor. (77, 82, 83) 
CD, olguların çoğunluğunda izole oluyor, 
bununla birlikte çeşitli eksüdatif 
retinopatiler ve çeşitli durumlarla 
bağlantılar tanımlanabiliyor. (59, 84-87)

Lökokori ve strabismus CD’nin en yaygın 
görülen belirtileridir. (73, 74, 77, 79, 
88-91) Total retina dekolmanı, ağrılı 
neovasküler glokom, phthisis bulbi ve 
körlüğe progresyon, tedavi edilmeyen 
hastaların yarısından biraz daha 
fazlasında ortaya çıkıyor. (83, 92) 
Spontan remisyon sporadik olarak 
bildiriliyor. (93)

CD’nin RB olarak yanlış tanılanması, 
potansiyel olarak kurtarılabilir bir gözün 
enükleasyonuyla sonuçlanabiliyor; diğer 
taraftan RB’nin CD olarak yanlış 
tanılanması ise uygun terapötik 
müdahaleyi geciktiriyor ve özellikle 
intraoküler cerrahi yapılmış ise 
ekstraoküler tümör yayılımı olasılığını 
artırıyor.

Oftalmoskopi, hastalığın evresine bağlı 
olarak çeşitli bulgular ortaya koyabiliyor. 
Erken evrelerde oftalmoskobik inceleme, 
kıvrımlı retinal damarlardaki dilate ve 
sakkular değişiklikler ile retinal 
telanjiyektazinin lokalize odaklarını 
gösterebiliyor. (73) Hastalığın 
progresyonuyla birlikte vasküler 
anomaliler sarı intraretinal ve subretinal 
eksüdasyon miktarında artışla 

ilişkilendiriliyor. İlerlemiş CD’nin, büllöz 
retina dekolmanı olan diğer 
hastalıklardan (RB gibi) oftalmoskobik 
ayrımı olanaksız değilse bile son derece 
güç olabiliyor (Resim 28); örneğin dilate 
retinal damarlar ve köpüksü makrofajlar 
eşliğinde subretinal eksüda RB’ye karşı 
“Coat reaksiyonunu” temsil edebiliyor. 
(74) Ayrıca, ilerlemiş CD hastalarında, 
genellikle oftalmoskobik bulguları 
sınırlayan bulanık bir vitröz izleniyor. 
Fluoresan anjiyografi, hastalık 
progresyonunun tanı ve 
değerlendirmesinde çok önemli bir rol 
oynayıp gerçekleşmekte olan vasküler 
değişikliklerin net bir biçimde 
görülmesini sağlayabiliyor. (75) Hafif 
düzensiz retinal damarlar, sosis benzeri 
vasküler bükülme, kese şeklinde öne 
doğru çıkıntılar ya da ampul şeklinde 
dilatasyonlar görülebiliyor; düzensiz 
retinal damarlardan sızıntı 
gözlemlenebiliyor (Resim 29). 

Ultrasonografik bulgular, hastalığın 
evresine göre değişkenlik sergiliyor. 
Erken evrelerde, US’de retina dekolmanı 
alanları görülüyor, solid kitle ve 
kalsifikasyon varlığı (her ikisi de RB’yi 
akla getirir) dışlanıyor; telanjiyektazi ve 
retinal eksüdanın dokümantasyonu da 
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30 Ultrasonografide huni biçimli total 
retina dekolmanı.

30

34 Hiperintens sağ gözü gösteren FLAIR 
görüntüsü.

33 Hiperintens eksüda ve periferal 
kalınlaşmayla birlikte bütünüyle ayrılmış 
retinayı gösteren T2-ağırlıklı görüntü.

31 Yüksek grade Coat hastalığında sağ 
gözde diffüz hiperdensiteyi gösteren BT 
taraması. Gözle görülebilir kalsifikasyon 
mevcut değil.

32 Etkilenen gözde diffüz hiperintens 
eksüdayı gösteren T1-ağırlıklı kontrastsız 
görüntü.

31

32

33

34

35 Cloquet kanalı boyunca retrolental 
sak.

35

erken evrelerde mümkün olabiliyor. 
Hastalık ilerlediğinde, daha karakteristik 
bazı ekografik belirtiler doğru tanıya yol 
gösterebiliyor: kalınlaşmış periferal 
retinal looping ile birlikte dar ya da 
kapalı, V biçiminde retina dekolmanı, 
kötü retinal mobilite, yoğun, yavaş 
hareket eden subretinal opasiteler ve 
yanı sıra solid bir kitle ve kalsifikasyonun 
olmaması (Resim 30). Ancak periferal 

retinal loopingin ilerlemiş prematürite 
retinopatisinde de (ROP) görülebileceğini 
unutmamak gerekiyor ve uzun süreli 
CD’de kalsifikasyon tanımlanabiliyor. 
(95) Ultrasonografi, CD’li hastaların 
değerlendirilmesinde temel bir bileşen 
olmasına rağmen, diffüz vitröz 
infiltrasyon, kalsifiye olmayan kitleler ve 
kompleks ara yüzeyler mevcut 
olduğunda ne yazık ki yararlılığı sınırlı 
kalıyor. OCT hemen göze çarpmayan 
makuler ödem veya kistik değişikliklerin, 
subretinal sıvı, eksüda ve hemorajinin 
tanınmasında, yanı sıra spesifik retinal 
katmanların bütünlüğünün 
değerlendirilmesinde etkili oluyor. (96)

Klinik tanı kesin olmadığında, BT ve/veya 
MR görüntüleme gerekiyor. Başlangıç 
evrelerinde görüntüleme çalışmaları 
özünde normal olabiliyor ya da çok hafif 
bir fokal retinal kalınlaşma ve eksüda 
izlenebiliyor. İleri evrelerde BT ve MRG’de 
huni şeklinde retina dekolmanı ve altta 
subretinal lipo-proteinli eksüdasyon 
görülüyor. Eksüda göz küresinin hemen 
bütününü işgal edebiliyor ve ilerlemiş 
olgularda vitröz boşluğu bozuyor. 
Kalsifikasyon bulunmuyor. Eksüdasyon 

BT’de hiperdens (Resim 31), T1w (Resim 
32), T2w (Resim 33) ve FLAIR (Resim 34) 
görüntülerinde ise hemen her zaman 
hiperintens sinyal olarak görülüyor. Bu 
durum T2 ağırlıklı görüntülerde görece 
hipointens olan RB’nin tersinedir. Farklı 
katabolik evrelerde hemoraji veya 
fibrozis varlığı, özellikle T2 ağırlıklı 
görüntülerde potansiyel olarak çeldirici 
bir hetereojen görünümü ortaya 
çıkarabiliyor (Resim 35). Post-kontrast 
çalışmada genellikle subretinal bölgede 
kontrast olmaması dikkat çekiyor ve 
özellikle periferal kesimlerde 
telanjiyektaziyle birlikte kalınlanmış 
retina ve mikroanevrizma varlığına bağlı 
olarak retinanın ayrılmış yapraklarının 
karakteristik huni biçimli 
kontrastlanmasını ortaya koyabiliyor 
(Resim 36). Mevcut koşulda ayrılmış 
retina yaprakları, kitle benzeri bir 
biçimde kontrastlanan RB ile ayırıcı 
tanıda çok önemli olabiliyor. Diğer 
taraftan ilerlemiş ekstrem CD olgularında 
retrolental gliotik kitle nodüler RB’yi 
taklit eder biçimde ortaya çıkabiliyor.

İntraoküler basıncı (IOB) yükselmiş (58 
mmHg) bir çocukta T1 ağırlıklı kontrastlı 
görüntülerde proksimal optik sinir 
tutulumunun izlendiği bir olgu 
tanımlandı; bulgu IOB normale 
döndükten sonra ortadan kayboldu. (97) 
Eksüdanın proton MR spektroskobisi, 
lipo-proteinli materyal sebebiyle 1-1,6 
ppm’de pik oluşturdu. (98)

Ayırıcı tanıdaki ana sorun, ileri CD’nin 
RB’den ayırt edilmesi ve bu da genellikle 
çeşitli tanı araçlarının bir arada 
kullanımını gerektiriyor, zira her iki 
hastalık da regmatojen olmayan retina 
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37

37 Coat hastalığında etkilenen gözde 
görece küçük çapı gösteren T2-ağırlıklı 
görüntü.

36 Kalınlaşmış ayrık retinanın 
kontrastlanmasını gösteren T1 ağırlıklı 
kontrastlı görüntü.

36
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