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Radyoloji Özel Sayısı

Hastanın hikayesi
Son üç aydır boyun bölgesinin sağ 
tarafında belli belirsiz bir kitle 
hisseden, sağ tarafında baş ağrısı 
çeken ve ayrıca burun kanaması, kulak 
ağrısı, çift görme problemi ve yüzünün 
sağ tarafında ve dilinde yanma ve 
karıncalanma hissi olan 54 yaşındaki 
erkek hasta, ileri düzey tetkik için 
otolarengoloji bölümüne sevk edildi. 
Hasta ayrıca yüksek ateş, gece 
terlemeleri ve kilo kaybı şikayetleri 
olduğunu bildirdi. Boynun sağ 
tarafındaki ana kitleden ince bir iğne 
kullanılarak aspirasyon işlemiyle 
çekilen sıvının analizinde, hastada 
skuamöz hücreli karsinom tespit 
edildi. Hasta bunun üzerine tanısal 
görüntüleme prosedürü için radyoloji 
departmanına yönlendirildi.

Teşhis
Tedavi öncesi çekilen yüksek kontrastlı 
ilk boyun BT (CENBT) taramasında, sağ 
nazofarinksten başlayan ve yanal 
olarak mastikatör boşluğun sağ 
tarafına ve üstten oval ve kavernöz 
sinüsüne doğru uzayan, agresif bir 
şekilde yayılmış 4,2 x 2,6 x 5,7 cm 
ebatlarında heterojen bir kitle tespit 
edildi (Şekil 1A ve 1B). Ayrıca, sağ 
tarafta, agresif bir şekilde yayılmış, IIB 
düzeyinde, son derece büyük ve 
nekroz olasılığını destekleyen, merkezi 
hipoatenüasyonlu lenf düğümü 
belirlendi (Şekil 1C ve 1D). Hasta, bu 
prosedürlerden sonra, söz konusu 
bulguların altında yatan patolojinin 
daha detaylı bir şekilde 
belirlenebilmesi için Hacim 
Perfüzyonlu BT (VPBT) taramasından 
geçirildi. VPBT taramasında, ana 
kitlede normal komşu dokulara kıyasla 
daha yüksek kapiler geçirgenlik (CP), 

kan hacmi (BV) ve kan akışı (BF) tespit 
edildi (Şekil 2A).

Benzer özellikler, sağ taraftaki, merkez 
kısmı nekroza uğramış 2B düzeyindeki 
lenf düğümünün canlı çeperinde de 
görüldü (Şekil 2B). Söz konusu lenf 
düğümü, ana kitlenin yaklaşık 5 cm 
inferior ve 4,5 cm posterolateral 
kısmında yer alıyordu. Bu alan, 

standart boyun perfüzyonlu BT 
protokollerine genelde dahil edilmez. 
Ana kitlenin ortalama BF ve CP 
değerleri sırasıyla 144,6 (mL/100g/dk) 
ve 38,7 (mL/100g/dk) idi. Bu yüksek 
değerler, hastanın kemoterapi ve 
radyasyon tedavisine olumlu yanıt 
verdiğini ortaya koyuyordu. Benzer 
değerlere, nodal metastazda da 
rastlandı: 111,8 mL/100g/dk ve 29,7 
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1 Tedavi öncesi çekilen ilk CENBT taraması. Aksiyal görüntüde, sağ nazofarinksten başlayan 
ve yanal olarak mastikatör boşluğun sağ tarafına doğru uzayan, agresif bir şekilde yayılmış 
heterojen bir kitle görülüyor (Şekil 1A). Koronal görüntüde ise, ana kitlenin üstten oval ve 
kavernöz sinüsüne doğru uzanması görülüyor (Şekil 1B). Aksiyal görüntüde ayrıca sağ tarafta 
metastaz yapmış ve çevre dokulara doğru genişlemiş, IIB düzeyinde oldukça büyük bir lenf 
düğümü gösteriliyor (Şekil 1C). Benzer şekilde, koronal görüntüde de sağ tarafta, IIB 
düzeyinde büyük bir lenf düğümü açık bir şekilde görülebiliyor (Şekil 1D).
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2 Boyun VPBT’si: Ana kitlede normalde düşük olan MTT değeri ile birlikte CP, BV ve BF 
değerleri yükselmiş (Şekil 2A). Sağ tarafta 2B düzeyindeki lenf düğümünde de metastaz 
ihtimalini güçlendiren benzer özellikler tespit edilebiliyor (Şekil 2B).

3 Tedavi sonrası çekilen CENBT taraması. Sağ taraftaki nazofarinjeal kitle (Şekil 3A) ve sağ 
tarafta IIB düzeyindeki lenf düğümü ortadan kaybolmuş durumda (Şekil 3B).

mL/100g/dk (sırasıyla). Standart 
kemoterapi ve radyasyon terapisi 
gören hasta, başlangıç taramasından 
dört ay sonra takip amaçlı CENBT için 
hastanemize tekrar başvurdu. İkinci 
taramada elde edilen bulgulara göre 
hasta uygulanan tedaviye neredeyse 
tam yanıt verdi ve primer neoplazma 
ve nodal hastalık makroskopik 
düzeyde tamamen ortadan kalktı 
(Şekil 3). Takip eden 3 aylık dönemde 
de hastalıktan kalan veya nükseden 
herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Yorumlar
VPBT, tüm boynun dinamik 
perfüzyonlu analizine olanak 
sağlayarak hem primer neoplazmanın 
hem de hastalıktan etkilenen lenf 
düğümlerinin tanımlanmasına imkan 
veriyor. Standart boyun perfüzyonlu 
BT, tüm boyun hacmini kapsayamadığı 
için hastalığın metastaz yaptığı lenf 
düğümlerinden gelen perfüzyon 
verilerinin elde edilmesine engel 
oluyor. Fonksiyonel parametrelerde 
meydana gelen ve VPBT ile tespit 
edilen değişiklikler, tedavi öncesi ve 
sonrasında hastanın tedaviye vereceği 
olası yanıtın öngörülmesine imkan 
veriyor.

İnceleme protokolü

Tarayıcı SOMATOM
Definition AS+

Tarama konumu
Uyarlanabilir 4D Spiral 
Tekniği ile Hacim 
Perfüzyonu Protokolü

Tarama alanı Boyun

Tarama uzunluğu 130 mm

Tarama yönü Kraniokaudal

Tarama süresi 49 s

Tüp gerilimi 80 kV

Tüp akımı 150 eff. mAs

Doz modülasyonu CARE Dose4D

CTDIvol 128 mGy

DLP 1875 mGy cm

Rotasyon süresi 0,3 s

Kesit kolimasyonu 128 x 0,6 mm

Kesit genişliği 3 mm

Rekonstrüksiyon 
aralığı 2 mm

Rekonstrüksiyon 
çekirdeği B20f

Kontrast madde

Hacim 40 mL kontrast maddesi  
+ 50 tuz

Akış hızı 4 mL/s

Başlangıç 
gecikmesi Gecikme yok


