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Özet

Boyun kitleli hastalar ço¤unlukla pratisyen hekim taraf›ndan görülür.
Dikkatli bir hikâye ve fizik muayene kesin veya kesine yak›n tan› için yeterlidir.
‹nce i¤ne biyopsisi ile %90 üzerinde sitolojik tan› konulabilmektedir.
Aç›k boyun biyopsisi, tan› için en son baflvurulacak yöntem olmal›d›r. Uyguland›¤›nda frozen section

yap›lmal› ve burdan al›nan sonuçla hemen boyun diseksiyonu veya di¤er tedavi yöntemlerine geçilmelidir.
Anahtar kelimeler: Adenopati, ince i¤ne biyopsisi, disfaji, dispne

Abstract

Head and Neck Masses

Patients with neck masses are usualy seen by primary care physicians. 
A careful history and physical examination are usually sufficient to reach a definite or close diagnosis.
Fine needle aspiration biopsy is a valuable diagnostic procedure yielding and accuracy of cytologic di-

agnosis over 90%.
Open excisional biopsy is the last step for diagnosis. When this is performed immediate diagnosis of

the frozen section should be obtained and should be followed by neck dissection or further therepatic
modelites.

Keywords: Adenopathy, fine needlle aspiration, dysphagia, dyspne

Boyun kitlelerine yaklafl›m

Boyun kitleli hastalar ço¤unlukla ilk kez pra-
tisyen hekim veya acil hekim taraf›ndan görülür.

Boyun kitlelerinin ço¤u özellikle çocukluk
yafllar›nda üst solunum yolu enfeksiyonlar›na
ba¤l› olsa da, bir bölüm kitlenin ciddi hastal›kla-
r›n bulgular› olaca¤› ak›lda tutulmal›d›r.

Boyun kitlelerinin anlam› uzun senelerdir bilin-
mesine ra¤men; konuya yak›nl›¤› olmayan klinisye-
nin tan›ya erken ulaflma arzusu, hastan›n yaflam
flans›n› etkileyecek hatalar› beraberinde getirir.

Boyun kitlelerinde dikkatli bir anamnez, fizik
muayene ve laboratuvar tetkiki ile ön tan›ya veya

tan›ya ulaflmak mümkündür. S›kl›kla yap›lan ha-
ta, son çare olarak uygulamam›z gereken aç›k
cerrahi biyopsinin gereksiz uygulanmas›d›r.

Boyun kitleleriyle gelen hastalar›n de¤erlendi-
rilmelerinde anamnez büyük önem tafl›r. Bu ba¤-
lamda;

Hikâye

Her zaman hasta sorgulamada hastan›n yafl›,
kitlenin ç›k›fl süresi, refakat eden bulgular önem-
lidir (1).

Hastalar ço¤unlukla kendilerine göre önem s›-
ralamas› yapmaya e¤ilimlidir.
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Dolay›s› ile sorgulamada yönlendirici olmak
gerekebilir (2).

Sorgulama flu noktalarda yo¤unlaflmal›d›r:

Disfaji

S›v› ve kat› g›dalar› yutmada zorluktur. Ço-
¤unlukla yer kaplayan lezyonlara veya nörolojik
nedenlere ba¤l›d›r.

Yutmada flikâyetin glomus hissinden ay›rd›
önemlidir (3).

Özellikle kilo kayb› da varsa anlaml›d›r.

Disfaji, üst özofageal sifinkterin yukar›s›ndaki
bir nedenden kaynaklanm›yorsa,  hasta bunu
ço¤unlukla d›flardan lokalize edebilir (4).

Ses k›s›kl›¤›

Boyunda kitle ile görülen ses k›s›kl›¤› büyük
ölçüde larenks kanserini düflündürmelidir. E¤er
stridor var ise ve boyunda palpabl nod mevcut
ise eriflkinde ilerlemifl, hava yolunu tehdit eden
larenks kanseri, çocuklarda ise enfeksiyöz pato-
lojileri düflünmek gerekir.

Fizik muayene

Boyun kitlelerinde lokalizasyon ve oluflum
süreci çok önemlidir. Ço¤unlukla kitle ne kadar
yukarda ise primerinin bafl boyunda olma ihti-
mali o denli yüksektir. ‹lk olarak kitlenin lenf
nodu olup olmad›¤› saptanmal›d›r. Scalendlaksi
7’ler kural› ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Buna göre
7 gün enfeksiyon, 7 hafta neoplazik, 7 ay›n üs-
tü konjenital lezyon ilkeleri özellikle enfeksiyon
aç›s›ndan didaktik bir yaklafl›md›r (5).

Lenf nodlar›n›n boyunda belirli bir yerleflimi
vard›r.

Buna göre: 

1- Parotis

2- Submental 

3- Submandibüler

4- Jugulodigastrik (üst juguler)

5- Orta juguler

6- Alt juguler

7- Spinal aksesuar

8- Subklavian olmak üzere ayr›l›rlar. Bunun
d›fl›nda troid istmusunun hemen üstünde bulu-
nan Delfian lenf nodu -ki troid kanserinde çok-
luk ile tutulan noddur.

Parotis lenf nodlar› gland›n içinde olup pal-
pasyonu zordur.

Palpasyon esnas›nda kitlenin tek mi veya ço-
¤ul olarak m›, mobiliteleri, hassasiyetleri, k›vam-
lar›, cilde yap›fl›k olup olmamalar› önemlidir.

Bafl boyun bölgelerinin palpasyonu önemli
ip uçlar› verir. Ayr›ca dil, dil kökü, a¤›z içinin
muayenesi önemlidir.

Larenks aynas› ile larenks, valekula, post kri-
koid bölge, dil kökü rahatl›kla görülebilir.

Küçük bir larenks aynas› ile yap›lacak nazo-
farenks muayenesi, posterior rhinoskopi, nazo-
farenks, koana, torus tubarisi gösterir.

Sözünü etti¤imiz bu yaklafl›mla bafl-boyun
kitlelerinin ço¤una yaklafl›k bir tan› koyabiliriz.

Pratisyen hekim taraf›ndan rahatl›kla uygula-
nabilecek bu yaklafl›mla tan›n›n konulaca¤›, ke-
sin tan›da ise daha ileri tetkiklerle radyoloji-la-
boratuvar ve ince i¤ne biyopsisinin gerekece¤i
aç›kt›r.

Radyolojik tetkik

Direk radyografinin anlam› yoktur.

BT ve MIR ile birkaç milimetrelik lezyonlar›n
tamam›n›n yakalanma olas›l›¤› vard›r.

BT özellikle kemik tutulumu bazen tükrük
bezinde tafllar›n osifikasyonunu da gösterebilir,
nonpalpabl adenopatileri saptar.

MIR yumuflak dokular›n dansitelerinde daha
hassast›r ve güvenilir sonuçlar verir. MIR bafl bo-
yundaki primeri bulma aç›s›ndan daha faydal›
bir yöntemdir.
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Ultrasound kistik lezyonlar›n solid lezyonlar-
dan ay›r›m› için özellikle troid, boyun abseleri,
parotis için uygun basit bir yöntemdir.

‹nce i¤ne biyopsisi

Basit, kolay, uygulanabilir bir yöntemdir. 22
no.lu bir i¤ne ile lezyonun içinden hücre örnek-
leri al›narak yap›l›r.

Ay› flekilde mikrobiyolojik tetkik için mater-
yal de al›nabilir.

Yüzde 90’lar›n üzerinde güvenilirli¤i vard›r.
Lenfoma kuflkusu duyulan vakalar için uygun
de¤ildir. Lenfoma düflünüldü¤ünde lenf nodu-
nun eksizyonel biyopsisi gereklidir.

AYIRICI TANI

Baflta da belirtti¤imiz gibi ciddi bir anamnez
ve fizik muayene önemli ipuçlar› verir. Çocuk-
larda boyun kitlelerinin yaklafl›k %80’inin selim,
40 yafl›n›n üzerindekilerde ise boyun kitlelerinin
%80 malign olma ihtimalini göz ard› etmemek
gerekir.

Çocuklardaki malignitelerin ço¤unlu¤u me-
zotelial tümörler, özellikle lefoma ve sarkomlar,
eriflkinlerde ise malignitelerinin ço¤unlukla sku-
amöz hücreli karsinom metastazlar› olaca¤› ak›l-
da tutulmal›d›r.

Servikal lenfadenitler

Çocuklarda en s›k görülen boyun kitleleridir.
Ço¤unlukla ateflli bir hastal›kla beraber görülür.
En s›k A grup B hemolitik ile olan enfeksiyon-
larda görülür. Viral orjinli olanlar daha az s›kl›k-
la yaklafl›k %20 görülür. Bu grup içinde enfeksi-
yöz mononükleoz, kedi t›rm›¤› hastal›¤›, Ebste-
in-Bar enfeksiyonu s›k görülür. Viral enfeksiyon-
larda enfeksiyon bulgular› daha az görülür.

Ancak mononükleoz enfeksiyonlar›nda kriptik
anjini taklit eden opurtonistik tonsil enfeksiyonu-
lar›n›n tabloyu kar›flt›raca¤› unutulmamal›d›r.

Granülomatöz hastal›klardan servikal tüber-
küloz adeniti özellikle vurgulamak istiyorum.

Hastal›k tipik micobakteriyel orijinli ise bo-
yun adenopatileri ile birlikte akci¤er lezyonu-
nun bulma olas›l›¤› mümkündür ve cilt testi po-
zitifli¤i %70’in üzerindedir.

Ço¤unlukla eriflkinlerde görülür.

Atipik micobacteriyel enfeksiyon pediyatrik
grupta görülür. Eskiden s›kl›kla gördü¤ümüz bu
servikal lenfadenit türünün azalmakta oldu¤unu
görüyoruz. Bu azalmada sütlerin pastorizasyo-
nunun artmas›n›n rol oynad›¤› kan›tlanm›flt›r.

Atipik servikal adenitlerde lokalizasyon daha
çok submandibülerdir.

Vakalar›n önemli bölümünde sebep olan
mikroorganizmay› bulmak mümkün olmayabilir.

Bu durumda ince i¤ne aspirasyon biyopsisi
ile kültür al›nmas› önerilebilir.

Konjenital lezyonlar

Üç önemli konjenital anomali, troglossal kist,
brankial kist ve dermoid kistlerdir.

Dermoid kistler ço¤unlukla orta hatta ve sub-
mental pozisyondad›r. Hyoid kemikle ilgileri ol-
mad›¤› için yutkunma ile hareket etmezler.

Troglossal kistlerde orta hattad›rlar, dil kökü
ile sternum çenti¤i aras›nda olurlar.

Yutkunma ile hareket ederler. Daha s›k ço-
cuklarda görülür. Herhangi bir enfeksiyon ile fli-
fler ve belirgin hale gelir. Aberan troid ile kar›fl-
t›rmamak için ç›karmadan evvel muhakkak tro-
id sintigrafisi yapmak gerekir.

Brankial kistler boyun lateral k›sm›nda bulu-
nur. Birinci arktan olanlar mandibula arkusunun
hemen alt›nda görülür. ‹kinci arktan olanlar ise
sternokleoidomastoid adalenin alt›nda, boyun
üst bölümünde bulunur. Daha çok eriflkinde gö-
rülür. Enfekte kistin cilde aç›lmas› ile fistül görü-
lebilir. ‹kinci ark kistlerinde daha s›kt›rlar.

Tükrük bezi lezyonlar›

Submandibüler bezin en s›k kitle bulgusu ve-
ya patolojisi sialolithiazistir. K›sa sürede oluflma-
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s›, sistemik enfeksiyon bulgular› vermemesi, lo-
kal hassasiyeti a¤r›n›n ve fliflli¤in yemek yeme
esnas›nda artmas› ile tan› konulabilir. Söz konu-
su bulgular parotis bezi için çok net de¤ildir.

Tafl›n saptanmas›nda ultrasound faydal› ve
ekonomik bir yöntemdir. BT ve MIR ile de tafl›n
görülmesi mümkündür.

Tükrük bezi tümörlerinde tan› histolojik ol-
mal›d›r. Fasiyal paralizi ile parotisteki kitle ma-
lignitenin kesin ifadesidir. Parotisteki kitlenin
ço¤unlukla selim (%80), submandibüler bez-
deki kitlelerin ise %50 veya daha fazlas›n›n ha-
bis olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.

K›saca kitle büyük glanddan küçük glanda
gittikçe habasiyet olas›l›¤› artar.

Tükrük bezlerinde eksizyonel biyopsi tükrük
fistülü yapabilece¤i gibi, malign tümörlerde ya-
y›lmaya da neden olabilir.

Bu nedenle ince i¤ne biyopsisi uygulanmal›d›r.
Bundan da netice al›namaz ise submandibüler
gland›n ç›kar›lmas›, parotiste ise süperficial paro-
tidektomi ile histolojik tan›ya gitmek gerekir (6).

Çocuklarda malign boyun kitleleri

Çocuklukta multipl adenopati tarz›ndad›r.

Primerin ço¤unluk mezotelial orjinli oldu¤u
unutulmamal›d›r. Skuamöz karsinomlar›n pediy-
atrik grupta nadir görülmesi dolay›s› ile tan› için
pan endoskopi flart de¤ildir. Ancak Waldeyer
lenf halkas›n›n ciddi taranmas› gereklidir. Ayr›ca
tan› için enfeksiyon hastal›klar› ve granülomatöz
hastal›klar ön plandad›r.

Kan tetkikleri lenfoma için ön bulgular vere-
bilir. Ancak lenfoman›n kesin tan›s› için flüpheli
lenf nodunun ç›kar›l›p histolojik tetkikinin yap›l-
mas› gereklidir.

Eriflkinde malign boyun kitleleri

Eriflkinde boyun orta veya üst k›s›mlar›nda ç›-
kan kitlelerin ço¤unlu¤unun malign hastal›¤a ait
olabilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.

Kitlenin ç›k›fl zaman›, efllik eden bulgular; ör-
ne¤in ses k›s›kl›¤›, disfaji gibi semptomlar pri-
mer tümöre ait ipuçlar› verebilir.

Ayr›ca lenf nodunun lokalizasyonu primerin
bulunmas› aç›s›ndan yol gösterebilir (7).

Submental lenf nod: Çok nadir olup alt du-
dak kanserlerinde tutulur.

Submandibüler: Dil 2/3 ön bölgesi, a¤›z taba-
n›, gingiva, bukkal mukoza ve submandibüler
gland.

Üst jugular (Jugulodigastrik): En s›k tutulan
lenf nodlar›d›r. Orofarenks, nazofarenks hipofa-
renks (8).

Orta jugular: Nazofarenks, subglottik larenk,
özofagus, troid. 

Subklavian: Bafl boyun d›fl› malignitesi olan,
akci¤er, mide, özofagus, prostat. 

Arka trigon: Nazofarenks, dil kökü. 

Boyun tümefaksiyonlar›nda yukar›da özetle-
di¤imiz lenfoid sistematik, hikâye ve primerinin
tutuldu¤u bölgeye ait fonksiyonel bozukluk bir
araya geldi¤inde tan›ya kolayl›k sa¤lar. Primeri-
nin saptanmad›¤› durumlarda direkt veya panen-
doskopik biyopsi ile tan› kesinlefltirilir. Bu du-
rumda boyun kitlesinin metastazik oldu¤u kabul
edilip buraya ikinci bir biyopsi gerekmez (9).

Sorun, primeri saptanamayan boyun malign
kitlelerinde görülür. Bu durumlarda genifl radyo-
lojik araflt›rma, pan endoskopiye baflvurmak gere-
kir.

Araflt›rmalara ra¤men primeri bulunamaz ise,
nodülün cerrahi olarak ç›kar›lmas› ve “frozen
section”da al›nan yan›ta ba¤l› olarak radikal bo-
yun diseksiyonu ile devam etmek gerekebilir.
Lenf nodunun ç›kar›l›p parafin bloklar›n sonucu,
kesin patolojik tan›y› beklemek tedavi hatas›d›r.

Sonuç

Ciddi bir anamnez ve fizik muayene ile, bo-
yun kitlelerinin tan›s› veya ön tan›s› pratisyen
hekim taraf›ndan rahatl›kla konulabilir. Boyun
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kitlelerinin pediyatrik grupta enflamasyonu, erifl-
kinde ise malign hastal›klar› akla getirmesi ge-
reklidir. Malign hastal›k kuflkusu duyulan du-
rumlarda, boyun eksizyonel biyopsiden olabildi-
¤ince kaç›n›lmal›d›r (10).

Primerinin saptanamad›¤› durumlarda lenf
nodu ekstirpasyonuna seçenek olarak frozen ile
yap›laca¤› skuamöz hücreli karsinom ç›kmas›
halinde ayn› seansta radikal boyun diseksiyonu
yap›laca¤› unutulmamal›d›r.
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