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Pediatrik boyun kitlelerine yaklaﬂ›m
Management of padiatric neck masses
Dr. Enver ÖZER, Dr. Semih MUMBUÇ, Dr. Cengiz DURUCU, Dr. Y›ld›r›m A. BAYAZIT,
Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Amaç: Pediatrik boyun kitlelerinin bölgemizdeki
da¤›l›m›n› ortaya koyup, yaklaﬂ›mdaki farkl›l›klar›
vurguland›.
Hastalar ve Yöntemler: Boyun kitlesi nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 55 pediatrik hastan›n (32
erkek, 23 k›z; ort. yaﬂ 12.4; da¤›l›m 0-16) kay›tlar›
retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Pediatrik boyun kitlesi nedeniyle ameliyat
edilen 55 hastan›n kay›tlar› incelendi¤inde, en s›k
do¤uﬂtan boyun kitleleriyle karﬂ›laﬂ›l›rken (%47),
bölgemizin geliﬂmiﬂlik düzeyini yans›tacak ﬂekilde
enfeksiyöz ve tüberkülöz kaynakl› boyun kitlelerinin
oran› yüksek bulundu (%24).
Sonuç: Pediatrik boyun kitlelerine yaklaﬂ›mda yaﬂ
ve kitlenin özelliklerinin yan›nda bulunulan bölgenin
sosyoekonomik özellikleri de göz önünde bulundurulmas› gereken önemli bir faktördür.

Objectives: Present study was designed to demonstrate the regional distribution prevalence and management differences of certain pediatric neck masses in this region of the country.
Patients and Methods: Fifty-five pediatric neck
masses patients who were diagnosed and treated
surgically were retrospectively analyzed.
Results: Analysis of 55 patients showed that congenital neck masses were the most common pathology in
the pediatric neck masses (47%), and followed by
infectious and tuberculous lymphadenopathies (24%).
Conclusion: It can be concluded from the study that
besides the age group and the characteristics of the
neck mass, life standards of the region is also an
important factor to be considered while these
patients are being evaluated.

Anahtar Sözcükler: Çocuk; boyun; brankial bölge/anomaliler/embriyoloji/patoloji/cerrahi; tüberküloz, lenf nodu/tan›.

Key Words: Child; neck; branchial region/abnormalities/
embryology/pathology/ surgery; tuberculosis, lymph
node/diagnosis.

Çocukluk ça¤›nda görülen boyun kitleleri kulak
burun bo¤az ve pediatri polikliniklerinde s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan, zaman zaman da tan›ya gidilirken invazif
yöntemlerin kullan›ld›¤›, geniﬂ bir ay›r›c› tan› profilinde de¤erlendirilmesi gereken bir hastal›k grubudur.

Boyun kitlelerine yaklaﬂ›mda yaﬂ göz önünde
bulundurulmas› gereken en önemli faktördür. Kitleye ait özelliklerin yan› s›ra, bulunulan bölgenin sosyoekonomik geliﬂmiﬂli¤i de ay›r›c› tan›da göz ard›
edilmemesi gereken faktörlerdendir.
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Bu çal›ﬂmada, klini¤imizde cerrahi tedavi uygulanan 55 pediatrik boyun kitlesi bölgemize ait
farkl›l›klar› da yans›tacak ﬂekilde incelendi.

lignite tespit edilenlerde, yaﬂ grubunun özelli¤i dikkate al›narak tümör cerrahisi prensiplerinden taviz
verilmeden tedavi tamamland›.

HASTALAR VE YÖNTEMLER

BULGULAR

Klini¤imizde 1990-2002 y›llar› aras›nda pediatrik
yaﬂ grubunda, boyun kitlesi nedeniyle cerrahi tedavi uygulanm›ﬂ 55 hasta (32 erkek 23 k›z; ort. yaﬂ 12.4;
da¤›l›m 0-16) hastan›n kay›tlar› retrospektif olarak
incelendi. Olgular›n tümünde ay›r›c› tan› amac›yla
tam kan say›m›, sedimantasyon, biyokimyasal
incelemeler, akci¤er grafisi; lüzumu halinde bilgisayarl› tomografi (BT) ve ultrasonografiden yararlan›ld›. Klinik olarak bakteriyal lenfadenit düﬂünülen olgulara 10 gün süreyle geniﬂ spektrumlu antibiyotik
tedavisi uyguland›. ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisi
sadece tan› konulamayan, cerrahi düﬂünülen olgularda kullan›ld›. Tüm olgularda boyun kitlesi total
olarak eksize edilmeye çal›ﬂ›ld›. Tortikollis ve periferik sinir hipertrofisi tan›s› alan hastalarda etkilenen
bölgeye müdahale edildi. Hasta grubuna tarif edilmiﬂ klasik ameliyat tekni¤iyle yaklaﬂ›ld›. ‹nsizyon
boyun pililerine paralel ve küçük tutuldu. Hastalar›n tamam› genel anestezi alt›nda ameliyat edildiler.
Ameliyat sonras› 2-5 gün içinde pansumanlar› devam etmek üzere taburcu edildiler. Eksizyonu tedavi edici olan olgularda nüks için uzun süreli takiplerle yetinilirken, histopatolojik inceleme sonucu tüberküloz veya aktinomikozis gibi spesifik granülomatöz enfeksiyon düﬂünülenlerde pediatri ile konsültasyon yap›larak medikal tedaviye geçildi. Ma-

Çal›ﬂmaya dahil edilen toplam 55 olgunun histopatolojik kesin tan›s›; dokuz hastada (%16.3) tiroglossal kanal kisti, sekiz hastada (%14.5) kistik higroma, sekiz hastada (%14.5) nonspesifik enfektif lenfadenopati, beﬂ hastada (%9) tüberküloz ile uyumlu
granülomatöz lenfadenit, üç hastada (%5.5) Hodgkin lenfoma, dört hastada (%7.3) brankial kist ve iki
hastada (%3.6) epidermal kist olarak belirlendi. Sialadenit, kistik lenfangiom, dermoid, nörofibrom,
tortikolis, kedi t›rm›¤›, mantar enfeksiyonu, toksoplazma lenfadeniti, kavernöz hemanjioma, schwannoma, periferik sinir hipertrofisi, pleomorfik adenoma, sinüs histiositozis, do¤uﬂtan hemanjioendotelyoma, dermatofibrosarkoma protuberans ve tiroid
papiller karsinomu ise birer (%1.8) adet teﬂhis edildi
(Tablo I).
TARTIﬁMA
Pediatrik ça¤da görülen boyun kitleleri öncelikle
do¤uﬂtan ve akkiz olarak; akkiz olanlar ise enflamatuvar ve neoplastik kitleler ana baﬂl›klar› alt›nda incelenebilir. Çocukluk yaﬂ grubunda do¤uﬂtan ve
enflamatuvar nedenli kitleler daha s›k görülmektedir.[1,2] Do¤uﬂtan boyun kitleleri; hemanjiomlar, tiroglossal kanal kistleri, kistik higromalar, brankial
yar›k kistleri, larengosel olarak s›ralanabilirler. Enf-

TABLO I
TANI VE TEDAV‹DE CERRAH‹ MÜDAHALE GEREKT‹REN PED‹ATR‹K BOYUN K‹TLELER‹N‹N H‹STOPATOLOJ‹K
DA⁄ILIMI
Histopatolojik tan›
Tiroglossal kanal kisti
Kistik higroma
Nonspesifik enfektif lenfadenopati
Tüberküloz lenfadenopati
Brankial kist
Hodgkin lenfoma
Epidermal kist
Sialadenit, kistik lenfangiom, dermoid, nörofibrom, tortikolis, kedi t›rm›¤›,
mantar enfeksiyonu, toksoplazma lenfadeniti, kavernöz hemanjioma, schwannoma, periferik
sinir hipertrofisi, pleomorfik adenoma, sinüs histiositozis, do¤uﬂtan hemanjioendotelyoma,
dermatofibrosarkoma protuberans, ve tiroid papiller karsinomu
Toplam
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Say›

Yüzde

9
8
8
5
4
3
2

16.3
14.5
14.5
9
7.3
5.5
3.6

1
55

1.8
100
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orta hatt›nda submental bölge alt›nda (zone 6) saptanm›ﬂlard›r.

lamatuvar kitleler aras›nda akut (özellikle palatin
tonsil, a¤›z ve farenks enfeksiyonlar›na sekonder) ve
kronik enfeksiyonlar›n (tüberküloz, fungal hastal›klar, sarkoidoz, sifiliz ve toksoplazmozis gibi) neden
oldu¤u lenfadenopatiler ile boyun apseleri olarak
say›labilir. Çocukluk ça¤›nda nadir görülen neoplastik kitleler aras›nda Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomalar, yass› hücreli karsinom ve adenokarsinom en
önemlileridir.

S›k görülen bir di¤er do¤uﬂtan boyun kitlesi de
lenfanjiomlard›r. Lenfatik sistemin normalin d›ﬂ› geliﬂimi ile lenf yollar›nda obstrüksiyon sonucu endotel ile döﬂeli multi-kistik alanlar ﬂeklindedir. Boyun
en s›k görülen bölge (%25) olup, a¤›rl›kl› yerleﬂimi
posterior servikal üçgenidir (%75).[5] Bu hastalar›n
yar›s›ndan ço¤unda do¤umda mevcut olup iki yaﬂ›na kadar %90 oran›nda belirginleﬂirler. Servikal kistik higromalar s›kl›kla gestasyonun 30. haftas›ndan
önce meydana gelir ve Turner sendromu, baz› karyotip anomalileri gibi kromozomal veya strüktürel
anomalilerle birlikte olabilirler.[4] Gestasyonun daha
geç haftalar›nda oluﬂan kistik higromalar daha iyi
prognozludurlar. Kistik higromalar yumuﬂak, a¤r›s›z ve hasta a¤lad›¤› zaman büyüyen ve bas› yapan
kitlelerdir. Üst solunum yolu enfeksiyonlar›ndan
sonra enflamasyon, enfeksiyon, disfaji ve stridor ile
birlikte kitlede ani büyüme geliﬂebilir. Hyoid seviyesi alt›nda yerleﬂenlerin rekürrens oranlar› daha düﬂüktür.[6] Klini¤imizde sekiz hastada (%14.5) kistik
higromaya rastlanm›ﬂt›r. Bunlardan beﬂinde ameliyat öncesi tan› ayn› iken, üçünde ise ameliyat öncesi
dönemde kistik higroma düﬂünülmemesine ra¤men
histopatolojik inceleme sonucu tan› konmuﬂtur.
Hastalar›n hiçbirinde major ameliyat sonras› komplikasyon geliﬂmemiﬂ ve nükse rastlanmam›ﬂt›r. Hastalarda ameliyat öncesi semptom olarak yaln›zca a¤r›s›z büyüyen kitle ﬂikayetine rastlanm›ﬂt›r. Olgular›n üçünde posterior servikal üçgen, üçünde submandibuler sahada tutulum olup, tek semptom a¤r›s›z büyüyen kitle olarak tespit edilmiﬂtir.

Pediatrik boyun kitlelerinde öykü ve fizik muayenenin önemi büyüktür. Birçok durumda boyun
kitlesi yan›nda hastal›¤›n sistemik natürünü bulmak
için aksiller bölge ve dala¤›n incelenmesi gerekebilir. ‹nfantlarda küçük palpabl nodlara daha çok posterior servikal üçgende rastlan›rken daha büyük çocuklarda submandibuler, anterior veya posterior üçgenlerde adenopatiler görülebilir. Ay›r›c› tan›da tam
kan say›m›, Epstein-Barr virüs, sitomegalovirüs,
toksoplazma için serolojik incelemelerin yan›nda
boyun lateral grafi, gö¤üs radyografileri, BT ve ultrasonografiden yararlan›labilir. Tan› konulamad›¤›nda ince i¤ne aspirasyon biyopsileri, insizyonel biyopsi, tan› ve tedavi amac›yla eksizyonel biyopsi yap›labilir.
Baﬂ ve boyun do¤uﬂtan malformasyonlar› geniﬂ
bir klinik spektruma sahiptirler. Do¤uﬂtan boyun
kitleleri aras›nda en s›k olarak tiroglossal kanal
kistleri görülür. Bunlar genellikle boyun orta hatt›nda hyoid kemi¤in korpusu ile ba¤lant›l› olarak
submental bölgede yerleﬂirler ve en s›k olarakta ilk
iki dekadda görülürler. Fizik muayenede bu boyun
kitlelerinin dil hareketleri ile beraber hareket ettikleri gözlenir. Nadiren içlerinde ektopik tiroid dokusuna rastlanabilir.[3] Tiroid gland›n›n aberran embriyolojik geliﬂimi sonucunda oluﬂurlar. Sistrunk’un
önerdi¤i geniﬂ cerrahi eksizyon ile kist, kanal, hyoidin orta bölümü ve dil taban›ndan bir k›s›m rezeksiyon önerilmiﬂtir.[4] Ektopik tiroid gland› ile kar›ﬂmay› önlemek için tüm tiroglossal kanal kistini öngören hastalarda ameliyat öncesi sintigrafi ve ultrasonografi uygulad›k. Ektopik tiroid dokusu görülme s›kl›¤› %1 ile %2 aras›nda de¤iﬂmektedir. Klini¤imizde pediatrik yaﬂ gurubunda en küçü¤ü bir, en
büyü¤ü 15 yaﬂ›nda olan dokuz hasta (%16.3) tiroglossal kist tan›s› ile ameliyat edilmiﬂ ve tümünde
patolojik tan› yine tiroglossal kist olarak rapor edilmiﬂtir. Hastalar›n hiçbirinde major ameliyat sonras› komplikasyon geliﬂmemiﬂ ve hastalar›n takiplerinde nükse rastlanmam›ﬂt›r. Kitlelerin hepsi boyun

Lateral servikal lezyonlar olarak isimlendirilen
brankial yar›k anomalileri primitif brankial aparatusdan oluﬂan do¤uﬂtan geliﬂim defektleridir.[7] Klinik olarak d›ﬂ kulak yolundan klavikulaya kadar
herhangi bir yerde sternokleidomastoid adalenin
önünde yumuﬂak, yuvarlak, flüktüasyon veren, hassas olmayan kitleler olarak bulunurlar. En s›k ikinci
brankial yar›ktan geliﬂen kistlere rastlan›r (%67%93).[8-10] Hayat›n ikinci ve dördüncü dekadlar› aras›nda rastlan›rlar. Erkek ve kad›nlarda görülme oran› eﬂittir ve lezyonlar›n tümü hastalar 30 yaﬂ›na gelene kadar fark edilmiﬂ olurlar.[11,12] Klini¤imizde
brankial kist tan›s› konulan dört hastadan biri (%7.3)
üst juguler bölgede, di¤erleri ise orta juguler bölgede, sterno kleido mastoid adale önünde kitle saptand›. Total eksizyon uygulanan hastalarda komplikasyon ve nükse rastlanmad›.
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Hemanjiomlar büyük bir ço¤unlu¤u hayat›n ilk
alt› haftas›nda farkedilen ilk belirdiklerinde maküler görünümde veya bir halo ile çevrilmiﬂ telenjektazi tarz›nda olabilen do¤uﬂtan kitlelerdir.[13] Yenido¤anda tam geliﬂmiﬂ bir hemanjioma nadiren rastlan›r ve %80’i izole tek bir lezyon tarz›nda görülür.[14]
Çocukluk ça¤›n›n en s›k rastlanan tümörü olan hemanjiomlar›n %50’si ilk beﬂ, %70’i ilk yedi yaﬂta,
hatta 10-12 yaﬂlar›na kadar giderek kaybolurlar.[15,16]
Tedavisinde cerrahi d›ﬂ›nda embolizasyon, sklerozan madde enjeksiyonu, kryoterapi ve CO2 ve YAG
lazer kullan›lm›ﬂ ve en baﬂar›l› sonuçlar lazer tedavisi ile al›nm›ﬂt›r.[6] Çal›ﬂmam›zda sadece ense bölgesine yerleﬂmiﬂ ve dört ayd›r anti-Tbc tedavisi gören
bir hastada hemanjiom tan›s› ile karﬂ›laﬂ›ld›. Hastalar›n birço¤unda spontan iyileﬂmenin beklenmesi
nedeniyle say› az gibi görülmektedir.

4 cm aras›nda de¤iﬂen boyun kitlesi ﬂikayeti ile baﬂvurmuﬂlard›. Cerrahi eksizyon sonras› bir y›ll›k anti
tüberküloz tedavi sonras› tüm olgularda ﬂifa elde
edildi.
Toksoplazma insanlara kedilerden bulaﬂ›r. Amerikada yap›lan araﬂt›rmalarda sa¤l›kl› eriﬂkinlerin
%70’inde serolojik testler pozitiftir ve %80-90’› hastal›¤› asemptomatik geçirmiﬂtir.[19] Klinik olarak süpüre olmayan çevreye yap›ﬂ›k, sert, 3 cm’den küçük
lenfadenopati olarak ç›kar.[20] Di¤er lenf nodlar›nda
büyüme, ateﬂ, halsizlik kas a¤r›s›, dokuntu, hepatosplenomegali ve periferik yaymada atipik lenfositler görülebilir. ‹mmün sistemi sa¤l›kl› insanlarda tedaviye gerek yoktur. Hastalar›m›zdan birinde toksoplazma lenfadeniti görüldü. Hasta submental bölgede pake ﬂeklinde lenfadenopatilerle klini¤imize
baﬂvurdu. Wright testi 1/320(+) sonuç verdi. ‹mmun
sistemi güçlü olan hasta sa¤l›¤›na kavuﬂtu.

Boyunda görülen en önemli kitle nedenlerinden
birisi de enfeksiyonlar›n neden oldu¤u lenfadenopatilerdir. Bu lenfadenopatileri oluﬂum nedenlerine
göre baﬂl›ca üç grupta inceleyebiliriz; viral, bakteriyel ve spesifik granülomatöz enfeksiyonlar›n neden
oldu¤u lenfadenopatiler. Mikobakteriler, virüsler ve
sarkoidoz ay›r›c› tan›da elenmelidirler. Ay›r›c› tan›da ﬂüphe oldu¤unda ince i¤ne aspirasyonu yard›mc› olabilir. Akut tek tarafl› boyun lenfadenopatileri
1-5 yaﬂ aras› çocuklarda s›k olup ajan patojen ço¤unlukla S. Pyogenes veya S. Aerus olarak tespit edilmektedir. Ç›kard›¤›m›z boyun kitlelerinden sekizinde (%14.5) nonspesifik iltihabi reaksiyon patolojik
olarak rapor edildi.

Neoplastik orijinli boyun kitleleri pediatrik yaﬂ
grubunda nadirdir. Çocukluk ça¤›nda en s›k lenfomalar görülür. Hodgkin lenfoma tespit edilen üç hasta (%5.5) pediatrik onkoloji bölümüne sevk edildi.
Neoplastik boyun kitleleri aras›nda tiroid tümörleri önemli bir yer tutar. Eriﬂkin hastalar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda pediatrik yaﬂ grubu hastalarda, tiroid
nodül yay›l›m› daha düﬂük olmas›na ra¤men, malignensi riski daha yüksektir.[21] Çocuklarda en s›k
görülen tiroid tümörü papiller karsinomad›r.[22] Primer veya boyun radyoterapisine sekonder olarak
geliﬂebilir.[23] Tan› kondu¤unda %80 oran›nda boyunda lenf nodu metastaz› olmas›na ra¤men prognozlar› çok iyidir.[24] Tedavide tiroidektomi, ço¤unlukla selektif boyun disseksiyonu, radyoterapi ve
kemoterapi kullan›l›r. Klini¤imizde bir hastaya tiroid papiller Ca tan›s› konuldu. Hasta boynun sol taraf›nda SKM adale üzerinde, juguler vene yap›ﬂ›k ve
tiroid glanda uzan›m gösteren yaklaﬂ›k 3x4 cm solid
kitle ve tiroid lojunda diffüz hiperplazi ile klini¤imize baﬂvurdu. Kitlenin eksizyonu sonucu papiller tiroid Ca gelmesi üzerine hastaya fonksiyonel boyun
disseksiyonu yap›ld›. Hastada ameliyat sonras› Horner sendromu geliﬂti.

Geliﬂmekte olan ülkelerde enfeksiyöz kaynakl›
lenfadenopatiler ve tüberkülöz lenfadenit geliﬂmiﬂ
ülkelere oranla daha s›k görülmektedir. Granülomatöz iltihabi reaksiyon yapan baﬂl›ca etken M. Tuberculosis’in neden oldu¤u enfeksiyonlard›r. Ekstrapulmoner tbc’nin en s›k görüldü¤ü saha servikal
bölgedir. Klasik olarak tek tarafl›, a¤r›s›z, lezyon
üzeri eritemli, arka boyun üçgeni yerleﬂimli ve ço¤unlukla asemptomatiktir.[17,18] Pediatrik dönemde
atipik formlar›na daha s›kl›kla rastlanmaktad›r. Tedavide total cerrahi eksizyonu takiben anti-tbc kemoterapisi kullan›l›r. Atipik formlarda tan›sal amac›n ötesinde tedavi edici disseksiyonlar gerekebilir.
Klini¤imizde tüberküloz tan›s› konan beﬂ hastadan
(%9) üçünde kitle submental bölgede (zone 1a), ikisinde ise posterior servikal üçgende (zone 5) yerleﬂim göstermekteydi. Hastalar 40 gün ile bir y›l aras›nda de¤iﬂen a¤r›l› giderek büyüyen çaplar› 2 cm ile

Boyunda nadir görülen fakat ço¤unlukla ekstremiteler, karaci¤er ve akci¤er gibi yumuﬂak dokulara
yerleﬂen hemanjioendotelyoma s›n›rda malign
transformasyon gösteren orta ve küçük boy damarlardan geliﬂen vasküler kaynakl› bir tümördür.[25] Tümör hücreleri içinde eritrositler görülebilir. Tedavi81
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de tümörün total eksizyonu yeterlidir. Klini¤imizde
bir sol parotis lojunda fluktuasyon veren, yumuﬂak
k›vaml›, yaklaﬂ›k 4x5 cm boyutlar›nda kitle ile klini¤imize baﬂvuran bir olguda kitle total olarak ç›kar›ld›. Residiv ve nüks saptanmad›.
Boyunda nadir rastlanan di¤er bir hastal›k sinüs
histiositosis’tir. Bu hastal›k Rosai Dorfman hastal›¤›
olarakta bilinen, massif lenfadenopati ile seyreden,
nadir görülen, hematopoetik ve fibröz dokular› tutan benign ve kendini s›n›rlayan bir hastal›kt›r. A¤r›s›z, genellikle iki tarafl› olan boyun lenfadenopatisi mevcuttur.[26] Klini¤imizde beﬂ y›ld›r boyun sa¤
arka üçgenini dolduran, submandibuler bölgeden
ön üçgene atlayan, fikse, sert, yaklaﬂ›k 5-7 cm’lik kitlelerle klini¤imize baﬂvuran bir hastada bu tan› elde
edildi.. Hastada subfebril ateﬂ ve gece terlemesi ﬂikayetleri mevcuttu. Kitle total olarak eksize edildi.
Ameliyat sonras› nüks görülmedi.
Baﬂ ve boyunda ender rastlanan, lokal infiltratif,
düﬂük grade’li bir sarkom olan dermatofibrosarkoma protuberans lokal nüks oranlar› yüksek olan
uzak metastaz›n nadiren görüldü¤ü, genellikle eriﬂkinlerde ve proksimal ekstremite bölgesine yerleﬂen
bir tümördür.[27] Klini¤imizde bir hastada bu tan›yla
karﬂ›laﬂ›ld›. Hasta sa¤ parotis lojunda 8x9 cm’lik
mandibulay› destrükte eden kitle ile klini¤imize
baﬂvurdu. Total kitle eksizyonu yap›ld›.
Çocuklarda en s›k görülen parotis tümörü hemangioma’d›r. Bunu lenfangioma ve pleomorfik
adenoma takip ederler. Parotis tümörlerinin yaklaﬂ›k %75’i benigndir.[28] Parotis lojunda 4x5 cm’lik, bir
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olunmal›d›r.
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