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Radyolojik Tanı/ Radiologic Diagnosis

15 yaşında erkek hasta 4 gündür devam eden ateş, boyun-
da ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuruyor. Bilinen bir hastalığı, 
düzenli kullandığı bir ilacı olmayan hastaya başka bir klinikte 
bu şikayetleri nedeniyle 2 gün önce akut tonsillit tanısıyla anti-
biyotik tedavisi başlandığı öğreniliyor. Başvuru sırasında nabzı 
109 atım/dk, ateş: 37.4°C ölçülen, diğer vital bulguları normal 
sınırlarda olan hastanın muayenesinde sol tonsilin belirgin 
hipertrofik olduğu, ağız açıklığının kısıtlı olduğu görülüyor. 
Laboratuvar tetkiklerinde lökositoz ve eritrosit sedimentas-
yon hızında artış (Lökosit= 19.6 x103/µL, ESR= 36 mm/saat) 
saptanan hastadan derin boyun enfeksiyonu şüphesi ile kont-
rastlı boyun BT tetkiki yapılıyor. Sol retrofaringiyal yerleşimli, 
periferi ince kontrast tutulumu gösteren düşük dansiteli ko-
leksiyon izleniyor (oklar) (Resim 1A ve 2A). Ayrıca orofarinks ve 
hipofarinks düzeyinde retrofaringiyal boşluk boyunca uzanan, 
farinks arka duvarını anteriora doğru deplase eden sıvı dansi-
tesi görülüyor (oklar) (Resim 1B ve 2B). Boyun BT tetkikine ait 
kesitleri aşağıda verilen hastada tanınız nedir? 

TANI: Retrofaringiyal Apse ve Eşlik Eden 
Flegmon/Ödem

Kısa Tartışma

Derin boyun enfeksiyonları çocukluk çağında nadir olma-
yan, ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen enfeksi-
yonlardır (1). Retrofaringiyal ve parafaringiyal apse çocukluk 
çağında en sık görülen ve çoğunlukla birlikte seyreden derin 
boyun enfeksiyonlarıdır (1). Retrofaringiyal apse tonsillit, otit, 

farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı retrofa-
ringiya lenf nodlarında oluşan süpürasyon sonucu gelişmek-
tedir (2). Tedavide gecikilirse süpüratif lenf nodları retrofa-
ringiyal apse ya da flegmona neden olabilir. Hayati tehlikeye 
neden olabilen olası komplikasyonları nedeniyle erken tanı 
önemlidir. Ateş, boyun ağrısı, ağız açıklığında kısıtlılık, tris-
mus, tortikollis gibi klinik bulgularla seyreden retrofaringiyal 
apse vakalarında klinik şüphe tanı için önem arz etmektedir. 
Son yıllarda özellikle toplum kazanımlı metisilin-dirençli S. 
aureus enfeksiyonlarına bağlı artış gözlenmektedir (3). Kont-
rastlı boyun BT veya MRG; tanının netleştirilmesi, retrofaringi-
yal flegmon ile apsenin ayırımı, enfeksiyonun yayılımı ve olası 
komplikasyonlarını saptamada faydalıdır (2). Retrofaringiyal 
alanda farinks duvarını anteriora doğru iten sıvı dansitesinin 
görülmesi ve bu sıvı dansitesinin periferinde kontrast tutu-
lumu olması retrofaringiyal apse için tanı koydurucudur (4). 
Apse-flegmon ayrımında periferik rim şeklinde kontrastalan 
duvar önemlidir. 

Kesitler özellikle hava yoluna bası, mediastinit, internal 
juguler vende tromboz, karotid arter psödoanevrizması gibi 
önemli komplikasyonlar açısından da dikkatle değerlendiril-
melidir. Retrofaringeal apse tedavisinde hava yolu güvenliği 
açısından yakın takip ve intravenöz antibiyotik tedvisi özellik-
le küçük apseler için öncelikli tercih edilmelidir. Büyük, hava 
yoluna bası yapan veya medikal tedaviye yanıtsız apselerin 
cerrahi olarak direne edilmesi gerekir (5).
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Resim 2. Kontrastlı boyun BT kesitlerinin koronal A. ve sagital B. reformat görüntüleri.

A B

Resim 1. Orofarinks A. ve hipofarinks B. düzeyinden geçen aksiyel kontrastlı boyun BT kesitleri.

A B
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