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Pontoserebellar Köşe Tümörleri: Kulak MRG Bulguları
Pontocerebellar Angle Tumors: Ear MRI Findings
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ÖZET
Amaç: Pontoserebellar köşe (PSK) tümörlerinin çok bü-
yük bir kısmını vestibüler schwannoma (VS), meninjiyom-
lar ve epidermoid kistler (EK) oluşturmaktadır. Bu patolo-
jiler dışındaki neoplastik ve neoplastik olmayan lezyonla-
rın görülme yüzdesi yaklaşık %1’dir. Bu çalışmada Klini-
ğimizde saptanan histopatolojik tanısı konmuş PSK tümör-
lü olguları manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgu-
ları ile birlikte sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Radyoloji Kliniği’ne Temmuz 2009-Nisan 2011 tarihleri 
arasında çınlama, işitme kaybı gibi yakınmalarla yönlendi-
rilen ve Kliniğimizde kulak MRG’si ile değerlendirilen 36 
olgu (21 kadın, 15 erkek) çalışmaya alındı. Olgular görün-
tü arşivleme ve iletişim sistemi (PACS) kullanılarak geriye 
dönük olarak tarandı.
Bulgular: Yaş ortalaması 57,2 (30-80) olan 36 olgunun ta-
mamı ameliyat edildi ve operasyon sonuçlarına göre olgu-
ların 20’sinde (%57) VS, 8’inde (%23) menenjiyom, 5’inde 
(%14) EK, 2’sinde (%5,6) araknoid kist (AK) ve 1’inde 
(%2,8) PSK paragangliyomu saptandı. 
Sonuç: MRG diğer modalitelere oranla PSK ve internal 
akustik kanal içeriğini görüntülemede ve lezyonun yapısını 
belirlemede en değerli inceleme yöntemidir. PSK tümörle-
rinin ayırıcı tanısında ve uygun tedavi planının belirlenme-
sinde MRG’nin şüpheci ve dikkatli değerlendirilmesi de-
ğerli bulgular verir. 
Anahtar sözcükler: İnternal akustik kanal; pontoserebellar köşe; 
vestibüler schwannoma.

SUMMARY 

Objectives: Vestibular schwannoma (VS), meningiomas 
and epidermoid cysts (EC) account for a vast majority of 
the lesions occurring in the pontocerebellar angle (PCA). 
Neoplastic and non-neoplastic pathologies other than these 
tumors constitute 1% of all lesions located in the PCA. We 
aimed to present the magnetic resonance imaging (MRI) find-
ings of PCA tumors identified in our clinic retrospectively. 

Methods: 36 patients (21 female, 15 male) admitted to the 
Istanbul Training and Research Hospital, Radiology Clinic 
between July 2009 and April 2011 with a diagnosis of tinni-
tus and hearing loss assessed by ear MRI were included in 
the study. The patients were evaluated retrospectively using 
the picture archiving and communication system (PACS). 

Results: 36 patients with a mean age 57.2 years (30-80) 
with suspected PCA tumors were operated, and accord-
ing to the results of the surgery, VS in 20 patients (57%), 
meningioma in 8 patients (23%), EC in 5 patients (14%), 
arachnoid cyst in 2 patients (5.6%), and paraganglioma of 
the PCA in 1 patient (2.8%) were found.

Conclusion: MRI is capable of providing excellent imag-
es of the CPA and contents of the internal auditory canal 
compared to all other diagnostic modalities. Maintaining a 
high index of suspicion and careful analysis of MRI images 
can help in the differential diagnosis and guide in planning 
the most appropriate treatment protocol for CPA tumors.
Key words: Internal auditory canal; pontocerebellar angle; ves-
tibular schwannoma.
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GİRİŞ
Pontoserebellar köşe tümörleri (PSK) erişkinler-

de tüm intrakraniyal tümörlerin %10-15’ini oluştur-
maktadır.[1,2] Bu tümörlerin büyük kısmını vestibuler 
schwannomalar (VS), menenjiyomlar ve epidermo-
id kistler (EK) oluşturur. Bu patolojiler dışındaki ne-
oplastik ve neoplastik olmayan lezyonların görülme 
oranı yaklaşık %1 civarındadır.[3,4]

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) bu bölge tümörlerinin temel in-
celeme yöntemleridir. BT görüntülemede komşu ke-
mik yapılara bağlı artefaktların oluşması ve yumuşak 
dokuda bilinen dezavantajları dolayısıyla MRG’nin 
BT’ye belirgin bir üstünlüğü bulunmakta ve altın 
standart olarak kabul edilmektedir.[5]

Çalışmamızda PSK’ya yönelik yapılan ku-
lak MRG’de saptanan kitlesel lezyonların radyolo-
jik bulgularını, patolojik tanıları eşliğinde sunmayı 
amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Temmuz 2009-Nisan 2011 tarihleri arasında çın-

lama, işitme kaybı gibi yakınmalarla Kliniğimize 
yönlendirilen yaş ortalaması 57,2 (30-80) olan 36 ol-
guda (21 kadın, 15 erkek) saptanan PSK tümörlerinin 
MRG bulguları görüntü arşivleme ve iletişim siste-
mi (PACS) kullanılarak geriye dönük olarak tarandı.

Tüm olguların konvansiyonel MRG incelemele-
ri 1,5-Tesla süperiletkenli MRG cihazı (Signa HDxt, 
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Şekil 2. Altmış bir yaşında iki taraflı AN’li kadın olgu. Her iki PSK’da İAK’lara uza-
nım gösteren, beyin sapına ve 4. ventriküle bası yapan, belirgin kont-
rastlanan kitlesel lezyonlar izleniyor.

Şekil 1. Çalışmamızda saptanan kitlesel lezyonların dağılı-
mı.
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GE Medical Systems, Milwaukee, 
Wisconcin, ABD) ile HRBRAİN koil 
kullanılarak gerçekleştirildi. Görüntü-
leme protokolünde rutin olarak kulla-
nılan aksiyel ve koronal FSE T1AG 
(TR/TE/NEX = 620ms/8,5ms/2), ak-
siyel ve koronal FSE T2AG (TR/TE/
NEX=2750ms/100ms/2) ve matriks 
boyutu 512x512 kullanılarak elde 
edildi. Tüm olgularda 0,1 µmol/kg IV 
Gd-DTPA enjeksiyonu sonrası, kont-
rastlı T1AG aksiyel ve koronal görün-
tüler alındı.

Olguların tümü opere edildi ve ta-
nılar patolojik olarak doğrulandı. Pa-
tolojik veriler ile radyolojik bulgu-
lar boyut, yerleşim, kitlenin yapısı ve 
kontrast tutulum özellikleri ile birlikte 
değerlendirildi.

BULGULAR
Otuz altı olgunun 20’sinde (%57) 

VS, 8’inde (%23) menenjiyom, 5’inde 
(%14) EK, 2’sinde (%5,6) araknoid 
kist (AK) ve 1’inde (%2,8) PSK para-
gangliyomu saptandı (Şekil 1). 
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VS’li olguların 9’u kadın, 11’i erkek, yaş ortala-
ması 60,1’di, lezyon boyutları 5-45 mm arasındaydı. 

On dokuz olguda tek taraflı (8 sağ, 11 sol), 1 ol-
guda çift taraflı VS vardı (Şekil 2), 18 olguda lezyon 
PSK yerleşimli iken 2 olguda lezyonun tamamı inter-
nal akustik kanal (İAK) içerisindeydi (Şekil 3). Ayrıca 
14 olguda (%70) lezyonun İAK’ya uzanımı gözlendi 
(Şekil 4). Bu olgularda İAK’ya uzanım 2-13 mm ara-
sında değişmekteydi, 14 olgunun 9’unda İAK genişli-
ği diğer tarafa kıyasla en az 2 mm artmıştı (Tablo 1).

VS’lerin tamamı iyi sınırlı olup T1AG’de 9 ol-
guda (%45) beyin parankimi ile izointens, 11 olgu-

da (%55) hipointensti. T2AG’de lezyonların tamamı 
hiperintens görünümdeydi. Kontrastlı incelemelerde 
lezyonların 8’i (%40) homojen, 12’si (%60) hetero-
jen kontrastlandı. 

Lezyonların 12’sinde (%60) kistik, 2’sinde (%10) 
nekrotik bileşen saptandı, 9 olguda beyin sapına bası 
izlendi (Şekil 5).

Menenjiyomlu olguların 6’sı kadın, 2’si erkek-
ti. Yaş ortalamaları 64,3 olup lezyon boyutları 10-40 
mm arasında değişmekteydi.

MRG’de lezyonların T1AG’de 6’sı (%75) hipoin-
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Şekil 3. Çınlama, uğultu yakınmaları olan 53 yaşında AN’li erkek olgu. Solda İAK içerisinde 
kontrast tutan 5 mm çaplı nodüler kitlesel lezyon izleniyor (oklar).

Şekil 4. Otuz yedi yaşında AN’li kadın olgu. Sağda İAK’ya uzanıp kanalı hafifçe genişleten ho-
mojen kontrastlanan kitlesel lezyon izleniyor.



tens, 2’si (%25) izointens, T2AG’de 7’si (%88) hipe-
rintens, 1’i (%12) hipointens izlendi. Kontrast sonra-
sında 5’i (%63) homojen, 2’si (%25) heterojen kont-
rastlandı, 1 olguda (%12) pür kalsifikasyona bağlı 
olarak kontrastlanma izlenmedi (Şekil 6).

Lezyonlardan 3’ünde (%38) kalsifikasyon, 2’sin-
de beyin sapına bası bulguları vardı, 5 olguda (%63) 
önemli bir tanı kriteri olarak kabul edilen “dural tail 
bulgusu” izlendi (Şekil 7).

EK’lı olguların (3 kadın, 2 erkek) yaş ortalama-
sı 47,6 olup tamamında MRG’de kontrastlanma sap-
tanmazken T1AG’de hipointens, T2AG’de hiperin-
tens görünüm izlendi. Tüm olgularda lezyonlar di-
füzyon ağırlıklı görüntülerde belirgin hiperintensti 
(Şekil 8). Dört olguda (%80) beyin sapına bası bul-
guları vardı.

PSK paragangliyomu olgusu daha önce emboli-

zasyon öyküsü olan 47 yaşında kadındı. T1AG’de 
sol PSK’da heterojen izohiperintens, T2AG’de hipe-
rintens görünümde, iç yapısında kalsifikasyon ve sig-
nal void ile uyumlu milimetrik hipointens alanlar içe-
ren nüks kitlesel lezyon izlendi. Kontrastlı inceleme-
lerde lezyon heterojen olarak kontrastlandı. Lezyo-
nun ön-üst kesminde her iki sekansta belirgin hipe-
rintens görünümde kanama odakları izleniyordu (Şe-
kil 9).

TARTIŞMA
PSK tanımı ilk kez 1902 yılında Henneberg ve 

Koch adlarında iki Alman bilim adamı tarafından 
“kleinhirnbruchenwinkel” (kleinhirn=serebellum; 
bruchen=pons; ve winkel=açı) şeklinde tanımlan-
mıştır.[6] Daha sonra 1917’de Harvey Cushing VS’li 
bir olgudan yola çıkarak hastalığın klinik tarihçesini 
ve operasyon bulgularını bildirmiştir.[7] Sonraki yıl-
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Tablo 1. İAK uzanımı olan AN li olguların kanalda oluşturdukları değişiklikleri 
gösteren tablo

Tanı Kaynaklarda sıklık (%) Çalışmamızda sıklık (%) (n:36)

Akustik nörinom 80-90 55,6
Menenjiyom 3-13 22,2
Epidermoid kist 6-7 13,9
Araknoid kist 1-2 5,6
Diğer 1 2,8
Malignite 2 –

Şekil 5. Kırk yaşında AN li kadın olgu. Sol PSK da İAK a uzanan, kistik dejenerasyonlara bağlı he-
terojen kontrastlanan, beyin sapına bası yapan ekspanse kitlesel lezyon izleniyor.
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larda Walker Dandy bu tümörlerin cerrahi tam rezek-
siyonunu geliştirerek cerrahi mortalitenin de azalma-
sına katkıda bulunmuştur.[8]

PSK tümörlerinin çoğu nöroektodermal kökenli 
benign lezyonlardır.[9,10] Malign tümörler ise serebral 
parankimin primer neoplazmlarıdır.[11] Büyük çoğun-
luğunu VS’ler, menejiyomlar ve EK’lar oluşturur.[12]

Çalışmamızda kaynaklara benzer biçimde en sık 
olarak VS saptandı (%55,6). Daha sonra sıklık sıra-

sına gore menenjiyom (%22,2), EK-AK (%19,4), pa-
ragangliyom (%2,8) vardı (Tablo 2). 

Hemanjiyom, arteriyovenöz malformasyonlar, 
anevrizma, paragangliyom gibi vasküler tümörler ve 
lipomlar PSK lezyonlarının %1’inden azını oluşturur-
lar.[10] Bu alanın malign tümörleri oldukça seyrek olup 
bunlar metastatik lezyonlar ve astrositom, medullab-
lastom, epandimom gibi primer beyin tümörleridir.[13] 
Çalışmamızda malign lezyon saptanmamıştır.
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Şekil 6. Seksen yaşında menenjiyomlu kadın olgu. Sağ PSK’da pür kalsifikasyona bağlı olarak 
T1AG ve T2AG de hipointens, kontrast tutmayan kitlesel lezyon izleniyor (oklar).

Şekil 7. Kırk bir yaşında menenjiyomlu kadın olgu. Sağ PSK’da homojen kontrastlanan ve dural 
tail bulgusu gözlenen (oklar) kitlesel lezyon izleniyor.



Bu bölgenin tümörlerinde tedaviye yaklaşımı de-
ğiştirmesi bakımından ayırıcı tanı önemlidir. PSK’yı 
tutan kitle lezyonların çoğunluğu VS ve menenjiyom 
olması ve malign lezyonların çok ender görülmesi 
ayırıcı tanıda önemli bir avantaj oluşturmaktadır.[10] 
VS ve menenjiyomlar tipik olarak yavaş seyirli lez-
yonlardır. Menenjiyomlar büyük boyutlara ulaşma-
dıkça klinik semptom vermezken VS’ler küçük bo-
yutlarda semptom verebilirler.[14]

PSK’daki benign lezyonlar sıklıkla tek taraf-
lı çınlama, işitme kaybı, vertigo gibi 8. kraniyal si-
nir fonksiyon bozukluğuna bağlı klinik bulgu verir-
ler. İzole 8. sinir tutulumu enderdir ve sıklıkla nöro-
fibromatozis tip II (NF-2) olgularında görülür.[15] Ça-
lışma grubumuzdaki NF-2’li olmayan bir olguda her 
iki PSK’de VS tespit edildi. Bu olguda lezyonların 
boyutları diğer VS’lere göre belirgin büyüktü ve lez-
yon konturlarında belirgin lobülasyon dikkati çek-
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Şekil 8. Kırk bir yaşında EK’lı erkek olgu. Sol PSK’da İAK’ya uzanımı izlenen (ok), beyin sapına 
bası yapan, infiltratif kistik kitlesel lezyon izleniyor. Kitle DAG’de belirgin hiperintens 
görünümde.

Şekil 9. Kırk sekiz yaşında PSK paragangliyomalı kadın olgu. Sol PSK’da heterojen kontrastla-
nan infiltratif kitlesel lezyon izleniyor (beyaz oklar). Lezyon anteriorunda T1AG de hipe-
rintens görünümde hemoraji sahası izleniyor (kalın ok).
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mekteydi. Benign lezyonlarda 7. kraniyal sinir fonk-
siyon bozukluğuna bağlı fasiyal paralizi ve hemifa-
siyal spazm gibi bulgular lezyon boyutları çok art-
madıkça seyrek olarak izlenir. Yine 5. kraniyal sinir, 
PSK’nin daha üst ve iç kesimlerine yerleşmesi do-
layısıyla bu sinire ait klinik bulguya da ender ola-
rak rastlanmaktadır.[9] VS’li olguların 3’ünde, me-
nenjiyomlu olguların ise birinde fasiyal paralizi var-
dı. Malign lezyonlarda, özellikle metastazlarda lez-
yon boyutu küçük olmasına rağmen klinik yakınma-
lar belirgindir.

VS’ler tüm intrakraniyal tümörlerin %8-10’unu, 
PSK tümörlerinin %80-90’unu oluşturur. Çocuklar-
da oldukça ender olup görülmesi halinde NF-2’den 
şüphelenilmelidir. Yine iki taraflı veya birden çok VS 
varlığı NF-2’yi düşündürür.[15] Çalışmamızda iki ta-
raflı VS’li olguda ender saptansa da NF-2 bulgula-
rı yoktu.

VS’lerin en belirleyici özellikleri komşu İAK’ya 
uzanmaları ve kraniyal sinir trasesi boyunca bu-
lunmalarıdır. İki internal akustik kanal arasında 2 
mm’den fazla genişlik farkı anlamlı kabul edilir. 
VS’lerin çok az bir yüzdesi tamamen intrakanalikü-
lerdir. 1 cm’den küçük, silindiriktir ve İAK’ı doldu-
rurlar. Orta büyüklüktekilerin çoğu ise sisternal kı-
sımları yuvarlak, tümör gövdesi İAK içine uzanan 
huni şeklindedir. Bu görünüm dondurma külahına da 
benzetilmiştir.[16] 

MRG’de T1AG’de ponsa göre hafif hipointens 
ya da izointens, T2AG’de ponsa göre hiperintens gö-
rünümdedir. Kontrastlı incelemelerde yoğun kont-
rast tutulumu gösterirler.[17] Büyük tümörler kistik ve 
nekrotik dejenerasyonlar göstererek özellikle kont-
rastlı incelemelerde heterojenite yaratırlar. Ayrıca tü-
mör boyutu arttıkça beyin sapına basıya ve çevre pa-
rankimde ödeme bağlı ikincil bulgular görülebilir.
[18] Çalışmamızda 10 olguda kistik, 2 olguda nekro-
tik dejenerasyon vardı, 9 olguda ise beyin sapına bası 
bulgusu saptandı. 

Menenjiyomlar en sık görülen glial olmayan int-
rakraniyal tümörlerdir. Tüm intrakraniyal tümörlerin 
%5-20’sini oluştururlar.[19] Posterior fossa yerleşimli 
menenjiyomların yaklaşık yarısı serebellopontin kö-
şede yerleşmektedir. Genellikle orta-ileri yaş kadın-
larda daha sık görülen, büyük çoğunluğu benign ka-
rakterli ektraaksiyel yerleşimli tümörlerdir.[20]

Menenjiyomlar genellikle büyük boyutlara ulaş-
malarına rağmen İAK uzanımı göstermezler, İAK 
uzanımı gösteren olgularda kemik destrüksiyonu iz-
lenebilir. Komşu kemik yapılarda hiperostozis ve 
lezyon içi kalsifikasyonlar sıklıkla saptanır.[21]

Menenjiyomlarda tümörle devamlılık gösteren 
kuyruk şeklinde ve “dural tail” adı verilen görünüm 
özgüldür ve menenjiyomların %60’ında izlenmek-
tedir.[22] Çalışmamızda kaynaklarla uyumlu olarak 
%62,5 oranında “dural tail” izlenmekteydi. Menenji-
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Tablo 2. PSK kitle lezyonlarının görülme sıklıklarını gösteren tablo

Hasta no Yaş Cinsiyet Yerleşim (PSK) İAK genişliği (mm) İAK’ya uzanım (mm)

1 70 Erkek Sağ 9 11
2 64 Kadın Sağ 8 2
3 52 Erkek Sağ 5 9
4 72 Kadın Sol 10 10
5 40 Kadın Sol 8 10
6 73 Erkek Sol 9 5
7 61 Kadın Sol 8 8
8 64 Erkek Sol 8 9
9 52 Kadın Sol 6 7
10 37 Kadın Sağ 5 13
11 48 Kadın Sağ 7 2
12 51 Erkek Sol 5 3
13 55 Erkek Bol 10 12
14 61 Kadın Bilateral 8 4



yomun klasik MRG bulguları T2AG’de beyin omuri-
lik sıvısına (BOS) göre hipointens olmaları ve yoğun 
kontrast tutulum özelliğidir. Çalışmamızda 7 menen-
jiyomlu olguda yoğun kontrastlanma saptanırken pür 
kalsifiye menenjiyom saptanan bir olguda belirgin 
kontrastlanma izlenmedi.

EK’lar tüm intrakraniyal tümörlerin %0,2-1,8’ini 
oluşturan, ektodermal kökenli konjenital lezyonlar-
dır.[23] Benign lezyonlar olup, genellikle 3-4. deka-
ta kadar belirgin klinik bulgu göstermezler. Sıklık-
la PSK’da, daha az olarakta parasellar bölge ve orta 
kraniyal fossada yerleşim gösterirler.[24] Histolojik 
olarak dışı fibröz kapsül ile çevrili olup içi yassı epi-
tel hücrelerden oluşur. Kist içerisinde zengin koles-
terol kristalleri, keratin, protein, debris ve BOS bu-
lunmaktadır.[25] 

EK’ların yavaş şekilde ilerlemesi, boşluklara 
doğru ilerleyici yapıda olması, nörovasküler yapıla-
rı sarması ve kitle etkisinin belirgin olması önemli 
tanı kriterleridir. Bu nedenle klinik bulgu verdikle-
rinde lezyonlar ileri boyutlardadır.[26]

EK’lar, T1AG’de sıklıkla hipointens özellikte 
olup, BOS ile aynı ya da ara sinyal intensitesi özelliği 
gösterirler. T2AG’de ise BOS ile izointens ya da ha-
fif hiperintens olup, dağınık şekilde heterojen hipo-
intens sinyal alanları içerirler. Tipik olarak kontrast 
tutulumu göstermezler. AK ile ayrımda kullanılan en 
önemli MRG sekansı difüzyon ağırlıklı görüntüle-
medir (DAG). EK’lar DAG’de belirgin difüzyon kı-
sıtlanması gösterirler.[27] Olgularımızda görülen ortak 
özellik EK’ların PSK’dan başlayıp, jeografik bir da-
ğılım örneği göstermesiydi. Beş olgunun tamamında 
DAG’de düfüzyon kısıtlanması gözlenirken 4’ünde 
beyin sapına bası bulguları vardı. 

AK’lar intrakraniyal kitlelerin yaklaşık %1’ini 
oluşturan, araknoid tabaka ile devamlılık gösteren, 
sıklıkla ekstraaksiyel bölgede dura ile beyin arasın-
da, düzgün sınırlı, BOS ile aynı sinyal özellikleri 
gösteren, kalsifikasyon içermeyen ve kontrast mad-
de tutmayan benign lezyonlardır. En sık orta kraniyal 
fossa (%43) olmak üzere, daha az sıklıkla PSK’da, 
serebral konveksitede, suprasellar bölgede, kuadri-
geminal sisternde, interhemisferik fissürde ve retro-
serebellar bölgede de görülebilirler. Radyolojik gö-

rüntüleme olguların çoğunda tanısal değer taşımakta-
dır.[28] Çalışmamızda AK’lı 2 olgunun MRG’si BOS 
intensitesinde olup radyolojik olarak tanısaldı.

Paragangliomalar baş ve boyun bölgesinin yavaş 
büyüyen ve ender görülen hipervasküler tümörlerin-
dendir. Genel tümör yüzdesinin yaklaşık %0,03 ka-
darını, baş boyun tümörlerinin ise %0,6’sını oluştu-
rur.[29] Genellikle orta erişkin yaşta, tek, asemptoma-
tik, fonksiyonel olmayan yer kaplayıcı lezyon olarak 
karşımıza çıkar. Kadınlarda erkeklerden daha faz-
la görülür. En sık olarak karotid cisim tümörü, daha 
sonra sıklık sırasına göre glomus jugulare, glomus 
timpanikum ve glomus vagale tümörleri görülür.[30] 
PSK’da son derece ender gözlenir ve bu alanda çev-
re dokulara invazyon, kemik yapılarda dekstrüksi-
yon oluştururlar.[31] Çalışmamızda sunduğumuz para-
gangliomalı olgu da kaynaklara benzer şekilde çevre 
dokulara invazyon yapan, agresif yapıda, nüks göste-
ren yapıdaydı.

Sonuç olarak, PSK tümörlerinin saptanmasın-
da ve ayırıcı tanısında MRG duyarlılığı yüksektir. 
MRG ile benign-malign lezyon ayırımı yanısıra, VS-
menenjiyom ve EK-AK ayrımında DAG gibi teknik-
leri de kullanarak yüksek doğruluk oranında tanı ko-
nulabilmektedir. MRG diğer modalitelere oranla PSK 
ve İAK içeriğini görüntülemede ve lezyonun karekte-
rini saptamada en değerli inceleme yöntemidir.
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