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Valg af modalitet

• MR vil oftest være det bedste valg ved læsioner 
over os hyoideum. MR er her bedre end CT til at 
differentiere mellem muskel og tumor

• Ved læsioner under os hyoideum er CT og MR 
ligeværdige

• Til påvisning af lymfeknudeforstørrelse på halsen 
er CT og MR ligeværdige

Valg af modalitet

• Corticale knogleforandringer ses bedst på CT, 
mens infiltration i knoglemarv ses bedst på MR

• Tumorspredning langs nerver og intrakranielt ses 
bedst på MR

• Hverken CT eller MR kan skelne maligne 
tilstande fra benigne

Valg af modalitet

• Man kan oftest ikke ud fra udseendet af en tumor 
afgøre hvilken tumor det drejer sig om. Der er få
undtagelser hvor udseendet er ret specifikt. De 
fleste tumorer har lavt signal på T1vægtede 
sekvenser og højt signal på T2 vægtede sekvenser. 
På CT er tumorer oftest grå. Tumorerne lader 
oftest op efter kontrastindgift.

Valg af modalitet

• En MR skanning af hoved-hals er langvarig (cirka 
45 minutter). Det kræver at patienterne kan 
medvirke, ellers bliver diagnostikken væsentligt 
forringet. En CT-skanning er betydelig hurtigere 
(cirka 10 min) og bliver ofte hos dårlige patienter 
bedre. 

Valg af modalitet

• Nogle patienter kan ikke MR-skannes 
(metalimplantater, pacemaker, klaustrofobi), mens 
stort set alle kan CT-skannes.

• Ved processer i cavum oris kan tandfyldninger på
CT give store artefakter, som forringer det 
diagnostiske udbytte. Problemet er mindre på MR.
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MR-protokol

• Coronal STIR

• Axial T2W

• Coronal fedtsatureret T1W + K

• Axial fedtsatureret T1W  + K

• Eventuelt sagital fedtsatureret T1W + K

• Der skannes fra jugulum til basis cranii

• Ved recurrensparese skannes under arcus aorta

CT-protokol

• Spiral soft neck +K

• Der  rekonstrueres vinkelret på larynxskelettet, 
coronalt og eventuelt sagittalt

• Der skannes fra jugulum til basis cranii, dog under 
arcus aorta ved recurrensparese

Rhinopharynx

Beliggende over den hårde gane

Congenitte forandringer

Tornwaldt´s cyste: Apposition af mucosavægge hvor 
notochorden ascenderer gennem clivus

CT: Ofte hyperdens

MR: Oftest højt signal på T1W og T2W dog 
afhængig af proteinindholdet

Tornwaldts cyste Benigne forandringer

Juvenilt angiofibrom: Er benignt, men kan vokse ret 
aggressivt.

CT: Isodenst med muskel, markant opladning.

MR: Typisk ses flowvoids.

På angiografi ses tumor at være højt vaskulariseret. 
Forsynes fra a. pharyngea ascendens og a. 
maxillaris interna. Det kan være en hjælp at 
embolisere tumor præoperativt.
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Juvenilt angiofibrom Juvenilt angiofibrom

Maligne tumorer

Planocellulært carcinom: 80% af maligne rhinopharynx
tumorer. Kan spredes submucøst og derfor være svære at 
vurdere klinisk. Spredes ofte til flere områder og har i 80% 
af tilfældene lymfeknudemetastaser ved diagnosticeringen.

CT: Isodens med muskel, kan være vanskelig at erkende af 
den grund. Kan være umulig at skelne fra lymfoidt væv. Se 
efter asymmetri. Intrakraniel spredning er svær at erkende 
på CT.

MR: Isointens med muskel på T1W og hyperintens på T2W.

Planocellulært carcinom

Planocellulært carcinom Planocellulært carcinom
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Planocellulært carcinom Maligne tumorer

Lymfom: Sidder i Waldeyers ring. Kan være umulig 
at skelne fra benign hyperplasi. Ligner 
billedmæssigt carcinomet, men er ofte mere 
symmetrisk fordelt. Der er ofte 
lymfeknudeforstørrelse på halsen.

Små spytkirteltumorer: Se spytkirtler.

Rhabdomyosarcom: Hyppigste børnetumor i 
området.

Lymfom Lymfom

Adenoide vegetationer Oropharynx

Beliggende fra den hårde gane til toppen af 
epiglottis. Inkluderer den bageste 1/3 af tungen og 

tonsillerne.
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Congenitte forandringer

Lingual thyroidea: Manglende vandring af 
thyroideavæv efterlader en rest i tungen. Kan være 
det eneste thyroideavæv.

Lingual thyroidea

Inflammatoriske forandringer

Pharyngitis og absces:

CT: Hypodenst område med ringopladning. Oftest 
flegmone med diffus opladning i omgivelserne.

MR: På T1W ses hypointenst område med 
randopladning omgivet af hypointense
ødemområder. På T2W ses ødemet hyperintenst.

Retropharyngeal absces

Parapharyngeal absces Anaerob infektion
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Benigne tumorer

Pleiomorft adenom: Udgår fra de små spytkirtler.

Hæmangiom: Lader kraftigt op.

Pleiomorft adenom

Maligne tumorer

Planocellulært carcinom: Infiltration i mandiblens
knoglemarv ses bedst på MR, mens cortical
destruktion ses bedst på CT. På CT og MR er 
tumors udseende som i rhinopharynx.

Lymfom: Som i rhinopharynx.

Små spytkirteltumorer: Se spytkirtler

Planocellulært carcinom

Planocellulært carcinom Cavum oris

Inkluderer de anteriore 2/3 af tungen. Adskilles fra 
det sublinguale rum af m. mylohyoideus.
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Congenitte forandringer

Dermoid: Indeholder fedt eller væske.

Lymfangiom: Ofte infiltrerende cyster med 
vekslende proteinindhold.

Inflammatoriske forandringer

Ofte dentogene.

Ranula: Cyste opstået ved aflukning af 
udførselsgangen fra glandula sublingualis.

Ranula Benigne tumorer

Osteom.

Hæmangiom: I tungen. Velafgrænset, kraftig 
opladning.

Ameloblastom: Multilokuleret, cortex opdrevet.

Andre tandderiverede tumorer.

Ameloblastom Maligne tumorer

Planocellulært carcinom: Udgør mere end 90% af de 
maligne mundhuletumorer. Udbredningen ses 
bedst på MR.

CT er ofte generet af artefakter fra tandfyldninger. 
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Planocellulært carcinom Planocellulært carcinom

Hypopharynx

Strækker sig fra toppen af epiglottis til den 
pharyngoesophageale overgang.

Området kan være vanskeligt at fremstille fordi 
slimhinderne er i apposition. 

Hypopharynx

Fra epiglottis til lige over glottisniveau

Maligne tumorer

Planocellulært carcinom: Radiologisk kan det være 
umuligt at skelne en hypoharynx cancer fra en 
supraglottisk cancer.

50% har lymfeknudemetastaser ved 
diagnosticeringen.

MR er lidt bedre end CT til at erkende invasion i 
brusk.

Planocellulært carcinom
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Planocellulært carcinom Larynx

Supraglottis: Plica vestibularis, m. arytenoideus, 
epiglottis og plica aryepiglottica.

Glottis: Plica vocalis, commissura ant og post, 
ligamenter.

Larynx Inflammatoriske forandringer

Submucøs cyste: Formentlig obstruktion af spytkirtel 
eller mucøs kirtel.

Laryngocele: Udposning fra ventriculus. Kan være 
luft- eller væskefyldt.

Cyste Laryngocele
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Larynxtraume

• Fraktur

• Dislokation

• Ødem

• Fremmedlegeme

Ødem

Fremmedlegeme Benigne tumorer

Papillom: Velafgrænset, lader op.

Hæmangiom.

Neurofibrom.

Amyloidom: Lavt signal på T1 og T2. Ingen opladning.

Chondrom: På CT ses forkalkninger i hvirvler.

Maligne tumorer

Planocellulært carcinom:
Supraglottisk: Ofte udbredt submucøs spredning. De 

fleste har lymfeknudemetastaser ved diagnosticeringen. 
Både MR og CT kan ofte afgøre om der er invasion af 
brusk. Mange patienter har svært ved at kooperere til de 
langvarige MR-skanninger, hvor synkning giver megen 
uro på billederne. Derfor kan CT være et bedre valg

Maligne tumorer

Planocellulært carcinom:
Glottisk: Spredes senere til lymfeknuder end den 

supraglottiske cancer.

Subglottisk: Kan ofte ikke ses endoskopisk.

Chondroide tumorer: Grove eller 
hvirvelforkalkninger på CT.
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Planocellulært carcinom Planocellulært carcinom

Planocellulært carcinom Planocellulært carcinom

Lymfadenopati

• Man kan ikke på udseendet alene afgøre hvorvidt 
en lymfeknude er malign. Ovale lymfeknuder er 
oftere maligne end nyreformede. Lymfeknuder 
større end 10 mm er maligne indtil andet er bevist. 
Central nekrose er et malignitetstegn.

• Hvis der er patologiske lymfeknuder mere end 
180° omkring carotis er sandsynligheden for at 
lymfeknuderne er adherente til karvæggen stor.

• CT og MR er ligeværdige i diagnosticeringen af 
lymfeknudeforstørrelse.

Lymfadenopati

Årsager til lymfeknudeforstørrelse:

• Cystisk hygrom.

• Inflammation.

• Metastaser.

• Lymfom.
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Lymfeknudemetastaser Lymfeknudemetastaser

TB
Den postoperative og strålebehandlede 

hals

• Såvel operation som strålebehandling giver forandringer, 
som ikke kan adskilles fra tumorrest/recidiv. Der vil i lang 
tid være ødem og granulationsvæv, som giver opladning i 
området efter kontrastindgift.

• På længere sigt kommer der arvæv, som skrumper. 
Tiltagende fylde af vævet er et tegn på recidiv. Generelt 
starter recidiv efter kirurgi langs resektionsrandene, recidiv 
efter strålebehandling mere centralt fra.

• 90% af planocellulære carcinomrecidiver sker indenfor 2 
år.

Den postoperative og strålebehandlede 
hals

Den postoperative og strålebehandlede 
hals
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Den postoperative og strålebehandlede 
hals

Den postoperative og strålebehandlede 
hals

Spytkirtler

Parotis: Superficiel del og profund del adskilles af en linje 
mellem processus styloideus og ramus mandibula.

Submandibularis: Ligger i mundbunden.

Lingualis: Ligger i det sublinguale rum mellem m. 
mylohyoideus og m. genioglossus.

Små spytkirtler: Er lokaliseret overalt i de øvre luftveje.

Parotis

Inflammatoriske tilstande

Sten: Diagnosticeres med UL, konventionel røntgen 
eller CT.

Sialoadenitis og sialodochitis: Skyldes sten eller 
forskellige autoimmune tilstande.

Gangsystemet er  kalibervekslende og der er 
dilatation af kirtelelementerne.

Spytsten
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Spytsten Mb Sjøgren

Benigne tumorer

Pleomorft adenom: Ses som runde processer i en 
spytkirtel, ofte parotis. Kan indeholde 
forkalkninger. Degenererer malignt i 15-20 % af 
tilfældende. 
MR: Hypointense på T1 og hyperintense på T2.

Wartins tumor: Cystadenoma lymphomatosum. 
Sidder næsten altid i parotis. Kan være multiple og 
bilaterale.

Pleiomorft adenom

Benigne tumorer

Oncocytom: Næsten altid i parotis.

Hæmangiom: Kan have flebolitter, som ses på CT.

Lipom. 

Schwannom, neurofibrom.

Maligne tumorer

Mucoepidermoidt carcinom: Hyppigste maligne 
tumor i parotis. Kan være velafgrænset og se 
benign ud billedmæssigt.

Adenoidcystisk carcinom: Hyppigste maligne tumor 
i submandibularis, sublingualis og de små
spytkirtler. Har tendens til perineural spredning.
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Mucoepidermoidt carcinom Adenoidcystisk carcinom

Maligne tumorer

Planocellulært carcinom: Kan være indvækst fra 
omgivelserne.

Adenocarcinom.

Acinuscelle carcinom: Næsten altid i parotis. Kan være 
multifokal.

Udifferentieret carcinom.

Carcinom i pleomorft adenom.

Planocellulært carcinom

Masticatorrummet

Indeholder m. pterygoideus lat og med, m. masseter, 
m. temporalis, ramus mandibula, 
temporomandibulær leddet.

Masticatorrummet
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Benigne tumorer

Hæmangiom.

Ameloblastom: Lokalt aggressiv. Multilokuleret.

Schwannom, neurofibrom.

Maligne tumorer

Osteosarcom, Ewing sarcom.

Planocellulært carcinom: Spredning fra andre områder.

Metastaser.

Rhabdomyosarcom.

Lymfom.

Rhabdomyosarcom
Det poststyloide parapharyngeale rum

Carotisrummet

Indeholder a. carotis, v. jugularis, kranienerverne IX, 
X, XI, XII eller grene heraf, lymfeknuder.

Strækker sig fra basis cranii til mediastinum. 
Afgrænses fra det præstyloide parapharyngeale
rum af m. styloideus.

Det poststyloide parapharyngeale rum Benigne tumorer

Schwannom: Sidder på vagus.
CT: Hypodens, velafgrænset, moderat opladning.

MR: Hypointens på T1 og varierende hyperintens på T2.
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Schwannom Benigne tumorer

Glomus tumor:

Carotis: Sidder mellem carotis interna og eksterna og presser 
karrene fra hinanden. Der er kraftig opladning og hurtig 
udvaskning af kontrasten på grund af den høje 
vaskularisering. På MR ses flowvoids.

Vagus: Sjælden. Displacerer carotis fremad. Har flowvoids på
MR.

Glomus tumor Glomus tumor

Maligne tumorer

Lymfadenopati.

Carcinom: Spredning fra andre områder.

Glandula thyroidea

Benigne tumorer:

Adenom: Velafgrænset. Kan have forkalkninger. 
Diagnosticeres fint med UL.
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Multinodøs struma Maligne tumorer

Papillifert carcinom: Hyppigste maligne tumor.

Follikulært carcinom.

Medullært carcinom.

Lymfom.

Metastaser.

Papillifert carcinom Oncocytom med venetrombose

Lipom Lymfangiom
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