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I. GİRİŞ 

İntrakranial tümör cerrahisinin başarılı şekilde uy

gulanması yaklaşık 100 yıl önce başlamıştır. Pratik anlam

da bu bilim dalının Dünya'nın pek çok ülkesinde insanların 

hizmetine sunulması, son 30 yıl içinde gerçekleşmiştir. 

İntrakranial yerleşimli tümörleri, vücudun başka or

ganlarında gelişen diğer tümörlerden ayıran en önemli ö

zellik insan hayatını sadece biyolojik davranışları ile de 

ğil, lokalizasyonları itibarı ile tehdit etmesidir. Bu ne

denle "Staz" ve "İntrakranial Basınç Artması" terimleri 

"İntrakranial Kitle" terimi ile özdeşleşmiştir. 

Anadolu Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesinde 

Nöroşirürji Anabilim Dalının kurulması on yıllık bir süre

yi geride bırakmıştır. Bu on yıl içinde yapılan intrakra

nial tümör cerrahisinin sonuçlarını saptamak istedik. Bu 

amaçla, intrakranial tümör nedeniyle opere edilen ve his

topatolojik tanı alan 154 hastanın retrospektif analizini 

yaptık. Bu çalışmada tümörler sınıflandırılmış, yaş ve lo

kalizasyon dağılımları saptanmıştır. Hastaların preopera

tif değerlendirilmeleri yapılmış, tanı metodları incelen

miştir. Hastaların cerrahi tedavi sonuçları, yaşam süre

leri ve survey üzerine etkili faktörler ayrıntılı şekilde 

ele alınarak değerlendirilmiş, bulgular literatür verile

ri ile karşılaştırılmış, tartışılmış ve sonuçlar belirlen-

meye çalışılmıştır. 

Intrakranial tümörler oldukça geniş bir konuyu oluştur

maktadır. Bu nedenle; genel bilgiler bölümünde kliniğimizde 

saptanılan tümör ve tümör gruplarına ait bilgiler verilmiştir. 



II. GENEL B İ L G İ L E R 

1. İNTRAKRANİAL KİTLELERİN FİZYOPATOLOJİSİ (İNTRA

KRANİAL BASINÇ ARTMASI) 

İntrakranial basınç~normalde lateral dekübitüs po

zisyonunda yatan bir insanda lomber panksiyon yolu ile 

ölçüldüğü zaman 100-180 mm su (HzO) basıncı olarak tanım

lanır. Kranium,intrakranial volüm artışına izin vermeyen 

rijit bir yapı olarak bilinir. İntrakranial kaviteyi dol

duran üç ana komponent vardır. Bunlar: 

a. Beyin, y aklaşık 1400 cm3 

b. Serebrospinal sıvı 75-150 cm3 

c. Kan 75-150 cm3 dür. 

Bu komponentler temelde komprese edilemez. Cushing 

tarafından modifiye edilen Monro-Kellie doktrinine göre; 

beyin volümündeki bir değişiklik, diğer intrakranial kom

ponentlerin birinde, serebrospinal sıvı veya kan volümün

de karşıt değişikliğe neden olmaktadır (1). 

Langfitt hayvan deneyleri sonunda basınç-volüm iliş

k i s i n i aç ı k ı amı:ştır(l) .Hayvan deney 1 er in de e k s tradur al yer

leştirilen bir balon tedrici şişirilmiş ve buna karşıt 

gelen intrakranial basınç ölçülmüştür. Başlangıçta arttı

rılan volüme rağmen intrakranial basınç fazla artmazken, 
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kritik bir noktadan sonra, verilen her birim volum intrakrani

al basınçta çok fazla yükselmeyeneden olmuştur (Şekil 1). 

Bu noktadan hareketle, intrakranial komponen-ı;ler:ln komplians 

(compliance) ve elastansı(elastance) tanımlanmıştır. Komp

lians(basınç-volüm indeksi), intrakranial komponentlerin 

birindeki volüm artışının (veya intrakranial basınç artı

şının) intrakranial kavitede absarbe edilme yeteneğidir. 

Komplians Langfitt volüm-basınç eğrisinin solunda yüksek

tir. Elastans intrakranial kontentlerin birindeki volüm 

artışına karşı gelişen dirençtir. Elast~ns langfitt e~ri-

sinin sağında yüksektir. Kafa travması geçiren ve Glas-

gow koma skoru 8 in altında olan hastalarda kompliansın 

ileri derecede azaldığı, volüm-basınç eğrisinin gittik

çe a~tan lineer .bir doğru. haline ~eldig~ güzlenmiş

tir ~~). 

Beyin tümörlerinde; komşu normal beyin dokusun-

daki . kan akımı , karşı hemisferdeki aynı bölgeye göre 

azalmaktadır(3). Tüınörün kampresyon etkisi ile kan-beyin ba

riyer i kırılmaktadır. Buna bağlı tümör çevresinde vaso

jenik ödem gelişmektedir. Bu da, rejional iskemiye neden 

olur. Diğer yandan, intrakranial basınç artarken, cushing 

cevabı gelişir ve sistemik arterial basınç arttırılarak 

serebral perfüzyon basıncı korunmaya çalışılır. Ancak, 

tümöre bağlı bozulmuş oteregülasyon, tümör çevresinde bu 

değişikliklere yeterli cevap vermez. Sonuçta tümör çevre

sindeki dokuda 1 üks perfüzyon gelişebilir ve pasif Kan akımı 

tümör çevresindeki ödemi daha oa arttırmaktadır. Bu fiz

yopatolojik . gelişmeler sonucunda bölgesel doku basıncı 

artarak basınç gradientlerini oluşturur. İntrakranial kit

lelerde görülen şiftlerin ana nedeni budur (1,4). 
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İntrakranial basınç artmasının en önemli üç sempto

mu; baş ağrısı, st az papiller ve kusmadır. Küçük boyutlarda

ki bazı kitlelerde staz saptanmasına rağmen, büyük oo7ut

lara varan bazı kitlelerde staz bulunmaması dikkati çek

miştir. 

Monro-Kellie doktrini yavaş büyüyen beyin tümörle

rinde yetersiz kalmaktadır. Çünkü beyin komprese edilebi

lir ve yavaş büyüyen bir meninjioma beyin dokusunda atro

fi yapabilmektedir. Eğer oluşan atrofi tümörün büyüme 

oranına eşitse, serebro-spinal sıvı basıncından artma ol

mayacaktır. Crevel, beyin tümörlerinde staz oluşumunu, tü

mörün büyüklüğüne bağlı olmaksızın, tümörün subaraknoid 

obstrüksiyon yapmasına ve bunun sonucu olarak da superior 

sagital sinüste serebro-spinal sıvı absorbsiyonunun azal

masına bağlamaktadır (5). 

İntrakranial kitlelerin neden olduğu en önemli komE 

likasyon beyin herniasyonlarıdır. Beş tip beyin hernias

yonu tanımlanmıştır. Bunlar sıra ile; 

ı. Falks altına singuleyt 'cingulate) herniasyon, 

2. Santral transtentorial herniasyon, 

3. Unkal (temporal) herniasyon, 

4. Foramen magnuma tonsiller herniasyon, 

5. Posterior fossa kontentlerinin yukarı doğru trans 

tentorial herniasyonudur Cı). 

2. İNTRAKRANİAL TÜMÖRLERİN SINIFLANDIRILMASI 

İntrakranial kitleler: 

a. Histolojik görünüş (phenetic), 
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b. Histogenetik Analoğ 

c. Anaplaz i 

derecesine göre sınıflandırılmıştır. İntrakranial kitle

ler erken dönemlerde , görünüşlerine göre sınıflandırılmış

lardır (6). Virchow 1864 yılında, beyin tümörü hücreleri

nin beyin hücrelerine benzediğini söylemiş ve ilk defa 

glioma terimini kullanmıştır (7). eıeıand (1864) meninji

oma ile araknoid granülasyonlar arasındaki histolojik 

benzerliğe ba~lı olarak bu tümörlere "Villous tumors of 

the arachnoid" adını vermiştir (8). 

İntrakranial kitleler XX. yy ın ilk 30 yılında tü

mörlerin histogenetik analoglarına göre sınıflandırılmış

lardır. 1918 yılında Ribbert gliomların,nöronal gelişim 

sırasındai<i di feransiasyon derecesine göre 1 farklı nöronla

rın geliştiğini söylemiştir (6). 1926 yılında Bailey ve 

Cushing gliomları histogenetik hipoteze göre sınıflandır

mış ve gliomların 15 tip olduğunu bildirmişlerdir (9). 

İntrakranial kitlelerin anaplazi derecesine göre 

sınıflandırılması 1949 yılında Kernohan ve ark. tarafın

dan yapılmıştır. Gliomlar anaplazi derecesine göre I ve 

IV derece arasında grade'lendirilmiştir (10). Bu sistem 

günümüzde özellikle astrositomların grade'lenmesinde yay

gın olarak kullanılmaktadır. 

1979 yılında Dünya Sağlık ~rgütü WHO (World Health 

Drg~nization), intrakranial kitleleri; anatomik lokalizas

yon, histolojik tip ve malignensi derecesine göre sınıflan

dırmıştır (Cı). Tablo I de WHOsınıflandırılması verilmiştir 

(ll-13). 
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Tablo I • İntrakranial kitlelerin WHO (World Health 

Organization) 'ya göre sınıflandırılması. 

Grade 

I. Tumors of neuroepithelial tissue 
A. Astrocytic tumors 

ı. Astrocytoma 
a. Fibrillary 
b. Protoplasmic 
c. Gemistocytic 

2. Pilocytic astrocytoma 
3. Subependymal giant cell astrocytoma 

(ventricular tumor of tuberous sclerosis ) 

II 

I 
I 

4. Astroblastoma II-IV 
5. Anaplastic (maıignant) astrocytoma III 

B. Oligodendrogıiaı tumor s 
ı. oıigodendrogıioma II 
2. Mixed oligoastrocytoma II 
3. Anapıastic (maıignant) oıigodendrogıioma III 

C. Ependymaı and choroid pıexus tumors 
ı. Ependymoma 

Variants: 
a. M yxopapiılary ependymoma 
b. Papiııary ependymoma 
c. Subependymoma 

2. Anapıastic (maıignant) epend ymoma 
3. Choroid pıexus papiııoma 
4. Anaplastic (maıignant) choroid 

pıexus papiııoma 
D. Pineaı ceıı tumors 

ı. Pineocytoma (pineaıocytoma) 
2. Pineobıastoma (pineaıobıastoma) 

E. N e uronaı tumors 
ı. Gangıiocytoma 

2. Gangıiogıioma 

3. Gangıioneurobıasto ma 
4. Anapıastic (maıignant) gangıiocytoma 

and gangıioma 
5. Neurobıastoma 

F. Poorıy diferentiated and embryonal tumors 
ı. Gliobıastoma 

Variants: 
a. Gıiobıastoma with sarcomatous component 

(mixed gliobıastoma and sarcoma) 
b. G1ant ceıı gıiobıastoma 

2. Meduııobıastoma 
Variants: 
a. Desmoplastic 
b. Medulıomyobıastoma 

.____ ______________ - - - -

I 

I-II 
I 
I 
III-IV 
I 
III-IV 

I-III 
IV 

I 
I-II 
III 
III-IV 

IV 

IV 

IV 
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3. Medulloepithelioma 
4. Primitive poıar spangiobıastoma 
S. Gliomatosis cerebri 

II. Tumors of nerve sheath ceııs 
A. Neurilemmoma (schwannoma, neurinoma) 
B. Anaplastic (malignant) neurilemmoma 

(schwannoma, neurinoma) 
C. Neurofibroma 
D. Anaplastic (malignant) neurofibroma 

(neurofibrosarcoma, neurogenic sarcoma) 
III. Tumors of meningeaı and reıated tissues 

A. Meningioma 
ı. Meningotheıiomatous (endotheıiomatous, synctiaı, 

arachnotheliomatous) 
2. Fibrous (fibrobıastic) 
3. Transitionaı (mixed) 
4. Psammom3tous 
S. Angiomatous 
6. Haemangioblastic 
7. Haemangiopericytic 
8. Papillary 
9. Anapıastic (maıignant) meningioma) 

B. Meningeaı sarcomas 
ı. Fibrosarkoma 
2. Polymorphic ceıı sarcoma 
3. Primary meningeaı sarcomatosis 

C. Xanthomatous tumors 
ı. Fibroxanthoma 
2. Xanthosarcoma (maıignant fibroxanthoma) 

D. Primary melanotic tumors 
ı. Meıanoma 

2. Meningeaı melanomatosis 
E. Others 

IV. Primary malignant lymphomas 
V. Tumors ~f blood vessel origin 

A. Haemangiobıastoma (capillary haemangioblastoma) 
B. Monstrocelıuıar sarcoma 

VI. Germ cell tumors 
A. Germinoma 
B. Embryonal carcinoma 
C. Choriocarcinoma 
D. Teratama 

VII. Other Malformative tumors and tumor-like lesions 
A. Craniopharyngioma 
B. Rathke's cleft cyst 
C. Epidermoid cyst 
D. Dermoid cyst 
E. Colloid cyst of the third ventricle 
F. Enterogenous cyst 

I 
II 

I 
III-IV 

I 

II 
II-III 
II-III 

III-IV 
III-IV 

IV 

I 
I 

IV 
IV 

IIi-lV 

I 
IV 

II-III 
IV 
IV 
I 

I? 
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G. Other cysts 
H. Lipoma 
I. Choristoma (pituicytoma, granular cell "myoblastoma 11 ) 

J. Hypothalamic neuronal hamartoma 
K. Nasal glial heterotopia (nasal glio~a) 

VIII. Vascular malformations 
A. Capillary 
8. Cavernous angioma 
C. Anterio-venous malformatian I? 
D. Venous malformatian 
E. Sturge-Weber disease (cerebrofacial or cerebrotrigeminal 

angiomatosis) 
IX. Tumors of the anterior pituitary 

A. Pituitary adenomas 
1. Acidophil I 
2. 8asophil (mucoid celD I 
3. Mixed acidophil-basophil I 
4. Chromophobe III 

8. Pituitary adenocarcinoma III 

X. Local extensions from regional tumors 

A. Glomua jugulare turnar 
(chemodectoma, paraganglioma) 

8. Chordoma 

C. Chondrosarcoma 

D. Olfactory neuroblastoma 
(esthesioneuroblastoma) 

E. Adenoid cystic carcinoma (cylindroma) 

F. Dthers 

XI. Metastatic tumors 

XII. Unclassified tumors 

? 
See 

s imilar 

tumors 

elsewhere 

in the 

body 

3. İNTRAKRANİAL TÜMÖR CERRAHİSİNİN KISA TARİHÇESİ 

İlk defa Rickman J., Gadlee (İngiltere) 25 Kasım 

1884 tarihinde beyin parankiminde yerleşen bir kitleyi ek-

size etmiştir. Hasta postoperatif 28. günde menenjit ve 

sekonder komplikasyonlara bağlı olarak ölmüştür. Kitle bir 
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gliomdur ve hastanın otopsisinde gross olarak total çı-

karılmış olduğu anlaşılmıştır (14). 

Ancak bu tarihten önce ekstraserebral yerleşimli 

tümörler (meninjiomalar) başarılı şekilde çıkarılmıştır 

(8). 1835 yılında Proffessor Pecchioli of Siena (İtalya), 

1879 yılında Macewen (İskoçya) meninjiomlu hastaları ba

şarılı şekilde opere etmişlerdir (8 15). 
' 

Anestezi ilk defa 1846, Antisepsi 1867 yılında, tü

mör cerrahisinde uygulamaya konulmuştur. 1890 yılında 

Victor Horsley yaptığı 44 beyin operasyonundan 10 hasta

nın öldüğünü bildirmiştir. 

Bu yüzyıl başında Harvey W. Cushing ve Walter E. 

Dandy operatif teknikleri standardize ederek modern nöro

şirürjinin temellerini atmışlardır (16). 

Dandy , 1918 ve 1919 yılında, pnomoansefalografi ve 

ventrikulografi tekniklerini geliştirdi. Egas Moniz1 1927 

yılında , Strontium bromide adlı kontrast madde ile karotid 

anjiografisini uyguladı. Bu gelişmeler intrakranial kitle

lerin teşhisinde yeni boyutlar getirdi (16). 

Bovie elektriği nöroşirürjinin hizmetine sunmuş, elek

trik ilk defa 1928 yılında Cushing tarafından koagülasyon 

ve dokuyu kesrnek amacıyla tümör cerrahisinde kullanılmıştır. 

1927 yılından önce yapılan kraniotomilerde , mortali

te riski, her vak'a için% 50 iken, 1927 yılından sonra 

elektriğin kullanımı mortalite riskini, her vak'a için 

%ll lere düşürmüştür (8). 

1973 yılında İngiliz mühendis Hounsfield'in Bilgi

sayarlı Beyin Tomografisini geliştirmesi, tümörlerin teş

his ve değerlendirmelerinde büyük bir aşama sağlamış

tır (16). Nöroşirürji biliminde mikrocerrahi tekniği, 

1967 yılında Yaşargil tarafından uygulamaya başlanmış

tır (144). 

L----------------------------- --- - -
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Posterior fossa cerrahisinde ilk adımı Star ve 

Dppenheim atmış, yüksek mortalite oranları bildirmişler

dir. Cushing (1905), posterior fossaya, Crossbow insizyo

nu ile ve yumuşak dokuyu vertikal ve paramedian sıyırarak 

ulaşmıştır. Operasyon sırasında ventriküler tap yaparak 

kanül yerleştirmiştir. Frazier (1926), posterior fossaya 

ulaşmak için, az kanamalı orta hat yaklaşımını kullanmış

tır. Dandy (1932) derin yerleşimli tümörlere vermisin ver

tikal diseksiyonu ile ulaşılabileceğini bildirmiştir (17). 

Hipofi z cerrahisi, Schloffer (1907) ile başlamıştır. 

Schloffe~ ilk transnazal yaklaşımla, hipofiz adenamunu 

parsiyel olarak rezeke etmiştir. Cushing transsfenoidal 

yaklaşımı, s up erior nazal ve inferior nazal yaklaşım olarak 

ikiye ayırmıştır. İnferior nazal yaklaşımı Hir sch (1 910) 

kullanmış ve adenomu başarılı bir şekilde çıkarmıştır. 

Hir sch 1910-1956 yılları arasında 413 hasta tedavi etmiş

tir (18). 

Cushing (1 914) hip ofiz tümörleri için sublabia l 

transseptal y aklaşımı kullanmıştır. Günümüzde e n çok in

ferior nazal y a kl aşım kullanılmaktadır. Bunun y a nınd a eks

tra-aksial operasyonlar uygulanmaktadır. Bunlar trans-

et moid al ve transma ksi ller yaklaşımlardır (18) . 

4. İNFRATENTORİAL TÜMÖRLER 

A. SEREBELLAR ASTRDSİTDMA VE PDSTERİOR FOSSA 

GLİAL TÜMÖRLERİ 

Çocukluk çağında en fazla görülen primer beyin 
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- tümörü, astrositomlardır (19,20). Astrositomlar,çocuk1uk 

çağı intrakranial tümörlerinin% 22.8 (20), % 28 (19) ve 

infratentorial tGmörlerin% 30 (21), % 38 (20) ini oluş-

turmaktadır. Farwell ve ark. infratentorial tümörlerin 

% 53 ünü medullob1astoma, % 38 ini astrositomların oluş-

turduğunu bildirmiştir (19). Çocukluk çağında görülen 

astrositomların % 50-56 sından fazlası posterior fossa 

yerleşimlidir (19,22). Glioblastoma multiforme Castrosito

ma Grade III-IV) çocukluk çağı intrakranial tümörlerinin 

% 9 unu (19), infratentorial tümbrlerin% l ini oluştur

maktadır (23). 

Russel ve Rubinstein,benign serebellar astrositomla

rın iki formunu tanımlamıştır; birincisi, juvenil pilosi

tik (pilocytic) astrositomlardır. Juvenil pilositik ast

rositomlar,iyi demerkasyon hattına sahip ve gross olarak 

kistik büyüme eğilimindedirler. Geniş kistik tümörlerde, 

neoplazm, bir mural nodül olarak görülür. Vermiste yerle

şen tümörler IV. ventriküle ilerleyebilirler ve ventrikü

lün tabanına tutunurlar. Malign değişim nadir görülür. Da

ha nadir görülen ve daha çok yaşlı hastalarda olan diffüz 

serebellar astrositomla~ ikinci formu oluşturur. Bu grup 

astrositomlar genellikle solid yapıdadırlar ve diffüz in

filtratif zona sahiptirler. Sıklıkla malign değişim gös

terirler ve Rosenthal lifleri boyunca leptomeningeal in

vazyon yaparlar (24). 

Serebellar astrositomla~ serebellumun h~rhangi tir 

yerinden gelişebilir. Embriyonal nöroepitelial tümörler, 

çocuklarda genellikle vermiste lokalizedir (25). Serebel

lar astrositomlarda 20 yaş altında vermis yerleşimi, daha 

büyük yaşıara göre biraz daha fazladır (24). 

Serebellar astrositomla~ en fazla hayatın ilk on yı-

L------------------
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lında görülmekte, 3 yaş grubunda pik yapmaktadır (19). 

Bunun yanında serebel lar astrositomların 10-14 yaş gru

bunda en fazla olduğu bildirilmiştir (23). 

Bazı yayınlarda serebellar astrostomların, bayanlar

da daha fazla olduğu, bazı yayınlarda da erkeklerde daha 

fazla görüldüğü bildirilmektedir (19,21,23,25,27). 

Gross total cerrahi rezeksiyon, kistik tümörlerde 

büyük bir oranda başarılmaktadır. ~istik tümörlerde r total 

cerrahi rezeksiyon oranı% 73 (21), % 55.4 (28), % 93.5 

(27) olarak bildirilmiştir. Diffüz astrositomlarda % 

75.4 (27), % 30 ( 21) total kitle eksizyonu bildirilmiştir. 

Operatif mortalite son on yıl içinde % 5 ten % 30 a 

kadar değişen oranlarda bildirilmiştir(21,29). Garcia ve ark. 

84 hastadan 8 inin (% 9.4) cerrahi komplikasyona bağlı 

olarak öldüğünü bildirdiler (21). 

Serebellar astrositomlar. tipik olarak çocukluk ça

ğı tümörleridir. Bunun yanında yaşlı hastalarda serebel

lar astrositomlar gelişmektedir (24,30). Y etişki nl erde 

serebellar glioblastoma multiforme gelişimi nin çok nadir 

olduğu bildirilmiştir (24,31). Juvenil pilositik astrosi

tomların nadir de olsa malign değişik gösterdiği bildi

rilmiştir (32). 

Survey kistik tümörlerde, diffüz astrositomlara 

göre çok daha iyidir (21,27,30). Gjerris ve ~link en 

1935-1959 yılları arasında opere edilen 31 kistik sere

bellar astrosito mlu hastadan % 94 ünün, diffüz serebellar 

astrositomu olan 13 hastadan% 38 inin,25 yıl yaş adığını bil 

diruiler (27). Serebellar kistik astrositomada 5 yıllık 

sur ve y % 91-100 olduğu bildirilmiştir (23,28). Farwell ve 

ark. serebel l ar astrositoma Grade I-II vak'alarında 5 yıl-
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lık survey olasılığının% 58 olduğunu yayınlamıştır (19). 

Malign serebellar astrositomlarda ortalama survey 

14 ay olarak bildirilmiştir (33). 

Surveyi ; yaş, cerrahi rezeksiyon genişliği , kitle

nin kistik ya da solid olması önemli derecede etkilemek

tedir (27, 28). 5 yaşın üstündeki çocuklar, daha küçük yaş

ıara göre daha fazla survey göstermiştir (21). 5 yıllık 

survey , total cerrahi rezeksiyon uygulanan hastalarda 

% 82 iken (rekürrens gösteren hastalar hariç tutulmuştur), 

subtotal cerrahi rezeksiyon uygulanan hastalarda % 36 ola

rak bildirilmiştir (28). 

Garcia ve ark. 1928-1984 yılları arasında tedavi 

ettikleri 84 serebellar astrositomlu hastadan 56 sının 

yaşadığını, yaşayan hastalardan% 66 sının tamamen normal, 

% 26 sının minor nörolojik defisitlere sahip olduğunu , 

% 8 inin de yatağa bağlı olduğunu bildirdiler (21). 

b. MEDULLDBLASTOMA 

Medulloblastoma terimi,ilk defa Bailey ve Cushing 

(1915) tarafından, bu tümörleri tanımlamak için verilmiştir. 

Ancak, hiç bir medulloblastoma spesmeninde .medulloblast 

görülmemiştir (24). Serebellar medulloblastomlar. santral 

sinir sisteminin en yaygın embriyonal tümörlerinden biri

dir. Serebellar medulloblastomlar, fetal granüler katdan 

ve onun kalıntılarından gelişmektedir (24,25). IV. vent

rikül tavanındaki undiferansiye nöroepitelial hücreler 

"Medulloblast" mitotik aktivitelerini postnatal 1. yıl 

sonuna kadar sürdürmektedirler. Bu hücrelerin daha sonra 

serebellar korteksin eksternal granüler katına göç ettiği 

kabul edilmektedir (25). Bu da, medulloblastomların küçük 

ı._ _______________ - - - -
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yaştaki çocuklarda orta hat lokalizasyonunu, ileri yaş

larda ise paravermian lokalizasyonunun nedenini açıklamak

tadır (24,25). 

Medulloblastomlar, çocukluk ça~ı primer beyin tOmör

lerinin% 14.5-25 ini oluşturmaktadır (19,23,34,35). Ço

cukluk çağındaki posterior fossa kitlelerinin % 27-51 ini 

oluşturmaktadır (20,34). Medulloblastomlar
1 

en fazla haya

tın ilk on yılında görOlmekte ve 3-5 yaşlarında pik yap

maktadır (34). Park ve ark. çocukluk çağı medulloblastom 

larının % 81 inin ilk lO yıl içinde görOldOğOnO bildirdiler 

(35). 

Medulloblastomlar erkeklerde kadınlara göre biraz 

daha fazla görOlmektedir (19,20,34,35). Erkek/~adın oranı 

1.33/1 (34), 1.8/1 (35), 2/1 (36) olarak bildirilmiştir. 

Tedavi ve Survey: 

Medulloblastomlarda total cerrahi rezeksiyon, deği

şik oranlarda bildirilmektedir (35,37). Total cerrahi re

zeksiyon oranı% 55.6 (37), % 50 (38), % 21.5 (35) olarak 

bildirilmiştir. 

Dperatif mortalite oranı nöroşirOrji tekniklerinde

ki ilerlemeler ve steroidlerin yaygın kullanılmasından 

beri azalmaktadır (34,37). Operatif mortalite oranları 

Quest ve ark. (1978) % 9 (36), Park ve ark. (1983)% ll., 

(35), Tomita ve ark. (37) 22 çocukta postoperatif bir ay 

içinde ölOm olmadığını bildirdiler. 

RekOrrens: 

Collins kuralına göre; embriyonal tOmörlO çocukların 
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teşhis edilme yaşına, 9 aylık gestasyon dönemi eklendiği 

zaman tümörün klinik belirti oluşturacak kadar büyümesi 

beklenmektedir. Bu döneme medulloblastomlarda, rekürrens 

için risk periyodu denilmekteillir (34-36). Eğer bu risk 

periyodunda,klinik belirti verecek bir tümör saptanılmaz 

ise , kür olarak kabul edilmektedir (35,36) . Quest ve ark. 

risk periyodunda, 43 hastadan 10 (% 21) unun bu dönemi 

aştığını bildirdiler (36). Park ve ark. risk periyodunda 

129 hastadan 55 inin öldüğünü, 6 sının rekürrens göster

diğini, 58 hastanın da bu periyodu aştığını ve yaşamakta 

olduğunu bildirdiler (35). 

Medulloblastomların tedavisinde, cerrahi tedaviye 

ek olarak radyoterapi yaygın şekilde kullanılmaktadır (34, 

36,37). 

Cerrahi rezeksiyon ve buna ek olarak radyoterapi 

alan hastalarda bir yıllık survey % 42 den % 95 e, 5 yıllık 

survey% O dan% 46 ya kadar değişmektedir (34-38). 

Metastaz: 

Park ve ark. 144 hastada, supratentorial metastazı 

% 14.6 (ortalama latent periyod 1.3 yıl), spinal kord me

tastazı % 12.5 (ortalama latent periyod 2.8 yıl) ve 

sistemik metastazı % 9.7 (ortalama latent periyod ı yıl) 

olarak bildirdiler (35). Medulloblastomlarda BOS disseminas-
ı 

yonu,en fazla kord çevresinde görülmektedir. Bunu ventri-

kül disseminas yonu takip etmektedir (36). 

C. PONTOSEREBELLAR KÖŞE TÜMÖRLERİ 

Pontoserebellar köşe tümörlerinin büyük bölümünü 
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akustik s chwannomlar oluşturmaktadır. Akustik schwannom-

lar pontoserebellar köşe tümörlerinin % 70-95 ini (39-

42) , meninjiomlar% 3-8.5 ini oluşturmaktadır (39,41,42). 

Pontoserebellar yerleşimli menin j iomların % 70 i ka

dınlarda görülmektedir. Ortalama semptom süresi 4 yıl ola

rak bildirilmir,;tir (43).En sık V. Ge VIII. kranial sinir tu

tulumu olmaktadır (42,43). 

Akustik tümörlerde~ en sık görülen semptom işitme kay

bıdır ( 41, 44-46). Ortalama semptom süresi, semptom çeşitle

rine göre 9-85 ay arasında değişmektedir (41). Akustik tü

mörlerde, nadir de olsa, spantan hemorajiler bildirilmiştir. 

Bazılarının da trigeminal nevraljiye neden olduğu yayınlan

mıştır (47-49). 

Akustik Schwannom la~ , vestibüler siniri saran 

Schwann hücrelerinin oluşturduğu benign tümörlerdir. Akus

tik sinirin anatomik olarak diğer kranial sinirlerden 

farklı tarafı, neoplastik transformasyon için predispozan 

olmasıdır. Sinirin proksimal bölümü, nörogliaların oluş

turduğu bir stroma ile örtülü, distal bölümü ise Schwann 

hücreleri ve fibroblastlardan oluşan bir stroma ile örtü

lüdür. Sinir distal bölümde gerçek bir periferik sinir ö

zelliği kazanır. Neoplastik transformasyon en fazla 

Schwann hücrelerinin, nöroglia hücreleri ile karşılaştık

ları bölümde olmaktadır (50). 

Periferik sinir ve sinir rootlarının soliter, kap

süllü tümörlerine Schwannoma, Von Reckling Hausen hasta

lığı ile uyumlu olan pleksiform tipine nörofibroma denil

mektedir. Sinir kılıfı tümörlerine farklı isimler veril

miştir. Verocay (1910) "Neurinoma", Stout (1935) "Neuri

lemoma" ve WHO "Neurillemmoma" terimini kullanmıştır 

(11,13,24). 
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Akustik schwannomlar, tOm intrakranial kitlelerin 

% 3.5-9.5 ini oluşturmaktadır (26,51,52). Akustik schwan

nomların kadınlard a daha fazla gôrDldD~DnD bildirilmiş

tir (39,53-55). Kasantikul ve Brown, kadınlarda gelişen 

schwannomlarda ôstrojen reseptôrlerinin varlı~ını gôster

diler (56). 

Akustik schwannomlar genellikle tek taraflı olması

na ra~men, iki taraflı akustik schwannomlar da bildiril

miştir (46,57). 

İlk başarılı schwannoma operasyonu 1917 yılında 

Dandy tarafından yapıldı (58). GDnDmDzde akustik tDmôrle

rin çıkarılmasında mikrooperatif teknikler kullanılmakta

dır. 

Suboksipital transmeatal (54,59), Translabirintin 

(41,55,59,60), orta kranial fossa (34), suboksipital (55, 

59 , 61), ünilateral suboksipital (45), retrosigmoid sub

oksipital (62) yaklaşımlar günümüzde yaygın olarak kulla

nılmaktadır. Translabirintin ve di~er otolaringolojik 

teknikler, intrakanüler ve genişliği 2.5 cm den küçük tü

môrlerde tercih edilmektedir (57). Günümüzde fasial zede

lenmeyi en aza indirmek için intraoperatif fasial sinir 

stimülatôrleri , akustik siniri korumak için "Auditory 

Evoked Potentials" lar kaydedilmektedir (63,64). 

5. SUPRATENTDRİAL TÜMÖRLER 

A. NEUROEPİT ELİAL TÜMÖRLER: 

Glial tümôrl e r glial hücrelerden Castrosit 
' 

ependim ve oligodendrosit) gelişen kitlelerdir (65). 
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Glioma terimi ilk defa 1846 yılında Virchow tara

fından kullanılmıştır (27). 

Gliomlar, geniş serilerde en yaygın sıklıkta görü

len tümörler arasında birinci sırada bulunmaktadır (26, 

51,52,65). insidansı, A8D da 1968 de Zimmerman tarafından 

bildirilen% 57.8 , Almanya'da f957 de Zuelch serisinde 

% 43, Hindistan'da 1968 yılında Dastur tarafından bildi-

rilen % 37.4, Çin'de 1982 de Wen-Qing ve ark. ta-

rafından bildirilen% 42.85 oranındadır (7,26,52). 

ASTROSİT1K TÜMÖRLER 

Astrositlerden gelişen tümörler, gliomların % 75 ini 

oluşturmaktadır (65). Qing-Cheng ve ark. astrositomları 

glial tümörler içinde% 79.8 oranında bildirdiler (66). 

A B D da Stephan Mahaley ve ark. WHO (World Health 

Organization) sınıflamasına göre; astrositomu % 47.2, 

pilositik astrositomu % 1.2, anaplastik astrositomu % 2.8, 

glioblastoma multiformeyi% 27.7 oranında bildirdiler (51). 

Astrositoma ve anaplastik astrositomların en fazla 

görüldüğü yaş hayatın 4., 5. on yılı, glioblastoma multi

forme için 6. on yılıdır. Erkek:Kadın oranı erkekler le 

hine biraz fazladır (7,51). Bu oran astrositik tümörler için 

Wen-Qing serisinde 1.89:1, Walk er ve ark. nın bildirdiği 

seride 1.15:1 dir (26,52). 
Astrositik tümörlerin % 84 ü s upratentorial, % 15 i 

infratentorialdir (66). En sık tutulan alanlar frontal 

lob % 31.8-40, temporal lob % 19.1-35, parietal lob % 15-

17 oranındadır (65,66). 

Se mpt omlar: Düşük gradeli astrositoma ve oligodendro 

gliomlarda birinci sıklıkta görülen semptom epileptik nöb et 

olmasına karşın, glioblastoma multiformede baş ağrısı ve bir 

vücut yarısında kuvvetsizliktir (67-69). 
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a. DÜŞÜK GRADE'Lİ ASTROSİTOMLAR CAstrositoma 

Grade I-II) 

Düşük grade astrositomlar, opere edilen beyin 

neoplazmlarının% 15-32 sini oluşturur (70-71). Tüm glial 

tümörler içinde% 47.3 oranında bildirilmiştir (71). Bu 

tümörlerin biyolojik aktiviteleri çok değişkenlik göster

mektedir ve patogenezi tam olarak anıaşılamamıştır (70, 

71). Uzun survey mümkündür, bu da iyi diferansiye astrosi

tomların çok yavaş büyüme oranına sahip olduğunu düşündür

mektedir (70,72). Takao Hoshino tarafından 3H-thymidin 

ile yapılan hücr e kinetiği çalışmasında düşük grade ast

rositomlarda Labelling indeks, malign gliomlara (% 9.3~ 

1.0) göre çok düşük (% 1 den az) bulunmuştur. Labeling 

~ndeks, DNA nın sentez fazındaki hücrelerin yüzdesini ve

rir ve dokunun proliferasyon aktivitesini ,mitotik indeksten 

(mitoz sıklığı ) ayrı belirleyen bir ölçüdür (73). 

Düşük gradeli astrositomla~ tümör ile çevre doku a

rasında ve normal dokuda, tümör invasyon zonunu belirleyen 

belli bir sınırı n olmaması gibi bir miktar malign özelli

ğe sahiptir (73). Kernohan tarafından yapılan grade'lernede 

histolojik kriterler tam olarak belirlenmediğinden , uygu

lamada subjektif olabilir. Genellikle bu tümörlerin histo

lojik özelliği, düşük ve orta derecede hücre yoğunluğu, 

10 HPF (High Power Field) de, 5 ten az mitoz sayısı , en

dotel hiperplazisinin olmamasıdır. Bunun y anında bir mik 

tar tek tip veya değişik genişlikte artmış damar sı klığı, 

mitoz yoklu ğunda 1 düşük hücre dansitesi ile uyumlu belir

gin polimorfizm bulunması ile karakterizedir (74). Scherer 

anaplastik odağın yok1uğuna karar vermeden önce, lezyonun 

tüm alanlarının çok dikkatli incelenmesini vurgulayan ilk 

, 
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kişidir C75). Russell ve Rubinstein, astrositoma tanısı al

mış 55 hastanın otopsi çalışmasında; 28 hastada C% 53) a

naplastik odak saptamışlardır C24). 

Düşük grade astrositomlarda,anaplastik transformas

yon% 13.3 C70), % 28.5 C72), % 49 C68) olarak bildirilmiş

tir.Astrositik tümörler hetorojen tümörler olduğundan, 

rekürrenslerdeki histolojik değişiklik iki nedene bağla

nabilir: 

ı. İlk biopside yanlış değerlendirme Canaplastik 

odağın gözden kaçması), 

2. İki biopsi arasındaki sürede malign transformas

yonun oluşmasıdır (24,68). Riccardo, Soffietti ve ark. 

85 vak'alık serilerinde, 24 hastanın rekürrens gösterdi

ğini saptadılar. Rekürrens gösteren hastaların % 20.8 in

de histolojik tanı, birinci operasyon tanısı ile aynı i

ken, % 79.2 sinde malign transformasyon saptadılar. Ma

lign relaps, hastaların % 89.4 ünde 5 yıl içinde, sadece 

3 hastada ı yıl içinde gerçekleşmiştir (72). Malign trans

formasyondan radyoterapinin de sorumlu olabileceği bildi

rilmiştir C76~77). 

Geçmiş deneyimlere dayanılarak, bu lezyonların ba

zılarının , total rezeksiyon yapıldığı zaman tedavi edile

ceği sonucuna varılabilir (70). Cerrahi tedavinin temeli, 

mümkün olduğu kadar geniş rezeksiyon yapmaktır (7 2 ). Bu 

kinetik çalışmalarla desteklenmiştir. Düşük grade astro

sitomlar , temelde proliferasyonun olmadığı (non-cycling) 

havuzdan proliferasyon havuzuna (cycling) trafiğin olmadı

ğı, bölünmeye girmeyen (non-cycling) hücrelerden oluşur (73). 

5 yıllık survey literatürde, total rezeksiyon yapılan 

hastalarda % 52-75 dolayında bildirilmiştir(51,73). Riccardo 

Soffieti ve ar~ . 5 yıllık surveyi total rezeksiyanda 
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% 51, subtotal rezeksiyanda% 23.5 ve parsiyel rezeksiyon 

yapılan hastaların hiç birinin 5 yıldan fazla yaşamadığı

nı saptadılar (72). Mayo klinikte 15 yıllık survey, total 

rezeksiyon yapılan ve risk taşımayan hastalarda % 87 

olarak bildirilmiştir (68). 

Surveyi etkileyen histolojik ve klinik faktörlerin 

multifaktoriyel değerlendirilmesinde, malignensinin olup 

olmaması, prognoz üzerine klinik faktörlere göre çok daha 

fazla etkilidir. Survey üzerine en etkili histolojik de

ğişkenler, hücre yoğunluğu, mitoz sayısında artma, endo

tel hiperplazisi ve damar sıklığıdır (74). 

Düşük grade astrositomlarda; surveyi etkileyen kli

nik faktörlerin analizinde; hasta yaşının diğer değişken

lere ve tedavi formlarına göre en önemli faktör olduğu bil 

dirilmiştir(68,70). Bu fenomenin nedeni anlaşılamadı. Fa

kat genç kişilerde olan tümörlerin , biyolojik davranışları nın 

tamamen farklı olduğu sonucuna varılmıştır (68). 

Cerrahi rezeksiyon genişliği, surveyi etkileyen di

ğer önemli faktördür.Total rezeksiyon yapılan hastalar, 

subtotal ve parsiyel rezeksiyon yapılan hastalara göre 

daha fazla surveye sahiptir (72). Total rezeksiyon aynı 

zamanda hastanın postoperatif Kornofski skorunun yükselme

sini veya en azından stabil kalmasını sağlamaktadır. Par

siyel rezeksiyon % 40 morbidite riski ile uyumludur (72, 

78). Bunun yanındp cerrahi yaklaşımların (total, subtotal 

parsiyel, biopsi) arasında survival yönünden bir fark 
olmadığı bildirilmiş:tir(70) • Postoperati f l'ıornofski skoru-

nun yüksek olması, histolojik spesmende tek tip damar 

genişliği bulunması, tümörün 1<istik yap:. içermesi, sur-
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veyi uzatan faktörlerdir (70,72). Semptom süresinin uzun 

ve özellikle epileptik atak geçiren hastalarda surveyin 

daha iyi olmasına karşın, intrakranial basınç artımı 

semptomları, bilinç düzeyinde değişiklik gösteren hasta

larda survey , iyi değildir (68). 

Düşük gradeli astrositomlarda,radyoterapinin, survey 

üzerine etkisi tartışmalıdır (51,68,75). Total rezeksiyon 

yapılan hastalarda, post operatif radyoterapinin endike 

olmadığına dair öneriler vardır. Diğer yönden radyoterapi 

subtotal ve parsiyel rezeksiyon yapılan hastalarda, 5 yıl

lık ve 10 yıllık surveyi uzatmaktadır (72,75). Radyotera

pi~ subtotal rezeksiyonlarda 5 yıllık surveyi % 40, 10 yı! 

lık surveyi% 20 uzatmaktadır (75). 

Benign tümörü olan hastalarda radyoterapinin geç 

kamplikasyon (radyasyon nekrozu, endokrin fonksiyon bozuk

luğu , demyelinizasyon, görme bozukluğu, işitme kaybı, 

yeni tümör gelişimi) oranı ile fayda oranı iyi değerlen

dirilmelidir ( 7 6) • 

Operatif mortalite, mayo klinikte 1949 yılından ön

ce % 16.2, 1950-1960 yılları arasında % 4.9, 1970-1975 

yılları arasında da 1o 1.9 olarak bildirilmiştir(68). Düşük gra

deli astrositomlarda operatif mortalite % 1.9-16.98 ara

sında değişmektedir (68,72). 

Modern nöroşirürji düşük gradeli astrositomların 

teşhislerinin doğrulanması ve düşük mortalite ile tümör 

kitlesinin azaltılması veya elimine edilmesini sağlaya

cak kapasitededir (68). 
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b. ANAPLASTİK ASTROSİTOMA VE GLİOBLASTOMA 

MULTİFORME CAstrositoma Grade III-IV) 

Anaplastik astrositomlar ve glioblastoma multi

forme, primer beyin tümörlerinin % 32.5-35 ini oluştur

maktadır (65,66). Primer beyin tümörlerinin% 20-27.7 si

ni glioblastoma multiforme oluşturmaktadır (26,51). Gli

oblastoma multiforme insanda gelişen en malign tümörler

den biridir. 

Hastaların normal bir yaşam sürebileceği ortalama 

survey , operasyon, radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile 

32-53 hafta gibi kısa bir süre olmaya devam etmektedir (79, 

80). Tümör büyümesini anlamak ve tedavide başarılı olmak 

için son 20 yılda hücre kinetiği çalışmaları yoğun bir şe

kilde devam etmektedir (73). Bromodeoxyuridine (BUdr), 
3H-thymidine, manaklanal antikor Ki-67 Labelling indeks 

çalışmaları tümörün büyüme potansiyelini belirlemede yar

dımcı olmaktadır (73,ol,82). 

Nö ropatolojide gliomların gradelenmesi , rutin ola

rak nükleer morfoloji, vasküler proliferasyon, nekroz ve 

mitotik indeks gibi morfolojik kriterlere dayanmaktadır. 

Gliomlarda mitoz sıklığı, sıklıkla malignensi ile korelas

yon göstermemekte, benign bir tümör olarak bilinen oligo

dendrogliomlarda orta derecede mitoz görülebilmektedir 

(73,74,82). Bu ned enle mitoz sayısı gliomların proli

ferasyon yeteneğini y ansıtan bir gösterge değildir (8). 

BUdr, 3H-thymidine ve Ki-67 manaklan al antikor ile yapı
lan Labelling indeks çalışmaları, tümörlerin prolife
rasyon y eteneği nin saptanılmasında yardımcı olmaktadır ve 

Labelling indeks hi stopatolojik tanıları medulloblastoma, 

glioblastoma multiforme, anaplastik astrositoma gibi tü

mörlerde yük se k bulunmuştur (73,81,82). Labelling indeks, 
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işaretlenen hücrelerde, sentez fazındaki DNA oranını ver

mektea ir. Ayrıca nekroz içeren tümörlerde, vasküler değişimi 

olan ve mitotik indeksiartmış tümörlerde, Labelling in

deks yüksek bulunmuştur. Bu hücre kinetiği çalışmaları 

sonucunda malign gliomlarda hücre proliferasyonunu: No.2n 

(No:(O) zamandaki hücre sayısını, n: hücre döngü zamanını 

vermektedir), düşük gradeli astrositomlarda: No (n+l) ola

rak formüle edilmiştir (73). 

Malign gliomlarda, bölünmeye girmeyen (non-cycling) 

hücreler, geçici olarak fazla büyümeye bağlı kompresyon, dü

şük oksijen ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak bölünmenin 

olmadığı (non-cycling) havuzdadır. Bu çevresel faktörler de

ğişince, bölünmeye girmeyen hücreler, tekrar proliferasyon 

(cycling) havuzuna girmektedir. 

Glioblastomların büyümesi, büyümüş tümör dokusu ta

rafından deprese edilmiş görüldüğünden,parsiyel rezeksi

yon, çoğalmanın olmadığı (non-proliferating) havuzdaki 

hücreleri stimüle ederek, proliferasyon havuzuna trafiği 

arttırmaktadır. Bu nedenle residü kitledeki proliferatif 

hücrelere ve proliferasyon havuzuna geçen hücrelere etki

li adjuvant terapinin uygulanması gerekmektedir (73). 

Operasyon, radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi e

dilen glioblastoma ve anaplastik astrositomalı hastala -

rın yaşam süresi, özellikle birinci operasyondaki cerrahi 

rezeksiyon genişliğine bağlıdır(79,80,83). Geniş rezeksi

yon tümör kitlesini azaltarak internal dekompresyon sağ

lamaktadır ve nekroz kalıntıları da alındığından nörolo

jik defisitlerin ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Diğer ta

raftan adjuvant terapinin daha etkili olmasını saglamak

tadır (79,80,83). 
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Gross total rezeksiyon yapılan hastalar, subtotal 

rezeksiyon yapılan hastalara göre daha uzun surveye sa

hiptir (78-80,83). Mario Ammirati ve ark. ortalama sur

veyi gross total rezeksiyanda 90 hafta, subtotal rezeksi

yanda 43 hafta olarak bildirdiler. Total rezeksiyon uy

gulanılan hastaların % 19 u 2 yıllık survey gösterirken, 

subtotal rezeksiyon uygulanılan hastaların hiç biri 2 yıl 

yaşamamıştır. Gross total rezeksiyon, ~ ornofski skorunda 

subtotal rezeksiyana göre daha fazla iyileşme sağlamış, 

hastaların bağımlı ve yarı bağımlı döneme geçişini gecik

tirmiştir. Kornofski skorunun 80 ve üzerinde olduğu dönem, 

total rezeksiyon yapılan hastalarda (18.5 hafta), subto

tal rezeksiyon yapılan hastalardan (12.5 hafta) daha faz

ladır (80). 

Malign gliomlar ,bi rinci operasyon, radyoterapi ve 

kemoterapi tedavisinden,ortalama 8-11 ay sonra rekürrens 

göstermektedir. Reoperasyondan sonra ortalama survey gli

oblastomlar için 36 hafta, anaplastik astrositomlar için 

88 hafta olarak bildirilmiştir (79). 

Reoperasyonda amaç sadece yaşamı uzatmak değil, 

hasta ve ailesine, hastanın normal yaşam fonksiyonlarını 

yerine getirebildiği bir zaman dilimi kazandırmaktır. 

Birinci ve ikinci operasyon arasındaki süre 4 haftadan 6 

yıla kadar değişmektedir. Ortalama 43 hafta olarak bildi

rilmiştir (83). 

Hars h ve ark. 1975-1984 yılları arasında malign 

glioma nedeniyle reopere edilen 70 hastada, surveyi etki-

leyen multifaktörlerin analizinde, glioblastomlarda yaş 

ve preoperatif K8rnofski skoru, anaplastik astrositomlar

da yaşın reDperasyondan sonra kaliteli yaşam süresini ö

nemli dercede etkilediğini saptamışlardır (79). 
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Mario Ammirati ve ark. rekürrent malign gliomlarda, 

preoperatif genel durum ve cerrahi rezeksiyon genişliği

nin surveyi e n fazla etkileyen faktörler olduğunu bildir

mişlerdir (83). 

Operatif mortalite son 10 yılda % 1 den az olarak 

bildirilmiştir (96}. Bunun yanında Qing - Cheng ve ark. % 7. 7 

oranında bildirdiler (66). ReDperasyonlarda operatif morta

lite % 1.4-4.3 olarak bildirilmiştir (79, -83). 

Supratentorial malign gliomlarda nadir de olsa 10 

yıl ve daha fazla yaşam süresi bildirilmiştir (84). 

Anaplastik astrositoma ve glioblastoma multiforme

lerin Bilgisayarlı Beyin Tomografisinde (BBT) değerlendi

rilmesi: 

Anaplastik astrositoma ve glioblastoma multiforme 

BBT tetkiki ile % 87.3 oranında doğru teşhis edilebilmek

tedir (85). Ayrıca BBT tetkiki, kitlenin biyolojik davranışı 

hakkında fikir vermekte, rekürrens ve prognozu saptamada 

yardımcı olmaktadır (86,87). Kontrast maddenin kitle ta

rafından tutulma derecesi, kitlenin biyolojik davranışı 

ile yakından ilişkilidir. Tedavinin sonuçları , seri çe

kilen BBT tetkiklerinde , kitle volümü ve kitlenin kontrast 

madde tutma derecesi, karşılaştırılarak saptanabilir (88). 

Judith Mur ovic ve ark. supratentorial malign gliomu 

olan 97 hastada , postoperatif radyoterapi ve kemoterapi 

t eda vi sinde n sonra BBT . bulguları ile s ur ve yi karşılaştır-
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dılar. Bu tedavi protokolünden sonra BBT tetkikinde boya 

tutulumu olan hastalardan anaplastik astrosito mlu ha sta

lar ortalama 125 hafta , glioblastoma multiformeye sahip 

hastalar ortalama 72 haft a survey gösterdiler. Öte yandan 

BBT tetkikinde boya tutulumu olmayan hastalardan (henüz 

surveyi tamamlamayan ha stalar olmasına rağmen) anaplastik 

astrositomlu hastalar ortalama 211 hafta, glioblastoma 

multiformeye sahip hastalar ortalama 172 hafta surve y gös

terdiler (56). 

Burger ve ark. 20 glioblastomlu hastada, BBT bulgu

ları ile postmortem histolojik bulguları karşılaştırdılar. 

Uç grup hasta belirlediler. Bunlar; tedavi edilme yen, re

misyonda olan ve rekürrens gösteren hastalardır. 

Tedavi edilmeyen hastalarda , BBT de,kitle merkezin

de saptana n düşük dansiteli alanınıkoagülas yon nekrozu 

ile uyumlu olduğu bulunmuştur. Bu alan bazen kontrast mad

de tutabilmektedir, düşük dansiteli alanı çevreleyen ir

regüler y apıdaki kontrast tutan rim vardır. Bu rim histo

lojik olarak, genelde küçük anaplastik hücrelerin oluş

turduğu, bazen de atipik ve geniş hücre karışımı göste

ren hip ersellüler bir mantodur. Bu rim içinde ince duvar

lı geniş kapiller, venler ve yüksek oranda vasküler pro-

liferasyon mevcuttur. 

BBT de düşük dansiteli peritümoral alan, hi stolojik 

olarak tümör hücrel erinin infiltre ettiği ödematöz beyin 

dokusunu göstermektedir. Neoplastik hücreler özellikle 

nekrotik alanın periferinden 3 cm uzaklıkta saptanmc:nııştır. 

Ancak peritümöral alandan daha uzak mesafelerde normal hüc 

reler arasına gizlenmiş, neoplastik hücreler olabilmekte

dir. 
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Remisyon gösteren hastalar, tedaviden sonra klinik 

ve radyolojik olarak stabil olan ve iyileşme gösteren has

talardır. Bu hastalar ekstratürnöral nedenlere bağlı olarak 

ölmüşlerdir. Bu hastaların BBT tetkiklerinde kitleler, kit

le etkisi göstermeyen veya minimal kitle etkisi gösteren 

ve devamlılık göstermeyen bir görüntü vermektedir. Kitle

ler, histolojik olarak çok daha geniş nekroz alanları içer

mektedir. Peritümöral alanda hiperkromatik reaktif astro

sitlerin sıklıkla neoplastik hücrelerden ayırımı yapılama

mıştır. Nekroz etrafında psödopalizad tespit edilmemiştir. 

Az da olsa endotel proliferasyonu saptanmıştır. 

Rekürrens gösteren hastaların BBT tetkiklerinde, kit

leler kontrast tutan ve ekspansiyon yapan lezyonlar olarak 

belirlenmiştir. Rekürrens,genelde,orijinal tümör yatağın

dan gelişmektedir. Boya tutan rimde, histolojik olarak 

ince duvarlı geniş ven ve kapiller, aktif olarak prolife

re olan küçük kanallar vardır. İntratümöral nekroz alan

ları, küçük, multipl ve dağınık bir . yapı sergiler. Bu nek

roz alanları psödopalizadlarla çevrilidir. Tümörden uzak 

alanlarda,ipsilateral veya karşı hemisferde, serebellumda, 

beyin sapında neoplastik hücreler tespit edilmiştir (87). 

BBT tetkikinde beyaz cevherdeki ödemli alanlar his

tolojik olarak infiltrasyon zonunu göstermesine rağmen 

gri c2vherde fazla dansite değişikliği saptanılmamıştır. 

Glioblastomlar liflerin oluşturduğu yollar boyunca infilt-
' 

rasyon yapmaktadır. Korpus kallosum,forniks, anterior ko

missür ve internal kapsüle komşu derin yerleşimli hemis

ferik neoplazmlar 1 lokal tedaviyi takiben hızlı rekürrens 

gösterme eğilimindedir. PeritümÖral düşük dansiteli ala

nın genişleme geometrisi, koronal plandan çok, horizontal 
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planda olmaktadır. Bu peritümÖral ödem alanına yakın me

safelerde malign hücre odakları tespit edilmiştir. Ancak 

hücrelerin invazyon ve dağılımını BBT de saptamak mümkün 

değildir (89). 

Gecikmiş radyasyon nekrozunda olduğu gibi, koagulas

yon nekrozunda da, kan beyin bariyerinin kırılmasına ve 

kontrast maddenin elimine edilmesindeki gecikmeye bağlı 

olarak, kontrast madde tutulumu olabilmektedir. B~ re

kürrens gösteren kitlenin teşhisini güçleştirebilir (88, 

90) . 

Anaplastik astrositoma ve glioblastoma multiforme, 

BBT tetkikinde nekroz alanları ihtiva etmeleri ve düzensiz 

kontrast madde tutmalarına rağmen, kentrast maddeyi% 15-

20 oranında homojen tutarlar (85). 

c . GLİDSARILıDMA 

Gliosarkomlar nadir görülen malign primer beyin 

tümörüdür. Tüm gliomlar içinde % 1.7-2.3 oranında, tüm 

astrosito ml ar içinde % 5 oranında görülür . Histol ojik ori

jinleri tartışmalıdır. Histolojik incelemesi nd e sarkomatöz 

ve oligoblastomatöz elementler içerir. Bu tümörler komşu 

dura, kemik ve yumuşak dokuya invaze etme eğilimindedir . 

Bunun y a nınd a sistemik metastazları da bildirilmiştir. f'1li

nik seyirleri glioblastomlara benzer. BBT değerlendirme

lerinde hipod e ns ve hip erdens veya her ikisini de içine 

alan lezyonlar olarak belirir. f'1ontrast verilimi nd en son-

ra genelde homoj en ve irregüler yapı gösterir . Etrafında 

ring formasyon olan kistik komponent içerebilir. Survey orta

lama 6-18 ay arasında değişmektedir (65,91). 
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d. OLİGODENDROGLİOMLAR 

Serebral oligodendrogliomlar, oligodendroglial 

hücrelerin neoplastik proliferasyonu sonucu oluşur (2,92). 

Diğer beyin tümörlerine göre nadir görülür ve tüm beyin 

tümörlerinin % 2.3 (51), % 4.2 (69), tüm gliomların % 5-18 

(24) ini oluşturur. Erkek:~adın oranı 3:2, 2:1 olarak bil

dirilmiştir(24,6SJ). Oligodendrogliomların büyümesi, uzun bir 

semptom dönemi ile uyumlu olarak yavaş bilinir. Oligodend 

rogliomların histolojik tanımı Dünya Sa~lık Örgütü (WHO), 

ne göre bir tümörün en fazla oligodendroglial hücreler 

tarafından oluşturulmasıdır. Neoplastik astrositler, tü

mörün % 25 den fazlasını oluşturursa miks tip gliom ola

rak değerlendirilir (69). Oligodendrogliomların mikrosko

pik görüntüleri , farklı doku ve hücre görüntüleri içermek

tedir ve akut şişme (swelling) dejenerasyonu göstermekte

dir (24). 

Oligodendrogliomlar çocukluk - çağında nadir (% 6) 

dir. En fazla hayatın 4. ve 5. 10 yılında görülür (7,65, 

69 , 93) . 

Oligodendrogliomların büyük bölümü supratentorial

dir (% 95) (94). En fazla (% 50-75) frontal lobta, beyaz 

cevher içinde oturur. Ventriküler · sistem ve septum pel

lisidum oligodendrogliomları rapor edilmiştir. Tüm oligo

dendrogliomların % 5-24 ü intraventriküler yerleşimlidir 

(69,92). 

Oligodendrogliomlar infiltratif büyüme paternine 
sahiptir. Makroskobik olarak sınırları güç tanınır. An-

cak iyi demarkasyon hattı gösterebilir (69,94). 

Oligodendrogliomlarda en sık görüle n semptomıepilep

tik nöb et ve baş ağrısıdır. Semptom süresi uzundur. Orta-
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lama semptom süresi epileptik nabet geçirenlerde 

64 ay, diğer semptomlarda 4.4 aydır (65,69). 

Bazı oligodendrogliomlu hastaların 35 ve 40 yıl ya

şadığı bildirilmesine rağmen, ortalama postoperatif sur

vey 35 aydır (69,92). 

M~rk ve ark. oligodendrogliomlu 208 hastanın geriye 

dönük incelemesinde: Semptomların başlamasından itibaren 

ortalama surveyi 74 ay bildirdiler. Teşhisten önce sernp

tom süresi ortalama 20.5 aydır. Direk kafa grafilerinde 

% 28 oranında kalsifikasyon saptadıiar. ~alsifiye tümörü 

olan hastalar daha uzun survey gasterdiler. Tedavi edil

meyen 14 hasta~ semptomların başlamasından itibaren ortalama 14 

ay survey göstermiştir. Nekroz ihtiva eden, hipervaskülari

zasyon gösteren ve yumuşak yapıda olan tümörlerin progno

zu diğerlerine göre daha kötüdür. İyi demarkasyon hattı 

olan tümörlü hastalar, daha uzun surveye sahiptir. A kan 

grubu olan hastalar B ve O kan grubu olan hastalara göre 

daha zayıf prognoz gastermiştir. Yaş ve seks survey Uze

rine istatistiı<sel anlamda bir etki yapmamıştır. Total re-
' 

zeksiyon yap ılan hastalar, diğer cerrahi tedavi grubları na 

göre ortalama 14 ay daha uzun survey g6stermiş, preope

ratif klinik durum postoperatif survey ile uyumlu bulun

muştur (69). 

Postoperatif radyoterapi surveyi uzatmaktc -

dır (93,95). Radyoterapi parsiyel ve subtotal rezeksiyon

lu hastalarda daha effektif görülmektedir (93). Lindegaard 

ve ark. 5 yıllık sur veyi postoperatif radyoterapi gBren 
hastalarda % 36 , radyoterapi görmeyen hastalarda % 27 

bildirdiler (9 3) . Wallner ve ark. 10 yıllık sur ve y oranı

nı postoperatif radyoterapi gören hastalarda % 56 , irri

dasyon almayan hastalarda% 18 olarak bildirdiler ( 95) . 
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B. MENİNJİOMA 

Meninjiomlar , araknoidin dış membranını oluştu

ran hücreler , araknoid fibroblast, belki de bütün meninks 

hücrelerinin prekürsörü olan meninjioblastlardan köken 

alır (24,97). Ancak araknoid dış kat hücrelerinin (arachnoid 

cap) nöral krestten mi, yoksa mezodermden mi geliştiği tar

tışmalıdr (24). 1864 yılında Cleland, postmortem çalışmasın

da, duradan köken alan bu tümörleri tanımlamış ve bunları 

"Villous Tumors of the Arachnoid" olarak isimlendirmiştir. 

Bu tümörlerin histolojik olarak endoteliomatöz olduğunu ve 

Pacchionian cisimciklerinden gelişmiş olabileceğine inan

mıştır. 1902 yılında Schmidt, bu tümörlerdeki sellüler doku

nun araknoid villiyi saran endotel hücre gruplarına benzedi

ği sonucuna varmıştır. Cushing ve Weed, 1915 yılında, 50 

yıl önce Cleland ' ın belirttiği, meninjial tümörlerin arak

noid dış kat hücrelerinden köken aldığı fikrini doğruladı

lar (8,24). Meninjioma terimi, ilk defa Harvey Cushing ta- 

rafından santral sinir sistemi meninkslerinden köken alan, 

benign tümörleri tanımlamak için kullanılmıştır. Meninji

omların tarihsel isimlendirilmesinden bazı örnekler Tablo 

II de verilmiştir. 
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Tablo II. Meninjiomların Tarihsel İsimlendirilmeleri 

Yıl Yazar İsimlendirme 

1743 He ister De tumore capitis fungosa 
1774 Louis Tumeurs fongueuses de la dura-mere 
I859 Virchow Psammoma (sand-like) 
I864 eıeıand Villous tumors of the arachnoıd 
I874 Bizzozero and Sar c oma endotheliodes alveolare 

Bozzolo 
I883 Durant e Fibroma 
I8B7 f-lieen İntracranial fibroma,dural fibroma 
I922 Cushing Meningioma 
I923 Penfield Endotheliomata 

Sınıflandırma: 

Meninjiomların ilk histopatolojik sınıflandırılması 1863 yılında 

Virchow tarafından yapılmıştır. Bu yüzyıl başında Engert (1900) menin

jiomları 4 grup altında toplamıştır. Bunlar; fibromatöz , sellüler, sar

komatöz ve anjiomatözdür. 1979 yılında WHO, meninjiomları 9 grup olarak 

sınıflandırmıştır. Bunlar; meninjiotelio~atöz, fibroblastik, transtio

nal, psammomatöz, anjiomatöz, hemanjioblastik, hemanjioperiyositik, pa

piller, anaplastik meninjiomlardır (8,13). 

Meninjioma Cerrahisinin f-liısa Tarihçesi 

Meninjiomların çıkarılması, Nöroşirürji biliminin gelişmesinde bü

yük rol oynamıştır (8,98). 1743 yılında Heister (Almanya) tümöre yakıcı 

bir toz uygulamıştır. Hastada enfeksiyon gelişmiş ve hasta ölmüştür. Bu, 

meninjioma cerrahisinin başlangıcı sayılmaktadır. Olaf Acrel (İsveç) 

1868 yılında "Cranii Cerebrique Fungus Canerosus" olarak tanımladı§ı me

ninjiomu , parmakla ekspolare ederek çıkartmıştır. Hasta, konvulsiyon so

nucu gelişen kanamaya ba§lı olarak, bir kaç gün içinde ölmüştür. 

Berlingghieri (İtalya) 1813 de yazdı§ı kitabında bir hastanan operasyonu-
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nu tariflemiştir. ~itabında, "Eğer operasyon sırasında 

meningial arter kanarsa, reçine veya katranla kaplı kur

şun bir çubuk ile arteri kemik üzerine sıkıştırarak aklu

de edin veya damarın ağzına küçük tüy pediler koyarak bir 

süre bekleyin" diye yazmıştır. Berlingghieri meninjioma 

oluşumunda travmanın muhtemel sebep olduğunu bildiren 

ilk kişidir (8). 

İlk başarılı meninjioma operasyonu 1835 yılında 

Professor Pecchioli of Siena (İtalya) tarafından yapıl

dı. 45 yaşındaki bir hastada sağ sinkuput yerleşimli 

meninjioma radikal olarak çıkarılmıştır. Hastanın 30 ay

lık takibinde, iyi olduğu bildirilmiştir (15). 

İlk olfaktor oluk meninjioma operasyonu 1879 yı

lında Macewen (İskoçya) gerçekleştirmiştir. Hasta genel 

durumu iyi olarak hastaneden taburcu edilmiştir. Hasta

nın bir kaç aylık takipte iyi olduğu bildirilmiştir (8). 

Diğer başarılı olfaktör oluk meninjioma operasyo

nu 1885 yılında Francesco Durante (İtalya) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 35 yaşındaki bir kadın hastada sol 

olfaktör oluk meninjiomu başarılı şekilde çıkarılmıştır. 

Hasta, ll yıl sonra rekürrens kitle nedeni ile reopere 

edilmiştir (8). 

Başarılı meninjioma operasyonlarından birini de 

. 1887 yılında ~een (ABD) gerçekleştirmiştir. 26 yaşındaki 

hastada, sol frontotemporal yerleşimli meninjiomu, gün 

ışığında ve eter anestezisi altında çıkartmıştır. Hasta 

postoperatif 30 yıl 44 gün yaşamıştır (99). 

İlk başarılı parasagital meninjioma operasyonunu 

Harvey Cushing 1919 yılında gerçekleştirmiştir. Hasta, 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genel ~urmay Başkanı 
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General Leonard Wood 'tur. Hasta 17 yıl yaşamıştır (98). Me

ninjioma tarihinde kilometre taşlarını teşkil eden operas

yonlardan bir kısmı Tablo III de gösterilmiştir (8). 

Tablo III. Meninjioma tarihindeki önemli operasyonlar. 

Yıl Operatör Yerleşim Sonuç Ülke 

1743 Heister Öldü Almanya 
1768 Acrel Birkaç gün sonra öldü İsveç 
1835 Pecchioli Sağ sinkuput 30 aylık takipte iyi İtalya 

idi 
1879 Macewen Sol olfaktor groove Sağ hemipleji gelişti İskoçya 
1885 Duran te Kafa tabanı İtalya 
1887 K e en Sol frontotemporal 30 yıl yaşadı A B D 
1894 Ballance Pontoserebellar köşe - İng il te re 
1896 March i Sağ serebellar Öldü İtalya 
1906 Krause Posterior fossa Öldü Almanya 
1910 Cushing Sağ parasagital 17 yıl yaşadı A B D 

Cerrahi metodlarındaki ilerlemeler, mikrocerrahi 

tekniklerinin kullanılması, nöroanestezideki gelişmeler 

ve daha iyi perioperatif bakım, geniş meninjiomların çıka

rılmasında mortalite ve morbidite oranını düşürmüştür (8, 

100-102). 

Epidemiyoloji: 

Meninjiomlar, primer beyin tümörlerinin % 13.4 - 21 

ini oluşturmaktadır (26,51,52,65). Meninjiomların% 80 den 

fazlası supratentorial yerleşimlidir (103-105). İnfraten

torial yerleşimli meninjiomlar primer beyin tümörlerinin 

% l-1.8 ini, tüm meninjiomların % 14-16.5 ini oluşturmak

tadır (43,52,104,105). 
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Bütün meninjiomların % 1.5 i ç~cukluk ve adelosan 

dönemde görülür (65). MeninJiomlar en yaygın olarak haya

tın 4. 5. 10. yılında görülmektedir. Kadınlarda daha faz-

la görülür (52,104). Kadın/Erkek oranı; 1/0.92- 2.94/1 

olarak bildirilmiştir (52,104). Menin.jiomlar, kadınlarda gebe

lik ve menstrual siklusun luteal fazında sıklıkla büyür 

ve semptomatik olur. Bu meninjiomlarda steroid hormon8nu 

bağlayan reseptörlerin varlığına bağlanmıştır (106,107,186). 

Meninjiomlar en fazla parasagital/falks, konveksite, 

sfenoid kanatta oturur (103,104,108,109). 

Mul tipl meninjiomlar, 

oluşturmaktadır (110). 

Semptomlar: 

tüm meninjiomların % 1.1 ini 

Yetişkinlerde meninjiomların klinik belirtileri, 

temelde tümör lokalizasyonuna ve tümörün büyüme oranına 

bağlıdır. Yavaş büyüyen tümörler, semptom oluşturmadan çok 

büyük boyutlara ulsşabilirler (lll). Firsching ve ark. 

tesadüfen saptadıkları, nonsemptomatik 17 vak'a bildirdi

ler (112). Otopsi çalışmalarında.özellikle yaşlı kişiler

o~ meninjioma bulunmuştur (24,104). En sık karşılaşılan 

semptom baş ağrısıdır (103,104). Parasagital ve falks me

ninjioma kişilik değişikliği ve entellektüel yetenekte a

zalma olarak tanımlanabilecek frontal lob sendromu yapma 

eğilimindedir. Bu tümörlerde intrakranial basınç artma be

lirtileri sıklıkla görülür. Parasagital ve konveksite menin

jiomlarında ikinci sıklıkta görülen semptom epileptik nö

bettir. Epileptik nöbet,vak'aların % 50 sinde görülür (103, 

lll, 113). Bunun yanında hemiparezi ve hemipleji de yaygın 

olarak görülür (103). 
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Sfenoid kanat, olfaktor oluk , suprasellar menin-

jiomlarında en sık karşılaşılan semptom görmede azalmadır. 

Görme kaybı şikayeti, suprasellar meninjiomlarında% 94.6-

99 oranında bildirilmiştir (114,115). Bunun yanında, bu tümör

lerde hipozmi, diplopi ve endokrin fonksiyon bozukluğu 

bildirilmiştir (114). 

İntrakranial meninjiomlarda intraserebral hemaraji

ler bildirilmiştir (116,117). Tümbre bağlı semptomatik 

hemorajilerin yarısından fazlası apoplekÜktir. Hemorajik 

meninjiomların çoğu parasagital ve konveksite yerleşimli

dir (111,117,118). Nadir olarak konveksite ve sfenoid ka

nat meninjiomlarında transient iskemik atak öyküsü vardır. 

Bunu,transient vasküıer yetmezlik veya epileptik nöbet 

episoalarının mı oluşturduğu tartışmalıdır (lll). 

Meninjiomlarda semptom süreleri uzundur. Ortalama 

semptom süresi 21.5-24.5 aydan 6.3 yıla kadar değişmekte

dirf(l03,109,1~5) • .. Malign meninjioma ve meningial heman

gioperisitomlarda ortalama semptom süresi bir yıldan az

dır (108,119). 

Operatif Tedavi, Mortalite, Rekürrens, Survey: 

Dperatif mortalite parasagital, falks ve konveksite 

meninjiomlarında % 3.2 olarak bildirilmi:;;tir (115). Dperatif 

mortalite son serilerde % 2.6 dan % 9 a kadar değişmekte

dir (103,104,108,109,114). Mortalite oranında lokalizas

yona göre anlamlı bir fark görülmemektedir (103,104,109, 

114). Rekürrens 18 yılda% 14.6, 24 yılda% 19.3, 21 yıl

da % 22 olarak :bildirilmiştir (103,104,109). Adebi te ve ark. 

göre; rekürrenste en etkili faktörü, tümörün operasyon 

grade 'i oluşturmaktadır. Simpaon'un operasyon grade 'i 
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temel alınarak 114 vak'ada yapılan çalışmada; 5 yılda re

kürrens görülmemesi (free of recurrence) grade 1, 2, 3 de 

% 100-82 iken, grade 4 de % 48 olarak gerçekleşmiştir 

(109). 

Anjioblastik ve malign meninjiomlarda rekürrensin 

diğer meninjiomlara göre çok daha fazla ve kısa sürede ge

liştiği bildirilmiştir (108, 109, 119). Mayo klinik te 1938-1987 

yılları arasında 44 anjioblastik meninjioma · (hemangio

pericytic type) vak'asında ortalama 51 ay sonra, 39 unun 

en az bir lokal rekürrens nedeni ile opere edildiği . , 

10 hastanın da ilk operasyonda ortalama 99 ay sonra uzak 

organ metastazları yaptığı bildirilmiştir (108). Thomas 

ve ark. m3lign meninjiomlu 15 hastadan 3 ünün postoperatif 

öldüğünü, geri kalan 12 hastadan 10 unda rekürrens geliş

tiğini yayınladılar. İki operasyon arasındaki süre vak'a

ların çoğunda bir yıldan azdır(l19). 

Mırımanoff ve ark. postoperatif ölümleri , malign 

ve atipik meninjiomları hariç bıraktıklarında , 5, 10, 15 

yıllık surve y oranını % 83 , % 77 ve % 69 olarak bildirdi

ler (104). Amerika Birleşik Devletlerinde 5 yıllık sur

vey sigorta istatistiklerine göre; % 91.3, malign menin

jiomlarda% 60.7 olarak gerçekleşmiştir (51). Anjioblas

tik mehinjiomlarda. 5 , 10, 15 yıllık surve y% 67, % 40 ve 

% 23 olarak bildirilmiştir (108). 

Meninjiomlarda survey üzerine etkili faktörler; pre

operatif ~ornofski skoru, cerrahi rezeksiyon genişliği ve

ya operasyon grade' i olarak belirlenmiştir (51,103,108,109). 

5 yıllık survey preoperatif ~ornofski skoru 70 ve altında 

olan hasta l arda % 80.5, 70 in üzerinde olan ha stalarda 

% 94.6 olarak, bunun y anında subtotal cerrahi rezeksiyon 

uygulanan hastalarda % 78, total cerrahi rezeksiyon uygu-
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lanan hastalarda% 96 olarak bildirilmiştir (51). 

L. HİPOFİZ TÜMÖRLERİ 

Hipofiz tOmörleri, intrakranial kitlelerin yakla

şık % 9.52-14.4 OnO oluşturmaktadır (26,52). Sellar böl

genin en yaygın tOmörleridir ve histolojik olarak benign

dirler. Adenohipofiz hOcrelerinden gelişirler. Sıklıkla 

sella tursika içinde sınırlı, ekspansiyonla genişleyen ve 

yavaş bOyüyen kitlelerdir. Komşu normal hipofiz dokusundan 

iyi demerkasyon hattı ile ayrılır. Ancak gerçek bir kapsOl 

ile çevrili değildir. Komprese adenohipofiz hücrelerinin 

ve yoğun retikOlin lif ağının yaptığı psödokapsüle sahip

tirler (120). 

Sınıflama: 

Hipofiz tOmörleri, morfolojik özelliklerine, geniş

liklerine, radyografik görOnümlerine, endokrinal fonksi

yanlarına ve sitogenetik özelliklerine göre sınıflandırı

labilir (121). Adenamların klasik, histolojik sınıflandı

rılması, tümör hücrelerinin boyanma affinitesi üzerine t~ 

ffiellenir ve ışık mikroskobu altında, asidofilik, eozinofi

lik ve kromofobik olarak değerlendirilir (120,122). Kromo

fobik adenamlar hormon sekresyonu yapamayan endokrin-inak

tif tümörler olarak bilinir (123). Asidofilik adenamların 

Growth hormon sekresyonu yaptığı düşünülür, akromegali ve 

jigantizme neden olur. Bazofilik adenamlar ACTH (adreno 

kortiko trafik hormon) üreterek Cushing hastalığına neden 

olur (121,123). Adenamlar günümüzde ürettikleri hormonla

ra göre sınıflandırılmaktadır. Bu klasifikasvon Landolt 
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ve ~ovacs ' ın çalışmalarından gelişmiştir (122,123). Histo

lojik olarak kromofobik adenomlar, bu yeni sınıflamada en

dokrin-inaktif adenamlar olarak sınıflandırılır. Ancak bu 

tümörlerde, ultrastrüktürel çalışmalarla sekretuar granül

lerin varlığı gösterilmiştir. Duyarlı radioimmunolojik ça

lışmalar, bu tümörlerin % 50 sinin bir hormon ürettiğini 

ortaya koymuştur (124-126). Hormon üretmeyen iki tip ade

nam vardır. Bunlar; onkositoma ve "null cell" adenamlar

dır C 120). Hormon hipersekresyonuna ve bununla ilgili kli

nik sendromlara neden olan adenamlar endokrinoaktif ade

namlar olarak bilinir (121,123). ~ovacs ve Horvath ' a gö

re , adenamların sınıflandırılması aşağıda verilmiştir 

(l2u , l2l). 

TÜMÖR TİPİ 

GH-cell adenoma 

Yoğun granüle 

Az granüle 

PRL-cell adenoma 

Yoğun granüle 

Az granüle 

Mix, GH-cell ve PRL-cell adenoma 

Asidofil stem-cell adenoma 

Mammosomatotroph-cell adenoma 

ACTH-cell adenoma 

Endokrinoaktif 

Endokrinosessiz 

FSH/LH-cell adenoma 

TSH-cell adeno ma 

Null-cell adenoma 

Non-oncocytic 

Oncocytic 

İNSİDANS 
(%) 

lO 

5 

5 

29 

ı 

28 

5 

3 

ı 

14 

ll 

3 

7 

ı 

19 

13 

6 



- 4 1 -

TÜMÖR TİPİ 

Plurihormonal adenoma 
(fazla miktarda GH/PRL/glycoprotein) 

Unclassified adenoma 

İNSİDANS 
(%) 

lO 

ı 

GH: Growth hormon, ACTH: Adreno kortiko trofik hormon, 

PRL: Prolaktin, FSH: Follikül stimüle edici hormon, LH: 

Luteinize edici hormon, TSH: Tiroid stimüle edici hormon. 

Adenamların anatomik olarak (radiografik görünüm ve 

operatif değerlendirme) klasifikasyonunda sellar destrük

siyon derecesi grade'i, parasellar ekstansiyon derecesi 

stage'i belirlemektedir (121,123,127). Hipofiz adenamları 

Hardy ve Vezina tarafından aşağıdaki gibi gradelenmiştir 

(127): 

Grade I adenomlar: 10 mm den daha küçük ve tamamen 

sella içinde sınırlı adenomlardır. Sella fokal olarak eks

panse olablir. Ancak sella intakttır. 

Grade II adenomlar: 10 mm ve daha büyük - adenomlardır. 

Sella genişlemiştir. Ancak, erozyon içermez. 

Grade III adenomlar: Adenom, dural membran, anterior 

kemik duvar ve sella tabanını fokal olarak perfare eder. 

Sella genişlemiştir. 

Grade IV adenomlar: Sellar yapılar diffüz olarak per

foredir. 

Grade V adenomlar: BOS ve kan yolu ile yayılmıştır. 

Adenamların ekstrasellar ekspansiyonu, stage ' i belir

lemektedir (121,122,128). 

Stage O adenomlar: Suprasellar ekstansiyon gösterme

yen adenomlardır. 
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Stage A adenomlar: Suprasellar sisterni tutarlar, 

fakat III. ventrikülü deforme etmezler. 

Stage B adenomlar: Suprasellar sisterni tutarlar 

ve III. ventrikülü yalnız anterior resessüsünü oblitere 

ederler. 

Stage C adenomlar: III. ventrikülün anterior reses

süsünü oblitere ederler, III. ventrikülün tabanını deforme 

ederek yükselmesine neden olurlar. 

Stage E adenomlar: Sellanın lateral dural duvarı bo~ 

yunca ilerleyerek kavernöz sinüsü tutarlar. 

Adenamların büyümesi yukarı, aşağı ve laterale olur. 

Tümörün yukarı doğru ekstansiyonu en sıktır (120). Symon 

ve Jakubowski adenamların % 76 sının santral, % 20 sinin 

lateral, posterior ve subfrontal ekstansiyon gösterdiğini 

bildirdiler( 129). 

Hipofiz Adenamlarının Büyüme Oranları ve İnvazyonu: 

Hipofiz adenomları, benign tümörler olarak tanımlan

masına rağmen, tümör genişliğine bağlı olarak % 50 ye yak

laşan bir oranda çevre dokuları invaze etmektedir. İnvazyon 

sık olmasına rağmen malignensi anlamına gelmez (120). 

Adenamlarda proli fe rasyon gösteren hücrelerin y:jzdesi bilinen

den çok daha yüksektir. Bu ·oran benign intrakranial tümörle

rin (astrositoma, oligodendroglioma, ependimoma ve meninji-

oma) proliferasyon gösteren hücre yüzdesine eşittir.(l30). 

Çevre dokulara makroskobik ve mikroskobik invazyon 

% 50-94 oranında bulunmaktadır. İnvazyon makroadenomlarda 

mikroadenomlara göre daha fazladır (130). Mikroskobik du

ral invazyon mikroadenomların % 66 sında, intrasellar mak

roadenomların % 87 sinde, suprasellar ekstansiyon gösteren 

adenamların% 94 ünde bulunmaktadır (120). 
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Adenom2 lc m den kDçDk ise mikroadenoma,l cm den bD

yOk ise makroadenomö denilmektedir. 

Semptomlar: 

Suprasellar ekstansiyonu olan hipofiz adenarnıarında 

en sık karşılaşılan semptom, görmede azalmadır. Optik si

nirin tulumu skotomlara neden olmaktadır. niazmada " von 

wilbrund ' s knee" karşı optik sinirden gelen ve çaprazla

şan inferior nazal liflerin tutulumu, Dst guadrant görme 

defektierine neden olmaktadır.(l29,131). 

Görme kaybı olan hastaların % 70 inde parsiyel veya 

komplet bitemporal görme alanı defekti saptanmaktadır. 

Bunun yanında geri kalan % 30 hastada homonim görme de

fektleri , santral skotom , irregDler ve sınıflandırılamayan 

defektler olmaktadır. Ekstraokuler kas felci vak'aların 

%lO unda bulunmaktadır (132). 

Prolaktinoma: 

Prolaktin sekrete eden adenomlar, hipofiz adenamla

rının ~ 29 unu oluşturmaktadır (12u.). ~endi kendilerine 

prolaktin Dreten ve kendilerine özgD endokrin abnormalite

ye neden o ~ an hipofiz adenarnıarına "Prolaktinoma" denil

mektedir. Prolaktinomalar, en sık teşhis edilen fonksiyo

nel hipofiz tDmörleridir. Hardy bu tDmörlerin hipofiz be

zinin lateral. yDzünde lokalize olduğunu bildirmiştir (133). 

~linik Belirtiler: 

~adınlarda prolaktinoma % 80 oranında sekonder arne

nare ve galaktore ile uyumludur. Hastaların % 10 unda pri-
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ffier amenore, % 10 undada oligomenore bulgusu vardır (134). 

Faria ve Tindall tedavi ettikleri 100 prolaktinemili ka

dında, amenore% 97, galaktore % 84, oaş ağrısı % 27 , gör

me keskinliğindeki azalmayı% 21 olarak bildirdil2r (133). 

Amenore ve galaktore sendromu gösteren hastaların % 37.6 

sında oral kontraseptif alma öyküsü mevcuttur (133). 

Erkek hastalarda.orolaktinoma,erken safhada yakala

namamaktadır. Bu hastalarda adenoma panhipopituitarizm ve

ya parasellar yapılarda invazyon ve kampresyon yapacak şe

kilde büyüdüğü zaman teşhis edilmektedir. Erkeklerde jine 

komasti , gala k tore ve impotans gelişmektedir (122). Hiper

prolaktineminin ekstragonadal belirtileri de vardır. Hiper

prolaktinemili kadınlarda hızlı ve aşırı kilo alma şikaye

ti vardır. Bunun yanında, kemik dansitesinde azalma olmak

tadır (122). 

Hormonal ve Radyolojik Değerlendirme: 

bir prolaktinomanın neden olduğu hipeiprolaktinemiyi, 

fonksiyonel prolaktinemiden ayırt etmede hormonun serum 

düzeyi tartışmalara yol açmaktadır. Erkeklerde bazal pro

laktin değeri 100 mg/ml den yüksek ise, prolaktinoma ta

nısı konulur . Kadınlarda prolaktin değeri 200 mg/ml nin 

üstünde ise kesin şekilde bir prolaktinomayı işaret eder. 

Bunun yanında bazal prolaktin değeri 100-200 ng/ml olan 

hastalarda, hiperprolaktinemi bir kısım vak ' a hariç, 

prolaktinomayı ifade eder. 

BBT Tetkikinde: 

a. Hipofiz bezinin üst sınırının bir konveksite oluş-

turması (normalde hipofiz bezinin% 2 sinde görülür). 

b. Hipofiz bezinin 7 mm den daha yüksek olması. 

c. Hipofiz bezinin laterale deviasyonu. 

d . Normal hipofiz dokusuna göre artmış veya azalmış 
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fokal bir dansite alanının bulunması halinde yüksek bir 

oranda, hipofiz adenomu tanısı doğru olarak konulabilir. 

Operatif tedavi makroadenamlu hastaların çoğunda öne

rilmektedir. Bu hastalarda prolaktin değeri çoğunlukla 100 

ng/ml den yüksektir. Eğer tümör 2 cm den küçük ise küratif 

tedavi mümkündür. Tümör 2 cm den büyük ve noninvas~ ise 

primer tedavi, bromokriptin verilmesidir. Bromokriptin, tü

mörün küçülmesini sağlayarak, cerrahi kür olasılığını art

tırmaktadır. (122). 

Mikroadenomların tedavisi,tartışmalara neden olmak

tadır. Wilson mikroadenomların cerrahi tedavisi için 4 en

dikasyon belirlemiştir 

ı. Kadınlarda gebelik isteği: Mikroadenomların selek

tif tedavisi ile hipofiz ve ovarian fonksiyonlar restore 

edilebilmekte, bu da fertiliteyi yeniden sağlamaktadır. 

2. Primer amenore: Adenamlar genç hastalarda daha 

agresif seyretmektedir. 

3. Erkek hastalar: Mikroadenomların erkek hastalarda 

teşhisi genellikle erken safhada mümkün olmamaktadır. 

4. Hastanın operatif tedaviyi tercih etmesi: Hasta 

bromokriptini almak istemeyebilir. Hasta operatif tedavi

yi te~cih ede bili r. 

Mikroadenamlu hastalarGa,başlangıçta cerrahi tedavi 

seçilmemiş ise hastanın BBT ve prolaktin değerlerinin ta

kibi yapılır. Eğer prolaktin düzeyi progressif artarak 

200 ng/ml ye kadar yükselir ve BBT de tümör büyümesi 

saptanırsa,op erasyon endikasyonu doğar (122). 

GH-Cell Adenomlar, Akromegali ve Jigantizm: 

GH hormon sekrete eden adenomlar, tedavi edilen ade

namların % lO unu oluşturmaktadır. Işık mikroskobu ve ult

rastrüktürel özellikleri ışığında iki tip GH-cell adenomu 
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olduğu bilinmektedir. Bunlardan birincisi asidofilik (yoğun 

granüle), ikincisi de kromofobik (az granüle) dir. İkisi 

eşit sıklıkta görülmektedir. Kromofobik GH-cell adenomlar, 

mikroadenomlardan daha büyüktürler ve asidofilik olanlara 

göre üç defa daha fazla invazyon yaparlar. Asidofilik ade

namların aşağı yukarı % 40 ı mikroadenomdur ve % 10 ora

nında diffüz invazyon gösterirler (120). Hipofiz adenamla

rının % 10 u birden fazla hormon salgılamaktadır. Bunlardan 

en iyi bilineni Growth hormon ve prolaktin üreten adenom

lardır. Akromegalik hastaların sıklıkla hiperprolaktinemi

ye sahip olduğu bilinmektedir (120 ,134,136). Tipik olarak 

akromegalik kadın hastalar amenore ve galaktoreye sahip ol

maktadır. Akromegalik erkek hastalar klinik olarak hiper

prolaktinemi ve jinekomasti belirtisine sahip olmasına rağ-

men, nadir olgularda jinekomasti ve galaktore bulunmakta

dır. Amenore ve galaktore sendromuna sahip olan ve akro

megali bulgusu olmayan bazı bayan hastalarda Browth hormo-

nu orta derecede artışı saptanılmıştır. Tek bir adenomda 

farklı iki hormon hücresinin bulunması, bunların bir asi

dofil steın cell 'd en geliştiğini göstermektedir (122). 

Laws ve ark. 75 akromegalik hastada, adenamların im

munositokimyasal analizinde; adenamların sadece % 21 inin 

GH, % 31 inin GH ve prolaktin, % 40 ının GH, prolaktin ve 

glikoprotein , % 8 inin GH ve glikoprotein salgıladığını sap

tadılar (136). 

Akromegalisi olan hastalar geniş bir semptom spektru

muna sahiptir. Çocukluk çağında fazla GH üretimi jigantizme, 

erişkinlerde akromegaliye neden olmaktadır. Akromegalik has

talarda : glikoz metabolizması sıklıkla bozulmaktadır ve dia-
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betes mellitus yaygın bir bulgu olarak karşımıza çıkmakta

dır (137). 

Cerrahi Tedavi ve Sonuçları: 

Hipofiz adenarnıarına transkranial ve transsfenoidal 

yolla ulaşılmaktadır. Transkranial yaklaşım, tümörün ileri 

derecede suprasellar akstansiyon yapması , sfenoid sinüste 

enfeksiyon olması, sellanın normal,adenomun şişe boynu 

"Bottle neck " veya halter "dumbbell" şeklinde suprasellar 

akstansiyon yapması halinde tercih edilmektedir (131). 

Günümüzde yaygın olarak transsfenoidal yaklaşım ter

cih edilmektedir (122,128,133,135). 

Symon ve Jakubowski,büyük bölümü (lDl hastadan 96 sı) 

suprasellar akstansiyonu olan 101 hastada, gross total cer

rahi rezsksiyonu % 87.12, subtotal cerrahi rezeksiyonu 

% 11.8 oranında ve biopsiyi bir hastada uyguladıklarıni bil

dirdiler (129). Uygun vak'alarda transkranial veya transsfe

noidal cerrahi yaklaşımda tümör lokalizasyon ve akstansiyon 

yönünün önemli olmadığı bildirilmiştir (123). Operatif mor

talite transkranial yaklaşımda % 3.4 , 30 yıllık takipte 

rekürrens ve residual kitle oranı % 7.4 olarak bildiril

mi9tir (138). 

Transsfenoidal yaklaşım, hem kitlenin bası etkisini 

kaldırmak, hem de hipofizer fonksiyonların restorasyonunda 

büyük yenilik getirmiştir. Operatif mortalite % 1 in altına 

düşmüştür (122). Transsfenoidal mikrocerrahi prolaktin sek-

rete eden adenamların tedavisinde en mükemmel terapötik yak-

laşımdır (135). 
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Wilson, uzun süreli remisyonu, mikroadenamlu hastalar 

da % 93, sella içinde sınırlı veya orta derecede suprasel

lar ekstansiyon gösteren makroadenomlarda % 88 oranında bek

lendiğini bildirmiştir. Bunun yanında, önemli derecede ekst

rasellar ekstansiyon gösteren prolaktinomalı hastalarda, 

yalnız cerrahi tedavi ile remisyonun, kadınlarda% 37, er

keklerde % 15 olarak saptamıştır. En iyi sonucu, gebelik 

ve kontraseptif alma öyküsü bulunan kadınlarda elde etmiştir. 

Bu kadınlarda, remisyon oranını % 86 olarak bildirmiştir. 

Semptomların spontan başladığı prolaktinomalı hastalarda re

misyonu% 72 oranında bildirmiştir (122). 

Faria ve Tindall,prolaktinomalı hastalarda cerrahi 

sonuçları,preoperatif prolaktin düzeyine bağlı olduğunu, 

preoperatif prolaktin düzeyinin 200 ng/ml altındaki hasta

ların % 78 inin postoperatif normal menstrual siklusa sa

hip olurken, preoperatif prolaktin düzeyi 200 ng/ml ve üs

tündeki hastaların % 39 unun normal menstrual siklusa sa

hip olduğunu bildirdiler (133). 

Cırıc ve ark. trans s fenoidal cerrahi uyguladıkları 

2 cm genişlikteki makroadenamlu ha s talarda,görme kaybı 

olanların% 90 oranında iyileştiğini bildirdiler (139). 

Birçok yazar prolaktin üreten adenamlarda transsfeno

idal yaklaşımla düşük mortalite ve morbidite ile uyumlu 

başarılı sonuçlar aldıklarını yayınlamışlardır (135,140-2). 

Amenorenin eşlik ettiği veya etmediği hiperprolakti

neminin postoperatif devam etmesi, tümör dokusunun kaldı

ğını açıklamaz. Çok olguda postoperatif hiperprolaktinemi

nin devam etmesi, preoperatif dönemda adenarnun hipofiz 

sapına devamlı kampresyonu veya cerrahi işlemler sırasın

da hipofiz sapının zedelenmesine bağlıdır. Bunun sonucun

da prolaktin inhibe edici faktör,adenohipofize ulaşamamak

tadır (122 , 133 , 135). 
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Growth hormon üreten adenamlarda da transsfenoidal 

cerrahi ile başarılı sonuçlar alındığı bildirilmiştir 

(122,128,137). Laws , mikroadenomlarda postoperatif growth 

hormonun lO ng/ml ve altına düşmesini, % 90 oranında gerçek

leştiğini bildirmiştir (137). 

Baskın ve ark. tedavi ettikleri 102 akromegalik has

tada; postoperatif growth hormonunun normale dönmesini ve 

klinik iyileşmeyi, yalnız cerrahi tedavi ile % 78, cerrahi 

ve radyoterapi tedavisi ile % 15 olmak üzere toplam % 94 

oranında bildirdiler. Tümör grade'i arttıkça remisyon oranın-

da düşme olmaktadır. Parsiyel remisyon gösteren hastalar da 

adenomlar genellikle suprasellar ekstansiyon göstermekte ve 

preoperatif GH düzeyi 50 ng/ml nin üstünde bulunmaktadır (128). 

Transsfenoidal Cerrahi Komplikasyonları: 

Yayınlarda transsfenoidal cerrahinin oldukça düşük 

komplikasyonlarla uyumlu olduğu görülmektedir. Baskın ve 

ark. transsfenoidal cerrahi uyguladıkları 102 hastadan 8 

(% 8) inde cerrahi komplikasyon saptadılar. Menenjit 2 

hastada, BDS sızıntısı l hastada, yalancı anevrizma 1 has

tada, nazal deformite 3 hastada gelişmiştir (128). Black 

ve ark. transsfenoidal cerrahi uyguladıkları 255 vak'ada 

komplikasyon oranını % 8.3 olarak bildirdiler. Black ve ark. 

nın bildirdiği komplikasyonlar Tablo IV de verilmiştir (143). 

Tablo IV. Transsfenoidal cerrahi komplikasyonları. 

Komplikasyon % 

Rinore 
Diabetes insipidus 

1 yıldan az süren 
l yıldan fazla süren 

İntrasellar hematom 
Menenjit 
Sinüzit 
Epistaksis 
Hidrosefali 
Derin ven trombozu 

2.7 

1.5 
0.4 
0.4 
r:ı.4 
1.2 
0.8 
0.4 
0.4 
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim ve Uygulama 

Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalında intrakranial tümör 

nedeni ile opere edilen ve histopatolojik tanı alan 154 

vak'a araştırılmıştır. Bu amaçla hastaların dosyaları, dos

yası bulunamayan hastaların epikrizleri ve ameliyat notla

rı, kayıt tutanakları, patoloji rapor kayıtları taranmıştır. 

Hastaların postoperatif ömürlerini saptamak amacı ~ ile has

ta ve ailelerine mektup yazılmış, telefon bağlantısı kurul

muş, Eskişehir ve çevresinde oturan hastaların evlerine 
; 

bizzat gidilerek sonuçlar öğrenilmeye çalışılmıştır. Çalış-

mamız aşağıdaki temellere dayanılarak yapılmıştır: 

ı. Tümör terimi;en azından neoplastik . proliferasyon 

gösteren kitlelerden başlayarak anaplazi gösteren kitleler 

için kullanılmıştır. 

2. Tümörlerin sınıflandırılması, yaş, lokalizasyon 

ve cins dağılımları çalışılmıştır. 

3. Tümör tiplerine göre hastaların gösterdiği semp

tomlar değ~rlendirilmiş , ortalama semptom süreleri saptan 

mıştır. 

4. Hastaların nörolojik bulguları tümör tiplerine , 

bazen de lokalizasyonlarına göre belirlenmiştir. 

5. Hastaların preoperatif değerlendirilmesi yapılmış

tır. Bu değerlendirmede Kornofski skoru temel alınmıştır. 
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skoru aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: 

Tanım 

Normal. Herhangi bir şikayet ve hastalık belir
tisi yok. 
Minor semptomlarla normal aktivitesini sürdüre
bilme. 
Biraz eforla, bazı semptomlarla uyumlu olarak 
normal aktivitesini sürdürebilme 
Yardım gerektirme, normal aktivitesini sürdüre
meme. 
Ara sıra destek ihtiyacında olma ve çoğu kez 
bakıma ihtiyaç gösterme. 
Fazla destek ihtiyacında olma, devamlı yardıma 

gereksinim gösterme. 
Sakad. Özel bakım ve desteğe ihtiyacı olma 
Ciddi şekilde yatağa bağımlı olma . 
Çok hasta. Aktif destekleyici tedaviye ihtiyacı 
olma. 
Ölmek üzere olan. 

6. Tanı metodları değerlendirilmiş, özellikleri ve 

bulguları her tümör grubu için verilmiştir. 

7. Cerrahi rezeksiyon genişliği her tümör grubu için 

belirlenmiştir. Tümör tiplerine göre ameliyat sırasında 

kitlenin morfolojik karakteri ve özellikleri çalışılmıştır . 

Tümör cerrahisine bağlı olarak yapılan sekonder operasyon

lar (shunt vb.) çalışılmıştır. 

8. Operatif mortalite; intraoperatif ölümler ve post

operatif bir ay içinde, özellikle primer patoloji veya cer

rahi komplikasyona bağlı olan ölümler olarak tanımlanmıştır. 

9. Ko mplikasyonlar; postoperatif 2 ay içinde gelişen 

komplikasyonlar olarak kabul edilmiştir. Ancak komplikasyon

ların uzun süreli ta k ip sonuçları verilmiştir. 

10. Survey; operasyon tarihinden itibaren gerçekleşen 

yaşam süresi olarak tanımlanmıştır. 
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ll. Uygun tümör gruplarında; yaş, cins, semptom sü

resi, laterizasyon, lokalizasyon, preoperatif veya posto

peratif Kornofaki skoru, kitlenin BBT tetkikindeki özel-

liği (kontrast madde tutması, ring forma s yon vb.), kitle 

büyüklüğü, kitlenin çevre dokulara invazyonu, radyoterapi, 

cerrahi rezeksiyon genişliği (total, subtotal, biopsi vb.), 

fonksiyonel beyin bölgelerinin tutulumunun (özellikle premotor 

korteks ve dominant hemi s fer olarak tanımlandı) survey 

üzerine etkisi araştırılmıştır. 

12. Tümör gruplarına göre rekürrensler sap tanılmış 

ve değerlendirilmiştir. 

13. Sonuçlar; her tümör grubunda, kopukluğu önlemek 

amacı ile tartışmaların hemen arkasından verilmiştir. 

14. Bazı tümör gruplarında ha s t a sa yısının azlığı ve 

verilerin yeterli olmaması nedeni ile tartışması yapılma

mıştır. Hastaların değerlendirilmesi yapılarak, göstermiş 

oldukları surveyler saptanılmış ve bulgular bölümünde ve

rilmiştir. 

15. Meninjiomlar ve me tastatik kitleler, toplu ola-

rak supratentorial tümörler bölümünde değ er lendirilmiştir. 
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I V - B U L G U L A R 

1. İNTRAKRANİAL TUMORLERİN SINIFLANDIRILMASI , 

LOKALiZASYONU VE YAŞ DAGILIMI 

1979-1990 yılları arasında intrakra ni al kitle ne

deni ile opere edilen ve histopatolojik tanı alan hasta sa

yı sı 154 dür. Bu süre içinde poliklinik hasta sayısı 10285 

dir. Bir hasta, hem supratentorial hem de infratentorial 

kitle nedeni ile oper2 edilmiştir. Toplam 155 kitle sap 

tanmıştır. 155 kitleden 122 (% 78.70) si supratentorial , 

33 (% 21 . 3 ) ü infratentorial yerleşimlidir. 18 yaş ve al

tındaki hasta sayısı 25 tir. İntrakraniyal kitlelerin WHO 

(World Health Organization) sınıflamasına göre sı n ıflan-

dırılması Tablo V de verilmiştir. 

Tablo V. 1 55 intrakranial kitlenin histolojik da

ğılımı. 

WHO Hi stolojik Sınıflandırma 

Astrositoma 

Anaplastik astro3itoma ve glio
blastoma multiform e 

Oligodendroglioma 

Anaplastik oligodendroglioma 

Vak'a sa yı sı 

15 

3U 

6 

ı 

% 

9.68 

19.35 

3.87 

0.64 



Anaplastik ependimoma 

Gliosarkoma 
Meninjioma 

Malign Meninjioma 

Neurilemmoma 

Malign neurilemmoma 

fvle dul 1 o b 1 as t oma 
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Hemanjioblastoma ve hamartoma 

Hipofiz adenoma 

Mezankimal tümör 

Kraniofarinjio ma 

Mikroglioma 

Metastatik tümörler 

Orbital dermoid ve epidermoid/lipoma 

Tanımlanmayan 

T O P L A M 

2 

ı 

34 

3 

5 

ı 

7 

4 

16 

3 

3 

ı 

19 

3 

ı. 

155 

1.29 

0.64 

21.93 

1.93 

3.23 

0 . 64 

4.52 

2.58 

10.32 

1.93 

1.93 

0.64 

12.25 

1.93 

0.64 

100.00 

Kliniğimizde opere ed ilen 155 intrakranial kitlenin 

tümör tiplerine göre dağılımları Tablo VI da verilmiştir. 

Tablo . VI • 155 tümörün tümör tiplerine göre dağılımı. 

WHO Histolojik sınıflandırma 

Nöroepitelial tümörler 
Meninjionıa 

Metastatik tümörler 
Hipofiz adenamları 
Sinir kılıfı tümörleri 
Konjenital tümörler 
Vasküler tümörler 
Diğer tümörler 

T O P L A M 

'· Vak'a sayısı 

62 
37 
19 
16 

6 
6 
4 
5 

155 

% 

40.00 
23.87 
12.25 
10.32 

3.89 
3.89 
2.59 
3.22 

100.00 
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18 yaş ve altındaki hastalara ait 26 intrakranial 

tümörün WHO (World Health Organization) histolojik sınıf

landırılması tem=l alınarak yapılan, tümör tiplerine göre 

dağılımları Tablo VII de gösterilmiştir. 

Tablo VII. Çocuklarda görülen 26 intrakranial kitle

nin tümör tiplerine göre dağılımı 

WHO Histolojik Sınıflandırma 

Nöroepitelial tümörler 
Medulloblastoma 
~raniofarinjioma 
Mezankimal tümör 
Metastatik tümörler (biri 
eozioofilik granüloma) 

i"ienin.jioma 
Mikroglioma 

T O P L A M 

Vak'a sayısı 

12 
5 
3 
2 
2 

ı 
ı 

26 

% 

46.15 
19.23 
11.53 

7.69 
7.69 

3.84 
3.84 

100.00 

155 intrakranial kitlenin WHO (World Health Organiza

tion) sınıflamasına göre supratentorial ve infratentorial 

lokalizasyon dağılımları Tablo VIlide verilmiştir. 

Tablo VIII.ı55 intrakranial kitlenin supratentorial 

ve infratentorial lokalizasyon dağılımı. 

Supratentorial Infratentorial 
WHO Histolojik sınıflandırma (%) (%) 

Nöroepitelial tümörler 
Astrasitoma 
Glioblastoma (gliosarkom dahil) 
Oligodendroglioma 
Ependimoma 
Medulloblastoma 

Meninjioma 
Sinir kılıfı tümörleri 
Hipofiz tümörleri 
Metastatik tümörler 
Kraniofarinjioma 

5.80 
18.06 

3.87 
1.29 
0.00 

21.29 
0.64 

10.32 
9.67 
1.93 

3.87 
1.93 
0.64 
0.00 
4.51 
2.59 
3.22 
0.00 
2.58 
0.00 
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Vasküler tümörler 
( hemanjioblastoma , hamartoma) 
Mezankimal tümörler 
Mikroglioma 
Diğer tümörler 

T O P L A M 

1.29 

1.93 
0.00 
2.58 

78.70 

1.29 

0.00 
0.64 
0.00 

21.30 

Aynı kökenli tümörlerin supra ve infratentorial da

ğılımları Tablo ıx- da verilmiştir. 

Tablo IX • Aynı kökenli tümörlerin supratentorial ve 

infratentorial dağılımları. 

Tümör Tipi Supratentorial 
Sayı % 

Nöroepitelial 45 
Meninjiomlar 33 
Metastatik kitleler 15 
Schwannoma 1 
Vasküler tümörler 2 
(hemanjioblastoma, 
hamart oma) 

75.58 
89.18 
78.94 
16.60 
50.00 

Infratentorial 
Sayı % 

17 
4 
4 
5 
2 

24.42 
10.82 
21.06 
83.40 
50.00 

Posterior fossa yerleşimli 33 tümörün WHO (World 

Health Organization) histolojik sınıflaması Tablo X 

da verilmiştir. 

Tablo X • Posterior fossa kitlelerinin histolojik 

tiplerine göre dağılımları. 

WHO Histolojik tip Vak'a Sayısı 

Nöroepitelial tümörler 
Serebellar astrositoma 6 
Anaplastik astrositoma ve 3 
glioblastoma multiforme 

% 

18.18 
9.90 
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Malign oligodendroglioma 
Medulloblastoma 

Pontoserebellar köşe tümörleri 
Neurolemmoma 
Meninjioma 

Metastatik tümörler 
Hemanjioblastoma 
Foremen magnum meninjiomu 
Mikroglioma 

T O P L A M 

2. İNFRATENTORİAL TÜMÖRLER 

ı 

7 

s 
3 
4 
2 
ı 

ı 

33 

3.03 
21.22 

15.16 
9.09 

12.12 
6.06 
3.03 
3.03 

100.00 

A. POSTERİOR FOS SA YERLEŞİMLİ KİTLESİ OLAN 

HASTALARDA GÖRÜLEN SEMPTOMLAR 

1979-1990 yılları arasında posterior fossa 

yerleşimli kitle nedeni ile opere edilen 33 hastadan 32 

sinin semptomları çalışılmıştır. Ortalama sematom sürele

ri, serebellar astrositomlarda 8.08 ay, malign gliomlar

da 1.7 ay, medulloblastomlarda 6.28 hafta, Schwannomalar-

da 4.4 yıldır. 32 hastaya ait semptomlar Tablo XI de , 

nörolojik bulgular Tablo XII da verilmiştir. 

Tablo XI . • Posterior fossada kitle s i olan 32 ha s ta 

ya ait se mptomlar. 

Semptom 

Baş ağrısı 
Kusma 
Dengesizlik 
Diplopi 
Vutma güçlüğü 
Ses kısıklığı 
Serebellar fit 

Vak'a sayısı 

28 
22 
17 

3 
3 
2 
ı 

% 

87.5 
68.7 
53.6 
9.3 
9.3 
6.25 
3.12 
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Tablo XII. Posterior fossa yerleşimli kitlesi olan 

32 hastada saptanılan nörolojik bulgular. 

Nörolojik Bulgu 

Dismetri 
St az 
Ataksi 
Di sd iadokokinezi 

Vak ' a sa yısı 

19 
18 
16 
15 

Kranial sinir felci ll 
VI. kranial sinir felci 4 
Unilateral periferik fas i al parezi 2 
Bilateral periferik fa s i al parezi 1 
IX., X. ve santral fa sia l parezi . 1 
IX., X. ve XII. kranial sinir felci 2 
IX., X. ve XI. kranial sinir f e lci 1 

Mom:ıpsrezi 
Hemiparezi 

2 
ı 

% 

59.37 
56.25 
50.00 
46.87 
34.37 

6.25 
3.12 

20 hastanın BBT tetkiki incelenmiş, 4 ha s tada orta 

derecede ventriküler dilatasyon, 9 hastada ileri derecede 

ventriküler dilatasyon olmak üzere toplam 13 (% 65) has

tada ventriküler dilatasyon sap tanılmıştır. Bu da posteri

or fossa yerleşimli kitl e lerde intrakranial basınç art

ması semptomlarını ortaya çıkarmaktadır. 

B. SEREBELLAR ASTROSİTOMA VE POSTERİOR FOSSA GLİAL 

TÜMÖRLERİ 

1980-1990 yılları arasında, posterior fossa yer

leşimli 10 glioma vak ' ası opere edilmiştir. Histopatolojik 

tanı, 6 hastada astrositoma grade I-II, 3 hastada astrosi

toma grade III-IV, 1 hastada anaplastik oligodendroglioma 

dır. Astrositik tümörlü 9 hastadan 6 sı (% 66.6) 13 yaş ve 

altındadır. Diğer 3 hasta 23-41 yaşları arasındadır. Ana

plastik oligodendroglioma tanısı alan hasta 65 yaşında er-
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kek hastadır. Astrositoma grade I-II histopatolojik tanısı a

lan hastaların ortalama teşhis edilme yaşı 17, minimum 6, 

maksimum 41 dir. Astrositoma grade III-IV histopatolojik 

tanısı alan hastaların yaşı sıra ile; 5, 13, 37 dir. Pos

terior fossa gliomları, posterior fossa kitlelerinin 

% 30.30 unu oluşturmaktadır. Hastaların yaş dağılımları 

Grafik 1 de verilmiştir. 

HASTALARIN YÜZDESi 
70 ı------ - -----· --- - -- - --- ---- - - -- -- --- -- - --------- - -- ---- --- -- -- --- --- - - - -· · -. -·· - · . ·--· · 

60 i ~- -:--::-~~-- . .. .... .. .. . . . .. ... " ı 
! ~ - - ~ ı 

60 ~ 1· ··::_:·:·::·< 

ı ı- ·. - · : ----:· ı 
r .- ·· .- .· ı 

40 ı- ı ·:.::::<:":::.j .. . .. . i 

::ıo ı L .· .. ---
20 ll : ;; .. .. .. . ... . . . . ~:>> . . . . .. . . . . .. .. . . 

':U ::::~L_ r~:~- ---L-~ __ lliL ~----~~ ___ rıa~ 
6- 14 16-24 26 -34 36·-44 46-64 66-64 66-69 

YAŞ 

Grafik 1. Posterior fossa yerleşimli gliomların yaşıara göre 
dağılımı. 

Tanı: 

Tanı , 1980 - 1982 yılları arasında opere edilen 2 ha s

tanın birinde ventrikülografi, diğer ha s tada vertebral an

jiografi ile konulmuştur. Tanı, 1985 yılından sonra opere 

edilen 8 hastada BBT ile konulmuştur. Benign serebellar 

astrositomu oln 4 hastadan 2 sinde, lezyon kontrast madde 

tutmuştur. Bir hastada kontrast madde tutulumu homojen, 

diğer hastada ortada hipodens ki s tik bir alan ve bu alanı 

çevreleyen ve kontrast madde tutan rim görülmüştür. 
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İki hastada lezyonlar kontrast madde tutmayan hipodens 

lezyonlar olarak saptanmı~tır (Resim 1). 

Resim 1. 23 yaşındaki bayan hastada kistik astrositoma. 

Kontrast madde tutan nodül, lezyonun periferinde 

görülmektedir. 

Histopatolojik tanıları astrositoma grade III-IV ve 

anaplastik oligodendroglioma olan 4 hastada kitleler kont

rast maddeyi hetorojen bir şekilde tutmuştur. 

Lokalizasyon: 

lO glioma vak'asının 6 sı (% 60) vermis yerleşimli, 

4 ü C% 40) serebellar hemisfer yerleşimlidir. 13 yaş ve 

altındaki 6 hastadan 4 ünde kitle vermis yerleşimli iken, 

23 yaş üzerindeki 4 hastadan 2 sinde vermis yerleşimlidir. 
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Cerrahi Tedavi, Mortalite, Morbidite ve Survey: 

Astrositoma grade I-II histopatolojik tanısı alan ha~ 

taların 4 ünde gross total cerrahi rezeksiyon, 2 sinde 

subtotal cerrahi rezeksiyon uygulanmıştır. Subtotal cer

rahi rezsiyon uygulanan 2 hasta, 1980-1982 yılları ara

sında opere edilmiştir. Bu hastalardan 1 i acil operasyo

na alınmış, operasyon sırasında serebellar tonsillerin 

servikal I. vertebra larninası alt ucuna kadar indiği gö

rülmüştür. Diğer 41 yaşındaki bayan hastada kitlenin yine 

IV. ventrikülü tamamsn invaze etmiş olduğu saptanmıştır. 

Astrositoma grade III-IV nedeni ile opere edilen 3 hasta

dan 2 sinde kitle total çıkarılmış, 1 hastada subtotal 

cerrahi rezeksiyon uygulanmıştır. IV. ventrikül tutulu~u 

toplam 6 (% 60) hastada görülmüştür. 

Posterior fossa yerleşimli gliomu olan hastalarda 

postoperatif bir ay içinde ölüm yoktur. 

Bir hastada,postoperatif, kolda monoparezi gelişmiş, 

ancak zamanla iyileşmiştir. Bir hastanın preoperatif olan 

monoparezisi postoperatif devam etmiş, uzun süreli takibin

de miniml düzeye inmiştir. Üç hastada preoperatif bulunan 

III. kranial sinir felci 2 hastada postoperatif normale 

dönmüş, l hastada devam etmiştir. Preoperatif konvülsiyo

nu olan 2 hastada, postoperatif konvülsiyon görülmemiş, 

preoperatif konvülsiyonu olmayan hastaların birinde post

operatif konvülsiyon görülmüştür. Preoperatif sık aralık

larla status epileptikus görülen bir hastada , status epi-

leptikus postoperatif devam etmiştir. 

Astrosi toma grade I-II histopatolojik tanısı alan 6 has

tadan 5 inin takibi yapılmıştır. Takibi yapılan 5 hastadan 
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biri l982 . ~ ılında opere edilmiş, postoperatif 8.4 ay son

ra ölmüştür. 1984 yılından sonra opere edilen ve takip 

süreleri sıra ile 67, 55.5, 46.5, 29.5 ay olan 4 hasta ya

şamaktadır. Bu hastaların takiplerinde rekürrens kitle 

saptanmamıştır. Hepsi normal şekilde hayatını sürdürecek 

kapasitede, bağımsız hastalardır. Üç yıllık survey 

% 66.7 olarak tahmin edilmektedir. 

Astrositoma grade III-IV histopatolojik tanısı alan 

3 hastadan 2 si yaşamaktadır. Bu 2 hastanın takip sürele

ri sıra ile 35, 18 aydır. Diğer hasta, sağ frontal kitle 

Castrositoma Grade I) nedeni ile opere edildikten 31 ay 

sonra, sağ serebellar hemisferde, ikinci bir kitle gelişmiş

tir. Sağ serebellar hemisferde kitle nedeni ile opere 

edilen hsta, astrositoma grade III-IV histopatolojik tanı 

almıştır. Bu hastada,ikinci operasyondan 2 ay sonra lokal 

rekürren saptanılmış, ancak hastanın genel durumu iyi ol

madığı için opere edilmemiştir. Hasta ikinci operasyondan 

2.5 ay sonra ölmüştür. Anaplastik oligodendroglioma histo

patolojik tanısı alan 65 yaşındaki erkek hastada preoperatif 

kronik akciğer hastalığı mevcuttur. Hastada postoperatif 

gelişen solunum sıkıntısı nedeni ile trakeotomi açılmıştır. 

Ancak hasta postoperatif 2. ayda ölmüştür. 

Posterior fossa gliomlarında yaş, cins, semptom sü

resi, IV. ventrikül tutulumu, lokalizasyon, kitlenin kis

tik ya da solid olması, radyoterapi, cerrahi rezeksiyon 

genişliği ve tümör grade ' inin yaşam üzerine etkisi çoklu 

regresyon analiz yöntemi ile araştırılmıştır. Survey üze

rine en etkili faktörün tümör grade'i olduğu saptanmış

tır (p ~ 0.05). Bunun yanında, IV. ventrikül tutulumu ile 

cerrahi rezeksiyon genişliği arasında anlamlı derecede 

ilişki saptanmıştır (p ~ 0.05). IV. ventrikül tutulumu 
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kitlenin total rezeksiyon olasılığını azaltmıştır. 

D isseminasyon: Astrositoma grade I histopatoloJik tanısı alan 

ve 1980 yılında opere edilen 8 yaşındaki erkek çocukta, operasyon-

dan 10 ay sonra idrar ve gaita inkontinansı gelişmiştir. 

Ha stanın yapılan myelografi tetkikinde trokal 12 vertebra 

seviyesinde blok saptanılmıştır. Ancak hasta opere edil

memiştir. Hi stopatolojik tanı ile kanıtlanmamasına rağmen 

disseminasyon yolu ile metastatik kitle oluşum olasılığı 

yüksektir. 

C. MEDULLOBLASTO MLAR 

1979-1990 yılları arasında 7 hasta medulloblastoma 

histopatolojik tanısı almıştır. Teşhis edilme y aş orta-

laması 18.7 dir. Minimum 6 , maksimum 54 yaştır. 18 yaş ve 

altında 5 (% 71) hasta vardır. Hastaların 4 ü (% 57) ll 

y aş ve altındadır. Hastaların 4 ü erkek , 3 ü bayandır. Me

dulloblatomlar posterior fossa kitlelerinin % 21 ini oluş

turmaktadır. 

T anı: 

Tanı, 1983 yılından önce opere edile n 3 hastada 

vertebral arteriografi ve 1 hastada arteriografiye e k 

olarak pnömoansefalografi ve ventrikülografi ile konulmuş

tur. 1983 yılınd a n sonra opere edilen 4 hastada, tanı, BBT 

ile konulmuştur. 4 h astanın BBT tetkikinin incelenmesin

den. lezvonların genellikle orta derecede kontrast madde 

tuttuğu, multiPl, küçük hipodens alanlar ihtiva ettiği sap

tan mıştır. 
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Lokalizasyon: 

Tümör, yaşları ll ve altında olan 4 hastada vermis, 

yaşları 16-54 arasında değişen 3 hastada paravermian ve 

serebellar hemisfer yerleşimlidir. 

Dperatif tedavi, Mortalite, Komplikasyon: 

Medulloblastoma histopatolojik tanısı alan hastaların 

4 ünde total cerrahi ~ezeksiyon, 3 ünde subtotal rezeksi

yon uygulanmıştır. Operasyonda, kitlenin 4 hastada IV. 

ventrikülü invaze etmiş olduğu, l hastada serebellar he

misferden tentorial açıklığa doğru ekspansiyon yapmış ol

duğu görülmüştür. 1983 yılında opere edilen 6 yaşındaki 

kız hasta, herniasyon bulgularının gelişmesi üzerine ope

rasyona alınmış, hasta postoperatif l ay içinde menen

jit komplikasyonuna bağlı olarak ölmüştür. Medulloblas

toma histopatoloJik tanısı alan 54 yaşındaki erkek hastada, 

kitlenin pürülan materyali andıran nekrotik doku ile dolu 

olduğu görülmüştür. Hastanın postoperatif BBT tetkikinde 

residü kitle ve hematom saptanması üzerine, postopera

tif 13. günde reopera edilerek kitlenin tamamı ve he

matom boşaltılınıştır. 

Postoperatif 3 hastada menenjit gelişmiştir. İki 

hasta cı i postoperatif ı ay içinde, diğeri 58 günde) me-

nenjit komplikasyonuna bağlı olarak ölmüşlerdir. 8ir 

ha s t a d a p o s t o p e r a t i f h e m i p ar ez i ge l i ş m i ş , ta k i b i n d e i y i -

leşmiştir. Bir hasta,postoperatif gelişen parafalks yer

leşimli effüzyon nedeni ile opere edilerek effüzyon bo

şaltılmıştır. 

Rekürrens: 

Rekürrens, bir hastada postoperatif 8. ayda gelişmiş, 
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ancak hastanın ailesi reoperasyonu kabul etmemiştir. 

Metastaz: 

Bir hastada operasyondan ll ay sonra paraparezi ge 

lişmiş, yapılan myelografik tetkikte torokal 7-8 seviye

sinde blok saptanmıştır. Hasta bu nedenle opere edilmiş, 

medulloblastomun metastaz yaptığı belirlenmiştir. 

Survey: 

Bir ha s tanın takibi yapılamamıştır. Bir hastanın da 

takip süresi kısa olduğundan değerlendirilmeye alınmamış

tır. 5 hastada ortalama survey 33.427 haftadır. En uzun 

66 haftadır. Hastalardan 2 si postoperatif dönemde radyo

terapi almışlardır. 

D. PONTOSEREBELLAR KÖŞE TÜMÖRLERİ 

1984-1990 yılları arasında pontoserebellar köş e 

tümörü nedeniyle 8 ha sta opere edilmiştir. Histopatolojik 

tanılarına göre 5 hasta (% 62.5) akust ik schwannoma, 3 

hasta (% 37.5) meninjioma tanısı al mıştır. Pontoserebellar 

köşe tümörleri posterior fossa kitlelerinin % 24 ünü oluş

turmaktadır. Akustik schwannoma histopatolojik tanısı alan 

hastaların yaş dağılımı 22 ve 60 yaş arasındadır. Yaş or

talaması 44.8 dir. Ayrıca 35 yaşında bir kadın hasta, orta 

kranial fossa yerleşimli ve klivu s üzerine doğru ekspansi

yon gösteren kitle nedeniyle opere edilmiş, trigeminal schwannoma his

topatolojik tanısı almıştır. Toplam 6 hastadan 4 ü kadın, 

2 si erkektir. Meninjioma histopatolojik tanısı alan 3 hasta da 

kadındır. 

---------------------- ---- ---- -
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Tanı: 

Tanı, 1984 yılında opere edilen meninJiomlu bir has

tada vertebral anjiografi.ile konulmuştur. Diğer 7 hastada 

BBT ile konulmuştur. Hastaların BBT tetkiklerinde tümör 

büyüklüğü ölçülmüştür. Akustik schwannomalarda kitleler; 

küçük C ~2 cm) bir hastada, orta C2-4 cm) 3 hastada ve 

büy_ük C '7 4 cm) bir hastada bulunmuştur. MeninJioma nedeni 

ile opere edilen 3 hastadan 2 sinin BBT tetkikinde kitle 

genişliği saptanmıştır. Bir hastada kitle küçük, bir 

hastada da kitle büyük bulunmuştur. 22 ~ ~aşındaki ~~kek has 

tada. 5 cm den büyük olan akustik schwannoma ~ Resim 2 de gö

rölmektedir. 

Resim 2. 22 ya şındaki erkek hastada serebellum içine 

doğru ekspansiyon gösteren ve ponsu deplase 

eden sol pontoserebellar schwannoma görülmek

tedir. 

-------~ 
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Semptom ve Nörol ojik Bulgular: 

Pontoserebellar köşe tümörü olan 8 hastanın semptom

ları Tablo XI IIde verilmiştir. 

Tablo XIIJ.P ontoserebellar kitlesi olan 8 hastaya ait 

semptomlar. 

Semptomlar Vak'a sayısı % 

Baş ağrısı 5 75 
İşitme azlı ğı 5 75 
(bir hastada iki taraflı) 
Tinni tus 4 50 
Vertigo 3 37.5 
Yutma güçlüğü 2 25 
Ses kısıklığı 2 25 
Diplopi 2 25 

Pontoserebellar köşe tümörlü 8 hastaya ait nörolojik 

bulgular Tablo XIV de verilmiştir. 

Tablo XI~. Pontoserebellar köşe tümörlü 8 hastaya 

ait nörolojik bulgular. 

Nörolojik Bulgu Vak'a sayısı 

İşitme kaybı (tek taraflı nöro
sensorial işitme kaybı 5, tek 
taraflı miks tip işitme kayb~ 
Periferik fasial paralizi 
VI. kranial sinir paralizisi 
IX, X. kranial sinir paralizisi 
XII. kranial sinir paralizisi 
Ataksi 
Nistagmus 
Dismetri, disdiadskokinezi 
St az 
Optik atrofi 
Kornea refleks kaybı 

5 

3 
2 
2 
ı 
4 
4 
4 
3 
ı 

3 

% 

75 

37.5 
25 
25 
12.5 
50 
50 
50 
37.5 
12.5 
37 . 5 
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Operatif Tedavi, Mortalite, Morbidite, Survey: 

Bütün h3stalarda kitleye suboksipitBl kraniektomi 

yaklaşımı ile ulaşılmıştır. Kitle 8 hastadan 7 sinde 

(% 87.5) gross olarak total çıkarılmıştır. 

Postoperatif bir ay içinde ölen hasta yoktur. 1984 

yılında pontoserebellar köşe meninjiomulu 60 yaşındaki kadın 

hasta, preherniasyon bulgular~nın gelişmesi üzerine ope

rasyona alınmış, postoperatif 50. günde ölmüştür. 

Postoperatif dönemde 8 hastadan 7 sinde tek taraf

lı periferik fasial sinir felci saptanmıştır. Periferik 

fasial sinir felci nedeni ile 2 hastada (% 25) hipoglos

sofasial anastomoz yapılmıştır. Periferik fasial sinir 

felcine bağlı olarak 4 hastada (% 50) keratokonjiktivit 

nedeni ile tarsorafi yapılmıştır. Bir hastada kornea 

perforasyonu gelişmesi üzerine enüklüasyon uygulanmıştır. 

Preoperatif alt kranial sinir tutulumu olan 2 hastada bu 

bulgular postoperatif devam etmiştir. Bir hastada posto

peratif dönemde V., VII., VIII., X. kranial sinir felci 

gelişmiştir. 

İki hastada postoperatif dönemde hemiparezi geliş

miştir. Bu hastaların takiplerinde hemiparezi gerilemiş 

veya minimal düzeye inmiştir. 

Survey: 

Schwannoma tanısı alan 5 hastadan 2 si (biri malign 

schwannoma) postoperatif 4 ve 27 ayda ölmüştür. Takip sü

releri 7, 15, 23 ay olan 3 hasta yaşamaktadır. 

Meninjioma histopatolojik tanısı alan hastalardan biri 

postoperatif 2 ay içinde ölmüş, takip süreleri 11.5 ve 36 

ay olan 2 hasta yaşamaktadır. 



- G9 -

E. POSTERİDR FOSSA CERRAHİSİNDE GÖRÜLEN 

KOMPLİKASYONLAR 

Kliniğimizde, posterior fossaya suboksipital kra

niektomi yolu ile ulaşılmaktadır. Tüm hastalarımız oturur 

pozisyonunda opere edilmişlerdir. 

Posterior fossa cerrahisi uygulanılan 33 hastanın 9 

unda (% 27) beyin omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı ve ope

rasyon sahasında BDS kolleksiyonu gelişmiştir. BOS sızın

tısı olan hastalar antibiotik tedavisi altına alınmış, ya

ra bakımı yapılmış ve belirli aralıklarla lomber panksiyon 

uygulanmıştır. inatçı BOS sızıntısı 5 hastada görülmüştür. 

inatçı BDS sızıntısı gelişen 5 hasta (% 15.2) lumboperito

neal shunt takılarak tedavi edilmişlerdir. Operasyon ve 

lumboperitoneal shunt takılınası arasındaki periyod 1-4.5 

ay arasında değişmektedir. Lumboperitoneal shunt takılan 

hastaların takiplerinde, 1 hastada over drenaj görülmüş

tür. Bu hasta operasyona alınarak, distal uca yüksek ba

sınçlı valf yerleştirilmiştir. Yine bir hastamızda, nor

mal basınçlı shunt sisteminin effektif olmaması üzerine, 

distal uçtaki orta basınçlı valf iptal edilmiştir. Bir 

hastamızda lumbo-peritoneal shunt komplikasyonu olarak ret

roperitoneal BOS kisti gelişmiştir. Lumboperitoneal shunt 

takılan 2 hastada paravertebral spazma bağlı bel ağrısı 

olmuştur. 

BOS sızıntısı olan 4 hastada ve BOS sızıntısı olma-

yan 1 hastada postoperatif menenjit gelişmiştir C% 15.2). 

BOS kültürlerinde, 2 hastada S. aureus, bir hastada 

pseudomonas üremiş, 2 hastanın kültüründe üreme olmamıştır. 

Hastalar 10 günlük uygun kemoterapi tedavisine alınmıştır. 

3 hasta iyileşmiş, 2 hasta operasyondan 31 ve 58 gün sonra, 

'---------- - - - - - - - - - - -
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menenjit komplikasyonuna bağlı olarak ölmüştür (% 6). 

Postoperatif 6 hastada (% 18) pnömosefali gelişmiş

tir. Hava, 6 hastanın hepsinde lateral ventriküllerde, 

özellikle de lateral ventrikül anterior hornda gözlenmiş

tir. Lateral ventriküldeki havaya ek olarak 4 hastada 

bifrontal, 1 hastada sağ frontal, 3 hastada da posterior 

fossa ve basal sisternlerde hava görülmüştür. Postopera

tir gelişen pnömosefali e örnek Resim 3. de verilmi tir. 

Resim 3. 60 yaşındaki erkek hastada postoperatif gelişen 

pnömosefali. 

Subdural effüzyon toplam 6 (% 18) hastada görülmüş

tür. Effüzyon 5 hastada frontal, 1 hastada temporal loka

lizasyondadır. Frontal effüzyon görülen hastaların birin-

de parafalksian effüzyon görülmüş, hastanın epileptik nö

bet geçirmesi üzerine postoperatif ll. günde opere edile

rek effüzyon boşaltılmıştır. İki hastada (% 6) postopera

tif hematom gelişmiştir. Hematom bir hastada operasyon saha-
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sında, diğer hastada ventriküler tap yerinde lokalizedir. 

Hastalardan birinde hematom opere edilerek boşaltılmış, 

diğer hastada kendiliğinden resarbe olmuştur. 

Pontoserebellar köşe tümörü nedeniyle opere edilen 

bir hastada pons ve mezensefalonda küçük infarkt alanları 

saptanmıştır • İki hastada alt kranial sinir felcine bağ

lı solunum düzensizliği nedeni ile trakeotomi açılmıştır. 

Posterior fossa cerrahisinde görülen komplikasyonla

rın tüm hastalara göre oranı Tablo XV de verilmiştir. 

Tablo XV • Posterior fossa cerrahi komplikasyonları. 

Kamplikasyon Vak'a sayısı % 

805 sızıntısı 9 27.2 
Menenjitis 5 15.2 
Pnömo sefali 6 18.0 
Subdural effüzyon 6 18.0 
Hematom 2 6.0 
İnfarkt ı 3.0 
Trakeotomi 2 6.0 
Akciğer enfeksiyonu ı 3.0 
Operasyon sahasında pürulan materyal ı 3.0 

2. SUPROTENTDRİAL ~İTLELER 

A. NÖROEPİTELİAL TÜMÖRLER 

a. Düşük Grade'li Astrositomlar CAstrositoma 

Grade I-II): 

Serimizde 7 hasta grade I-II astrositoma histopatolojik tanı almıştır. 

Hastaların ortalama teşhis edilme yaşı 42.44, minimum 13, 

maksimum 61 yaştır. 20 yaş altında bir hasta vardır. ~li

niğimizde düşük graje'li astrositomlar en fazla, hayatın 
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5. on yılında görülmüştür. Hastaların 5 i kadın, 4 ü er

kektir. Cins yönünden önemli bir fark bulunmamıştır. 

Tanı: 

Tanı, 1981 yılında opere edilen bir hastamızda an

]iografi ile konulmuştur. Bu hastada preoperatif Kornofski 

skoru 60 ın altındadır. Tanı, 1984 yılından sonra epere 

edilen 8 hastada BBT ile konulmuştur. 1984 yılından sonra 

opere edilen hastaların hepsinde preoperatif Kornofski 

skoru 70 in üzerindedir. 8 hastaya ait BBT tetkikinin in

celenmesinde; 2 hastada lezyonun kontrast madde tuttuğu, 

diğer 6 hastada kontrast madde tutmayan hipodens lezyon

lar olarak ortaya çıktığı saptanmıştır. 1984 yılında opere 

edilen 27 yaşındak i bayan hastaya ait BBT tetkiki Resim 4 

de verilmiştir. Sol temporal lob yerleşimli lezyon kontrast 

madde tutmaktadır. 

Resim . 4. ?7 yaşında bayan hastanın BBT tetkiki: Kontrast 

madde tutan astrositoma grade I-II. 
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Lokalizasyon: 

Düşük grade 'li astrositomların 5 i sağ hemisfer, 4 

ü sol hemisfer yerleşimlidir. Frontal lob tutulumu birin

ci sıklıkta , temporal lob tutulumu ikinci sıklıktadır. 4 

hastada kitle primer oturduğu alandan , ikinci bir loba 

ekspansiyon göstermiştir. Düşük grade 'li astrositomlu has-

talarda,kitlelerin lokalizasyons 

XVI da verilmiştir. 

göre dağılımı Tablo 

Tablo XVI •. Düşük grade'li astrositomların lokali

zasyona göre dağılımı. 

Lokalizasyon 

Frontal 
Temporal 
Parietal 

Semptomlar: 

Vak'a sayısı 

4 
3 
2 

% 

44.44 
33.33 
22.22 

9 hastada ortalama semptom süresi 13.16 aydır. En 

uzun semptom süresi 60 ay, en kısa 2 haftadır. En sık kar

şılaşılan semptom baş ağrısı, bunu konvülsiyon takip et

mektedir. Düşük grade'li astrositoma sahip 9 hastanın 

semptomları Tablc X VII , nörolojik bulguları Tablo X VIII 

de verilmiştir. 

Tablo XVII • Düşük grade'li astrositomu olan 9 has

tanın semptomları. 

Semptomlar 

Baş ağrısı 
Konvülsiyon 
Bir vücut y arısında kuvvetsizlik 

Vak'a sayısı 

6 
5 
2 

% 

66.6 
55.5 
22.2 
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Bilinç düzeyinde azalma 
Baş ağrısına eşlik eden kusma 
Konuşma bozukluğu 

2 
2 
ı 

22.2 
22.2 
ll. ı 

Tab lo XVlii. Dü~~ ük grade' ı i as t ro s i tom u ol an 9 has ta

nın nörolojik bulguları. 

Nörolojik Bulgu Vak'a sayısı % 

St az 4 44.4 
Hemiparezi 2 22.2 
Kranial sinir felci ı 11.1 
Disfazi ı ll. ı 

Cerrahi Tedavi, Mortalite, Morbidite, Komplikasyon: 

Düşük grade astrositomu olan 9 hastadan 3 ünde (% 

33.33) kitle gross olarak total, 1 hastada tatale yakın, 

5 (% 55.55) hastada subtotal olarak eksize edilmiştir. O

perasyonda; ı · hastada kitlenin kistik komponent ihtiva et

tiği ve diğer bir hastada kitlede nekroz alanları bulun

muştur. 1981 yılında opere edilen 57 yaşındaki erkek hasta, 

şuur seviyesi letarjik halde operasyona alınmış, preopera

tif ~ornofski skoru 40 · ın altında bulunan bu hasta operas

yondan iki gün sonra ölmüştür. Postoperatif bir ay içinde

ki ölüm sa yısı 1 dir. Dperatif mortalite oranı % ll dir. 

1984 yılından sonra opere edilen 8 hastada postoperatif 

bir ay içinde ölüm yoktur. 

Preoperatif hemiparezisi olmayan 2 hasta da postope

ratif hemiparezi gelişmiştir. Bu hastaların takibinde he

miparezi1 zamanla iyileşmiştir. Bir hastada da postoperatif 

hemipleji gelişmiş, zamanla hemipareziye dönüşmüştür. Pre

operatif hemiparezi olan bir hastada, hemiparazi postope

ratif dönemde devam et mi ştir. Preoperatif konvülsiyonu olan 
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S hastadan 4 ünde, konvulsiyon postoperatif devam etmiş, 

bir hastada görülmemiştir. 

Rekürrens: 

Düşük grade astrositoma tanısı alan hastalardan 2 

sinde (% 22.22) rekürrens görülmüştür. Bir hastada lokal 

rekürrens görülmüştür. Diğer hasta 13 yaşında erkek hasta

dır. Sol frontal lob yerleşimli kitle total çıkarıldıktan 

31.7 ay sonra sol serebellar hemisferde gelişen kitle ne

deniyle opere edilmiş ve astrositoma grade III-IV histo

patolojik tanısı almıştır. Bu hasta posterior fossa gli

omları bölümünde tartışılmıştır. 

Lokal rekürrens görülen hasta, SS yaşındaki bayan 

hastadır. Sağ frontalde kitle nedeniyle opere edilmiş ve 

subtotal kitle rezeksiyonu uygulanmıştır. Preoperatif BBT 

tetkikinde kitle sağ frontal yerleşimli, kontrast madde 

tutmayan hipodens lezyon olarak saptanılmıştır. Postopera

tif belirli aralıklarla çekilen BBT tetkiklerinde lezyonun 

kontrast madde tutmadığı, ancak ilk operasyondan Sl ay 

sonra yapılan BBT tetkikind e lezyonun kontrast madde tut

tuğu belirlenmiştir. Hasta ikinci bir operasyonu kabul et

memiştir. Resim S de hastanın postoperatif 30. ayda çeki

len BBT tetkiki , Resim 6 da postoperatif Sl. ayda çekilen 

BBT tetkikleri görülmektedir. Sag frontoparietal yerleşimli 

kontrast madde tutmayan ve hipodens lezyonu olan 47 yaşın 

daki erkek hasta, opere edilmemiş belirli aralıklarla BBT 

tetkiki yapılarak takip edilmiştir. Hi s topatolojik tanısı 

6lmamasına rağmen düşük gradeli 9lioma olması muhtemeldir. 

Hastanın teşhis edilmesinden 31 ay sonra yapılan BBT tetki 

kinde lezyonunu kontrast madde tuttuğu saptanılmış ve has

ta opere edilmiştir. Astrositoma grade III-IV histopatolojik 



- 75 -

tanı almıştır. Resim 7 d ~ bu hastanın teşhis edildi~i zaman çekilen 

BBT tetkiki, Resim Bde teşhisten 32 ay sonra yapılan BBT tetkikleri 

verilmiştir. 

Resim S. 55 yaşındaki kadın hasta; postoperatif 3D.ayda kontrast mad

de tutmayan hipodens l ezyon görülmektedir. 

Resim5. Aynı hastanın postoperatif 51. ayda yapılan BBT tetkiki: Sağ 

frontaldeki lezyonun kontrast madde tuttuğu görülmektedir. 
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Resim ı 49 yaşında erkek hasta ; epileptik nöbetleri olan hastanın 

BBT tetkiki; sağ frontoparietalde hipodans alan görülmektedir. 

Resim 8. Aynı hastanın teşhisten 32 ay sonra yapılan BBT tetkiki; sağ 
frontalde kitlenin kontrast madde tuttuğu görülmektedir. His
topatolojik tanı astrositoma grade III-IV olarak rapor edildi. 
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İki hastada histopatolojik olarak kanıtlanmamasına 

rağmen malign dönüşümün gerçekleştiği kabul edilebilir. 

Toplam 3 (% 33.3) hastada ortalama 37 ay sonra malign dö

nüşüm gerçekleşmiştir. 

Survey: 

Serimizde düşük gradeli astrositomu olan 9 

hastanın ortalama takip süresi 27.9 aydır. En uzun 76 

aydır. Bir yıllık, 2 yıllık survey sıra ile % 89, % 78 o

larak gerçekleşmiştir. 1984 yılından sonra opere edilen 

8 hastadan 6 sı yaşamaktadır. Bu hastaların operasyondan 

sonraki takip süresi, bir hastada 76 ay, bir hastada 53 

ay, diğer 4 hastada 34 ayın altındadır. 

Yaş , cins, semptom süresi , fonksiyonel beyin bölge

lerinin tutulumu, cerrahi rezeksiyon genişliği, preopera

tif ve postoperatif ~ornofski skoru, Iaterizasyon ve lo

kalizasyonun survey üzerine etkisi, çoklu regresyon ana

liz yöntemi ile araştırılmış, bu faktörlerden sadece fonk

siyonel beyin bölgelerinin tutulumu s urvey üzerine anlam

lı derecede etkili bulunmuştur (p 4 0.05). Fonksiyonel be

yin bölgelerinin tutulumu surveyi olumsuz yönde etkilemiş

tir. Bu faktörlerin birbirine etkisi doğrusal regresyon 

analiz yöntemi ile araştırılmış, fonksiyonel beyin bölge

sinin tutulumu daha kısa semptom süresi ile doğrusal kore

lasyon göstermiştir (p < 0.05). 

' . .. 

b. ANAPLASTİK ASTROSİTOMA VE GLİOBLASTOMA MULTİFORME 

(ASTROSİTOMA GRADE III-IV) 

Kliniğimizde 1979 - 1990 yılları arasında 28 hasta 

grade III-IV astrositoma ve gliosarkoma histopatolojik 

tanı almıştır. Histopatolojik tanı 6 hastada grade III astrositoma, 
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21 hastada grade III-IV astrositoma ve bir hastada glio

sarkoma olarak rapor edilmiştir. Glioblastoma multiforme 

histopatoloJik tanısı alan . bir hastanın dosyası bulunamadığın

dan değerlendirmeye alınmamıştır. 27 hastanın ortalama te~ 

his edilme yaşı 43.03 dir. En küçük 4, en büyük 71 yaştır. 

Grade III-IV astrositomlar en sık hayatın 5. on yılında 

görülmekte, 50-55 yaşlarında pik yapmaktadır. Hastaların 

17 si erkek, 10 u bayandır. Erkek/bayan oranı; 1 . 7/1 dir. 

Hastaların hepsinin yaş dağılımı_ Grafik 2 de, erkek 

ve kadın hastalara ait yaş dağılımı Grafik 3 de verilmiştir. 

HASTALARIN YÜZDESİ 

36 ı · -· ... ..... - --- - -~ - - · . - · · ------- ----- --- -- --------------- ---------- -- -- -- - - ----- ------·-

1 
30 -

26 

Grafik 2. Supratentorial yerleşimli anaplastik ast 
ro s itoma ve glioblastoma multiformesi olan 
27 hastanın yaş dağılımı. 
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Grafik 3. Supratentorial yerleşimli anaplastik astrosi

toma ve glioblastoma multiformesi olan 27 has

tada erkek ve kadın yaş dağılımı. 

Tanı: 

Tanı, 1985 yılından önce opere edilen 7 hastadan 6 

sında serebral anjiografi ile konulmuş, geri kalan 21 has

tada BBT ile konulmuştur. Hastalara ait BBT tetkikleri in

celenmiştir. Lezyonlar kontrast maddeyi 4 hastada homojen , 

1 hastada hetorojen, 16 hastada ring formasyon oluşturacak 

şekilde tutmuştur. 

Lokalizasyon: 

Lezyonlar 17 (% 63) ha sta da sağ hemisferde, 9 (% 37) 

hastada sol hemisferde oturmaktadır. Bir hastada kitle hem 

sağ frontalde , hem de sol frontalde oturmaktadır. Bu has

taya ait BBT tetkiki Resim 9 da verilmiştir. Sıklık sıra

sına göre en fazla frontal lob tutulmuş, bunu parietal ve 

temporal lob tutulumu izlemiştir. Kitle ll hastada ikinci 

bir loba ekspansiyon göstermiştir. Kitlelerin lokalizas

yona göre dağılımı Tablo XI X da verilmiştir. 
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Resim 9 . 64 yaşındaki erkek hastada hem sağ, hem de sol 
frontaldeki kitle görülmektedir. Bu hasta multi
sentrik kitle büyümesine güzel bir örnektir. 

Tablo XIX. 27 hastada grade III-IV astrositomların 

lokalizasyna göre dağılımı. 

Lokalizasyon 

Frontal 
Parietal 
Temporal 
Oksipital 

Semptoml ar: 

Vak'a sayısı 

12 
8 
6 
ı 

% 

44.44 
29.63 
22.22 

3.70 

Astrositoma grade III-I-V ve gliosarkom histopatolo-

jik tanı alan. 27 hastadan 25 inde semptomlar çalışılmıştır. 

Ortalama semptom süresi 9.26 haftadır. En uzun 48, en kısa 

2 haftadır. En sık karşılaşılan semptom baş ağrısı, bunu 

bir vücut yarısında kuvvet azlığı ve konvülsiyon izlemek

tedir. En sık saptanan nörolojik belirti staz papiller, 

bunu hemiparezi ve hemipleji takip etmektedir. 25 hasta-
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ya ait semptomlar Tablo XX de , nörolojik bulgular Tablo 

XXI de verilmiştir. 

Tablo XX • Grade III-IV astrositomlu 25 hastaya 

ait semptomlar. 

Semptomlar Vak'a sayısı 

Baş ağrısı 
~ir vücut yarısında kuvvetsizlik 
l'ionvüls:lyon 
l'ionuşma bozukluğu 
Baş ağrısına eşlik eden kusma 
Bilinç düzeyinde azalma 

17 
12 

8 
7 
7 
6 

% 

68 
48 
32 
28 
28 
24 

Tablo XXI. Grade III-IV astrositomlu 25 hastaya 

ait nör olojik belirtiler. 

Nörolojik Belirtiler Vak'a Sayısı % 

St az 19 76 
Hemiparezi 7 28 
l'iranial sinir felci 5 20 
Hemipleji 5 20 
Disfazi 3 12 

Cerrahi Tedavi, Mortalite, l'iomplika s yon: 

Cerrahi tedavi uygulanan 27 hastadan 9 unda (% 33.3) 

total, 17 sinde (% 62.96) subtotal ve 1 hastada biopsi 

uygulanmıştır. Total cerrahi rezeksiyon uygulanılan hasta

ların postoperatif kornof~ki skoru 70 ve üzerinde bulun

muştur. Subtotal cerrahi rezeksiyon uygulanılan hastala

rın 5 inde ve biopsi alınan 1 hastada postoperatif kornof s

ki skoru 60 ve altında sevretmiştir (% 31.5). 

l'iliniğimizde 1985 yılından önce 7 hasta, 1985-1990 

yılları arasında 20 ha sta opere edilmiştir. Astrositoma 

grade III histopatolojik tanı alan bir hastanın, astrosi torna 
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grade III-IV histopatolojik tanı alan 4 hastanın, hastane

den taburcu olduktan sonra takibi y apılamamıştır. 

Astrositoma grade III-IV ve gliosarkomu olan 27 hastada 

bir ay içindeki ölüm sayısı 3 tür. Bir hasta akciğer enfek

siyonu nedeni ile ölmüştür. Bu nedenle mortalite oranına 

alınmamıştır. Mortal ite oranı % 7.4 olarak gerçekleşmiştir. 

1984 yılında opere edilen ve postoperatif l8 . günde ölen 

kadın hasta, Kornofski skoru 50 ın altında operasyona alınmıştır . 

Preoperatif hemiparezisi olan 7 hastadan 4 ünde hemi

parezi, postoperatif devam etmiş, 2 hastada hemiplejiye 

dönüşmüş, 1 hastada iyileşmiştir. Preoperatif hemiplejisi 

olan 5 hastadan l inde hemipleji postoperatif dönemde de

vam etmiş , 4 hastada pareziye dönüşmüştür. 

Preoperatif konvülsiyonu olan 8 hastanın 4 ünde post

operatif dönemde konvülsiyon görülmemiştir. Hastalar anti

konvulsif tedavi almışlardır . Preoperatif konvülsiyonu ol

mayan 2 hastada postoperatif konvülsiyon gelişmiştir . Bir 

hastada postoperatif nominal afazi gelişmiştir. 

Komplikasyon: 

İki hastada BOS sızıntısı olmuştur . Bu hastaların bi

rinde duraplasti, diğerinde duraplasti ve ventrikülostomi 

yapılarak tedavi edilmiştir. Preoperatif kronik obstrüktif 

akciğer hastalığı olan bir hastada, postoperatif dönemde 

akciğer enfeksiyonu gelişmiştir. Hasta operasyondan 13 

gün sonra ölmüştür. 

Rekürrens: 

Tümör rekürrensi nedeniyle 5 (% 18.5) hasta opere e

dilmiştir. Bir hasta gliosarkoma rekürrensi nedeniyle ope

re edilmiştir. Astrositoma grade III-IV rekürrens nedeniyle reopere 

edilen hastalarda rekürrens gösteren kitleler, kraniotomi 
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sahasından dışarıya doğru ekspansiyon göstermiştir. Rekür 

rens nedeniyle reopere edilen hastaların preoperatif ~or

nofski skoru 60 ve üzerinde operasyona alınmıştır. 

Reopere edilen hastaların yaş ortalaması 46.2, en 

küçük 22, en büyük 50 yaştır. Birinci ve ikinci operasyon 

arasındaki süre ortalama 9.4 aydır. Minimum 3 ay , maksimum 

31 aydır. Reopere edilen 5 hastanın ilk operasyonunda, bir 

hastada lobektomi yapılmış, 2 hastada total, 2 hastada 

subtotal kitle rezeksiyonu yapılmıştır. 

Rekürrens nedeniyle reopere edilen grade III-IV astr~ 

sitomu olan 4 hastanın BBT t e tkiki inc elen miştir. Lezyonla

rın hep si nde ortada kontrast madde tutmayan hipodens nekroz 

alanı, bu alanı çevreleyen ve kontrast madde tutan irregü 

ler yapıda bir manto ve bu mantonunda çevresinde geniş hi 

poden s ödem alanı mevcuttur. Rekürrens nedeniyle reopere 

edilen 40 yaşındaki erkek hastanın birinci operasyonundan 

önceki BBT tetkiki Resim lO da, 3 ay so nra rekürrens göste

ren kitle Resim ıı · de . ve ikinci operasyonundan 4.4 ay son

ra çekilen kontrol BBT t et kiki Resim 12 de verilmiştir. 

Resim lO. 48 yaşındaki erkek 
hasta: Sağ parietalde ortada 
küçük nekroz etrafında kont
rast madde tutan geniş rim 
görülmektedir. 
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Resim ll . Aynı hastanın operasyondan 30 ay sonra çekilen 
BBT tetkiki; ortada geniş hipodens nekroz alanı, 
bu alanı çevreleyen ve kentrast madde tutan, ir
regüler yapıda ince bir rim, peritümöral geniş 
ödem Cinvaz on) alanı örülmektedir. 

Resim 12. ynı hastaya ait reoperasyondan ay sonra çeki-
len BBT tetkiki; kitlenin sol hemisfere geçtiği ve 
yeni tümör oluşumu görülmektedir. Yeni kitlede he
nüz hipodens alan (nekroz) oluşmamış. 
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Gliosarkoma rekürrensi nedeniyle reopere edilen 22 yaşında

ki erkek hastada kitle çok hızlı bir seyir göstermiştir. 

Hasta bir yıl içinde rekürrens kitle nedeniyle üç defa reo

pere edilmiştir. Birinci operasyondan 7 ay sonra yapılan 

ikinci reoperasyonda kitlenin karşı hemisferi ve durayı in

vaze ettiği saptanılmıştır. 

Survey: 

Astrositoma grade III-IV ve gliosarkoma histopatolo

jik tanısı alan 27 hastadan 5 inin hastaneden taburcu ol

duktan sonra takibi yapılamamıştır. Surveyi saptamak için 

geri kalan 22 hasta değerlendirmeye alınmıştır. En uzun 

survey 201 hafta olarak gerçekleşmiştir. Takip süresi 95 

ve lll hafta olan 2 hasta ile takip süreleri 5 ve 6 hafta 

olan 2 hasta yaşamaktadır. Hastaların 6 ay , l yıl, 1.5 yıl 

ve 2 yıllık surveyleri sıra ile; % 46, % 31.8, % 22.7 ve 

% 13.6 olarak gerçekleşmiştir. Tüm hastalarda ortalama 

survey 48 haftadır. Ortalama survey, total cerrahi rezek

siyon uygulanılan 9 hastada 81.75, subtotal cerrahi uygu

lanılan 13 hastada 23.3 haftadır. Grade III-IV astrositom

lu 21 hasta ve gliosarkomlu bir hasta olmak üzere toplam 

22 hastanın göstermiş olduğu survey grafik 4 de verilmiştir. 

Yaş, cins , semptom süresi, cerrahi rezeksiyon geniş

liği, laterizasyon, lokalizasyon, tümör grade ' i Castrosi

toma grade III, astrositoma grade III-IV), BBT tetkikinde 

lezyonun ring formasyon halinde olup olmaması, preoperatif 

ve postoperatif genel durum, fonksiyonel beyin bölgeleri

nin tutulumu ve radyoterapinin survey üzerine etkileri 

çoklu regresyon analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Bu me

toda göre cerrahi rezeksiyon genişliği survey üzerine an

lamlı derecede (p < 0.05), preoperatif ve postoperatif ge

nel durum çok anlamlı derecede etkili bulunmuştur (p< 0.01). 

Diğer faktörler survey üzerine a~lamlı derecede etkili 

bulunmamıştır. Gross total cerrahi rezeksiyon uygulanı

lan 9 hastanın ve subtotal cerrahi rezeksiyon uy-

·. . . 
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gulanılan 13 hastanın göstermi9 olduğu survey grafik 5 de, 

preoperatif ~ornofski skoru 20-50 olan 7 hasta, 50-80 o

lan 5 hasta ve 80-100 arasında olan 9 hastanın gösterdiği 

survey, grafik 5 da verilmiştir. 

Her faktörün survey ve birbiri üzerine etkileri ay

rı ayrı ele alınarak araştırılmıştır. Anlamlı ilişki gös

teren faktörler aşağıda verilmiştir. 

a. Ring formasyon; lezyonun ring formasyon halinde 

olması, daha kötü preoperatif ve postoperatif genel durum

la uyumlu bulunmuştur (p ~ 0.05). 

b. Gross olarak total kitle eksizyonu; değerlendir

meye alınan 22 hastadan 9 unda kitle total çıkarılmıştır. 

Bu hastalarda survey üzerine, preoperatif genel durum ve 

semptom süresi etkili bulunmuştur (p ~ 0.05). 

c. Subtotal kitle eksizyonu; subtotal kitle eksiz

yonu 13 hastada yapılmıştır. Bu hastalarda survey üzerine 

postoperatif genel durum etkili bulunmuştur (p ~ 0.05). 

Bunun yanında bu hastalarda lezyonun ring formasyon halin

de olması daha kısa semptom süresi ile uyumlu bulunmuştur 

(p < 0.05). 

d. Fonksiyonel beyin bölgelerinin tutulumu; kitlenin 

beyin fonksiyonel alanlarını tutması 8 hastada vardır. Bu 

hastalarda survey üzerine preoperatif ve postoperatif ge

nel durum anlamlı derecede etkili bulunmuştur (p' 0.05). 

Fonksiyonel beyin bölgelerinin tutulmadığı hastalarda sur

vey üzerine, cerrahi rezeksiyon genişliği ve preoperatif 

genel durum anlamlı derecede etkili bulunmuştur (p ~ 0.05). 

e. Tümör grade ' i; astrositoma grade III-IV ve glio

sarkoma: Hasta sayısı 16 dır. Bu hastalarda survey üzerine, 

cerrahi rezeksiyon genişliği, preoperatif ve postoperatif 

genel durum anlamlı derecede etkili bulunmuştur (p< 0.05). 
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Grafik 6. As tros itoma grade III-IV kitles i olan 22 hastanın preope
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Rekürrens kitle nedeniyle reopere edilen 5 hasta 

reoperasyondan sonra ortalama 10.02 ay survey göstermiş 

tir. En uzun 15.9 ay, en kısa 5.4 aydır. 

C. DLİGDDENDRDGLİDMLAR 

Kliniğimizde 1980-1987 yılları arasında supratentorial yerle

şimli oligodendroglioma histopatolojik tanısı alan hasta sa

yısı 6 dır. Teşhis ~dilme yaş ortalaması 30.33, en küçük 

10, en büyük 44 yaştır. Opere edilen hastaların 2 si 20 

yaşın altındadır. Hastaların 3 ü erkek, 3 ü bayandır. 

Tanı: 

Tanı , iki hastada serebral anjiografi, 4 hastada BBT 

ile konulmuştur. 

Semptomlar: 

Ortalama semptom süresi 18.3 aydır. En uzun 84 aydır. 

Semptomlar 5 hastada değerlendirilmiştir. En sık karşıla

şılan semptom konvülsiyondur. Dligodendrogliomlu 5 hasta

ya ait semptomlar Tablo XXII de, , nörolojik belirtiler 

Tablo XXIII de verilmiştir. 

Tablo XX II • Dligodendrogliomlu 5 hastada görülen 

semptomlar. 

Semptomlar Vak'a sayısı % 

Konvulsiyon 4 80 
Baş ağrısı 2 20 
Bilinç düzeyinde azalma 1 10 
Bir vücut yarısında kuvvet azlığı O O 
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Tablo XXIII. Oligodendrogliomlu 5 hastanın nörolo

jik belirtileri. 

Nörolojik belirtiler 

St az 
Kranial sinir felci 
Hemiparazi 
Hemipleji 
Disfazi 

Vak'a sayısı 

2 
2 
o 
o 
o 

% 

33.4 
33.4 
o 
o 
o 

Cerrahi Tedavi, Mortalite, Morbidite, Komplikasyon: 

Cerrahi rezeksiyon 4 (% 66.67) hastada subtotal , 2 

hastada (% 33 . 33) total uygulanmıştır. Subtotal rezeksi

yon uygulanılan 4 hastada tümörün infiltratif karektere 

sahip olduğu görülmüştür. Postoperatif bir ay içinde bir 

hasta ölmüştür. Bu vak'a 14 yaşında bir erkek hastadır. 

1981 yılında opere edilmiştir. Tanı anjiografi ile konul

muş ve şuur letarjik halde operasyona alınmıştır. Kitle

nin sol hemisferi tamamen infiltre etmiş olduğu görülmüş

tür. 

Bu hastada postoperatif 2. günde BOS sızıntısı ol

muş, 12. günde menenjit gelişmiştir. BOS kültüründe kleb

siella ve E. coli üremiş, kematerapiye rağmen operasyon

dan bir ay sonra ölmüştür. 

Preoperatif konvulsiyonu olan 4 hastanın 3 ünde 

konvülsiyon postoperatif devam etmiş , bu hastaların birin

de status epileptikus görülmüştür. 

Surve y: 

Postoperatif dönemde hastaların hepsinin takibi ya

pılmıştır. Ortalama takip süresi 55 ay, en kısa 1, en uzun 

124.5 aydır . 1980 yılında opere edilen 40 yaşında bir er

kek hasta, 1986-1987 yıll arında opere edilen 3 hasta yaşa-
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maktadır. 3 yıllık, 4 yıllık ve 10 yıllık survey survey 

sırası i l e % 87, % 55.58 ve % 33 olarak gerçekleşmiştir. 

40 yaşında bir bayan hastada, ilk operasyondan 24 

ay sonra lokal rekürrens saptanılmıştır. Hasta reopere 

edilmiş ve reoperasyondan 9.5 ay sonra ôlmüştür. 

Yaş, cins , semptom süresi; cerrahi rezeksiyon geniş

liği , laterizasyon, lokalizasyon, radyoterapinin survey 

üzerine etkisi, çoklu regresyon analiz yöntemi ile araş

tırılmıştır. Analiz verilerine göre yaş, cins,cerrahi 

rezeksiyon genişliği, laterizasyon, lokalizasyon ve rad

yoterapi survey üzerine anlamlı derecede etkili bulunma

mıştır. Semptom süresi ile survey arasında çok anlamlı 

derecede (p 4 0.01) ilişki saptanmıştır. Semptom süresi 

uzun olan hastalarda, survey daha uzun bulunmuştur. 

B. MENİNJİOMLAR 

~liniğimizde 1978-1990 yılları arasında 37 menin-

jioma vak ' ası opere edilmiştir. Bu vak ' aların 33 ü(% 89) 

supratentorial, 4 ü (% 10.81) infratentorialdir. Hastala

rın 25 sı bayan (% 70.2) , ll i (% 29.8) erkektir. ~adın/ 

erkek oranı; 2.36/1 dir. 

Tüm hastaların ortalama teşhis edilme yaşı 49.97 

dir. Minimum 16, maksimum 68 yaştır. Meninjiomlar kadınlar

da en fazla hayatın 4 ve 5. on yılında görülmekte, 40-45 

yaşında pik yapmaktadır. Bu, erkeklerde ise hayatın 5. ve 

6. on yılında en fazla görülmekte, 55-60 yaşında pik yap

maktadır. Meninjiomların yaş dağılımı, grafik 7 de 

tir. 

verilmiş-
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Grafik 7. Meninjiomlu 37 hastada, kadın/erkek yaş dağılımı. 
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Semptomlar: 

Meninjiomlu hastalar için ortalama semptom süresi 

34.97 aydır. En kısa semptom süresi l/2 ay, en uzun sernp

tom süresi 144 aydır. Supratentorial yerleşimli 33 vak'a

da karşılaşılan semptomlar; en sık başağrısı, bunu sıra i

le bir vücut yarı sında kuvvet azlığı ve konvülsiyon izle

mektedir. En sı k saptanan nörolojik bulgular staz papiller 

ve hemiparezi veya hemiplejidir. Supratentorial yerleşimli 

menenjiomu olan 33 hastanın semptomları Tablo XXIV te, 

nörolojik bulguları Tablo XXV te verilmiştir. 

Tablo XX IV. Supratentorial meninjiomu olan 33 has-

tada görülen semptomlar. 

Semptom 

Baş ağrısı 
Bir vücut yarısının tutmaması 
Konvülsiyon 
Görmede azalma 
Hipertansiyon öyküsü 
Transient iskemik atak öyküsü 
Transient disfazi 

Vak'a Sayısı 

Davranış değişikliği ve unutkanlık 

20 
9 
9 
6 
5 
4 
4 
ı 

Tablo XXV . Supratentorial meninjiomu 

% 

60.60 
27.27 
27.27 
18.00 
15.20 

9.00 
9.00 
3.00 

olan 33 has-

tada saptanılan nörolojik bulgular. 

Nörolojik Bulgular 

Staz papiller 
Hemiparezi , hemipleji 
Monopar ez i 
Kranial sinir felci 

Santral fasial paralizi 
Olfaktor 

Vak'a sayısı 

17 
8 
2 

4 
ı 

% 

51.5 
24.0 

6.[] 

12.0 
3.[.) 



- 93 -

Optik atrofi 
Bilateral 2 6 .0 
Unilateral 3 9.0 

Görme kaybı 

Bilateral 2 6.0 
Unilateral 3 - 9.0 

Tanı: 

Tanı, 1985 yılına kadar opere edilen supratentorial 

yerleşimli menenjiomu olan 9 hastada serebral anjiografi ile 
konulmuş, 1985 yılından sonra opere edilen 24 hastada BBT 

ile konulmuştur. 1985 yılından sonra yapılan serebral an-

jiografiler operasyonların planlanmasında destekleyici 

rol oynamıştır. Bunun yanında 4 C% 10.8) hastanın direkt 

kraniografilerinde veya BBT tetkiklerinde kalsifikasyon 

saptanılmıştır. Bir hastamızda sağ frontalde meninjioma 

ile uyumlu hiperostoz, pBlpasyonlB ele gelmekte idi ve di

rekt kraniografisinde kalvariumda kitle görüntüsü veriyor-

du. Sağ sfenoid kanat rneninjiomu olan 50 yaşındaki ba-

yan hastanın serebral anjiografisi Resim lJ de verilmiştir. 

Resim 13. Osteojenik meninjioma histopatolojik tanısı alan 50 yaşındaki 
bayan hastanın serebral anjiografisi. ~alsifikasyon ve anteri
or serebral arter de elevasyon görülmektedir. 
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Supratentorial meninjioma nedeni ile opere edilen 22 hastanın 

BBT tetkiki incelenmiştir. Meninjiomlar, ileri derecede kontrast madde 

tutan lezyonlar olarak saptanmıştır. İki hastada multilobuler lezyon 

olarak (Resim 14), bir hastada malign glial tümörü taklit eden kistik 

lezyon olarak belirlenmiştir (Resim 15). Kitle, BBT tetkiki incelenen 

22 hastadan 13 ünde 4 cm den büyük, 8 inde 4 cm ve altında bulunmuştur. 

Resim 14. 33 yaşındaki bayan 
hastada 2 hemisferi tutan, 
ileri derecede perifokal ödem 
ile uyumlu, multilobuler kon
veksite meninjiomu. 

Resim ıs. 49 yaşındaki erkek 
hastada, sağ frontal lob yer
leşimli, kistik yapıda ve no
dülü falksa yapışık, transiti
anal tip meninjioma. 
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Suprasellar yerleşiml i meni nJ iomlara ôrnek Resim 16 da verilmiştir. 

Resim lP. Bilateral optik atrofisi olan 42 yaşındaki bayan 
hastaya ait BBT tetkiki; tuberkulum sella menin
jiomu. 

Lokalizasyon: 

Lokalizasyona g6re falks ve parafalks mehinjiomlar 

birinci sıklıkta, konveksite meninjiomları ikinci sıklık

tadır. MeninJiomların lokalizasyons gBre da~ılımı Tablo 

XXVI da verilmiştir. 

T ab 1 o X XV I . M e n i n j i o ma n e d e n i y 1 e o p er e e d i 1 e n 3 7 

hastada kitle lokalizasyon da~ılımı. 

Lokalizasyon Vak'a Sayısı % 

Falks-parafalks 13 35.14 
Konveksite ll 29.72 
Olfaktor oluk, planum-

Sfenoidale 4 10.81 
Sfenoid kanat 4 10.81 
Suprasellar ı 2.70 
Posteri or fossa 4 10.81 
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36 yaşındaki bayan hastada hem sol retroorbital, 

hem de sol temporal fossa yerleşimli meninjioma saptaQ 

mıştır. Multipl meninjioma olarak kabul edilmiştir. 

Histopatolojik tanı: Meninjioma nedeniyle opere e

dilen 37 hastanın histopatolojik tanıları Tablo XXVII de 

verilmiştir. 

Tablo XX vii. 

Histopatolojik Tanı 

Meningoteliomatöz 
Transitional 
Fibroblastik 
Malign 
An jioblastik 
Psammomatöz 
Osteojenik 
Mik s tip 

37 meninJioma vak'asının histopatolo

jik tanıya göre dağılımı. 

Vak'a Sayısı % 

5 13.51 
4 10.81 
4 10.81 
3 8.10 
2 5.40 
2 5.40 
ı 2.70 
ı 2.70 

Sadece benign men i n ji oma olarak tanım 14 37.83 
lana n 

Cerrahi Tedavi, Mortalite, Morbidite ve ~omplikasyon: 

Meninjiomlu 37 hastadan birinde ilk operasyon başka 

bir klinikte yapılmıştır. Geri kalan 36 hastanın 33 ünde 

(% 91.6) kitlenin total çıkarılması başarılmış, 3 hastada 

(% 8.4) subtotal kitle rezeksiyonu uygulanmıştır. Subtotal 

kitle rezeksiyonu uygulanılan 3 hastadan 2 si, 1981 yılın

dan önce opere edilen ve konveksite meninjiomuna sahip 

hastalardır. Operasyonda bu hastaların birinde , tümörün 

bir hemisferi infiltre etmiş olduğu görüldü. 1989 da ope

re edilen ve subtotal kitle rezeksiyonu uygulanılan hasta 

multiPl meninjioma olan bir hasta idi. Bu hastada sol tem

poral fossa yerleşimli konveksite meninjiomu total çıkarıl

mış, sol intraorbital kitle için, sadece orbital dekomp-
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resyon uygulanmıştır. 

Postoperatif bir ay içindeki ölüm sayısı 6 dır. Bu 

6 hastadan biri kafa travması nedeniyle müracaat ettiril

miş, çekilen BBT tetkikinde sol frontal lob yerleşimli ko~ 

veksite meninjiomu saptaıımıştır. Şuur seviyesi stupor 

halde olan hasta acil operasyona alınmış, postoperatif 20 

günde ölmüştür. Bu nedenle bu hasta mortalite oranına a

lınmamıştır. Dperatif mortalite geri kalan 35 hasta için 

% 14 . 28 olarak gerçekleşmiştir. Postoperatif 1-2 ay içinde 

2 hasta ölmüştür. 

Morbidite: Preoperatif hemiparezi ve hemiplejisi bu

lunmayan 2 hastada postoperatif hemipleji, 1 hastada hemi 

parezi gelişmiştir. Hemipleji 1 vak'ada hastanın ölümüne 

kadar kalıcı olmuş , ha s ta postoperatif ı ay içinde ölmüş

tür. Diğer 2 bulgu zamanla iyileşmiştir. 

Preoperatif hemiparezi ve plejisi olan 8 hastanın 4 

ünde bu bulgular postoperatif devam etmiştir. Bu 4 hasta 

dan 2 si postoperatif 1 ay içinde ölmüş, birinin takibi 

yapılamamış, 4. hasta da ilk operasyonundan 9 ay sonra öl 

müştür. 

Preoperatif konvulsiyonu bulunmayan 22 hastanın an

cak 2 sinde postoperatif konvül si yon görülmüştür. Preope

ratif konvülsiyonu olan 9 hastanın 5 inde postoperatif kon

vulsiyon devam etmiştir. 5 ha stamızda preoperatif t esp it 

e dilen görme kaybı (2 si bilateral, 3 ü unilat era l) post 

operatif devam etmiştir. 

Komplikasyon: Supratentorial yerleşimli meninjiomu 

olan 33 hastanın 5 ind e (% 15) kamplika s yon gelişmiştir. 

Bir hastada yara enfeksiyonu ve me nenjit, 3 hastada 

BOS sızıntısı, BOS sızı ntı sı olan 3 ha s tanın birinde 
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menenjit gelişmiştir. BOS sızıntısı olan bir hastada, 

yara sahasından alınan BOS örneğinde klepsiella üremesine 

rağmen, klinik olarak menenjit bulguları saptanılmamış

tır. Menenjit gelişen iki hasta, 10 günlük kemoterapi 

tedavisiyle iyileşmiştir. BOS sızıntısı olan 3 hastanın 

birinde duraplasti , diğer ikisinde de yara ba-

kımı yapılarak, uygun antibiotik tedavisine alınmış ve 

başarı ile tedavi edilmiştir. 

Hipertansiyon öyküsü olan bir hastamızın; postopera

tif takipte antihipertansif tedaviye rağmen, hipertansiyon 

atakları devam etmiş, operasyondan 4 gün sonra çekilen 

kontrol BBT tetkikinde operasyon sahasında hematom sapta

nılmıştır. Hematom ameliyat ile boşaltılmıştır. 

Olfaktör oluk menenjiomlu bir hastada, operasyon sı

rasında sağ anterior serebral arter açılmış, arter klip

lernek zorunda kalınmıştır. Postoperatif çekilen BBT tetki

kinde; sağ frontalde infarkt saptanmıştır. Hasta operas

yondan 20 gün sonra ölmüştür. Postoperatif kamplikasyon 

sonuçları Tablo XXVIII de verilmiştir. 

Tablo XXVIII. Supratentorial yerleşimli meninjiomu 

olan 33 hastada görülen komplikasyonlar. 

Kamplikasyon 

BOS sızıntısı 

Menenjit 
Hematom 
İnfarkt 
Yara enfeksiyonu 

Rekürrens: 

Vak'a Sayısı 

3 
2 
ı 

ı 

ı 

% 

9 
6 
3 
3 
3 

Rekürrens 2 (% 5.4) hastamızda görülmüştür.Rekürrent kitle-
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lerden biri supratentorial, diğeri infratentorialdir. Sup 

ratentorial menenjiomlu 53 yaşındaki bayan hasta, ilk o

perasyonu başka bir klinikte yapılmıştır. Malign menenjio

ma olarak histopatolojik tanı alan bu vak'a ilk operasyo

nundan 22 ay sonra lokal rekürrens saptanması uzeri~e kliniği

mizde opere edilmiştir. 

İkinci hasta 50 yaşında foramen magnum menenjiomu 

olan ve 21.9.1979 tarihinde opere edilen kadın hastadır. His-

topatolojik olarak fibroblastik tip menengioma tanısı al

mıştır. İlk operasyonundan 134 ay sonra rekürrens nedeniy 

le reopere edilmiştir. Rekürrens gösteren tümör, posterior 

fossada ancak tentariuma yapışık ve tentoriumun altında 
' 

ilk lokalizasyondan farklı yerdedir. 

Survey: 

Meninjioma histopatolojik tanısı alan 37 hastadan 31 in-

de survey değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Değerlendir 

meye alınmayan 6 hastadan 3 ünün postoperatif takibi yapı 

lamamış, ı hastada takip süresi 1 ay gibi kısa bir süre 

olduğu için değerlendirmeye alınmamış, 2 hastada ölüm ne 

deni başka bir hastalığa (1 hastada sarılık, 1 diğer has

tada kafa travması) bağlıdır. 31 hastada yaşam tablosu a

nalizine göre tahmini ortalama sur vey 6.36 yıl olarak 

saptanmıştır. Takip süresi 60 .ay ve üstünde olan 9 hasta, 

36-60 ay arasında 5 hasta, 24-36 ay arasında 5 hasta ve 11-

24 ay arasında 3 hasta olmak üzere toplam 22 hasta yaşamak

tadır. Ayrıca takip süresinin azlığı nedeniyle değerlendi

rilmeye alınmayan bir ha s ta yaşamaktadır. Bir yıllık sur

vey % 77.4 olarak saptan mıştır. 1979 - 1986 yılları arasın

da opere edilen 15 hastada 5 yıllık survey % 73.3 olarak 

gerçekleşmiştir. 
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Yaş, cins, lokalizasyon, preoperatif ~ornofski sko 

ru, preoperatif vasküler atak ve preoperatif ve postope

ratif konvülsiyon gibi faktörlerin survey üzerine etkisi , 

çoklu regresyon analiz yöntemi ile araştırılmıştır. Preo 

peratif kornofski skoru survey üzerine anlamlı derecede 

etkili bulunmuştur Cp ~ 0.05). Bu etki doğrusal regresyon 

analiz yöntemi ile test edilmiş, önemli derecede anlamlı 

bulunmuştur Cr 0.248, p ~ 0.01). Preoperatif kornofski sko

ru 60 ve altında 6 hasta operasyona alınmış, bu hastalar 

dan 3 ü postoperatif bir ay içinde ölmüştür. Ayrıca çoklu 

regresyon analiz yönteminde preoperatif konvülsiyon ve 

postoperatif konvülsiyon arasında önemli derecede ilişki 

vardır (p ~ 0.05). Postoperatif konvülsiyonu olan 7 hasta 

dan 5 i preoperatif konvülsiyona sahiptir. 

C. İNTRAKRANİAL METASTATİK KİTLELER 

Serimizde metastatik kitlesi olan hasta sayısı 19 dur. Maksiller 

malign histiositomu tanısı alan ve intrakranial lokal in 

vasyon nedeni ile opere edilen 27 yaşındaki erkek hastanın 

dosyası bulunamadığından değerlendirmeye alınmamıştır. 

İntrakranial metastatik kitlelerin 14 ü C% 77.7) sup 

ratentorial, 4 ü C% 22.3) infratentorial yerleşimlidir. 

Supratentorial yerleşimli 14 hastanın ortalama teşhis edil 

me yaşı 42.42, en küçük 1, en büyük 66 yaştır. Posterior 

fossa yerleşimli metastatik kitlesi olan 4 hasta 51 ve 58 

yaşları arasındadır. 18 hastadan 2 si 10 yaş ve altındadır. 

Metastatik kitleler en fazla hayatın 5. ve 6. on yılında 

görülmekte , 5. on yılında pik yapmaktadır. Metastatik kit 

lesi olan 18 hastanın yaş dağılım tablosu grafik 8 de ve 

rilmiştir. Hastaların 10 u bayan, 8 i erkektir. 
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Grafik 8. Metastatik kitlesi olan 18 hastanın yaş dağılımı. 

Tanı: 

Tanı, 1985 y ılından önce opere edilen 7 hastada se 

rebral anjiografi ile konulmuştur. Bu hastaların 2 sinde 

direkt kafa grafilerinde litik lezyon saptanılmıştır. 1985 

yılından sonra opere edilen ll hastada tanı BBT ile konul

muştur. ll hastadan 6 sının BBT tetkiki bulunabilmiştir. 

BBT tetkikleri incelenmiş, lezyonun bir hastada kontrast 

maddeyi homojen tuttuğu, diğer 5 hastada ortada nekrotik 

ve ki st ik bir alan , bunu çevreleyen irregüler yapıda , ge

nişli~i değişiklik gösteren ve kontrast medde tutan bir 

rim olarak görülmüştür. Lezyonlar 4 hastada yaygın perifo

kal ödem alanı ile uyumlu bulunmuştur. 

Lokalizasyon: 

Supratentorial yerleşimli 14 kitlenin 7 si sol , 7 si 

sağ hemisfer yerleşimlidir. Bir hastada sol retroorbital 

yerleşimli kitle n in, anterior fossa ve sol temporal fossa

ya uzandığı görülmüştür. Kitlelerin lokalizasyona göre da

ğ ı l ı ml ar ı Ta bl o XX I X d a ver i l m i ş t i r • 

Tablo XX I X. Metastatik kitlelerin lokalizasyona göre dağ ılımı. 

Lo kal iz as von 

Parietal 
Frontal 
Temporal 
Posterior fossa 

Vak'a sayısı 

6 
5 
3 
4 

% 

37.5 
27.7 
16.7 
22.2 

Semptomlar: Supratentorial metastatik kitle yerleşim 

li 14 hastanın ortalama semptom süresi 7.2 haftadır. Mini 

mum 2, maksi mum 41 haftadır. Supratentorial yerleşi m li me

tastatik kitlesi olan 14 hastadan 13 ünde semptomları de-
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ğerlendirilebilmiştir. En sı k karşılaşılan semptom baş ağ 

rısı, bunu bir vücut yarısında kuvvet azlığı izlemektedir. 

Nörolojik bulgulardan en sık karşılaşılan staz papiller-

dir. 13 hastaya ait semptomlar Tablo XXX 

bulgular Tablo XXXI de verilmiştir. 

da, nörolojik 

Tablo XXX 

Semptomlar 

Baş ağrısı 

Metastatik kitlesi olan 13 hastaya ait 

semptomlar. 

Vak'a sayısı % 

Bir vücut yarısında kuvvet azlığı 
Bilinç düzeyinde azalma 

9 
7 
4 
2 
2 
2 
ı 

ı 

69.13 
53.8 
30.7 
15.3 
15.3 
15.3 

Konuşma bozukluğu 
Konvulsiyon 
Kusma 
Bir gözünde şişlik 
Başında şişlik 

Tablo XXX I. 

Nörolojik Bulgular 

St az 
Hemiparezi 
Hemipleji 
Kranial sinir felci 

7.6 
7.6 

Metastatik kitlesi olan 13 hastaya ait 
nörolojik bulgular 

Vak'a Sayısı 

9 
6 
2 
2 

% 

69.13 
46.15 
15.3 
15.3 

Cerrahi Tedavi, Mortalite, Morbidite, Komplikasyon: 

Supratentorial yerleşimli metastatik kitlesi olan 

14 hastadan 5 inde subtotal, 7 hastada total cer 

rahi rezeksiyon, 1 hastada lobektomi yapılmıştır. Bir ya 

şındaki kız çocukta kitle,lokal invazyon yolu ile intrak 

ranial kaviteye ulaşmıştır. Bu hastada subtotal cerrahi 

rezeksiyon uygulanmıştır. Posterior fossa yerleşimli metas -
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tatik kitlesi olan 4 hastada kitle gross olarak total çı 

karılmıştır. 

İntrakranial metastatik kitle nedeni ile opere edi 

len toplam 18 hastanın primer kitle odağı Tablo XXXII de 

verilmiştir. 

Tablo xxxıı. Metastatik kitlesi olan 18 hastada 

primer odak. 

Primer Odak 

Akciğer 
Tiroid 
Böbrek ve sürrenal bez 
Over 
Meme 
Ekstremite (malign melanoma) 
~aynağı saptanılamayan adeno ca 
~ aynağı saptanılamayan karsinam 
~alvarium, lokal invazyon 

Vak'a sayısı 

7 
2 
2 
ı 

ı 

ı 

2 

ı 

% 

38.88 
ll. ll 
ll. ll 

5.55 
5.55 
5.55 

ll. ll 
5.55 
5.55 

~itlelerin histopatolojik dağılımı Tablo XXXIII de ve

rilmiştir. 

Tablo XXX III.Metastatik kitlenin histopatolojik da 

ğılımı. 

Tümör Histopatolojisi Vak'a Sayısı 

Metastatik karsinoma 8 
Undifferentiaded large cell 1 
karsinoma 
Small cell ca, intermiate hücreli 1 
tip karsinam 
Adeno ca 5 
r~öroblastoma 1 
Malign melanoma 1 
Eozinofilik granüloma 1 

% 

44.44 
5.55 

5.55 

27.27 
5.55 
5.55 
5.55 
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Serimizde supratentorial yerleşimli metastati k k it

lesi olan hastalardan ikisi postoperatif bir ay içinde 

ölmüştür. Bu hastalar 1981 ve 1982 yıllarında opere edil

mişlerdir. Hastalardan biri preherniasyon döneminde ope 

ras yona alınmış , . post operatif ı. günde ölmüştür. Di -

ğer hasta opere edildikten sonra, grawitz tümörü nedeniy-

le operasyona hazırlanırken, postoperatif ı. ay içinde 

ölmüştür. Operatif mortalite, supratentorial metastatik 

kitleli 14 hasta için % 14 olarak saptanılmıştır. 1982 yı

lından sonra opere edilen 12 hastada postoperatif bir ay 

içinde ölüm yoktur. 

Preoperatif hemipar~ziSi olan 6 hastadan 2 sinde 

postoperatif iyileşme görülmüş, diğer 4 hastada hemiparezi 

postoperatif takipte devam etmiştir. Preoperatif he 

miplejisi olan, 2 hastadan 1 inde, hemipleji postoperatif 

par~ziye dönüşmüş, diğer hastada devam etmiştir. 

Postoperatif bir hastada VI. kranial sinir para l izisi 

gelişmiştir. 

Bir hastada postoperatif BOS sızıntisı olmuş ve has

tada menenjit gelişmiştir C% 7). Hasta uygun antibiotik 

ile kemoterapiye alınmış, BOS sızıntısı duraplasti yapıla

rak tedavi edilmiştir. 

Survey: 

İntrakranial metastatik kitlesi olan 18 hastadan 

14 ünün takibi yapılabilmiştir. 1989 yılında opere edilen 

ve takip süresi 21 hafta olan 1 hasta ile, takip süresi 6 

ve 9 hafta olan 2 hasta yaşamaktadır. Ortalama survey 

31.2 haftadır. Supratentorial yerleşimli metastatik 

kitlesi olan 9 hastada ortalama survey 44 haftadır. 

En uzun survey 247 hafta ile s upratentorial yerle -

L_ _________ - -- ---
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şimli folliküler tip tiroid ca metaztazlı bir hastamıza 

aittir. Primer odağı akciğer olan 7 hastadan biri S8 haf 

ta gibi en uzun surveye sahiptir. 

Y aş, cins, semptom süresi, cerrahi rezeksiyon geniş 

liği, laterizasyon, lokalizasyon, preoperatif ve postope 

ratif genel durum, metastatik kitle primer kaynağı gibi 

faktörlerin survey üzerine etkisi çoklu regresyon analiz 

yöntemi ile araştırılmış, bu faktörlerden hiç biri survey 

üzerinde anlamlı derecede etkili bulunmamıştır. Ancak, 

supratentorial yerleşimli kitlelerden primer odağı akciğer 

olan hastaların , preoperatif genel durumun daha kötü oldu 

ğu görülmüş, preoperatif genel durum v~ tümör kaynağı ara

sında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p ~ U.OS). 

D. HİPOFİZ TÜMÖRLERİ 

1980 - 1990 yılları arasında hipofiz tümörü nede

niyle 15 hasta opere edilmiştir. Bir hastanın dosyası bu 

lunamadığından değerlendirmeye alınmamıştır. Geri kalan lS 

hastada ortalama teşhis edilme yaşı 33.S yaştır. En küçük 

20, en büyük 52 yaştır. Hastaların 12 si bayan , 3 ü erkek

tir. Hipofiz tümörleri en ço k hayatın 2. ve 3. on yılında 

görülmekte, 2S-30 yaş arasında pik yapmaktadır. lS hastaya 

ait yaş dağılım grafiği grafik 9 da verilmiştir. 

Hastaların yüzdesi 
c: o 

40 

30 

~(ı --

ı o 

20-24 VA~ 

Grafik 9. Hipofiz tümörlerinin lS hastada yaşa göre da
ğılımı. 

Tanı Metodları: Hipofiz tümörü tanı s ı olan lS hasta 

nın 10 unda (% 55.7) sella spot grafisinde sellar değişik 

lik saptanılmıştır. 1984 yılından önce opere edilen 4 has -
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tada tanı; sella spot grafi ve perkütan karotid arteriogra 

fi ile konulmuştur. Anjiografi, bu hastaların birinde nor 

mal bulunmuştur. 1988 - 1990 yılları arasında opere edilen 

ll hastada tanı, sella spot grafi, BBT ve hormon laboratu 

var değ e rleri ile konulmuştur. Bu hastaların 6 sında anjio 

grafi yapılmış, 2 hastada pozitif bulgu elde edilmiştir. 

Toplam 10 hastada anjiografi yapılmış, 5 (% 50) hastada 

pozitif bulgu saptanılmıştır. Suprasellar orta der e cede 

ekstan s iyonu olan 3 hastada anjiografi normal bulunmuştur. 

ll hastaya ait BBT tetkikinin incelenmesinde, tümör 3 ha s

tada hipodens , 8 hastada hipe r den s lezyonlar olarak belir 

l e nmiştir. 

Semptomlar: 

Hipofiz tümörü nedeniyle opere edil e n 15 hastanın or 

talama s e mptom süresi 3.1 yıldır. Minimum 6 ay, mak s imum 

lO yıldır. 1984 yılından önce opere edilen 3 hasta, artmış 

intrakranial basınç, hipotalamik bası vey a invazy o n belir 

tileri ile gelmişler, dah a çok bu belirtilere a it semptom 

sürelerini vermişlerdir. Bu nedenle bu hastalara ait s ernp 

tom süreleri 6 ay - 12 ay arasında değişmekt e dir. 

En sık karşılaşılan semptomlar, baş ağrı s ı, a menore 

ve galaktore öyküsü, e l, ayak ve çenede irileşme, görm e de 

azalmadır. Hipofiz tümörlü hastalara ait s emptomlar Tablo 

XXXIU te verilmiştir. 

Tablo XXXIV . Hipofiz tümörlü 15 hastaya ait semptomlar. 

Semptomlar Vak'a sayısı 

Baş a ğrı s ı 

Galaktore öyküsü 
Sekonder amenore öyküsü 
El, ayak ve çenede irileşme 
Görmede azalma 
Diabete s insipidus öyküsü 
Kilo alma öyküsü 
Bilinç ve kişilik değişikliği (apati , 
saldırganlık, unutkanlık, huzursuzluk) 
Göb e k e trafında kıllanma 

12 
ll 

7 
5 
4 
3 
3 
3 

ı 

% 

80 
73.4 
46.7 
33.4 
26.7 
20 
20 
20 

6.7 
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Prolaktinoma nedeniyle opere edilen, 9 hastanın or

talama semptom süresi 4.8 yıldır. Bu hastalara ait semp 

tomlar Tablo XXXV de verilmiştir. 

Tablo XXXV. Prolaktinomu nedeniyle opere edilen 9 

hastaya ait semptomlar. 

Semptomlar 

Galaktore 
Sekonder amenore 
Baş ağrısı 
İnfertilite 
Oligomenore 
El ve ayakta irileşme 
Kilo alma 
Göbek bölgesinde hirşutizm 

Vak'a sayısı 

9 
7 
7 
3 
2 
ı 

ı 

ı 

% 

100 
77.8 
77.8 
33.4 
22 . 3 
11.2 
11.2 
11.2 

Growth hormon üreten adenoma nedeniyle opere edilen 

3 hastanın 2 si bayan , l i erkektir. Bayan 2 hasta da dia

betes mellitus öyküsüne sahiptir. 3 hastada el, ayak ve 

çenede irileşme, şikayetine ek olarak erkek hastada galak

tore öyküsü vardı. 

Nörolojik Muayene Bulguları: Hipofiz tümörü nedeniy 

le opere edilen 15 hastanın nörolojik muayenesinde, 3 C% 

20) hastada bilateral optik atrofi, l hastada (% 6.7) staz 

papiller , 2 hastada iuur seviyesi letarjik olarak saptan 

mıştır. 

Periferik görme alanı 13 hastada değerlendirilmiştir. 

Periferik görme alanı testi yapılamayan 2 hasta, ancak el 

haraketlerini ve 30 cm den parmak sayacak kadar görmesi a 

zalmış hastalardır. Periferik görme alanı testi; lO hasta 

da normal, ı hastada bitemporal periferik görmede daralma, 

ı hastada sağ gözde total amaroz , solda temporal alanda 

periferik görmenin daralması. Bir diğer hastada görme, sağ 
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gözde santral alanda korunmuş, solda temporal alanda ve 

nasal üst guadrantı içine alan "circumferential" görme 

kaybı saptanmıştır. 

Tümör Grade ve Stage 'i: Hipofiz tümörlerinin grade 

ve stage ' i, operasyon, sella spot grafi, angiografi ve BBT 

verilerine dayanılarak yapılmıştır. 8 hasta C% 53.7) mak 

roade noma , 7 hasta (% 46.3) mikroadenoma sahiptir. Supra

sellar ekstansiyon 8 hastada vardır. Kliniğimizde opere 

edilen hipofiz tümörlerinin grade ve stageleri Tablo 

XXXVI da verilmiştir. 

Grade 

I 

II 

III 

IV 

Tablo XXXVI. 15 hastada hipofiz tümörlerinin grade 

ve stage 'i. 

Vak'a sayısı 

4 

6 

3 

2 

Operatif Tedavi ve Sonuçları: 

St age 

o 
A 

D 

C-E 

Vak'a sayısı 

7 

3 

ı 

4 

Hipofiz tümörü nedeniyle opere edilen hastaların 5 

inde (% 33.3) transkranial, 10 unda (% 66.7) transsfenoi 

dal yollu tümöre ulaşılmıştır. Transkranial yolla opere 

edilen 5 hastadan 4 ü 1984 yılından önce opere edilen has

talardır. Bu 4 hastanın 3 ünde amaç hipofizer fonksiyon 

ların restorasyonu değil, hastaların hayatını tehdit ede n 

intrakranial ba s ıncın azaltılması, mümkün olduğu kadar 

internal dekompresyon sağlanmasıdır. Kitlenin 1 hastada 

hipatalarnusu invaze etmiş oldu~u, diğer 3 hastada da kia ~ 

matik sisterni doldurduğu ve III. ventrikülü deforme etmiş 
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olduğu saptanmıştır. Bir hastada kitleden biopsi alındı. Di

ğer 3 hastada parsiel kitle rezeksiyonu yapıldı. Transkra

nial cerrahi uygulanılan 26 yaşındaki bayan hastanın BBT 

t e t k i k i R e s i m 17 de v e r i 1 m i ş t i r • 

Resim 17. 26 yaşındaki bayan hastanın BBT tetkiki; kitle
nin forBmen monroya kadar ulaştığı, solda sellar 
yapıları destrükte ederek laterale ve yukarı in
vazyon yapan, invaziv adenoma. 

1988 yılında prolaktinoma nedeniyle transsfenoidal 

hipofizer adenektomi yapılan 24 yaşındaki bayan hastada; 

baş ağrısı, bulantı, kusma ve sağ III. kranial sinir para

lizisi gelişmesi üzerine ilk operasyondan 18 ay sonra trans

kranial yolla reopere edilmiş, kitle parsiyel eksize edil

miştir. Kitlenin posterior fossava doğru ilerlediği belir

lenmiştir (Resim 18). 

Transsfenoidal cerrahi uygulanılan 10 hastadan 7 si 

prolaktinoma nedeniyle, 3 ü growth hormon üreten adenoma 

nedeniyle opere edilmiştir. Transsfenoidal yaklaşım uygun 

vak ' alarda 1988 den sonra rutin kullanıma girmiştir. Sfeno-
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Resim ıa. 23 yaşındaki bayan hasta; transsfenoidal ve bun
dan 18 ay sonra transkranial cerrahi geçiren 
hastanın 2. operasyonundan 7.5 ay sonra çekilen 
BBT tetkiklerinde aşağı, yukarı ve laterale eks
pansiyon gösteren invaziv adenoma. 

id sinüse, transnszaı, submukozal yolla ulaşılmıştır. Has

taların postoperatif çekilen BBT tetkiklerinin incelenme

sinde; 2 hastada residü kitle saptanılmış, l hastanın BBT 

tetkiki yapılmadığından değerlendirilememiştir. 7 hastada 

adenomun total çıkarılması başarılmıştır. Bu 7 vak ' anın de 

adenomu 2 cm nin altındadır. Residü kitle saptanılan hasta

lardan birinde adenoma böyüklüğü 14 mm, diğerinde 47 mm dir. 

Gerek transsfenoidal, gerek transkranial cerrahi uy

gulanılan hastalarda postoperatif bir ay içinde ölüm yoktur. 

Sonuçlar: 

Prolaktinoma (Prolaktin üreten adenomlar): 

Prolaktin üreten adenoma nedeniyle 9 hasta opere e

dilmiştir. İki hastada transkranial cerrahi uygulanmış, 7 
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hastada transsfenoidal yolla adenektomi yapılmıştır. Pro

laktinoma nedeniyle opere edilen hastaların 4 ü mikroade

noma, 5 i makroadenomaya sahiptir. Mikroadenoma nedeniyle 

opere edilen 4 hastada da adenoma total çıkarılmıştır. 

Bir hastada preoperatif prolaktin düzeyi 500 ng/ml iken, 

postoperatif bir haftada 400 ng/ml olarak gelmiştir. Takip 

süresi kısadır. Diğer 3 hastada postoperatif prolaktin de

Qerleri 52 ng/ml altına düşmüştür. Bu 3 C% 75) hastada tam 

kür sağla nmıştı r. Tam kür sağlanan bu 3 hastada preopera

tif prolaktin orta l aması 137.2 iken, postoperatif prolak 

tin değerleri ortalaması 35.06 ng/ml dir. Mikroadenomu o

lan 4 hastanın toplu sonucu Tablo XXXVII de verilmiştir. 

Makroadenoma nedeniyle 5 hasta opere edilmiştir . İki 

hasta trans kranial yolla opere edilmiştir. 5 hastada da 

suprasellar ekstansiyon saptanılmıştır. İki hastada post

operatif prolaktin değerleri anlamlı şekilde düşmüş, ga

laktorede iyileşme olmuş ve hastalar menses görmüşlerdir . 

Bu 2 hastadan 1 inde postoperatif BBT tetkikinde residü 

kitle görüldüğünden parsiyel iyileşme olarak kabul edil

miştir. Geri kalan 3 hasta tedaviye cevap vermemiştir. 

Makroadena mlu 5 hastanın toplu sonucu Tablo XXXV III de veril

miştir. 

Prola kt inoma nedeniyle transsfenoidal cerrahi uygu

lanılan hastaların 5 inde (% 71.4) amenore - galaktore send

ro mund a düzel me görülmüştür. Tam kür 4 hastada, parsiyel 

kür 1 hastada sağlanmıştır. 

Grow th hormon üreten adenoma nedeniyle transsfenoidal 



Tablo XXXVII . Transsfenoidal cerrahi uygulanılan mikroadenomu olan 4 prolaktinomalı 
hastada c e rrahi tedavi sonuçları . 

y Preop. Postop . ~HL lümör Tümör Postop . Galaktorede Postop . takipte 
aş ~ ~ ı yıl 2 yıl gradei stagei menses iyileşme ..... g_e_be_l_i_k ___ _ 

33 78 . 4 36 35 . 2 46 I O + + 
31 61 14 18 - I O + + + 
27 272 181 230 52 I O + + + 
25 500 . 400 - - I O ? + 

PRL: Prolaktin 
Preop: Preoperatif 
Postop . : Postoperatif 

TabloXXXVIII . Makroadenomu olan prolaktinomalı 5 hastada cerrahi tedavi sonuçları . 

Preop. Postop . PRL Postop. Gal.aktorede Tümör Preop kitle 6 ay l. yıl Grade St age No Yaş PRL menses iyileşme büyüklüğü 

ı 30 3680 4067 6500/ - - II B ? 
(transkrania1) 

2 27 120 19 . 4 29 + + II A 17 mm 
3 23 601 . 8 1000/' l.OUO J - - III D- E 47 mm 
4 25 850 10001 141 + + II A 14 mm 
5 26 56 - - - - IV c 3 5 mm 

(transkranial) 

1-' 
1-' 
N 

" 
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cerrahi uygulanılan 3 hastanın mikroadenomu vardır.Adeno

ma hepsinde total çıkarılmıştır. Postoperatif growth hor 

mon değerleri 2 hastada normal sınırlarda bulunmuştur. 20 

yaşındaki erkek hastada postoperatif growth hormon çalı 

şılmamıştır. Bu hastanın preoperatif prolaktin değeri 36.8 

iken, postoperatif prolaktin değeri 26.5 ng/ml ye düşmüş 

ve galaktorede iyileşme görülmüştür. Growth hormon üreten 

adenoma nedeniyle transsfenoidal cerrahi uygulanılan 3 

hastanın sonuçları Tablo XXXIX da verilmiştir. 

Tablo XXXIX. Growth hormon üreten, adenoma nedeniyle 

transsfenoidal cerrahi uygulanan 3 hasta -

nın sonuçları. 

No Yaş Cins Preop PRL Preop.GH Postop.PRL Postop.GH 

ı 20 E 36.8 34 26.5 
2 55 K 5.6 36 10.2 3.2 
3 62 K 6.8 30 3.1 

7 prolaktinoma ve 3 growth hormon üreten adenom ol

mak üzere transsfenoidal cerrahi uygulanılan 10 hastadan 

7 s i n d e re m i s yon C% 70) , b ir i n d e par s i y e 1 re m i s y o n C% 1 O ) , 

1 hasta da C% 10) tedaviye cevap vermemiştir. Mikroadenamlu 

bir hastanın takip süresi kısa olduğundan bu hasta hakkın 

da bir yorum yapılmamıştır. 

E. DİGER SUPRATENTORİAL KiTLELER 

a. Vasküler Orijinli Tümörler: 

Serimizde supratentorial yerleşimli hemanjioblastoma 

histopatolojik tanısı alan l hasta vardır. Ha s ta 56 yaşında, 

erkek hastadır. Sağ temporal fos s ada yerleşimli kitle total 

çıkarılmıştır. Hasta 36 aylık takipte yaşamaktadır. Sol hemi -
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parezisi mevcuttur. 

Sol retroorbital yerleşimli kitle nedeniyle opere 

edilen ve vasküler hamartoma histopatolojik tanısı alan 

56 yaşında bir kadın hastamız vardır. ~itle total çıkarıl

mıştır. Hasta 22.5 aylık takip süresinde iyi durumdadır. 

b. Malformatif Tümörler: 

~raniofarinjioma: Serimizde 3 hasta kraniofarin

jioma histopatolojik tanısı almıştır. İki hasta erkek, 

ikisi de 12 yaşındadır. Diğer hasta 19 yaşında kız hastadır. 

Erkek hastalardan biri 1985 yılında başka bir klinikte ilk operasyonu 

yapılmıştır. İlk operasyonundan 40 ay sonra kliniğimizde 

reopere edilmiştir. Hasta reDperasyonundan sonra 24.5 ay

lık takipte yaşamaktadır, ancak genel durumu çok kötüdür. 

19 yaşındaki kız hasta postoperatif bir ay içinde 

ölmüştür. 

c. Malign Mezankimal Tümör: 

Supratentorial yerleşimli malign mezankimal tümö

rü olan ' 5 yaşında erkek hasta opere edilmiştir. Sol tem

poral fossa yerleşimli kitle subtotalçıkarılmıştır.Hastanın 

takibi yapılamamıştır. 

d. Orbital ~itleler: 

İntraorbital kitle nedeniyle 3 hasta opere edil

miştir. Bu hastalar sıra ile: 

ı. 6 yaşında erkek çocuk: Malign mezankimal tümör, 

kitle subtotal çıkarılmıştır. Hasta 10 yıllık takipte yaşıyor. 

Bilateral görme kaybı var. 

2. 38 yaşında erkek hasta, dermoid tümör, kitle sub

totalçıkarılmıştır. 14.5 aylık takip süresinde iyi durumdadır. 

3. 56 yaşında bayan hasta; lipom, total çıkarılmıştır. 
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59 a yl ık takipte iyi durumdadır. Drbita dış duvarını tu

tan ve intraorbital ekspansiyon gösteren kitle nedeniy

le 2 hasta opere edilmiştir. 

- 65 yaşında erkek hasta; alveoler rhabtomyosarkoma 

histopatolojik tanısı almış, hastanın takibi yapılamamış

tır. 

- 64 yaşında erkek hasta; epidermoid karsinoma his

topatolojik tanısı almış, hasta bir yıl yaşamıştır. 

Ayrıca 1981 yılında opere edilen 66 vaşındaki erkek 

hastada, sol frontal lob yerleşimli kitle total çıkarıl

mıştır. Histopatolojik olarak malign tümör (tip tayini ya

pılamadı) tanısı almıştır~ Hastanın takibi yapılamamıştır. 

e. Trigeminal schwannoma histopatolojik tanısı alan 

35 yaşında kadın hastamız vardır. Ancak hastanın takibi 

yapılamamıştır. 



V. T A R T I Ş M A V E 5 O N U Ç L A R 

A. İNTRAKRANİAL KİTLELERİN SINIFLANDIRILMASI, 

LDKALİZASYON VE YAŞ DAGILIMI 

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan epidemi

yolojik çalışmada; 1973-1974 yıllarında 17.000 yeni primer 

beyin tümörü, 17.400 sekonder intrakranial neoplazm sap

tanmıştır. Yıllık tümör insidansı primer beyin tümörlerin

de 100.000 de 8.2, sekonder beyin tümörlerinde 8.3 olarak 

saptanmıştır. İntrakranial kitle insidansı toplam 100.000 

populasyonda 16.7 olarak bildirildi (26). 

Yine Amerika Birleşik Devletlerinde 1984 yılında 

saptanılan 870.000 yeni kanser vak 1 asından 12.000 i malign 

primer beyin tümörleri olduğu bildirildi (145). 

Türkiye 1 de yapılan örnekleme bir çalışmada 1970-1975 

yılları arasında poliklinik hizmeti verilen 22.000 hastada 

intrakranial kitle insidansı % 3.4 oranında bulunmuştur 

(146). 

Çocuklarda lösemilerden sonra, ikinci sıklıkta görü

len malignensi, santral sinir sistemi tümörleridir (19). 

Serimizde 1979-1990 yılları arasında 10.285 hastaya 

poliklinik hizmeti verilmiş ve intrakranial kitle insidan

sı % 1.49 oranında bulunmuştur. 
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En sık görülen beyin tümörleri glioblastoma multi

forme ve astrositomadır (25,5l).An aplastik astrositoma ve 

glioblastoma multiformenin intrakranial kitle içindeki 

oranı % 30.5 oranında bildirilmiştir (51). Serimizde a

naplastik astrositoma ve glioblastoma multiforme meninji 

omlardan sonra ikinci sıklıkta ve % 19.35 oranındadır. 

Serimizdeki 155 intrakranial kitlenin diğer serilerle kar -

şılaştırılması Tablo XL da verilmiştir (7,52). 

Serimizde meninjioma ve metastatik kitle oranlarının 

diğer serilere göre daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 

Bunun hasta sayımızın azlığı yanında, çalışmamıza histolo 

jik olarak neoplazm tanısı alan hastaların alınmasına ve 

diğer yer kaplayan lezyonların hariç bırakılmasına bağlı 

olabilir. Ayrıca ırk, çevre, kültür farklılakları önemli 

rol oynamaktadır. 

Çocukluk çağında en sık görülen intrakranial tümör

lerin astrositomlar ve medulloblastomlar olduğu bilinmek

tedir (19,20,23). Astrositoma çocukluk çağı tümörlerinin 

% 28 (19), % 37 (23) sini, malign astrositoma ve glioblas

tom multiforme % 9 (19) unu oluşturmaktadır. 

18 yaş ve altında 25 hastamız vardır. Bir hasta sup

ratentorial ve infratentorial yerleşimli kitle nedeni ile 

iki ayrı operasyon geçirmiştir. Astrositoma % 25.9 , yük 

sek grade 'li astrositoma% 15.38 oranındadır. Malign tü 

mörlü çocuklarda yük sek grade 'li astrositoma% ll olarak 

bildirilmiştir (23). 

Medulloblastoma, çocukluk çağında görülen intrakra

nial tümörlerin% 25 (19), % 23 (23) ve% 20 (147) sini 

oluşturmaktadır ve ikinci sıklıktadır. Serimizde medullo-



Tablo XL . Kliniğimizde görülen intrakranial kitlelerin diğer serilerle karşılaştırılması. 

CUSHII~G(l932) SLDDF(l964) ZULCH (1974) WEN- QING(l982) BİZİM 
(ABD) (ABD) (B.Almanlla ) (Çin) SERİMiZ 

No % No % No % No % No % 

Neuroepitelial tümörler 874 43.2 3695 49.52 3389 43.41 9623 42.85 62 40.00 

Meninjioma 271 13.4 1493 20.01 1351 17.2 3724 16.58 37 23.87 

Sinir kılıfı tümörleri 176 8.7 617 8.27 530 6.8 2133 9.50 6 3.87 

Hipofiz adenamları 360 17.8 756 10.13 530 6.8 2137 9.52 16 Hl.32 

Konjenital tümörler 113 5.6 297 3.98 333 4.3 1900 8.46 6 3.87 

Vasküler tümörler 41 2.0 363 4.86 267 3.4 858 3.82 4 2.58 f-" 

(vasküler tümör, mal-
f-" 
CP 

formasyon) ı 

Sekonder tümör 85 4.2 - - 470 6.1 1526 6.8 19 12.25 
(direkt yayılma, me-
tastaz) 

Diğer 103 5.1 241 32 3 967 12.4 556 2.48 5 3.22 

T O P L A fvl 2023 - 7462 - 7837 - 22457 - 155 

ABD: Amerika Birleşik Devletleri . 
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bıastoma çocukluk çağı intrakranial tümörlerinin % 19.23 

ünü oluşturmuştur ve ikinci sıklıktadır. 

Kliniğimizde opere edilen 154 hastanın 86 sı erkek, 

68 i kadındır. Erkek/kadın oranı 1.26/1 dir. Literatürde

ki serilerde bu oranın erkek lehine fazla olduğu görülmek

tedir. Walker erkek/kadın oranını 1.09/1 (26), Mahaley 

ve ark. 1/1 (51), Zülch 1.25/1 ' (7) oranında bildirdiler. 

Çocukluk çağında erkek/kız oranı 1.3/1 (19) olarak, 

1.19/1 (20) bildirildi. Serimizde 18 yaş ve altındaki ço

cukların 17 si bayan, 8 i erkektir. Serimizde çocukluk ça

ğı tümörleri kızlarda fazla görülmüştür. 

S O N U Ç 

ı. Serimizde meninjioma ve metastatik kitle sıklığı, 

bildirilen serilerden genelde yüks ek bulunmuştur. 

2. Kitl elerin yaş, cins ve lokalizasyon dağılımı li 

teratüre uygunluk göstermektedir. 

3 . En sık görülen beyin tümörleri, nöroepitelial tü 

mörler ve m eninjiomlardır. 

2. İNFRATENTORİAL TÜMÖRLER 

a. Serebellar Astrositoma ve Posterior Fossa 

Glial Tümörleri: 

Posterior fossa astrositik tümörlerinin çocuk

larda daha fazla görüldüğü bilinmektedir (19,23). Serebel

lar astrositomlar posterior fossa kitlelerinin% 30-38 ini 

oluşturmaktadır (20, 21). En fazla hayatın ilk 10 yılı için

de geliştiği bildirilmiştir (19). 
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~liniğimizde opere edilen hastaların 6 sı C% 60) 13 

yaş ve altındadır (Grafik 1). Serebellar astrositik tümör

ler, posterior fossa kitlelerinin % 30.30 unu oluşturmak 

tadır. 

Benign serebellar astrositomların % 85 oranında kis

tik, % 15 oranında diffüz olduğu bildirilmiştir (24,27). 

~liniğimizde opere edilen benign astrositomlu 6 hastanın 

4 ünde C% 66.7) kitle kistik yapıdadır. 

Çocukluk çağında anaplastik astrositoma ve glioblas

toma multiforme oluşumunun nadir olduğu bildirilmiştir (19, 

23,33,148). Bu tümörler, çocukluk çağı primer tümörlerinin 

% 1-9 unu oluşturmaktadır (19,23). Kliniğimizde opere edi

len 12 yaş altındaki 6 çocuktan 2 si (% 33.4) astrositoma 

grade III-IV histopatolojik tanısı almıştır. Bu oran bildi

rilen serilere göre yüksektir. Ancak hasta sayısının az ol

masını göz önüne almak gerekmektedir. 

37 yaşındaki bayan hasta, astrositoma grade III-IV 

histopatolojik tanı almıştır. · Hasta 35 aylık takipte iyi 

durumdadır. Sternberg ve ark. 10 serebellar malign astro

sitoma vak ' asından 2 sinin 41 yaş ve üstünde olduğunu ve 

serebellumda yerleşen malign astrositik tümörlerin farklı 

biyolojik davranış gösterdiğini bildirdiler (148). Bunun 

yanında nadir vak'a bildirimleri vardır (24,30). 

65 yaşındaki erkek hastamızda malign oligodendrogli-

oma saptanmıştır. Oligodendrogliomların % 60-80 inin 

supratentorial yerleşimli olduğu bilinmektedir (69). Oli

godendrogliomların astrositik komponentler ihtiva etmekte 

ve glioblastoma yakın bir yapı se rgilemektedir (24). Hasta 

postoperatif kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı 

olarak ölmüştür. Kliniğimizde opere edilen 10 hastadan 
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4 ünde C% 40) kitle malign karakterdedir. Bu bildirilen 

serilerdeki malign kitle oranının çok üstündedir. 

Kistik serebellar astrositomlarda 5 yıllık survey 

% 91-100 arasında olduğu bildirilmiştir (23,28). Bu oran 

(diffüz ve kistik astrositoma dahil), total cerrahi uygu

lanılan hastalarda % 82 (rekürrensler hariç tutulmuştur), 

subtotal cerrahi uygulanılan hastalarda % 36 olarak bimiril 

. miştir (28). Bunun yanında,serebellar benign astrositom

larda, 5 yıllık tahmini surveyin, % 58 olduğu bildirilmiştir 

(ı 9) • 

_Serimizde kistik astrositomlu 4 hasta vardır. Bir 

hastada subtotal cerrahi rezeksiyon, 3 ünde (% 75) total 

cerrahi rezaksiyon uygulanmıştır. Subtotal cerrahi rezek

siyon uygulanılan hasta 8.4 aylık survey göstermiştir. Di

ğer 3 hasta yaşamaktadır. 

Serebellar astrosi torna grade I-II histopatolojik tanısı 

alan 5 hastanın ortalama takip süresi 50.9 aydır. 5 has-

tadan 4 ü yaşamaktadır. Ancak takibi yapılamayan bir has

tanın da öldüğü düşünülmektedir (postoperatif lO ay sonra 

spinal metastaz saptanıldı). Üç yıllık survey % 66.7, total 

cerrahi rezeksiyon uygulanan hastalarda % 100 dür. 

Astrositoma grade III-IV ve malign oligodendroglioma 

nedeniyle opere edilen 4 hastadan 2 si yaşamaktadır. Bu iki 

hastanın takip süreleri sıra ile 35 ve 18 aydır. 

Sağ frontal lob yerleşimli kitle nedeniyle 18.5.1987 ta 

rihinde opere edilen bir hastamızda, 31 ay sonra sağ serebel 

lar yerleşimli i kinci bir kitle saptanmıştır. Hasta opere edi

lerek kitle çıkarılmıştır. Frontal lob yerleşimli kitle astro

sitoma grade I, serebellar yerleşimli kitle astrositoma grade 

III-IV histopatolojik tanısı almıştır. Hasta ilk operasyondan 

s o n ra 28 gü n radyoterapi almıştır. Ancak hastanın ne kadar rad' lık tedavi 
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aldı~ı bilinmemektedir. Supratentorial dDşDk gradeli astrositomlarda 

genelde total doz 5.000 - 5.500 rad olarak, 180 fraksiyone 

doz halinde ve haftada 5 fraksiyonu geçmeyecek şekilde ve 

rilmektedir (149). Hastada radyasyon tedavisinden sonra 

erken dönemde, beyin ödemi, diare , hipertermi gibi, rad 

yoterapinin erken komplikasyonları görülmüştür. Hastanın 

postoperatif ta k iplerinde
1 

preoperatif olan grand mal tipi 

epileptik nöbetleri devam etmiştir. 1989 yılı ilk 6 ayın 

da, epilepti k nöbetlerinde artma görülmüş, difenilhidantoine 

ek olarak mali~sin (100 mg/gün) verilmiştir. Hastanın 

25.5.1989 tarihinde status epileptikus tipi nöbeti olmuş, 

hasta kliniğimizde tedavi edilmiştir. Hastada nörolojik 

defisit ve göz dibinde staz papiller bulgusu saptanmamış

tır. 31.5.1989 tarihli BBT tetkikinde (Resim 19) sağ frontalde 

geçirilmiş operasyona bağlı hipodens alandan başka intra 

kranial bir patoloji saptanmamıçtır. ---

Re s i m l 9 • 3 ı. 5. ı 9 89 tar i h 1 i B BT te k k i k i ; posteri or fo s sa 
da patolojik bulgu saptanılmadı. 
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Hasta 1989 aralık ayının son haftasında diplopi ve 

bir ayda 4 def a grand mal tipi nöbe t ge çirm e se mptomu ile 

gelmiş, y a pılan nörolojik muayenede; II I - IV. der ece de staz 

papiller, sa ğ VI. kr ania l si n ir felci ve. sağda serebellar 

s endrom bulgular ı sapta nılm ıştır. 29.12.1989 tarihinde ya 

pılan BBT te.tkikind e sağ serebellar he misferde ileri de 

recede kontrast madd e tutan k itle sapta nılın ış tır. Hasta 

9.1.1990 tarihinde opere edilere k k itle total çıkarılmış 

tır. Spe s men astrositoma grade III - IV olarak ra por edil 

mi ş tir. İl k op eras yonundan 31 a y so nr a , uzak mes a fede, 

mal ig n tr a nsformasyon gösteren k it l e tespit edilmiştir 

(R e s i m 2U ) . 

Resi m 20. Hastanın ilk op e ras yonu nd an 31 a y sonra 
sağ s erebellar h e misfer y erleşimli, kont 
rast madde tutan astrosi tom a , grade III -
I V. 
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Posterior fossa eksplorasyonundan 2.5 ay sonra kit

le lokal rekürrens göstermiş, ancak hastanın genel duru

mu iyi olmadığı için opere edilmemiştir. 

Bu hastada, ilk operasyonundan 31 ay sonra uzak me

safede malign değişim gösteren, ikinci bir kitle gelişimi 

olasılıkları gözden geçirilmiştir. Bunlar; kitlelerin mul

tifokal büyümesi veya primer kitlenin invazyonu, rajyote

rapi ve disseminasyondur. 

~itlenin Multif okal Büyümesi: 

Russel ve Rubinstein'e göre multifokal büyüme genel

likle kısa mesafelerde olmaktadır. Farklı alanlarda bir

den fazla kitle gelişimini "Multiplicity'' olarak tanımla

maktadırlar. Birden fazla "Mult iplicity " kitlesi olan bir 

hasta bildirdiler. Serebellar astrositomu olan 26 yaşınd~ 

ki erkek hasta, 7 yıl yaşadıktan sonra ölmüş ve yapılan 

otopsisinde frontal lobta malign astrositoma saptanılmış

tır. Ayrıca 173 glioblastoma ve anaplastik astrositomlu 

hastanın 4 ünde (% 2.3) farklı lobları, hatta hemisferle

ri tutan multifok al yerleşimli kitle bildirdiler (24). 

Bernard ve Geddes 241 glioma vak'asının otopsi çalışmasın

da: % 7.5 oranında birden fazla yerleşimi olan kitle sap

tadılar (150). ~liniğimizde 1990 yılından sonra opere edil 

diği için bu çalışmaya alınmayan 10 yaşındaki kız çocukta 

her iki serebellar hemisferi tutan ve medullablastoma his

topatolojik tanısı alan iki ayrı kitle simultane tespit 

edilmiştir. Ayrıca 64 yaşındaki erkek hastada her iki fron 

tal lobu tutan multisentrik kitle saptanmıştır (Resim 9). 

Laws ve ark . düşük gradeli astrositomu olan 461 

hastadan 79 unda rekürrens kitle saptadılar. Rekür

rens gösteren hastaların % 49 unun anaplastik ast-
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rositoma ve glioblastoma multiformeye dönüşüm gösterdiği

ni bildirdiler. Bunu, primer tümör biopsisindeki yanlışlı

ğa veya malign transformasyona bağladılar (68). 

Burger ve ark. ll hastanın BBT ve postmortem çalış

malarında; tümör hücrelerinin dağılımını, BBT tetkikinde 

değerlendirilemeyeceğini bildirmiştir (89). Burger ve ark. 

nın ayrı bir çalışmasında rekürrens kitlesi olan 13 hasta

nın 5 inde postmortem beyin sapı invasyonu saptadılar 

(87). Onda ve ark. glioblastoma nedeniyle ölen 14 hasta

nın postmortem çalışmasında, 7 hastanın hafif derecede B05 

disseminasyonu, ancak yaygın şekilde invasyon gösterdiği

ni, diğer 7 hastanın hafif derecede invazyon, ancak yaygın 

B05 disseminasyonu gösterdiğini bildirdiler. İnvasyon gös

teren hastaların hiç birinde kaudal ilerleyen ortabeyin 

invasyonu saptamadılar (151). 

Hastanın kliniği, beyin sapı tutulumu ile korelas

yon göstermemektedir. Bu nedenle invasyon ve multisentrik 

büyüme olasılığı, düşük görülmektedir. 

Radyoterapi: 

Rubinstein ve ark. (1984) 201 meninjioma vak

asında; 43 C% 21.4) hastanın daha önce radyoterapi tedavisi 

aldığını bildirdiler. 43 hastadan 41 i,erken çocukluk çağ

larında,skalp fungal enfeksiyonu nedeniyle,düşük doz (ge-

nellikle 850 rad) radyoterapi görmüşlerdir. Mul-

tisentrik kitle oluşumu, radyasyon alan hastalarda % 4.6 

iken, radyasyon almayan hastalarda % 0.6 olarak saptanmış-

tır (152). Tıberin ve ark. (1984) eıkut lenfositik 

lösemi için düşük doz radyasyon uygulanılan 8 yaşındaki 

kız çocukta, 6.5 yıl sonra meningeal orijinli sarkoma ge

liştiğini yayınladılar (153). Mass ve ark. (1984) 5 yaş 
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altındaki 3 çocuktan 1 inde yüksek doz radyasyon (8000 

rad), diğer 2 sinde düşük doz radyasyondan ( '-.. 4500 rad) 

sonra gelişen 3 meninjioma vak'ası ve literatürde pediat

rik yaş grubunda radyasyona bağlı gelişen 3 meninjioma 

vak'ası bulduklarını bildirdiler (154). Bunun yanında 

Partington ve Davis (1990) hipofiz adenomu nedeniyle, yük

sek doz radyasyon verilen 25 yaşındaki erkek hastada, 9 yıl 

sonra meninjioma geliştiğini ve literatürde hipofiz adeno

mu nedeniyle yüksek doz radyoterapi almış 3 hastada,l5-20 

yıl sonra gelişen meninjioma vak'alarının bulunduğunu bil

dirdiler(l55). Radyasyona bağlı meninjioma gelişimi genel

likle düşük doz radyoterapiye bağlıdır (152-154). Fontane 

ve ark. (1985) akut lenfositik lösemi nedeniyle 1 düşük doz 

(2400 rad) radyoterapi alan 3 çocukta, 72-77 ay sonra sup

ratentorial multifokal anaplastik astrositoma cı hastada) 

ve glioblastoma multiforme (2 hastada) geliştiğini yayını~ 

dılar (155). 

Raffel ve ark. (1985) akut lenfositik lösemi nede

niyle düşük doz (2400 rad) radyasyon alan 13 yaşındaki kız 

çocukta, 7 yıl sonra serebellar hemisferde glioblastoma 

geliştiğini bildirdi (157). Ushio ve ark. (1987) 6 yaşın

daki kız çocukta, yüksek doz radyoterapiye (5460 CGy) bağ

lı, 5 yıl aradan sonra, glioblastoma,geliştiğini yayınladı

lar (158). 

Literatürde radyoterapi tedavisine bağlı olarak ge

lişen 37 glioma vak ' ası bildirilmiştir. 32 glioma malign

dir. Bu hastaların ortalama teşhis edilme yaşı 24 yaştır. 

24 hasta (% 65) 18 yaş altında, çeşitli nedenlerle kranial 

radyasyon almış hastalardır. Latent periyod 18 yaş altında

ki 24 hastada ortalama 8.34 yıldır (77,157,158). 37 vak'a

da primer tümör, 1 vak'a hariç, glioma değildir. Sadece 
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Shapiro ve ark. ( 1989) bildirdiği 7 vak'adan biri, optik 

glioma nedeniyle radyoterapi tedavisi görmüştür (77). Bu 

nedenle, bizim hastamızda primer patoloji astrositoma ol

dugundan , 2. kitle gelişimini sadece radyoterapiye bağla

mak , yetersiz bir açıklama olacaktır. 

Disseminasyon: 

En sık BOS disseminasyonu yapan tümörün medulloblastoma olduğu bi

linmekter. Medulloblastomların % 29-66.7 oranında (37, 

159) BOS disseminasyonu yaptığı bildirilmiştir. Civitello 

ve ark. düşük gradeli gliomu olan 18 yaş altındaki 162 

hastadan 1 6 sında C% 3.7) (5 i astrositoma) leptomeningeal 

riisseminasyona bağlı sekonder kitle geliştiğini bildirdi. 

Ortalama latent ,periyod 2.4 yıldır. Metastatik kitle 1 has

tada serebellumda idi. Ayrıca literatürde bildirilen vak

aları özetlemişlerdir. Literatürde bildirilen 10 vak'adan 

3 ü serebellar yerleşimlidir (160). Onda ve ark. yaygın 

BOS disseminasyonu yapan 7 glioblastomlu hastada, disse

minasyonun en fazla bazal sisternlerde olduğunu, leptome

ningeal metastazın en fazla serebellum tabanında ve spinal 

kord çevresinde geliştiğini, masif hücre proliferasyonunun 

sisterna magna ve serebellar vallekulada olduğunu bildir

diler (151). 

Bu bilgiler ışığında bizim hastamızda BOS disseminas

yonu düşünülmektedir. Buna ek olarak radyoterapi tedavisi 

sırasında posterior fossanın düşük doz radyasyon alması , 

dissemine astrositoma hücrelerinin malign transformasyonu

na neden olmuştur. Latent peryod 31 aydır. Bu hastada ayrı

ca sağ serebellar hemisferdeki kitle, total çıkarıldıktan 

sonra lokal rekürren göstermiştir. 

Serebellar astrositoma grade I olan bir hastada tora-
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kal 12 seviyesinde metastaz saptanmıştır. Tanı, myelog

rafi ile konulmuştur (% 10). 

SONUÇ: 

1. Posterior fossa yerleşimli malign glioma oranı, 

diğer serilere göre yüksek bulunmuştur. 

2. Serebellar astrositomlar, ilk 10 yaşta en fazla 

bildirilmesine rağmen, bizim serimizde en fazla 5-13 yaş 

arasında görülmüştür. 

3. Bir hastamızda (% 10) spinal metastaz gelişmiştir. 

4. BBT tetkikinin yaygın kullanımı ile yaşayan hasta 

sayısında artma görülmektedir. 

5. Bir hastada BDS disseminasyom.ına- ve radyoterapiye 

bağlı, serebellar glioblastoma gelişmiştir. 

6. Hastalar; semptomlar, semptom süreleri, operatif 

tedavi sonuçları ve survey yönünden literatüre uygunluk 

gösterm2ktedir. 

b. Medulloblastomlar: 

Medulloblastomlar çocukluk çağı malign tümörüdür. 

Ancak, genç erişkinlerde ve orta yaşlarda da görülmektedir. 

Quest ve ark. bildirdiği 118 hastadan 90 nı (% 76.3) 16 

yaş ve altında, 28 i (% 23.7) 16 yaş ve 42 yaşları arasın

dadır (36). Hubbard ve ark. yaşları 16-58 arasında değişen 

34 vak'a yayınlamışlardır (159). Ancak 50 yaş ve üstünde 

medulloblastoma görülmesi çok nadirdir. Kepes ve ark. 73 

yaşında bir vak'a bildirdiler (161). Yetişkinlerde görülen 

medulloblastomlarda, nöroblast ve glial seriye diferansias

yon saptanmJ- ştır ·· C 159,161). 

Kliniğimizde opere edilen hastaların yaş dağılımı 

ufak farklılıklar dışında literatüre uygunluk göstermekte-
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dir. 16 yaş ve altında 5 hasta (% 71.42) vardır. Geri 

kalan 2 hastadan biri 23 yaşında, diğeri 54 yaşındadır. 

Medulloblastomların hayatın ilk on yılında en fazla görül

düğü bildirilmiştir (34- 36). Serimizde lO yaş ve altında sa

dece iki hastamız vardır. Bu, hasta sayısının azlığına ve 

hastanemizin sadece çocuk hastanesi olmamasına bağlıdır. 

Kitlelerin çocukluk çağında en fazla vermiste lokalize ol

duğu bildirilmiştir. Park ve ark. vermis lokalizasyonunu 

% 93 oranında bildirdiler (35). Hubbard ve ark. yetişkinler-

de vermis tutulumunu (% 38.23), paravermian ve serebellar 

hemisfer lokalizasyonunu (% 61.74) olarak bildirdiler (159). 

Bizim hastalarımızda 16 yaş ve altında 5 hastadan 4 ünde 

vermis tutulumu C% 80) vardır. 16 yaşındaki bir hastada ve 

yaşları 23 ve 54 olan iki hastada paravermian ve serebel

lar hemisfer tutulumu vardır. 

Medulloblastoma nedeniyle opere edilen 7 hastanın 

4 ünde (% 57.14) gross olarak kitle total çıkarılmıştır. 

Geri kalan 3 hastada subtotal cerrahi rezeksiyon uygulan

mıştır. 4 hastada tümörün, IV. ventrikül invasyonu yaptı

ğı, bir hastada serebellar hemisferden, tentorial açıklığa 

doğru ekspansiyon yaptığı görülmüştür. Literatürde gross 

olarak total cerrahi rezeksiyon oranı % 50 den % 55.6 ya 

kadar değişmektedir (37,38). 

Postoperatif ı. ay içinde bir hasta ölmüştür. Bu 

hasta, 1983 yılında herniasyon bulgularının gelişmesi üze

rine acil operasyona alınan 6 yaşındaki kız çocuktur. Has

ta, postoperatif gelişen menenjite bağlı olarak ölmüştür. 

Mortalite oranı % 14.2 dir. Operatif mortalite son seriler

de% 5.8 den% 24 e kadar değişmektedir (159,162). 
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Medulloblastoma histopatolojik tanısı alan hastalardan 

birinin takibi yapılamamış, 1 hastamızda takip süresi çok 

kısa olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Geri kalan 

5 hastada ortalama survey 33.427 hafta (6.68 ay) olarak 

gerçekleşmiştir. Bu, literatürde bildirilen serilere göre 

çok düşüktür. Literatürde,Bailey ve Cushing ' ten başlaya

rak 1983 yılında Berger ve ark. larının serisine kadar 

bildirilen 4 seride ortalama survey 7.6 aydan 47.3 aya 

kadar değişmektedir. Son serilerde ortalama survey cerra 

hi ve radyoterapi tedavisi gören hastalarda 25-56 ay olarak 

bildirilmiştir (34,162). Hiç bir hastamız Collins kuralın

da belirtilen "Risk Periyodu" nu geçmemiştir. 

Postoperatif 3 hastada menenjit gelişmiştir. İki 

hasta menenjit komplikasyonuna bağlı olarak ölmüştür. Bu 

hastalardan biri postoperatif 1 ay, diğeri postoperatif 

2 ay sonra ölmüştür. 

ll yaşındaki erkek hastada postoperatif 8 ay sonra 

lokal rekürrens gelişmiştir. Ancak hastanın ailesi operas

yonu kabul etmemiştir . Quest ve ark. rekürrsns için risk 

peri yodudönemine kadar 99 hastadan 60 ının öldüğünü, risk 

periyodunda? hastanın rekürrensi olduğunu ve 10 hastanın 

bu dönemi aştığını bildirdiler (J6). 

23 yaşında erkek hastamızda operasyondan ll ay sonra 

paraparezi gelişmesi üzerine myelografi yapılmış, torakal 

7-8 düzeyinde total blok saptanmıştır. Bu nedenle hasta 

opere edilmiş , medulloblastomun metastaz yaptığı saptan

mıştır (% 14.2). Literatürde spinal metastaz oranı medul

loblastomlar için % 12.5 den % 43 e kadar değişmektedir 

(35,163,164 ) . 
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SONUÇ 

1. Medulloblastomlu hastalar serimizde en kötü prog

nozu gösteren grubu oluşturmuştur. 

2. Survey bildirilen serilere göre düşük bulunmuştur. 

3. Medulloblastomlu hastalar en fazla postoperatif me-

nenjit gelişen grubu oluşturmuş, 2 hasta menenjit komp-
likasyonuna bağlı olarak ölmüştür. 

4. Spinal metastaz 1 hastada (% 14) gelişmiştir. 

5. Medulloblastomlu hastalar yaş, cins, semptom süre

si, kitle lokalizasyonu yönünden literatüre uygunluk göster

mektedir. 

c. Pontoserebellar Köşe Tümörleri: 

Pontoserebellar köşe yerleşimli schwannomalar, tüm 

intrakranial kitlelerin % 3.6-9.5 ini, pontoserebellar kö

şe yerleşimli kitlelerin % 81-95 ini oluşturmaktadır (26 , 

39,40,41,51,52). 

Serimizde pontoserebellar köşe yerleşimli kitlesi olan 8 ha~ 

ta opere edilmiştir. 5 ha sta , schwannoma histopatolojik tanı

sı almıştır. Schwannomalar; pontoserebellar köşe tümörle

rinin % 62.5 ini oluşturmaktadır. Bir hastamız orta fossa 

yerleşimli kitle nedeniyle opere edilmiş, schwannoma tanısı almış

tir. Schwannoma histopatolojik tanısı alan 6 hasta tüm 

intrakranial kitlelerin % 3.87 sini oluşturmaktadır. 

Schwannomaların kadınlarda daha fazla görüldüğünü 

bildiren yayınlar yanında, erkeklerde daha fazla görüldü

ğünü bildiren yayınlar da vardır. Zülch serisinde kadın/ 

erkek oranı, ı 0.86 (7) olrak bildirilmesine rağmen, Wen-

Quing'in bildirdiği seride erkek/kadın oranı 1.38/1 

(52), Walker ' ın bildirdiği seride erkek/kadın oranı, 

2.13/1 (26) dir. Bunun yanında bildirilen son literatürler

de kadın hastalar erkeklere göre fazladır (39,53-55). 
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Kliniğimizde opere edilen 6 hastanın 4 ü kadın, 2 si er

kektir. 

Pontoserebellar köşe yerleşimli schwannoma ~ 

cerrahi~inde,fasial ve işitme fonksiyonlarının korunması 

önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu konuda son 

10 yılda mikrocerrahinin kullanımı, fasial sinir ve işit

me fonksiyonlarının korunma oranını yükseltmiştir. Akus

tik schwannomaların büyüklüğü, fasial ve işitme fonksi

yonlarının korunması ile yakın korelasyon göstermektedir. 

Harner, 2 cm den küçük schwannomlarda/operasyon so

nu tüm sinirlerin intakt kaldığını bildirmiştir. Büyüklü

ğü 2-4 cm olan tümörlerde, fasial sinirin % 86 oranında, 

4 cm den büyük tümörlerde % 36 oranında korunduğunu bildir

miştir. Ayrıca vak'aların% 58 inde trigeminal sinir 

tutulumunu, % 69 unda kitlenin beyin sapı ile komşuluk 

kurduğunu saptamı~tır ( 62). 

Shiobara ve ark. 3 cm ve büyük tümörlerde, total 

cerrahi rezeksiyon oranı % 75, 3 cm den küçük tümörlerde 

% 98 olarak bildirdiler (39). 

Titullio ve ark. en iyi ba~arılı sonucu ,2 cm den kü

çük schwannomlarda elde ettiklerini, bu grup tümörlerde 

hiç bir hastada postoperatif kamplikasyon gelişmediğini 

bildirdiler. Orta büyüklükteki tümörlerde, kitlelerin % 

93 oranında total, fasial sinir korunmasının % 79, 4 cm 

den büyük tümörlerde, fasial sinir korunmasını % 42, oldu

ğunu bildirdiler. Ayrıca transmeatal suboksipital kraniek

tomide, total kitle çıkarma oranını % 91, fasial sinir ko

ruma oranını % 59 olarak, translabirintin, kranial orta 

fossa, transsigmoidal gibi otolaringolojik yaklaşımlarda, 

total cerrahi rezeksiyonu % 71 oranında bildirdiler v e 
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pontoserebellar köşe tümörlerinde suboksipital yaklaşımın 

üstün olduğunu işaret ettiler (45). 

Ayrıca Harner ve Ebersold, posterior kranial fossa 

yaklaşımının, operatif sahanın daha geniş, tümör büyüklü

ğüne bağlı olmaksızın sonucun daha iyi, kanama kontrolü

nün daha kolay olduğunu bildirdiler (62). 

Tador ve Nedzelski, 2.5 cm den büyük schwannomların/ 

koklear sinirde distorsiyon ve incelmeye neden olduğunu, 

preoperatif iyi duyan hastalarda bile koklear siniri koru 

manın çok küçük bir olasılık olduğunu bildirdiler. İyi du

yan ve tümör büyüklüğü 2.5 cm yi geçmeyen hastalarda, trans

labirintin yaklaşımla,işitmeyi% 84.2 oranında korudukla

rını yayınladılar (57). 

Sugita ve Kobayashi, 3 cm den büyük tümörü olan 65 

hastadan birinin postoperatif öldüğünü, % 31 inde hafif, 

% 42 sinde orta, % 22 sinde de ileri derecede fasial sinir 

paralizisi olduğunu , sadece % 5 inde (3 hasta) fasial kornp

likasyon olmadığını bildirmiştir (54). 

Gardner ve ark. co 2 lazer kullandıkları cerrahi yak

laşımda, postoperatif hiç bir hastada işitmenin anlamlı 

şekilde korunmadığını, preoperatif fasial sinir zayıflığı 

olanlarda, postoperatif fasial sinir felçlerinin fazla 

beklendiğini bildirdiler (41). 

Serimizde schwannoma histopatolojik tanısı alan 5 

hastadan hiç birinde fasial sinir korunmamıştır. 

Kliniğimizde opere edilen 5 hastanın BBT tetkikinde 

saptanan kitle büyüklükleri; 2 cm den küçük bir, 2-4 cm 

arasında üç, 5 cm den büyük birdir. Preoperatif fasial si

nir felci, orta büyüklükte kitlesi olan iki hastada mevcut

tur. 
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OPerasyon sırasında; kitlesi 2 cm den küçük olan hastada kitlenin 

VII. kranial siniri sarmış olduğu görüldü. ~itl esi 2-4 cm 

arasında olan 3 hastadan ı inde kitlenin porus akustikus

da yuva yaptığı, diğer bir hastada tentorial açıklıktan 

yukarı doğru uzandığı görüldü. Histopatolojik tanısı ma

lign schwannoma olan hastada, kitlenin serebellar hemis

feri invaze ettiği, aşağı doğru ekspansiyon gösterdiği sap

.t a n m ı ş t ı r • . K i t 1 e s i, 5 c m d e n b ü y ük o 1 an ha s t ada, k i t 1 e n i n 

trigeminal ve fasial siniri atake ettiği b~lirlenmiştir. 

5 hastanın 4 ünde kitle total çıkarıldı. Hi stopato

lojik tanısı malign schwannoma olan bir hastada subtotal 

cerrahi rezeksiyon uygulandı. Postoperatif 5 hastada da 

periferik fasial parezi vardır. Histopatolojik tanısı ma 

lign schwannoma olan hastada postoperatif IX, X. kranial 

sinir felci, kitlesi 5 cm den büyük olan hastada VII. kra

nial sinir felcine ek V, VIII ve X. kranial sinir felci 

gelişti ve postoperatif solunum sıkıntısı nedeni ile tra

keotomi açıldı. İki hastada hipoglossofasial anastomoz ya

pılmıştır. Toplam 4 hastada keratokonjuktivit gelişmiş ve 

geçici tarsorafi yapılmıştır. Bir hastada kornea perforas

yonu nedeniyle enüklüasyon yapılmıştır. 

5 hastanın 4 ünde kitle 2 cm den büyüktür. Kitle 3 

hastanın ikisinde pontoserebellar köşede yukarı doğru, ma

lign schwan nom a olan hastada aşağı doğru ekstansiyon gös

termiştir. 

Ditullio ve ark . postoperatif gag refleksi kaybını 

% 9, bu hastaların da 1/3 nün postoperatif trakeotomi gerek

tirdiğini, % 18 h astanın trigeminal fonksiyon kaybı göster

diğini, % 40 ha stanın da tarsorafi gerektirdiğini bildir

mişlerdir (45). 
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Shiobara ve ark. 89 hastan ı n 23 (% 25.84) ünde hipo 

glos so fasial ve fasial sinir uçuca anastomoz yapmışlar, 18 

hastada fasial sinirin operasyonda koptuğunu bildirmişlerdir (39). 

Harner ve ark .. l52 hastanın 31 (% 19.13) inde cer

rahi komplikasyona bağlı fasial sinirin koptuğunu, 75 has 

tada (% 46.29) periferik fasial paralizi geliştiğini, 32 

hastada fasial sinir anastomoz çeşitlerinin uygulandığını 

bildirdiler (52). 

Bildirilen seri lerde BDS sızıntısı önemli bir kornp 

likasyon olarak görülmektedir. Suboksipital cerrahi ya kla 

şımda BOS sızıntısı % 12 (52), % 13 (45) olarak bildirilmiştir. 

Bizim hiç bir hastamızda BOS sızıntısı gelişmedi. 

Malign schwannoma tanısı alan hasta postoperatif 4 ay 

da, 48 yaşındaki bir bayan ha sta postoperatif 27 ayda ölmüş

tür. Takip süreleri 7, 15, 23 ay olan 3 hastamız yaşamakta 

dır. 

Pontoserebellar köşe yerleşimli meninjiomu olan 3 has 

ta vardır. Yaşları sıra ile 15, 42 ve 62 dir. Hepsi kadın 

hastadır. 2 hastanın BBT tetkiki incelenmiş, kitle bir ha s

tada orta büyüklükte, diğ er hastada 4 cm den büyük bulunmuş

tur. Diğer 3. ha sta nın operasyon notunda kitlenin 4 cm den 

büyük olduğu .anlaşılmaktadır. ~itlesi 4 cm den büyük olan 

hastaların birinde preoperatif periferik fasial paralizisi 

mevcuttur. Fasial sinir, bir hastada korunmuştur. 

Pontoserebellar kö şe tümörü olan 8 ha stada postopera

tif bir ay içinde ölüm yoktur. Pontoserebellar köşe tümörü 

cerrahisinde operatif mort a lit e oranı so n 75 yıl içinde 

mikrocerrahi tetkiklerin kullanımı ile % 80 lerden % 5 e ka

dar düşmüştür (50). Dperatif mort a lit e 4 cm den büyük tümör 

l e rde% ll, tüm hastalarda% 8.3 (53), % 3.7 (45), % 1.6 (39) 

oranında bildirilmiştir. 

. .· 
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SONUÇ 

ı. Pontoserebellar köşe yerleşimli kitlelerde fasi

al ve akustik sinirin korunması, kitlenin büyüklüğü yanın

da , kitlenin porus akustikusa yakınlığı ve intrakanüler 

olması da rol oynamaktadır. 

2. Pontoserebellar kitlele~ pontoserebellar köşe i

çinde yukarı, aşağı ve geriye doğru ekspansiyon göstererek 

kranial sinir disfonksiyonlarına neden olmaktadır. 

3. ~itlenin küçük hacimde teşhis edilmesi büyük önem 

arz etmektedir . 

4. ~itle, 8 hastadan sadece birinde küçük boyutta ya

kalanmıştır. Cerrahi sonuçları açısından hasta sayısının az 

olması nedeni ile diğer serilerle karşılaştırma olanağı az

dır. Ancak seri l erde bildirilen orta ve büyük kitleli hasta 

sonuçları ile hastalarımızın sonuçları paralellik göstermek

tedir. 

5 . Yaş, cins, se mpt om, operatif mortalite, morbidite 

literatürle uygunluk göstermektedir. 

d. POSTERİOR FOSSA CERRAHİSİNDE GÖRÜLE N 

~OMPLİ~ASYONLAR 

Posteri or fos sa cerrahisinde postoperatif 805 sı-

zıntısı önemli bir sor un olmaya devam etmektedir . Garcia ve 

ark . .84 serebellar astrositomlu çocuktan 8 inde postopera-

tif psödomeningosel ve hidrosefali, 3 hastada menenjit 

geliştiğini bildirdiler (21). 805 sızıntısı mikrocerrahi 

tekniklerin kullanıldığı posterior fossa yakl aşımlarında 

da yük sek oranda görülmektedir. Translabirintin yakla şımda 

% 42 (60), re .trosigmoid yaklaşımda% 16 (54) oranında bil

dirildi. Bizim v ak 'al arımızın % 27 sinde 805 sızıntısı ol

muştur. 

·' 
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Park ve ark. preoperatif shunt yerleştirmedikleri me

dulloblastomlu çocukların % 23 ünde postoperatif shunt ye~ 

leştirrnek zorunda kaldıklarını bildirmişlerdir (35). Papo 

ve ark. posterior fossa cerrahisinden sonra vak'alarının 

% 25 inde kalıcı shunt uygulamışlardır (165). Bizim 5 

(% 15) hastamızda BOS kolleksiyonu ve postoperatif hidrose

fali nedeniyle lumbo-peritoneal shunt yerleştirilmiştir. 

Cabanes ve ark. posterior fossa cerrahisinden sonra gelişen 

16 hidrosefali vak'asında, radioisotop ventrikülografi çalış

ması yapmışlardır. Bu çalışmada; preoperatif bazal sistern

lerdeki lokal adezyonlar, cerrahiye bağlı kanamanın subarak

noid mesafede yayılımı ve BOS un yalancı bir membranla ekst

ra-araknoidal kolleksiyonu sonucu korninike hid rosefaliye 

neden olduğu so nu cuna varmışlardır (165). Lumboperitoneal 

shunt takılan 1 hastada şhunt malfonksiyonu gelişmiştir. 

Aoki, lumbo-peritoneal shunt takılan hastaların % 29 unda 

revizyon gerektiren malfonksiyon geliştiğini , % 5 vak'ada 

da radiküler ağrılar olduğunu bildirmiştir (167). Bizim lum

boperitoneal shunt yerleştirilen 2 hastamız,paravertebral 

spazma bağlı, bel ağrısı şikayetine sahiptir . 

Pnömosefali 6 hastada C% 18) gelişmiştir. Ancak hiç bir 

hastamızda operasyonu gerektirecek tansiyon pnömosefali ge

lişmemiştir. Kıshan ve ark. oturur pozisyonda opere ettikle

ri 60 hastanın 2 sinde tension p~omosefali geliştiğini, has

taların hepsinde intrakranial hava görüldüğünü bildirdiler 

(168). Sing ve Mahapatra
1

posterior fossa operasyonundan son

ra, cerrahi sa hada gelişen abseye bağlı posterior fossada 

tansiyon pnömosefali vak'ası yayınladılar (169). 

Oturur pozisyonunda yapılan posterior fossa cerrahile

rinde; BOS drenajının olması, hiperventilasyona bağlı sereb

ral kan volümünün azalması, beyin ödeminin çözülmesi sonu-
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cunda,intrakranial kaviteye hava girmektedir. Ancak posto

peratif, beyin ödeminin olması, beynin reekspansiyonu ve 

BOS un tekrar toplanması havayı komprese ederek tansiyon ; 

pnomosefaliye neden olmaktadır (168-170). 

İntrakranial hava, epidural, subdural, subaraknoid, 

parankimal ve intraventriküler olabilmektedir (171). 

Postoperatif, operatif sahada hemoraji oluşum oranı çok 

düşüktür(35,62).Park residü medulloblastoma nedeniyle sub

araknoid hemoraji geçiren bir hastanın postoperatif 2, ay i

çinde öldüğünü bildirmiştir (35). Medulloblastoma histopato-

lojik tanısı alan 54 yaşındaki erkek hastamızda postope-

ratif hematom gelişmiş, hasta operasyona alınarak hematom 

ve residü kitle boşaltılmıştır. Bir hastamızda ventriküler 

tap yerinde hematom gelişmiş ve zamanla resarbe olmuştur. 

SONUÇ 

ı. ~liniğimizde postoperatif görülen komplikasyonlar, 

literatürle paralellik göstermektedir. 

2. Posterior fossa cerrahisinde,postoperatif görülen 

BDS sızintısı ve menenjit 

bölümünü oluşturmaktadır. 

,komplikasyonların önemli ~ir ~ 

3. Postoperatif BOS kolleksiyonu gelişen hastalarda, 

lumboperitoneal shunt uygulaması ideal bir yaklaşımdır. 

4. Posterior fossa cerrahisi intrakranial komponentler 

arasındaki dengeyi olumsuz etkilemektedir. Buna bağlı komp

likasyonlai'ı en aza indirmek için, bu hasta grubunun, özel 

bakımı ve dikkatli takibi gerekmektedir. 

e. DİGER PDSTERİDR FDSSA ~İTLELERİ 

Serebellar HemanJioblastoma: 

Serebellar hemanjioblastoma histopatolojik tanısı 

alan 2 hastamız vardır. Hastalardan biri 44 yaşında erkek 

hastadır. 

.·· .. 
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Üç yıllık semptom süresine sahip olan hastanın BBT tetki

kinde, kontrast madde tutan vermis yerleşimli kitle sapta

nılmıştır. Kitle subtotal rezeke edilmiştir. Hasta 46 ay

lık takipte iyi durumdadır. 

İkinci hastamız 35 yaşında erkek hastadır. 6 aylık 

semptom süresi vardır. BBT tetkikinde,sol serebellar he

misferi tamamen dolduran periferik yerleşimli kontrast mad

de tutan nodülü olan 64x46 mm boyutlarında kistik lezyon 

saptanılmıştır. Lezyonun BBT tetkikindeki görünüşü ile 

kistik astrositoma tanısı varsayımı yapılmıştır. Has-

ta , opere edilerek , kist ve kist kapsülü tamamen çıkarılmış

tır. Preoperatif intrakranial basınç artması ve sol sere

bellar sendrom bulguları, postoperatif hızlı bir şekilde 

iyileşmiştir. Hastanın preoperatif BBT tetkiki Resim 21 de 

verilmiştir. Hasta 2 haftalık takipte iyi durumdadır. 

Resim 21. 35 yaşında erkek hasta: Sol serebellar hemisfer
de kistik hemangioblastoma. Lezyonun periferinde 
kontrast madde tutan nodül görülmektedir. 
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Hemanjioblastomlar santral veya periferik sinir sis

temindeki vasküler yapıların neoplastik proliferasyonu so

nucu gelişmektedir (24). Lezyonların% 80-92 si infraten

torial yerleşimlidir ve erkeklerde daha fazla görülmekte

dir (172,173). Hemanjioblastomlar 1 sporadik olabildiği gi

bi, Hippel-lindau sendromunun bir belirtisi olabilir. Von 

Hippel-lindau sendromu ile ilgili patolojik belirtiler 

% 63 santral sinir sistemi hem~njioblsstomları, % 46 reti

nal anJiomatozis, % 32 renal adenoma/karsinoma/kist, % 16 

pankreatik adenoma/karsinoma/kist, % 14 feokromasitoma ile 

uyumlu olabilmektedir (172). 

Bu nedenle hastalarımızda 1 oftalmoskobik muayene; 

İVP, batın ultrasonografisi tetkikleri yapılmış , ancak lez

yon saptanılmamıştır. 

Bu tümörler bir kapsülle iyi sınırlandırılmışlardır 

ve% 60 ı bir mural nodülü olan kistik yapı gösterir (24). 

BBT tetkikinde solid, homojen, isodens yapıda görülebilir 

ve kontrast maddeyi çeşitli oranlarda tutabilirler. Kis

tik lezyonlarda mural nodül kontrast madde tutar ve mul

tibl olabilir (174). Kist ve mural nodül içeren lezyonlar, 

BBT tatkikinde yanlış teşhise neden olmaktadır (85,174,175). 

MİKROGLİOMA (P~imer santral sinir sistemi lenfoması) 

Bir hasta mikroglioma histopatolojik tanısı almış -

tır. Hasta 3 aylık semptom süresine sahip olan 17 yaşında

ki kız hastadır . Vermiste yerleşimli ve IV. ventrikülü in

filtre etmiş olan kitle subtotal çıkarılmıştır. Hastanın 

hastaneden taburcu edildikten sonra takibi yapılamamıştır. 

Primer santral sinir sistemi lenfomaları, nadir görü

len, multifokal ve infiltratif büyüme paternine sahiptir. 

Bazen iyi demarkasyon hattı gösterebilirler (24). 

---------------------- ---- ----
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Helle ve ark. bildirdikleri 22 primer santral sinir 

sistemi lenfomasında: supratentorial tutulum daha fazla 

görülmüş, diffüz yapıdaki ve infratentorial yerleşimli 

lezyonlar daha zayıf prognoz göstermiştir. Ayrıca sant

ral sinir sistemi lenfomalarının erkeklerde daha fazla 

olduğu ve hayatın 6. on yılında en fazla görüldüğünü bil

dirmişlerdir (176). 

3. SUPRATENTORİAL TÜMÖRLER 

A. Nöroepitelial Tümörler 

a. Düşük Gradeli Astrositomlar CAstrositoma 

Grade I, II): 

Düşük gradeli astrositoma histopatolojik tanısı alan 

hastalarımızda , çoklu regresyon analiz yöntemine göre, cer

rahi rezeksiyon genişliği ile survey arasında anlamlı iliş-

ki saptanmamıştır. Ancak hasta sayısının az olmasını 

da göz önüne almak gerekmektedir. Klinik gözlemi-

mize göre düşük gradeli astrositomlarda surveyi en fazla 

etkileyen; kitlenin kendi biyolojik davranışıdır. Bunun 

yanında total kitle rezeksiyonu yapılan hastaların, subto

tal kitle rezeksiyonu veya biopsi yapılan hastalara göre 

daha fazla survey gösterdikleri bildirilmiştir (66,68). Bunun 

aksine cerrahi rezeksiyon genişliğinin surveyi anlamlı et

kilemediği saptanmıştır (70). 

Joseph M. Pıepmeıer, düşük gradeli astrositomalı 60 

vak ' alık serisinde, yaş ve lezyonun kontrast madde tutması

nın,surveyi en fazla etkileyen faktörler olduğunubildirmiştir. 

Pıepmeler ' e göre 40 yaşın altındaki hastalar, yaşı 40 ve 

üzerinde olan hastalara göre daha iyi prognoza sahiptir. 

BBT tetkikinde , lezyonun kontrast madde tutması, 13 hastada 

olmuş ve bu hastalar , lezyonu kontrast madde tutmayan has

talara göre daha zayıf prognoz göstermiştir (70). Bizim 2 
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hastamızda,lezyon, kontrast madde tutmuştur. ~ontrast madde 

tutulum~ bir hastada homojen olmuş, di~er hastada ortasın

da hipodens alan ve bunun çevresinde hiperdens bir rim 

olarak belirmiştir. ~ontrast maddeyi homojen tutan lezyo

nu olan hastamız yaşamaktadır ve takip süresi 76 aydır. 

Di~er hastanın operasyonunda~tümörde nekroz alanları sap

tanılmıştır. Hasta 21.5 aylık survey göstermiştir. 

Laws ve ark., preoperatif major nörolojik defisitle

rin olmaması, ilk semptomun nöbet olarak belirmesi ve ya

şın survey üzerinde en etkili faktörler oldu~unu bildir

mişlerdir (68). Bizim serimizde yaşın survey üzerine anlam

lı etkisi bulunmamıştır. 40 yaş altında 2 hastamız vardır. 

Bu sonuç>genç yaş hasta grubunun olmamasına ba~lanabilir. 

Bizim hastalarımızda, beyin fonksiyonel alanlarının tutulu

mu, survey üzerinde en önemli faktör olarak bulunmuştur 

(P ~ 0.05). Beyin fonksiyonel alanların tutulumu,surveyi 

olumsuz etkilemiştir. Bu bulgu
1 

Laws ve ark. nın bulguları 

ile çelişmektedir. Çünkü beyin fonksiyonel alanların tu

tulumu hastalarda ilk semptomun ço~unlukla epileptik nöbet 

olarak belirmesine neden olmuş ve daha kısa semptom süresi 

ile uyumlu bulunmuştur (p L 0.05). 

Radyoterapinin 5 yıllık surveyi% 14 (68), % 33 (149) 

oranında arttırdı~ı bildirilmiştir. Hastalarımızın 5 i postopera

tif dönemde radyoterapi almıştır. Ancak verilerimiz, radyoterapi

nin etkinliği hakkında bir yorum yapmak için e ı ver i ş ı i d e ği ı d ir. 

13 yaşındaki erkek hastamızda radyoterapinin erken komplikasyonu 

görülmüştür. Bu hastada radyoterapiden 31 ay sonra posterior 

fo s sa da 2. b ir glial tümör gelişmiştir. 

Düşük gradeli astrositomu olan hastalarımızda operatif mor

talite % ll olarak gerçekleşmiştir. 1984 yılından sonra opere edilen 

8 hastada bir ay içinde ölüm yoktur. Operatif mortalite 

Maya klinikte 1915-1975 yılları arasında tedavi edilen 499 hastada 
' 
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% 7.6 olarak saptanmıştır (68). Soffietti ve ark. operatif 

mortaliteyi, 1950-1982 yılları arasında tedavi ettikleri 

106 hastada % 16.9 olarak bildirdiler (72). 

Takao Hoshino ve ark. Bromodeoxyuridine (BUdR) i

le yaptıkları labelling indeks çalışmalarında düşük grade

li astrositomları, farklı büyüme potansiyeli olan iki sub 

gruba ayırmışlardır. ı. grub BUdR labelling indeksi % 1 

den az olan astrositomlardır ve yavaş büyüme potan si yeli

ne sa hiptir. 2. grub BUdR labell~ng indeksi % 1 den fazla 

olan ve anaplastik veya malign astrositomlara yakın prog

noz gösteren astrositomlardır. 2. grubta olan 18 hastadan 

12 sinin 3.5 yıl içinde rekürrens gösterdiğini bildirmiş
ler dir (177). Hastalarımızın 2 inde, 31 ve 51 ay sonra 

rekürrens görülmüştür. 

Düşük gradeli astrositomalarda 3 yıllık s urveyi o

perasyon ve radyoterapi gören hastalarda 1 Garcia% 61 (178), 

Leibel % 59 (149) olarak bildirmiştir. Bizim serimizde 1 2 

yıllık survey % 67 dir. Takip süresi 30 ay ve üstünde 3 

hasta, 6.3-16 ay arasında 3 hasta olmak üzere, toplam 6 

hasta yaşamaktadır. 

b. Anaplastik Astro s itoma ve Glioblastoma Multiforme: 

Anaplastik astrositoma ve glioblastoma multifor

me en fazla görülen beyin tümörleridir. Survey, gross to 

tal cerrahi uygulanılan hastalarda subtotal cerrahi uygu

lanılan hastalara göre daha uzun bulunmuştur (80,86,179). 

Ortalama survey, subtotal cerrahi rezeksiyanda 41 (179), 

43 (86) hafta, total cerrahi rezeksiyanda 76 (179), 90 

(86) hafta olarakbildirilmiştir. 24 aylık survey anaplastik 

astrositoma için % 38-50, gliobla s toma multiforme için 

% 8 - 12 olarak bildirilmiştir (71). serimiz yukarıdaki bul 

guları desteklemektedir. Serimizde gross total cerrahi uy-
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gulanan 9 hastada
1 

ortalama survey 81.75 hafta, subtotal 

cerrahi uygulanılan 13 hastada 23.31 haftadır. Subtotal 

cerrahi rezeksiyon uygulanan hastalarımızdaki ortalama 

survey, bildirilen serilerdeki,subtotal cerrahi rezeksi

yon yapılan hastalara göre daha kısadır (Grafik -5). 

Bu serilerde adı geçen anaplastik astrositoma teri-

mi . Kernohan sınıflamasına göre astrositoma grade II-III 

arasında maligniteye geçiş döneminde,bir ara formu oluş

turmaktadır (177). Subtotal cerrahi rezeksiyon uygulanılan 

hastalardan sadece 2 si astrositoma grade III tanısı almış

tır. Gross total cerrahi rezeksiyon uygulanılan 9 hasta· 

da ortalama surve y 81.7 haftadır. Takip süresi sıra ile; 

5, 95, lll hafta olan 3 hasta yaşamaktadır. 

Malign gliomlarda,cerrahi rezeksiyenun subtotal ola

rak gerçekleşmesi, total cerrahi rezeksiyana göre fazla 

olduğu bildirilmiştir (66,78,179). Serimizde toplam 27 

hastadan % 29.6 sında total cerrahi rezeksiyon, % 70.4 ün

de subtotal. cerrahi rezeksiyon . ,biopsi uygulanmıştır. 

Postoperatif ~ornofski skoru total cerrahi rezeksiyon 

uygulanılan hastalarda, subtotal olanlara göre daha yüksek 

bulunmuştur (80). Postoperatif ~ornofski skoru yüksek olan 

hastalar, postoperatif ~ornofski skoru,daha düşük olanla

ra göre daha fazla survey göstermiştir (179). Bizim seri

mizde total cerrahi rezeksiyon uygulanılan 9 hastada, post

operatir ~ornofski skoru 1 2 hastada 70-80, 7 hastada 80-100 

arasındadır. 3 hastada preoperatif ~ornofski skoru, post

operatir yük selmiştir. Subtotal cerrahi uygulanılan 13 has

tanın postoperatif ~ornofski skoru 5 hastada 40-70, 2 has

tada 70-80, 6 ha stada 80-100 arasındadır. Preoperatif Kor

nofski skorunda postoperatif iyileşme 3 hastada görülmüştür. 
1 
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Serimizde preoperatif ve postoperatif ~ornofski 

skoru survey üzerine çok anlamlı derecede etkili bulun

muştur (p < 0.01). Ayrıca preoperatif ~ornofski skoru ile 

postoperatif ~ornofski skoru arasında çok anlamlı ilişki 

saptanmıştır (p ~ 0.01). Preoperatif ~ornofski skoru ne 

kadar iyi ise, postoperatif ~ornofski skoru da iyi bulun

muştur. Değerlendirmeye alınan 22 hastada preoperatif ~or

nofski skoru 20-60 arasında 7 hasta (yatağa bağımlı), 60-

80 arasında 6 hasta (yardımla günlük işlerini yapan) ve 

80-100 arasında (bağımsız hasta grubu) 9 hasta vardır. Bu 

hasta gruplarına göre survey grafik 6 da verilmiştir. 

Ortalama survey tüm hastalar için 35 (179), 53 (80), 

72 (86) hafta olarak i::ıildirilrriiştirBu serilerin tedavi pro

tokolü operasyon , radyoterapi ve kemoterapi (80,86), ope

rasyon ve radyoterapidir (179). Kliniğimizde uygulanılan 

tedavi protokolü operasyo n ve seçilmiş vak'alarda posto

peratif radyoterapidir. lO hasta postoperatif radyoterapi 

görmüştür. H astalarımızın gösterdiği ortalama survey 

48 haftadır. Ancak 4 hasta yaşamaktadır. Bu hastaların ta

kip süreleri; survey olarak değerlendirilmiş olduğundan, 

ortalama surveyin artacağı açıktır. Hastalarımızda 1 yıl

lık survey % 31, 2 yıllık survey % 13.6 olarak gerçekleş

miştir. Bir yıllık survey% 33 (66), 2 yıllık survey% 

12 olarak bildirilmiştir (71). 

Rekürrens nedeniyle reopere edilen hastalarda birin

ci ve reoperasyon arasındaki süre ortalama 43 hafta (83), 

44.9 hafta (180) olarak saptanmıştır. Bu süre ne kadar uzun-

sa postoperatif survey buna paralel olarak ' artmak-

rtc:dır. _ (180). Reopere edilen hastalarda postoperatif sur

vey ortalama 14 (180), 92 (83), 36 (79) hafta olarak bildi

rilmiştir. 
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Rekürrens nedeniyle reopere edilen 5 hastanın birinci 

operasyon ve reoperasyon arasındaki süre ortalama 9.4 ay 

(38 hafta) dır. Ortalama survey, reoperasyondan sonra 10.02 

ay (41 hafta), birinci operasyondan sonra 85 haftadır. 

Tüm hastaların gösterdiği ortalama surveyin çok üstündedir. 

Operatif mortalite % 1-7.7 (66,96) olarak bildirilmiş

tir. Kliniğimizde mortalite oranı % 7.4, 1985 yılından son

ra % 4.7 olarak gerçekleşmiştir. 

Serimizde 2 hastada cerrahi komplikasyon, 1 hastada 

medikal kamplikasyon gelişmiştir (% 13.6). Postoperatif 

kamplikasyon oranı % 16 (80), % 21 (78) olarak bildirilmiştir. 

Astrasitoma grade III-IV histopatoloJik tanısı alan Z2. 

hastaya ait BBT tetkikinin incelenmesinde, 4 farklı tipte 

lezyon saptanmıştır: 

1. Kontrast maddeyi homojen tutan lezyonlar (Resim 22). 

Ayrıca, homojen kontrast madde tutan lezyon Resim 8 de veril

miştir. 

2. Lezyonun ortasında veya merkezden biraz uzakta 

kontrast madde tutan bir mural nodül, bu nodülün iki tarafı

na uzanan, etrafında kontrast madde tutan ince bir rimle çev

rili iki ayrı hipodens alah ihtiva eden kitleler. Eğer kesit 

mural nodülden geçerse, kitle araba tekerleği gibi bir gö-

rüntü vermektedir (Resim 23, 24, 25). 

3. Yer yer nekroz ve kistik alanlar içeren kitleler; 

lezyon, kontrast maddeyi orta derecede ve heterojen bir ya

pıda tutmaktadır (Resim 26). 

4. Ring formasyon gösteren kitleler (Resim 27). 
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Resim 22.37 yaşında erkek hastanın preoperatif BBT tetkiki: 
Sol frontalde homojen kontrast madde tutan kitle 
(BBT tetkikinde diğer kesitler incelenmiş, kitle
nin tüm kesitlerde kontrast maddeyi homojen tuttu
ğu saptan-mıştır). 

Resim 23. Resim 22de BBT tetkiki görülen aynı hastanın 22 
gün sonra çekilen BBT tetkiki:, lezyonun belkide 
ring formasyana dönüşümünü göstermektedir. Orta
da mural nodül görülmektedir ve lezyon kontrast 
tutan rimle çevrilidir. Lezyonun koranal planda
ki görünümü Rtısim 24 de verilmiştir. 
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Resim 24. Lezyonun koronal plandaki görünümü: Kontrast madde tutan 
rimle çevrili iki ayrı hipodens alan oluşumu. 

Resim 25. 57 yaşındaki bir başka hastanın BBT tetkiki; iki ayrı 

hipodens alan ve bu alanları çevreleyen kontrast madde 

tutan rim görülmektedir. 



Resim 26· 21 vasındaki erkek hastanın BBT tetkiki: Sağ tem
pe~oparietal yerleşimli, kontrast maddeyi orta 
aerecede tutan ve heterojen bir yapı gösteren 
kitle. 

Resim 27. 55 yaşında bir bayan hastanın BBT tetkiki: Sağ 
frontal lob yerleşimli, periferik mural nodülü 
olan tipik ring fnrmasyon gBsteren glioblastoma 
multiforme. 

. . . 
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c. Oligodendrogliomlar: 

Oligodendrogliomların yavaş büyüdüğü ve uzun sernp

tom süresine sahip olduğu bilinmektedir (69,181). Semptom 

süresi yetişkinlerde ortalama 20.5 ay (69), çocuklarda S 

yıl 7 ay olduğu bildirilmiştir (182). En sık karşılaşılan sernp

tom epileptik nöbettir ve genellikle vak'aların% SO den 

fazlasında görülür (69). 

Oligodendroglioma histopatolojik tanısı alan 6 hastamız 

vardır. Ortalama semptom süresi 18.3 aydır. Vak ' alarımızın 

% 80 inde epileptik nöbet ilk semptomdur. Epileptik nöbet 

görülen 4 hastanın 2 sinde nöbetler fokal olarak gelişmiş

tir. 

1981 yılında opere edilen 14 yaşındaki erkek çocuk 

lS gün gibi kısa bir semptom süresi hikayesi vermiş, şuuru 

letarjik olarak operasyona alınmıştır. ~itlenin bir hemis

feri infiltre etmiş olduğu görülmüştür. Hasta postoperatif 

l ay içinde ölmüştür. 

Direkt kafa grafil~rinde ve bilgisayarlı beyin tomografisinde 

kalsifiye odak saptanması% 28 (69), % 4S (9S) olarak bil

dirildi . Oligodendrogliomalı 6 hastaya ait direkt kafa gra

filerinin incelenmesinde, kalsifikasyon saptanılmamıştır. 

Ancak, lO yaşındaki kız çocukta, BBT ve · operasyonda kalsi

fikasyon saptanmıştır. 

Malign oligodendrogliomlar, artmış mitotik aktivite ve 

nekroz varlığı ile karakterizedir. Malign formun
1 

diferan-

siye oligodendroglioma ile glioblastomun bir ara formu 

oldugu , fibröz veya anjiosarkomatöz komponentler içerebile

ceği bildirilmiştir (24). 

1980 yılında sağ temporal lobta kitle tanısı ile ope

re edilen 40 yaşındaki bayan hasta, malign meninjioma (me

ningial sarkoma) histopatolojik tanısı almıştır. Hasta 2 
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yıl sonra rekürrent kitle nedeniyle reopere edilmiş ve o

ligodendroglioma tanısı almıştır. İkinci operasyondan 2 ay 

sonra.., hasta, rekOrrens nedeniyle tekrar reopere edilmiş, 

kitlede nekrotik materyal saptanmıştır. Hasta oligodend

roglioma histopatolojik tanısı almıştır. Hasta 2. reoperas

yondan 7 ay sonra ölmüştür. Reoperasyonlarındaki spesmenle

rin histopatolojik tanısı benign oligodendroglioma olarak 

rapor edilmesine rağmen, klinik seyir, ilk operasyondaki 

spesmenin malign bulgular içermesi ve 2. reoperasyonda kit

lenin nekrotik alanlar içermesi nedeniyle bu hastada malign 

oligodendrogliom olasılığı vardır. Bu hasta 50 aylık survey 

göstermiştir. Wallner ve ark. oligodendrogliomlu 42 hasta

dan lO unun ı ile ll yıl arasında rekürrens gösterdiğini ve 

rekürrens gösteren hastaların % 60 ının anaplastik astrosi

toma ve glioblastom multiformeye doğru değişim gösterdiği

ni bildirdiler (95). 

Dligodendrogliomlarda 5 yıllık survey; % 34.2 (69), 

% 60.6 (51), % 61 (95), malign oligodendrogliomlarda 

% 34.63 (51) olarak bildirilmiştir. Dligodendroglioma 

histopatolojik tanısı alan 6 hastamızdan, 4 ü yaşamaktadır. Yaşa

yan hastaların takip süreleri sırayla 124.5, 56.5, 49, 39 aydır. 

Hastalar survey sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen, 

3 yıllık survey % 87, 4 yıllık survey % 66.6 olarak ger

çekleşmiştir. Bir hastamız semptomlarının başlamasından 

itibaren 17 yıldır yaşamaktadır. 

Postoperatif radyoterapinin ortalama surveyi önemli 

miktarda arttırdığı, ancak total cerrahi uygulanılan hasta

larda endike olmadığı bildirilmiştir.Bu çalışmada 5 yıllık sur

vey oranı; radyoterapi görmeyen hastalarda% 27, radyotera

pi gören hastalarda% 36 olarak gerçekleşmiştir (93). Oli-

godendrogliomlu 6 hastamızdan, ~ O postoperatif radyoterapi almıştır. 



- 152 -

e. Ependimoma 

Serimizde ependimomlu iki hasta vardır. 

İkisi de malign ependimoma histopatolojik tanısı almışlar

dır. Kitle 1984 yılında opere edilen ve subtotal kitle re

zeksiyonu yapılan 9 yaşındaki kız çocukta lateral ventri

kül, 1989 yılında opere edilen ve sadece biopsi alınan 

20 yaşındaki erkek hastada III. ventrikül orijinlidir. 

Ependimom~ar , çocukluk çağında fazla görülür ve medul

loblastom ve glial tümörlerden sonra 3. sıklıktadır (183). 

Çocukluk çağı intrakranial kitlelerinin % lO unu (147) ço

cukluk çağı malign intrakranial kitlelerinin % 8 ini oluş

turur (23). Ependimomaların 2/3 ü infratentorial yerleşim

lidir (183). Malign ependimomalarda 5 yıllık survey% 28 

olarak bildirilmiştir(23). 1984 yılında opere edilen hasta 

5 yıl 2 ay sonra lokal rekürrens göstermiş, hastaya reope

rasyon planlanmıştır. Ancak hasta akciğer enfeksiyonu (Tbc 

?) nedeniyle reopere edilmeden ölmüştür. Diğer hasta şuuru 

kapalı olarak operasyona alınmış ve post operatif 34 günde 

ölmüştür. 

Ependimomlar; BBT tetkikinde iyi demarkasyon hattı 

gösteren orta ve yüksek düzeyde kontrast madde tutan kit

leler olarak görülürler. Kontrast madde tutma derecesi 

ile biyolojik davranışı arasında ilişki saptanmamıştır 

(184). 20 yaşındaki erkek hastamızın BBT tetkikinde; kit

le, ileri derecede kontrsst madse tutan düzgün kenarlı 

lezyon olarak saptanmıştır. 
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e. Neuroepitelial Tümörlerde Sonuç: 

ı. Supratentorial yerleşimli glial tümörü olan 45 

hastada operatif mortalite % 8.8 dir. BBT tetkikinin yay 

gın kullnma girdiği 1985 yılından sonra opere edilen 32 

hastada operatif mortalite oranı % 3.12 dir. 

2. Supratentorial gliomların % 13.4 ünü 18 yaş 

ve altındaki hastalar oluşturmuştur. 

3. Gliomlar içinde, en uzun ortalama semptom sü

resi, oligodendrogliomlu hastalara aittir. Epileptik nö

bet, oligodendrogliomlu hastalarda en s ık görülen semptom 

olmasına karşın, düşük gradeli astrositomlu hastalarda i

kinci sıklıkta, yüksek gradeli astrositomlu hastalarda 3. 

sıklıktadır. Nö rolojik muayene bulguları dikkate alındığın

da, staz papiller, en fazla yüksek gradeli astrositomlu 

hastalarda ve ı. sıklıkta (% 76) görülürken, düşük gradeli 

astrositomlu hastalarda % 44.4 oranında, oligodendrogliom

lu hastalarda % 33.4 oranında görülmüştür. Hemiparezi ve 

hemipleji en fazla yüksek gradeli astrositumlo hastalarda 

görülmüş, bunu düşük astrositomlu hastalar takip etmiştir. 

Bu bilgiler ışığında, yavaş büyüme potansiyeline sahip 

tümörler, serebrumda irritatif bir büyüme paternine sahip

ken; hızlı büyüme potansiyeline sahip tümörlerin kitle et

kisi paterninin ön plana çıktığı so nucuna varılabilir. 

4. Cerrahi rezek si yon genişliği, yüksek gradeli 

astrositomlu hastalarda s urvey üzerin e etkili bulunmasına 

rağmen, düşük gradeli astrositomlu ve oligodendroglioma sa

hip hastalar üzerinde çok etkili bulunmamıştır. Preoperatif 

ve postoperatif genel durum, surveyi en fazla yüksek grade

li astrositomalı hastalarda etkilemesine rağmen, tüm glial 

tümörlü hastalarda surveyi etkileyen ana faktörlerden biri

dir. Çünkü postoperatif 1 ay içinje olan ölümler, preopera-
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tif kornofski skoru 60 ve altındaki hastalar arasında ger

çekleşmiştir. 

5. BBT nin yaygın kullanımı, operatif mortalite ora

nını düşürmüş, kitlelerin daha küçük hacimde yakalanma şan

sını artırdı~ındanL. hastaların daha iyi genel durum ve naro 

lojik bulgu ile operasyona girmesini sağlamıştır. 

6. Postoperatif kamplikasyon 4 (% 8.9) hastada geliş

miştir. BOS sızıntısı 3 hastada gôrülmüş, bu hastalardan 

birinde menenjitis gelişmiştir. Bir hastada da akciğer en

feksiyonu gelişmiştir. Postoperatif kamplikasyon nedeniyle 

2 (% 4.4) hasta ôlmüştür. 

7. Serimizde opere edilen gliomlu hastaların yaş da

ğılımı, kitle lokalizasyon sıklığı, semptom süreleri, 

operatif mortalite, kamplikasyon ve survey genel olarak 

literatür ile uyumludur. 

B. MENİNJİOMLAR 

Meninjiomların kadınlarda daha fazla gôrüldüğü bi

linmektedir. Kadın/Erkek oranı 5/3, 2.94/l olarak bildiiil~iş-

tir (103,104). Meninjiomların kadınlarda fazla gôrülmesi, 

meninjiomlarda ôstrojen ve progesteron bağlayan reseptôr

lerin varlığına bağlanmaktadır (106,186). Kliniğimizde ope

re edilen meninJiomlu hastalarda Kadın/Erkek oranı 

2.36/1 dir. 

L-------~------------------- ---- --
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Menin d iomlu vak'alarda başlangıç semptomu de~işik 

şekilde olabilmektedir. İki hastamızda bel a~rısı ilk semp

tomdur. Yine kafa travması nedeniyle gelen 48 yaşındaki ba-

yan hastada tesadüfen meninjioma saptanmıştır Yaklaşık 

1.5 yıldan beri unutkanlık ve davranış de~işikli~i olan 47 

yaşındaki bayan hastada ileri derecede büyük meninjioma 

saptanmıştır. (Resim 28). 

Resim 28. 47 yaşında bayan hasta: 1.5 yıldan beri unutkan
lık ve davranış de~işikli~i öyküsü olan hastanın, 
göz dibinde sadece papilla nazal hudutlarında si
linme mevcut. Frontal ön duvardan gelişen konvek
site meninJiomu. 

Firsching ve ark. tesadüfen teşhis ettikleri nonsernp

tomatik 17 meninjioma vak'ası yayınladılar. Bu hastalarda 

seri BBT tetkiki yaparak, kitle büyüme oranını araştırdılar. 

Bu tip meninjiomlarda yıllık kitle büyüme oranını ortalama 

% 3 . 6 olarak saptadılar (112). 

Yine klini~imizde opere edilen bir hasta alnındaki 

şişlik nedeni ile müracaat etmiştir. Bu hastada sa~ frontal

de palpasyonla ele gelen 4x5 cm boyutlarında kitle saptau. 
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mıştır. Operasyonda kitlenin dura ve kemik dokuyu invaze 

ettiği görülmüştür. Meninjioma cerrahisinin erken dönem

lerinde bu tümörlere "fungus of the duramater" denilmesi

nin ana nedeni, kitlenin dışarıdan palpe edilmesidir (8). 

Dura ve kemiği invaze eden ve kemikte hiperostaz yapan 

meninJiomların yavaş büyüme potansiyeline sahip olduğu, 

kadınlarda fazla görüldüğü ve genellikle benign karaktere 

sahip olduğu bildirilmiştir.f'\emik invazyonu en fazla sfenoid 

kanat meni~jiomlarında olmaktadır (185). 

Meninjiomlarda parasagital ve falks tutulumunun en 

fazla olduğu, bunu konveksite tutulumunun izlediği bildiril

miştir (103,108). Bunun yanında konveksite tutulumunun en 

sık olduğu bildirilmiştir (104). Serimizde parasagi-

tal ve falks tutulumu en fazladır (% 35.14) ve bunu kon

veksite tutulumu izlemektedir (% 29.72). 

Geniş serilerde kitlenin total çıkarılma oranı % 83 

(103, % 54 (104) olarak, olfaktor oluk meninjiomlarında 

% 77 (104) , sfe noid kan at meninjiomlarında% 28 (104), % 91 

(185), suprasellar meninjiomlarında% 78.2 (114) olarak bil 

oirilmiştir • . f'\liniğimizde kitlenin total çıkarılması % 91.5 

oranında gerçekleşmiştir. Dlfaktor oluk, suprasellar ve 

sfenoid kanat meninJiomu olan 9 hastadan B inde kitle 

total çıkarılmış, bir hasta cerrahi komplikasyona bağlı o

larak ölmüştür. 

Operatif mort alite Chan ve ark. tarafından 257 hasta

da% 4 (103), Mırımanoff ve ark. tarafından 225 hastada% 

7.2 (104) olarak bildirdiler., Bunun yanınd a operatif morta

lite değişik serilerde% 7 (109), % 9 (108) olarak saptan

mı ştır ~ f'\liniğimizde opere edilen ve değerlendirmeye alınan 

35 hast ada mortalite oranı % 14.8 olarak gerçekleşmiştir. 

Bildirilen so n serilere göre, serimizde operatif mort alite 



oranı yüksek bulunmuştur. Bu nedenle postoperatir 2 a y 

içinde ölen 7 hasta, preoperatir genel durum , BBT tetki

kinde kitle bü y üklüğü , preoperatir hipertansiyon ve vas

küler atak öyküsü temel alınarak incelenmiştir. 

Bir hastamızda ölüm, cerrahi komplikasyona bağlıdır 

(anterior serebral arter kliplenmesi). Geri kalan 6 hasta

dan 4 ünün (2 hastada tanı an j iograri ile konulmuştur); 

BBT tetkikinde, 3 hastanın kitle büyüklüğü 4 cm üstünde , ı 

hastada 4 cm ve altındadır. 4 cm den büyük kitlesi olan 3 

hasta , 4 cm ve üzerinde kitlesi olan 13 hastanın % 20.3 

ünü, 4 cm den küçük kitlesi olan 1 hasta, 4 cm ve altında 

kitlesi olan 8 hastanın % 12.5 ini oluşturmak ta-

dır. Chan ve ark. 4 cm ve daha küçük meninjiomu olan vaka

laroa,preoperatir genel durumun daha iyi olduğunu, kitle

nin total çıkarılma oranının daha yüksek oranda gerçekleş
tiğini ve bu gruptaki hastaların daha kaliteli postopera

tir yaşama sahip olduğunu bildirdiler (103). 

Preoperatif ~ornofski skoru 60 ve altında 6 hasta 

opere edilmiştir. Postoperatif 2 ay içinde ölen 3 hasta, pre

operatif ~ornofski skoru 6U ve altında operasyona alınmıştır. 

Postoperatir iki ay içinde ölen 7 hastada kitle lo

kalizasyonu; 5 hastada parasagital ve konveksite , 1 hasta

da posterior rossa yerleşimli, 1 hastada da olraktor oluk 

yerleşimlidir. 

1984 yılında opere edilen erkek hasta postoperatir 

kalp yetmezliğine bağlı olarak ölmüştür. Ancak bu hastada 

tümörün çok vasküler oldu~u not edilmiştir. İki hastada 

postoperatir ölüm, ani gelişmiştir. Bu hastalardan biri 

preoperatir hipertansiyon öyküsü olan 57 yaşında erkek has

tadır. Postoperatir hipertansiyon atakları devam etmiş, 

postoperatif şuur seviyesinde azalma görülmesi üzerine BBT 

tetkiki yapılmıştır. BBT tetkikinde tümör yatağında hematom 

saptanılmış ve hematom boşaltılmıştır. Ancak hasta postope-
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ratif genel durumu iyi ve şuuru açık olmasına rağmen ani 

gelişen kardiovasküler yetmezlik sonucu ölmüştür. Diğer 

hasta sağ parietal lob yerleşimli falksian menenji

omu olan 60 yaşında, bayan hastadır • Preoperatif 

hipertansiyon öyküsü vardır. Ancak hastane içi taki-

binde antihipertansif tedavi verilmiş ve tansiyonu normal 

sınırlarda seyretmiştir. Postoperatif 16. günde taburcu 

olması planlanırken,kardiovasküler arrest nedeniyle ölmüş

tür. 

Apopleksi "Apoplexy" ; bir organ içine, yaygın olarak 

da beyin içine kanama olarak tanımlanır (187). ~aur ve ark. 

rekürrent geçici iskemik atakları olan bir hastada intra

serebral hemoraji ve subaraknoid kanamaya neden olan falks1 

an yerleşimli anjioblastik meninjioma vak'ası bildirdiler. 

Geçici iskemik atakları kitlenin çevre beyin dokusundan kan 

çalmasına bağladılar (116). Everett ve ark. tromboflebiti 

nedeniyle antikoagulan verilen bir hastada, konveksite me

ninjiomunun kanamasına bağlı, intraserebral hematom bil

dirdiler (117). Lunsford ve Selker, geçici afazi epizodla-

rı olan 51 yaşındaki bayan hastada, konveksite menenjioma 

tespit ettiler. Opere edilen hastada transient afazinin 

devam etmesi üzerine, postoperatif 30. günde çekilen BBT tet

kikinde tümör yatağı ve çevresinde, lüks perfüzyon gelişti

ğini bildirdiler ve bunu kan beyin bariyerinin bozulması 

sonucu oluşan ödemle bağladılar (118). Rejional bir arte

rin ani daralması veya blokajının ve hemodinamik hemostazın 

geçici bozulmasının,transient iskemik ataklara neden olabile 

ceği bildirilmiştir (116). 

Postoperatif 1 ay içinde ani ölen bu 2 hasta, transient iske

mik atak ve hipertansiyon öyküsü veren 7 hasta grubu için

dedir. Ölen 2 hastadan 1 inde sol kolda zaman zaman gelen 

uyuşma, kasılma şikayeti vardı. Bunu geçici bir serebral 
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iskemiye bağlamak veya fokal bir nöbetten ayırmak güçtür. E3u 2 

hastada kitlenin çıkarılmasına bağlı ani gelişen bir "Stroke", 

veya kardievasküler sistemde hemodinamik değiçikliğe bağlı oluşan 

myokard infarktüsü, hastaların ölümünden sorumlu olabilir. 

Bir hastamızda menirjioma kistik yapıdadır. Litera-

türde kistik menenjiomlar bildirilmiştir (24,85, 

175,188,189). Kistik meninjiomlar BBT görünüşü açısından 

kistik gliomlardan farkı yoktur. Lezyonlar BBT tetkikinde, 

merkezde geniş ve düşük dansiteli kistik bir alan ve bu 

alanı çevreleyen kontrast madde tutan bir rim içermektedir. 

Bu nedenle malign glial tümör veya metastaz gibi yanlış 

teşhis konulmaktadır. Nodül yaklaşık % 50 olguda, kontrast 

madde tutan ve konveksite meninkslerine komşu periferik 

yerleşimli olarak görülür (24,85,175). NautE ve Tucker ya

yınladıkları 3 kistik meninjioma vak'asında kist mayisinin 

ksantokromik olduğunu bildirdiler (189). Bowen ve Burger 

bildirdikleri 2 kistik menenjioma vak'asında, kist duvarın

da neoplastik hücre gruplarının varlığına işaret ettiler 

ve kistik meninjiomlu vak'alarda, tüm spesmenin incelenme

sini önerdiler (188). 

Hastamızda BBT tetkikine dayanılarak, malign glioma 

varsayımı yapılmıştır. Operasyon sırasında kitlenin taban

da, anterior serebral arterden beslendiği görülmüştür. No

·dül falksa yapışık ve lezyonun periferinde lokalizedir. His

topatolojik tanı, transitional tip meninjioma olarak rapor 

edilmiştir (Resim 15). 

Meninjiomlu hastalarda postoperatif konvülsiyon, pre

operatif konvulsiyon öyküsünün varlığı, tümörün çıkarılma

sı sırasında çevre beyin dokusunun gerilimi ve yüzeyel kor

tikal venlerin korunamamasına bağlanmıştır (103,190). Bunun 
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yanında kitlenin çıkarılmasından sonra perifokal ödemin 

uzun süre devam ettiği, neden olarak da tümörün çevre do

kuda basıya bağlı nekroz oluşturması olarak değerlendi

rilmiştir (191). Ramamurthi ve ark. preoperatif konvülsi 

yon öyküsü olan 37 meninjioma vak'asında; 17 hastanın 

postoperatif konvülsiyonu olduğunu bildirdiler (190). Se

rimizde postoperatif konvülsiyonu olan 7 hastadan 5 i pre

operatif konvülsiyon öyküsüne sahiptir. ~onvülsiyon 2 has

tada postoperatif dönemde gelişmiştir. 

Serimizde, meninjiomlu 31 hastada bir yıllık survey 

% 77.4 olarak gerçekleşmiştir. Postoperatif 2 ay içinde 

ölen 2 hasta hariç bırakıldığında, takibi yapılan 24 has

tadan sadece 2 si kaydedilmiş, diğer 22 hasta yaşamakta

dır. Ölen 2 hastadan biri osteojenik menenjioma histopa

tolojik tanısı almış ve 29 ay yaşamıştır. Diğer hasta ma

lign menenjioma histopatolojik tanısı almış ve 31 ay ya

şamıştır. Beş yıllık survey verebileceğimiz hasta grubu 

1979-1985 yılları arasında opere edilen 15 ~astaya aittir. 

Bu hastaların 4 ü ölmüştür. Beş yıllık survey % 73.3 ola

rak gerçekleşmiştir. Beş yıllık survey % 83 (104) (post

operatif ölümler, malign meninjioma, miks tip meninjioma 

hariç bırakılmış), % 91.3 olarak bildirilmiştir (51). 
Sonuç: 

1. Serimizde operatif mortalite, bildirilen son se

rilere göre yüksek bulunmuştur. 

2. Postoperatif 2 ·ay içinde olan ölümler; kitle bü

yüklüğü 4 cm den büyük olan, preoperatif genel durumu iyi 

olmayan, preoperatif hipertansiyon veya vasküler atak öy

küsü olan hastalarda yüksek oranda gelişmektedir • . Özellik

le nonsemptomatik olan meninjiomlar, teşhis edilmeden önce 

çok büyük boyutlara ulaşabilmektedir. 

3. Günümüzde BBT tetkiki yanında, serebral anjiogra

fi meninjiomlard~ operasyonun planlanmasında büyük rol oy

namaktadr. 

L_ ____________________________ ___ _ _ 
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4. Kliniğimizde opere edilen hastalarda yaş, cins, 

kitle lokalizasyon, semptomlar, konvülsiyon ve postopera

tif survey oranları genelde literatürle uygunluk göster

mektedir. 

C. İNTRAKRANİAL METASTATİK KİTLELER 

Serimizde metastatik kitleler, intrakranial kit

lelerin % 12 sini oluşturmaktadır. Metastatik kitlelerin 

% 78 i supratentorial, % 22 si infratentorial yerleşimli-

dir. Metastatik kitleler, intrakranial kitleler içinde 3. 

sıklıkta görülmektedir. 

Walker ve ark. Amerika Birleşik Devletlerinde yıl
lık metastatik kitle insidansını 100.000 kişide 8.3 olarak 

bildirdiler (26). Sistemik kanserli hastaların% 18 i int

rakranial metasdaz yapmaktadır (192). Metastatik kitlele

rin intrakranial kitleler içinde görülme sıklığı, Wen-

Quing ve ark. tarafından % 6.8, Zimmerman tarafından 

% 23.3 oranında bildirilmiştir · (7,52). 

Metastatik kitlelerin erkeklerde daha fazla görüldü

ğü bildirilmiştir (26,193,194). Yaş arttıkça metastatik 

kitlelerin görülme sıklığı artmaktadır. En fazla hayatın 5 

ve 10. yılında görülmektedir (26). 50 yaş ve üstünde goru

len metastatik kitleler, tüm metastatik kitlelerin % 62-

71 ini oluşturmaktadır (26,193). Bizim serimizde metastatik 

kitleler en fazla hayatın 5 ve 6. on yılında görülmüştür. 

50 yaş ve üstünde görülen metastatik kitleler, tüm metas

tatik kitlelerin% 61 ini oluşturmuştur (Grafik 8). 

İntrakranial metastatik kitlelerin en fazla saptanı

lan primer odağını akciğer karsinamları oluşturmaktadır (26, 

193-198). Akciğer kaynaklı sekonder intrakranial kitleler 

metastatik kitlelerin % 28-49 unu oluşturmaktadır (26,193, 

198,199). Kliniğimizde akciğer kaynaklı metastatik kitlele

rin oranı % 38 dır ve en fazla görülen sekonder intrakrani

al kitleleri oluşturmaktadır. 

L._ ___________ _ --
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11 Small cell bronchogenic 11 karsinomu olan vakalarda, 

intrakranial metastaz % 22-49 , intraserebral metastaz 

otopsilerde% 49-51 oranında bildiril~iştir (105,200). 

Sundaresan ve ark. serebral metastazı olan 35 akci

ğer karsinamlu hastanın 14 ünde başlangıçta serebral me 

tastaz bulunduğunu, 21 hastada sistemik belirtilerin baş

lamasından 4 ay sb~~a serebral meta staz geliştiğini bil

dirdiler (194). Tomlinson ve ark. akciğer apeks ve perife

rinde yerleşen karsinamların (ca) en sık metastaz yaptığı

nı bildirdiler (196). 

İkinci sıklıkta görülen primer odak, yayınlarda de

ğişiklik göstermektedir. Melanoma% ll, böbrek% ll (199), 

meme% 19, melanoma% 19 (193), meme% 16 (26) olarak bil

dirilmiştir. 

~liniğimizde 2. sıklıkta görülen metastatik kitle 

adeno-ca dır. Adeno-ca 2 hastada tiroid bez kaynaklı, 1 

hastada over kaynaklı, 2 hastada kaynağı belli değildir. 

Tiroid kaynaklı metastatik kitlelerin % 24 oranında intra

kranial, % 17 oranında serebral metastaz yaptığı bildiril

miştir (199). En uzun surveye sahip olan hastamız 247 haf

ta ile foliküler tip tiroid ca metastazı olan, 56 yaşında

ki bayan hastadır. 

Primer odağı böbrek ve sürren3l bez olan 2 hastamız 

vardır C% 10.52). Galicich ve Arbit böbrek kökenli metas

.t at i k k it 1 e 1 er i n oran ı n ı % 9 o 1 ara k b i 1 d ir m i ştir C l 9 9) . 

Bir hastamızda serebellar hemisfer yerleşimli, soliter ma

lign melanoma metastazı görülmüştür. Malign melanomlar % 
36 oranında beyin metastazı yap~aktadır (201). Malign me

lanoma metastazları genellikle multipl bir formda geliş-
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mektedir (202,203). Davey ve D'Brien malign melanoma metas

~zı olan 56 hastanın sadece 6 sında saliter kitle sapta

dılar (202). 

Hastalarımızdan 55 yaşınd3ki bayan hastanın primer 

oda ğ ı m e m e kök e n l i d ir • B u ha stad a meme· ca te ş h i s e d il d i k te n 

2 yıl sonra beyine metastaz yapmıştır. Distefano ve ark. 

tedavi ettikleri lDl meme kaynaklı serebral metastaıı olan 

hastanın 13 ünün, sistemik metastazlardan önce beyin metas

tazı yaptığını bildirdiler (204). 

~liniğimizde operatif mortalite supratentorial kit

leler için % 14 olarak saptanmıştır • Ancak bir ha3ta her

niasyon bulgularının başlaması üzerine operasyona alınmış

tır. 1982 yılından sonra tipere edilen supratentorial yerle

şimli kitlelerde postoperatif l ay içinde ölüm yoktur. Pos

terior fossa metastatik kitle nedeniyle opere edilen 4 has

tadan 2 si postoperatif l ay içinde ölmüştür (Posterior 

fossa bölümünde, sonuçlarda belirtildi). Dperatif mortali

te % 2 (205), % 6.2 (199), % 10 (198) olarak bildirilmiştir. 

Postoperatif ölümler hariç (4 hasta) takibi yapılan 

hasta sayısı 10 dur. Takip süresi sıra ile 5 , 9, 21 hafta 

olan 3 hasta yaşamaktadır. Takibi yapılan 10 hastada orta

lama survey 43,37 hafta (10,84 ay) dır. Postoperatif ölüm

ler dahil edildiğinde toplam 14 hastada ortalama survey 

31.20 hafta (7.8 ay) dır. Postoperatif ölümler dahil1 hasta

ların % SO si ilk 3 ay içinde, % 78 i 6 ay içinde ölmüşler

dir. Bir yıllık survey % 14, 2 yıllık surve y % 7 oranında 

gerçekleşmiştir. 

Winston ve ark. intrakranial metastatik kitlelerde 

surveyi ortalama 5 ay olarak bildirdiler (preoperatif genel 

durumu çok kötü olan hastalar hariç bırakılmış) (198). 
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Galicich ve ark. ortalama surveyi 6 ay, l yıllık sur

vey oranını% 29 olarak bildirdiler (197). Yayınlarda bil

dirilen survey
1 

ortalama 4-14 ay arasında değişmektedir (197-

199,205). Patchell ve ark. surveyi cerrahi ve radyoterapi 

kombinasyonunda ortalama 19 ay olarak bildirdiler (205). 

Weisberg; serebellar soliter metastatik kitlesi olan 

17 hastanın BBT tetkikinde; 16 hastanın kontrast maddeyi 

üç şekilde tuttuğunu bildirmiştir. 

1. ~ontrast madde tutan ince bir rimin düzgün şekil

de hipodens lezyunu çevrelediğini, 

2. Periferde irregüler, kalın ve kompleks kontrast mad-

de tutan bir rimin, hipodens alanı irregüler çevreledi~ini, 

3. Santral hipodens komponenti olan ve kontrast mad

de tutan bir nodülüı bulunduğunu bildirmiştir (206). Bizim 

BBT tetkikini incelediğimiz 6 hastada, Weisberg'in tanımla

dığı lezyonlar görülmüş, ek olarak bir hastamızda,lezyonun 

kontrast maddeyi
1

yüksek oranda ve homojen şekilde tuttuğu 

belirlenmiştir. 

SONUÇ: 

1. Metastatik kitleler, intrakranial kitleler. 
içınge üçüncü sıklıktadır ve en yaygın 50-70 yaş ara-

sında görülmektedir. 

2. Metastatik kitleler hızlı bir seyir göstermektedir. 

VaK'aların % bO dan fazlası intrakranial basınç artması 

semptomları ile gelmektedir. Tümörler serebral hemisferlerde kitle 

etkisi yapmaktadır. Buıa bağlı olarak vak'aların% 60 ından 

fazlasında hemiparazi ve hemipleji saptanmaktadır. 

3. Metastatik kitlelerde cerrahi amaç sistemik kanser

li vak' alarda, serebral metastaza . bağlı ölümleri en aza in

dirmek tir. Bu nedenle soliter kitlelerin çıkarılma enoikas

yonu doğmaktadır. Kliniğimizde bu yaklaşım benimsenmiştir. 

4. Hastaların yaş dağılımı, primer odak, semptom ve 
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ve nörolojik bulgular, tedavi sonuçları ve survey litera

türe uygunluk göstermektedir. 

D. HİPOFİZ TÜMÖRLERİ 

Suprasellar ileri derecede ekstansiyon gösteren 

hipofiz tümörlerinde, transkranial yolla operasyon endike

dir (207). Bunun y anında Nakane ve ark. bazı olgular hariç, 

oldukça suprasellar ekstansiyon gösteren hipofiz tümörleri~ 

de transsfenoidal yolla başarılı sonuçlar aldıklarını ya

yınladılar (208). Guiot ve Derome serilerinde , transkrani

al yaklaşımı vak'aların % ll inde uyguladıklarını bildirdi

ler (207). Kliniğimizde vak'aların% 25.7 sine transkrani

ale cerrahi uygulanmıştır. Transkranial cerrahi uygulanılan 

5 hastadan 4 ü, 1984 yılından önce opere edilmişlerdir. Bu 

3 hastada intrakranial basınç artması semptomları ve kitle 

etkisi belirtileri ile hastaneye başvurmuşlar, hepsinde 

suprasellar e kstansiyon gösteren tümör bulunmuştur. Operatif 

mortalite transkranial cerrahide% 0.99 (129), % 1.4 (207) 

ve % 3 .4 (138) oranında bildirmiştir. Transsfenoidal cerra

hide operatif mortalite % 1 in altındadır (122,133,140). 

Tümör büyüklüğü ve prolaktin düzeyi arasında iyi 

bir korelasyon olduğu bilinmektedir (133,135,142,209). 

Serimiz bu bulguyu desteklemektedir. Mikroadenoma sa-

hip hastalarda preoperatif prolaktin değerleri 

ortalaması 227.85 ng/ml iken, makroadenoma sahip hastalar

da 1051.56 ng/ml olarak bulunmuştur. Ancak kromofob adeno

ma (prolaktinoma) t anısı alan ve transkranial cerrahi uygu 

lanan 25 y aşındaki bayan hastada, tümör büyüklüğü vertikal 

planda 35 mm olmasına rağmen, preoperatif prolaktin değeri 

56 ng/ml bulunmuştur. 

Hipofiz tümörlerinde cerrahi tedavinin amacı normal 

hipofi z bezinin korunar ak , adenarnun total çıkarılmasıdır. 
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Maira ve ark. adenarnun total çıkarılmasını mikroadenamlu 

hastalarda% 82 olarak bildirdiler Cl35). Ivan Cırıc ve 

ark. makroadenamlu hastalarda adenarnun total çıkarılmasını 

% 41 olarak bildirdiler. Suprasellar ekstansiyonun 2 cm 

den fazla olması ve parankimi bir kaç kompartmana bölen 

fibröz septaların bulunması, adenarnun çıkarılmasını güç

leştirdiğini, hatta imkansız kıldığını belirttiler Cl39). 

Bizim serimizde prolaktinomalı hastalardan mikroadenoma 

sahip 4 hastanın hepsinde, makroadenoma sahip 4 hastanın 

1 inde adenom total çıkarılmıştır. 

Prolaktinin postoperatif erken dönemde normale dönme

si Cpostoperatif 6 hafta içinde ve prolaktin düzeyinin 25-

30 ng/ml nin altında bulunması) mikroadenamlu hastalarda 

% 57 Cl42), % 68 C210), % 71 Cl40) olarak, makroadenamlu 

hastalarda% 39 Cl42), % 17 C210), % 33.3 Cl40) olarak bil

dirildi. Bizim serimizde prolaktinin erken dönemde normale 

dönmesi mikroadenamlu 2 hastada, orta derecede suprasellar 

ekstansiyon gösteren 3 hastanın 1 inde gerçekleşmiştir. 

Hastaların 6 ay-2 yıllık takibinde mikroadenamlu bir 

hastada prolaktin düzeyi; preoperatif 272 ng/ml iken, post

operatif 52 ng/ml ye, makroadenamlu bir hastada preopera

tif 850 ng/ml iken postoperatif 141 ng/ml ye düşmüştür. So

nuç olarak hormonal ve klinik iyileşme mikroadenamlu hasta

larda % 75, makroadenamlu hsstalarda% 25 olarak gerçekleş

miştir. Parsiyel remisyon makroadenamlu 1 hastada C% 25) ol

muş, makroadenamlu 2 hasta C% 50) tedaviye cevap vermemiş

tir. 

Amenore ve galaktorede iyileşme mikroadenamlu hasta

larda % 62 Cl3~, % 93 Cl42), % 81 Cl40) olarak bildirildi. 

Bizim serimizde mikroadenamlu 3 hastada C% 75), makroade

namlu 2 hastada amenore ve galaktorede iyileşme görülmüş

tür. Mikroadenamlu 2 hasta postoperatif dönemde gebe kal-
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mışlardır (% 50). Postoperatif gebelik mikroadenamlu has

talarda% 43 (140), 96 vak'alı prolaktiAoma serisinde (mik

roadenoma ve makroadenoma dahil) % 10.4 olarak bildirilmiştir 

(122). 

Bromokriptinin tümör hacmini küçülttüğü, preopera

tif altı haft a kullanılm3sının tümör rezeksiyonunu ko-

laylaştıracağı bildirilmiştir (209, 211 , 212, 213) . 
Bunun aksine Hubbar d ve ark. prolaktinomalı vak'alarda pre

operatif kı sa süreli bromokriptin kullanılmasının cerrahi 

tedavi sonucunu etkilemediğini yayınladılar (210). İnvaziv 

tümörlerde bromokriptin kullanılmasına rağmen, adenomun
1
in

vazyon ve santral sinir sistemi metastazı yaptığı bildirilmiş

tirC214). Kliniğimizde bromokriptin tedavisi 5 mg/gün do

zunda 1-3 aylık kür verilerek uygulanmaktadır. Gerek preo

peratif, gerek postoperatif kullanımında tümör büyüklüğün-

de azalma saptan m adı. Suprasellar orta derecede ekstansiyo

nu olan 1 hastada ve ileri derecede ekstansiyon gösteren 

invaziv tümörlü 1 hastada, bromokriptinin postoperatif rad

yoterapiye e k olarak kullanılmasına rağmen, tümör hacminde bir 

azalma saptanmadı • Klinik deneyimimize göre bromokriptin 

prolaktin düzeyinde geçici azalma yaparak, galaktorede iyi

leşme sağlamaktadır. 

Postoperatif erken dönemde prolaktin düzeyindeki ge

çici bir yük sel me, hip ofiz sapında oluşan lezyona bağlanmış

tır (133). Bir ha sta mı zı n preoperatif prolaktin düzeyi 

601.8 ng/ml ike n, postoperatif 1000 ng/ml ye yük selmiş, da

ha sonra 141 ng/ml ye düşmüştür. 

Kliniğimizde opere edilen 9 prolaktinoma v ak ' asında 

yaş, sempto m süresi , tümör büyüklüğü (mikroadenoma, makro

adenoma ) suprasellar ekstansiyon (orta derecede eksta nsiyonun 

altı nd a veya üs tünd e ), preoperatif prolaktin (250 ng/ml 

nin altında ve ya üstünde), postoperatif prolaktin düzeyin-



de düşme ve postoperatif menses gibi değişkenler arasında 

ilişki çoklu regresyon analiz yöntemi ile araştırılmıştır. 

Postoperatif menses, preoperatif prolaktin düzeyinin 250 

ng/ml altında bulunması ve postoperatif prolaktin düzeyi

nin düşmesi ile çok anlamlı korelasyon göstermiştir (p < 
0.01). Postoperatif prolaktin düzeyinde düşme ile tümör 

büyüklüğü, preoperatif prolaktin düzeyi ile tümör büyüklü

ğü, suprasellar ekatansiyon ile tümör büyüklüğü arasında 

anlamlı korelasyon saptanılmıştır (p ~ 0.05). 

Transsfenoidal cerrahi uygulanan growth hormon 

üreten adenamlu hastalarda, gro~th hormonun postoperatif 

normale dönmesi % 54 (136), % 78 (128) olarak bildirilmiştir. 

~linigimizde growth hormon üreten adenoma nedeniyle 3 has

ta opere edilmiştir. Growth hormon, 2 hastada postoperatif 

4 ng/ml nin altına düşmüştür. Bir hastamızda postoperatif 

growth hormon çalışılmamıştır. ~linik olarak 3 hastamız da 

iyileşmiştir. Akromegalik hastalarda diabetes mellitus 

% 23-50 olarak bildirilmiştir (128,137). Hastamızın 2 si 

preoperatif diabetes mellitusa sahiptir. 

~liniğimizde opere edilen 3 hastanın histopatolojik 

tanısı asidofil adenoma olarak gelmiştir. Asidofilik ade

namlar çok daha fazla invazyon yapmaktadır (122,123). An

cak hastalarımızda postoperatif residü kitle saptanmadı~ 

Akromegalik hastalara sıklıkla hiperprolaktineminin eşlik 

ettiği bilinmektedir (122,134). 20 yaşındaki erkek hasta

mızda akromegali bulguları yanında, galaktoresi vardır ve 

preoperatif prolakti-n değeri 36 ng/ml di!r. Hastanın posto

peratif dönemde galaktoresi iyileşmiştir. 

Transsfenoidal cerrahi uygulanılan 10 hastadan 2 siR

de postoperatif BOS sızıntısı (rinore) görülmüştür (% 20). 

ı.._ __________ __ - ---
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Hastalarımıza lomber panksiyon uygulanmış ve kısa sürede 

tedavi edilmiştir. Nakane ve ark. suprasellar ekstansiyo

nu olan hastalarda % 15 oranında postoperatif diabetes 

insipidus ve BOS sızıntısı olduğunu bildirdiler (208). 

Faria ve Tindall inatçı BOS sızıntısı nedeniyle bir has

taya lumboperitoneal shunt yerleştirdiklerini, ancak ha~ 

tada sellar ve parasellar cryptococcal abse geliştiğini 

bildirdiler (133). Bir hastamızda postoperatif bir yıldan 

fazla süren diabetes insipidus gelişmiştir (% 10). Bir 

başka hastamızda postoperatif suprasellar alanda hematom 

görülmüştür (% 10). Black ve ark. BOS sızıntısını% 2.7, 

intrasellar hematomu % 0.4,diabetes insipidusu % 2 olarak 

bildirdiler (143). 

Transkranial cerrahi uygulanılan bir hastada posto-

peratif diabetes insipidus ve menenjit gelişmiştir. An-

cak bu hastanın taburcu olduktan sonra takibi yapılamamış

tır. 

1984 yılından önce opere edilen 4 hastadan 2 si 

postoperatif 1.5-3 ay içinde ölmüşlerdir. Bir hastanın post

operatif takibi yapılamamıştır. Diğer bir hasta yaşamakta

dır. 1987 yılından sonra opere edilen ll hastadan birinin 

takibi yapılamamış, 10 hasta yaşamaktadır. 

SO NUÇ 

ı. Hipofiz adenamları benign karekterde olmalarına rağ

men, yerleşimleri nedeni ile önemli organıara komşuluk gös

termektedir. Onun için küçük hacimde yakalanmaları önem ka

zanmaktadır. 

2. Transsfenoidal cerrahi, daha güvenli bir yaklaşım 

olarak düşük mortalite ve morbidite ile uyumlu görülmekte

dir. Kliniğimizde mikroadenoma ve orta derecede suprasel l ar 

~-------------------------- ---- -
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ekstansiyon gösteren makroadenomların tedavisinde etkili bu

lunmuştur. 

3. Transsfenoidal yaklaşım uygulanılan lO hastadan Cl 

i invazi v kitledir), 7 sinde C% 70) tam remisyon, ı inde 

parsiel remisyon C% lO) saglanılmıştır. 

4. Hastaların cerrahi sonuçları literatür ile uygun

luk göstermektedir. 

VI. İNTRA~RANİAL TÜMÖRLERDE TOPLU SONUÇ 

ı. İntrakranial tümörlü hastaların 1984 yılından önce 

genellikle geç dönemde hastaneye başvurdukları saptanılmış

tır. Ancak 1985 yılından sonra bölgemizde nöroşirürji bilim 

dalının tanınması ile hem hasta sayısında artma olmuş, hem 

de BBT tetkikinin yaygın kullanımı tümörlerin küçük hacimde 

yakalanmasını sağlayarak, hastaların daha iyi preoperatif 

kornofski skoru ile __ ameliyata girmesini sağlamıştır. 

2. Preoperatif kornofski skoru, hemen hemen her tümör 

grubunda özellikle cerrahi martaliteyi belirleyen ana bir 

faktör olarak karşımıza çıkmıştır. 

3. Tümör gruplarının görülme sıklığı yönünden, menin

jiomlar ve metastatik kitleler bildirilen serilerin çoğundan 

fazla oranda bulunmuştur. 

4. Posterior fossa cerrahisi uygulanılan 33 hastadan 3 

ü C% 9) postoperatif bir ay içinde ölmüştür. Bu oran bildiri

len mortalite oranları içinde, düşük mortalite oranları ara

sındadır. 

5. Posterior fossa cerrahisinde görülen komplikasyonlar 

supratentorial yaklaşımıara göre daha fazla oranda bulunmuş

tur. 

6. Posterior fossa yerleşimli tümörü olan 20 hastanın 

BBT tetkiki incelemesinde; % 65 oranında orta ve 

ı...._ ______ ___ _ _ - -
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ileri derecede ventriküler dilatasyon saptanılmıştır. Vent

riküler dilatasyon özellikle serebellum parankiminde yerle

şen kitlelerde daha fazladır. Bu posterior fossa kitlele ·ri 

Din, tümör gelişim sürecinde çok hızlı intrakranial basınç 

artmasına neden olduğunu göstermektedir. 

7. Posterior fossa yerleşimli, metastatik ve malign 

glial kitlelerin oranı yüksek bulunmuştur. 

8. Survey medulloblsstomlarda bildirilen serilere gö

re düşük bulunmuştur. 

9. Serebellar astrositomlu 1 hastada, medulloblas

tomlu ı hastada olmak üzere toplam 2 hastada BOS disse

minasyona bağlı, medullospinalis torakal bölgede, metas

tatik kitle saptanmıştır (% 6). 

10. Supratentorial yerleşimli glial tümörlerden, ana

plastik astrositoma ve glioblastoma multiformede de surve 

yi etkileyen en önemli faktörler, cerrahi rezeksiyon 9eniş

liği, preoperatif ~ornofski skoru olarak saptanılmıştır. 

Cerrahi rezeksiyon genişliği, yavaş büyüme paternine sahip 

glial tümörlerde, surveyi önemli derecede etkilememiştir. 

ll. BBT tetkiki, glial tümörlerin takibinde tümörün 

seyrini ve biyolojik davranışını saptamada çok etkili bir 

tetkik yöntemi olarak görülmüştür. 

12. Meninjiomlu hastalarda, kitlenin 4 cm ve üstün

de olması, hastaların preoperatif hipertansiyon ve vas

küler atak öyküsüne sahip olmaları, nonsemptomatik olan 

hastalarda kitlenin teşhisten önce büyük boyutlara ulaşması 

postoperatif iki ay içinde olan ölümleri arttırmaktadır. 

13. Hipofiz adenomlarında, transsfenoidal cerrahinin 

rutin uygulanmaya konulması ile hipofiz fonksiyonlarının 

restorasyonunda başarılı sonuçlar alınmıştır. 

14. Supratentorial düşük gradeli astrositoma nedeniy

le opere edilen bir hastamızda 31 aylık latent periyotOan 

L_____________________________ ---- --
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sonra 805 disseminasyonu ve radyoterapiye bağlı posteri

or fossa yerleşimli yüksek gradeli astrositoma gelişmiş

tir. 

15. MultifoKal yerleşimli kitle gelişimi astrosito

ma grade I-II ve astrositoma grade III-IV kitlesi olan i

ki hastada görülmüştür. Multifokal kitle oranı astrositik 

tümörlerin % 4.4 nü oluşturmaktadır. 



V I I - Ö Z E T 

Anadolu Üniversitesi Eğitim ve Uygulama hastanesi 

Nöroşirürji kliniğinde 1979-1990 yılları arasında intra

kranial tümör nedeni ile opere edilen ve histopatolojik 

tanı alan 154 hastanın retrospektif bir analizi yapılmış, 

tümör grubları ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. Has

taların yaş dağılımları, preoperatif değerlendirmeleri, 

teşhis metodları ve operatif tedavi sonuçları değerlen

dirilmiştir. Tümör gruplarına göre hastaların postopera

tif yaşam süreleri belirl~nerek, survey üzerine etkili 

faktörler istatistikselolarak araştırılmıştır. Bulgular li

teratür verileri ile karşılaştırılmış, tartışılmış ve so

nuçlar saptanılmıştır. 
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