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III. Ventrikülün Kolloid Kisti: Başağrısının Nadir Bir Nedeni
Colloid Cyst of Third Ventricle: Unusual Cause of Headache
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Nöroepitelyal kist olarak da adlandırılan kolloid
kist (KK), yavaş büyüyen benign bir tümördür.
Genelde üçüncü ventrikülün rostral kısmında
oluşur. Üçüncü ventrikülün KK’leri tüm intrakranial tümörlerin yaklaşık olarak %0.5-1’ini
oluştururlar (1,2). Erkeklerde kadınlara oranla
daha sık gözlenir. Herhangi bir yaşta ortaya
çıkabilir ancak genellikle 3-6. dekadlarda semptomatik hale gelirler (3, 4). Tipik olarak asemptomatik olmasına, benign histopatolojide ve
küçük boyutlarda olmalarına rağmen kritik
lokalizasyonlara yerleştiklerinde bası etkisi ile
ciddi morbidite ve mortaliteye yol açabilirler
(5-8).

gün sınırlı, yuvarlak konturlu 1 cm çapında homojen lezyon izlendi (ok).

Olgu
İki aydır devam eden şiddetli başağrısı yakınması olan, muayenesinde belirgin bir bulgu
veya nörolojik defisit bulunmayan 24 yaşında
erkek hastaya yapılan MRG incelemede foramen Monro düzeyinde T1-A görüntülerde
BOS’a göre hiperintens, T2-A görüntülerde
beyin parankimi ile izointens, FLAIR görüntülerde ise hafif hiperintens, düzgün sınırlı, yuvarlak konturlu 1 cm çapında homojen lezyon
izlendi (Resim 1-3).

Resim 2. T2 ağırlıklı aksiyel görüntüde lezyon
beyin parankimi ile izointens izlendi (ok).

Resim 2. FLAIR görüntülerde ise lezyon hafif
hiperintens izlendi (ok).
Resim 1. T1 ağırlıklı aksiyel görüntüde foramen
Monro düzeyinde BOS’a göre hiperintens düz-
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Tipik lokalizasyonu ve görüntüleme bulguları ile
KK lehine değerlendirildi. Belirgin hidrosefali
olmaması ve boyutlarının küçük olması nede-
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niyle cerrahi işlem yapılmayıp hasta yakın görüntüleme takibine alındı.

dolayı aspirasyon tedavisine düşük oranda
cevap verdiği bildirilmiştir (14).

Tartışma

KK’lerin ayırıcı tanısında; koroid pleksus lezyonları, bu bölgenin diğer tümöral lezyonları, vertebrobaziller dolikoektazi/anevrizma, BOS akım
artefaktı sayılabilir. Koroid pleksus kistleri genelde infantlarda görülür. Koroid pleksus papillomunun 3.ventrikül lokalizasyonu nadir olup
erken çocukluk çağının tümörüdür. Benzer
şekilde hipofizer adenom ve kraniofaranjiom
nadiren 3.ventrikül yerleşimli olup KK’e göre
daha fazla kontrast tutarlar. Aşırı vertebrobaziller dolikoektazi foramen Monro’da hiperdens
kitle görünümüne neden olabilir, ancak arterlerde izlenen akım sinyalsizliği “flow void” ile
tanı rahatlıkla konulabilir. BOS akım artefaktı
ise multiplanar inceleme ile rahatlıkla anlaşılabilir.

KK’ler histolojik olarak benign olmakla birlikte,
foramen Monro’da obstrüksiyona yol açarak
akut hidrosefaliye ve ani ölümlere neden olabilirler. KK’i bulunan hastalar semptomatik olduklarında en sık görülen yakınma olgumuzda
olduğu gibi başağrısıdır. Ancak kolloid kistin
neden olduğu başağrısı katastrofik sonuçlara
yol açabildiği bildirilmiştir (7). Başağrısı tipik
olarak frontal yerleşimli, kısa süreli intermittant
şiddetli olup genellikle bulantı ve kusma eşlik
etmektedir (9). Ancak tipik başağrısı hastaların
üçte birinde gözükmektedir. Başağrısı dışında
klinik bakımdan tamamen asemptomatik olup
tesadüfen tanı alan olgular bulunduğu gibi;
papilödem, ataksi, görme alanı bozuklukları,
idrar kaçırma, kısa süreli hafıza kaybı, nöbet
geçirme, koma, hemiparezi, bulantı, kusma,
konfüzyon, işitme bozukluğu veya normal basınçlı hidrosefali gibi bulgularla tanı alan olgular
da bildirilmektedir (10,11).
KK içeriğinin ve yoğunluğunun değişken olabilmesi nedeni ile görüntüleme özelliklerinde
farklılıklar olabilmektedir. KK’lerin yaklaşık
2/3’ü BT kesitlerinde, normal beyin parankimine göre hiperdens iken, 1/3’ü izodens karakterdedirler. Seyrek olarak hipodens görünmekte olup, nadiren hemoraji ve kalsifikasyon da
izlenebilmektedir. Genellikle kontrast tutmamalarına rağmen nadiren rim tarzında kontrastlanma gösterebilirler. MR görüntülemede
ise T1 ağırlıklı görüntülerde içerdiği kolesterol
miktarına göre 2/3’ü hiperintens, 1/3’ü ise
izointensdir. T2 ağırlıklı görüntüler genellikle su
içeriğini yansıttığından çoğunluğu beyin parankimi ile izointensdir. Daha az oranda hipo/hiper
mikst tipte görülebileceği gibi sıvı-sıvı seviyesi
de verebilir. FLAİR sekansında baskılanmayıp
difüzyon kısıtlılığı göstermezler. BT’dekine benzer şekilde genellikle kontrast tutmamalarına
rağmen nadiren rim tazında kontrastlanma
gösterebilirler (12,13). Son zamanlarda yapılan
bir çalışmada kist içeriğinin tedavinin başarılı
olmasını belirleyen en önemli faktör olduğu
bildirilmiştir (14). Protein ve kolesterolden
zengin kistler, T1A’ da hiperintens T2A’da hipointens izlenmekte olup vizköz olmalarından
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Cerrahi eksizyon küratif olmakla birlikte, orta
hatta ve derin yerleşimli olmaları nedeniyle
teknik olarak zordur. Hidrosefali gelişen hastalarda ventriküloperitoneal şant gerekebilir.
Yüksek rekürrens oranı olmasına rağmen stereotaktik aspirasyon faydalı olabilir (15).
Hidrosefaliye neden olmayan 1 cm’den küçük
asemptomatik KK’ler seri görüntüleme yöntemleri ile takip edilebilirler. Görüntüleme ile
takip sırasında bu kistlerin bir miktar boyut
artışı gösterebildikleri bilinmektedir (16). Yavaş
genişleme serebrospinal sıvı akışında bir bozulma yaratmadan foramen Monro ile uyum
sağlayabilir ve hasta asemptomatik olarak kalabilir (8).
Sonuç olarak, 3.ventrikül yerleşimli KK nadir
görülmekle birlikte, başağrısı yakınmasıyla başvuran olguların ayırıcı tanısında akılda bulundurulmalıdır. MRG inceleme hem tanı hem de
tedaviye yön vermede önemli rol oynamaktadır.
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