G‹R‹ﬁ
Glioblastoma
multiforme
(GBM)
çok
az
differansiyasyon gösteren, yo¤un mitoz, damar
proliferasyonu ve nekroz içeren, çevre dokulara
yo¤un infiltrasyon yapan, genellikle supratentoriyal
yerleﬂimli, multifokal ya da multisentrik olabilen en
malign astrositik tümördür. Eriﬂkinlerde (45-70 yaﬂ)
en s›k görülen beyin tümörüdür.1 Nöroradyolojik
olarak düzensiz s›n›rl›, ortas›nda nekrotik kavite
bulunan, çevresinde halkasal düzensiz kontrast
tutulumu gösteren, etraf› ödemli bir kitle olarak
görülür.1,2 S›kl›kla frontal lob yerleﬂimli olup,
serebellumda hemen hemen hiç görülmemektedir.3,4
BT ve MR görüntüleme yöntemleri ile %95 oran›nda
tan› konulabilmektedir.2,5,6
Günümüzde intrakraniyal patolojilerde ileri
radyolojik tetkikler ve biyopsi ile %90-95 oran›nda
tan› konulabilmektedir. Çal›ﬂmam›zda tüm
radyolojik, mikrobiyolojik ve patolojik tetkiklere
ra¤men kesin tan›s›n› otopsi sonucu alabilmiﬂ olan
bir multifokal GBM olgusu sunulmuﬂ, multifokal
GBM’lerin her birinin ayn› zaman diliminde farkl›
gradelerde olabilece¤i tart›ﬂ›lm›ﬂ ve tan›da klinik
takibin önemi ile baz› vakalarda otopsinin de¤eri ve
gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r.

OLGU
Sol taraf›nda güçsüzlük ﬂikayeti ile acil servise
müracaat eden 53 yaﬂ›ndaki kad›n hastan›n 20 gün
önce nöbet geçirme ﬂikayeti ile bulundu¤u ﬂehirdeki
hastaneye müracaat etti¤i, nörolojik muayenesinin
ve EEG’sinin normal olarak de¤erlendirildi¤i,

antiepileptik tedavisinin düzenlenerek ileri tetkik
amac› ile sevkedildi¤i ö¤renildi. Öz ve soy
geçmiﬂinde önemli bir özellik yoktu. Nörolojik
muayenesinde ﬂuur aç›k, koopere, oryante idi. Iﬂ›k
refleksi +/+, pupiller izokorik, göz hareketleri
serbest, sol nazolabial oluk silik idi. Solda 1/5 kas
gücünde hemiparezi ile solda yüzü de içine alan
hemihipoestezi mevcut idi. Serebellar testler sa¤da
normal
olup,
solda
parezi
sebebi
ile
de¤erlendirilemedi. Derin Tendon refleksleri tüm
odaklarda abolik idi. Babinski solda pozitif olarak
saptand›. Meningeal irritasyon bulgusu yoktu.
Çekilen kraniyal MR’da sa¤ parietalde, vertekste, sol
talamusta, sol serebellar pedinkülde irili ufakl›
kontrast tutmayan lezyonlar tespit edilerek
radyolojik olarak ön planda lenfoma olmak üzere
Toxoplasma, HIV, Sarkoidoz, metastaz ve düﬂük
gradeli glial tümör ön tan›lar› ile ileri tetkik ve tedavi
amac› ile yat›r›ld›. Çekilen EEG’si sol hemisferik
irritatif ve epileptiform bir olay› destekler ﬂeklinde
yorumland›. Beyin omurilik s›v›s›ndan ve serumdan
gönderilen Brucella, Sifiliz, Toxoplasma, Measles,
Lyme, Rubella, CMV ve Herpes’e yönelik tüm
enfeksiyöz markerleri ile Sarkoidoz aç›s›ndan ACE
negatif olarak sonuçland›. Beyin omurilik s›v›s›n›n
patolojik incelemesinde lenfositik BOS olarak
de¤erlendirildi. Hastan›n klini¤inin giderek
progresyon göstermesi üzerine çekilen kontrol
kraniyal MR’da özellikle derindeki lezyonlar›n
kontrastlanmaya baﬂlad›¤›, boyutlar›nda art›ﬂ oldu¤u
ve beyin sap›na yay›l›m oldu¤u saptand›¤›ndan MR
spektroskopi yap›ld› ve tümoral oluﬂum aç›s›ndan
anlaml› bulundu. Nörolojik bilimler konseyi karar›
gere¤ince lezyonlar›n natürüne yönelik olarak sa¤
parietal korteksteki lezyondan biyopsi yap›ld›.
Biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesi
“Grade 2 Astrositoma” olarak sonuçland›. Ancak
hastan›n klini¤indeki progresyon bu tan› ile
aç›klanamad›. Beyin cerrahisine konsülte edilen
hasta için cerrahi giriﬂim düﬂünülmedi.
Klinik takiplerinde hastan›n klini¤i giderek kötüleﬂti,
nörolojik muayenesinde ﬂuur uykuya meyilli, solda
hemipleji, sol kornea refleksi kayb› ve dilde sa¤a

ﬁekil 1. Sa¤ parietal, sol talamus, sol serebellar pedinkül ve beyin sap›ndaki tümöral infiltrasyon

ﬁekil 2. Beyin sap›ndan kaynaklanan tümörün kontrastlanmas›

deviasyon geliﬂti, hastan›n genel durumu giderek
bozuldu ve araya giren enfeksiyonlar ile çoklu organ
yetmezli¤i sonucu exitus oldu.
Yak›nlar›n›n onam› al›narak patolojik otopsi yap›ld›.
Duramater kemikten, beyin de duramaterden
kolayca ayr›ld›. Herhangi bir yap›ﬂ›kl›k saptanmad›.
1600 gr olarak tart›lan beyin makroskobik
incelemede ödemli olarak de¤erlendirildi. Sa¤

parietal lob kortekste 1 cm çap›nda bir adet ve beyin
sap›ndan kaynaklanm›ﬂ, sol talamus ve sol serebellar
pedinkülü de içine alan bölgede 12x10x10 cm
boyutlar›nda bir adet olmak üzere toplam 2 adet,
parankimden hafif koyu renkli, s›n›rlar› net olarak
belirlenemeyen, sert k›vaml› tümöral kitle saptand›.
Radyolojik olarak 4 adet olarak görüntülenen
lezyonlar›n asl›nda 2 adet oldu¤u, biyopsi al›nan sa¤
parietaldeki lezyonun kortikal yerleﬂimli olup di¤er

ﬁekil 3. Beyin sap›ndan kaynaklanan tümör

ﬁekil 4. Sol serebellar pedinkül infiltrasyonu

ﬁekil 5. Beyin sap›ndan talamik yay›l›m›

ﬁekil 6. Sa¤ parietal korteks tümörü

lezyonun ise beyin sap› kaynakl› oldu¤u ve sol
serebellar pedinkül ile sol talamusa kadar yay›ld›¤›
görüldü. Al›nan parçalar›n mikroskopik incelenmesi
sonucunda
lezyonlar
histopatolojik
olarak
Glioblastoma Multiforme olarak de¤erlendirildi.

TARTIﬁMA
Eriﬂkinlerde en s›k görülen ve en malign beyin tümörü
olan GBM’lerin serebral lokalizasyonu genellikle
frontal lob olup, serebellar tutulum hemen hemen hiç
görülmemektedir.3,4,9 Olgumuzda ise lezyonlardan
birisinin pariyetal korteks yerleﬂimli oldu¤u, di¤erinin
ise beyin sap›, talamus ve serebellumun bir k›sm›n›
kapsayan geniﬂ bir yerleﬂim sergiledi¤i otopside
makroskopik olarak görülmüﬂ, ancak radyolojik
olarak beyin sap›ndan kaynaklanan lezyonun 3 parça
halinde görüldü¤ü tespit edilmiﬂtir. MRI’daki lezyon

say›s› ile otopsideki lezyon say›s›n›n uyumlu olmamas›
radyolojik olarak lezyonun kesitler halinde
görüntülenmesi ve lezyonlar aras›ndaki ba¤lant›lar›n
bu sebeple görülemeyebilece¤i ﬂeklinde aç›klanabilir.
Matschke ve arkadaﬂlar›n›n 14482 vaka ile yapt›klar›
bir araﬂt›rmada sadece 1 vakan›n ölüm öncesi tan›
almam›ﬂ oldu¤u bildirilmiﬂtir. 6 Ungersböck ve
arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada da intrakraniyal
lezyonlarda stereotaksik biyopsinin tan› de¤erinin
yüksek oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.11 Olgumuz ise hem
radyolojik görüntülemenin atipik olmas› hem de
biyopsi ile al›nan parçan›n patolojik incelemesinin
grade 2 astrositoma olarak sonuçlanmas› nedeni ile
ölüm öncesi GBM tan›s› alamam›ﬂt›r. Hastan›n klini¤i
bu tan› ile aç›klanamad›¤›ndan ölüm sonras› otopsi
yap›lm›ﬂ ve beyin sap›ndaki lezyonun GBM oldu¤u
tespit edilmiﬂtir.

Olgumuzda ölüm öncesi korteksteki lezyondan
yap›lan biyopsi örne¤inin düﬂük gradeli tümör ile,
otopsi s›ras›nda beyin sap›ndan al›nan örneklerin ise
GBM ile uyumlu olmas›, GBM’nin multisentrik
yerleﬂimli olup her bir lezyonun da farkl› gradelerde
olabilmesi özelli¤i ile aç›klanabilir.8,10
GBM hemen her zaman tümör çevresinde kal›n,
düzensiz bir duvar ﬂeklinde kontrast tutulumu
gösterir. Ancak kontrast tutulumunun olmamas›
GBM tan›s›n› ekarte ettirmez.2,4 Olgumuzda da
çekilen ilk MR görüntülerinde belirgin kontrast
tutulumu saptanmam›ﬂken, ilerleyen zamanlarda
çekilen kontrol görüntülemelerinde lezyon
boyutlar›nda büyüme ile birlikte kontrast tutulumu
da tespit edilmiﬂtir.
GBM, ay›r›c› tan›da radyolojik olarak abse ile
kar›ﬂabilir. Kavite çevresindeki ince, düzenli kontrast
tutulumu ile radyolojik olarak GBM’den ayr›l›r.4
Olgumuzda kontrast tutulumu tipik olmad›¤› için
ay›r›c› tan›da öncelikle enfeksiyöz patolojiler ve
lenfoma düﬂünülmüﬂtür.
Rogers ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise
MRI’da bilateral serebral hemisferde dansite art›ﬂ›
olan 8 olgunun incelendi¤i ve bunlar›n 5’inde
radyolojik olarak atipik görünümleri sebebi ile
baﬂlang›çta beyin tümörü düﬂünülmedi¤i, öncelikle
lökoensefalopati, vazojenik ödem ve multipl skleroz
ﬂeklinde de¤erlendirildi¤i, seri görüntülemeler
sonras› lezyonlarda progresyon ve kontrastlanma
art›ﬂ› tespit edildi¤i, 4 vakan›n kesin tan›s›n›n otopsi
sonucu Astrositoma olarak konulmuﬂ oldu¤u
bildirilmiﬂtir.7 Olgumuzda da radyolojik olarak
Lenfoma, Sarkoidoz, Toxoplasma, HIV ve düﬂük
gradeli tümör tan›lar› ön planda düﬂünülmüﬂ olup,
GBM ay›r›c› tan›lar aras›nda yer almam›ﬂt›r.
Biyopsi sonucunda gelen grade 2 astrositoma
ﬂeklindeki patolojik tan› ile hastan›n klini¤indeki
progresyon bir türlü aç›klanamad›¤›ndan, tan›n›n
ayr›nt›land›r›lmas› konusunda ›srarl› davran›lm›ﬂ ve
nitekim otopsi sonras› saptanan GBM tan›s› ile
hastan›n klini¤indeki progresyon net olarak

örtüﬂmüﬂtür. Bu vesile ile tan›da nörolojik muayene
ve klinik takibin önemi bir kez daha ortaya ç›km›ﬂt›r.
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