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Over Kanserli Bir Hastada Leptomeningeal Karsinomatozis Bulguları
Leptomeningeal Carcinomatosis in a Patient with Ovarian Cancer
Özlem Kayım Yıldız
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Over kanseri, leptomeningeal karsinomatozis, manyetik rezonans görüntüleme
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Sayın Editör,
İki yıl önce over kanseri tanısı ile histerektomi ve ooferektomi
yapılan, kemoradyoterapi uygulanan 61 yaşında kadın hasta
baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç değişikliği ve epileptik nöbet
yakınmaları ile başvurdu. Nörolojik muayenede letarji, yer
ve zaman dezoryantasyonu, papil ödem, sağ gözde dışa bakış
kısıtlılığı ve ense sertliği saptandı.
Beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRG) her iki
serebral hemisferde metastatik birkaç adet metastatik lezyonla
birlikte (Şekil 1), FLAIR görüntülerinde tentoriumda yaygın
hiperintensite (Şekil 2A, 2B) ve kontrastlı görüntülerde tentoriyel
kontrastlanma saptandı (Şekil 3A, 3B, 3C).
Over kanseri ile ilişkili leptomeningeal karsinomatozis tanısı
konan hastaya radyoterapi ve intratekal kemoterapi tedavileri
planlandı. Ancak, genel durumu hızla bozulan hasta kaybedildi.
Over kanserinin sık yayılım yeri abdominal ve pelvik kavite ve
ilişkili organlardır, ancak, akciğerler, karaciğer ve lenf nodlarına,
daha seyrek olarak da diğer dokulara metastaz yapabilir (1). Santral
sinir sistemi metastazları nadirdir; leptomeninkslerin tutulumu
ise bugüne dek az sayıda olguda bildirilmiştir (2,3).
Leptomeningeal karsinomatozis, solid tümörleri olan
hastaların %5-8’inde, hematolojik maligniteleri olan hastaların ise
%5-15’inde gelişir (4). Solid tümörler içerisinde, en çok meme ve
akciğer kanserleri ve malign melanom en yüksek leptomeningeal
yayılım frekansına sahiptir (3). En sık belirti ve bulgular baş
ağrısı, bulantı, kusma, kraniyal sinir felçleri, bilişsel kayıp, ataksi,
epileptik nöbet ve ense sertliğidir (5).

Şekil 1. Kontrastlı aksiyel T1 beyin manyetik rezonans görüntülemede
her iki serebral hemisferde metastatik lezyonlarla uyumlu kontrast tutan
lezyonlar
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Şekil 2. A, B) Aksiyel FLAIR beyin manyetik rezonans görüntülemede yaygın tentoriyel hiperintensiteler

Şekil 3. A,B,C) Kontrastlı aksiyel T1 beyin manyetik rezonans görüntülemede yaygın tentoriyel kontrastlanma

Tanı için altın standart beyin omurilik sıvısı (BOS) sitolojisinde
malign hücrelerin saptanmasıdır, ancak tek BOS analizi ile
tanı konamayabilir, tekrarlayıcı analizler yapmak saptamayı
kolaylaştırır. Tanıda beyin MRG bulguları da değerlidir. Genellikle
irregüler ve nodüler doğada olmak üzere serebral konveksiteler,
bazal sisternalar, tentoryum, ventriküler epandimal yüzeylerde
leptomeningeal kontrastlanma saptanır (5). Kontrastlı MRG’nin
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tanısal senstivitesi yaklaşık %70, spesifitesi ise %77-100’dür (5).
Tipik klinik özellikleri olan hastalarda, MRG bulguları tanı için
yeterlidir (5).
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