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Sayın Editör,
Elli altı yaşında kadın hasta, zaman zaman olan bulantı
kusma şikayetleri, oryantasyon bozukluğu, boş konuşma, dürtü
kontrol bozukluğu gibi mental durum değişiklikleri ile önce
psikiyatri tarafından değerlendirilmiş, klinik tablo psikiyatrik
tedaviyle değişmeyince nörolojiye sevk edilmiştir. Kliniğine
gittikçe artan oranda somnolans, konfüzyon, disfaji, disfoni
ve sol hemiparezi de eklenmiştir. Kliniğe kabul edildikten
bir hafta sonra sol fokal başlayıp jeneralize olan epileptik
nöbeti olmuştur. 1,5 Tesla manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) ile beyin MRG çalışması ve beyin omurilik sıvısı
analizi yapılmıştır. Beyin MRG’lerinde (Şekil 1, 2, 3) sağda
frontoparyetal lobun büyük bir kısmını kaplayan, beyaz cevher
yolakları boyunca ilerleyen, pons sağ kesimine kadar devam eden
korpus kallosumu, bilateral talamus, sağda bazal ganglionlar
ve sol frontal lob anterior kesimini de etkileyen, heterojen ve
sınırları düzensiz kontrast tutulumu olan çok sayıda lezyonlar
saptanmıştır. On gün süreyle mega doz metil prednisolon
intravenöz uygulanmıştır. Somnolansı azalmış, mental durum
bozukluğu ortadan kalkmış, bağımsız yürümeye başlamıştır.
Ancak iyilik hali on üç gün devam etmiş, klinik tabloda nüks
olmuştur. Tekrar kliniğe kabul edilen olguya metilprednisolon
tedavisi yeniden uygulanmış ancak kısmen faydalanmıştır.
MRG spektroskopisi (Şekil 4) yapılmış, N-asetil aspartat
düzeyinde düşmenin yanı sıra kolin ve lipid piklerinde yükselme
görülmüştür. Perfüzyon MRG bulguları da düşük vaskülariteli

tümöral kitleyi düşündürmüştür. Stereotaktik beyin biyopsisi
yapılmış, histopatolojik ve immünohistokimyasal sonuçlar
büyük B hücreli lenfoma infiltrasyonu ile uyumlu bulunmuştur.
Hematoksilin ve eozin ile hazırlanan preparatlarda yaygın büyük
ebatta, sitoplazması dar, nükleolus sayıları az, kromatin yapısı
kaba lenfoid infiltrasyonu saptanmıştır. T hücre belirteçleri
negatif boyanırken B hücre belirteçleri ve CD20 şiddetli
pozitif boyanmıştır. Ki67 indeksi yüksek bulunmuştur (%70).
Bu özelliklerle olgu CD20 pozitif büyük B hücreli lenfoma
tanısını almıştır. Vücudunun diğer taraflarında lenfoid ve nonlenfoid alanlarda tutulum saptanmamış, primer santral sinir
sistemi lenfoması (PSSSL) düşünülerek tedavisi planlanmıştır.
Olguya 180 cGy küratif tüm beyin radyoterapi uygulanmış
ve takibe alınmıştır. Somnolans hali, beyin sapı bulguları ve
sol hemiparezisi devam etmiş, klinik tablosunda değişiklik
olmamıştır. Radyoterapiden yedi gün sonra solunumu bozulmuş
ve koma hali gelişmiştir. Yoğun bakım sürecinde de eksitus
olmuştur.
PSSSL, malign lenfomaların %0,7-1,7’den sorumludur (1).
İmmün yetmezliği olmayan bireylerde 45-70 yaşları arasında
teşhis edilir ve ortalama görülme yaşı 50 yaş civarındadır.
Nöbetler, diğer beyin tümörü tiplerinden daha az sıklıkta
görülür (2). Bizim olgumuzda da tek nöbet görülmüş ve
tekrarlamamıştır.
Perfüzyon MRG ve MRG spektroskopi (Şekil 4) klinik
radyoloji pratiğinde SSS lenfomalarını diğer beyin lezyonlarından

Yaz›ﬂma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Asuman Ali, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,
Bursa, Türkiye
Tel.: +90 539 302 30 65 E-posta: asumanali@gmail.com ORCID: orcid.org/0000-0003-1878-7895
Geliﬂ Tarihi/Received: 27.12.2018 Kabul Tarihi/Accepted: 03.04.2019
©Telif Hakkı 2019 Türk Nöroloji Derneği
Türk Nöroloji Dergisi, Galenos Yayınevi tarafından basılmıştır.

239

Turk J Neurol 2019;25:239-242

Ali ve ark.; Primer SSS Lenfoması

Şekil 1. T2 FLAIR görüntüler. A) Lezyon ilk tespit edildiğinde sağ frontal derin beyaz cevher, sağ talamik bölge, sağ medial temporal, korpus kallozumun
genu düzeyleri, sol talamik bölge ve beyin sapı düzeylerinde dağınık, birbiri ile doğrudan ilişkili olmayan yayılım. B) Kırk gün sonraki kontrolde lezyonun
iyice yaygınlaştığı ve özellikle sağ frontal lobun daha fazla etkilendiği gözlendi. C) Elli dört gün sonraki kontrolde kısmi bir regresyon gözlendi. D, E,
F, G, H, I) Lezyonun ilk tespit tarihinden 70, 80, 105, 115, 120, 125 gün sonraki kontrollerde hiçbir regresyon olmamış, hızlı bir yayılım görülmüştür

ayırt etmek için kullanılmaktadır (2,3,4). Olgumuzda da perfüzyon
MRG’de maksimum nispi serebral kan volümü, tümör dokusunda
tipik olarak daha düşük bulunmuştur.
En sık görülen tutulum alanları bazal ganglionlar ve talamusu
takiben frontal loblardır. Frontal lob lokalizasyonu %20-43
oranında rapor edilirken bazal ganglionların etkilenmesi %13-20
olarak bildirilmektedir. Beyin sapı veya serebellum veya her ikisi
%9-13 oranında etkilenir (2,4). Bizim olgumuzda da frontal lob
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iki taraflı ancak asimetrik etkilenmiş, bazal ganglion ve talamus
tutulumu da gözlenmiştir.
PSSSL’de beyin lezyonları, multipl sklerozu taklit edebilir,
klinik belirti ve bulgular da genellikle kortikosteroidlere cevap
verebilir (5). Dolayısıyla stereotaktik biyopsi kesin tanı ve
lezyonun doğru tanımı için gereklidir.
PSSSL’yi genellikle multifokal ancak radyosensitif olduğu için
tüm beyin radyoterapi ilk etkin tedavi seçeneğidir.
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Şekil 2. T2 sagital görüntüler. A) Lezyon ilk tespit edildiğinde korpus kallozumun genu düzeylerinin tutulduğu, ancak daha sonra, B, C, D, E, F, G, H)
40-125 güne kadarki seri kontrollerde lezyonun korpus kallozumun tamamını tuttuğu, perikallozal alana yayıldığı, beyin sapı tutulumunun da arttığı
görülmektedir

Şekil 3. Kontrastlı T1 aksiyal görüntüler. A) Lezyon ilk tespit edildikten 54 gün sonraki kontrastlı kesitlerde sadece sağ frontaldeki alanlarda kısmi
boyanma izlenirken, B, C, D, E, F) 80.-125. güne kadar yapılan takiplerde lezyonun yaygınlaştığı ve kontrast tutma miktarının da arttığı görülmüştür
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