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GİRİŞ VE AMAÇ 

Astrositik tümörler prımer ıntrakranlal tümörlerin nöroektodermal 

kökenli nöroglialarından gelişen neoplazmlardır. Prlmcr intakranlal 

tümörlerin yaklaşık yarısını. gliomlann ise %90'ını oluştururlar 

( 5 ,14 .15 .16 ,65 ).Astrositonılar neoplastik değişime uğramış as trositlerden 

oluşan ve merkezi sinir sisteminin en çok görülen tümörleridlr 

( I 4, l 5, 16,50). Bunlar mikroskopik olarak, iyi difcransiye ya da 

Indifcranslye türde olabilmekte ve hu iki uç arasında oldukça geniş bir 

aralığa yayılan, değişik özellikler gösterebilmektedirler 04.15,16). Bu 

nedenle astrosıtomlann sınıflandırılması ve tlerecclendirllnıesi eskiden 

beri üzerinde çok durulmuş ve tartışılmış bir konudur. 

ı~n son, Daumas-Duport ve arkadaşları, astroslloınları ınlkroskoplk 

özelliklerine göre bcnlğn düzeyden maliğnıteye doğru olmak üzere, 4 

dereceye ayırmış ve kullandıkları ölçütler ile konuyu bir bakıma 

matematiksel bir düzen içinde çözün1lemişlertllr. 

Bu arada derecelendlnnedc, çekirdek DNA'sının incelenmesi gibi daha 

üstün yöntemler üzerinde durulduğu da görülmektedir (14 ,17}. Ancak, 

günlük uygulamadaki kolaylığı nedeniyle, ınikroskopik bulgulara göre 

derccclcndinue önemini korumaktadır. 

Prognozun belirlenmesinde olgunun yaşı. tümörün yeri ve nıakroskopik 

bulguları. ınlkroskoplk özellikleriyle bir bütün olarak ele alınıp değer

lendlriJrnelldlr. Ancak Daumas-Duport ve arlu1daşları l988'de çok 

hassas ıstatıstlkl metodlarla yapmış oklukları 338 olguluk bir çalışma

da derecenin; yaş, cins ve lokallzasyona göre daha önemli bir 

prognostık faktör okluğunu gösterınlşler<llr (23}. 

Bu çalışmada amacımız. elde cdcblldiğlıulz klinik bilgilere dayanarak. 

olgularımızı Daumas-Duport ve arkadaşlarının önerdiği yeni yöntem 

ışığında inceleyip değerlendirmek ve prognozun bellrlenmesinde 

ldinisyene yardımcı olmaktır. 
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GENEL BİLGİLER 

HİSTOLOJİ 

Beyin yarı kürelerinin dışında korteks adı verllcn "substantia grisea". iç 

bölümünde "substantıa alba" bulunur. Gri maddede yaklaşık 50 milyar 

nöron bulunur. En iyi boya yöntcmlcrıyte bunların %2'sl ortaya 

çıkarılabilir. Ak maddede nöronların uzantıları bulunur. 

BeylnciğJn dış yüzünde ortalama 1 mm kalınlıkta gri madde. bunun 

altında nöronların uzantılarından meydana gelmiş ak madde ve ak 

madde içimle "beyincik çekirdekleri" adı verilen grı madde adacıkları 

bulunur. 

NEURON:Nöroıılar pcrlkaryon {gövde), demlrit {kısa uzantı), akson 

(uzun uzantılar) ve ıniyclindcn oluşan işlevsel birimdir. Beyin 

korlcksindekller "pranıidal nöron", bcyinclklckller "purklnjc nöronları" 

adını alırlar. Stoplaznıa sınırları çoğunlukla köşelidir. Çckin.lck tek. 

yuvarlak, oval ya da vezlküler yapıda, çekirdek zan belirli ve nükleolus 

geniştir. Stoplazmada hematoksllen eozin ya da anlliıı boyaları ile 

boyanan "Nissl cisimcikleri" adı verilen granüller bulunur. Bunlar 

endoplazmik relikulurna · uyarlar ve ONA içermektedirler. Ayrıca 

stoplazınada nörofibrlller. gümüşleme yöntemi ile gösterilebilir. 

Erişkinde stoplazma içinde sarı-kahverengi "lipofüssln" pıgmcnti 

bulunur. Yaşla birlikle pigment artar. 

Nöronların çoğalması ve DNA sentezi doğumla birlikte durur. Miyelin 

sentezi doğumdan önce başlar ve en hızlı olduğu zaman doğuma yakın 

olan dönemdir. Mlyclln sentezi 2-3 yaşına kadar yavaşca sürer. 

Oligodendroglla ve Schwann hücrelerince scntczlcnlr { 14). 

G LİA:Saııtral sınır sıstcmlndc, ıntcrstıslycl dokuda yer alan bu 

hücreler destek, onarım ve ınetabolik yetenek gösterirler. Türleri: 
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As lrog lla { as lrosJ t), oligodcnd roglia ( ol ıgodcnd rosi t}, c pc ndlm h ücrelcri 

ve ınikrogHa'dır. 

1-Astroglia (Astrosit): Nöro-cktodcrınal kökenlidir. 8-10 mikron boyut

larda, yuvarlak ya da oval çekirdekli olup nükleolüsü izlenemez. 

Stoplazmada, glia fibrillerı ve gııa namentlcrl bulunur. Yapılan özel 

boyamalar sonucu, proloplazınlk ve llbrllcr olmak üzere iki tipi bellr

lenmiştlr. 

Protoplazınik astroglialar, yalnız gri maddede bulunur, uzantıları kısa, 

kalın ve çoktur. Flbriler astroglialar ak maddede daha çok olmak üzere 

gri ve ak maddede bulunurlar. Uzantıları daha uzun ve kıvrıntılıclır (14). 

/\sl.roslllcrln uzantıları, bir yandan kan damarlarının duvarına 

yapışırken, diğer yandan ııöroıılarla ilişki gösterir ve böylece kan 

daman ile nöron arasında madde alışverişi sağlanır. Protoplazmlk ve 

fibrilcr astroglialarııı uzantıları, clamarlarııı çevresinde sonlanarak 

,ıaslrovasküler ağ" (pcrivasküler nıcınbran) aclı verilen deslek bir yapı 

oluşturur. Ayrıca damarlar çevresinde plaınaterin uzantısı bulunur. 

Piamatcrin uzantısı ve astrovasküler ağın damarlar çevresinde 

oluşturduğu destek yapıya "pla-glial zar" adı verilir. Damar adventislası 

He pia-gllal zar arasında yer alan aralık, "Virchow-Robln aralığı" adım 

alır. Burası subaraknoid boşluğun clcvaınıdır. Bir çok iltihabi cevap bu 

böl üınde cereyan. eder ( l 4). 

İncinmelcnle ve beyin dokusu yıkıma uğradığında gllalar arlar, uzan

tıları çoğalır, buna "gliozis" denir. Astrositlcr, hiperplazi ve hipertrofı 

gösterir. Sloplazına cozinofilik bir görünüm alır ve çekirdek 

eksantrikleşlr. Gcmlslosite benzer bir görünüm kazanır. Flbrllcr uzan

tılar giderek incinen yeri dolgular ve "gllal skar" dokusu oluşur (14). 

Yaşlılarda bazen, fibrller astrosltlcrln uzantılarında damar çevresinde, 

suppial ve subependimal alanda, küresel, amorf, bazofilik yapılara 

rastlanır. Bunlara "corpora amylacea11 (beyin kumu) denir. 
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Rus en Uıal Fi brlllcri:Oval ve uzamış, yoğun cozlnoflllk clslnıler 

görünümünü almış astrosit uzantılarıdır. inclnmelerde, uzamış rcaktlf 

gliozlste izlenir. 

Alzhcııncr Tlp-Il Astrositlcrl: Karaciğer patolojllcrindc protoplazmlk 

astrositlerln cevabıdır. Çekirdek büyük ve soluk, stoplazma dardır. 

/\lzhc1mcr Tip-1 Astrositlerl:Hepatolcntlkülcr dcjeııercsans (wllson 

sirozu) 1da izlenir. Astrositlerln stoplazınalannda bakır tanecikleri 

görülür (14). 

II~Oligodendroglia: Ollgodendrogllalar, astroglialardan daha küçük ve 

onlar gibi nöro-ckloclcrın kökenli hücrelerdir. Çekirdekleri astroglialar

dan daha küçük, daha koyu kromallzhıe ve yuvarlaktır. Stoplazmaları 

dar, uzantıları kısa ve azdır. Damarlar ile ilişkisi yoktur. Ak maddede 

daha çok olmak üzere gri maddede de bulunur. İki yerleşim yeri vardır. 

a)Nöronlarm çevresinde yerleşenler: inclnınelcrde sıvı ve solunuın 

fonksiyonu bozukluğu uyarılmayı sağlar. Böylece nöronlar çevresinde 

çok sayıda oligodendroglia izlenir. Bu olaya "satellltozis" denir. 

b}Miyelln Inlıfının çevresinde yerleşenler: Santral sinir sistemindeki 

aksonların rniyellnlnl ollgodendrogllalar yapar. Ak maddede, ınlyelln 

kılıfına yakın yerleşirler. 

Tok.sik ve ınetabolik dcğlşlkllk.lcrdc, ollgodcndroglialar şişcrler ve 

pcrinükleer halo oluşur. Bu bulgu, sinir dokusundaki incınnıenin ilk 

belirtisidir (14). 

III~Ependim Hücreleri:Bunlar da nöro-ektodermal kökenlidir. Beyin 

karıncıklannı ve omurilik ortasındaki kanalın duvarını örterler. Tek 

sıralı epitcle benzer bir dizilim yaparlar. Pleksus koroldeus, ependlm 

hücrelerinden oluşur. l{übik veya sllindlrik biçiındcdlrler ve stoplazmlk 

slllerı vardır. İntrastoplazmik silia uzantıları . "blepharoblast" adını 
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alır. Görevi, beyin omurilik sıvısı (DOS) salgılamaklır. Bunlar özel

leşmiş glialarclır (14). 

IV-Mikroglia:Bu hücreler aslroglia ve ollgodenroglialanlaıı ayn olarak, 

mezodennal kökenlidir. Kaplller damar endoleline benzer. Sanlral sinir 

sisteminin relik ülocndotelial h ü crcler ı ve his Uyası lleri o I arak acllan

dırı lır. Başlıca işlevi, fagositozdur. Beyindeki herhangi bir yıkım ya ela 

nekroz ycrJnclc mikroglialar toplanır. Bunların, yıkıma ugrayan doku 

çevresinde oluşturduğu lopluluk "mikrogllal noclül" adını alır. Ncl<roz 

ve nckrotik ölü nöronlar çevresinde yer alanlar "nöroııofaj" olarak 

adlandırılır (14). 

NÖROPATOLOJİK DORU İŞLEM 

Bcyn in tüm olarak fiksasyon u. \V illis pollgon un un ve a. basillarisin 

altından gcç1rilcn bir ip ile, içcrisimlc %10'1 uk forınalJıı bulunan bir 

kovaya asılarak sagıanır. Gcyin ,c1itı ve çevresi bir yere değmez. Her gün 

%10 11 uk formallrı el eğiş tirilir ve bu şekilde iki hafta tu lul ur. 

Sinir dok usu lçlıı frozeıı kesitleri en iyi son ucu verir. J\llrnl ve ksilen 

lipic.llcrl eri Ur. Bu nedenle oligodcnc.lroglia ve mlkroglialar iyi görünmez. 

· Çünkü bunların stoplazmasıncla lipld bulunur. Aynca miydin yapısın

da kolesterol, screbrosit ve fosfolipicl bulunması ncc.lcniylc doku, işlem

de erir. Bu nedenle mlyelini korumak için özel fiksaUf kullanılır. 

Örneğin, 11 ozmlk asil" bu bakımdan kullanışlıdır. %Tlük sulu 

"potasyum dikromat" eriyiği, formalindc fikse cclilnılş dokunun parafin 

kesi Ucrlııtl c k ullanı 1 ır. 

Parafin kesitler içln hcJzırlanan dokuların scrtlcşıncsı amacı ile 

fiksasyon işlemi daha uzun t:u lulmalıdır. Alkol. ksilol ve parafinde 

daha çok kalmalıdır. Beyin dokusunda elastııı ve kollageıı gibi bağ ve 

destek dokusu bulunmaması nedeniyle, doku işlem yavaş ve iyi 

yapılmalıdır. Çünkü beyin dokusunu destekleyen yalnız nürogllalar ve 

bunların uzantıları llc sinir lifleri ve kan damarlarıdır (14). 
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Hcmatoksilcn-Eosin boyası nörogllaların sayısız uzantılarını göster

meyip. çekirdeği gösterir. Fosfotungustık asld-hematoksilcn (PTAI-1} ile 

fibriller gösterllebllir (14,55). · 

BEYİN TÜMÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİSİ 

Beyin türnörlerinln görülme oram değişik yaş kümelerinde farklılık 

arzedcr. Örneğin, İnglllcre'dc çocukluk çağı maliğnitelcrinlıı %9'unu 

oluşturur. Erk.eklerde kadınlardan iki kez daha sıktır. Çocuklarda 

beyincik ve beyin sapında, erişkinde beyinde daha çok yerleşir. Beyinde 

fronial ve temparol loblarda daha sıktır. Erişkinde beyincikte görülen

ler çoğunlukla metastazdır (14). 

Priıncr beyin tümörlerinin çoğu nörocktoderınal lcölceıılldir. Bunların 

büyük çoğunluğunu glioınlar, özellikle astrosltoınlar oluşturur. 

Mcd ulloblastom. nörol>lastom. rctıııohlast.onı ve cpcndımoblasloııı. 

primJUf nörocktodcnnal lümörlcr (=PNET) grubundandır (14). 

Gliomlaı· ıntrakranial primcr tümörlerin yaklaşık yarısmı oluştururlaı·. 

B,ışlıca astrositoın. ullgodcndroglionı, ependimom ve koroid plcksus 

papıHomudur (14). 

SSS tümörlerinde genetik predlspozJsyon nadirdir. Bazı tümörlerin 

heredilcr kompanent.leri vardır. Von Reckilnghausen Nörofibromatozisi, 

Tubcroz Skleroz ve Von I-llppel-Llndau hastalığı "Fakomatozlar"' adını 

alarak heredıter lwınpanentc örnek göslcrlllr (13). · 

Kan grup]an ve serebral tümörler arasında 111şki kurmaya yönelik 

çalışmalar vardır. A grubu kan taşıyan erkeklerde, serebral tümörlerde 

artış gözlenmiştir (13). 

Travma. uzun yıllardan beri. meningeal ve glial tümörlerin sebepleri 

arasında telakki cdUrnJştir. Birçok vakac.la travma. intrakranial blr 

tümörün l,linlk semptomlarını başlalmakt.aclır ( 13). 
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An trcsan blleşiklcri 11c, farelerde yapılan deneysel çalışınaiar 

sonucunda glial tümör geliştırilmiştir (13). 

Eksperimental olarak bazı virüsler beyin tümörü meydana gctirn1ek 

için kullanılmıştır. Bunlar adcno, papavo ve oncorna virüslerdir. Bu üç 

grup virüsün hepsi de sarkom oluşturabilmelerine karşın, 

oncornavirüslcr dffcraıısiye astrositom ve glioblastoma daha sık neden 

olmaktadır. Adcnovirüsler genellikle nöroblastom, papavovlrüsler 

ependiınom ve ınedülloblastoın oluştururlar ( 13). 

Beyin Tümörlerinin Büyümesi 

Tümörlerin büyümesi ckspansıyon ve lnflltrasyon yoluyla olınaktatlır. 

Ekspanslyonda, komşu dokular komprcsc edilerek destrükslyona uğra

tılır. Ekspansiyon, hücre proJlferasyonuna bağlı olmakla birlikte, kana

ma ve sıvı birikimi de kitleyi büyütchHir. Metastatik tümörler genel

likle ekspansıyon ile büyürler. SSS tümörlerı. özellik.le glioınlar, 

infıltrasyon yoluyla büyürler. F'akat onlar da genişleyip normal 

dokularda yer değişHdiğine sebep olabilirler. Hücrelerin progressif 

prollfcrasyonu, invazyonu tamamen izah etmez. Bazı yavaş büyüyen 

tümörler (diffüz astrositom gibi) oldukça infiltratıftlr. Doku kültür

lerinde gllal tümör hücrelerinin amcboid hareket özellikleri gösteril

miş tir (13). 

insan ınallğn beyin tümörlerJ. tümör hücreleriyle birlikte Obroblastlar, 

endotel hücreleri, makrofajlar ve lenfositlerden mütcşekküldür. Tüınör 

cesametindeki bir değişim, bu muhteviyatta da değişime yol açacaktır. 

ilave olarak oksijenasyon derecesi, vasküler beslenme ve lınmunolojik 

reaksiyonlar, tümör hücrclerının proliferasyon kapasllesini dcğlş

tirebilmektedir (51 J. 

Glioınlaı-da, neoplastık hücreler ana kitleden ayrılıp SSS içinde liqour 

ile tüm subaraknoid mesafeye yayılablllrler. SSS dışına ınetastaz ise, 

tümör hücreler1n1n cerrahi ınüdahclc veya spontan olarak serebral kan 
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tlamarJan ve durul sinüsler içine gırıncsiylc olmaktadır. Aynca kemiği 

erode etmiş tümörlerde, skalpteki lenfatikJerle yayılım söz konusu 

olabilir (13). 

En çok akciğerlere. daha az olarak da plevra ve lenf notllarına gliom 

metastazı olmaktadır (13.57). 

Tümörler, diffüz bir şcldldc beyin içine ve subaraknoid mesafeye yayıla

bilirler. Tüınörün Upinc göre bu durum. "gliomatozis, sarkomatozls 

veya karsinomatozis'ı diye ifade edillr ( 13). 

Beyin Tümörlerin Biyokimyası 

Son zamanlarda ultramlkrokimyasal tekniklerdeki ilerlemeler. 

intrakranial tümörlerin biyolojisine yeni bir boyut kazandırılmıştır. 

Onkojenizm sırasında, biyokimyasal değişiklikler tüm ncoplastık 

hücrelerde tetkik edilebilir. DNA'nııı repllkasyonu ve konsantrasyonu 

artarak bölünmede hızlanma olur. Protein sentezinin artışı He de 

tümör büyür. Normal fonksiyon için gerekli olan enzimler baskılanır, 

enerji metabolizması bozulur ve gHkoliz artar. Llzozomal enzimlerin 

aktiviteslnde artış olur.Glial hücrelerin prollferasyoııu, Uzozomal 

enzimlerdeki artışla birliktedir. Bu enzim artışı nonspesifik olup, 

ncoplas tik glia ile birllkte re aktif gliada da bulunur. 

Beia-glukuronldaz'ın serbest formu yükselir. Fosfodiesteraz cktıvıtesi, 

mezodermal orJlııli tümörlerde fazla, cktodermal tümörlerde düşüktür 

( 13}. 
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Beyin Tümörlerinin İmmwıohistokimyası 

Tablo 1 : Beyin tü ınörlcrlnde başlıca l mmu nolojlk bellrlcyicllcr 

Tümör GFAP Vimentin S-100 NFP Leu-7 Cytokcratin 

Astroslloın + + + - + . 

O 1 igode ndrog. . + + . + -

Epend!ınoın + + + - +/- +/-

Mclllı l glo !il - + . - . . 

Schwanııom . + + - + -
Gaııgl!on Hüc. - N/\' + + NA* -
I(oroid Plex.Pap. + NA* + NN + +/ -

Kaplller Hem. + + + NN NA* . 

GFAP (::aG1ial Obr1lcr as1dik prolclıı):Multlpl sklerozlu hastaların reaktlf 

fibriller astrositlerden zengin olan plaklarından elde edilmJştır. 

Güvenilir bir astrosit işaretleyici olarak kullanılır. GFAP1in ana 

maddesi 8-9 mikron kalınlığında olan ıntcrmedicr Ohrıllerdir. Bu 

anlljen hem reaktıf astrosillerde. hem de 1y1 dlfcraııslye tüınöral 

as trosilJcnlc, ayrıca cpendim h ücrelcrln<lc de bulu 11 ur {14 ,55 J, 

vımeıılln:Normal ve ncoplastik mezcnklınal elemanların işaretleyicisi 

olarak kullanılır. 

S-100:İlk defa memeli beyninden elde edilmiş bir proteindir. İnsanda 

normal, reaktıf ve neoplastik glla ve schwann hücrelerJndc bulunur. 

NF'P(=Nöroflamaıı Prolcin):Nöroııal ve ııöroendokrln kökeııli tüınörlerde 

güvenilir bir lşaretleylcidlr. 

LEU-7:Natürel killer özelliği gösteren elemanlarda bulunur. 

C yto keratin: Normal ve neo plas tık e pi telde bulu nan in terrncdiyer 

flaman protelnidlr (55 ). 

*NA: Uygun değil 
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ASTROSİTİK TÜMÖRLER 

Nöroektodermel kökcnll nörogııalardan gcJişcn tümörlerdlr. 

Astrositomları llk olarak 1860 yılında Vırchow tanımlamış, 1926 yılında 

Bailey ve Cushlng tarafından subtlplere ayrılmıştır. Bu subtipleı: 

Elwldge ve arkadaşları tarafından 11 pıliold, gemistositık ve diffüz Upler11 

şckHndc tasnif edilmişlir. Daha sonraları l{erııohan ve arkadaşları 

astrositomları l-IV derece olarak değerlendirilmiş, derece lll ve IV 

astrositoınlara 11 anaplastik astrosllom 11 veya 11glloblastom" adını ver

miştir. Ayrıca derece I ve il lçln "düşük dereceJi", ili ve IV için "yüksek 

dereceli" as trosıtom ifaclesını le u ilan mışJanlır (6, 14, 15 ,20 ,35 ,65 l. 

Nihayet Da umas- D u port ve arl< ad aşları (10, il, 16, 23) l{e r nohan I ın 

derecelcndlrıneslı1i (IG,36) geliştirerek ycı1I bir yöı1lcu1 belirlemişlerdir. 

Astrositoınlar kafü:as ırkında, prlmer SSS tümörlerlnln kadınlarda 

%501slnl, erkeklerde %6511111 oluştururlar. NcgroJarcla bu oran sırası ile 

%36 ve %4 71clir (G, 13,20). Astrosllomlar g!Joınlnrın %90'ıııı oluşturur 

(5,IG). Hcrlıaııgı IJlr yaşla görülclıllmcklc lılrliktc orlalama yaş 35-40 

arasıdır (2). Erişkin astrositomları anaplasllk olmasına karşın, çocuk

larda ve gcnçlcrcle daim iyi clifcransıycdlr 114.16,20,53). 

Beyin Astrositomu:Beyin yerleşlınl gösteren astrosilomlar, oksipital lob 

dışında her alanda görülebilir. Olguların %80-85 1inl içerir. En sık 

temporal ve frontal Joblarda izlenir. Erişkinlerde görülenlerde maliğ:nlte 

düzeyi gençlerde görülenlere göre daha yüksektir (14,16,50). 

!Jir yan kürctlcn dıgcrinc corpus caJlosum yoluyla geçer. Corpus 

callosum1da yerleşen olgulanla kelebek görtı11üınü vardır ( 14.lG,50). 

Makroskoplk olarak sınırlan belirlemek güç olabilir. Solld, gri-beyaz 

renki.e tümör alanları izlenir. Anaplastık olgularda kanama ve nekroz 

gözlenJr. 

Tü ınürlcr %5-15 uranı mla m t ı l tısen t rl k yerleş I m güs le rir. Ö rıceden 
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diffüz diferansiye ·özellikteki bir astrositomda, sonradan bir veya bir 

kaç odakta anaplazi bulguları görülebilir (14,IG,50). 

Küçük bir biyopsi. tüm dokunun özelliğini yansıtmaz. Örneğin, yüzey

den alınan biyopsilcrde difcransiye bir astrosltom bulgusu izlenirken; 

aynı olguda derinde çok atipik özellikte tümör alanları olabll1r. Böyle 

bir tümörde, yüzeyden alınmış küçük bir blyopsldcki mikroskoplk 

değerlcnhdirme, karışıklığa yol açacaktır. Bu nedenle, cerrahi girişim 

sırasında olgunu ıı yaşı, yaşam süreci niıı belirle nıncsi nde, dikka tc 

alınması gerekli en önemli öğedir (J4,1G,50,55). 

111.Ventrikül ve Optik Sinir Astrositomu:Bunlar, astrosıtomların 

% l-2'sini oluşlunır. 111. vcntrikülclc yer alanlar, obsrüksiyona bağlı 

olarak, yan vcntrikül hidroscfalusuna yol açar. Çocukluk çağı olgu

larında bcniğn, erişkinde ınaliğn özellik gösterir. 

Optik sinir astrosıtomlarının %75'1 çocukluk döneminde ve 12 

yaşından önce izlenir. Ayrıca bunların "Von Rccliııghauseıı 

nörofıbromatozisl"ııe eşlik ettiği olgular da bulunmaktadır (14,16). 

Mikroskoplk olarak, fibriler astrositler ya da oligodendroglialar 

bulunabllir. Bu nedenle, bunlara genel olarak "optih: sinir gliomu 11 ya 

da "optik gliom" adı verilir. 

Optik gliomlar lntraorlJHal ya ela iııtracranlal olabilir. Çocuklardaki 

olgular, yavaş gelişir ve benlğndir. Erişkinlerde ise hızlı gelişir ve 

fataldır. ı\yrıca, clılasma oplicus'ta yer alan olgular da kötü 

prognozl ud ur (14, 16, 50 ). 

Beyin Sapı Astrositoıuu:Olguların %5'i pons ya da medulla 

o!Jlangata'da yerJcşir. Çocuklarda erişkinlerden daha sık rastlanır. 

Ponsu diffüz tutan vakalarda "pons hipertrofJsi 11 diye tanımlanan bir 

görünüm izlenir. Makroskopik olarak, solid, gri~ beyaz görün üındeki 

tümörde, mikroskobik olarak pilosltık astrosıtom bulguları izlenir. Bu 
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olguların yaklaşık yansında kanama ve anaplazi bulguları mevcuttur 

( 14,16). 

Beyincik Astrositomu:Çocuklul<: döneminde daha çok görülür. 

Astrositomların %5 1Ini oluşturur. Beyincik yanınkürelerl, vcrmis ve IV. 

ventrikül içinde gelişebilir (14,16,50). 

Makroskoplk olarak, çoğunlukla kıstık yapıdadır. Tümör, kistin 

duvarında küçük bir nodül biçimde izlenir. Buna "kıstık ınural nodül" 

adı verlllr. Rıstın içinde proteinden zengin, ksantokrom görünümde ve 

koagüle özelJikte sıvı yer alır (14,16,50). 

Mlkroskoplk olarak, çoğunlukla pllosllik ve fibrllcr yapıdadır. Olguların 

% 75'1 derece 1-2 astrosltoın özelliğindedir (14,16). 

ASTROSİTİK TÜMÖRLERİN HİSTOPATOLOJİK TÜRLERİ 

WJ-JO'nuıı 3 Nisan 1990 Zürlh sınıflandırmasında, ııörocpllclial 

tümörler grubundaki astrosilik tümörler aşağıda vcrllmlştir. Bu 

sınıflandırmada tümörü yapan hücrelerin mlkroskoplk özellikleri esas 

alrnmıştır (14.16). 

l .As trosiloın 

- Fibrller 

- Protoplazmlk 

- Gcmlstosltik 

- Karışık 

2.Anaplastik (mallğn) astrositom 

3.Glioblastom mulUform 

- Dev hücreli glloblastom 

~ GHosarkom 

4.Pilosltlk astrositom 

5. Pleomorfik ksantoastrositoın 

6.Subependimal dev hücreli astrosıtom 
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1) ASTROSİTOM 

n) Fibriler astrositonı: 

Tümörü yapan astrositlcr gllal fliJrillcr ile ayrılmıştır. Mlkroskoplk 

kistler izlenir. Gllotık beyin dokusuyla çok yavaş büyüyen fibrllcr bir 

astrositomu birbirinden ayırmak güç olabilir. F'Ibrllcr astrosllom 

normal beyinden biraz daha sellüler dansit.eyc sahiptir. Nüklcusları 

normalden lıaflfçc geniş ve lrrcgüler<lir. Beyin sapı gliomlan genellikle 

fibrilcr astrosltoın<lur (14,JG,20,52), 

b) Jlrotoplazmik astrositom: 

Tümörü yapan astrositlcr yıldızsı görünümde olup, kısa kalın uzantılı 

bir sitoplazma içermektedir. Mikroklstler örümcek agı görünümü verir. 

c) Gemistositik astrositom: 

Bu tür az görülür. Almanca şişman, semiz anlamma gelen "gemistat" 

sözcüğünden gelmektedir. I3unlarla tümör hücreleri, bol, geniş, ve 

asidofil sitoplazma içimle eksantrik ycrlcşlmil çekirdek göstermektccllr. 

Bu tümörler, kolayca dediferansiye olarak, yüksek dereceli bir tümör 

haline gele bilirler. G lio blastom multiform ile ilişkisi tartışılmaktadır. 

Gcmls tos! tlc r nekroz bölgesi Jçcı ıarında görülmek t:cdir ( 14, lG ,20, 55). 

2) ANAPLASTİK ASTROSİTOM 

Tüm cllfcransiyc ast.rosltomlarcla, anaplastlk deglşim cgillml bulunur. 

Erlşkinlcrclc (50 yaş) ve beyin yarım kürclcriııde (froııtal, temporal) 

daha sık görülür. Makroskoplk olarak kanama belirgin ve tümör 

sınırlıdır. 

i\ııaplastik astrosıt:omun kimi özel türleri "glioblastonı multiform" 

ac.lmı alır. 

Mlkroskoplk olarak sellüler nükleer ı,ıeomorflzm, mitoz, damar eııdotel 

prollferasyonu ve kanama görülür. 



14 

i\nap1astlk astrosltom. dcrccclcnclirmede derece lll-IV olarak kabul 

edilmektedir ( 14, I 6,56,58,60). 

3) GLİOBLASTOM MULTİFORM 

Erişkinde (50-60 yaş) ve beyin yanmkürelcrinde (frontal, teınporal) 

daha sık görülür. Hızlı büyür. Makroskobik olarak, kenarları belirli bir 

kille halinde veya dlffüz lnlillratlf şeklide görüleblllr. Kesit yüzeyinde, 

gr1-pembemsi veya sarımtrak nekroz odaklan ve kistler görülür. Nekroz 

nedeniyle, küçük damarların yırtılması sonucu kanama gelişir. Frontal 

lobu tutanlar, corpus callosumu da tutma eğlimi göslerir ve karşı 

tarafa geçip "kelebek görünümüne" neden olurlar. İnfiltrasyon 

yaygınsa, aslrosllom bir veya iki hemlsferl tamamen tutabilir. 

"Gllomatozls scrcbri'' denen bu durumda, neoplasUk astrositler beyin 

sapında makroskoplk dikkati çekmeyecek bir şeklide yayılmıştır. 

Mikroskopik incelemede, bu yapı içinde olgun anaplast.ik astrositom ve 

glloblaslom odakları, diğer aslrosltomlarda olduğu gıbl sıklıkla görülür 

(5,11, 12, 14, IG,20,55). 

Glioblastom multiformda, hastalarda kafa içi basıncı artma sendromu 

(l,İBAS) gelişir (5,14,16,20). 

M1kroskopik incelemede, ııekrotik olmayan alanlarda, küçük 

anaplastik tümör hücreleri, pleomorfik tümör dev h ücreJeri ve atlpik 

mitoz izlenir. Gllal flbrlller azalmıştır. Aynca ıntrakaplller endotel 

prol!ferasyoııu ve perlkap!ller edventlsiyal prollferasyon gelişir. Endotel 

proliferasyonu sonucu bir yumak görünümünü alan tomurcuklar 

oluşur. Bu yapının görünümü, böbrek glomcrüllerinc benzetilerek 

tıglomeruloid 11 diye tanımlanır. Nekroz genellikle değişmeyen bir 

bulgudur. Nekroz alanlan çevresinde "pscudopalizat" olarak ifade 

edilen, çil biçiminde dizilim görülür (5, 11, 14, lG,23,42,55). 

Glloblaslomlarda bazen astroblastlk foküsler görülebilir ve bunların 

meveudlyetl dolayısıyla, bu tür glloblastomların, geınlstosltlk 
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astrositonılanlaıı orjlıı aklığı iddia cclllmektcdir [20]. 

J\napla;;;l oluşumundaki etkenler tartışmalıdır. Örncgın. tllffü;;; ve 

diferansiyc bir bcylıı astrositomu, kl1nik ve mlkroskopik bir bulgu 

vermeden, 5~15 yıl gibi uzun bir zaman süreci sessiz kalab11Ir. Bu 

olgularda, daha sonra bir yada bir kaç odakta anaplazik değişim 

oluşabillr (14,16,52). 

Ayrıca, kimi olgularda tümör alanlarında ve damar çevresinde, 

lenfositık bir lnflltrasyon izlenir. Astrositom derecesi arttıkça, 

lenfosiUk lnfiltrasyonun da arttığı görülmüştür. Bu durumun, 

prognozu olumlu yönde etkllcdiğl konusunda görüşler vardır (8,13,14,19, 

25 ,44 ,45, 54, 62, 63 ), 

a)Dcv Hücreli Glioblastom: 

Çok sayıda ve dcğ:işik görünümde multinüldccr dev hücreler içeren ve 

stromasında yayg111 rctikülin ağı bulunan glloblastomlardır. Genellikle 

klst.ik lıalc gelirler. oıgcr g!ioblastomlara oranla, clalrn iyi sınırlıclır. 

Cerrahi olarak çıkarılıp raclyotcrapi uygulandığında, cliğcr 

glloblastomlara oranla daha iyi prognoz gösterirler. Bu tümörlere 
1'monstrosellüler sarkom" aliı da verilmektedir (14,16,20,32,56). 

t, )G liosarkoın: 

Daha önce tanımla11a11 glloblastomun morfolojik özellikleri yanı sıra, 

sarkomatöz kampancntın lrnlunclugu tümörlcrdlr. /3u tümörün, 

sarkomatöz bir tümörden mi, yoksa durayı veya claınarları tutan, 

sarkoınatöz clcğlşikliklcr gösteren bir glloblasloından mı gcllştlğl 

konusunda öneınll tartışmalar yapılmıştır. Tüm gliomların %2'slnde 

rastlanır. Klinik olarak gliosarkomlar, glioblastom multiform ile 

semptomları, yaş tlagılımı, erl(eklen.lc fazla görülmesi ve kötü prognozu 

yönünden benzerlikler göslcrmcktecllr. Ancak, im tümörler daha kolay 

yayılım gösterip, ekstrakranlyal metastaz yapabilmekte ve 

glioblastomun aksine temporal lobcla yerleşme eglllmlmledirlcr (20,55, 

5GJ. 
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Makroskoplk olarak gliosarkoın, meningioınlara benzeyen lyi sınırlı ve 

lobüllü görünümdedir. Kesit yüzeyinde sert alanlar yanı sıra, san 

yumuşamış odaklar görülür (42,55). 

I-Iistolojik özellikleri arasında, gümüş boyalan ile bol rctıkülin 

göstcnnclcrl ve lmmunopcroksidaz tekniğinde yaygın GFAP pozitif glial 

elemanlar içermeleri sayıla bilir ( 42, 55 ). 

4) PİLOSİTİK ASTROSİTOM 

"Spongioblastonı unipolare" veya 1'Jüvenil pilositlk astrositom" olarak 

da isimlendirilmiştir. Çocuklarda beyincikte izlenen astrositomlar 

çoguıılukla bu tiptir. Bunlar biyolojik yönden aktif olmayıp çogunlukla 

derccc-1 olarak kalırlar. Sltop1azmik uzantıdakl cozinofilik görünüm 

"Rosenthal ilbrllleri" adını alır. Aynca "eozinofilik hlyalln cislmlcr 11 

görülür (14,16,20,24,60). 

PilosiUk astrositomlar corpus callosum, 3, ventrikül elvan, poııs, 

hlpotalamus mcdulla oblangata, optik sinir ve mcdülla spinalistc ve 

nadiren beyin yanmkürcicrlndeki olgularda görülür (14,16.20,52,60}. 

Pilositik astrosltomlar genellikle hiç değişmeyen beniğn biyolojik dav

ramş gösterirler. Makroskopik olarak genellikle kist d uvarıııda yerleşen 

bir noclül (ınural noclül) olarak ortaya çılrnrlar. Ancak solicl olduk

larında iyi sınırlı ya da inflltratlf görünümlü olabilirler. Mikroskopidc, 

yalnızca orta derecede bir hücresel artış gösterirler. ikl kutuplu lnce kıl 

benzeri uzantıları olan pilositik astrositlcn.lcn oluşurlar. Rosenthal 

fibrillerl ve mikrokistler karakteristiktir. Damar endotcl proliferasyonu 

sıklıkla rastlanmasına karşın, bu öze111k bu tümörler için diğer 

astrosltomlarda oldugu gibi kötü prognoz göstergesi değildir ve 

aırnplazlnln diğer bulguları !ıcmcn hemen hiç bir zaman görülmez. 

Tüm beyin türnörlcrı 1ç1nde en iyl prognoz, çok yavaş büyüyen bu 

tümörlcrlndir (24-,60) 
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5) PLEOMORFİK KSANTOASTROSİTOM 

Bu tümörler yüzcycl yerleşip Jcptomeninkslcrı yaygın olarak tutarlar. 

Çoğunlukla subratentor1aldlrlcr. Tümör hücreleri plcomorfiktlr ve garip 

dev hücreler ile mltotik figürler gösterirler. Stoplazmaları lipld ihtiva 

eder ve retıküler fibrillerle çevrelenmiştir. Bu tümörlerin 

menıngoserebral fibroz ksantomlarla ayırımı yapılmalıdır. 

İmmunperoksldaz tekniklerle, GF'AP pozitif boyanması, uslrosltık bir 

tümör oldtığuııu göstermektedir. Gümüş boyaları ile de yoğun retıkülcr 

çatı gösterilmiştir (33). 

6) SUBEPENDİMAL DEV HÜCRELİ ASTROSİTOM 

Nadir görülen bir tümördür. Tümör hemen her zaman latcral ventrikül 

duvarında ortaya çıkar. İntraventrlkiUcr bir kitle oluşturarak foramcn 

monro1da obstrüksiyona yol açar ve hidrosefallye neden olur. Tümör iyi 

sınırlıdır ve foka! kalsifikasyoıılar içerebilir ( l, 14, 16,20,22.40,52,56,58). 

Çocuklarda ve gençlerde 11 Tu beroz sideroz II ile birlikte görü I ür 

(14,lG,20,56). Klinik olarak tuberoz sklerozlu hasta, tipik mental 

ret:ardasyon, epllepsi ve fasial adenoma sebaseum triadını gösterirken, 

supendimal dev hücreli astrositomun varlığı, hidrosefali semptom ve 

bulgularıyla kendini gösterir (20). 

Mikroskoplk olarak hakim hücre tıpı, ekzantrik nükleuslu, belirgin 

ni.iklcollü, homojen eozınofillk stoplazınalı dev hücrelerdir. Ayrıca 

fJIJriller astrositlcr llc genılstosıt benzeri hücreler dikkati çeker. 

Tümörler bazen iyi vaskülartze olabilir, fakat vasküler endotelyal 

prollferasyon yoktur. Histolojik olarak çoğunlukla derece•l özelliğin• 

dedir ( 1, 14, 16,20,22,40,52,58). 
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ASTROSİTOMLARDA DERECELENDİRME 

Astrositoınlarda, patolojik bulgular He prognoz arasında lllşkl kurma 

çalışmaları bir haylJ eskidir. Örneğin, Kernohan 1949'da 

as tros l to mlar ı n d c reccl c nd i r il mcsı i I e 11 gil ı çalışması ı u yayınlamıştır 

( 14, 16,36). Bu çalışmada, tümör hücrelerinin diferanslasyonu. sıklığı 

pJeomorfizmi, mitoz Jlc kapıller prolifcrasyonu ve nekroz dcğişkenlerl 

dikkate alınarak, astrositomlar l-IV dereceye ayrılmıştır. Bu derece

lendirmede tümörler, düşük derecell (derece 1-Jl) ve yüksek dereccll 

{derece ili-iV) astrosıtomlar olmak üzere başlıca iki büyük kümeye 

ayrılmakta ve özellikle II. ve Ill. dereceler arasındaki ayırımda kimi 

bellrsizl1kler ortaya çıktığı görülmektedir (14,16). 

Daha sonra Russel, Rubinsteın, Burger, Nelson bu tümörleri üç türe 

ayırmıştır (10, 11,14.16, 42 ,52}; 

1- Diferansiye astrosltom (Derece l,Jl) 

2- Anaplastık astrositom (Derece HLIV) 

3- G1ioblastom ınu1Uform (Derece lV) 

Bu yöntem de bir çok patoloji uzmanınca benimsenmiştir. 

Nihayet Daumas-Duport ve arkadaşları, Kernohan'ın derecelendlrme

sini gel1şt1r~rek yeni bir yöntem belirlemişlerdir. Bunlar, 15 yıl izlenmiş, 

yaş, cins ve lokallzasyonu bil1nen 338 astrosıtom olgusunu yeniden 

inceleyerek, yaşam eğrileri ile mlkroskopik derecelendirme arasında 

daha gerçekçi bir Ilişkl kurmaya çalışmışlardır (10,11,14,16,23, 36,42). 

I3u araştıncılar, dcrecclcndlrme işleminde başlıca 4 değişkeni ölçüt 

olarak almışlardır: 

a)Çekirdek atıplsi { lılperkromnzl, biçim değişimi, plcomorflzm) 

b)Mitoz ( normal veya aUpfü) 

c)Endotclyal (tomurcuklanma, glomcruloid) vaya peritelyal 

proliferasyon. 

d) Nekroz 

Bu dört değişkenden hiçbirinin bulunmadığı ve haflr düzeyde astrosıt 
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artışı gösteren olgular, "derece-!" astrosltom olarak tanımlanmaktadır. 

Dcrccc-I astrosHom bulgularına ek olarak, yukarıda belirlenen 4 _ 

değişkenden yalnız birini içeren olgular derece~ll, ikisini içerenler 

derece-HI. üç yada dördünü içerenler de derece-iV astrositom tanısı 

almaktadır ( l l, 14, 16,20 ). 

KLİNİK SEMPTOMATOLOJİ 

intrakranial tümörlerde semptomlar ve bulgular iki ana grupta 

toplanabilJr. Bunlardan birincisi ödem, kafa içi basıncının artışı veya 

diğer bilinmeyen nedenlere bağlı olarak artaya çıkan genel 

semptomlardır. Diğeri ise sinir dokusunun yerel yıkımı veya 

komprcsyonu ile ortaya çıkan semptomlar ve bulgulardır (56). 

Santral sınır slstemiııln hiçbir tümörü için patogonomlk semptomdan 

sözcdHemez. Tümörlerin bir çoğunda başından itibaren, bazılarında 

son döııemde, lıir kısmında ise hiç lıulunınayaıı üç ana semptom, 11 baş 

ağrısı, bulantı-kusma ve papilla stazı 11 dır. Bunların yanısıra istem dışı 

hareketler. b1linç bozuklu klan, mc n tal semptomlar, da sayıJabilir. 

Ayrıca vazomotor fenomenler, kanliyak aritmiler veya bradJkardilcr de 

terminal semptomlar olarak ortaya çıkabJlir (56). 

Başağı-ısı: Daha önce hiç başağrısı yakınması olmayan hasta sürekli 

lıaşagnsındaıı yakınmakta ıse önemli bir bulgu olarak kabul edilir. 

Tümörün yerı ne olursa olsun, gcııellJklc geçici olan, düzensiz 

aralıklarla gelen birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebllcn 

ağrılardır. Öksürn1e, kasılma veya postür değiştirme ile artabilir (56) 

Başağnlan astrosltomlarda % 75 oranında görülür. Ağrıların % ırı tek 

tarafa lokalize veya bir tarafla daha belirgindir (20). 

Bulantı-l{usma:Baş ağrılarına oranla daha az görülen semptomlar

dandır. Özellikle çocuk yaş grubu ndakl sere bellar as trosıtomlarda, 
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bulantısız ve başağnsız projektıl kusmalar şekllnde görülür (56). 

Papllla Stazı: İntrakranlal tümörlü olguların çoğunda optJk diskin 

ödemi, retınal damarlarda hlpereml ve çevredeki retinada kanamalar 

görülebilir. Bu bulguların olmaması tümörü ekarte ettirmez Beyin 

omurilik sıvısının dolaşımını bozacak biçimde yerleşmiş olan tümör

lerde, papllla stazı çok erken dönemlerde görülebilmektedir. Üçnüncü 

ventrikül, akuaduktus sylvil ve dördüncü vcntrikülde yerleşen veya 

foraminaları tıkayacak özellikteki tümörlerde bu bulgu erken dönemde 

görülebilmektedir (56). 

Eğer bir tümör opi.lk sinire baskı yaparak atrofik değişiklikler meydana 

gctırmlş, bunun yanısıra KİI3AS'a neden olarak dJğcr gözde papllla 

stazı meydana getirmişse buna 11Foster-Kcnnedy se11droınu 11 denir (56). 

Epilcpsl:Astrositomlarda ilk semptom olarak cp11epsi sık görülür. 

Kortekse yakın lezyonlar, derin yerleşimli olanlara göre daha fazla 

epllepsiye yol açarlar. Astrosıtomlar fokal veya gencrallzc epilcpsl 

nöbetleri oluştururlar. Yavaş büyüyen tömürlü olgularda, epiJeps1 ilk 
ve tek scmplom olabllmckledlr (20,56). 

Epllepsi nedeniyle ameliyat edilen hastaların % 201s1ndc beyin tümörü 

bulunmuştur. Bunlarda astrosltomların fazla olduğu gliom grubu 

tcsbit edilmiştir (20) 

Epilepsinin türü, çoğu zaman tümörün lokalizasyonu hakkında bilgi 

vermektedir (56). 

TANI YÖNTEMLERİ 

Direkt Kranıografi: Serebral astrosıtomlu hastaların % 50 sinde kafa 

gramerinde anormallikler mevcuttur. En çok, sena 1da erezyon görü

lür. Bu durum frontal lob tümörlerinde diğerlerine oranla daha fazla 

rastlanır. Yakaların % 8-12 sinde kalslfilmsyon bulunur (20). 
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E-lcktrocnscraıog@fL(EEG): Scrcbral astrositomlarda %45 bulgu verir 

ve lokalizasyon değeri vardır. Astrosıtom sebebi He epilepsi geçiren 

hastaların %85 1indc EEG anonnalllği tesblt edllmişUr (20). 

izotop scanning: I-lolman 1a göre % 67 oranında derece I ve II 

astrosltomlarda teşhiste doğruluk verir {20). 

Kompü terize Tomografi( CT):Anaplastik ve nonanaplas tik su bratentorJal 

lezyonların Identifıkasyonunda %100 kesinlik verir. Derece I1de dansitc 

azalması vardır. Düşük dcrccell gllomlarda bazen kalsifikasyon 

görülebilir. Derece II tümörlerin %70 1inde çevre beyin dokusunda ödem 

vardır (20). 

AnliograO: AnJiografl ile tünıörüı1 geliştiği yer, vasküler beslenmesi ve 

normal intrakranial arterlerle IHşkisl saptanır. Derece l ve IJ 

astrsltomıarda %10 aranında anJiografi normal çıkabil1r {20). 
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METARYAL VE METOD 

AnabHlm Dalımızda 1983 yılından 1992 Mayıs ayı sonuna kadar 

incelenip astrositik tümör tanısı almış 77 olgu çalışmamızın 

mcteryalini oluşturmaktadır. 

İncelemede k11n1k b1lgi için bölümümüz kayıtlarına ve bazı olgularda 

klinik bllgin1n yetersiz bulunması nedeniyle hasta dosyalarına baş 

vurulmuştur. 

Meteryalimizl oluşturan olgulara alt doku örnekleri %10 luk formalinde 

tespit ediJmiş, yeterli miktarda doku paı·afinde bloklanmış, bunlardan 

5-G mikron kalınlığında keslllcr yapılarak 1-leınatoksllen-Eozln ve 

seçilmiş olgularda gümüşlcmc,PAS,PTAH, Van-Gicson. Mason-Tr1kron1 

özel boyalan He 3 olguda irnmunohJstokimyasaJ GFAP ve S-lOO protein 

boyası uygulanmıştır. Kesitler ışık mikroskobunda incelenerek değer

lendir1lmiştır. 

77 astrosltik tümör olgusunun, santral sinir sisteminin primer 

tümörleri lçindckl sıklığına, yaşa, cinse, yerleşime ve histolojik tiplere 

göre genel ıstatıktikscl değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca bu olgular 

Daumas-Duport yöntemi ile yeniden derecelendirilerek, daha önceld 

Kcrnohan yöntemine göre değişim oranlan araştırılmıştır. Yeni yön

temle olguların değerlendirilmesi, aşağıdaki tabloda göstcrllen kriterler 

esas alınarak yapıldı. 

Tablo 2:Astroslloınlanıı dcrccclcndirJlmcslndc dlkkate alınan kriterler 

ve bunların değerlendirilrncsl. 

DERECE KRITER l)ATİPİ 2)Mİ10Z 3)END.PROLİF 4)NEKROZ 

I o - . - . 

11 1 +I · +/- - -
III 2 + + . -
IV 3,4 + + + +/-
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Gu dört değişkenden "çcklnl.ck atlpisi" için lıipcrkromazl, biçim 

değişimi ve plcomorfizm, "mlioz" için normal veya atlpik mitoz, 

"cnclotclyal prolifcrasyon'1 için tomurcuklanma veya glomcruloic.l ile 

peritclial h ücrc artışı c.likka tc alııunışt.ır. 

Gu kriierlcrc.len hiçbirini göstermeyip yalnızca astrositlerde hafif artış 

güstcrcnlcr dcrccc-1, I kritere sahip olanlar derece II, 2 krllere sahip 

olanlar derece III, 3 veya 4 kritere sahip olanlar ise derece IV olarak 

c.leğcrlcncllrildi, 

Metaryallmiz WHO'nun 1990 Zürllı sınıflandırmasına bağlı kalınarak 

dcgerlcndirilmlştir. Ayrıca yüksek dcreccll tümörler (ü-lll ve D-IV) 

l..3urgcr 1 lıı öncnııgı nekroz faktörü dikkate alınarak anaplastlk 

astrosltom veya glioblastom olarak sınıflandırılmıştır. 



24 

BULGULAR 

Son 10 yıl içinde AnabilJm Dalımızda ıncelcnen metcryaller içinde 

SSS 1nl primer olarak tutan 188 tümör saptanmış ve bunların 77'slnin 

astrosltik tümör olduğu tesblt edilmiştir. Astrosıtoın olgulannın priıner 

SSS tümörleri içindeki sıklığı %41 oranında bulunmuştur. 

Olgularda en küçük yaş 4, en büyük yaş 80 olup, ortalama yaş 38'dlr. 

Olguların %72.7's1 (n=56) erkek,% 27.3 1ü (n=2 l) kadın olup, erkeklerde 

ortalama yaş 40, kadınlarda 31 .6 1 dır. 

14 
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y 6 
I 
s 
I 4 
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%24.7 1 1 fim !<ADIN~ ERKEi\ 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 

YAŞ GRUPLARI 

Şekil l :Olguların yaş grupları ve cinsiyete göre % oranlarının dağılımı. 

Dizideki toplam 77 olgunun 18'1 20 yaşın altında, 25'1 de 30 yaşın 

altındadır. 30 yaşın üstündeki 52 olgu, tüm olguların 67.5'in1 

oluşturmakla birlikte 31-60 yaş grubundaki pik, 41-50 yaş grubunda 

tepe oluşturmaktadır. Olguların yaş gruplarına ve cinsiyete göre 

dagılımı Şekil I de gösterlldl. 

Olgular topograflk olarak sırasıyla %22 (n=17) temporal, 16,9 (n=l3) 

frontal. %13 {n=lO) parletal. % ll.7 (n=9) temporoparletal, % ll.7 (n=9) 
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scrcbcllar, %7.8 (n::::G) frontotcmporal, % 5.2 (n::::4) frontoparictal, % 5.2 

(n==4) parıctooccipltal, % 5.2 (ıı::::4) paravcntriküler ve %1.3 (n= 1) beyin 

sapı şeklinde c.lagılım göstermektedir. Ilcyinciktc ycrlcşlın gösteren 9 

olgunun yaş ortalaması 14, geriye kalan 68 olgunun yaş ortalaması 

41 'dir. Olguların yerleşim bölgeleri ve cinsiyete göre dağılımı Şekil 2'de 

gösterlldi. 

14 ,-------------------------------, 
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T 

T : TEMPORAL 

P : PARİETAL 

F 

S : SEREl3ELLAR 

FP: FRO:\'TOPARİETAL 

PV : PARA VENTRİKÜLER 

p 

1 ~!<ADIN~ ERKElj 

1P s FI' FP PO BS 

YERLEŞİM YERİ 

F :FRONTAL 

TP: TEMPOROPARİETAL 

FT : FRO:-,;'TOTEMPORAL 

PO : PARİETOOCCİPİTAL 

BS: BEYİN SAPI 

Şekil 2: Olguların yerleşim yeri ve cinsiyete göre % oranların dağılımı. 

Hasta dosyalarından ekle edebildiğimiz klinik semptomlar Tablo 3'de 

gösterilmiştir. Olguların % G5'indc (n==50) baş ağrısı, % 22'slnde (n=l7) 

bulantı~kusma, % 19.5'indc (n=15) kuvvet kaybı, %11.G'sında (n=9) 

cpilcpsi nöbeti, %10.3'ündc (11=8) görme bozukluğu,%9.1 1 lnde (n=7) 

denge kusuru ve% 6.5'inde (n=5) konuşma bozukluğu tcsbit edilmiştir. 
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Tablo 3:Klinik semptomlarm cinsiyete göre% oranlarının dnğılımı 

SEMPTOMLAR KADIN ERKEi{ TOPLAM% 

l3aş i\grısı 16 34 65.0 

Bulantı-Kusma 5 12 22.0 

Kuwet Kaybı 3 12 19.5 

Epilepsi 2 7 11.6 

Görme Bozukluij:u 3 5 10.3 

DcnR:e Kusuru 3 4 9.1 

Komışma Bozulduğu 2 3 6.5 

Makroskopik Bulgular 

Tüm olgular makroskopik olarak birkaç değişik özelllk göstermekteydi. 

Operasyon sırasında 9 serebellar olgunun 4'ündc, 17 tcınporal olgunun 

3'ünde, 10 parictal olgunun 2'sindc ve 4 parıctooccipital olgunun 

l'inde kistlk koınpanent gözlcnmlştır. Özellikle derecesi yüksel< tümör

lerde, tümör içine kanama sık görülen bir bulgu idi. Laboratuvarımıza 

gelen materyaller ise çoğunlukla birkaç cc. hacminde, yun1uşak gri 

Jclatınöz, bazen kan ile karışık özelllkte idi. 

Mikroskopik Bulgular 

Tüm olgular histolojlk suptiplerinc bakılmaksızın dcrccclcndlrJldlğindc 

77 olgunun % 11.7's1 (n=9) derece I. %23.4'ü (n=l8) derece II. %221s1 

(n=l7) derece 111 ve %42.9'u (n=33J derece lV olarak değcrlcnclirHdi 

(ŞcJ{ll3). 
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Şekli 3: 77 olguda dcrcccnlıı dagılımı 

Derece IV olan 33 olgunun 12'si üç kriterle, 21 'i dört kriterle bu gurupta 

yer almakta idi. Üç kritere sahip 12 olgunun S'lnde nükleer allpl ve 

mitoz yanısıra endotelyal prolifcrasyon, ?'sinde ise ilk iki lu-ltcre 

ilaveten nekroz mevcuttu. Derece III olan, iki kiritere salı ip 17 olgunun 

hepsinde nükleer atlpi, ve l1lmlc endotelyal prollfcrasyon mevcutken, 

bu kriterlerden hiçbirini göstermeyen 9 olguluk derece l grubunda 

astrositlcnlc cliffüz bir şckllcle hafif artış ve çekirdek büyümesi dışında 

herhangi bir bulgu mevcut dcğ;lldi. 

Tüm olguların %87'slnde (n=67) nükleer atıpı, %57. 1 'inde (n=44l mitoz, 

% 4 I . 5 'inci e { n=32 J cııdotelyal proliferas yon, % 3 7 .6' sınd a ( n =29) nekroz 

izlenmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4: 77 olguda derecelere göre ınaliğnenslnln dört krıtererinin 

dağılımı 

OURT. 1 KRT. 2KRT. 3KRT. 4 URT. 
KRİTERLER =D-1 =D-11 =D-111 =D-IV =D-IV 'IOPLAM 

(ıı=9) (n=ISJ {n=17) (n=l2) {n=21) 

NÜK. ATİPİ o 17 17 12 21 67 (%87.0) 

MİTOZ o o ll 12 21 44 (%57.1} 

END.PROLİF. o 1 5 5 21 32 (%41.5) 

NEKROZ o o l 7 21 29 (%37.6) 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, astrosltomlarcla maliğnlslnln 4 

kriteri. rnallğnenslnin artan derecesiyle uyumlu sırada ortaya 

çıkmaktadır. Birlııci kriter olan nükleer atipl. derece II tümörlerin . 

%94.4'ünde, derece 111 ve IV'lerln %100'ünde pozitif bulundu. İkinci 

kriter olan mitoz. derece ll'lerde hiç bulunmaz iken. derece III'lerde 

%64.7. derece IV'lcrde % 100 bulundu. Üçüncü kriter olan endotelyal 

proliferasyon, derece II'lerde %5.5. derece lll'lerde %29.4, üç kriterli 

derece JV'lerde % 41.6 ve dört kriterli derece IV'lerde % I 00 bulundu. 

Dördüncü kriter olan nekroz ise derece Il'lerde hiç bulunmaz iken. 

derece Ill'lerde %58, üç kriterli derece IV'lcrdc %58.3 ve dört krlterll 

derece IV' lerde %100 poz1Uf bulundu. 

Derece I dekı olg~lann yaş ortalaması 36.8, derece ll'lerJn 33.8, derece 

III'lerin 37:5 ve derece IV'lerln 42'dir. Derece l'deki olgular hariç 

tutulacak olursa, diğer derecelerde ortalama yaş. derccelcrdckl artışa 

paralel olarak artmaktadır (Tablo 5). 

Tablo 5:Histopatolojik dereceler ile olguların ortalama yaşlan 

arasındaki ilişki. 

DERECE I n m 1V 

OLGU SAYISI 9 18 17 33 

ORTALAMA YAŞ 36.8 33.8 37.5 42 
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Dcylnclk yerlcşJmll 9 olgunun 2'sl derece I. 2'si derece il, l'I derece lll ve 

4' ü derece JV'dür. 

Bu sonuçların Kernohan yöntemi ile yapılan önceki derecelendirme 
··, 

sonuçları ile karşılaştırılması aşağıdaki Tablo 6'da izlenmektedir. Daha 

önce Kernohan yöntemi ile 24 olgu derece I. 16 olgu derece 11, 25 olgu 

derece III ve 12 olgu derece iV olarak değerlendlrilm1şti. Aynı olgular 

Daumas-Duport yöntemi ile dcğcrlcndlrlldiğlnde 9 olgu derece I. 18 olgu 

derece il, 17 olgu derece lll ve 33 olgu derece IV olarak bulunmuştur. 

Buna göre Kernohan yönteminde derece l'den 12 olgu yeni yöntemde 

derece ll'ye 3 olgu derece III'e geçmiştir. Yine derece Il'dcn 6 olgu derece 

lll'e 4 olgu derece IV'e geçmiştir. Derece lll 'den ise 17 olgu derece IV'e 

yükselmiştir. Bir başka deyişle derece I'den 15, derece ll'dcıı 10 ve derece 

III'den 17 olgu olmak üzere toplam 42 olgu üst derecelerde yer almak

tadır. Böylece, olguların %54.5'1 yeni yöntemde yer değiştirmiştir. 

Tablo 6:Öncekl Kenıolıan ve yeni Daunıus-Duporl yöntemi ile yapılan 

derecelendirme son uçlarının karşılaştırılması 

KERNOHAN DAUMAS-DUPORT 
DERECESİ 

DEĞİŞİM DEĞİŞEN DERECE YÖNTEMİ YÖNTEMİ ORANI OLGU SAYISI 

I 24 g 15 %62.5 

II IG 18 ıo %62.5 

ııı 25 17 17 %68 

IV 12 33 - -
fOPLAM 77 77 42 -

Mikroskop1k incelemede derece I olgularda astrosıtlerdc diffüz olarak 

hafif artış veya hafif nükleer büyüme bulundu. Özellikle astrositlerdekl 

diffüz artı~. derece 1 astrosıtomun reaklif gliozisdcn ayırımında yar

dımcı olmaktadır (Resim l ). 

Nükleer aiipi gösteren toplam 67 olguda, çcltlrdelc kromatın1nde 

kabalaşma, çekirdek membranında tlüzensizleşme ile şekli ve büyüklük 
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farkı gösteren astrositler mevcuttur (Rcsiın 2). 

Mitozlar. toplam 44 olguda çoğunlukla piknotık olmak üzere normal 

veya apltlk mitoz şeklindedir {Resim 3). 

Olguların 32'slnde izlenen endotelyal veya perltelyal proliferasyon. 17 
olguda glomcruloıd şekllndcdlr (Resim 4-5 ). 

29 olguda görülen nekroz, bazı olgularda pseudopalizatık dizilim 

gösteren tümör hücreleri ile çevrelenmiş, bazılarında ise yaygın ve 
kanama lle blrliktcdlr (Resim 6-7). 

HistoloJ1k tiplendirme için yapılan mlkroskopik incelemede; derece I ve 

II olguların 1811 fibriler. Tsl protoplazmik, l'i gemlstosltık ve I olgu da · 

subependimal dev hücreli astrosltom olaral< bulundu. Derece III ve IV 

olgular Burger'in yöntemi ile nekrozun varlığına göre ayrıştırıldı. 

Nekroz bulunan 29 olgu glioblastom multiform, bulunmayan 21 olgu 

ise anap1astık astrosllom olarak değerlendirildi. Glloblastomlann 5 11 

dev hücreli gUoblastom, l'l gllosarkomdu. Glioblastomlar içinde 2 olgu 

gcmıstosltık özeIHk taşımaktaydı. Aynca derece lll astrosıtoınlar içinde 

I olgu pleomorfik ksant.oastrositomdur (Tablo 7). 

Tablo 7:Hlstolojik tiplerin 77 olguya dağılımı ve% oranlan 

HİSTOLOJİK TİP OLGU SAYISI (%) 

F'İBRİLLER 18 23.4 
PROTOPLAZMİK A 7 9. l 
GEMİSTOSİTİK A. l l.3 
ANAPLASTİK A 20 26.0 
GLİOBLASTOM MULT. (*) 29 37.6 

PLEOMORFİK KSANTOAST. ı 1.3 
SUBEPENDİMAL DEV. H. 'Lİ A. 1 1.3 

(*) İçerisinde 2 olgu gemistosıtlk özellikte glioblastomdur. 



31 

%23.4 oranlarında (n=l8) lıuhınan flbrllcr aslrosltomlarda, fibrilcr 

matriks içinde yuvarlak veya oval vezlküler çekirdekli tümör hücreleri 

ile birkaçında rosentlıal fibrlllcrl izlenmiştir (Resim 8-9). PTAH boyası 

ile lntrasloplazmlk flbrlllerl gösterildi (Resim 10). 

Olguların % 9'unda (n=7) izlenen protoplazmik astrosltumlanla PTAH 

veya gümüşleme tle pozitif boyanan flbriller yoktur (Resim ll) 

%1.3 oranında (n:::: 1) görülen gemlstosltk astrosUomtla, geniş cozinoflllk 

stoplazma içinde eksantrik yerleşimli nükleusa sahip hücreler, flbrller 

bir mairiks içinde yer almaktadır (Resim 12). 

ı olguda (%1.3) izlenen subcpcndimal dev hücreli astrositomda yoğun 

flbriler matriks içinde, uzantılar gösteren geniş eoziııoflllk stoplazmalı 

bir veya birkaç nüklcuslu hücreler görülmüştür (Resim 13). Bu 

hücrelerin immünolıislokimyasal yöntemle GFAP pozlt.ıf lnlrastplazmlk 

elemanları gösterildi {Resim 14). 

Yine olguların % l.3 1ünde (n=l) görülen pleomorfik ksantoastrositomda, 

nıiksoid bJr ara madde içinde bir kısmı dev hücre özelliğinde garip 

pleomorflk tümör hücreleri ve allplk milozlar gözlendi (Reslın 15). 

Yapılan Van Giesoıı ve Masson~Trlchrome özel boyaları ile tümörün 

kollagen bağ dokusu içermediği görüldü (Resim 16). Tümörün 

ımnıuoshlstokimyasal olarak GFAP pozitif hücresel elemanları 

gösterildi (Resim 17). 

Olguların %26'sıııda {n:20) bulunan anaplasl!k aslrosltomlarda, 

nükleer pleomorflzm ve atıplk mıtozlar ile endolelyal veya perltclyal 

prolıferasyon gösteren damar yapılan, bazılarında küçük anaplastık 

özellikte tümör hücreleri gözlendi (Resim 18). 

Tüm olguların %37.G'sını (ıı=29) oluşturan glioblastomlarda belirgin 

nükleer atipl, atlpik ınitozlar, ileri derecede plcomorfizm, cndotclyal ve 

perilelyal kalınlaşma gösteren damar yapıları, glomeruloıd oluşumu ile 
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nekroz ve kanama izlcntll (Resim l0-20}. 

Glloblastomlar içinde 5 olguda yukarıda bahscdllcn bulgulara 

ilaveten, garip tek veya çok çekirdekli dev hücreler [dev hücreli 

glloblasloın) görüldü (Resim 21 ). 

Yine glloblaslornlar içinde I olguda Obrllcr ınalriks içinde allplk gl!a! 

hücreler yamsıra, iğsi sarkomatöz hücrelerin içlçe bulunduğu 

gliosarkom gözlcnmişilr (Resim 22). Tümörün glial ve sarkomatöz 

kompanentleri GFAP ve Van Gieson boyaları ile gösterildi 

(Rcslın23-24). 

Glioblastornlann 21sl geniş eozinof111k stoplazma içinde eksantrik yer

leşimli nüklcus bulunduran atipik hücreler göstcrmekicdlr (Resim 25).· 

I3u gcmistositik hücrelerin vaskülcr yapılar etrafındaki tipik dizilimleri 

Resim 2G'da görülmektedir. 
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Resim l: Derece I astrositoın komşuluğunda reak.tif gliozis (HExl00, 

Patol. Pr.No:658 /91) 

Resim 2: Derece II astrositomüa nüklee r atip i bulguları (HExl00, 

Patol.Pr. No:9ü/91) 
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Resim 3: Derece III astrositoında atipik nıitoz (11Ex400, Patol. Pr. 

No:G47 / 8) 

Resim 4: Yüksek dereceli aslrositoında vaskülcr yapul · peritelyal 

kalınlaşma (HExlOO, Patol.Pr.No:3864/ 88) 



R s ·m 5: Yüksek dereceli astrositoıııda glomenıloid şck.liııdc eııdotclyal 

prolifcrnsyoıı (HExIOO, Palol.Pı·.No: 14 l/83) 

Res im 6 Yüb:scl dereceli nslrosiloml · nla ıı kroz çcvrcsiııüc 

pseu lopalizatik dizilim (HExlOO, P l l.Pr.No:37 /92) 



ı iu 7: Yül ' t tl r celi ro ilo ıla da lüınöı i ·ind y ygııı n ltr z 

(l1Ex40, Palol. Pr. No:2061/ 2) 

R ıı B: Fib iler ınatriks içhu.J yuv · ak veya val veziltül r eltirdekli 

tümör lıü releri izlcıınıckl i r. FİDRİLEH A 1 ROSİTOM 

(IIExJ00, 1 atol.Pr.No:427 / 1) 
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Resim 9 Fibriler astrosilomda etrafa uzantılar güstcrcn yoğun 

eozinofilik cisimcikler. ROSENTHAL JiİDRİLLERİ (HExIOO, 

Patol.Pr.No:98/91) 

Rcsinı 10 Filıriler astrositoında, intrastoplazınik fibril gösteren 

astrosiller (PTAIIxlOO, Patol.Pr.No: 4278/ 91). 
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Resim il Yuvarlak, unifonn hücrelerden ibaret, fibril göstenueyen 

tümör dokusu. PROTOPLAZMİK ASTROSİTOM (IIExlOO, 

Patoı.rr.No:658/91) 

Resim 12 :Bol eozinofilik stoplazına içimle eksantrik yerleşimli nilltleus 

gösteren astrositlerdcn olu~ıııuş tümör dokusu . 

GEMİSTOSİTİI{ ASTROSİTOM (IIExIOO, Patol.Pr.No:2382/84). 



ı csiın 13 Yoğun fibrilcr ıuatriks içinde uz,uıtılar güstcren geniş 

eozinofilik stoplazınalı, bazıları nnılliuüklccr özellikle dev 

hücre lere sahip tümör dokusu. SUBEPENDİMAL DEV 

HÜCRELİ i\STROSİTOM (HEx 100, ratol.Pr.No: 2555/87). 

Resim 14 Subcpcndiıııal dev hücreli astro i Loında 

immuııohistokiınyasal yöntemle boyanan hücresel 

elemanlar (GFAPx400, 1 nlol.l f.No:2G~r. / 7). 
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Resim 15 : Miksoid stı·oıııa içinde bir kxsmı dev hücre özelliğinde 

pleoıııorfik hücrelerde atipik ınitozlar görülıuektcdir. 

PLEOMORFİK KSANTOASTROSİTOM (HExlOO, Patol. Pr. 

No: 2301/89) 

Rcsiın 16 : Pleoınorfik Ksantoastrositoında kollagen bağ dokusundan 

fakir stroma izlenmektedir (Massoıı-'frichroıne x 100, Patol. 

Pr. No:2301/89). 
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Rcsinı 17 : Pleoıııorfik l{saııtoastrositoında, tümörün immunohisto

k imyasal yöntemle gösteı-ilen hücresel elemanları 

(GFAPx400, Patol.Pr.No: 2301 /89) 

Rcsiın 18 : Hücresel atipi ve atipik mitozlann belirgin olarak izlendiği 

sellüler tümör dokusu. ANAPLASTİK ASTROSİTOM 

(IIExlOO.Patol.Pr .No:3864 / 88) 
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ncsiın 19 : Aııaplastik astrositom IJulgularıııa ilaveten birden fazla 

odakta nekroz gelişimi. GLİOBLASTOM MULTİFORM 

(HE.xl0O, Patol. Pr.No:1489/86) 

Rcsinı 20 : Glioblastoın olgularından bir kısmında nekroz çevr esinde 

görülen pseudopalizatik dizilime sahip tümör hücreleri 

(IIEx lOO, Patol. Pr. No :1817 /91) 



Resim 21 : Irislik özellik kazruıınış tümör dokusu içinde alipik garip 

tek veya çok çcltirtlcldi hücreler izlemektedir. DEV HÜCRELİ 

GLİOULASTOM (HEx.100, Patol.Pr.No: 643/92) 

Rcsiın 22 : Atipik glial hücreler yanısıra, uzamış, iğsi sarkomatöz 

Iıücreleriıı bir arada oltluğu tümör <loltusu görülınclttedir. 

GLİOSARl{OM (HExl00, Patol.Pr.No:GG22/90) 



Resim 2 3 : Gliosarkomda tümörün gliaJ kou.ıı)aueuli immunolıisto 

!dmyasal yönlcmlc göslcrihui~tfr. (GFAPx400, Patol.Pr. 

No:5522/90) 

Resim 24 : Gliosarkomda tümörün koJiagen bağ dokusundan zengin 

yap1sı görülmektedir. (Van GiesoııxlOO-Patol.Pr.No: 5522/90) 
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Resim 25: Glioblastoın olan bir olguda gcmistositik hücreler (HExlOO, 

Patol.Pı·.No:IB17 /91) 

csiın 26 : Bir başka glioblastonı olguswula vaskül r yapılar trafında 

tlizilnıiş gcınistositik lıücr 1 r örülın ktcd'r (UExJO , Patol. 

Pr. No:l 14x 9) 



46 

TARTIŞMA 

Beyin türnörlcrinin en önemli grubunu oluşturan astrosltomlann 

maliğ:nite düzeyinin belirlenmesi ve derecelendirilmesi konusundaki 

çalışmalar, Kcrnolıan'dan bu yana güncelllğ;lni korumaktadır. Tüm bu 

çalışmaların amacı, makroskoplk ve mlkroskoplk incelemelerle elde 

ccl11en patolojik bulguların, klinik ve prognoza ışık tutmasını 

sağlamaktır. 

J\strosilomlar, primcr intrakranial tümörlerin yaklaşık yarısını 

oluşturmaktadır. Biyolojik yönden, yaşlılardaki olgular gencllildc 

ınallgn, gençlcrdckllcr bcnlğn özelliktedirler. Aynca beyinde yerleşenler 

çogunlukla ınaııgn, beyincik ycrlcşimlller kisllk ve bcnigııdirlcr. Genci 

olarak 30~50 yaşlar arasında daha sılc rastlanırlar (5,6,14, 15,16, 50,52, 

53,65). Bizim scrlnıizdc astrosliomlarm plrimcr intrakranial tümörler 

Jçinc.lckl oraııı %41 olarak lıuluıımuşüır. Derecesi yüksek olgularda 

ortalama yaş 40, derecesi düşük olgularda 35 dir. Beyincikte yerleşen 

olgularda ortalama yaş 14, geri kalan olgularm yaş ortalaması 41 dir. 

Olgularımızın en sık görüldüğü yaş grubu 30-60 arası olup kadın/ erkek 

oranı 3/8 clir (Şekll l]. Bu bulgular yukarıda verilen ııgıll kaynaklarla 

uyum göstermektedir. 

Olgularımızda, yerleşim ıtilıarıyla ilk üç sırayı %22 (11°17) lemporal, 

%16,9 (n=l3) fronlal ve %13 (n=IO) pariclal bölge almaktadır. Yerleşim 

yerleri ve sıklık sırası Daurnas-Duport ve Canda'nın sonuçlarıyla 

uygunluk göstermektedir (27,43). Ancak bizde tcınporal %22, fronlal 

%16.9 ve parlelal % 13 iken, Duport 1un çalışmasında bu oranlar 

sırasıyla %34.5, %32 ve %22, Canda1nın çalışmasında ise %36, %27 ve 

%12 dir. 

Bizde bu oranların düşük bulunmasının nedeni, yerleşim yerlerini 

kabaca değil de daha ayrıntılı şekilde (temporoparletal, frontotemporal, 

frontoparietal gibi ) belirtmiş olmamızdandır (Şekil 2). 
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Beyin sapı asirosltomları dlffüz yayılım göslernıclcriyle ayrı bir önem 

taşırlar. Ponsta yerJcşirlcr ve çevre dokuları lnfiltre ederler. Hlstolojlk 

olarak gliobJastom da dahil olmak üzere geniş bir spektrum gösterirler 

[2,3,7,47,55). Bu tümörler erişkinde de görülcbllıneklc birlikte daha çok 

çocuklarda ve yirmi yaş civarında görülüler. Yerleşimleri ve diffüz 

ınfiltrasyonları nedeni ile nadiren cerrahi olarak tam çıkarılırlar 

[9.26,27,43,61). Biz olgularımız içinde I beyin sapı astrosıtomu tespit 

ettik. Bu lokalizasyoııun düşük bulunması nedeniyle yaptığımız klinik 

arşiv araştırmasmda, bizim çalıştığımız yıllar içinde yaşlan 5 ile 14 

arasında değişen 12 beyin sapı gllomu saptadık. Hastanemiz 

Neuroşirurji kliğinde kayıtlı olgu sayısı ile bizim kayıtlarımızdaki olgu 

sayısınrn farklı oluşu, bazı materyallerin histopatolojik tetkikinin 

bölümümüz dışındaki laboratuvarlarda yapıJdığıııı göstcnnektedJr. 

Bizim serimizde klinik kayıtlardan elde edebildiğimiz semptomlar sıklık 

sırasında göre %65 baş ağrısı, %22 bulantı~lnısma, %19.5 kuvvet kaybı, 

%11.6 epilepsi, %10.3 görme bozukluğu, % 9.1 denge kusuru ve %6.5 

konuşma bozukluğu şeklindedir. Olguların tümünden semptom bilgisi 

elde ederncdiğlıniz için oranlarımız ilgllı kaynaklara göre düşük 

bulunmuştur [6,20,39,64,65). 

Beyincik yerleşimli astrosıtomlarda ınakroskoplk olarak kıstık değişim 

sık rastlanan bir bulgudur. Aym şekilde yüksek dereceli 

astrositoınlarda tümör içine kanama ve nekroz makroskoplk olarak 

dikkaU çeken bulgulardır []4.lG,50). 

Operasyon sırasında 9 bcylnc1k olgusunun 4'ünde, 17 teınporal 

olgunun 3'ünde, 10 parietal olgunun 2'sindc, 4 parıetoocclpital 

olgunun ] 'inde kistık özellik izlenmiştir. Aynca yine operasyon 

sırasında bazı olgularda tümör içine kanama ve nekroz gözlenmiştir. 

Laboratuvarımıza gelen materyal bazen çok az miktarda olmaktadır. 

Bu küçük blopsi ile tümörün bütünü hakkında fikir cdinıncmız 

güçleşmektedir. Şayet gönderilen doku örneği yüzeyden alınmışsa, bu 
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kez tümörün gerçek dercceslnl tesbıt etmede güçlük doğacaktır. 

Yüzeyden alınan biopsilerde düşüle dereceli astrosıtom bulguları 

izlenirken, aynı olguda derinde çok aUpllc özelllkte tümör alanları 

olabmr. Daumas-Duport ve arkadaş]arı, hassas lstatlsliksel metodlar 

kullanarak yapmış oldukları 338 olguluk çalışmada, tün1örün 

derecesinin. yaş, cins ve lokalizasyona göre daha öneınU bir prognostık 

faldör olduğunu göstermişlerdir (23,33). Tümörün derecesinin, alınan . 

b1opsl örneği ile Hişl<:isl açısından, bu konuyu hatırlatmaya değer 

bulduk. 

Beyincik yerleşJmlJ astrosıtomlar çocukluk döneminde daha sık 

görülürler. Astrositomların %5-I0'unu oluştururlar. Makroskoplk 

olarak çoğu kistık yapıdadır. Mlkroskoplk olarak ise çoğunlulda 

pilosiUk ve flbrilcr özellik taşırlar. GenelllkJe çocuklardaki olgular· 

düşük dereceli, genç ve erişkinlerdeki olgular yüksek dereceli olurlar 

(14, l 6.28,30,50). 

Beylnc1k yerJeşlmll 9 olgumuzun tüm olgular içindeki oranı ll,6 olup, 

ortalama yaş 14'clür. Makroskoplk olarak 4 olgu klstik özellik göster• 

mlşUr. Mikroskopik olarak ise olguların 4 1ü derece 1-11 flbrllcr 

asirosJtom, 2'si aııaplastık astrosıtoın ve 3'ü glloblastoındur. Burada 

derece IV glloblastoın olan 3 olgunun yaşları 15 ile 30 arasındadır. Bul• 

gulanmız yukarıda belirt1len ilgili kaynaklarla uyum göstermektedir. 

Daumas-Duport ve arkadaşları (6) Kernohan'ın yapmış olduğu 

dcrecelendJrmedekl düşük clcrecelJ (Dl,11) ve yüksek clerecell (III,IV) 

astrositoınlar sorunul\ubüyük ölçüde gidcrınlşUr (36). Çünkü. bu 

yöntemde de~·ecelcrln özellikleri daha kesin sınırlarla tanınılanı~ış ve 

ayrılmıştır. Böylece daha önce l<ernohan'ın derece I olarak tanımladığı 

kimi oJgu derece II, derece lll olarak belirlenen kimi olgu da derece IV 

kümesi içinde yer almıştır. Derccclcndlrıncclc etken ulan 4 kriter 
(nükleer a1.ipi, mitoz, erıdotelyal prolifcrasyon•gloınenılo1cl, nekroz) taın 

olarak saptanmış ve böylelikle konu bir bakıma matematiksel bir 
düzen içinde çözümlenmiştir. 
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Dcrccclendlrmcdc kullanılan mctod, tüm gllomlar için geçerli 

olduğundan astrositlk tümörler suptiplerinc bakılmaksızın dcğ;crlen

clirilmckicdir. Kcnlli dizimizde yer alan 77 olgu 4 morfolojik kriterin 

olup olmamasına göre yeniden ışık mikroskobu ile Jııcelcndiğ;in<le; 

olguların %8Tslnclc (n=67) nükleer atipi, % 57.l'inde (n=44) mlioz, 

%41.5 'inde (n=32) cndotclyal prollfcrasyon, % 37.6 sında (n=29) 

nekroz izlenmiştir. Böylece olguların% 11.7's1 (n=9) derece I, %23.4'ü 

(n=l8) derece II, %22'si (n=17) derece III ve %42.9 1u (n=33) derece IV 

olarak bulunmuştur (Şekil 3). Daumas-Duport'un 338 olguluk 

çalışmasmda olgulnnn %4.l'l derece I, %23.4'ü derece II, %15.7's1 derece 

III, % 5G.8'i derece IV dür (23). Canda 'nın 33 olguluk çalışmasında ise 

bu oranlar sırası ile %3.03, %30.30 ve% 33,33 şeklJndeclir (15). Bizim 

sonuçlarımız üzclllklc Duport 1tın sonuçlarıyla parnlcllik göster

mektedir. Duport1un çalışnwsmda, 1. kriter olan nükleer ati pi derece II' 

tümörlerin % 94.4'üncle 2. kirller olan mlloUk aktıvllc c.lcrecc ili 

tümörlerin % 92'sin<le göstcrildl. Mitoz, derece II tümörlcnlc mevcut 

clcğilcli (23). Bizde ele nükleer aUpi derece ll'lcriıı hepsinde, mitoz derece 

III'lcrin % 64.Tsincle görülmüş olup derece Il'dc mevcut dcğ;lldir. 

EndoteJyal prollferasyon %81 oranında. nekroz ise %96.5 oranında 

derece lV olgularda görülmüştür. Endolclyal prollfcrasyonların 5'1 

derece III, I 'I derece II grubuna dahil olmuştur (Tablo 1l]. Bu sonuç

larımız da ilgili kaynaklarla paralellik göstermekle olup, 

astrositomlar<la maligncsinln 4 kriterinin maliğ"ncsinin artan derece

siyle uyumlu sırada ortaya çıktığı görülmektedir (15,23). 

J\slrosHomlanla yaş ile birlikle derecenin ele arttığı yolunda görüşler 

vardır (14.15). Yalnız, gerek bizlm gerekse Canda'nın çalışmasında (l5J 

derece I olguların yaş ortalanrnsınııı bu kurala uymadığı görülmektedir. 

Canda'nın serisinde derece I olguların yaş ortalaması 58, Llcrccc Ü'Ierin 

30, derece III'lcrln 39.6, derece IV'lcrin 45.2 Jkcn, bizde bu ortalama 

yaşlar sırası ile 36.8, 33.8, 37.5 ve 42'clir (Tablo 5). Derece JTdcki 

olguların yaş ortalaması hariç tutulacak olursa, diğ:cr llcrecelerdc 

ortalama yaşın, derecelerdeki artışa paralel olarak arttıgı ve bu görüşü 

desteklediği görülmektedir. 
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1\ııa!Jlllın dalımızda daha önceden Kcnıohan yöııt.cıuı ile elde edilen 

sonuçlar, DaumaswDuport yöntemi He elde ettlğlmlz sonuçlar ile 

karşılaştırıldı. Buna göre derece l'dcn 15, Derece II'den 10, derece lll'den 

17 olgu olmak üzere toplam 42 olgunun üst derecelere çıktığı 

gözlenmektedir (Tablo 6). Bir başka deyişle derece Jldekl olgular% 62.5 

oranında, derece ll'deki olgular 62.5 oranında, derece ıırcteki olgular% 

68 oranında bir veya iki üst derecede yer almıştır. Canda1 nın 

çalışmasında {15) bu değişim oranları sırası He %80, %36.G ve %44.4 

iken D u port I un serJsinde (23) bu oranlar %8 7 .5, %30 ve % 7 1. 5 

şek1indcdlı". Bu bulgular kendi sonuçlarımızı desteldenmektedir. 

Mikroskobik incelemede derece I olguları reaktıf glio1.isten ayırma 

güçlüğü herkes tarafından blllnmektcdlr. Bu olgulanla klinik tanı 

yöntemleri daha güvenilirdir. Özellikle CT1dc dansıte azalması, çevre 

beyin dokusuyla farkı ortaya koymaktadır. Yine lzolop scannıng de 

düşük dcrccclJ astrosil.omlnrda Holrnan'a göre %67 onuııııda teşhJs 

doğruluğu vermektedir (20). Mikroskobik olarak ise, sayıları artmış 

astrositler1n belirli bir yapı oluşturmadan gelişigüzel dağılımı, beyaz ve 

gri cevher bileşkesinin invaze edilmiş olması, mikroklst ve 

ınikrokalsifikasyonların bulunması gibi hususlar dikkate 

alı nınak tadır( 55 ), Bu 11 ları n hiç biri mutlak kriterler olmayıp, her zaman 

klinik ve radyolojlk bulgular ile birllkte değerlendirmelidir. 

MetaryaiJmlzin hlstolojik sınıOandırılması WH01 nuıı 1990 Zürlh 

sınıflaııdınnasına bağlı kalınarak yapıldı { 14). WH01 11uıı daha önce 

yaptığı sınıflandırmada GBM astrosltık tümörler içine alınmamıştı 

{23 ). O u eksiklik en son sınıOanclı rınada giderilmiş tir { I 4 ). 

Olgularımızda fibrller astrositomu %23.4, protoplazmlk astrosltomu 

% 9. I. gem is tos ı tık as trosıtom u % ı. 3 oranı ıı ela tes bit ettik. 

Araştırdığımız kaynak~arda fibrHer ve protoplazmik subgruplar için 

belli bir oran kaydedilmemiştir. Ancak gcmıstositik astrositomun bu 

grup içinde ayrı bir önemi vardır. Çünkü bu tümörler kolayca 

ded1ferans1ye olup yüksek derccell bir tümör haline gelebllirler {55). Biz 
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olgularımız Jçlnde gcmlstosıtık astrositomu % 1.3 oranında saptadık. 

Ayrıca glioblastomlar lçinde tesbit ettiğimiz iki olgudaki gemistositlk 
özellik llerlde tartışılacaktır. 

SubependJmal dev hücreJi astrositomlar, özellikle tubcrous sclcrosis ile 

birlikte görülen, gerçek insJdansı bilinmeyen nadir tümörlerdir 
(l,40,58). Sıklıkta lateral ventrlkül duvarında ortaya çıknrlar. Oluşan 

kHlc f oram en Monro'da obstrüksiyona yol açarak hldrosefaliye neden 

olur ( l ,22, 40,50,58). Bizim olgumuz, temporal bölge bazalinde, letcral 

ventrlkül konşuluğunda yerleşimli idi. Ancak klinik kayıtlarda 

tuberous sclcrosis ile ilgisi tesbit edllmcdl. Olgumuz ınlkroskoplk 

incelemede yoğun fllırller ve bol damarlı stroma içinde unlform, çok 

çcklr<lckll, geniş cozlnofllik stoplazmalı dev hi'ıcrclcr göstermektedir. 

Tümör veskülarlze olmasına rağmen endotelyal proliferasyon yoktur. 

Bu bulgular llgiH kaynaklarla uyumludur (1,40). Yine de bJz bu olguya 

G F'A P boyası uygu layurak l ıı tras loplazmlk pozl tir boya ı ıa 11 h ü ere sel 

eienıanJarını gösterdik (Resim 14). 

Pleomorrtk ksantoastrositomlar genellikle yüzeye! yerleşip 

leptoıneninkslcri yaygın olarak tutarlar. Bu tümörler mczenşinıal bir 

tümörü taklit eder tarzda lipltlc yüklü stoplazma ve bol rctıkülcr fibrll 

' gösterirler. Bu yüzden meningoserebral flbröz ksantonılarıa ayırıcı 

tanısı yapılmalıdır. Ayırıcı tanı için tümörün astrositik natürü 

immunohistoklmyasal yöntemle gösterilebilir (4,33,50). I<cpcs yaşları 7 

ile 24 arası değişen 12 olguluk çalışmasında olguların türnünü 

supratcntorial ve yüzeye! yerleşimH olarak saptandı: Mlkroskopik 

olarak olguların tümü anaplaslk bulgular taşımakta olup hiçbirinde 

nekroz mevcut değildi {33). Bizim olgumuzda tümör, sol temporal lob 

yüzeyinde yerleşimli olup yaşı 8'dlr. Mlkroskoplk olarak tümör, nekroz 

dışında tüm anaplastik bulguları taşımaktadır, Ttimörü fibröz 

ksantomlardan ayırmak içlıı yapılan Van Gieson ve Masson 1'r1chroıne 

boyalarında, vasküler yapılar dışında kollagcn bağ dokusu gözlen~ 

memlştır (Resim JG). GFAP boyası uygulayarak, tümörün astrositlk 

kaynaklı bir tümör olduğunu kanıtladık. Bulgularımız ilgili kaynak-



52 

!arla uyum göstermektedir (33,50). 

Astrositornlarda maliğnitcnin değerlendirilmesinde kullanılan 

Kcrnolıan yöntemimle, özellikle yüksek dereceli tümörlerin prognozunu 

belirlemede yetersizlik olduğuna karar verllmiştir. Nitekim bu yönteme 

göre sınıflandırılan olgular üzerinde yapılan çalışmalarda ortalama 

yaşam, derece IlI için 10 ay, derece IV için ise 9 ay gllıl yakın değerlerde 

belirlenmiş ve bu yöntemin derece III ve IV arasındaki ayırımı ortaya 

koyamadığı vurgulanmıştır (18.48). Ringertz, Nclson ve Burger karşıt 

olarak sundukları 3'1ü yöntemle nekrozu önemli bir bulgu olarak, ele 

alarak yüksek dereceli tümörlerin prognozunli belirlemede dcıha iyi 

sonuç elde etmişlerdir (I0,12,18,41 .42.48). Örneğin Nelson bir çalışmada 

ortalama yaşam siireclnl anaplasllk astroslloın (ı\ı\) lçlıı 28 ay, 

glioblastom mulllfornı (GBM) için 8 ay olarak saplamıştır (18,41).· 

Conns ve arkadaşları nckrozla belirli GBM olgularının tümünün 26 ay 

içinde öldüklerini, /\A olgularmın %36'sının ve dlfcranslyc astrosıtom 

olgularının %80'lnin 26 aydan uzun yaşadıklarına bildirmişlerdir (18, 

21). Fu11Jııg de GBM olgularının ortalama 8 ay, AA olgularının l-10 yıl 

arası yaşadıklarını belirtmiştir (18,29). 

R.crnohan yöntemini modlf1yc eden Daumas-Duport da derece I ile ıı ve 

derece ll1 ile ıv arasııu.l.aki prognostll{ ayırımı belirgin bir şekilde ortaya 

koymuştur. Duport'un derece III olarak tanımladığı olgular, Durgcr ve 

Nclson'un AA tammına uyan kümeyi oluşturmaktadır (IG.l8,2~n. 

AA ve GBM 'lu olgularda yapılan çalışmalar, küçük hücreli tümörlerin 

daha kötü prognoz gösterdiğini ve bu nedenle pleomorfizmiıı prognoz 

ile illşkisi olmadığını göstcnnJşiir (12,18,29). Yine her iki tümör 

kümesinde yapılan klinik çalışmalarda yaş önemli bir prognosllk faktör 

olarak ortaya çıkmaktadır (I0,12,18). 

As trosıtomların prognostik yönden dcğcrlendlrHmesinde Çağdaş 

yöntemlerden de yararlanılmaktadır. Çekirdek DNA'sının lncclcnnıesı 

sonucu, maııgnıte düzeyi arttıkça ortalama DNA içeriğinin de arttığı 
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gözlenmlştlr (10,18,21 ). Anormal DNA yapısı gösteren AA'ların 

%86'sının kısa yaşam süreci göstermelerine karşın, normal DNA yapısı 

içeren AA'ların %75'inin daha uzun yaşadığı saptanmıştır (18,21). 

Biz de olgularımızda yüksek dereceli (Derece ili, IV) tümörler! Burger'ln 

3'lü yöntemine göre iki gruba ayırdığımızda, 50 olgunun %42'sini 

(n=2 l) AA, %58'Ini (n=29) GBM oluşturmakta idi. Duport yönteminde 

ise AA'a karşılık gelen derece llI olgular %34 (n=l7), GBM'a karşılık 

gelen derece iV olgular %66 (ıı=33) dır. Nekrozun önemli bir prognostık 

faktör olduğunu destekleyen çalışmalara (12,41 ,42,48) dayanarak, 

yüksek dereceli astrosıtomlarda Burger'ln yöntemine göre ayırım 

yapılmasının daha doğru olacağını kabul etmiş bulunmaktayız. 

Serimizde derece III ve IV olgularımız içinde nekroz gösteren 29 GBM 

olgusunda ortalama yaş 42'dlr. 15 yaşın altındaki 5 olgu hariç 

tutulacak olursa, erişkinde ortalama yaş 50.3'dür. Olguların %72.4'ü 

(n=2 l) frontal ve temporal bölgelerde yerleşlınlidlr. Cinslere göre 

dağılım yönünden erkeklerin kadınlara oranı yaklışık 2'dir. Olguların 

lTsinde glomeruloid şeklinde endotclyal proliferasyon vardır ve 

bunların hepsi derece IV dür. Ancak glomerulold formasyonu GBM için 

uıagnosllk bir kriter deglldir (42). Bulgularımız llgllı kaynaklarla uyum 

göstermektedir (ll,12,15,31,42,48,49). 

Yapılan ışık ve clektronmikroskobik çalışmaların ilavesiyle, dev hücreli 

glioblastomun, GBM 1un özel bir tipi okluğu sonucuna varılmştır (32 ). 

Biz GBM' !ar içinde 5 olguda dev hücreli glioblastom tesbıt ettik. 

Mevcut kaynaklar (4,IG,20,32,56) lnsldans bilgisi vermediginden 

olgularımızı kıyaslama imkanı bulamadık. 

Gliosarkomlar, glloblastomuıı morfolojik özelllklerı yanısıra 
' sarkomatöz kompanentin bulunduğu tümörlerdir. Bu tümörün 

sarkomdan mı, yoksa durayı ve damarları tutan sarkomatöz bir 
tümörden mi geliştiği konusunda önemli tartışmalar ya

1
, ı 
ı mıştır 

(20,55,56). Bu tümörler temporal lobda yerleşme eğlllmiııd dl 
e r, 
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Histolojlk özelllklcrl arasında, gümüş boyalarında IJol retikülin 

içermeleri, immunohistokJmyasal yöntemle yaygın GFAP pozitif glial 

elemanlar göstermeleri sayılabilir. I<epes ve arkadaşları (34), adenoıd, 

fo rınasyo nlar o I u ş t urınaları n cd en ly le, ına tas ta tik kars in anıları takll t 

eden gllosarkoın tanımlamışlardır. Lalitha ve Rubinstein (37) ise 

ortasında menıngeal sarkom veya maliğn ınenıngiom, çevresinde 

maliğn gliomun bulunduğu gliosarkomları "sarkogliom" olarak adlan

dı nmşlard ır. 

Cerrahi olarak çıkarılmış gilosarkomlardan yapılan doku kültürü 

çalışmaları, bu tümörlerde hem damar hem de glia yönüne doğru 

üretimin olduğunu ortaya koymuştur (59). Faktör VIII zemininde yapı

lan çalışmalarda, gllosarkomları n sarkoma töz kom panen tın in 

an tlJ enik özelliklerini kaybetml ş e ndotc 1 veya non-endotelial h il c-· 

relerden kökenini alabileceği ileri sürülmüştür (38,46). 

Bizim olgumuz 60 yaşında erkek olup, tümör temporoparıetal 

yerlcşimlidlr. Makroskoplk olarak kısmen smırlı ve sert bir kitle özelllği 

gös teı·mekteydi. Mikroskoplk ı ncelemede hücresel ati pi, mi tozlar, 

endotelyal proliferasyon ve nekroz gösteren tümörün sarkoınatöz ve 

gllal hücre toplulukları içice idi. Yapılan PTAH ile bol retıküler yapısı, 

Van Gleson ile kollegen bağ dokusu, GFAP ile glial hücresel elemanları 

gösterildi. Ayırıcı tanı için yapılan özel boyalar gliosarkomu 

desteklemektedir (Resim 22-23). 

GBM olgularından 2 olguda, atıpJk tümör hücrelerinin geınlstositlk 

özellik taşıdığı izlendi (Resim 24). Bazı GBM olgularında ise nekroz 

komşuluğunda fok.al odaklar lıalinde geniş eozinofllik stoplazma içinde 

eksan trlk yerleş imli atıpik nü kle uslar gözlenmiş Ur. Ge mis tası tik 

hücrelerin GBM ile ilişkileri tartışılmaktadır (14, 16,20,55). Bu nedenle 

WHO'nun sınıflandırmasında, gcmistositik astrositoın diye verilen ve 

düşük deı-ccell astrosıtomlar içinde gösterilen bu subtipin, anlam 

karmaşıklığına yol açablleccğinl ifade etmek isteriz. Bir başka deyişle, 

astrosıtomlarda gemistosltik astrosıtom başta olmak üzere diğer 
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subt1p1er1n de (p1eomorfik ksantoastrositom, subependlmal dev hücrell 

astrositom gibi). sadece hlstolojlk tipleri He adlandırılmasının sakın

calı olacağı kanısına varmış bulunuyoruz. Bu durumda tümörün 

histolojik tipJ ile, kllnik prognoz açısından öncmll olan dereccsının 

birlikte ifade edilmesı daha doğru olacaktır. 

Bu çalışmayı oluşturan materyal, WHO'nun histolojik sınıflan

dırmasına göre, pilosltik tip hariç diğer hlstolojik tıp ve subtipleri 

içermiş bulunmaktadır. 
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SONUÇLAR 

1-Bu çalışmada, astrositlk tümörlerin pr1mer SSS tümörleri lçindekL, 

sıklığı %41 oranında bulunmuştur. 

2-En sık 4. dckatia görülmüş olup, yerleşim ycrlerl sıklıkla tempora1, 

frontal ve parJctal loblardır. Kadın/Erkek oranı 3/S'dir. 

3-Dcrecesi düşük olgularda ortalama yaş 35, derecesi yüksek olgularda 

40'dır. Beyincik yerleşimli olgularda ortalama yaş 14 olup, bu olguların 

makroskopik olarak %44.4'ü kistik özelliktedir. 

4-Astrosilomlanla tümörün derecesi yaş ile birlikte artış 

göstcnnektec.llr. 

5-Daumas-Duport yöntemine göre derecclcndirmcdc kullanılan dört 

kriter (nükleer atlpi, mitoz, cnc.lotclyal prollferasyon, nekroz) 

uygulamada kolaylık sağlmnaldaclır. 

6-Dcrccclcnc.lirmcdc kullanılan mctod tüm gllomlar için geçerli oldu

gunclan,ustrosltonılnr subtiplcrlnc bakılmaksızın dcrcceleııdlrllmclldir. 

7-Yenl derecelendirme yöntemi ile elde ettiğimiz sonuçlar, önceki 

sonuçlar ile karşılaştırıldığmcla, derece I 1 deıı 15, derece ll'den 10, derece 

IJl'dcn 17 olmak üzere toplam 42 olgu bir veya 1k1 üst derecelerde yer 

almıştır. Ycnl yöııt.cındc kullnııılan kriterlere yönellk yapılan prognoz 

çalışmaları daha olumlu sonuç verdiği için bıı yöntemi kullaııınanın, 

prognozun belirlenmesinde klinisyenc daha iyi ışık tutacağı ka111s111-

dayız. 

8-Duport'un yöntemi ile tesbit edllcn yüksek dereceli tün1örlcrde 

{DIII.IV), aııaplast.lk astrosilomlar ile glioblastomları ayınnak için 

Burgcr'ln önerdiği üçlü yönt.cmclcn faydalanılablllr. Buna göre yüksek 

derccelJ tümörlerden nekroz içerenler glloblastom, Jçcrmeycnler 
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aııaplastJk astrosıtoııı olarak adlandırılmaktadır. 

9- Fi briler astrosı tanılardan ba zıJarı tümör içinde rosen thal flbrll 

gösterirken, tümünde PTAI-1 pozitif lntrastoplazmik fibrll bulunmak~ 

tadır. OJguların çoğu derece J-IJ astrosıtomdur. 

10-S u bepcndJmal dev lı ücrell astrosltomlar genellikle latcral ven trik ü l 

duvarından kaynakJanır ve çoğunlukla düşük derccelidirler. 

11-Pleomorfik ksantoastrosltomlar yüzeye! yerleşip leptomenlnkslerı 

tutarlar. Bu yüzden meniııgoserebral fibröz ksantomlarla ayırıcı tanısı 

yapılmalı ve gllal bir tümör olduğu kanıtlanmalıdır. Nekroz içerme

melcrl ve anaplasllk bulgular taşımaları nedeni Jle belki de anaplastık 
' 

astrosıtomların özel bir tipi olarak kabul edllınclcrl gerekirdi. 

J2- Blzhn çalışmamızda yüksek dereceli tümörlerin 1Yo68 1l11l GBM 11ar 

oluşturmaktadır. GBM1ların % 17's1 dev hücreli glioblastom %3.41ü 

gliosarkorndur. 

13- Serimizde GBM olgularında ortalama yaş 42 olup. olgular %72 

oranında frontal ve tcmporal yerlcşlmlldlr. 

14~Derece IV olguların tümünde görülen endotelyal proliferasyon 

glomeru loid şek] lnded ir. 

15 ~GB M olgu tarından bazı lan nda yaygı ı ı olarak, bazıların da ise 

damarlar çevresi veya nekroz kenarında geınlslosltık hücreler 

görülmektedir. Bu olgular Içln 11gemlstositik astrosıtomıı ifadesinin 

kullanılmaması, eğ:er kulJanılacaksa tümör dcreceslnln de blrllkte 

verllmcsi veya 11gemistositık glloblastom 11 diye adlandırılmasının daha 

doğru olacağı kaııısıııdayız. 

16-As trositomlarm h ıs topatoloj ik olarak dcğcrlendlrilmcslnde tümörün 

derecesi, histolojik tipinden daha ön planda tutulmalıdır. 
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OZET 

A.talürk Üıılvcı-sıtcsl Tıp F';ıkiiltcsl Pal.oloJI J\ıı~ılıJllın Dalı 

J,-, lm r; ı tu varı nd ,ı, J!.)S;~ - IDfJ '.~ y ı I lan a rasıı ıda ı nc<:lcn c 11 188 prl ınc r SSS 

ti."ııuürü h,'.lndc aslroslllk tümür larnsı alınış Ti olgu, Daunrns-Duporl 

yünkınlııc giitT ycrıldcn dcrccclcııdlrJilp ]ılslolojll, üzcllildcrl güzden 

g(:t,;lrildi. 

Olgııl;ırımızııı SG'sı erkek. 21 'I kadın olup, cıı sık 4. clclwtla ve froıılal 

lol,da görülnıcklcclir. IJcylııclk _ycrkşlmli D ol1;uda orlc:ıhıına yaş 14 olup, 

bunların 'X.4 11 .ıl'ü klslik özcllildcdlr. 

Tü ıı ı olgı t lar I ıJs! ııloj lk su b! iplerine I ı;ı kılııı;:ıksızı ıı clcrccelcı ıdl rildljtlıH!e 

Ti olgu11L111 U'u ('X,11.'/) derece 1, IB'I (S{ı23.·1) derece il, ı '/'si (%2'.J,) deren: 

111 ve ;~;~'ü ((X, 112.U) clcrccc IV olarak lıulundu. Ycııl yüıılcın!e derece I'dcıı 

l:ı, ch:rccc il' dcıı 10 ve derece lll'dcıı l'/ olrıı;ık i"ızcrc topJ;ını ı12 olgııııuıı 

üst dcrccclcrc <.;ık tığı giiriilıııi"ışhir. 

Olgı ı J; ı rıımzı n lı is! oı ı;ı tolojli( sırı ı flandırıırnsı son ı ıcu en sık ı-~llohlastorn 

mııltıforın {%:~7.Ci) Ldcnınlş olup. ııadlr rnstlanan Uplcnlcn hlrer olgıı 

ile sulwpcııdimal dev lıücrcli ,ıstrnslloııı, plcoınornk lı.sanloastrnsllonı 

ve glios:ırkom lcslJH edilmiştir. 
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SUMMARY 

THE HISTOPATHOLOGICAL FEATURES AND GRADING OF 

ASTROCYI'IC TUMORS 

In the Pathology Department of Atatürk Unlvcrsıty Medlcal Scholl, 77 

cascs of astrocytomas werc dlagnosed amoııg 188 prlınary central 

nervous system tuınors bctween tlıc ycars 1983 and 1992. These cases 

were rcexamlned and graded accordlng to Daumas~Duport. 

Our cases wcrc locatcd most frcquently in the frontal lobc and 56 of ali 

thc cases wcre malc. Tlıerc was a pcak of the fourth decadc. Four of the 

nine cases that wcre locatcd ın Uıe ccrcbellum had cystıc featurcs wlth 

a ıncan agc of 14. 

Among onlJnary astrocylomas, thc gracling systcm ylclclcd thls 

dlstrubltJon: 11.7% of grade I, 23.4% of gratle 11,22% of grade ili and 

42.9% of gradc IV. With this new system 42 cases were found to 

posscss hJgher gra<les and wcrc classified accordiııgly. 

As a rcsult of our flndings glloblastoıua mulliformc was the most 

frequent astrocytomas, yleldıng a 37.6%. Unusual types of 

astrocytonıas suclı as subcpcndlmal glanl celi astrocytoma, plcomorflk 

xantoastrocyloma and gliosarconıa wcrc also notlced. 
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