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GİRİŞ 

Tüm kafa içi tümörlerinin % O, 1 - 0,2'sini oluşturur, serebello

pontin köşe t ümörle ri içinde de 3'üncü sı r ayı alırlar . Epidermoid tümörler 

gebeliğin 3. ve 4. haftaları arasında nöral tüplerin kapanması sırasında 

ektodermal germ tabakası elementlerinin inklüzyonu sonucu oluşur

lar(8,9). 

Epidermoid tümörler kolesterin kristalleri, ke ra t in ve epitelyal 

artıklar iht iva ederler. Gen el ola rak semptom vermeksizin kalabilen, yavaş 

büyüyen lezyonlardır(S,9,12) . 

Bu çalışmamızda epidermoid tümör tanısıyla ameliyat olmuş ve 

patoloji sonuçları ile verifiye edilmiş 10 olgunun BT incelemelerini lokali

zasyon, uzanım, kontur, strüktür, prekontrast dansite, kontrast fiksasyonu, 

kalsifikasyon, 4 ncü venrrikül ve sisterna basılan ile hidrosefali olmak üze

re 10 başlık altında inceledik. Bu bulgular ile tümör histopatolojisi arasın

daki ilişkileri değerlendirdik. Bilgisayarlı tomografi ile spesifik tanı koyma

mıza yardımcı olabilecek kriterleri saptamaya çalıştık. 
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GENEL BİLGİLER 

1. 1. Embrioloji:( 15 , 17) 

Gestasyonun üçüncü haftasında 3 germ yaprağı-ektoderm, endo

derm ve mezoderm farklılaşmıştır. Bu andan itibaren mezodermin indüksi

yon etkisi ile ektoderm hücreleri çoğalır ve kalınlaşarak nöral plağı oluştu

rurlar. Kısa zamanda hücrelerin proliferasyonu ile nöral plağın kenarları 

kabarır ve kıvrılır. Nöral p lağın meydana geldiği zaman e mbrion takriben 

3, 5 haft alıktır . 

4 ncü hafta sonunda nöral kanal geliştiği ekdodermden ayrılır . 

Arka bölümde medulla spinalis gelişirken ön bölümünden beyin gelişir. 
' 

Nöral tüpün ön parçasında 3 ayrı genişleme olur. Bunlara primer beyin 

kesecikleri adı verilir. 

Önden arkaya doğru: 

1- Prosenfalon (ön beyin) 

a) Hemisferler (Telensefalon) 

b) Ara beyin (Diensefalon) 

2- Orta Beyin (Mezensefalon) 

3- Arka Beyin (Rhombensefalon) 
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a) Pons ve Medulla 

b) Serebellum (Beyincik) 

Gestasyonun 50 nci gününde serebral hemisferler, bazal ganglion

lar, talamus, otonom sinir sistemi, gözler ve serebral damarlar belirmiştir. 

Serebral sulkusların oluşması 3 ncü ayda Sylvian fissürle başlar, 

tamamlanması fetal hayatın son aylarına kadar devam eder. 

Miyelinizasyon embriolojik hayatın 4 ncü haftasında başlar ve 

doğumdan s_onra 2 nci dekadda tamamlanır. 

1.2. Histoloji:(l,4, 18) 

Serebellum korteksi incelendiği zaman dışta moleküler tabaka, 

orta ve içte granüler tabakadan meydana gelmiştir. 

Granüler tabaka bir çok küçük granüler hücresi ile karakterize

dir. Moleküler tabakada küçük sinir hücreleri, orta tabakada büyük karak

teristik Purkinje hücreleri bulunur. Purkinje hücreleri moleküler ve granü

ler tabakaların birleşme yerinde büyük hücrelerden oluşmuş bir tabaka 

yaparlar. Purkinje hücrelerinden başlayan efferent lifler serebellum içinde

ki çekirdekte sonlanır. Bu çekirdeklerden başlayan yeni lifler de pedunku

lus serebellaris superior ve inferior yollarıyla talamus, orta beyin ve bul

bustaki çekirdeklerde sonlanır. Cerebelluma ulaşan afferent yollar başlıca 

korteksin orta ve iç tabakalarında sona erer. 

1.3. Beynin Anatomisi(16,20,26) 

Beyin üç kısımdan oluşmuştur: 

1- Ön Beyin (prosenfalon) 

A) Hemisferler (Telensefalon) 

B) Ara Beyin (Diensefalon) 
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2- Orta Beyin (mezensefalon) 

3- Art Beyin (Rhombensefalon) 

A) Pons ve Medulla 

B) Beyincik (Serebellum) 

Ventriküler sistem ise bu üç ana kısım arasında birbirleri ile bağ

lantılı boşluklardan meydana gelmiştir. 

Ön Beyin: Telensefalon: Kranial boşluğu dolduran iki serebralhe

misferden oluşur. İki hemisfer korpus kallosum ile birleşir. Orta hatta bu 

iki hemisferi önde kranial fossa, ortada korpus kallosumda sonlanan inter

hemisferik fissür ayırır . Arkada interhemisferik fissür serebellum üst yüze

yine kadar gelir. 

İnterhemisferik fissür içerisinde dura materin uzantısı olan falks 

serebri yer alır. Falks serebri önde kalvariuma, arkada tentoriuma yapışık 

olup orta bölümde korpus kallosuma uzanır. 

Tentorium'un iki yaprağı ile falksm yapıştığı bölgede "Straigt 

sinüs" yer alır. Straigt sinüsün arka ucu orta hatta falks boyunca yerleşmiş 

olan superior sagital sinüs ile birleşir. Buradan orta hattın her iki yanına 

doğru oksibital kemik boyunca transvers sinüs uzanır. 

Her serebral hemisferde, dışta serebral korteks adı verilen gri 

cevher, bunun altında sentrum semiovale denilen beyaz cevher bulunur. 

İçte, bazal ganglionlar diye adlandırılan merkezi gri cevher yapıları bulu

nur. Serebral korteks yüzeyinde bulunan çok sayıdaki serebral girüslar, 

serebral sulkuslar ile ayrıımışlardır. 

Her serebral hemisfer beş loba ayrılır: 

1- Frontal Lob: Hemisferin ön bölümüdür. Altta lateral sulkus 

ile arkada ise santral sulkusun üst ucundan aşağı ve .öne korpus kallosuma 
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doğru çekilen bir çizgi ile sınırlar. 

2- Oksibital Lob: Serebral hemisferin arka bölümüdür. Önde 

parieto-oksibital sulkusun üst ucundan inferolateral kenarda preoksibital 

çentiğe çekilen çizgi ile sınırlanır. 

3- Parietal Lob: Önde frontal, arkada oksibital loblarla, altta Syl

vian fissürden arkaya oksipital lobun ön konturunu yapan çizgiye çekilen 

hat ile sınırlanır. 

4-: Temporal Lob: Sylvian fissür ile sınırlanır. 

5- Santral Lob:(İnsula) Sylvian fissürün derinliklerinde saklıdır. 

Hemisferlerin derinliğinde beyaz ve gri cevherden oluşan çeşitli 

yapılar vardır. Bunlardan korpus kallosum iki serebral hemisferleri birleşti

ren bir banttır. Ön ucu aşağı doğru kıvrılır ve genu adını alır. Ana kısmına 

gövdesi denir. Arka ucu kalın ve yuvarlak olup splenium adını alır ve pine

ali kollikuliyi sarar. 

Bazal ganglionlardan kaudat nukleusun önde başı vardır ve late

ral ventrikül frontal hornlarına dış duvardan bası yapar. Arka bölümü dar

dır ve talamusun supero-lateral kenarını izler. 

Lentiform nukleus aksiel kesitte kama şeklindedir. İki kısmı var

dır. Dışta putamen, içte globus pallidus bulunur. 

Kapsula interna ise, talamus, nukleus lentiformis arasında bulu

nan beyaz cevher bandıdır. Kapsula internanın kaudat ve lentiform nukleus

lar arasındaki bölümü ön krusiıdur. Her iki ktus dik açı yaparak birleşir

ler. 
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B) Ara Beyin: 

3 ncü ventrikül çevresindeki yapılardan oluşur ve orta beyini 

serebral hemisfere bağlar. Yapıları, talamus, genikülat yapıları, epitala

mus, suptalamus, hipotalamus'tur. 

a) Talamus: Talamuslar ovoid iki gri çekirdek olup içte 3 ncü 

ventrikülün dış duvarını, üstte ise bir bölümü ile lateral ventrikül tabanları

nı oluşturur. Talamusun ön ucu foramen Monro'nun arka duvarını yapar. 

Talumusun üst yüzeyinin tepesinde forniks bulunur. Her foramen Monra, o 

tarafın ventrikülü ile 3 ncü ventrikül arasında bağlantıyı sağlar. Her iki 

talamusun arka ucu arasında, orta hatta iki superior Kollikulus ve üstünde 

pineal yer alır. 

b) Genikülat Yapılar: Her bir tarafta iç ve dış olmak üzere ikişer 

tanedir. Bu dört yapı metatalamusu yapar. 

c) Epitalamus: Habenula, pineal cisim, posterior kommisurdan 

oluşur. Pineal glandı oluşturan sapı, superior ve inferior laminadan oluşur. 

Superior laminayı habenula, inferioru ise posterior kommisura yapar. 

d) Talamus: Talamus ile orta beyinin tegmentumu arasında bir 

geçiş zondur. 

a) Hipotalamus: 3 üncü ventrikülün ön ucunun duvarlarını yapar. 

Mamiller yapılar, Tuber sinereum, infindibulum, hipofiz ve Optik Kiazma

dan oluşur. 

2- ORTA BEYİN 

Art beyinin parçaları olan pons ve medulla ile birlikte beyin sapı

nı yapar. Orta beyinin dorsal parçasına tektum, ön parçasına ise serebral 

pedünkül denir. Tektum ve serebral pedünküller arasında gri madde var

dır. 
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3- ART BEYİN 

Ön kısımda altta medulla oblangata ve üstte pens, arka kısımda 

serebellum bulunur. Ön ve arka kısımlar arasındaki kaviteye 4 ncü ventri

kül denir. 4 ncü ventrikül pons v rnedulla oblangata ile serebellum arasın

da orta ha t üzerinde romboid şeklinde bir boşluktur. Bu boşluk yukarda, 

serebral akuadukt (Silvian kanal) aracılığı ile 3 ncü ventriküle aşağtda 

canalis centralisle birleşir. 

Rhomboid fossa olarak bilinen 4 neti ventrikül 'ün tabanı pons ve 

bulbusun arka yüzleri tarafından oluşturulur, Lateral sınırlarını üst orta ve 

alt serebellar pedünküler ile kunea t tüberküller yapar. 4 ncü ventrikülün 

tavanını ön ve a rka medulla r vela yapar. Subaraknoid alan ile üç foramen 

aracılığıyla birleşir . Deliklerden biri alt köşede bulunan Magendi deliğidir. 

Diğer ikisi yan köşelerde bulunan Luscha de likleridir. Pleksus choriodeus

la rın yap tığı ve ventrikülleri doldur an serebrospinal sıvı bu üç delik aracılı

ğıyla subaraknoid alana geçer . 

a) Pe ns ve Medulla: 

Pons aşağıda medulla, yukarda ise orta beyin ile birleşir. Medul

la oblangata altta spinal kord, <üstte ise ponsla devamlılık gösterir. Medul

lanın arka yüzü 4 ncü ventrikülün tabanını yapar. 

b) Beyincik: 

Poste rior fossanın büyük bölümünü doldurur. Üst yüzü tentori

um serebell'inin altındadır. Arka yüzü oksibital kemikle sınırlıdır . Beyin

cik, beyin sapı ile 3 serebellar pedünkül aracılığıyla birleşir. 

1- Üst pedünkül: Orta beyin ile birleşir. 

2- Orta pedünkül: Pons ile birleşir. 

3- Alt pedünkül: Medulla ile birleşir . 
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Serebellum iki hemisferden oluşur: 

1.4. Fizyoloji:( 1,4 , 7) 

Serebellumun başlıca görevleri denge, tonus ve kaslar arasındaki 

sinerjinin sağlanması olduğuna göre bu bölgenin harabiyeti sonucunda, bu 

fonksiyonlar bozulacaktır. 

Archicerebellumun fonksiyonunun bozulması sonucu ataksi, pale

ocerebellumun fonksiyonu bozulması sonucu destek adalelerinde gerilme, 

reflekslerinde artma, neocerebellumun bozulması sonucunda dismetri, 

entansiyonel tremor ve hızla değişen hareketleri yapmada beceriksizliğe 

neden olur. 

1.5. Beynin Bilgisayarlı Tomografik Anatomisi(l4, 15, 19) 

Foramen magnundan vertekse kadar uzanan kranium'u dört böl

geye ayırmak mümkündür: 

A) İnfraventriküler düzey: Bu düzeyde petroz ve oksibital kemik

lerin sınırladığı posterior fossa bulunur. Posterior fossada 4 ncü ventri

kül'ün önünde beyin sapı, arkasındaise serebellum vardır. Her iki yanda 

temporal v~ frontal kemiklerin çevrelediği orta fossa içinde temporal lobla

rın alt kısımları görülür. Orta bölümde suprasellar sisterna yer alır. Supra

sellar sisternadan her iki yana doğru silvien sisternalar uzanır ve bu tempo

ral lobun ön konturunu yapar. Sylvian sisternaların önünde frontal loblar 

vardır. Bu da ortadan interhemisferik fissür ile ikiye ayrılır. 

B) Alt ventriküler Düzey: Bu düzey petroz kemiklerin üstünden 

başlar ve oksibital temporal, parietal ve frontal kemiklerle çevrilidir. Bu 

düzeyde frontal hornlar, trigon hamlar ve oksibital hornlar vardır. Ayrıca 

serebellum, beyin sapının üst bölümleri, talamus ve bazal ganglionlar var

dır. Bu düzeye ait kesitler infra ve supratentorial yapıları içine alır. 
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Alt ventriküler düzeyin alt kesitinde serebrospinal sıvının dolaş

tığı alanlar interhemisferik fissür, frontal hornların alt bölümleri, 3 ncü 

ventrikül ve kudregeminal sisterna görülür. Kesitin orta bölümünde insula 

ve insulanın medialinde derin gri cevhere ait kaudat ve lentiform nukleus

lar etraflarını çevreleyen beyaz maddeye göre daha hiperdenstirler. Arka 

bölümde serebellum ile temporal loblar arasında dura bulunur ve bu kon

trast madde enjekte edildikten sonra görülebilir. Alt ventriküller düzeyin 

üst kesitinde frontal hamlar arasında bulunan ince septum pellusidum, 

frontal hornların arka ucundan başlayan 3 ncü ventrikül görülür. 

B~ düzeyde bulunan kuadregeminal sisternanın dört uzantısı var

dır. Ön uzantısı 3. ventrikül tavanının velum interpositumunu yapar. Arka 

uzantısı rupraserebella r sistem ayı yapar. H er iki dış uzantısı ise retrotala

mik sisternayı oluştur ur. Ayrıca bu kesitte gene kaudat ve lentiform Nukle

uslar, t alamus, kapsula interna, insula, silvian fissurler görülür. 

C) Üst ventriküler düzeyde: Lateral ventriküllerin korpusl arı ve 

kaudat nukleusun üst kenarı vard ır. Geriye kalan kısımlar beyaz cevher ve 

bunu çevreleyen korteks ten oluşur. Bu düzeyde serebellum görülmez. Silvi

an fissür kes itin orta bölümünde görülür . Konveksitenin ön bölümünde ise 

santral sulkus yer alır. İnterhemisferik fissür arka kısmında parietal lob ile 

oksibital lobu ayıran parieto-oksibital sulkus vardır. Lateral ventrikül kor

pusları arasında üst kesitlerde korpus kallosum ve singulat girus bulunur. 

D) Supraventriküler düzey: Bu düzeyde kesitler vertekse doğru 

gittikçe küçülür. Daha yukarı çıktıkça sulkuslar daha belirginleşir. Her bir 

serebral hemisferde sentrum semiovale ve çevresinde korte.ks bulunur. 

Ortada interhemisferik fissür vardır. Ve bunun arka ucuna yakın yerde 

parieto-ossibital sulkus görülür. Orta interhemisferik fissür içinde falks, 

hiperdens bir bant olarak görülür. 

Epidermoid tümörler tüm kafa içi tümörlerinin % 0,2 - l,8'ini 

oluşturur. En sık görüldüğü bölge serebellopontin köşe ve suprasellar böl

gedir. Genel olarak senelerce semptom vermeksizin kalabilen, yavaş büyü-

... 
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yen lezyonlardır. İntravenöz enjeksiyonundan sonra kontrast fikse etmez

ler. Avaskülerdir. Düşük dansiteli lezyonlardır. Absorbsiyon değerleri 

düşüktür. Selim tümörlerdir. Seyrek olarak kalsifikasyon gösterebilirler. 

1.6. Epidermoid Tümörlerin Radyolojik Tanı Yöntemle

ri(9, 10, 11) 

1- Direkt Grafiler 

2- Pnömografi 

3- Politomografi 

4~ Posterior fossa Myelografisi 

5- Metrizamidli B. T. Sisternografisi 

6- Anj iografi 

7- Bilgisayarlı Tomografi 

8- Manyetik Resonans 

1- Direkt Grafiler: Beyin lezyonla rının büyük bir bölümü direkt 

grafilerde bulgu vermezler. Ancak kafa içi basınç art tığı zaman çocuklarda 

sütürle rde açılma, sella genişliğin in artmas ı , dorsum sellada erozyon ve 

impresyo dij italislerde artma görü lür. .Kafa içi basıncın ar tt ığı e rişkinlerde 

dorsum sellada önce osteoporoz, sonra erozyon izlenir. 

2- Pnömografi: BT'nin geliştirilmesiyle morbidite riski olan bu 

invazif yöntem terk edilmiştir . Bu yöntemle ventriküler sistem ve subarak

noid boşluklar intratekal yolla (pnömoensefalografi) veya direkt yolla ven

trikül içine (ventrikülögrafi) hava verilerek gösterilir. 

3- Politomografi: İnce kesit politomografi yüksek rezolüzyonlu 

BT kullanmadan önce küçük erozyonları göstermesi ile ve bu şekilde duyar

lığı % 80'lere çıkarması nedeniyle hayli popüler bir metod idi. Ancak ince 

ve korona! kesit alma yeteneğindeki BT aygıtlarının geliştirilmesinden son

ra politomografi hemen hemen tamamen terkedildi. 
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4- Posterior Fossa Myelografisi 

Bu yöntem orijinal olarak pozitif kontrast maddenin enjeksiyonu

nu takiben klasik yatar bir masa ve spot filmlerle geliştirilmiştir. Başlangıç

ta oldukça fazla opak madde posterior fossadaki ekstraaksiel kitleleri tes

pit etmek için kullanılmıştır. Bu yöntem BT'nin pratiğe girmesiyle büyütü

nüyle çağdışı hale gelmiştir. 

5- Metrizamidli BT Sisternografisinde: 

Yüksek rezolüsyonlu BT'nin düşük konsantrasyonlarda kullanı

lan kontrastı göstermesi yeteneği vardır. Bu yöntemle 5ml kontrast madde 

lomber sub.araknoid mesafeye verilir . Verilen bu kontrast 4 ncü ventrikülü 

ve subarahnoid boşlukları opasifiye eder. bu metodla hipodens alan içinde 

kurdelamsı curvilineer yapılar görülür. Bunlar lezyon içinde yarıklara bağlı

dır. Bu yarıklar serebrospinal sıvı dolaşımının tamamen durmasını önler, 

intraventriküler tümörlerde hidrosefalinin görülme sıklığının nispeten 

düşük olmasını açıklar. 

6- Anjiografi: 

BT'nin keşfinden önce anjiografi posterior fossa kitlesinden şüp

he edilen KİBAS'lı hastalarda kullanılan değerli bir yöntemdi. Bu günlerde 

anjiografi tümörün arteryel kanlanmasını venöz drenajını ve ameliyat böl

gesinde yüzeye! venlerin topografisini görmek amacıyla istenmektedir. Epi

dermoidler avaskülerdir. 

7- Bilgisayarlı Tomografi: 

Bilgisayarlı · tomografi, yüksek rezolüsyonlu, posterior fossa ve 

orta fossanın incekesitli aksiel görüntülemesi ile tanı koydurucu bir yön

temdir. Epidermoid tümörler düşük dansiteli lezyonlardır. Attenuasyon 

değerleri B.O.S'dan hafifçe yüksektir . İ.V. enjeksiyonundan sonra kontrast 

tutmazlar. Bazı epidermoid tümörlerde kistik içeriğin saponifikasyonu 
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veya hemosiderin depositi sonucu CT ile yüksek dansite ölçülebilir. 

8- Magnetik Resonans (MR) 

Posterior fo ssa incelemelerinde MR streak artefaktlarının olma

yışı, kontrast farklılıklarını göstermekte daha hassas oluşu ve doğrudan 

sagital kesit alabilmesi gibi nedenlerle BT'den üstündür. Ancak kalsifikas

yonları ve kemik değişiklerini göstermekte BT daha başarılıd ı r . 

Epidermoid tümörler MR'da T2Wl 'de hiperintens ve heterojen 

yapıda izlenir. Bu protein içeren debrise bağlıdır. Tl'deki kısalma ise olgu

ların az bir bölümünde görülmekte olup tümördeki kolesterol içeriğine bağ

lıdır . Tipik olarak bu tümörler ekstraaksiyal lezyonlar olup doku planına 

göre ekspansiyon gösterip hafif bası etkisi göste rirler. MR incelemede 

tümör matriksinin kompleks yapısına bağlıd ır ve büyük tümörlerde oldukça 

karakteristikt ir(23 ) . 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda 1984-1990 tarihleri arasında epidermoid tümör 
tanısıyla ameliyat olmuş ve patoloji sonuçları alınmış 10 olgunun pre-ope

ratif BT incelemelerinin değerlendirilmesini yaptık. 

10 olgunun 4'ü kadın 6 ' sı erkekti. Tümü 22-61 yaşları arasında
dır. Hastaların yaş ortalaması 33,8'dir (Diagram I). 

Hastaların çoğu 21 • ve 32• üncü jenerasyon BT cihazları ile ince
lenmiştir. Epidermoid tümörlerin incelenmesi için hastanın pozisyonu, kra

nial BT'de kullanılan pozisyon ile aynıdır. Tarama posterior fossa düzeyin

de 2 ve 5 mm'lik kesit kalınlığı ile yapılır. Supratentorial alanlar 8 veya 10 
mm'lik kollinasyon ile taranmıştır. 

Olgularımızın tümü .önce kontrastsız sonra İ. V. kontrastlı yapıl
mıştır. Bölümümüzde İ. V. kontrast madde kilogram başına 0,4 gram iot 
hesap edilerek yapılmaktadır. 

BT ile gözlediğimiz bulguları, lokalizasyon, uzanım, kontur, 
strüktür, prekontrast dansite, kontrast fiksasyonu, kalsifikasyon, 4 ncü 

ventrikül basılan, sisterna basılan ve hidrosefali olmak üzere 1 O başlık 

altında inceledik. Bu bulgular ile tümör histopatolojisi arasındaki ilişkileri 
değerlendirdik. 

BT ile tanı koymamıza yardımcı olabilecek kriterleri saptamaya 
çalıştık. 

* Somatom 11 Siemens, Erlangen-B.Almanya 
**CGR CE 10000, Thomson, Paris-Fransa 
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2 Kadın 

Erkek 

ol--~--L--1.alilL-l-~_J_J~~~~.__~__.......,.___, 

10 20 30 40 50 60 70 Yaş 

Diagram 1 

10 Olgunun Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı 
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GEREÇ VE YÖNTEM 
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de 2 ve 5 mm'lik kesit kalınlığı ile yapılır. Supratentorial alanlar 8 veya 10 

mm'lik kollinasyon ile taranmıştır . 

Olgularımızın tümü önce kontrastsız sonra İ. V. kontrastlı yapıl

mıştır. Bölümümüzde İ. V. kontrast madde kilogram başına 0,4 gram iot 

hesap edilerek yapılmaktadır. 

BT ile gözlediğimiz bulguları, lokalizasyon, uzanım, kontur; 

strüktür, prekontrast dansite, kontrast fiksasyonu, kalsifikasyon, 4 ncü 

ventrikül basılan, sisterna basılan ve hidrosefali olmak üzer~ 10 başlık 

altında inceledik. Bu bulgular ile tümör histopatolojisi arasındaki ilişkileri 
değerlendirdik. 

BT ile tanı koymamıza yardımcı olabilecek kriterleri saptamaya 
çalıştık. 



1 · 

2 

e ·;;; -
S.E. 

E.N. 

1936 

2324 

3 İ.H.A. 6310 

4 D.P. 4838 

5 A.E. 33 

6 N.Ü. 247 

7 H.Ç. 472 

8 Y.H. 440 

9 N.K. 6453 

10 H.K. 6225 

5.7.84 K/35 

7.2.84 E/53 

16.5.84 E/27 

26.4.85 K/41 

19.1.90 E/61 

4.5.87 K/22 

24.1.84 E/51 

25.8.89 E/37 

11.10.85 E/40 

16.4.85 K/29 

Sol SolCPA 
serebellar 

Sol CPA 
serebellar 

Sağ Vermiste 

serebellar mezensef. 
Sol 

serebellar 
Sol 

serebellar 
Sağ 

serebellar 
Sol 

serebellar 
Sağ 

serebellar 
Sağpetroz 

aoeks 
Sağ 

serebellar 

CPA 

CPA 

CPA 

CPA 

CPA 

CPA 

CPA 

Kistik Hipodens + Düzensiz + 

Kistik Hipodens + + Düzenli + 

Kistik Hipodens + - Düzensiz + 

Kistik Hipodens + + Düzenli + .... 
O'> 

Kistik Hipodens + - Düzensiz 

Kistik Hipodens + Düzensiz 

Kistik Hipodens + Düzensiz + + 

Kistik Hipodens + Düzensiz + + 

Kistik Hipodens Düzensiz 

Kistik Hipodeos Düzensiz 



İsim 

Cinsiyet ve Yaş 

Protokol Tarih 

Klinik Bulgular 

Radyolojik Bulgular 

Radyolojik Tanı 

Operasyon 

Histopatoloji 

17 

OLGU 1 

S.E. 

35/K 

1936, 5-7-1984 

Sol yüz yansında duyu azalması 

Posterior fossada sol serebello-pon 

tin köşede oblik en geniş çapı yakla

şık 4 cm olan hipodans karakterde 

bir lezyon mevcuttur. Kitle yukarda 

quadrogeminal sisterna sol önünde 

mezensefalon sol üst kısmına kadar 

uzanmaktadır. I. V ventrikül yarısı 

komprese durumdadır. Supratentori

al ventriküller sistem normal genişlik

te, orta hat oluşumlar normal lokali· 

zasyondadır. 

Epidermoid Tümör 

Epidermoid Tm ekstripasyonu 

Epidermoid Tm 
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Resim ı - Olgu ı : Epidermoid Tümör. Sol serebellopontin köşe tümörü. 

Resim 2 - Olgu 1 : Post Kontrast incelemede kontrası fiksasyonu saptan

mamıştır. 



İsim 

Cinsiyet Yaş 

Protokol Tarih 

Klinik Bulgular 

Radyolojik Bulgular 

Radyolojik Tanı 

Operasyon 

Hisıopatoloji 

19 

OLGU 2 

E.N 
53/E 
2324 7-2-1984 

Baş ağrısı, kusma, papilla ödemi, çift 

görme, sol hemiparezi, dizartri, dis

meıri, ataksi, disdiadokokinezi 

Sol serebellar hemisferde petroz 

kemikte sol serebellopontin köşeye 

uzanım gösteren yaklaşık 4x-4, SxS ,5 

cm boyutlarında kistik kitle hiç kon

trast fikse etmemiştir. TV. ventrikül 

kısmen kompresedir. Supratentoryal 

alanda ventriküler sistem ektaziktir. 

Epidermoid Kist 

Kistin Total Ekstirpasyonu 

Epidermoid Kist 
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Resim 3 • Olgu 2 : Epidermoid Tumör 

Sol Serebellar hemisferde peıroz kemikle komşu kistik kille 

Resim 4 • Olgu 2 : Epidermoid Tümör 

4. venırikül kompresyonuna bağlı ekıazik lateral venıriküller 



isim 

Cinsiyet Yaş 

Protokol Tarih 

Klinik Bulgular 

Radyolojik Tanı 

Operasyon 

Histopatoloji 

21 

OLGU 3 

t.H .A. 

E/27 
63 1 o 16-5-1984 

Posterior fossa da sağ saebdlar 

hemisferin büyük bir bölümünü kapsa

yan yukarda vermis ve mezensefalona 

uzanım gösteren sağ serebello-pontin 

köşe lezyonu mevcuttur. Kitle kontur

ları düzensiz olup hipodens karakter

dedir. iç yapısında yağ dokusu ve kal

sifikasyon yoktur. Sağ akustik kanal 

düzensiz ve geniştir . Serebelloponıin 

köşe sisternaları siliktir. lH. ventri

kiil dorsali komprese durumdadır. 

Suprateotoryal venıriküler sistem 

ektaziktir. Sol talamusta eski infarkt 

alanı görülmektedir. Postkontrast fik

se etmemektedir. 

Sağ serebellopontin köşe tümörü, 

Edid. Tm. 

Epidermoid Tm eksiırpasyonu 

Epidermoid Tm 
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R<:sim 5. Olgu 3 Epidermoid Tumör 

Sag serebellopontin köşede 4 vcntrikulc kadar uzanan hipodans kitle 

Resim 6 · Olgu 3 : Epidermoid Tümör 

Kitle konırusı fikse eımemekıedir. 



isim 

Cinsiyeı Yaş 

Proıokol Tarih 

Klinik Bulgul:ır 

Radyolojik Bulgular 

Radyolojik Tanı 

Operasyon 

H isıop:ı ıoloj i 

23 

OLGU 4 

D .P 

K/41 

4838 26-4-1985 

Baş ağrısı, baş dönmesi, yürüme zor

luğu, yüz fe lci, çift görme 

sol serebello-ponıin köşede yaygın 

hipodans alan mevcuıtur. Arka çukur

da iV. veoırikül deforme olarak 

gorulmekıedir. Köşe sisıernaları ve 

perimezensefalik sisıernalar siliktir. 

Temporal horolar belirgin olup supra

ıenıorial venıriküler sistem ekıazik

ıir. iv kontrası fiksasyonu olmamış

tır. 

Sol serebellopontin köşede ıümöral 

kitle 

Epid. tümörün total eksıirpasyonu 

Epidermoid Tm. 
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Resim 7. Olgu 4: Epidermoid Tümör 

Sol serebelloponıin köşede hipodans kitle 

Resim 8 - Olgu 4 : Epidermoid T ümör 

Sol meıııus Akusıikus inıernus norma l genişliktedir 



İsim 

Cinsiyet Yaş 

Protokol Tarih 

Klinik Bulgular 

Radyolojik Bulgular 

Radyolojik Tanı 

Operasyon 

Histopatoloji 

25 

O LGU 5 

A.E. 

E/6 1 

33 19·1·1990 

Baş dönmesi, sol hipoakuzi, serebel

lar ataksi solda minimal parezi. 

Serebdlumun solunda duzensiz kon· 

turlu 4 üncü ventrikülü deplase eden 

prekontrast hipodens, CSF yoğunlu· 

ğunda tümöral kitle . 1 V kontrast fik· 

se etmemiştir. 

Serebellar Epidermoid Tümör 

Epid. Tümörün total ekstirpasyonu 

Epidermoid Kist 
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Resim 9. Olgu 5 : SerebellarEpidermoid Tümö r 

Epidermoid tümör arka çukur alı bö lümüne kadar uzanmaktadır 

Resim 10 - Olgu 5 : 5 . Serebellar Epidermoid Tümör 
Sol serebelJar hemisferde kısmen sağayayılan büyük kistik kitle 

4. venırikillil komprese etmektedir 



İsim 

Cinsiyet Yaş 

Protokol Tarih 

Klinik Bulgular 

Radyolojik Bulgular 

Radyolojik Taal 

Operasyon 

Histopatoloji 

27 

OLGU 6 

N.0. 
K/22 

247 4·5·1987 

Sağ yüz yarısında yanma, sağ kulakta 

ağrı , baş dönmesi, denge bozukluğu 

Sağda serebello-pontin köşede nisbe· 

ten düzensiz konturlu, mezensdalona 

ve 4. venıriküle bası yapan 26,9x25 

mm ebadında hipodans CSF yoğunlu· 

ğunda tümöral kitle 

Epidermoid Tümör 

Epidermoid Tümör Ekstirpasyonu 

Epidermoid Tm 
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Resim 13 - Olgu 6: Epidermoid T ümor 

Sağda peıroz kemil..le komşu serebelloponıin koşe ıumôru 

Resim 14 - Olgu 6 : Epidermoid Tümör 

Korona! incele mede kitle kran ialde t e nı orium serebelli il e komşuluk ludur 



isim 

Cinsiyet Yaş 

Protokol Tarih 

Klinik Bulgular 

Radyolojik Bulgular 

Radyolojik Tanı 

Operasyon 

Hisıopatoloji 

29 

OLGU 7 

H.Ç 
E/51 
472 24-1-1984 

Baş ağrısı, Kusma, sol kulağında işiı

me kaybı sol ynz yarısında facial pare· 

zi, solda dismetri 

Sol serebellopon ıin köşede yaygın 

hipodans alan mevcuııur. Arkn çukur· 

da lV. venırikul deforme olar.ık 

görülmektedir. Köşe sisıcrnaları ~c 

perimezensefalik sisıernalar ~ilıkıir. 

Temporal boralar belirgin olup supra· 

ıcntorial vcntrikuler sistem ekıazik· 

tir Enjeksiyondan sonra lezyonda 

anlamlı kontrası fiksasyonu olmamış

ıır. 

Sol serebellopontin köşe ıümoru 

Sol serebellopontin köşe tumorLI 

Eksıirpasyonu 

Epidcrmoid Tümör 
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Resim 15 • Olgu 7: Epidermoid Tümör 
Sol serebdloporıtin köşede hipodens düzensiz konturlu kitle iV. venıriküte 

bası yapmaktadır 

Resim 16 - Olgu 7 : Epidermoid Tümör 

iV kontras t enjeksiyonu sonrası kontrast riksasyonu saptanmamıştır. 



tsim 

Cinsiyet Yaş 

Protokol Tarih 

Klinik Bulgular 

Radyolojik bulgular 

Radyolojik Tanı 

Operasyon 

H isıopatoloji 

31 

OLGU 8 

Y.H . 
37/E 

440 25-8- 1989 

Yurüme güçlüğü , sol bacağında soğuk

luk hissi, ağrı uyuşukluk, bilaıeral nis

ıagmus 

Sağ serebellar hemisferin buyük bolu

münde sağ ıemporal bölgede mezense

falonda ve ıalamik bölgeye kadar uza

nan homojen hipodans kontrası tut

mayan kitle. ıv venırikul basılmış ve 

sola itilmiştir . 

Sağ infra ve supraıenıoryal araknoid 

kist? 

Epidermoid kist Ekstirpasyonu 

Epidermoid Kist 
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Resim 17 • Olgu 8: Epidermoid Tıimör 
Sol serebelloponıin köşede bazal sisternalar ile ilişkili buyuk kisıik kitle 

Resim L8 ·Olgu 8 : Epidermoid T ümör 

Üst kesit lerde kist ik ki t le tentorium serebdli ile komşuluk göstermektedir 
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Resim 19 - Olgu 8: Epidermoid Tümör 

Kisıik kitle suprasellar sisterna ili işciraklidir 

Resim 20 - Olgu 8 : Epidermoid Tümör 
Kisıik kitle s:ıg serebra l hemisferde temporo-parietal 

yayılım gösıermektedir 
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BULGULAR 

Epidermoid tümör ön tanısıyla ameliyat edilen 10 olgunun hepsi· 

ne histopatolojik inceleme yapılmıştır. 

10 o lguda tümörlerin insidansları ile görüldükleri yaş ve cinsleri 

tablo ['de gösterilmiştir. 

Tablo l • LO olguda yaş sınırları ve ortalama yaş-cins dağılımı 

Anatomik Yer Olgu Snyısı Yaş Grupları Erkek/Kadın 

CPA 5 22-61 4:1 
Suprave infra 3 27-44 2:1 
tnterhemisfer 45 0:1 
PetrozApe;ıc 1 40 0:1 
Total ıo 22-61 6:4 

Olguların preoperatuar BT bulgularını lokalizasyon uzanım, kon· 

tur, strüktür, prekontrast dnnsite, kontrast fiksasyonu, kalsifikasyon, 4 ncü 

ventrikül ve sisterna basıları ile hidrosefali olmak üzere 10 başlık altında 

topladık. 
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Bütün olgular 22-61 yaş arasında olup 4'ü kadın, 6'sı erkekti. 10 

olgudan 5 tanesi CPA yerleşimli, 3 tanesi supra ve infratentoryal yerleşim

li, 1 tanesi interhemisferik yerleşimli ve 1 tanesi de petroz apeks yerleşim

li idi. 

Uzanım başlığı altında tümörlerin serebellopontin köşeye tentori

al hiatusa, supratentoryal veya ekstraaksiel alana uzanım gösterip göster

mediklerini inceledik. Sadece bir olguda tentorial hiatusa uzanım görüldü. 

Tümörlerin fikse edip etmediklerini değerlendirdik. 10 olgunun 

hiç birisinde kontra~t fiksasyonu saptanmamıştır. 

Tümörlerin konturlarını düzenli, düzensiz olarak değerlendirdik. 

10 olgudan sadece ikisi düzenli, diğer 8 tanesi düzensiz konturlu idi. 

Tümörleri strüktür bakımından incelediğimizde, tümü homojen 

kistik görünümde idi. 

Prekontrast dansite yönünden incelediğimizde olguların tümü 

düşük dansitelerde idi. 

10 olgunun hiçbirisinde kalsifikasyon saptanmadı. Olguların sade

ce 2'sinde hidrosefali ve buna eşlik eden serebral sulkusların silikliği görül

dü. 

10 olgunun sadece 8'inde dördüncü ventriküle bası görülmüştür. 
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İRDELEME 

Epidermoid tümörlerin insidansları ile ilgili bir çok araştırma 

yapılmıştır. Epidermoid tümörle r tüm kafa içi tümörlerinin % 0,2 - 1,S'ini 

teşkil ederler. Serebellopontin köşe tümörleri içinde de üçüncü sırayı alır

lar . Konjenital olmalarına rağmen yavaş büyüyen kitleler olduklarından 

semptomlar genellikle dördüncü dekattan önce ortaya çıkmaz(9, 1012). 

Klinik olarak en semptomatik oldukları dönem 5 nci dekattır. 

Epidermoid tümörler ektodermal elemanların inklüzyonu sonucu 

fötal hayatın 5 nci haftasında oluşur. Erken olan inklüzyonda lezyon orta 

hatta, geç olan inklüzyonda ise lezyon lateral hatta yerleşir. 

Makroskopik olarak bu lezyonlar nodüler ve parlak, konturları 

belirgin kistik yapılardır. İnce olan kapsülden sürekli keratinize hücre des

quamasyonuna bağlı olarak kolesterol kristalleri içerir(9, 10, 11, 12). 

BT'de lipidlere özgü negatif dansite (H. Ü) yerine O'ın üzerinde 

bir dansiteye sahip olmaları esas lipid komponent olan kolesterolden daha 

çok nonlipid keratin materyali içermeleri ile açıklanabilir( 10, 12). 

Tipik olarak İ. V. enjeksiyonundan sonra kontrast fikse etmezler. 

Bizim çalışmamızda 10 olgudan hiç bir tanesinde kontrast fiksasyonu sap-
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tanmamıştır. Epidermoid tümörlerde kontrast fiksasyonu lezyonda malign 

epitelyal komponent varlığını düşündürür( 10, 12). 

Epidermoid tümörler düşük dansitede lezyonlardır. Attenuasyon 

değerleri BOS (beyin omurilik sıvısı) dan küçüktür. Bazı epidermoid kist

lerde kistik içeriğin saponifikasyonu veya hemosiderin depoziti sonucu BT 

ile yüksek dansitede ölçülebilir(8, 9, 11). 

Mitchel ve Charles'in 1972-1983 yılları arasında yaptığı araştır

mada 13 epidermoid tümörlü hastadan 1 tanesinde yüksek dansite (30 HÜ) 

saptanmıştır. Bizim çalışmamızda 10 olgudan hiç bir tanesinde yüksek dan

site saptanmamıştır( 12). 

Yine epidermoid tümörlerde Mitchel ve Charles'in yaptığı araş

tırmada 13 epidermoid tümörde sadece 2'sinde kalsifikasyon izlenmiştir. 

Bizim çalışmamızda 10 olgudan hiçbirisinde kalsifiasyon izlenmemiş

tir(12). Epidermoid tümörlerde seyrek olarak kalsifikasyon izlenebilir ve 

bunlar lezyon kenarındadır. 

Kafa içi epidermoid tümörlerin hepsi sitolojik olarak selim 

tümörlerdir. Bununla beraber bazı yayınlarda squamöz karsinoma tabiatın

da oldukları kanısı vardır( 12). 

Karakteristik olarak epidermoid tümörler beyinin bazal yüzeyin

den kaynaklanırlar. Naturel planlara doğru ilerler ve kritik önemli nörovas

küler yapılara infiltre olur( 12). 

İntrakranial olarak bir çok lokalizasyonda görülebilirler ve kom

şuluk yolu ile yayılarak tentoryal insisurayı geçebilirler. En sık serebello

pontin köşe ve suprasellar bölgeye yerleşirler. Daha az sıklıkla 4 ncü ven

trikülde ve pine al bölgede görülürler( 1O,11 ). 

Dario ve Giovanni'nin yaptığı araştırmada 10 yıllık bir periodda 

1. V. ventriküle yerleşen 7 epidermoid tümör görmüştür. Bu da epiderrnoid 
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tümörlerin ancak % 0.5'ini oluşturur. Epidermoid tümörlerin 3 ncü ventri 

külün arkası pineal glandın olduğu bölgede görülmesi daha seyre·ktir. Fer

nando 1970 senesine kadar olan literatürde sadece 7 vaka saptamıştır( 11). 

Epidermoid tümörleri serebellopontin bölgeyi tutan diğer lezyon

lardan (Nörinom, menenjiom) ekarte etmek gerekir. 

Her ikisinin de dansiteleri yüksektir. 1. V. kontrast tutar

lar(14,21). 

D~rmoidler, epidermoidlerden daha az sıklıktadır. Bu tümörler 

orta hatta ya da orta hatta yakın ortaya çıkar. Dermoid tümörler ektoderm 

ve mezodermden gelişirler. İçlerinde kıl, saç, terbezleri ve yağlı maddeler 

bulunur. Dermoid kistlerde görülen rekürran bakteryel menenjite karşın 

epidermoid tümörlerde kist rüptürü sonucu açığa çıkan sıvı nedeniyle rekü

ran aseptik menenjit tablosu ortaya çıkar(12). 

Araknoid Kistler: Beyin omurulik sıvısı içermeleri ve komşu 

beyin sapı yapılarında deplasmana neden olmalarıyla kolaylıkla tanınır. 

Subaraknoid kistlerin konturları keskin ve muntazamdır. Epidermoid 

tümörlerin konturları irregülerdir. 

Metastazlar: Çoğunlukla multipldirler, oldukça belirli sınırlı ola

rak gelişirler. Ve peritümöral geniş bir beyin ödemi oluştururlar. 

İntraventriküler epidermo·id tümörlere kistik astrositom vey·a kis

tik hemanjioblastom benzeyebilir. İ.V. kontrastı takiben kontrast tutabilen 

mural nodül görülmesi hemanjioblastom veya kistik astrositomu düşünd.ü

rür. 

Medullablastomlann çoğu beyin dokusundan daha yüksek dansi

telidir. 1.V. kontrast tutarlar. 

Kalsifikasyon ependimoma, astrositom veya teratom düşündürür. 
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Trigeminal Nörinomlar: Genellikle gasser ganglionundan gelişir

ler, his bozuklukları ile birlikte trigeminus nevraljisine yol açarlar. 

Epidermoid tümörlerde tedavi cerrahidir. Cerrahi yayılım preop 

yapılan diagnostik incelemelerde görülen tümöral yayılıma bağlıdır. Pri

mer cerrahi yaklaşım tümör içeriğini boşaltarak ve tümör kapsülünün çev

reyle ilişkisi olmayan kısmını çıkararak kitleyi dekomprese etmektir. 

Yavaş büyümesine rağmen epidermoid tümörler rezidüal tümör kapsülün

den tekrarlayabilir( 12). 



40 

SONUÇ 

Epidermoid tümörler ya da ep idermoid kistler ektodermal kalın

tılardan gelişirler. Kalın kapsüllü soğan zarı gibi iç içe epidermis katların

dan meydana gelmişlerdir. Kolesterolden zengindi rler. Sedef beyazı macun 

kıvamında bir madde ile doludurlar. 

Tüm kafa içi tümörlerinin % 0,2 - 1,8 ini oluştururlar. Serebello

pontin köşe tümörleri arasında da 3. sırayı alırlar. 

Semptomların başlangıcı sıklıkla 20-50 yaş arasında olur. Epider

moid kistler normal bölünen hücrelerin yavaşça birikmesi ·sonucu yavaş 

büyürler . Ve semptomlar başlamadan önce büyük boyutlara ulaşmış olur

lar. Ekspansiyonel büyüme gösteren sir çok neoplastik lezyondan farklı ola

rak epidermoid tümörler lineer hızla büyürler. bundan dolayı semptom ve 

bulguların süresi uzar (birkaç haftadan 30 yıla kadar) . Ortalama semptom 

süresi 43 yıldır. 

Tipik olarak dansiteleri düşüktür. Attenuasyon de~erleri beyin 

omurilik sıvısından küçüktür. 

Tipik olarak yine 1. V. enjeksiyonundan sonra kontrast fikse 

etmezler. 
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Kafa içi epidermoidlerin hemen hepsi sitolojik olarak selim 

tümörlerdir. Genel olarak senelerce semptom vermeksizin kalabilen yavaş 

büyüyen lezyonlardır. 

Avaskülerdir. Absorbsiyon değeri düşüktür. 10 olgumuzun hiç 

birisinde kalsifikasyon saptanmadı. 

Karakteristik olarak epidermoid kistler beyinin bazal yüzeyinden 

kaynaklanırlar. Natürel planlara doğru ilerler ve kritik önemli nörovaskü

ler yapılara infiltre olur. 

Epidermoid tümörl~rin en sık lokalize olduğu bölgeler: Serebello

pontin köşe, parasellar bölge (subaraknoid sisterna), 4. ventrikül, beyin 

sapı, serebellar ve serebral hemisferlere yerleşebilirler. Daha çok lateral 

lokalizasyonda yerleşirler. 

Sonuç olarak bilgisayarlı tomografi epidermoid tümörlerinin sap

tanmasında, yapısının belirlenmesinde, cerrahi tedavinin planlanmasında 

ve takibinde kolay uygulanabilen noninvazif, güvenilir, değerli bir radyolo

jik yöntemdir. 
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ÖZET 

Bu çalışmamızda epidermoid tümör tanısıyla ameliyat olmuş ve 

patoloji sonuçları alınmış 10 olgunun preoperatif BT incelemelerini değer

lendirdik. 

BT bulgularını prekont rast dansite, kontras t fiksasyonu kalsifi

kasyon, uzanım , kontur, st rüktür, 4 ncü ventrikül sisterna basılan ile hidro

sefali olmak üzere 10 başlık a ltında inceledik. Bu bulgular ile t ümör histo

patolojisi arasındaki ilişkileri değerlendirdik. Bilgisayarlı tomografi ile 

spesifik tanı koymamıza yardımcı olabilecek kriterleri saptamaya çalıştık . 

Sonuç olarak, bilgisayarlı tomografi epidermoid tümörlerin sap

tanmasında, yerinin belirlenmesinde, medikal veya cerrahi tedavinin plan

lanmasında ve takibinde, karakter tespitinde kolay uygulanabilen nisbeten 

noninvazif etkin ve güvenilir radyolojik yöntemdir. 
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