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Nöro-Onkoloji – 3 (Moleküler Yaklaşım)
ÖNSÖZ
Nöro-Onkoloji kitap serimizin (Nöro-Onkoloji -1 Kuramsal Yaklaşım [1988];
Nöro-Onkoloji -2 Cerrahi Yaklaşım [2002]) üçüncü ve sonuncusu olan bu
kitap (Nöro-Onkoloji -3 Moleküler Yaklaşım [2020]) çağın gereklerine de
uygun olarak sadece digital formda hazırlanmıştır.
Ülkemizde NöroOnkoloji alanında daha çok klinisyenin, araştırıcının bu
konuya eğilim duyacağı düşünce ve umuduyla bu kitabı yitirdiğimiz
nöroşirürjiyen hocalarımıza, meslektaşlarımıza, ve kardeşlerime ithaf
ediyorum.
En iyi dileklerimle.
Dr.Nezih Oktar

“Remember to lookup at the stars and not down at your feet. Try to
make sense of what you see and wonder about what makes the universe
exist.”
Aşağı ayaklarına doğru değil yukarı yıldızlara doğru bakmayı unutma. Ne
gördüğünü anlamaya çalış ve evreni neyin var ettiğini merak et.
Stephen Hawking 1942-2018
2

NÖRO-ONKOLOJI-3

Nöro-Onkoloji - 1
KURAMSAL YAKLAŞIM
#1 Santral Sinir Sisteminin
Biyolojisi
#2 Santral Sinir Sistemi
Tümörlerinde Sınıflandırma
#3 Santral Sinir Sistemi
Tümörlerinin Patofizyolojisi
#4 Gliomlar ve PNET
#5 Meningiomlar
#6 Hipofiz adenomları
#7 Nörinomlar ve Nörofibromlar
#8 Vasküler Tümörler ve Vasküler
Malformasyonlar
#9 Malformatif ya da Kongenital
Tümörler
#10 Hemopoetik Tümörler
#11 Germ Hücresi Tümörleri
#12 Bölgesel Tümörlerin
Uzanımları
#13 Santral Sinir Sistemi
Metastatik Tümörleri
#14 SSS Tümörlerinde Kemoterapi
#15 SSS Tümörlerinde Gen
Tedavisi
#16 Sorular

Nöro-Onkoloji -2
CERRAHİ YAKLAŞIM
#17 Nöro-Onkolojide Önemli
İsimler ve Ustalar
#18 Nöro-Onkolojide Ayırıcı Tanı
#19 Çocukluk Çağı Beyin
Tümörleri
#20 Kranial Kemik ve Omurga
Tümörleri
#21 Omurilik Tümörleri
#22 Düşük Dereceli
Astrositomlarda Tedavi
#23 Kafa Kaide Cerrahisi
#24 SSS Tümörlerinde
İntratümöral Lokal Kemoterapi
#25 SSS Tümörlerinde
Histopatolojik Tanı Sorunları ve
İmmünoHistoKimya
#26 Endoskopik Nöro-Onko-Şirürji
#27 Stereotaktik İntrakranial
Radyasyon Cerrahisi
#28 Nöro-Onkolojide Robotik
Cerrahi
#29 Manyetik Rezonans
Spektroskopi (MRS)
#30 Riskler, Prognoz ve İzleme
#31 Multidisipliner Yaklaşım, Ege
Erişkin Nöro-Onkoloji Konseyi
(ENOK) ve ENOK Protokolleri
#32 2001-2 ENOK Protokolleri
#33 Nöro-Onkoloji ve İnternet
#34 SSS (=Sıkça Sorulan Sorular)
#35 WHO 2000 Sınıflandırması
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NÖRO-ONKOLOJİDE
ÖNEMLİ İSİMLER ve
USTALAR
36.USTALARA SAYGI
Uluslararası ustalar
Ülkemizdeki öncüler

Özellikle

moleküler

temel,

klinik

nöro-onkoloji

olarak nörolojik
içinde

doğrudan

olarak

önemli

ile

ve

ilgili

cerrahiye yıllar
ya

da

dolaylı

katkılar

yapan

ustalar ve öncüler alfabetik olarak
anılmaktadır.

N

Terrilü Iowa doğumlu. Pensilvanya
Üniversitesinden mezun oldu. Mayo
kliniğinde 1914 yılından itibaren genel
cerrah olarak çalıştı. Aynı kliniğin kayıtlı
cerrahı olduğu 1917 tarihinden itibaren
nöroşirürjiye ilgi duydu ve 1921 yılından
itibaren de tüm mesaisini nöroşirürjiye
ayırdı. Otonomik sinir sistemi cerrahisi
ve uygulamaları, oturur pozisyonda
ameliyat,
paramedian
suboksipital
insizyon (1941), torasik çıkış sendromu
ve BOS rinoresi ile ilgili olarak özel
katkıları oldu. Birçok cerrahi enstrüman
geliştirdi.
ALLISON, James P
1948Negatif immün sistem inhibisyonu ile
2018 Nobel fizyoloji ve Tıp ödül sahibi
ABDli bilim adamı.
AL-MEFTY, Ossama*
1947Suriye, Şam doğumlu. ABD West
Virginia
Üniversitesinde
ihtisasını
yapıyor. Kafa kaidesi, meningiom
cerrahisine katkıları oldu.
AL-ZAHRAWİ,
Abu
al
Qasım
(Albucasis)
936-1013
Endülüs’te
Kordoba
yakınlarındaki
Azahara’da doğdu. Kitab Al-Tasrif ile
ünlüdür.
Özellikle
hidrosefali
ve
travmada nöroşirürjikal alet tasarımcısı
ve cerrahinin babası olarak anılır.

örolojik cerrahi ve özellikle nöroonkoloji
alanında
adı
ölümsüzleşmiş
olan
değerli
isimlerin bu bölümde anılması
uygun görüldü. Bu bölüm Nöro-Onkoloji
II kitabında yer almıştı. Ancak bu kez
güncel
eklemeler
ile
daha
da
zenginleştirildi.

AMBROS, R. Victor
1953ABD’li gelişimsel biyolojist. İlk kez
miRNA’yı bulan bilim insanı (1993).

ADSON, Alfred Washington
1887-1951

ANNANDALE, Thomas
1838-1907
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Olasılıkla ilk vestibüler schwannomu
çıkaran Edinburg’lu cerrah (1895).
APPUZZO, Michael LJ*
1940ABDli denizaltı tıbbi subayı, beyin ve
sinir cerrahi akademisyen, editör.
İntrakraniyal tümörlere mikrocerrahi ve
üçüncü ventrikül orta-hat girişimlerinde
katkısı var.
ARNOLD, Julius
1835-1915
Heidelberg’de patoloji profesörü.
AKSEL, İhsan Şükrü
1889-1987
18 Haziran 1938 tarihinde ülkemizde Dr.
A.C. Tuner tarafından ilk kez yapılan
nöro-onkolojik ve diğer nöroşirürjikal
operasyon
olgularının
“Türk
Tıp
Cemiyeti
cilt:6
no.1
sayısında”
yayımlanması ve değerlendirmesinde
katkısı olan nöropatolog ve aynı
zamanda nöropsikiyatrist.
AVMAN, Nurhan*
1928-1988
1952 İstanbul tıp mezunu. 1954’de
Chicago’da cerrahi öğreniyor, 1956’da
nöroşirürjiye geçiyor. 1960’da Türkiye’ye
dönüyor ve 1965 yılında Ankara Tıp
Nöroşirürjiyi
kuruyor.
Üçüncü
ventrikülostomi önemli katkılarından
sadece birisi.
BABINSKI, Joseph J. François Félix
1857-1932
Ebeveynleri politik sığınmacı Leh olan
Paris doğumlu ve aynı şehirde Hopital
de la Pitié de nöroloji üzerine çalışmış.
Aslında ölümünden sonra kendi adı ile
anılan Babinski belirtisini sağlığında
“felçli taraftaki platysmanın çalışmayışı”
olarak tanımlamış.

BAILEY, Orville, T
1909-1998
Frank D. Ingraham ile birlikte fibrin film
ve ‘gelfoam’ı buldular (1944)
BAILEY, Percival Sylvester
1892-1973
Illinois
doğumlu,
Chicago
Üniversitesinden PhD, North Western
Üniversitesinden MD ünvanlarını aldı.
Nöroloji, psikiyatri ve nöropatoloji
üzerine Cooke County hastanesinde
çalıştı. Paris’te deneyim kazandıktan
sonra, Boston’da Cushing’in servisine
katıldı.
Gliomların
sınıflandırmasını
geliştirdi. Chicago Üniversitesinde 1928
yılında Nöroloji ve Nöroşirürji profesörü
oldu. Daha sonra yeni kurulan Illinois
Nöropsikiyatri Enstitüsünün Nöroloji
bölüm başkanlığı yaptı. 1950 yılında
Illinois Devlet Psikiyatri Enstitüsü
başkanı oldu. Nöropatoloji, Cushing ile
birlikte glial tümörler üzerine klasik
monografisi,
epilepsi
cerrahisi,
stereotaktik beyin atlası, psikoanaliz
konularında önemli katkıları oldu.
BALLANCE, Charles Alfred
1856-1936
İlk köşe (PSK) tümörünü opere eden
nörootolojide uzman İngiliz cerrah.
“Some Points in the Surgery of the Brain
and its Membranes” adlı monografı
1907 tarihli.
BARRES, Ben Barbara
1954-2017
Nörobilimci. Kız olarak doğar, MIT’de
biyoloji okur, Corrnell’de Nöroloji ihtisası
yapar, Harvard’da nörobiyoloji doktorası
yapar.
Standford’da
nörobilim
laboratuvarı kurar ve bölüm başkanı
olur. 1997 yılında 43 yaşında iken erkek
cinsiyetine geçer. 2013’de NAS’a üye
kabul edilen ilk transgender olur.
Astrositleri A1(harmful) zararlı ve
6
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A2(protective) koruyucu olarak tiplemesi
bilime en önemli katkısıdır.
BAYDUR, Cemil Şerif
1894-1967
1894 Muğla doğumlu. Paris’te Clovis
Vincent yanında çalışmış. Türkiye’nin ilk
sistematik
nöroşirürji
kitabının
“Nöroşirürji Bahisleri” nin yazarı.
BELL, Sir Charles
1774-1842
İskoç cerrah ve hekimi, 1836 yılında
Edinburg’tan mezun oldu. Cerrahi
profesörü olarak ayrıca Londradaki
Middlesex Hastanesi Tıp Fakültesini de
kurdu. İlk PSK tümörünü otopside
tanımladı (1833). Motor ve duysal
sinirlerin ayırımını ilk yapan, Bell felcini
tanımlayan oldu.
BENNETT, Alexander Hughes
1848-1901
Edinburg’da Üniversite’de hekim olan
babası beyin tümöründen vefat ediyor.
Londra’da Rickman Godlee tarafından
ameliyat edilen ilk beyin tümörlü
hastanın tümör yerleşimini sadece
muayene ve izlem ile belirleyen İskoç
hekim.
BENT, van den Martin J.*
196?Nöroloji
kökenli,
translasyonal
araştırmalarıyla
öncü
Hollandalı
nöroonkolog.
BERGER, Hans
1873-1941
Elektroansefalografiyi
psikiyatrist (1924).

bulan

Alman

BERGER, Mitchel*
1953ABD, UCSF Beyin Tümör Merkezinin
direktörü.

BERKAY, Feyyaz*
1915-1993
1937 İstanbul Tıp mezunu. 1946 yılında
nöroşirürji eğitimi için St.Louis ve
Washington Üniversitelerine yollanıyor.
1969’da nöroşirürji profesörü. Amerikan
Nöroşirürji Board sahibi ilk Türk nörolojik
cerrahı.
BERLINGHIERI, Andrea Vacca
1772-1826
Duranın sarkomu olarak olası ilk
meningiom çıkartan İtalyan cerrah
(1813).
BİER, August
1861-1949
Spinal anesteziyi ilk uygulayan Alman
cerrah.
BLACK, McLaren Peter*
1946Kanada
doğumlu
navigasyon
ve
intraoperatif MR kullanımında öncü,
nöroonkoloji ağırlıklı pratiği ile tanınan
eğitime verdiği katkıları ile saygın bir
beyin ve sinir cerrahı.
BOVİE, William T
1882-1958
Elektrokoagülasyonu bulan
(1920)

biyofizikçi

BOZZİNİ, Philip
1773-1809
İlkel endoskop olan “ışık iletkeni”
enstrümanı kullanan Alman hekim.
BRIHAYE, Jean*
1922-1999
Paul
Martin’den
sonra
Belçika
nöroşirürjisini ve EANS’ı geliştiren
yardımsever beyin ve sinir cerrahı.
TND’nin ilk onursal üyesidir.
BROCA, Paul Pierre
7

NÖRO-ONKOLOJI-3

1824-1880
Fransa’nın Gironde bölgesinde SainteFoy la Grande doğumludur. Tıp
fakültesini Paris’te okudu. 1867 yılında
cerrahi patoloji profesörü ve Tıp
Akademisi üyesi oldu. Paris Anatomi
Derneği’nin bülteninde 1861 yılında
konuşma merkezinin lokalizasyonu ile
ilgili
bulgularını
yayımladı.
Paris
Antropoloji Derneği’ni 1859 yılında
kurdu. 1868 yılında Legion de Honour
aldı.
BROWN-SEQUARD, Charles Edouard
1817-1894
Mauritius doğumludur. İrlanda kökenli
bir deniz kaptanının oğludur. Edebiyat
kariyeri için 1837 yılında geldiği Paris’te
tıp okur. 1846 yılında hazırladığı doktora
tezinin konusu spinal duysal yolların ve
reflekslerin deneysel çalışması ile
ilgilidir. Pensilvanya, Virginya, Harvard
ve Londra’da kalır. Tekrar döndüğü
Paris’te deneysel patolojinin başına
geçer.
Claude Bernard’ın ölümü
üzerine 1873 yılında Fransız Koleji tıp
başkanlığına atanır. Spinal kordun
anatomi, fizyoloji ve klinik patolojisi ile
ilgili yaptığı katkılar (Brown-Séquard
sendromu) ile bilinir. Endokrinoloji,
vazomotor sinirler, kortikal lokalizasyon,
epilepsi diğer yoğun ilgi odaklarıdır.
BUCY, Paul C.*
1904-1993
Iowa’lı nöroşirürjien ve nöropatolog.
Surgical Neurology dergisinin kurucu
editörü. Klüver-Bucy sendromu tanımı
yapanlardan.
BURDENKO, Nikolay Nilovich
1876-1946
Rusya’nın Penzenskhaa bölgesinde
Kamenka doğumlu. Öncelikle din adamı
olma özlemi olmasına karşın Tomsk ve
daha
sonra
Yuriev
(Tartu)

Üniversitelerinde tıp okudu. Yuriev’de
1910 yılında cerrahi profesörü oldu.
Daha sonra Moskova Üniversitesinde
cerrahi bölüm başkanı oldu ve
nöroşirürjiyi geliştirdi. Moskova’da 1932
yılında, daha sora kendi adı ile anılacak
olan, Nöroşirürji Enstitüsünü kurdu.
Çalışmalarının çoğunluğunu travma,
ventrikül içi tümörler, hipofiz, epilepsi ve
sinir regenerasyonu oluşturdu.
BUSCH, Edward
1899-1982
Kopenhag’da uzman olduktan sonra
1952’de Olivecrona ekibine katıldı.
Kopenhag’da
1934’de
nöroşirürjiye
başladı ve 1948 yılında Danimarka’nın
ilk Nöroşirürji profesörü oldu. Özel ilgileri
intervertebral diskler, hipertansiyon için
sempatik sistem cerrahisi, spinal kord
tümörleri,
anaplastik
gliomların
sınıflandırılması, psikocerrahi ve travma
konularında idi.
CAIRNCROSS, John Gregory*
1951Kanada Western Üniversitesi mezunu,
Toronto’da Dahiliye, New York’ta
Nöroloji eğitimi alan ve ilk kez moleküler
biyolojiyi oligodendrogliom tedavisinde
pratiğe sokan öncü araştırıcı.
CHANG, Chu H
1920Çin’in Fujian bölgesinde doğup ABDde
St.John Universitesi Tıp 1944 mezunu.
Medülloblastomdaki evreleme sistemi ile
ünlü, öncü radyasyon onkoloğu.
CHIARI, Hans von
1851-1916
Avusturyalı patolog. Başlangıçta ArnoldChiari olarak adlandırılan malformasyon
sonraları sadece Tip II için kullanılmıştır.
Tüm tipleri Chiari Malformasyonu olarak
bilinir. Tanımladığı bir başka hepatik
8
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patoloji, Budd-Chiari
karıştırılmamalıdır.

sendromu,

ile

CHIPAULT, Antony (Antoine)
1866-1920
Öncü Fransız nöroşirürjien. Konusunda
ilklerden
olan
Les
Travaux
de
Neurologie
Chirurgicale
dergisini
yayınladı.
CHOROBSHI, Jerzy
1902-1986
Varşova’da tıp okudu. Daha sonra
Orzechowski ile Varşova’da , Guilame,
Babinski, Vincent ile Paris’te nöroloji
çalıştı.
Montrael’de
Penfield
ve
Chicago’da Davies ile de çalıştı.
Varşova’da 1934 yılında nöroşirürji
bölümünü kurdu. 1949 yılında nöroşirürji
profesörü oldu. Beyin tümörlerinin
tedavisi, epilepsi ve nörotravmatoloji
başlıca ilgi konuları idi.
COLEY, William Bradley
1862-1936
İlk kanser aşısını bulan ABD’li kemik
cerrahı ve ilk Coley toksini (karışık
bakteriyel aşı) ile hipertermi oluşturan
tümör immünoterapisti (1890). Kanser
immünoterapisinin babası olarak anılır.
CORNING, James L
1855-1923
Kokain ile nöroaksiyel blokajı bulan
nörolog (1918)
CROCARD, Alan H*
1943Transoral girişimde Menezes ile birlikte
öncülüğü olan İrlandalı nöroşirürjiyen
(1985).
CROOKE, Arthur Carleton
1905-1990

Hyalinize bazofil hücreleri kortikotrop
adenomda tanımlayan (1935) İngiliz
nöroendokrinolog.
CUSHING, Harvey Williams
1869-1939
Harvard’da tıp okudu. Daha sonra
Massachusetts
Genel
Hastanesi,
Boston, ve 1889’da Baltimore’deki John
Hopkins
Hastanesine
atandı.
Nöroşirürjiye Boston’da 1900 yılında
başladı. Boston’da 1912 yılında Peter
Bennt Brigham Hastanesi başcerrahı
oldu. 2000. beyin tümörü ameliyatından
sonra emekli oldu. Kliniği “Dünya
nöroşirürjiyenlerinin
Mekke”si
oldu.
Nöroşirürjiye birçok katkısı yanı sıra;
intrakraniyal tümörler ( meningiomlar,
hipofiz adenomları, gliomlar, akustik
nörinomlar), kan kaybının azaltılması,
homotransfüzyon, gümüş klip, kuyruklu
pedi,
nöroşirürjikal
kayıtlama,
operasyon sırasında kan basıncı
kayıtlaması ve anestezi dosya kartı
uygulaması sayılabilir. Osler ile ilgili
biyografi çalışması Pulitzer ödülü
kazandı. Kurduğu vakfa vasiyet ettiği
beyninin ölümünden sonra incelenmesi
(otopsi) sırasında insidental üçüncü
ventrikül kolloid kisti tesbit edildi.
DANDY, Walter Edward
1886-1946
Missouri doğumlu. 1907 Missouri ve
daha sonra 1910’da Johns Hopkins
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
oldu. Cushing’in Boston’a gitmesi
üzerine kendisi Johns Hopkins’te kaldı.
Nöroşirürjiye yoğun katkıları yanı sıra
pnömoensefalografi ve ventrikülografi
(1918), arka çukur cerrahisi, hidrosefali
etyolojisi, akustik schwannom, üçüncü
ventrikül tümörleri, orbital tümörler,
intrakraniyal anevrizmalar konularındaki
katkıları muhteşemdir.
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DAUMAS-DUPORT, Catherine*
1944-2017
Kendine özgü yaklaşım ve eğitimci
özelliği olan Fransız nöropatolog. DNET
tanımı ve stereotaktik biyopsi önemi
üzerine katkıları büyük.
DAVIDOFF, Leo
1898-1975
Litvanya göçmeni Cushing’in beyin
tümörü olduğunda kendini emanet
edeceğini söylediği ABDli nöroşirürjiyen.
DAVIS, Loyal Edward
1896-1982
Cushing’in
öğrencisi,
Chicago’da
nöroşirürjinin kurucusu, editör (Surgery,
Gynecology and Obstetrics= Journal of the
American College of Surgeons (JACS)) ve
cerrahi eğitmeni (Amerikan yeterlilik
kurul
kurucularından).
Başkan
Reagan’ın kayınbabası.
DEİMLİNG, Andreas von*
1964?Heidelberg’te makina öğrenimi ve DNA
metilasyon
bazlı
beyin
tümör
sınıflandırmasının
öncülerinden
nöropatolog.
DİLEK, Hami
1898-1985
1934’te Paris’te C.Vincent ve De
Martel’in yanında çalışmış. Türkiyede
sağlık bakanlığı tarafından 1947’de
resmi olarak nöroşirürjinin bağımsız bir
uzmanlık dalı kabulünü sağlamada
katkısı büyük.
DOTT, Norman McOmish
1897-1973
İskoçya’da Edinburg’da doğdu ve eğitim
gördü. 1923-24 yılları arası Cushing’in
yanında çalıştı. Jefferson ve Cairns ile
birlikte ülkelerinde nöroşirürjinin ayrı bir
departman olması için uğraş verdiler.

Serebral
anjiografi,
ve
özellikle
Cushing’ten öğrendiği transsfenoidal
hipofizektomi girişimini 1950’lere kadar
sürdürdü. Gerard Guiot Edinburg’a
geldiğinde Dott’tan öğrendiği tekniği
Paris’e döndüğünde Jules Hardy’e; o da
Kanada’ya
taşıdı.
Böylece
transsfenoidal hipofizektomi Paris ve
Kanada’dan tüm dünyaya modernleşmiş
bir tarzda yayıldı.
DRAKE, Charles
1920-1998
Kanada’da Winsdor doğumlu. 1944
yılında
Western
Ontario
Üniversitesinden mezun oldu. Üç yıl
nörofizyoloji çalıştı. Toronto Genel
Hastanesinde nöroşirürji ihtisası yaptı.
1952 yılında yöresinin ilk nöroşirürjieni
oldu.
İlk
ilgi
alanları
arasında
intrakraniyal abseler, tümörler, kafa
travması ve spinal yaralanmalar vardı.
Ancak kendisinin nöroşirürjiye esas
katkısı özellikle posterior sirkülasyon
serebral
anevrizmaların
cerrahisi
üzerine oldu.
DUFFAU, Hugues*
1966Özellikle diffüz düşük dereceli gliomların
cerrahi tedavisinde hodotopikal ve
dinamik model olan nöroplastisite ve
onkofonksiyonel denge özelliklerinden
dolayı önerdiği bütüncül (holistik) görüş
felsefesi ile dikkatleri çeken Fransız
beyin cerrahı.
DURANTE, Francesco
1844-1934
Dünyada bilimsel olarak kayıtlara geçen
ve başarılı olarak çıkartılan ilk beyin
tümörünü (olfaktor oluk meningiomu) 1
Haziran 1885’de gerçekleştiren İtalyan
cerrah.
EISELSBERG, Anton von
10
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1860-1939
Billroth’un talebesi intramedüller tümör
cerrahi öncüsü (1907) Avusturyalı.
ELSBERG, Charles Albert
1871-1948
Spinal (intramedüller) tümörlerde iki
basamaklı cerrahi yapan ABDli beyin ve
sinir cerrahı (1911).
ERBENGİ, Aykut*
1929-2013
Hacettepe Nöroşirürji’sinin kurucusu.
Nöroşirürji’de Enstitüleşme ve doktora
programlarının önemini ilk vurgulayan
ve birçok ünlü ve saygın uzman
yetiştiren unutulması olanaksız bir
cerrahi eğitmen.
ERDHEIM, Jakob
1874-1937
Daha sonra kraniofaringiom adını alan
Erdheim
tümörünü
tanımlayan
Avusturyalı patolog. Ayrıca ErdheimChester
hastalığı
(2016
DSÖ
sınıflamasında non- Langerhans Hücre
Histiositozis =LCH ile özdeş olan tümör)
ile de anılır.
EWİNG, Stephen James
1866-1943
Pittsburgh doğumlu Amerikalı patolog.
Kötü huylu bir kemik tümörü olan “Ewing
sarkomu”nu
tanımlamış.
Kanser
patolojisinin babası olarak kabul edilir.
FARBER, Sidney
1903-1973
NewYork doğumlu pediatrik patolog.
Lösemi ile mücadelede folik asit
antagonistleri
kullanan,
diğer
malignitelere karşı farklı kemoterapötik
ajanların
gelişmesine
yol
açan
çalışmaları
nedeniyle
modern
kemoterapinin babası olarak kabul edilir.

FOERSTER, Otfrid Karl
1873-1941
Şimdi Polonya sınırlarında bulunan
Wroclaw olan eski Alman şehri Breslau
doğumlu.
Posterior
kök
kesileri,
anterolateral kordotomi, postravmatik
epilepsi,
parkinsonizm,
duysal
dermatomlar, periferik sinir cerrahisi ve
spinal kord tümörleri başlıca ilgi odakları
oldu.
FOLKMAN, Judah*
1933-2008
Cleveland,
Ohio
doğumlu
tümör
angiogenezinin
babası.
Neovaskülarizasyon
inhibisyon
ve
stimülasyon tedavilerini araştıran bilim
insanı.
Keystone
sempozyumunda
konuşma yaparken kalp krizi ile 2008
yılında vefat etmiştir.
FOSTER KENNEDY, Robert
1884-1952
Kuzey İrlanda doğumlu. Belfast Queen’s
kolejde tıp okudu. 1906’da Queen’s
Square’de nörolog olarak çalıştı. 1910
yılında yeni kurulan New York Nöroloji
Enstitüsüne (ki sadece Charles Elsberg
cerrahtı) gitti. 1911 yılında “frontal
lobtaki tümör ve abselerin tanısında
retrobulber nörit bulgusu” başlıklı
meşhur
makalesini
yayımladı.
Poliarteritis nodosadan öldü ve New
England’da Rhodes Island’da gömüldü.
FRAZIER, Charles Harrison
1870-1936
Kraniofaringiom terimini ilk kullanan ve
subfrontal yolla tedavi eden aslında
trigeminal
nevraljide
geliştirdiği
yöntemlerle ünlenen ABD’li cerrah.
FRAUMENI, Joseph F.
1933ABD’li kanser epidemiyologu.
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FRENCH, John Douglas
1911-1989
İntraarteriel nitrozüre ile ilk beyin kanseri
kemoterapisini
uygulayan
ABD’li
nöroşirürjiyen (1952). 1969’da UCLA
Beyin Araştırma Enstitüsünün (BRI)
kurucularından ve ilk başkanı. Alzheimer
hastalığından vefat etmiştir.
GALEN, Claudius
MS 138-201
Anadoluda’ki
Mysia’nın
başkenti
Bergama doğumlu eski Yunanlı hekim.
İzmir’de tıp okudu. Hipokrat’tan sonra
deneysel fizyolojinin kurucusu olarak
anıldı. Günümüze kadar gelen 98 özgün
tıp kitabının sahibi.
GAZİOĞLU, Nurperi*
1958Özellikle hipofiz adenomları üzerine
ağırlıklı çalışan ülkemizin ilk kadın
nöroşirürji profesörüdür.
GELPİ, Maurice Joseph
1883-1939
Modifiye
ederek
çeşitli
yerlerde
kullandığımız
otomatik
perineal
retraktörün
bulucusu
kadın-doğum
cerrahı.
GİLMAN, Alfred Zack
1908-1984
Louis S. Goodman ile birlikte hardalgazı
azotu “nitrogen mustard” kullanarak
geliştirdikleri ilk kemoterapi yöntemleri
ile ünlü ABD’li farmakolog. Kendisi gibi
farmakolog olan oğlu Alfred G. Gilman
G protein buluşu ile Nobel kazanmıştır.
GİGLİ, Leonardo
1863-1908
Gigli testereyi icat eden İtalyan cerrah
(1889)
GODLEE, John Rickman

1849-1925
İngiliz cerrah. Hughes Bennett’in tanısını
koyduğu bir hastada Dünya’da ilk kez
primer beyin tümörü (gliomu) opere
eden beyin cerrahıdır (25 Kasım 1884).
GOODMAN, Louis Sanford
1906-2000
Alfred Z. Gilman ile birlikte hardalgazı
azotu “nitrogen mustard” kullanarak
geliştirdikleri ilk kemoterapi yöntemleri
ile ünlü ABD’li farmakolog.
GOODRICH, James Tait
1946-2020
Nöroşirürji textbooklarının vazgeçilmez
tarihçe bölümü yazarı, kraniopagus
cerrahisi
duayeni,
covid-19
pandemisinde
kaybettiğimiz
ABDli
pediatrik beyin cerrahı.
GORLIN, Robert James
1923-2006
ABD’li patolog.
GOWERS, William Richard Sir
1845-1915
Nörolojinin incili olarak anılan 2 ciltlik
Manual of Diseases of the Nervous
System
kitabının
yazarı
Queen
Square’de çalışmış ünlü İngiliz nörolog.
GÖKALP, Hamit Ziya*
1928?ABD Nöroşirürji (Board) Yeterlilik Sınavı
ünvanlı askeri (GATA) kökenli global
ölçekte tanınan ve “hocaların hocası”
tanımına
en
uygun
ülkemizdeki
nöroşirürjinin gelişimine katkıları sınırsız
öncü beyin ve sinir cerrahımız.
GREENFİELD, Godwin Joseph
1884-1958
Edinburgh doğumlu İskoç nöro patolog.
Queen Square’de çalıştı. Nöropatolojinin
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ayrı bir disiplin olmasında çalışmaları ile
tanınıyor.
GUIDETTI, Beniamino
1919-1992
İtalyan
Nöroşirürji
Enstitüsünün
kurucusu. Serebral ödem, vasküler
malformasyonlar, epilepsi, miyelopati ve
intramedüller tümörlerle ilgili katkıları
var.
GUIOT, Gerard
1912-1998
Kuzey Fransa’da Fourmies doğumlu.
Müzisyen olabilecekken Paris’te tıp
okudu ve 1937de mezun oldu. Doktora
tez konusu spinal kord basısının klinik
gelişimi üzerine idi. Paris’teki Hốspital la
Pitié’de Vincent’in asistanı olarak girdi
ve 1956 yılına kadar burada çalıştı.
Beyin sapı lezyonlarının prognozu,
beyinsapına subtemporal yaklaşım,
Parkinson’daki
tremorlar
için
mezansefalik ve pedünküler traktotomi,
transsfenoidal yaklaşım, ventriküloskop
tasarımı başlıca katkıları oldu.
GURDON, John B.
1933Yamanaka ile birlikte somatik deri
hücresinden indüklenmiş plüripotent
hücreyi (IPC) geliştiren ve 2012 fizyoloji
ve tıp Nobel ödülünü kazanan İngiliz
bilim adamı.
GÜNEL, Murat*
1967Yale Üniversitesinde moleküler düzeyde
araştırmaları ile öne çıkan ve kişiye özel
kemoterapide öncü beyin ve sinir
cerrahı.
HAKIM, Salomon
1922-2011
Normal basınçlı hidrosefali ve kapaklı
şant mucidi Kolombiyalı beyin cerrahı.

HALSTEAD, Albert Erward
1868-1926
İlk kraniofaringiom ameliyatını yapan
Chicago’lu cerrah (1909).
HALSTEAD, William Steward
1852-1922
Cushing
ve
Dandy’nin
hocası,
antiseptikten allerji gelişen önce sevgilisi
sonra karısı olan hemşiresini korurken
ameliyat eldivenin mucidi olan ve
kokaini anestezide kullanan ünlü ABDli
cerrah.
HARDY, Jules*
1932Avrupa’da
Guiot’tan
etkilenerek
Montreal’de 1960 yılların sonunda
transsfenoidal girişimde fluoroskopi ve
mikroskobu
(1967),
mikroadenom
tabirini ilk kullanan (1968) Kanadalı
beyin cerrahı.
HASHIMOTO, Hakaru
1881-1934
Japonya’nın ilk beyin cerrahlarından
olan Hayari Miyake’nin (1867-1945)
yanında tıp doktora tezini yapan, tifodan
ölen Japon cerrah.
HELMHOLTZ, Hermann von
1821-1894
Oftalmoskobu bulan Alman
(1851)

hekim

HERNESNİEMİ, Juha*
1947Erken, hızlı ve minimalist özellikle
serebro-vasküler cerrahi yaklaşımları ile
ünlenen Finli beyin ve sinir cerrahı.
Ameliyathanesi tüm beyin cerrahlarına
açık
olduğu
gibi
“Helsinki
Microneurosurgery Basics and Tricks”
adlı kitabı da internette açık erişimlidir.
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HEROPHILUS
MÖ 335-280
İskenderiye’li anatomist. Kadavrada
çalışmalar
yapan
ilk
hekimler
grubundan. Serebral ventrikülleri. Dural
sinüsleri
(torcular
Herophili)
ilk
tanımlayan.
HIPPEL, Eugen von
1867-1939
Alman oftalmolog. Königsberg doğumlu.
1909 yılında Heidelberg ve Halle’de tıp
okudu.
1914
yılında
Göttigen’de
oftalmoloji profesörü oldu.
HODGKIN, Thomas
1798-1866
Londra, Totenham doğumlu. 1823
Edinburg mezunu hekim. 1825 yılında
uzman
(MRCP)
Londra
Guy’s
Hastanesinde öğretim görevlisi ve
St.Thomas’s hastanesinde çalışmış.
HOFFMANN, Johann
1857-1919
Piramidal irritasyon belirtisi olarak orta
parmağın şiddetli uyarılması ile baş ve
diğer
parmakların
fleksiyonunu
tanımlayan Alman nörolog. WerdnigHoffmann (spinal musküler atrofi)
hastalığını da tanımlamış.
HOFFMANN, Paul
1884-1962
Hoffmann-Tinel işaretini 1915’te ilk
tanımlayan Alman asıllı Rusya doğumlu
fizyolog.
HONJO, Tasuku
1948Allison ile birlikte 2018 Nobel sahibi ve
negatif immün regülasyonunu inhibe
ederek yeni bir kanser tedavisi devrini
açan Japon bilim adamı.
HOOPER, Robert

1773-1835
St.Andrews’te tıp doktoru ünvanını aldı.
Litografi tekniği ile yaptığı müthiş
çizimlerin yer aldığı ilk nöropatoloji
atlasının sahibi İngiliz hekim.
HORRAX, Gilbert
1887-1957
New Jersey doğumlu. Johns Hopkins tıp
okulundan
mezun.
İhtisası
Massachusetts Genel hastanesinden ve
1919 yılında Cushing ile birlikte Peter
Bent Brigham hastanesinde. Harvard tıp
okulunda yardımcı öğretim üyeliği. 1932
de Lahey klinikte nöroşirürji departman
kurucusu. Pinealom, hipofiz tümörleri,
ve değişik intrakranial yaklaşımlar
üzerine katkıları söz konusu.
HORSLEY, Victor Alexander Haden
Sir
1857-1916
Londra doğumlu nörolojik cerrahinin
öncülerinden,1886’da
ilk
uyanık
kraniotomisi, 1887de ilk kez laminektomi
ile bir spinal tümörü çıkarması ile
ünlüdür.
İlk
kranial
“bone-wax”
kullanandır
(balmumu).
Queen
Square’nin ilk beyin cerrahıdır. Birinci
Dünya Savaşında Irak’ta 59 yaşında
sıcak çarpması ve ateşli hummadan
vefat etmiştir.
HORTEGA, Pio del Rio
1882-1945
İspanya doğumlu. Santiago Ramon y
Cayal ile çalışır. Penfield ile birlikte
oligodendrogliomayı
tanımlarlar.
Mikrogliayı da ilk tanımlıyandır (1919).
Arjantin’de kanserden vefat etmiştir.
HOUNSFIELD, Sir Godfrey N.
1919-2004
İngiltere’de Newark doğumlu. 1938
yılında radyokommünikasyon mezunu
ve 2. Dünya savaşı yıllarında radar
14
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konusunda eğitmen. Elektrik mühendisi
olarak 1951 yılında Faraday House,
Londra mezunu. EMI ile araştırma
laboratuvarında çalışarak İngiltere’de ilk
solid-state bilgisayar yaptı. 1973 yılında
X-ışını ile çalışma, ve ilk BT tarayıcısı.
1979 yılında fizyoloji ve tıp alanında
Nobel ödülü sahibi.
HOUSE, John W.
1941Derald E. Brackmann ile birlikte fasial
sinirin postoperatif işlev sınıflamasını
yapan Alman KBB uzmanı.
IBN-I SİNA, Avicenna
980-1037
Beyin için “Fantezi fakültesi” tanımı,
bellek 5 duyu kayıtları ile korunur fikrini
ortaya ilk atan. İbn-I Rüşt’ün Tıp
ansiklopedisi ve Averroizm eserinin
kaynağı. Modern Tıbbın babası olarak
anılmasını sağlayan Tıbbın Kanunu (ElKanun fi’t-Tıb) kitabının yazarı.

1886-1961
Babası da hekim olan ve Manchester’de
tıbbı bitirip 29 yaşında FRCS ünvanlı.
1916-17 arası Petrograd Anglo-Rus
hastanesinde çalıştı. Kafa travmaları
ve savaş yaralanmaları konusunda
deneyim kazandı. 1950’de şövalye
ünvanı aldı. Kafa ve spinal yaralanmalar
dışında, intrakraniyal anevrizma, hipofiz
adenomları, intrakraniyal basınç, 3. ve
4. ventrikül radyolojisi, frontal lobektomi,
trigeminal nevralji konularında katkıları
oldu.
JENNETT, Bryan William*
1926-2008
Liverpool mezunu İskoç beyin cerrahı.
Glasgow’a 1963te geldi. Dr.Fred Plum
ile birlikte “vegetative state” tanımını
yaptı (1972). Dr.Graham Teasdale ile
birlikte “Glasgow Koma Skalası”nı
tarifledi (1974).
KANPOLAT, Yücel*
1941-2016
Sivas doğumlu. Ankara Tıp eğitimli.
Fonksiyonel ve ağrı cerrahisinde
Dünya’ca ünlü.

INGRAHAM, Franc Douglas
1898-1965
Harvard 1925 mezunu. Cushing ve
Dandy ile ve Oxford’taki Sherrington
yanında çalıştı. Özellikle pediatrik
nöroşirürji alanında ve Donald Matson
ile 1954 yılında birlikte hazırladıkları
klasik “Çocukluk çağı ve infantlarda
nöroşirürji” adlı kitabı en önemli
katkılarıdır.

KAPOSI, Moritz Kohn
1837-1902
Viyana mezunu Macar dermatolog.
Katolik hocasının (Ferdinand von Hebra)
kızı ile evlenmek için soyadını değiştirir
(1871).

JACKSON, John Hughlings
1834-1911
Londra’da Queen Square hastanesinde
epilepsi, afazi üzerine çalışmaları ve
unilateral konvülsyonları
“jaksonien
epilepsi” olarak halen anılmakta. Beyin
tümörlerinde lokalizasyon özellikleri
konulu 1873 basımlı yayımı var.

KARNOFSKY, David Aryah
1914-1969
Amerikalı klinik onkolog. Dr. Walter H.
Abelmann, Dr. Lloyd F. Craver, ve
Dr. Joseph H. Burchenal ile birlikte 1948
yılında Karnofsky Performans Skalasını
tanımladılar ve klinikte hala yaygın
olarak kullanılmaktadır.

JEFFERSON, Sir Geoffrey

KAWASE, Takeshi
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1946Petroklival lezyonlar için
anterior
petrosektomi yaklaşımı ile ünlü Japon
(1991).

aspiratörü icat etti (1908). Parmakla
meningiom çıkarılmasını resmeden 60
basım yapan kitabı (Surgery of the Brain
and Spinal Cord) meşhurdur.

KEMPE, Ludvig Georg
1915-2012
Alman asıllı ABDli nöroşirürjien yazar ve
ressam.

KRAYENBÜHL, Hugo
1902-1985
Babası psikiyatrist olarak 1948’de
İsviçre’nin ilk nöroşirürjieni oldu. Zürih’te
1959 yılında ilk Avrupa nöroşirürji
kongresini
düzenledi.
İntrakraniyal
kanama,
vasküler
lezyonlar,
intrakraniyal tümörler, akustik nörinom
konuları yanı sıra mikronöroşirürjinin
kullanımını stimüle etmesi yoğun
katkılarından bir kaçı.

KERNOHAN, James
1896-1981
Kuzey İrlanda doğumlu. Mayo kliniğinde
ve Barrow nöroloji enstitüsünde patoloji
çalıştı.
Primer
beyin
tümörlerinin
patolojik derecelenmesi konusunda
Sayre ile birlikte 1952 yılındaki santral
sinir sistemi tümörleri yayını başlıca
katkısıdır.
KERRISON, D. Philip
1872-1944
Kemik kesici rongör tasarımcısı ABD’li
KBB cerrahı.
KNOSP, Engelbert
1953Modifiye Hardy hipofiz sınıflaması ile
bilinen Avusturyalı beyin ve sinir cerrahı.
KOCHER, Emil Theodor
1841-1917
Aseptik
cerrahi,
yara
bakımı
prensiplerini, epilepsi ile beyin tümörü
ilişkisini ilk ortaya koyan, laboratuarında
çalışırken Cushing’in KİBAS’da triadını
oluşturduğu (1900), Nobel ödüllü (1909)
İsviçreli cerrah.
KRAUSE, Fedor Victor
1856-1937
Alman; önce oftalmoloji daha sonra
Volkmann’ın yanında cerrahi yaptı.
Nörofizyoloji, nöroanatomi, trigeminal
nevralji, spinal kord lezyonları, akustik
nörinom, travma üzerine çalıştı. Elektrikli

KUNICKI, Adam
1903-1989
Savaş sonrası Fransa’dan dönerek
Polonya’da nöroşirürjiyi kurdu. Tümör
cerrahisi ve nöropatoloji alanlarında
katkısı oldu.
KURZE, Theodore
1922-2002
Nöroşirürjide mikroskobu ilk kullanan
cerrah (1957).
KURTARAN, Orhan Abdi
1877-1948
Arnavut ve askeri tıbbiye kökenli, içinde
nöroşirürji ile ilgili çizim ve metinleri de
bulunan Ameliyat-ı Cerrahiye adlı eseri
yazan cerrahımız.
LABBÈ, Charles
1851-1889
Tıp fakültesi 3.sınıf öğrencisi iken
tanımladığı ven (inferior anastomotik
ven) ile anılan Fransız cerrah.
LANGERHANS, Paul
1847-1888
Alman
patolog.
İnsülin
üreten
Langerhans adacıkları yanı sıra deride
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işlevini o zaman bilemediği kök
hücrelerinin ilk tanımını yapıyor. İşin
ilginç yanı bu gözlemini daha Tıp
öğrencisi iken yapıyor ve yayınlıyor
(1868) [bkn.Kay.].
LAUTERBUR, Paul
1909-2007
New
York
State
Üniversitesinde
kimyager.
1973
yılında
Nature
dergisinde
ilk
MR
görüntüsünü
yayımladı. Sir Peter Mansfield ile birlikte
Nobel (2003) sahibi.
LEKSELL, Lars G.F.
1907-1986
Olivecrona ile nöroşirürji eğitimine
Karolinska enstitüsünde 1935 yılında
başladı.
Stereotaktik
intrakraniyal
cerrahi konusunda geliştirdiği yöntem ve
uygulamaları
başlıca
katkısıdır.
Nörofizyolojide
gamma
efferent
sistemini gösterdi. Stereotaktik eşliğinde
radyoterapinin gelişiminden sorumludur
(1967).
L’ESPINASSE, Victor Darwin
1878-1946
Hidrosefalide ilk endoskobu (1910)
kullanan ve koroid pleksus eksizyonu
(1936) yapan Şikago’lu cerrah.
LHERMITTE, Jacques Jean
1877-1959
Babası ressam, Paris mezunu nörolog
ve
nöropsikiyatrist.
Serebellumun
displastik gangliositomunu tanımladı
(1920).
LI, Frederick Pei
1940Çin asıllı ABD’li kanser epidemiyologu.
LIMA, Pedro Manuel de Almeida
1903-1985
Portekiz’de Lizbon’da doğdu. Moniz ile
ve Londra’da Hugh Cairns ile çalıştı.

Portekiz’de ilk nöroşirürji merkezini
1934’de kurdu. İlk frontal lökotomiyi
1935’de gerçekleştirdi.
LILIEQUIST, Bengt Eric
1923-1972
İsveç
doğumlu
nöroradyolog.
Pnömoensefalografi
ve
kadavra
çalışmaları ile interpedünküler sisternle
kiazmatik sisterni ayıran araknoid
membranını ilk kez 1956’da tanımlıyor.
Eklemelerini
1959’da
tamamlıyor.
“Liliequist
membranı”
olarak
ilk
tanımlanması Bernard Epstein’ın bir
myelografik çalışmasında (1976) söz
ediliyor ama basılı olarak ilk kez
Yaşargil’in kitabında adı geçiyor (1976).
LINDAU, Arvid Wilhelm
1892-1958
İsveçte Lund’da patolog ve bakteriolog.
LISTER, Joseph
1827-1912
Louis Pasteur’ün önderliğinde antisepsi
ve steril cerrahi öncüsü İngiliz cerrah.
LOGUE, Valentine Darte*
1913-2000
Avusturalya doğumlu, Queen Square’de
çalışmış nörovasküler ve nöroonkoloji
araştırmalarına ve dökümantasyona
önem veren İngiltere’nin ilk Üniversite
nöroşirürji direktörü.
LUNSFORD, L. Dade
1948ABD’de ilk gamma-knife ünitesini
Pitsburg’ta kuran nöroşirürjiyen (1988).
LUSCHKA, Hughbert von
1820-1875
Alman anatomist. Adı ile anılan forameni
tarif ettiği yayınının tarihi 1850.
MACEWEN, Sir William
17
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1848-1924
İskoçyada Bute adasında doğdu.
1869’da Glasgow’dan mezun oldu.
Joseph Lister’den etkilendi. Glasgow
Royal Infirmary’de cerrahlık yaptı. 1888
yılında 21 non-travmatik intrakraniyal
abse olgusunun 18’inde şifa bildirdi. İlk
lokalize edilip eksize edilen beyin
tümörü (meningiom) 1879 yılında yaptı.
1893 yılında “beyin ve spinal kordun
piyojenik abseleri” adlı bir kitap yazdı.
Kranial ve spinal cerrahinin öncüsüdür.
1902 yılında şövalye ünvanı aldı.
MAGENDIE, François
1783-1855
Fransa’da Bordo’da doğdu. “Santral sinir
sisteminin anatomisi”
1825 yılında
yayımlandı.
MALİS, Leonard I*
1919-2005
Bipolar
elektrokoagülasyonu
ABD’li nöroşirürjiyen (1955).

bulan

MANSFİELD, Peter
1933-2017
Nottingham Üniversitesinde 1973 yılında
NMR spektrometre üzerine yaptığı
çalışmalarla MRG öncülerinden ve Paul
Lauterbur ile birlikte Nobel (2003) sahibi.
de MARTEL, Thierry de Janville
1875-1940
Doğu Fransa’da doğdu. Babinski’nin
refere ettiği spinal kord tümörlü bir
hastayı 1911 yılında opere etti. Clovis
Vincent ile birlikte Paris’te kendi özel
kliniğinde çalıştı.
Ventrikülografi,
trigeminal nevralji, SPK tümörleri,
kordotomi, lokal anestezi konularında
katkıları oldu ve elektrikli drill gibi bazı
özel ameliyat aletleri geliştirdi (1908).
MATSON, Donald Darrow
1913-1969

New York’ta Fort Hamilton doğumlu.
1939da
Harvard
tıptan
mezun.
Ingraham
ile
birlikte
subdural
hematomların tedavisi, spina bifida,
kraniofaringiom, hidrosefali gibi pediatrik
nöroşirürji konularına olan katkıları ile
1954 yılında ilk baskısı yapılan “İnfant
ve çocukluk çağında nöroşirürji” adlı
kitabıdır.
Creutzfeldt-Jakob
hastalığından 56 yaşında iken öldü.
McBURNEY, Charles Heber
1845-1913
Apandisit için meşhur insizyonu dışında
ilk başarılı serebellar tümör ameliyatını
(1893) yapan, Halstead’in ameliyat
eldiveninin kullanımını yaygınlaştıran
ABDli cerrah.
MECKEL, Johann Friedrich
1724-1774
1751de Berlin’de anatomi profesörü.
Uzmanlık
tezinde
1757
yılında
kavitesinin de tanımını yaptığı eserin
sahibi.
MENEZES, Arnold H
1944Transoral girişimin öncülerinden Hintli
nöroşirürjiyen.
MEYER, Adolph
1866-1950
Zürih doğumlu, Amerikan psikiyatrisinin
mimarı, “meyer loop” kaşifi.
MONİZ, Antonio de Egas
1874-1955
Portekiz’in kuzeyinde Avanca doğumlu.
Coimbra üniversitesinden 1899 mezunu.
Başlıca katkıları serebral anjiografi
(1927) ve frontal lökotomi (1935)
olmuştur. Kendisi aynı zamanda bir
politikacıydı. Milletvekili, dışişleri bakanı
ve Versay’da barış konferansında
Portekiz
delegasyon
başkanlığı
18
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görevlerinde de bulundu. 1949 yılında
nöroşirürjiyen yardımcısı Almeida Lima
ile birlikte bazı psikiyatrik bozuklukların
tedavisinde geliştirdikleri lökotomi ile
Tıpta Nobel Ödülü (1949) sahibi oldu.

NORTHFIELD, Douglas W.Claridge
1902-1977
Londra doğumlu. Nöroşirürji ile ilgili
“textbook” ana katkısıdır.

MONRO, Alexander Secundus
1733-1817
İskoç anatomist. Hepsi profesör olmuş
medikal bir ailenin (Monro Alexander
Primus 1697-1767, ve Monro Alexander
Tertius 1773-1859) üyesi.

OLIVECRONA, Herbert
1891-1980
İsveçli ve dünyaca ünlü olarak özellikle
nöroradyoloji ve her türlü intrakraniyal
tümörün cerrahi tedavisine olan katkıları
ile anılır.

MORGAGNI, Giovanni Battista
1682-1771
İtalyan anatomist. Modern anatomikal
patolojinin babası sayılır. Padova
Üniversitesinde
56
yıl
anatomi
profesörlüğü yapmıştır.

de OLIVIERA, Evandro*
1945Sağlam anatomi bilgisi ile temiz ameliyat
sahasını birleştiren ünlü Brezilyalı
nöroşirürjiyen.

MUKHERJEE, Siddhartha
1970Tümör mikroçevre yuva çalışmalarında
öncü Hint asıllı ABDli hematolog.
NAFFZIGER, Howard Christian
1884-1961
Kaliforniya
üniversitesi
mezunu.
Cushing’in yanında çalıştı. Subdural
hematom, supra- ve infra-tentoriyel
kombine girişim, kafatası kırıkları,
endokrin
ekzoftalmi
için
orbital
dekompresyon konularında katkıları
oldu. Halter-tipi spinal tümörler ve
torasik çıkış sendromu konularında
makaleleri de yayımlandı.
NEVIN, Samuel
1905-1979
Gliomatozis serebri tanımını (1938) ilk
kullanan Queen Square Maida Vale
hastanesinde çalışan Britanyalı nörolog.
NOONAN, Jacqueline Anne
1928ABD’li pediatrik kardiolog.

OMMAYA, Ayub Khan
1930-2008
Özellikle kemoterapi için hazneli beyin
kataterini geliştiren Pakistan’lı beyin
cerrahı.
OSLER, William Sir
1849-1919
Tıp öğrencilerini hasta yatağı başına
getirip ilk eğiten, ilk asistan eğitimi
programı yapan Kanadalı hekim.
ÖZGEN, Tunçalp*
1946-2019
Hacettepe Üniversitesi’nin gözbebeği
nöroşirürjiyeni.
Türk
Nöroşirürji
Akademisinin kurucusu, önder kişilikli
örnek beyin cerrahımız.
ÖZDAMAR, Musa Nurcan*
1944-2014
Ege
Nöroşirürji’nin,
Yaşargil
Hoca’sından feyz aldığı, kibar beyin
cerrahı. Olanakları kısıtlı ameliyat
ortamını konuşan elleri, icat ettiği
ameliyat aletleri ile olanaklı hale
getirmede mahir yetenekli.
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PACCHIONI, Antonio
1665-1726
İtalyan felsefeci ve hekim. Araknoid
granülasyonları 1713 yılında yayımladı.
PAGET, Sir James
1814-1899
İngiliz, Londra’da anatomi, fizyoloji
okuttu. Kraliçe Victoria tarafından
1871’de “sir” ünvanı verildi. Osteitis
deformans olarak adlandırılan kemiğin
kronik enflamasyonu hastalığını 1876
yılında tanımladı.
PAMİR, Necmettin*
1953Ülkemizde ilk stereotaktik cerrahi ve
intraoperatif MR uygulamasını başlatan
beyin ve sinir cerrahı.
PANCOAST, Joseph
1805-1882
Antisepsi öncesi çıplak el ve sokak
kıyafeti ile kraniektomi resmi olan kitabı
ile ünlü ABDli cerrah (1844).
PANCOAST, Henry
1875-1939
Filadelfiya doğumlu tanımladığı AkC tm
ile ünlü radyolog.
PARINAUD, Henri
1844-1905
Fransız
oftalmolog. Fransız-Prusya
savaşı sırasında Le Fort ile birlikte KızılHaç servisinde çalıştı. Tezi “bebeklerin
menenjitinde optik sinir” üzerine idi.
Paris’te Charcot ile de çalıştı. Multipl
sklerozda
görme
bozukluklarını
tanımladı. Kendisi aynı zamanda Pierre
Erick takma adı ile besteler de yaptı.
PECCHIOLI, Zanobi
1801-1866

“Duranın mantarı” olarak tanımladığı
olası meningiom çıkarımı yapan İtalyan
cerrah (1835).
PENFIELD, Wilder G.
1891-1976
Washington doğumlu. John Hopkins
mezunu. Cushing ile Peter Bent
Brigham hastanesinde tanışıyor. Oxford
ve Queen Square’de de çalışıyor.
Montreal’e 1928’de gidiyor ve Enstitü’yü
1934’te açıyor. Epilepsi, nörofizyoloji,
sedasyon ve nöropatoloji konularında
katkıları çok.
PERNECZKY, Alex*
1945-2009
Macar asıllı Rusya doğumlu, Viyana
Üniversitesinde uzman olan minimal
invaziv “key-hole” kavramı, endoskopik
girişim öncülerinden beyin ve sinir
cerrahı.
PLATER, Felix
1536-1614
İlk intrakranial tümörü (meningiom)
tanımlayan İsviçre’li hekim.
POTT, Percivall
1714-1788
Çevresel faktörlerin kansere yol açtığını
ilk söyleyen, ortopedinin kurucusu İngiliz
cerrah.
POPPEN, James Leonard
1903-1978
Pineal
bölgeye
yaklaşım
tekniği,
(paraoksipital supratentoriyel-1966) hala
kullanılan ABDli beyin cerrahı.
PURKYNE, Jan Evangelista
1787-1869
Çek. Tıp tahsiline 24 yaşında
başlamış. İlk göz dibi bakısı (1823),
serebellumda kendi ismi ile anılan
hücrelerin keşfi başlıca katkılarıdır.
20
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QUECKENSTEDT, Hans H.G.
1876-1918
Alman nörolog. Alman askeri tıp
servisinde iken BOS basıncı ile ilgili
testini 1916 yılında tanımlıyor.
QUİNCKE, Henrich
1842-1922
Tanı ve tedavi amacı ile lomber
ponksiyonu ilk tanımlayan ve kullanan
Alman hekim ve cerrah.
RAIMONDI, Anthony John*
1928-2000
ISPN’nin kurucusu (1972), ABD’li öncü
pediatrik nöroşirürjien.
RAKESH, Jain*
1950Harvard,
Massachusetts
Genel
Hastanesi Tümör Biyolojisi Lab. Bşk.
Tümör mikroçevresi öncüsüdür ve
özellikle anti-anjiogenez ile ilgili katkıları
söz konusudur.
RAMAMURTHI, Balasubramaniam
1922-2003
Tüberkülom deneyimi ile öne çıkan
Hindistan’ın öncü beyin ve sinir cerrahı.
RANEY, Aidan A.
1911-2002
Abisi de nöroşirürjiyen olan Rupert
Raney (1900-1959) ile birlikte “Raney
Boys” olarak anılan ikili Raney saçlı deri
klibinin mucidleridir (1936).
RATHKE, Martin
1793-1860
Rathke kesesini tanımlayan
embryolog ve anatomist.

Alman

RECKLINGHAUSEN, Friedrich Danial
von
1833-1910

Westfalen’de Gütersloh doğumlu. NF-1’i
tanımladı. Bonn, Würzburg ve Berlin
üniversitelerinde çalıştı. 1872 yılında
Strasburg’a geçerek patoloji profesörü
oldu ve aynı şehirde öldü.
RHOTON, Albert*
1932-2016
Güvenilir ve etkili mikronöroşirürji için
nöroanatomik
teknikler
geliştiren
mütevaziliği ile tüm nöroşirürjiyenlerin
kalbini kazanmış ABD’li beyin ve sinir
cerrahı.
ROBERTSON, Argyll
1837-1909
İskoç hekim ve oftalmolog.
ROLANDO, Luigi
1773-1831
Torino doğumlu. Floransa’da Savoy
kralının hekimi. Torino’da 1814de
anatomi profesörü.
ROMBERG, Moritz
1795-1873
Alman nörolog.
ROSAI, Juan Giovanni
1940Buones Aires mezunu, İtalyan asıllı
ABD’li cerrahi patolog.
ROSENTHAL, Werner
1870-1942
Alman nöropatolog. Naziler tarafından
Hindistan’da
çalışmaya
zorlanmış
yahudi.
ROUS, Francis Peyton
1879-1970
Kansere neden olan virüsü ilk idantifiye
eden Nobel ödüllü (1966) ABD’li virolog.
RÖNTGEN, Wilhelm Conrad
1845-1923
21
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Almanya’da Dösseldorf doğumlu. Ailesi
Hollanda’ya göçüyor. Utrect’teki teknik
okuldan atılıyor. Utrich’teki politeknik
okulundan mekanik mühendis olarak
mezun
oluyor.
Würzburg’da
fizik
profesörü
oluyor.
X-ışınının
tanımlanmasına neden olan ünlü
gözlemini 8 Kasım 1896 tarihinde
yapıyor. 1901de ilk fizik Nobel ödül
sahibi.
RUFUS, Efesli
MÖ 70-110
Anatomik terminolojinin öncüsü, “Dura
Mater”e ad koyan hekim.
RUSSELL, Dorothy
1896-1983
Avustralya’da Sidney doğumlu. Eğitimi
Londra’da. Montreal’de patolog olarak
çalıştıktan sonra Londra’ya dönüyor.
Oxford’da nöropatolog olarak çalışıyor.
Özellikle kötü huylu olmak üzere diğer
beyin tümörleri ve genelde nöropatoloji
konularındaki katkıları yoğun.
SABUNCU, Nejat*
1932-1991
Giresun, Şebinkarahisar doğumlu. 1955
İstanbul Üniversitesi Tıp mezunu.
Göttingen üniversitesi nöropatolojide
1965-72 arası çalıştı. 1977 yılında Ege
üniversitesinde profesör oldu. Glial
tümör biyolojisi, demans, parkinson ile
ilgili konularda katkıları söz konusu.
SABUNCUOGLU, Şerefeddin
1385-1468?
15.yy’da Amasya’da yaşıyor.
Türkçe olarak 1465de yazdığı ve
Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmed’e
sunduğu Cerrahiyyetü’l-Haniyye adlı
resimli cerrahi tıp kitabı, cerrahi
işlemleri, insizyonları, cerrahi aletleri
ayrıntıları ile göstermekte. Spinal
travma, epilepsi, migren, fasiyal felç,

hemipleji, bel ağrısı, kranial kırıklar ve
hidrosefali ile ilgili cerrahi girişim
teknikleri hala ilginçliğini korumakta.
SADETZKi, Siegal*
1965İyonize
radyasyonun
özellikle
çocuklarda ve yoğun kullananlarda
meningioma neden olduğunu ve cep
telefonları ve baz istasyonlarının 2039
yılında global meningiom epidemisine
yol
açacağını
bildiren
İsrailli
epidemiyolog.
SAEMİSCH, Edwin Theodor
1833-1909
İlk ameliyat lupunu (büyüteçli gözlük)
kullanan Alman oftalmolog (1876)
SAMİİ, Majid*
1937İran, Tahran doğumlu, Almanya Mainz
Üniversite’si mezunudur. Kafa kaide
cerrahisinin
öncülerindendir.
Hannover’de
kurucusu
olduğu
Uluslararası
Sinirbilim
Enstitüsü
mimarisi ile de ünlüdür.
SCHERER, Hans Joachim
1906-1945
Gliom biyopatolojisinin öncüsü Alman.
SCHLOFFER, Hermann
1868-1937
Transetmoidal, transsfenoidal girişim ile
1907 yılında ilk hipofiz tümörü
ameliyatını yapan Avusturya’lı cerrah.
SCHMİDT, Martin Benno
1863-1949
Araknoidal kep hücrelerini ilk bulan
(1902) Alman patolog.
SCHULLER, Arthur
1874-1957
Nöroradyolojinin babası, Avusturya’lı.
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SCHWANN, Theodors
1810-1882
Alman; matematik, felsefe ve tıp çalıştı.
Sinir lifleri ile ilgili yayını 1836 yılında.
SIMPSON, Donald
1927-2018
Meningiomların eksizyon ve nüks
oranları derecelendirmesini 1957 yılında
yayınlayan pediatrik nöroşirürji ağırlıklı
çalışmış Avustralyalı beyin ve sinir
cerrahı.
SNELLEN, Hermann
1834-1908
Danimarkalı
göz
hekimi.
Görme
keskinliği ile ilgili ölçüm panosunu
1862’de tasarladı.
SPETZLER, Robert F*
1944Almanya
doğumlu,
Northwestern
Üniversitesi mezunu. Charles Wilson’un
yanında
yetişti.
Barrow
Nöroloji
Enstitüsünün Nöroşirürjisinin Dünya
çapında ünlenmesinde payı büyük.
Serebrovasküler
ve
kafa
kaide
cerrahisine katkıları oldu.
STARR, Moses Allen
1854-1932
Beyin tümörlerinin güvenli bir şekilde
çıkarılabileceğini ilk yazan ve teşvik
veren ABDli nörolog (1896).
STEINMAN, Ralph M.
1948-2011
Dendritik hücreyi bulan (1973) Kanadalı
bilim adamı. Nobel ödülü aldı ve aynı yıl
öldü.
STENO, Nicolaus
1638-1686
Kopenhag doğumlu. Asıl adı Niels
Stensen’dir. Almanya’dan sonra Paris’e

yerleşerek Leyden üniversitesinden
1663’de tıp doktoru ünvanı aldı. Beyin
anatomisi ve disseksiyonu ile ilgili
kitabının baskı tarihi 1779’dur.
STUMMER, Walter*
1964Düsseldorf
doğumlu
SSS
tümör
eksizyonunda floresan maddelerin (5ALA) kullanımını geliştiren Alman beyin
ve sinir cerrahı.
STUPP, Roger*
1963GBM’de
TMZ
ile
eşzamanlı
radyokemoterapi protokolünü oluşturan
İsviçre’li nöroonkolog (2005).
STURGE, William Allen
1850-1919
İngiliz hekim ve patolog. Queen
Square’de ve bir ara Paris’te çalıştı.
SWANSON, Kristin R
1971?Mayo’da çalışan ilk matematikçi nöroonkolog.
SYLVIUS, Jacobus
1478-1555
Fransız ve gerçek adı Jacques Dubois,
ancak o çağlarda Latin adı almak çok
yaygın. Latince, Yunanca ve İbranice
çalıştıktan sonra 1529 yılında tıp
doktoru ünvanı alıyor. Anatomi, tıp ve
botanik öğretiyor.
SYMON, Lindsay*
1929İskoçya doğumlu nöroşirürji eğitimine,
serebral vasküler dolaşım, metabolizma
çalışma ağırlıklı ve aynı zamanda
nöroonkoloji laboratuvarına da önem
vermiş beyin cerrahı.
TİNEL, Jules
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1879-1952
Proksimal uyarı ile hasarlanmış distal
sinir uçlarının innerve ettiği deride
parestezi belirtisini Paul Hoffmann ile
tanımlayan Fransız nörolog.
THOMAS, David GT*
1941Cambridge
doğumlu.
Londra
Üniversitesinde
Tıp,
Glasgow
Üniversitesinde ihtisas yaptı. Gliomların
temel biyolojisi ve tedavisi ile ilgili
araştırmaların öncüsü oldu.
TODD, Robert Bentley
1809-1860
İrlanda doğumlu hekim 1849 yılında
epileptik bir nöbet sonrası gelişen
postiktal Todd parezisini tanımladı.
TÖNNIS, Wilhelm
1898-1978
Almanya’da Westhpalia doğumlu. Tıp
mezuniyeti 1924. Cerrahiden sonra
Würzburg’da
nöroşirürjiyi
kuruyor.
Dünyada ilk nöroşirürji mecmuasını
1936
yılında
çıkarıyor.
Berlin
nöroşirürjiye 1936’da başkan olarak
atanıyor. Bugünkü adı ile Max-Planck
tümör araştırma ve deneysel patoloji
enstitisünde de çalışıyor. Savaştan
sonra 1946 yılında Köln üniversitesi
rektörü ve nöroşirürji profesörü oluyor.
TOOTH, Howard Henry
1856-1925
Gliom konusunda katkıları olan CharcotMarie-Tooth
hastalığını
da
tanımlayanlardan, İngiliz nörolog.
TOPUZLU, Cemil Paşa
1866-1958
İlk nöroşirürji operasyonlarını da
ünlü genel cerrah. 1891 yılında
edilen enfekte parçalı kranial
kırığı ve absesi vakası Fransızca

yapan
opere
kemik
olarak

İstanbul’da
yayımlanan
“Gazette
Medicale d’Orient” adlı mecmuada
yayımlanmıştır.
Ancak
bu
dergi
uluslararası sitasyona dahil olmadığı için
Dünya literatüründe yer almamaktadır.
1894 tarihli bu yayın bize göre ilk
bilimsel Türk kökenli nörolojik cerrahiye
özgü makaledir.
TORKILDSEN, Arne
1899-1968
Obstrüktif hidrosefalide ilk klinik başarılı
ventrikülosisternostomi yapan Norveçli
nöroşirürjiyen (1939). Queen Square’de
ve gliomlar üzerinde de çalıştı.
TROLARD, Jean Baptiste Paulin
1842-1910
Cezayirde
ölen
ismi
süperior
anastomotik ven ile anılan Fransız
anatomist.
TUNÇBAY, Erdem*
1930-2010
İhtisasını
Chicago
Nortwestern
Üniversite’sinde
L.Davis’in
yanında
tamamladıktan sonra 1966’da ülkesine
döndü. İzmir Nöroşirürji’nin kurucusudur.
Sinirbilimsel yayıncılıkta öncü olan
“Nörolojik
Bilimler
Dergisi”nin
ilk
editörüdür (1980). Nöroşirürji içinde
pediatrik, spinal ve nöroonkoloji gibi alt
dalların gelişiminde hem kliniğinde hem
de ülkemizde ileri görüşlülüğü ile
öncülük yaptı.
TUNER, Abdülkadir Cahit*
1892-1983
Mazhar Osman’ın teşviki ile nöroşirürji
eğitimi almak üzere yurt dışına giden ilk
Türk cerrahı. Breslau (Vraclaw)’da
1923’te Foerster’den aldığı diploma 8
Haziran 1933 tarihli Mazhar Osman
tarafından onaylanan sertifikası ilk
nöroşirürji uzmanlık diploması olarak
kabul görmektedir. Ayrıca 18 Haziran
24
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1938de Ankara’dan gönderilen bir
meningiom olgusunun cerrahi olarak
eksizyonu
başarı
ile
çıkarılmış
ülkemizdeki ilk nöro-onkoloji operasyonu
olma özelliğindedir**. Ülkemizde ilk
spinal tümörü de kendisi ameliyat
etmiştir (1925).
TURCOT, Jacques
1914-1977
Kanadalı cerrah.
TURİNG, Alan Mathison
1912-1954
Yapay
zekanın
öncüsü
İngiliz
matematikçi, bilgisayar bilimci ve
kriptolog.
UĞURBİL, Kamil
1949Fonksiyonel MR tekniğini geliştirenlerin
öncüsü.
USMAN, Mazhar Osman
1884-1961
Sofulu, Dedeağaç doğumlu. Toptaşı
bimarhanesinin Bakırköy’e taşınmasını
ve çağdaş bir akıl hastanesi olan
İstanbul Emraz-ı akliye ve asabiye
hastanesinin ( Bakırköy ruh ve sinir
hastalıkları hastanesinin) açılmasını
sağladı. Üniversite reformunda İstanbul
üniversitesi tıp fakültesinde ordinaryüs
profesörlüğe getirildi (1933). Nöroşirürji
eğitimi
için
Dr.Tuner’i
yurtdışına
yollayarak ilk teşviki yaptı.
VANZETTI, Tito
1809-1888
1841de kafatası tabanından olası
meningiom operasyonu yapan Papanın
da cerrahı olan İtalyan.
VESALIUS, Andreas (Andries van
Wesel), Vesal
1514-1564

Brüksel doğumlu, İtalya’da Padova
Üniversitesi’nde modern anatominin
babası sayılıyor. Ventriküllerin BOS ile
dolu olduğunu gösteren ilk anatomist.
Bugünün MR kesitlerine benzer beyin
kesitlerinin resmini çizmiş.
VINCENT, Clovis
1879-1947
Fransızların ilk nöroşirürji kliniklerinin
başkanıdır.
Cushing’in
yanından
döndükten ve 40’lı yaşlarından sonra
nöroşürirjiye
başlamıştır.
Kafa
travmaları, beyin absesi ve serebral
ödem konularında katkıları vardır.
VIRCHOW, Rudolf
1821-1902
Pomeranya’da doğmuştur. Berlin’de
1839-1843 arası çalıştı. Berlin’de
1856’da patolojik anatomi profesörü
oldu. Modern hücresel patolojinin babası
sayılır.
WATSON, James Dewey*
1928Francis Clark ile birlikte DNAnın sarmal
yapısını keşfeden (1953) ABDli Nobel
ödüllü (1962) moleküler biyolog.
WEBER, Frederick Parkes
1863-1962
İngiliz dermatolog.
WERTHEINER, Pierre
1892-1982
Fransız cerrah. Cushing, Dandy ve
Penfield’i ziyaretinden sonra Lyon’da
nöroşirürjiye yönelerek kliniğini kurdu.
Periferik
sinir
yaralanması,
kafa
travmaları,
nöroşirürjide
hipotermi,
postoperatif sorunlar, ağrı tedavisi,
koma, psikoşirürji ve stereotaksi gibi
konulara eğildi.
WILLIS, Thomas
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1621-1675
İngiltere’de Wiltshire doğumlu.
Sinir
sistemi anatomisi adlı kitabı Christopher
Wren’in
resimlemesi
ile
1664’de
yayımlandı.
Kranial
sinirlerin
sınıflandırması ve Willis poligonu olarak
bilinecek olan yapıların tanımlanmasına
katkıları var.
WILSON, Charles*
1929-2018
SanFransisko’(UCSF)da
ünlenen,
multidisipliner
beyin
tümör
araştırmalarının
ve
merkezinin
kurulmasının öncüsü. Hacettepe’nin
kuruluşunda da bir yıllık emeği olmuş.
WYNTER, Essex Walter
1860-1945
Tüberküloz menenjiti olan bir çocukta
lomber ponksiyonu ilk uygulayan İngiliz
hekim (1891).
YAMANAKA, Shinya
1962İndüklenmiş pluripotent hücreyi (IPC)
bularak Tıp’ta yeni bir çığır açan, 2012
Nobel tıp ödülü sahibi Japon bilim
adamı.
YAŞARGİL, Mahmut Gazi*
1925Türkiye’de
Lice’de
doğdu.
Liseyi
Ankara’da okudu. Tıp eğitimine 1944
yılında Almanya’da Jena’da Friedrich
Schiller
üniversitesinde
başladı.
IIWW’da İsviçre’ye transfer olarak 1950
yılında Basel üniversitesinden mezun
oldu. Bern’de Münsingen psikiyatri
departmanında çalıştı. 1953 yılında
nöroloji ve Zürih’te Krayenbühl’ün
yanında klinik nöroşirürjiye başladı.
1965 yılında Zürih üniversitesinde
yardımcı profesör oldu. Vermont’ta
mikroşirürji çalışmaları sonunda Zürih’e
nöroşirürjide mikroşirürji tekniklerini

getirdi. Nöroşirürjiye yoğun katkıları yanı
sıra
özellikle
mikro-nöroşirürjikal
teknikler,
sisternal
disseksiyon,
intrakraniyal anevrizmalar ve tümörler,
limbik tümör cerrahisi ile nöral dokuya
saygılı mikro-nöro-cerrahinin devrimci
öncüsü oldu. 1992 yılında emekli
oluncaya değin 1973 yılından beri
nöroşirürji profesörü olarak Zürih
üniversitesi nöroşirürji kliniğinde direktör
olarak çalıştı. Yeni bir milenyuma
girerken
“Neurosurgery”
mecmuası
tarafından 1900-50 yılları arasında H.
Cushing’in ardı sıra 1950-2000 arası
Nöroşirürjiye
yaptığı
inanılmaz
katkılarından dolayı “Yüzyılın beyin
cerrahı” seçildi.
YUHAS, M John
1936-1984
In vitro agarlı 3B tümör sferoid modelinin
(1977)
mucidi,
NASA
bursiyeri,
radyasyon onkolog.
ZENKER, Friedrich Albert von
1825-1898
Kraniofaringiomu ilk tanımlayan Alman
patolog (1857).
ZERNOV, Dmitrii N
1843-1917
Beyin haritalamasında ve ilk prototip
stereotaktik cihaz (ansefalometre) kaşifi
Moskovalı anatomist.
ZİYAL, Mustafa İbrahim*
1962Dev pineal tümörlerde supratentoryelinfratentoryel
transsinüs
yaklaşımı
tanımlayan nöroşirürjiyenimiz.

* Yazarın bizzat tanışma ve/veya çalışma olanağı
buldukları
** Bu konuda ve yazarın elinde bulunan kayıt ve
arşivlerin ışığı altında.
26

NÖRO-ONKOLOJI-3

Kars HZ: Dr.Cemil Şerif Baydur (1894-1967) TÜRK
NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ 1997;7:45-6

KAYNAKLAR
Cappabianca P, Solari D Meningiomas of the Skull
Base Thieme, 2019
Crooke AC A change in the basophile cells of the
pituitary gland common to conditions which exhibit
the
syndrome
attributed
to
basophile
adenoma.Journal of Pathology, Chichester, 1935;
41: 339-349.
DeMonte F, McDermot MW, Al-Mefty O. Al Mefty’s
Meningiomas Thieme 2012
Ellenbogen, Abdulrauf. Sekhar (Eds) Principles of
Neurological Surgery 3rdEd Elsevier 2012
Ellenbogen, Sekhar, Kitchen (Eds) Principles of
Neurological Surgery 4thEd Elsevier 2018
Elmacı İ: Color illustrations and neurosurgical
techniques of Şerefeddin Sabuncuoğlu in the 15th
century. NEUROSURGERY 2000;47:951-5
Elmacı İ: Dr.Hami Dilek: Nöroşirürjide bir öncü.
Seyhan Yayıncılık, İstanbul, 2001
Erbengi A: Dünyada ve ülkemizde nöroşirürjinin
gelişmesi. TEMEL NÖROŞİRÜRJİ II Ankara TND ,
1998 pp.2-76
Garfield JS: Names in Neurosurgery. In:MANUAL
OF NEUROSURGERY Compiled by Palmer JD
Churchill Livingstone 1996, pp.20-27
Goodrich JT Pediatric Neurooncology:A historical
perspective In:Keating, Goodrich, Packer Tumors of
the Pediatric CNS 2ndEd Thieme, 2013
Gusmão S. Evandro de Oliveira: From Anatomy to
Science and the Art of Microneurosurgery Arq Bras
Neurocir 2019; 38(04): 254-256
Karnofsky DA, Abelmann WH, Craver LF, Burchenal
JH. The Use of the Nitrogen Mustards in the
Palliative Treatment of Carcinoma - with Particular
Reference to Bronchogenic Carcinoma. Cancer.
1948;1(4):634-56.

Kars HZ, Altınörs MN, Kılıç K: Dr.Cemil Şerif
Baydur
81894-1967)
NÖROLOJİNÖROŞİRÜRJİ,PSİKİYATRİ DERGİSİ 1987;3:20-22
Kawase T, Shiobara R, Toya S. Anterior
transpetrosal-transtentorial approach for
sphenopetroclival meningiomas: surgical method and
results in 10 patients. Neurosurgery. 1991;
28(6):869–875
Langerhans P. Uber die nerven der menschlichen
haut. Archives
of
Pathological
Anatomy 1868;44:325–37
Lhermitte J, Duclos P. Sur un ganglioneurome
diffuse du cortex du cervelet. Bulletin de l'Association
francaise pour l'etude du cancer, Paris, 1920; 9: 99107
Liliequist B The anatomy of the subarachnoid
cisterns. Acta Radiol 1956;46:61-71
Liu JK, Das K, Weiss MH, Laws ER, Couldwell WT
The history and evolution of transsphenoidal surgery
J Neurosurg 2001;95:1083-1096
del Maestro RF A History of Neuro-oncology DW
Medical Consulting 2008
Nanda Anil: Principles of Posterior Fossa Surgery
Thieme 2012
Oktar N: Editorial; Being a neurosurgeon of the
century.
THE
ONLINE
JOURNAL
OF
NEUROLOGICAL
SCIENCES
[TURKISH]
1999;Vol:16(4) Oct.-Dec.
Oktar N. (Ed.) Nöroonkoloji 2 Cerrahi yaklaşım. #17
Nöro-Onkolojide önemli isimler ve ustalar, İstanbul,
2002
Oktar N: A frenetic “çılgın” Turk, a Humanist
Neurosurgeon: Erdem Tuncbay J Neurol
Sci [Turk] 2010;27:(4) # 25; 384-385
Patterniti S Meningiomas surgery in Italy in the
nineteenth century : Historical review Austin
Neurosurgery Open Access 2015; 2(2):
Ramamurthi & Tandon Textbook of Neurosurgery
3rdEd Vol1 Jaype Brothers Pub. 2012

27

NÖRO-ONKOLOJI-3
Ribas GC Applied Cranial-Cerebral Anatomy
Cambridge, 2018
Schijns OEMG, Koehler PJ Adolf Meyer: the
neuroanatomist and neuropsychiatrist behind
Meyer's loop and its significance in neurosurgery
Brain, 2020;143(3):1039-44
Simpson D. The recurrence of intracranial
meningiomas after surgical treatment J Neurol
Neurosurg Psychiat 1957; 20:22-39

Mahmut Gazi Yaşargil
(1925- )
1997 Amsterdam Dünya Nöroşirürji
Kongresi Beyin Tümörleri Toplantı
tartışmalarından

Starr MA A contribution to brain surgery, with
special reference to brain tumors. Trans Med Soc NY
1896;119-134.
Szelemey PA Trephinations, craniotomies and the
Quest for understanding the human brain. In:
Proocedings of the 21st Annual History of Medicine
Days Conference 2012 Lucyk, Loewenau, Stahnisch
(Eds) Cambridge Scholar Pub., 2016 pp84
Torkildsen A. A new palliative operation in cases of
inoperable occlusion of the sylvian aqueduct. Acta
Chir Scand 1939;82:117–125
Tunçbay E: Nöroşirürjinin kısa tarihsel gelişimi.
NÖROŞİRÜRJİ DERS KİTABI 2.basım, İzmir 1985.
Pp.9-17
Wickens AP A History of the Brain Psychology Press
2015
Zernov DN. Encephalometer: a device for
determination of the location of brain parts of living
humans. In proceedings of the Society of
Physicomedicine: Moscow. 1889;2:70–86.
Ziyal IM, Sekhar LN, Salas E, Olan WJ. Combined
supra/infratentorial transsinus approach to large
pineal region tumors. J Neurosurg 1998;
88:1050–1057

"Whatever you are a frame-user
surgeon or a frameless surgeon, but
never be a brainless surgeon"
"İster başlık kullanan isterseniz de
başlıksız bir cerrah olun ama hiçbir
zaman beyinsiz bir cerrah olmayın"
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2016 SANTRAL SiNiR
SiSTEMi TÜMÖRLERi SINIFLANDIRMASI
SSS tümörlerinin sınıflandırılmasına ilk kitabımızda özel bir bölüm
ayırmıştık. Belirli aralıklarla (1979, 1993, 2000) güncellenen Dünya Sağlık

Örgütünün beyin tümör sınıflandırmasına ikinci kitabımızda da yer verdik.

Uzun bir aradan sonra nihayet 2016 yılında gelen en son sınıflandırmadan,
beklenen moleküler gelişmelerin ışığında olması nedeniyle, önceki kitaplarda
bahsi geçmeyen 2007 sınıflaması ile birlikte yer vermekteyiz.

37. DSÖ (WHO) 2016
SSS
TÜMÖRLERİ
SINIFLANDIRMASI
2007 Sınıflandırması
2016 Sınıflandırması

2007 Sınıflandırması
Önceki iki kitabımda Dünya Sağlık Örgütünün 1990-1993 ve 2000 yıllarına ilişkin
yapmış olduğu SSS tümör sınıflandırmalarını ayrıntıları ile sunmuştum. Bu kitapta 2007
(Tablo 37.1) ve en son moleküler bazlı 2016 sınıflandırmaları (Tablo 37.2) ayrıntıları ile
verilecektir.
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TABLO 37.1

2007 Dünya Sağlık Örgütü Sinir Sistemi Tümörleri SInıflandırması

1.
A.

NÖROEPİTELYAL
TÜMÖRLERİ
1.
2.
3.
4.

5.

B.
C.
D.

E.

F.

6.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DOKU

ASTROSİTİK TÜMÖRLER
Pilositik astrositom
Pilomiksoid astrositom*
Supepandimal dev hücreli astrositom
Pleomorfik ksantoastrositom
Diffüz astrositom
Fibriller
Protoplazmik
Gemistositik
Anaplastik (malin) astrositom
Glioblastom
Dev hücreli glioblastom
Gliosarkom
Gliomatozis serebri
OLİGODENDROGLİAL TÜMÖRLER
Oligodendrogliom
Anaplastik oligodendrogliom
OLİGOASTROSİTİK TÜMÖRLER
Oligoastrositom
Anaplastik oligoastrositom
EPENDİMAL TÜMÖRLER
Subepandimom
Miksopapiller epandimom
Epandimom
Sellüler
Papiller
Berrak hücreli
Tanisitik
Anaplastik epandimom
KOROİD PLEKSUS TÜMÖRLERİ
Koroid pleksus papillomu
Atipik koroid pleksus papillomu*
Koroid pleksus karsinomu
DİĞER NÖROEPİTELYAL TÜMÖRLER
Astroblastom
Üçüncü ventrikülün kordoid gliomu
Anjiosentrik gliom*
NÖRONAL ve MİKST NÖRONO-GLİAL TÜMÖRLER
Gangliositom
Serebellar displastik gangliositom (Lhermitte-Duclos)
Desmoplastik infantil astrositom / gangliogliom
Disembryoplastik nöroepitelyal tümör
Gangliositom
Gangliogliom
Anaplastik gangliogliom
Santral nörositom
Ekstraventriküler nörositom*

ICD-0
Kodu

Davranış

9421
9425
9384
9424
9400
9420
9410
9411
9401
9440
9441
9442
9381

1
3*
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9450
9451

3
3

9382
9382

3
3

9383
9394
9391
9391
9391
9391
9391
9392

1
1
3
3
3
3
3
3

9390
9390
9390

0
1
3

9430
9444
9431

3
1
1

9492
9493
9412
9413
9492
9505
9505
9506
9506

0
0
1
0
0
1
3
1
1
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10.
11.
12.
13.
H.
1.
2.
3.
4.
I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

II.

A.

B.
C.
D.

III.
A.
1.

Serebellar liponörositom
Papiller glionöronal tümör (PGNT)*
4.venrikülün rozet yapan glionöronal tümörü (RGNT)
Filum terminalenin paragangliomu
PİNEAL PARANKİMAL TÜMÖRLER
Pineositom
Pineoblastom
Ara differansiyasyon gösteren pineal parankimal tümör
Pineal bölgenin papiller tümörü*
EMBRİYONEL TÜMÖRLER
Medülloblastom
Dezmoplastik/nodüler medülloblastom
Şiddetli nodülarite yapan medülloblastom*
Anaplastik medülloblastom*
Büyük hücreli medülloblastom
Medüllomyoblastom
Melanotik medülloblastom
Supratentoriyel primitif nöroektodermal tümör (PNET)
Medülloepitelyom
Nöroblastom
Epandimoblastom
Atipik teratoid / rabdoid tümör

9506
9509
9509
8680

1
1
1
1

9361
9362
9362
9395

1
3
3
3

9470
9471
9471
9474
9474
9472
9470
9473
9501
9500
9392
9508

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

nörinom) 9560

0

Sellüler
Pleksiform
Melanotik

9560
9560
9560

0
0
0

Pleksiform

9550

0

PERİFER SİNİR TÜMÖRLERİ
Schwannom

(Nörilemom,

(Varyantlar:a.Sellüler,b.Pleksiform.c.Melanotik)

Nörofibrom
Perinöriom

İntranöral perinöriom
Malign perinöriom

Malign periferik sinir kılıfı tümörü (=MPSKT)

Epitelioid
Farklı mezankimal ve / veya epitelyal differansiyasyon gösteren
Melanotik

MENİNKS TÜMÖRLERİ

MENİNGOTELYAL HÜCRE TÜMÖRLERİ
Meningiom
Meningotelyal (sinsisyal)
Transisyonal / mikst
Fibröz (fibroblastik)
Psammomatöz
Anjiomatöz
Mikrokistik
Sekretuvar
Lenfoplazmasitten zengin
Metaplastik (ksantomatöz, miksoid, ossöz, kartilagenöz v.b.)
Şeffaf hücreli
Kordoid
Atipik
Papiller

9540
9571
9571
9571

9540
9540
9540
9540

9530
9531
9537
9532
9533
9534
9530
9530
9530
9530
9538
9538
9539
9538

0
0
0
3

0
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
3
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B.

C.
1.
2.
3.
4.
D.

IV.
1.
2.
3.

V.

VI.

Rabdoid
Anaplastik (malign) meningiom
MENİNGOTELYAL OLMAYAN MEZANKİMAL TÜMÖRLER
Lipom
Angiolipom
Hibernom
Liposarkom (intrakranial)
Soliter fibröz tümör
Fibrosarkom
Malign fibröz histiositom
Leiomiyom
Leiomiyosarkom
Rhabdomiyom
Rhabdomiyosarkom
Kondrom
Kondrosarkom
Osteom
Osteosarkom
Osteokondrom
Hemangiom
Epitelioid hemangioendoteliyom
Hemangioperisitom
Angiosarkom
Kaposi sarkomu
PRİMER MELANOTİK LEZYONLAR
Diffüz melanositozis
Melanositom
Malign melanom
Meningeal melanomatozis

9538
9530

3
3

8850
8861
8880
8850
8815
8810
8830
8890
8890
8900
8900
9220
9220
9180
9180
9210
9120
9133
9150
9120
9140

0
0
0
3
0
3
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
0
1
1
3
3

8728
8728
8720
8728

0
1
3
3

Hemanjioblastom

9161

1

DİĞER TÜMÖRLER

LENFOMA ve HEMOPOETİK NEOPLAZMALAR

Malign lenfoma
Plazmasitom
Granülositik sarkom

9590/3
9731/3
9930/3

Germinom
Embryonel karsinom
Yumurta sarısı kesesi tümörü
Koriokarsinom
Teratom
Olgun teratom
Olgunlaşmamış teratom
Malign değişim gösteren teratom
Karışık germ hücre tümörleri

9064/3
9070/3
9071/3
9100/3
9080/1
9080/0
9080/3
9084/3
9085/3

Kraniofaringiom
Adamantinomatöz
Papiller
Granüler hücre tümörü
Pituisitom*
İğsi hücreli onkositom*

9350/1
9351/1
9352/1
9582/0
9432/1
8291/0

GERM HÜCRESİ TÜMÖRLERİ

SELLAR BÖLGE TÜMÖRLERİ

32

NÖRO-ONKOLOJI-3

VII.

METASTATİK TÜMÖRLER

* 2007 sınıflandırmasına yeni giren tümörler

Onkoloji için Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılmasında Morfoloji Kodu ( Morphology code of the International Classification of Diseases for
Oncology (ICD-O) ve Tıbbi Sistematize Bilimsel adlandırma (Systematized Nomenclature of Medicine [ SNOMED])

** Davranış
/0 ile iyi huylu tümörler için
/1 düşük ya da belirsiz kötü huyluluk veya sınır olgular için
/2 in situ CA lezyonlar için
/3 kötü huylu tümörler için kodlanmaktadır.

2016 Sınıflandırması
Uzun bir aradan sonra, yaklaşık dokuz yıl sonra, Dünya Sağlık Örgütünün nihayet
beklenen 2016 sınıflandırması açıklandı. Moleküler biyolojideki gelişmeler ve klinik
pratiğe yansımaları sonuç getirdi ve farklı bakış açısıyla ortaya sunulan 2016 SSS tümör
sınıflandırması toplu halde TABLO 37.2’de verilmektedir. 2016 sınıflandırmanın en
önemli kısmı çok katlı raporlama getirmesidir:
Kat 1- İntegre tanı
Kat 2- Histolojik sınıflandırma
Kat 3- WHO derecesi
Kat 4- Moleküler bilgi
İçeriği ile ilgili bilgiler ve eleştiriler 39.bölümde yer almaktadır.

TABLO 37.2
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİNİN

2016 SINIFLANDIRMASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

DİFFÜZ
ASTROSİTİK
ve
OLİGODENDROGLİAL TÜMÖRLER
Diffüz astrositom IDH mutant*
Gemistositik astrositom, IDH mutant*
Diffüz astrositom, IDH mutasyonu yok*
Diffüz astrositom, NOS ([MBY]=Moleküler bilgi yok)*
Diffüz astrositom
Anaplastik astrositom, IDH mutant*
Anaplastik astrositom, IDH mutasyonu yok*
Anaplastik astrositom, NOS*
Glioblastom, IDH mutasyonu yok*
Dev hücreli glioblastom
Gliosarkom
Epiteloid glioblastom*
Glioblastom, IDH mutant*
Glioblastom, NOS*
Diffüz ortahat gliomu, H3 K27M-mutant*
Oligodendrogliom, IDH mutant ve 1p/19q birlikte kayıp*

ICD-0
Kodu

Davranış

9400
9411
9400
9400
9400
9401
9401
9401
9440
9441
9442
9440
9445
9440
9385
9450

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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13.
14.
15.
16.
17.

Oligodendrogliom, NOS*
Anaplastik oligodendrogliom, IDH mutant ve 1p/19q kayıp*
Anaplastik oligodendrogliom, NOS*
Oligoastrositom, NOS*
Anaplastik oligoastrositom, NOS*

9450
9451
9450
9382
9382

3
3
3
3
3

Pilositik astrositom
Pilomiksoid astrositom
Subepandimal dev hücreli astrositom
Pleomorfik ksantoastrositom
Anaplastik pleomorfik ksantoastrositom

9421
9425
9384
9424
9424

1
3
1
3
3

4.
5.

Subepandimom
Miksopapiller epandimom
Epandimom
Papiller epandimom
Şeffaf hücreli epandimom
Tanisitik epandimom
Epandimom, RELA füzyon pozitif*
Anaplastik epandimom

9383
9394
9391
9393
9391
9391
9396
9392

1
1
3
3
3
3
3
3

1.
2.
3.

Üçüncü ventrikülün kordoid gliomu
Anjiosentrik gliom
Astroblastom

9444
9431
9430

1
1
3

Koroid pleksus papillomu
Atipik koroid pleksus papillomu
Anaplastik koroid pleksus papillomu

9390
9390
9390

0
1
3

Disembryoplastik nöroepitelyal tümör
Gangliositom
Gangliogliom
Anaplastik gangliogliom
Displastik serebellar gangliositom (Lhermitte-Duclos hastalığı)
Dezmoplastik infantil astrositom ve gangliogliom
Papiller glionöronal tümör (PGNT)
Rozet yapan glionöronal tümör (RGNT)
Diffüz leptomeningeal glionöronal tümör*
Santral nörositom
Ekstraventriküler nörositom
Serebellar liponörositom
Paragangliom

9413
9492
9505
9505
9493
9412
9509
9509

0
0
1
3
0
1
1
1

9506
9506
9506
8693

1
1
1
1

Pineositom
Ara differansiyasyon gösteren pineal parankimal tümör
Pineoblastom
Pineal bölgenin papiller tümörü

9361
9362
9362
9395

1
3
3
3

Medülloblastom, genetik olarak belirlenmiş
Medülloblastom, WNT aktif*

9475

3

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
1.

DİĞER ASTROSİTİK TÜMÖRLER

EPANDİMAL TÜMÖRLER

DİĞER GLİOMLAR

KOROİD PLEKSUS TÜMÖRLERİ
NÖRONAL ve MİKST NÖRONOGLİAL
TÜMÖRLER

PİNEAL BÖLGE TÜMÖRLERİ

EMBRYONEL TÜMÖRLER
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.

Medülloblastom, SHH-aktif ve TP53 mutant*
Medülloblastom, SHH-aktive ve TP53 mutasyonu yok*
Medülloblastom, SHH-ve WNT-aktivasyonu yok, grup 3 grup 4*
Medülloblastom, histopatolojik olarak belirlenmiş
Medülloblastom, klasik
Medülloblastom, dezmoplastik/nodüler
Medülloblastom, aşırı nodüler
Medülloblastom, büyük hücreli, anaplastik
Medülloblastom, NOS*
Çokkatlı rozet oluşturan embryonel tümör, C19MC değişmiş*
Çokkatlı rozet oluşturan embryonel tümör, NOS*
Medülloepitelyom
SSS Nöroblastom
SSS Ganglionöroblastom
SSS Embryonel tümör, NOS*
Atipik teratoid / rabdoid tümör
SSS Rabdoid özellikleri olan Embryonel tümör*

9476
9471
9477

3
3
3

9470
9471
9471
9474
9470
9478
9478
9501
9500
9490
9473
9503
9508

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Schwannom
Sellüler schwannom
Pleksiform schwannom
Melanotik schwannom
Nörofibrom
Atipik nörofibrom
Pleksiform nörofibrom
Perinöriom
Hibrid sinir kılıfı tümörü
Malign periferik sinir kılıfı tümörü
Epitelioid MPSKT
Perinörial differansiyasyon gösteren MPSKT

9560
9560
9560
9560
9540
9540
9550
9571

0
0
0
1
0
0
0
0

9540
9540
9540

3
3
3

Meningiom
Meningotelyal meningiom
Fibröz meningiom
Transisyonel meningiom
Psammomatöz meningiom
Angiomatöz meningiom
Mikrokistik meningiom
Sekretuar meningiom
Lenfoplazmasitten zengin meningiom
Metaplastik meningiom
Kordoid meningiom
Berrak hücreli meningiom
Atipik meningiom
Papiller meningiom
Rabdoid meningiom
Anaplastik (malign) meningiom

9530
9531
9532
9537
9333
9334
9530
9530
9530
9530
9538
9538
9538
9538
9538
9530

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
3
3

Soliter fibröz tümör / hemangioperisitom
Derece 1
Derece 2

8815
8815

0
1

KRANİYAL ve PARASPİNAL SİNİR
TÜMÖRLERİ

MENİNGİOMLAR

MEZANKİMAL,
MENİNGOTELYAL
OLMAYAN TÜMÖRLER
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Derece 3
Hemangioblastom
Hemangiom
Epitelioid hemangioendoteliom
Angiosarkom
Kaposi sarkomu
Ewing sarkomu / PNET
Lipom
Angiolipom
Hibernom
Liposarkom
Dezmoid-tip fibromatozis
Miyofibroblastom
Enflammatuar Miyofibroblastik tümör
Benign fibröz histiositom
Fibrosarkom
Differansiye olmamış pleomorfik sarkom / malign fibröz
histiositom
Leiyomyom
Leiyomyosarkom
Rhabdomiyom
Rhabdomiyosarkom
Kondrom
Kondrosarkom
Osteom
Osteokondrom
Osteosarkom

8815
9161
9120
9133
9120
9140
9364
8850
8861
8880
8850
8821
8825
8825
8830
8810
8802

3
1
0
3
3
3
3
0
0
0
3
1
0
1
0
3
3

8890
8890
8900
8900
9220
9220
9180
9210
9180

0
3
0
3
0
3
0
0
3

Meningeal Melanositozis
Meningeal Melanositom
Meningeal melanom
Meningeal melanomatozis

8728
8728
8720
8728

0
1
3
3

9680

3

3.
4.
5.
6.
7.
8.

SSS diffüz büyük B hücreli lenfoma
İmmün yetersizliğe bağlı SSS lenfoması
AİDS’e bağlı diffüz büyük B hücreli lenfoma
EBV pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma, NOS*
Lenfomatoid granülomatozis
İntravasküler büyük B-hücreli lenfoma
Düşük dereceli SSS B-hücreli lenfoma
SSS T-hücreli ve NK/T-hücreli lenfoma
Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK-pozitif*
Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK-negatif*
Duranın MALT lenfoması

9766
9712

1
3

9714
9702
9699

3
3
3

1.
2.
3.
4.
5.

Langerhans hücresi histiositozisi
Erdheim-Chester hastalığı
Rosai-Dorfman hastalığı
Jüvenil ksantogranülom
Histiositik sarkom

9751
9750

3
1

9755

3

Germinom
Embryonel karsinom

9064
9070

3
3

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.

MELONOSİTİK TÜMÖRLER

LENFOMALAR

HİSTİOSİTİK TÜMÖRLER

GERM HÜCRESİ TÜMÖRLERİ
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3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Yumurta sarısı kesesi tümörü
Koriokarsinom
Teratom
Olgun teratom
İmmatür teratom
Malign değişim gösteren teratom
Karışık germ hücresi tümörü

9071
9100
9080
9080
9080
9084
9085

3
3
1
0
3
3
3

Kraniofaringiom
Adamantinamatöz kraniofaringiom
Papiller kraniofaringiom
Granüler hücreli tümör
Pitüisitom
İğ hücreli onkositom

9350
9351
9352
9582
9432
8290

1
1
1
0
1
0

SELLAR BÖLGE TÜMÖRLERİ

METASTATİK TÜMÖRLER

* 2016 sınıflandırmasına yeni giren tümörler
Onkoloji için Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılmasında Morfoloji Kodu ( Morphology code of the International Classification of Diseases for
Oncology (ICD-O) ve Tıbbi Sistematize Bilimsel adlandırma (Systematized Nomenclature of Medicine [ SNOMED])

** Davranış
/0 ile iyi huylu tümörler için
/1 düşük ya da belirsiz kötü huyluluk veya sınır olgular için
/2 in situ CA lezyonlar için
/3 kötü huylu tümörler için kodlanmaktadır.
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“Cancer is the emperor of all maladies.”
Kanser tüm hastalıkların imparatorudur.
Siddhartha Mukherjee (1970- )
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NÖROBİLİM
KURAMI

Nörobilim ya da Sinirbilim

üzerine bir kuram geliştirmek
epey zahmetli bir iş. Nörobilimin
dört

ana

kavramından

yola

çıkarak bir kuram geliştirmeye
çalıştım.

38.
NÖROBİLİM
KURAMI
Bilinç
Algı ve temsili
Kavrama ve düşünüş
Davranış

Sinirbilim, bilinç, algı, bellek, ve
öğrenmenin biyolojik temellerini ele
alan sinir sistemi çalışmasıdır.
Sinirbilim, bilişsel davranış üzerine
gözlemlerimizi,
bu
davranışı
destekleyen
gerçek
fiziksel
süreçlerle ilişkilendirir. Kendi kendini
düzenleme ve ömrü süresince
değişme özellikleriyle sinir sistemi bir
soy/silsile yapısı biçimindedir. Bir
paradigma
olarak
ve
felsefe
ışığındaki kuramlarla şüpheli verileri

çözmek olarak ele alındığında bir
bilimdir. Kuramların başarılı olanları
kimya
ve
fizikteki
ilerlemeyi
aydınlatmıştır. Biyolojide karmaşık
sistemlere ilişkin tartışmalar, her
nasılsa hâlâ kuralların itici gücünden
yoksundur. Kendi başına sinir
biyolojisi ise dinamik, şaşkınlık verici
bir
dünyadır.
Araştırmacılar
teferruatlı sinir sistemi sorunları ile
uğraşırken, sinirbilimin kimi temel
kuramlarına
gerek
duyar.
Hesapsal/sistem sinirbilimindeki ve
bilgi/iletişim
kuramındaki
kimi
araştırmacılar bilgi
temsili
ve
işlemesi
sorunlarını
irdeliyorlar.
Hedefleri sıklıkla aynı olsa da, bu
araştırmacılar aynı/genel sinirbilimi
sorunlarına farklı görüş açıları ve
yaklaşımlar getiriyorlar. Sıklıkla farklı
ortamlara katılıyorlar ve etkileşimleri
sınırlı oluyor. Bu özgün yöntemlerin
ötesinde, sinirbilimde ortaya çıkan
sorunlara yönelik yeni araçlarla
yaklaşımlar geliştirmeye gerek var.
Tartışmaya sinirbilimin bu dört temel
kavramıyla, sırasıyla bilinç, algı,
kavrama ve davranış ile başlamak
isterim.
Bilinç

Klinik gözlemler beynin belli başlı
kısımlarının bilinç için gerekliyken
diğer kısımlarının gerekli olmadığını
ortaya çıkarmıştır. Örneğin, serebral
korteksin farklı alanları bilincin farklı
biçimleriyle alt-biçimlerine katılır,
oysa beyincik daha çok sinir
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hücresine sahip olsa da katılmaz.
Ayrıca iyi bilinir ki bilinç beynin
çalışma şekline bağlıdır. Örneğin,
bilinç yavaş dalga uykusu ve genel
nöbetler
sırasında
oldukça
düşüktür, sinirsel etkinliği uyanıklık
hali ile karşılaştırılabilir veya daha
yüksek olsa bile. Bunun niye böyle
olduğunu anlamak için, bilincin
sinirsel
ilgisi
üzerine
ampirik
gözlemlerin
bir
ana
kuramsal
yaklaşım tarafından tamamlanması
gerekir. Aksi takdirde, akinetik
mutizm, psikomotor nöbetler veya
uykuda
yürüme
gibi
nörolojik
koşullarda
ve
yeni
doğmuş
bebeklerle hayvanlarda ne dereceye
kadar
bilinç
mevcut
diye
saptayabilmemiz olası değildir (15).

Her kişi, başkalarının bilincine değil
ama kendi bilincine ayrıcalıklı
erişime sahiptir. Dolayısıyla bilinç
alenen gözlemlenebilir bir fenomen
değildir ve bu bağlamda, bilim
tarafından çalışılan tipik fenomene
benzemez. Bu gizlilik kavramı
karıştırılıyor (2). Bilincin gizemliliği
dönüştüğümüz bir şey gibidir, ama
yaptığımız veya olmayı öğrendiğimiz
bir şey gibi değildir. Biri öğrenmede,
keşfetmekte, algılamakta veya belli
başlı şeyleri bulmakta iyi olabilir ama
şeylerin
bilincinde
olmada
iyi
olamaz.(2) Bilinçli olmak, farkında
olmak, vb., bilerek yaptığımız şeyler
değil,
kendi
kendine
yapıyor
olduğumuz
şeylerdir.
Zihinsel
süreçler yalnızca beyin süreçleridir
ve bu bilinç doğal bir fenomendir.
Sinirbilim,
zihin
felsefesi,

fenomenoloji, psikoloji ve evrimsel
biyolojiden anlayışları birleştirerek
onun doğası hakkında bir kuram inşa
etmek olasıdır (12).

Algı ve temsili
Algı, taklit ve bir sonuç olarak
davranış bir bilinç durumunu bellek
ve öğrenmeyi sinirbilim sunumunda
temel öğeler olarak koruyarak
değiştirir. Bu sistemdeki entropi
düzensiz durum bildirir.

Hissetme ve algı üzerine
bölümlerinde Bennett ve Hacker
temsili kavramına bağlı olan algı
kuramları tanımlar (2). Çağdaş
temsilci kuramları, temsillerin beynin,
gerçekte ne olduğuna bakarak
neticeye vardığı, dünyaya ilişkin
simgesel
tanımlamaları
veya
yorumlamaları (izomorfik kopyaların
aksine) olduğunu söyler. Sinirbilim
yöntemleri geliştikçe (özellikle, in
vivo gerçek-zamanlı görüntüleme ve
elektrofizyoloji)
temsilin
sinirsel
kaynağına
giderek
daha
da
yaklaşıyor gibiyiz. Sinirbilimin en
önemli hedeflerinden biri beyinde
kesin yapı-işlev ilişkileri oluşturmaktır.
19. yüzyıldan beri, spesifik bilişsel
işlevleri olan yapısal olarak ayrı
kortikal bölgeleri ilişkilendirmek için
önemli
bir
bilimsel
çaba
gösterilmektedir. Yüksek uzamsal
çözünürlüklü
çağdaş
sinir
görüntüleme teknikleri, bir bilişsel
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sürecin belli başlı parçalarının beyin
aktivitesinin bölgesel olarak spesifik
değişikliklerinin tehlikeli olmayan
ölçümlerini sağlayan, alternatif bir
yaklaşım sözü vermiştir. Beyin yapıişlev ilişkilerine dair, karşılıklı ilişki
(korelasyon) yaklaşımlarına dayanan,
klasik
yaklaşımlarını
gözden
geçirince görülüyor ki, beyin gibi bir
dinamik sistemin işleme ilkelerini
anlamada yeterli olmasa da genel
sistem
kuramını
temel
alan
modellerle tamamlanmalı (14).

Kavrama ve düşünüş

Bilinç
ve
davranış
arasında, sinirbilim
konularında,
kavrama bir psikolojik güç olarak yer
alır. Çalışan bellek üzerinde bilişsel
sinirbilim
araştırması,
psikolojik
kuramın
sinirbilim
verisi
ile
karılmasından ortaya çıkmış, bir
standart model tarafından motive
edilmiştir
büyük
ölçüde
(10).
Sherrington'un
öncü
klasik
sinirbilimsel bulguları, bölünmüş
beyin fenomeni, Penfield'in işlem
odası gözlemleri oldukça ikilik
(dualistik)
kuramlar
üretmiştir
(9,11,13). İnsanlardaki uzak episodik,
semantik ve uzamsal bellek üzerine
lezyon ve işlevsel sinir görüntüleme
çalışmalarından
araştırmalar,
belleğin
hatırlama
ve
bilgi
getirmesindeki hipokampal ve/veya
orta
temporal
lob-neokortikal
etkileşiminin
üç
kuramını

değerlendirmede
çok
önemlidir:
bilişsel harita kuramı, standart birlik
(konsolidasyon) kuramı ve çoklu iz
kuramı. Bu kuramların her birinin
güçlü ve zayıf yanları ve çözülmemiş
çeşitli sorunları vardır. Yeni kuramlar,
çoklu iz kuramına dayanan bir
birleştirilmiş hesap gibi önerilerde
bulunmuştur
(8).
Kavramların
geliştirilmesi
ile
sinirbilimlerin
deneysel teknikleri arasında bir
zamanlama uyuşmazlığı vardır ve bu
eşitsizliğin çağdaş akıl, beyin ve
kavrama tartışmalarıyla ne kadar
ilgili olduğu sorulmalıdır (4).
Bazı yazarlar düşünüşü insan
inancının, düşüncesinin ve hayalinin
gücü olarak ele alır (2). Sinirgenetiğindeki
ve
davranışsal
sinirbilimdeki çalışmalar böyle bir
karmaşık
fenomenin
ilgisini
gösterebilir.

Davranış

Önceden
bahsedilen
sinirbilim
zorluklarının tümü, bilgi işleme, algı
ve bellekteki nöronal çekicilerin rolü
üzerine kökten hipotezler kurmuş ve
beynin içsel durumlarının iki ayrıntılı
modelini kurmuş olan çok-boyutlu
sistemlerin davranış çalışmalarını
desteklemeye çalışır. Bilişsel işlevler
sırasındaki değiştirimlerine, işlevsel
ve
uyarlamasal
kapasiteleri
sebebiyle özel dikkat gösterilir (7).
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fMRI
verisinin
ve
tasarlama
deneylerinin
incelenmesi,
kavramadan
davranışa
varma
çabalarını rahatlatacaktır (6).

"Sinirbilim
felsefesi"
ile
"sinir
felsefesi" arasındaki ayrım, özellikle
her iki alanda da şimdi kovalanan
daha çok soru sayesinde giderek
netleşti. Sinirbilim felsefesi hala bilim
felsefesinden, özellikle sinirbilimden
geleneksel
sorular
çıkarmaya
meyillidir. Böyle sorular şunları
içerir:

Bir sinirbilimsel açıklama
nedir? Sinirbilimin açıklayabilecekleri
nelerdir? Sinirbilimcilerce kullanılan
enstrümanlar (örn. . sinirgörüntüleme,
hücre kayıtları, kalıtsal değiştirmeler,
benzetimler) nasıl olur da bilgi verir?
Bu soruların yanıtları ya tanımsal
olarak (sinirbilim nasıl ilerler?) ya da
normal olarak (sinirbilim nasıl
ilerlemeli?)
aranabilir.
Sinirbilim
felsefesindeki
normale
dayalı
tasarılar/görüşler,
sinirbilimcilerce
ortaya atılmış iddiaları eleştirdikçe
dekonstruktif (içsel zıtlıklara dayalı,
yıkıcı) olabilir. Ya da, sinirbilimsel
veriyi yorumlamak için nöronal
fenomenlerin ya da yöntemleri
kuramlarını önererek yapıcı olabilirler.
Bu sonraki taslaklar kuramsal
sinirbilimden
sıklıkla
ayırt
edilemezler (3). Sinirfelsefesi, hala
sinirbilimlerden
gelen
bulguları
geleneksel, ana felsefi sorulara
uygular, özellikle psikolojik durumları

ele alanlara. Şimdi örnekler şunları
içerir: Duygular nedir? Algıyla ilgili
bilgi nasıl olasıdır? Her birinin
davranışını nasıl tahmin ediyoruz?
Bu sorulara sinir felesefesi kaynaklı
yanıtlar, sinirbilimin bu psikolojik
durumları gerçekleştirenlere ilişkin
ortaya
çıkardıklarıyla
sınırlıdır.
Örneğin, Hirstein (2003), kendikendine-bilgi
kavramı
için
konfabülasyonu da içeren nörolojik
belirtilerin çıkarımlarını inceler (5).

Kuramsal
sinirbilim,
sibernetik,
bilişim,
hesapsal
sinirbilimler veya sistem bilimi gibi
kuramsal
bilimlerin
araçlarını
kullanmalıdır. Örneğin sinoatriyal
(SA) düğümün büyümesini başlatan
ve sürdüren mekanizmaya ilişkin çok
az şey biliniyor. SA düğümünün
elektriğinin kaynağı nedir? Sistemler
biliminin
metodolojisi
karmaşık
dinamik
doğrusal-olmayan
sistemlerin
modellemesine
izin
vermektedir. Bu usuller, beynin
işlevlerini ve ilaçların etki ve
faaliyetlerini daha iyi anlamak için
yardımcı olabilir (1).

Sinir biyolojisi alanında
gelişmekte olan pek çok araştırma,
biyolojinin kabul edilmiş çerçevesine
tam olarak bütünleştirilebilecek genel
bir birleştirilmiş sinirbilim kuramını
bekliyor. Düşünsel soyutlama (dil,
sanat ve bilim dahil) ve duygusal
ivmelenme kuramsal bir bütün
olacak biçimde birleşiyor. Ortaya
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çıkan model kabaca insan aklını
resmedecektir.
Bu sorunları çözmek ve felsefecilerle
sinirbilimcileri aynı sayfaya getirmek,
yeni bir anlam görüşü, ne olduğu,
nereden çıktığı, nasıl geliştiği, ve
kullanım normlarıyla tam olarak ne
yapacağı gibi yeni bir bakış açısı
gerektirir. Böyle bir bakış açısı,
sanırım, çok uzakta değil.

6) Johnson RE, Chang CH, Lord RG: Moving
from cognition to behavior: What the research
says. Psychol Bull 2006;132:381-415.

7) Korn H, Faure P: Is there chaos in the
brain? II.Experimental evidence and related
models. C R Biol 2003;326:787-840.

8) Moscovitch M, Nadel L, Winocur G, Gilboa
A, Rosenbaum RS: The cognitive neuroscience
of remote episodic, semantic and spatial
memory. Curr. Opin. Neurobiol. 2006;16:17990.
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”A lie can travel halfway round the
world while the truth is putting on
its shoes.”
"Doğru pabucunu giymeden yalan
dünyayı dolaşır."
Mark Twain [Clemens Samuel
Langhorne ] 1835-1910
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MOLEKÜLER
BİYOLOJİNİN
KLİNİK
NÖROONKOLOJİYE
KATKISI
39. Moleküler Biyolojiin
Klinik Nöroonkolojiye
Katkısı
Giriş
Gliomlarda yeni gelişmeler
Meningiom cephesi
Sonuç
Beyin
tümörlerinde
hastalık
biyolojisinin
moleküler
biyolojik
yöntemlerle irdelenmesi hastalıklar
konusunda çok daha fazla bilgi
edinmemizi sağlamıştır. Bu sayede
morfolojik kriterlere göre aynı
görünümde olan ve aynı tanıyı alan
tümörlerin
farklı
biyolojik
davranışlarda
olabilecekleri
görülmüş ve Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) patoloji sınıflaması da bu
bilgiler ışığında revize edilmiştir.
Yazıda gliomlar ve meningiomlar
konusundaki gelişmelerin detayları
verilecek, WHO sınıflamasındaki
belirgin değişiklikler özetlenecek ve
hastaya özel tedavi konusundaki
denemelere değinilecektir. Santral
sinir sistemi tümörlerinin 2016 WHO
patolojik sınıflamasında gliomların
sınıflaması
da
değiştirilmiştir.
Meningiomlar
konusunda

sınıflamada büyük bir değişiklik
olmazken
hastalığın
biyolojisi
konusunda bilgimiz belirgin şekilde
artmıştır.
Hastalık
biyolojisinin
moleküler yöntemlerle daha iyi
anlaşılması
sonrasında
WHO
sınıflamasında belirgin değişiklikler
olmuştur. Bu gelişmeler hastaya özel
tedavi
yaklaşımlarını
mümkün
kılmaktadır. Moleküler biyoloji ve
genetik
konusundaki
gelişmeler
beyin
tümörleri
konusundaki
anlayışımızı değiştirmektedir.

GİRİŞ
Bir nöroşirürjiyen tümörü ameliyatla
çıkartır ve nöropatoloğa gönderir.
Nöropatolog tümörün adını koyar.
Ancak aynı histopatolojik tanı
olmasına karşın hastaların yaşam
süreleri bazen çok farklı olur. Bu
durum özellikle gliomlarda daha da
çarpıcı olarak yaşanır. Bu gerçeğe ilk
kez bilimsel bir yaklaşım gösteren ve
kendilerine çalışmalarından dolayı
ödül de getiren Cairncross ve ark.
olmuştur (5). Aynı histopatolojik
klasik
görüntülerle
“oligodendrogliom”
tanısı
alan
hastalarının bir kısmında; 1p ve 19q
(1. kromozomun kısa kolunda ve 19.
kromozomun
uzun
kolunda)
kromozomal kayıpları saptamışlar ve
bu
hastaların
bu
kayıpları
olmayanlara
göre
daha
uzun
yaşadıklarını göstermişlerdir. Bu
çığır açan ve pratiğe yansımış veri
moleküler biyolojinin nöroonkolojide
kullanılmasını
tetiklemiştir
(16).
Girişte bahsettiğim bu duruma bir
örnek olarak iki hastamı vereceğim.
İkisi de başlangıçta oligodendrogliom
tanısı alan hastalardır. Aynı tedaviyi
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almışlardır. Tek farkları birinin 1p ve
19q kayıplarının olmasıdır. Bu
kayıpları olmayan hasta 6 yıl sonra
nüks ile anaplastik forma derece
yükseltmiş ve tedaviye rağmen

Şekil 39.1: Oligodendrogliom WHO Grade 2
olgusu (28 yaş, kadın hasta). Sol frontalde
düzgün sınırlı kontrast tutmayan kitle total
eksizyonla çıkartıldı ve ardından radyoterapi
(RT)+kemoterapi (KT) ile 5 yıl nüks olmadan
yaşam sürdü. Olguda 1p19q delesyonu
saptanmadı. Hasta 6. yılında anaplastik
oligodendrogliom olarak rekürrens gösterdi ve
re-operasyon+RT+KT gördü, ancak 13. yılında
hastalığından dolayı kaybedildi. Toplam yaşam
süresi tanıdan sonra 13 yıl oldu.

toplam yaşam süresi 13 yıl olmuştur
(Şekil 39,1). Kromozom kayıpları
(1p-/19q-) olan hasta ise aynı
tedavileri almış, ancak rekürrens
halen göstermemiş ve 14 yıldır da
hâlâ
yaşamaktadır
(Karnofsky
Performans
Skoru>%90)
(Şekil
39.2).

Şekil 39.2: Oligodendrogliom WHO Grade 2
olgusu (49 yaş, erkek hasta). Frontal diffüz
kontrast tutmayan lezyon için Stereotaktik
biyopsi+RT+KT gördü. FISH yöntemi ile 1p- ile
19q birlikte kayıp saptandı. Olgu 14 yıldır
rekürrens göstermeden izlendi ve KPS>%90 ile
halen yaşamaktadır.

GLİOMLARDA YENİ GELİŞMELER
Glioblastomda (GBM) olduğu gibi
daha düşük dereceli gliomlarda da
son yıllarda alt-tiplemeler tanımlandı.
Bu alt gruplar “nöroblastik”, “erken
progenitör-benzeri” ve “preGBM”
olarak belirlendi. Nöroblastik ve
erken progenitörbenzeri gliomlar
IDH1 ve TP53 mutasyonları ve
PDGFRA fazlalıklarıyla öne çıktılar.
Öte yandan pre-GBM tipi ise mutantolmayan (vahşi) tip IDH ve GBM’e
benzer bir gen formasyonu ile
örneğin
PTEN
mutasyonları,
PI3K/Akt yolağı ve EGFR artışı
özelliği ile ön plana çıktı (9). Daha
sonraları erken progenitörbenzeri alt
tipini Nöroblastik alt-tipten ayıran
ATRX mutasyonu tanımlandı (13).
Derece II ve ve III astrositomlarda
ortak olan ana mutasyonlar IDH1,
TP53 ve ATRX olarak belirlendi.
Sonuçta düşük dereceli gliomlar: Tip
1–IDH Mutant Oligodendrogliom Tip
2–IDH Mutant Astrositom Tip 3–IDH
Mutasyonu
göstermeyen
düşük
dereceli gliomlar olarak üç alt tipe
ayrıldılar. IDH mutasyon durumu,
prognostik değeri nedeniyle yeni
sınıflamada
yüksek
dereceli
gliomlarda ve GBM’de hayli önem
kazandı (Şekil 39.3A, B) (12).
Glioblastomda da saptanan

Şekil

39.3: Morfolojik sınıflandırmayı
etkileyen moleküler genetik. Tüm yaşam (a) ve
progresyonsuz yaşam (b) eğrileri (11).
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Şekil 39.4: Glioblastomda moleküler alt tipler
ve klinik yansımaları (18,22).

Şekil 39.5: Kanser genom atlası araştırma
grubunun düşük dereceli gliomlarda moleküler
değişikliklerle klinik durumu açığa çıkartan
çalışma sonuçlarının özeti (6).
transkriptomal alt-tipler klinik seyir ve
tedaviye verdikleri yanıtlarla farklılık
gösterdiler. Önce Philips ve ark.
ardından da Verhaak ve ark.
pronöral alt-tipin daha iyi prognoz
gösterdiğini ortaya koydular ve
pronöral, proliferatif (klasik ve nöral)
ve
mezankimal
alt
grupları
belirlediler (19,23) (Şekil 39.4). Diffüz
gliomlar da üç moleküler grupta
toplandılar: IDH mutasyonu ve
1p/19q delesyonu gösterenler (iyi
prognoz);
IDH
mutasyonu
gösterenler ancak 1p/19q delesyonu
göstermeyenler (orta prognoz); ve
IDH mutasyonu göstermeyenler
(kötü prognoz) (Şekil 39.5) (6,7).
Tartışmalar “Oligoastrositom” terimi
üzerinde yoğunlaştı ve bir Alman
araştırıcı grup 43 olguluk mikst gliom
olgu
serisinde
oligodendroglial
komponentte IDH1 mutasyonu ile
1p/19
kaybını
%70
olguda

gösterdiler. Astrositik komponent ise
IDH1, TP53, ATRX ve 1p/19q
kodelesyonunu göstermedi. Böylece
bu olguların pür oligodendrogliom
olduğu savını ortaya koydular.
Astrositik
komponent
olarak
belirlenen
tümörün
reaktif
astrogliozis olduğunu ileri sürdüler.
Gerçek
astrositom
ve
oligodendrogliom
komponenti
birlikteliğinin ancak %1 olarak
görüleceği savını ileri sürdüler (20).
Medülloblastomda hem histolojik
(klasik; dezmoplastik/nodüler; aşırı
nodüler; büyük hücreli/anaplastik)
hem de moleküler (WNT; SHH; grup
3; grup 4) alt grupların terapötik ve
prognostik
önemleri
gösterildi.
Moleküler biyoloji bilgilerinin daha
verimli
kullanılabilmesi,
yani
laboratuvarda çalışan bilim insanı ile
klinisyenin birlikte projeler üreterek,
2035
yılının
medülloblastom
tedavisinde “hepsi için şifa” (cure for
all) yılı olarak hedeflenmesine yol
açtı (8). Tedavi uygulamalarında
sınırlı seviyede olsa da, son
zamanlarda
beyin
tümör
araştırmalarında daha fazla ilerleme
gözlenmektedir.
Birçok
sayıda
kromozomal, genetik ve epigenetik
sapmalar/anormallikler
gliomlarda
rastgele
sıklıkta
meydana
gelmektedir.
Bununla
birlikte,
diagnostik, prognostik veya prediktif
belirteçler
olarak
anlamlıkları
yönünden en yaygın gliom ilişkili
moleküler bozuklukların klinik verileri
belirsizdir (24).
Morfolojik olarak ayırt edilemeyen
tümörler
moleküler
alt-tiplerine
farklılaştırılabilir, böylelikle sonuç
olarak potansiyel tedavi hedeflerini
tanımlamak
ve
prognozunu
belirlemek için kullanılabilir. Aynı
histolojik görüntülü düşük dereceli
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astrositomlar çoğunlukla değişik
klinik davranışlar sergilemektedir.
Son zamanlarda, farklı prognozlu ve
tedavi yanıtlı moleküler alt-tipler
tanımlanmıştır. Bu gerekçe, güvenilir
prognostik belirteçlerin ve terapötik
hedeflerin araştırılmasında moleküler
genetik
temeli
daha
derin
araştırmaya zorunlu olduğumuzun
nedenidir (3,21).
Bizim
kendi
materyelimizle
anaplastik
gliomlarda
yapmış
olduğumuz bir çalışmada PIK3CA,
EGFR ve COX-2 onkogenlerinin aşırı
ekspresyonu ve PTEN, RB1 ve
RUNX3 süpressör genlerin kaybının
kısa yaşam süresi ile istatiksel olarak
anlamlı düzeyde bağıntılı olduğunu
bulduk (2).
GBMde tümör hücreleri arasında
mikrotübüler moleküler iletişimin,
bilgi alışverişinin gösterilmesinden
sonra; TMZ’e direnç geliştirme
mekanizmalarında da rol aldığı
gösterildi. Deneysel çalışmalarda
eksizyon
kavitesinde
GBM
hücrelerinin maalesef daha hızlı
repopüle
olduğu
ve
iletişimin
moleküler blokajı ile kemoterapötik
ajana direncin ortadan kaldırılabildiği
kanıtlandı [Weil et al.] (23).
Beyin tümör biyolojisinin daha iyi
anlaşılması, tedavi geliştirmenin
yolunu ortaya çıkarmak ve beyin
tümörlü hastaların yeterli yaşam
kalitesini devam ettirmesi için
gereklidir.
MENİNGİOM CEPHESİ
Meningiomlar araknoid tabakanın
kep hücrelerinden köken alır (1). Bu
özel meningotelyal hücreler araknoid
villuslar
içinde
yaygın
halde

bulundukları
gibi
kraniospinal
araknoidin tüm aralıklarında da yer
alırlar. Meningiom oluşumunun erken
evresindeki tüm olaylar bu hücre
içinde
gelişir.
Son
yıllarda
laboratuvar çalışmaları bu kep
hücresi içerisindeki hatalı uyarı
yolakları ile kötü huya yönlenme
üzerinde
yoğunlaşmıştır.
(Şekil
44.3A, B) (20). Meningiomlarda rol
alan atipik sinyalleme yolakları Tablo
39.1’de
özetlenmektedir.
Hatalı
sinyalleme
yolakları
arasında
meningiomlarda tümör oluşmasında
en çok kanıta sahip olunan bilgi
kromozom 22q kaybı ile NF2 gen
inaktivasyonudur. NF2 geni merlin
proteinini kodlar. Bu protein 4.1
protein ailesinin bir parçası olarak
tümör
süpresör
görevindedir.
Tabloda belirtilen atipik sinyalleme
yolaklarına
yönelik
inhibisyon
deneysel
tedavi
yontemleri
laboratuvar
ortamında
olumlu
fenomen yansımaları göstermelerine
karşılık
insan
meningiomlarında
tedaviye yönelik geçerli, yaygın klinik
kanıt
bugüne
değin
elde
edilememiştir (16). Erkeklerde ve
çocukluk yaşında görülen tipleri
genellikle
anaplastik
karakterde
hemanjioperisitik ve papiller tipte
olmakta ve kistik komponent oranı
daha yüksek olarak bulunmaktadır.
Meningiomların 21 yaşın altında
nörofibromatozis ile (%25 oranlarına
varan) yakın ilişkisi söz konusudur.
Meningiomlar
NF2
hastalarının
hemen hemen yarısında başlıca
eşlik eden tümörlerdir ve sıklıkla da
çoğuldur. Meningioanjiomatozis çok
ender görülen plak-benzeri serebral
hemisferleri kaplayan bir durumdur
ve NF2 ile birlikte olabilir. NF2’de
görülen
meningiomlar
kafa
tabanından ender olarak köken
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alırlar.
NF2’de
görülen
meningiomların patolojileri (agressif
tipler olmak üzere) daha farklıdır.
Meningiomların
NF1
ve
schwannomatozisli
hastalarda
birlikte görülmesi çok enderdir. Tablo
39.2 tüm NF tiplerini ve meningiom
ile olan ilişkilerini özetlemektedir
(11,18). NF2 dışında meningiomların
birlikte görüldüğü herediter tümör
sendromları
arasında
Gorlin
sendromu, Cowden sendromu, LiFraumeni sendromu ve mültipl
endokrin neoplazi tip 1 (MEN1)
sayılabilir (10). Son yıllarda özellikle
NF2 olgularında (bilateral vestibüler
schwannom)
düşük
doz
bevacizumab tedavisinin radyolojik
regresyon ve işitme korunmasında
yararlı olduğu gösterilmiştir (4,14).
Yeni 2016 Dünya Sağlık Örgütü
(WHO)
beyin
tümörü
sınıflandırmasında
moleküler
biyoloji bilgilerinin önemi
• Moleküler biyolojideki muazzam
bilgi birikimi, 2016 yılında gündeme
gelen yeni WHO beyin tümörleri
sınıflandırmasında
tanıların;
histolojik sınıflandırma, derece ve
moleküler bilgi ile “basamaklı”
olmasını ve “bütünleşmiş tanı” olarak
bildirilmesini sağlamıştır. Dördüncü
basamakta moleküler bilgi; üçüncü
basamakta WHO derecesi; ikinci
basamakta histolojik sınıflandırma ve
birinci basamakta ise “bütünleşmiş
tanı” bulunmaktadır (15).
• Bazı pediatrik olgular artık
erişkinlerden
ayrı
olarak
değerlendirilecektir. Buna örnek
olarak diffüz ortahat gliomu H3 K27M
verilebilir.
• Ana değişiklikler diffüz gliomlar,
medülloblastomlar ve daha önce
PNET grubunda anılan embriyonal

tümörlerdedir. PNET tanımı 2016
WHO sınıflandırmasında yoktur.
• Protoplazmik ve fibriller astrositom
varyantları
artık
kullanılmayacaklardır.
Gliomatozis
serebri de artık ayrı bir histopatolojik
tanı olarak değil herhangi bir diffüz
gliomun büyüme paterni olarak
değerlendirilecektir.
• Glioblastom IDH mutant olmayanvahşi tip (%90-primer GBM); IDH
mutant (%10-sekonder GBM) ve
IDH bakılamayanlar olarak üç tipte
toplanacaklardır.
Astrositomlar diffüz ve lokalize olarak
ayrılacak. Diffüz gliomlar da pediatrik
ve
erişkin
olarak
ayrı
ayrı
değerlendirilecektir.
• Diffüz olanlar IDH mutasyonu
olanlar
ve
olmayanlar
olarak
ayrılacak. Prognoz tayini 1p-19qkodelesyonu, ATRX mutasyonlarının
durumuna göre yapılacaktır.
•
Oligoastrositom
tanısından
mümkün olduğunca kaçınılacaktır.
• Genetik tanımlı bir ependimom
varyantı olacaktır.
• Diffüz leptomeningeal glionöronal
tümör ve epitelioid glioblastom gibi
yeni tanımlanan tipler olacaktır.
•
Beyin
invazyonu
atipik
meningiomlar için de bir kriter olarak
eklenecektir.
•
Soliter
fibröz
tümör/hemanjioperisitom
yeniden
yapılandırılacak
ve
SSS
dışı
yumuşak
doku
tipi
sınıflama
sistemine katılacaktır (15).
• Yani moleküler biyoloji bilgileri yeni
sınıflandırmada daha etkin hale
gelmiştir.
Hastaya özel moleküler düzeyde
tedaviler
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Tıp dünyası son dönemde artık
kişiye özel tedavilerle kansere karşı
ciddi bir savaşın içine girdi. Hastanın
genetiğine uygun ilaçlar ile tümör
artık doğrudan hedef alınıyor ve her
hastaya aynı kemoterapi tedavisi
uygulanmasından
vazgeçilmeye
çalışılıyor.
Şu
anda
kanser
tedavisinde
doğrudan
hücre
bölünmesini hedefleyen kemoterapi
ilaçları
kullanılırken,
artık bazı
genetik testler yapılarak hangi
hastaya hangi ilacın daha faydalı
olabileceği tespit ediliyor. Hastaya
gereksiz
yere
kemoterapi
verilmesinin
önüne
geçilmesiyle hem sağlam dokuların
hasar görmesinin hem de gereksiz
maliyetin
önüne
geçilmesi
hedefleniyor.
Ancak
bu
özel
tedavilerin masrafları da çok gelişmiş
laboratuvarlara
gereksinim
duyulduğundan ve yeni geliştirilecek
ilaçların
maliyetlerinin
klasik
tedavinin üzerine çıktığından ve
tümörün bu yeni tedaviye önce
beklenen iyi yanıt verdiğini ancak
daha sonra fenotipini değiştirerek
daha da agresifleştiğini de katarsak
daha çok yol almamız gerektiği
gerçeği ile karşılaşırız.
Gliom
kanser
kök
hücreleri,
perivasküler nişler (mikroçevreler),
hipoksi karşısında kanser hücre
metabolizması, miRNAlar, tümöryüklü mikroveziküller, hücreler arası
bağlantılar, ilik kökenli pro-anjiogenik
hücreler, postnatal vaskülogenez,
antianjiogenez tedavileri konusunda
yeni hedef alanlar ortaya konmuş
olmasına karşın bir o kadar da
pratikte çözülmesi gereken ciddi
sorunları beraberinde getirmişlerdir
(22).

█
SONUÇ
Herşeye
karşın
gideceğimiz yol, girişte de belirttiğim
oligodendrogliom örneğinde olduğu
gibi, moleküler yoldur. Bu yoldaki
zorlukların, moleküler düzeydeki
bilgileri laboratuvarda çalışan bilim
insanları ile beyin tümörünü tedavide
direkt hasta ile temasta olanların
birlikte
üreteceği
projelerle
üstesinden gelinecektir.

Meningiomlarda
Atipik Sinyalleme Yolakları
Tablo

39.1:

Yolak

Not

Membrana
bağlı 4.1
aile
proteinleri
Merlin

İşlev/Çalışmal
ar
Sitoiskeletsel
proteinler

Kromozom 22q

Kontakt
inhibisyon?
Sitoiskeletsel
protein

Protein
4,1B
(DAL-1)
Anormal
angiogenik
yolaklar
VEGF
Endotelinle
r
Anormal
sinyal
dönüştürü
cü
yolakları
“Hedgehog
” (kirpi)
MAPK

Kromozom 18p

Peritümöral
ödem
ile
birliktelik
Kapillerde
lokalize
proteinler

Angiogenik

Embriyogenez
ve
erişkin
homeostatik
işlevler
Hücredışı uyarı
(örneğin
mitogenler) ile
aktive
olan
hücreiçi
serin/threonine
-özgü protein
kinazlar

Hedgehog
transmembran
reseptöründe
mutasyon
MAPK’nin
fosforilasyonu,
yüksek dereceli
meningiomlard
a
ve
rekürrenslerde
azalır

Angiogenik

49

NÖRO-ONKOLOJI-3
PI3K/Akt

Hücreiçi sinyal
dönüştürücüler
ailesindendir

“Notch”
(çentik)

Notch yolağı
meningiomun
tümörogenezisi
ne karışabilir

Büyüme
faktörleri
sitokinler
PDGF-β

TGF-β

SDF-1

BMP

Büyüme
faktörleri
ve atipik
kalsiyum
sinyalleme
si
Fosfolipaz
C (PLC)

PI3K
aktivasyonu
hastalığın
başında kliniği
kötü olanlar ve
beyin
invazyonu ile
birliktedir
Meningiomda
“notch”
reseptörlerin
aktivasyonu
kromozomal
bütünlükte
bozulmaya yol
açar

Her iki PI3K
ve
MAPK
yolakları ile in
vitro
meningiom
gelişiminde
güçlü
mitogendir
Apopitotik
işlevi SMAD
sinyal yolağı
ile olur
Tümör nekroz
faktörü
ve
interlökin-1
gibi yangısal
uyarı
ile
lökositleri
aktive eder
BMP-4
ve
BMPR
meningiom
büyüme
ve
farklılaşmasınd
a rol alırlar

PDGF’nin
in
vitro
meningiom
hücre
büyümesine
suramin
ve
trapidil bloğu

Hücre içi depo
kalsiyumun
boşalımını
sağlayarak
serbest

Kalsiyum kanal
antagonistleri
meningiom
büyümesini
bloke eder

Meningiom
proliferasyonun
da inhibe edici
etkisi vardır

sitozolik
kalsiyumun
artmasına yol
açar

Tablo

Tipleri
NF tipi
NF Tip I

NF Tip II

NF Tip III

NF Tip IV

NF Tip V

NF Tip VI

NF Tip VII

NF Tip VIII

NF Tip IX

39.2:

Nörofibromatozis
Özellik ve meningiom
ilişkisi
Von Recklinghausen
olarak
bilinen
“periferik tip”. 17q
yitimi ve meningiomun
eşlik
etmemesi
ozelliğidir
Bilateral
vestibuler
schwannom
ile
karakterize “santral
tip”. 22q delesyonu ile
ve meningiomun eşlik
ettiği ve NF1’den
daha ender görülen
tip.
NF-I ve NF-2’nin
birlikte
olduğu
“mikst”
karışık
tipidir.
Klinik bulgular ve
biyolojik davranışta
değişkenlik
söz
konusudur
Segmental
şeklidir.
Vücudun belirli bir
bölgesinde
sınırlı
klinik bulgu vardır.
Cafe-au-lait
(sütlü
kahve) tipidir. Sadece
bu lekelerin varlığı ile
karakterizedir.
Nörofibromlar
genellikle 30 yaşından
sonra görülür ve bu
nedenle
“geç
başlangıçlı tip” olarak
anılır. Lisch nodülleri
ve
cafe-au-lait
görülmez.
Nörofibromlar GİS’i
tutar.
“Gastrointestinal tip”
olarak bilinir.
Nörofibromatozis ve
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Schwannomatozis

(17)

Noonan sendromu ile
birlikte görülür.
Vestibuler schwannom
olmaksızın
çoğul
olarak
spinal,
periferik ve kranial
sinir
schwannomlarının
bulunmasıdır.
Familyal olanların bir
bölümünde SMARCB1
gen (22q) mutasyonu
vardır.
NF2den
ayrılması bazen sorun
olabilir.
Meningiomlar
eşlik
edebilir.
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MATEMATİKSEL
BEYİN TÜMÖRÜ
MODELLEMESİ ,
GBM’de TTF ve
NANONÖROONKOLOJİ

hastada sol temporal lobta büyük bir
anaplastik gliom kitlesi saptandı
(Şekil 40.1b).

40. Matematiksel beyin
tümörü modellemesi
Matematiksel onkoloji
Matematiksel beyin tümör
modellemesi
Swanson’un çalışması
GBM’de TTF
Nano-Nöroonkoloji

Şekil 40.1a. Normal olarak rapor edilen
MRG tetkiki 30 Ocak 2008 tarihli

Yapay zeka, makina öğrenimi
yöntemleri ve nöro-onkoloji bir başka
bölüm konusu ancak bu bölümde
matematiksel onkolojiye öncülük
yapan bir örnekle matematiksel
beyin
tümörü
modellemesi
sunulmaktadır.
Çok yeni olarak gördüğüm bir
hastanın sadece 4 aylık aralarla
alınan MRG tetkikleri ilginç olarak
kötü huylu bir gliom gelişimi gösterdi.
Ilımlı bazı nörolojik semptomları
nedeniyle MRG çekimi yapılan 52
yaşındaki erkek bir hastada herhangi
bir patoloji rapor edilmedi (Şekil
40.1a). Sadece 4 ay sonra
hemiparezi ve afazi gibi nörolojik
bulgularının belirmesi üzerine yeni
alınan MRG tetkikinde ise aynı

Şekil 40.1b. Aynı hastanın 10 Haziran
2008 tarihinde yani 5 ay sonra alınan
MRG tetkikinde belirgin itilme yapan
sol temporal lobta anaplastik bir gliom
kitlesi izlenmekte

Kötü huylu gliomların biyolojik
gelişmeleri oldukça ilgi çeken bir
araştırma konusudur. Son yıllarda
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matematiksel
beyin
tümörü
modellemesinin bir araştırma aracı
olarak nöroonkolojide kullanılması
önerilmektedir.
Aşağıdaki
URL
adresinden
Swanson'un
beyin
tümörleri
için
önerdiği
matematiksel
modelleme örneğini izleyebilirsiniz:
http://www.pathology.washington.edu/re
search/labs/swanson

uyumu bu matematiksel modelin
yeteri kadar gerçeği yansıttığını
düşündürür [2].
Son 10 yıl içinde , özellikle solid
tümörlerde olmak üzere kanser
gelişimi ile ilgili artan sayıda
karmaşık matematiksel modeller
geliştirildi. Bu solid tümörlerden farklı
olarak hücre çoğalması yanı sıra
hücresel motilite artışı ile invasyon
özelliği de olan gliomlar için ayrıca
bir modelleme gereğini düşünen
Swanson ve arkadaşları yaptıkları
araştırmalar sonucu yayılımın bu
tümörlerde doğrusal olduğu ve 10
kata kadar ulaştığı kanısına vardılar
ve düşük dereceli gliomlar için
4mm/yıl, yüksek dereceli gliomlar
içinse 3mm/aya varan büyüme hızı
saptadılar. [3,4].
Glioblastomda TTF
Tümör Tedavi Alanları (TTF)

Bir uygulamalı matematik öğrencisi
olan Swanson, gliomlarla ilgili olarak
çalışmaktadır. En kötü huylu gliom
olan glioblastomun beyin içinde
gelişim ve yayılımını bir bilgisayar
modeli ile araştırmaktadır. Bu
modelin tedavide bir yardımcı yol
gösterici araç olarak kullanılmasını
ummaktadır [1].
Swanson ve arkadaşlarına göre
diğer başka klinik ve patolojik bilgi
olmaksızın
tümör
hücrelerinin
Fisher’in tahmin ve Skellam’ın model
formülünde
yayılım (D)
ve çoğalma (p) etki yerlerinin
tedavide tam olarak tanımlama ve
etkileşmesinin matematiksel model
sayesinde tam olarak gerçek ve
tahmini (sanal) yaşam sürelerinin

Amerikan FDA kurumunun 2011
yılında rekürren ya da relaps
gösteren
GBM
olgularında
uygulanmasını onayladığı invazivolmayan bir tedavi yöntemidir.
Alternan elektrik akımını tümör hücre
bölünmesini bozması, yayılmasını
önlemesi ya da apopitoza götürmesi
üzerine tasarlanmış bir tedavi
tekniğidir. FDA 2015 yılında TFF’yi
primer yeni tanı konmuş GBM
olgularında da onayladı.
Tümör Tedavi Elektrik Alanları tedavi
spektrumunda
radyasyonun
en
düşük (103 Hz) iyonize olmayan
frekansını kapsar (Şekil 40.2).
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kalım oranı 20,9ay iken sadece TMZ
kullanımında bu süre 16,0 ay olarak
bildirilmektedir. Beş yıllık hayatta
kalım oranı olarak %30’a varacak
değerler üzerinde durulmaktadır.

Şekil 40.2

İlk sürüm Novo TFF-100 A sistemi
(Optune)
olarak
bilinmektedir.
Yirmiiki yaşından büyük erişkin GBM
hastalarına
implante
edilen
taşınabilir bir cihaza bağlı bir sistem
olarak uygulanır.
Stupp standart tedavisini geliştirmek
üzere
hedefe
yönelik
tedavi
girişimleri olarak mTOR inhibitörü
olan Everlismus’u standart Radyo
kemoterapi (RT+TMZ) tedavisine
eklenmesi gelişen toksisiteye bağlı
nedenlerle
beklenen
sonuç
alınamadı. Bunu kontrol noktası
inhibitörleri olan İpilimumab ve
Nivalumab ile İMRT ve Boron Işın
Tedavisi
kombinasyonları
denemeleri başlatıldı.
Bu süreçte ortaya çıkan ve FDA’nın
onay vermesine karşın TTF’ye olan
şüphecilik devam etti. Standart bir
tedavinin ortaya konamaması, aylık
ortalama 21000 USD ve bir hasta
için toplam ortalama 86000 USD’a
mal olan pahalı bir yöntem olması
kuşkuları global ölçüde daha da
arttırdı.
EF-14 denemesinde TMZ ile TTF
kombinasyonunda ortalama hayatta

Halen süregelen ve yeni çalışmaların
ve uzun süre sonuçlarının beklendiği
ve cihazın ağırlığının azaltılacağı,
ederinin
ucuzlatılacağı,
standardizasyonun tesbit edileceği
bir TTF tedavisinin kuşkuları da
azaltılacağı düşünülmektedir [5,6].
Nano-NöroOnkoloji
GBM tedavisi için nano-LDL (düşük
yoğunluklu lipoprotein) parçacıkları
heyecan verici yeni bir gelişmedir.
GBM, LDL reseptörlerini düzenler.
Nanoparçacıklar Apo-B100 (LDL
reseptörü bağlanma bölgesi), lesitin,
kolesteril oleat ve bir lipid bağlanma
alanı
ile
yapılır.
Bu
yapı
nanoparçacıkların hevesle sadece
GBM
hücrelerine
bağlanmasını
sağlar. Nanopartikülleri bir floresan
işaretleyici ile etiketleyerek tümör
görünür hale getirilir. Paklitaksel
oleat
nano-LDL
partiküllerine
eklendiğinde,
tümör
hücrelerini
öldürme kabiliyetine sahiptir. Böylece,
nano-LDL parçacıkları aynı anda
hem invaziv olmayan hem de
minimal toksisite potansiyeli ile
teşhis ve tedavi edilebilir.
Nanokapsül,
ilacı
bir
polimer
matrisiyle çevrili merkezi bir boşlukla
sınırlar. Bir nanosfer, ilacın küre
yüzeyinde fiziksel ve düzgün bir
şekilde dağıldığı veya vezikül içinde
kapsüllendiği bir matristen oluşur
(Şekil 40.3).
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Şekil 40.3

Polimerik
nanoparçacıklar,
kararlılıkları ve yüzey modifikasyonu
kolaylıkları nedeniyle büyük ilgi
gördüler. Kan damarı içindeki
konsantrasyon
profili,
klerens
mekanizması
ekstravazasyonunu
etkiler. Çoğu endotel bariyeri,
150nm’den
az
kaplanmamış
nanoparçacıkların geçmesine izin
verir. Kan-beyin bariyeri (KBB) gibi
daha kısıtlayıcı endotelyal bariyerleri
aşmak
için
yüzey
kimyası
manipülasyonu gereklidir. Tümör
hedefli polimer konjüge edilmiş
kontrol noktası inhibitörlerinin KBB
geçişi sağlanarak in vivo etkili bir
deneysel GBM (fare GL261) nanit
tedavisi başarılmıştır (Galstyan ve
ark.) (Şekil 40.4)

Şekil 40.4

Nanopartikülerin gliomlar dışında,
beyin
tümörlerinin
görüntülenmesinde,
hipofiz
adenomların
ve
beyin
metastazlarının tedavilerinde de
kullanımı ile ilgili deneysel çalışmalar
sürmektedir.
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Sonsöz ve özet

DENEYSEL
MODELLER
41.
NÖROONKOLOJİDE
DENEYSEL
MODELLER
In-vitro hücre kültürü
Tek tabaka ya da 2D
hücre kültürü
Üç boyutlu (3D) hücre
kültürü
Kemoterapi çalışmaları ve
kliniğe uygulama
In-vivo modeler
Deneysel hayvan
modelleri
Kanserojenlerle
oluşturulan hayvan
modelleri
Virüs ile oluşturulan
hayvan modeli
Xenograft modelleri
Genetik mühendisliği ile
tasarlanmış fare modeli
(GMTFM)
Spontan köpek GBM
modeli

En sık görülen iki ana beyin tümörü
olarak özellikle heterojen yapıları
nedeniyle
gliomların,
kompleks
genetik ve moleküler değişiklikler
gösteren meningiomların tedavilerine
yönelik araştırmalarında deneysel
modellere gereksinim duyulmaktadır.
Ne var ki bugüne değin ideal bir
deneysel
model
hala
geliştirilememiştir. Bir hipotezi test
etmek
için
deneysel
modelin
seçiminde araştırma örneğine en
uyumlu
özellikleri
barındırma
derecesi önem kazanır. Bu açıdan
farklı deneysel model sistemlerinin
varlığı, aslında kanser tedavisinde
yeni
buluş,
geliştirme
ve
uygulamada, bir alet çantası işlevi
sunuyor olmasındandır [3].
Bu bölümde bu iki tümör ile ilgili
olarak ortaya konan ve çalışılan
deneysel
modellerden
kısaca
bahsedilecektir.
NÖRO-ONKOLOJİ’DE
HÜCRE KÜLTÜRÜ

İN-VİTRO

İnsan ve hayvan gliom hücre
kültürleri
hücre
proliferasyon
kinetikleri,
immünoloji
ve
antineoplastik
ilaç
duyarlılık
çalışmalarında önemli bir deneysel
araçtır.
Solid
tümörlerde
stromal
fibroblastların
doku
kültürü
ortamında aşırı derecede büyümeleri
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bir sorun oluşturmaktadır. Gliom
kültürlerinde çok ender olmakla
birlikte bu sorun mevcuttur. Gliom
kültürleri normal glial ve endotelyal
hücreleri kapsayabilir. Bu durum
normal
beyinden
hazırlanan
kültürlerle karşılaştırma yapılarak
çözülmeye çalışılmıştır.
Primer bir kültürde nöronal, glial ve
vasküler olmak üzere üç tip hücre
grubu mevcuttur. Nöronlar prolifere
olamadıklarından dilue olmaktadırlar.
Glial veya vasküler hücrelerin
dominasyonu original eksplantın
alınma yerine bağımlı olacaktır. Gri
cevherde glial hücreler; beyaz
cevherde
damarsal
endothelial
hücreler çoğunluktadır.
Endotelial hücreleri tanıma için;Weibel-Palade
cisimciklerinin
elektron
mikroskobunda
idantifikasyonu, - tip IV kollagenin
üretimi, -yüksek alkalen fosfataz
aktivitesinin ölçümü gibi değişik
yöntemler geliştirilmiştir.
Glial hücrelerin tanınması için ise; glial fibriller asidik proteine özel
antikor,
-S100
proteini,
nörotransmitter alımı, -GF faktörü ve
değişik glial hücrelerin ayırımı için
çeşitli enzimatik yöntemler ileri
sürülmüştür [10].
Tek tabaka ya da 2D hücre
kültürleri
Doku mühendisliği, kök hücre ve
moleküler biyoloji ana konularında
araştırmalar primer olarak düz plastik
kaplarda geliştirilen hücre kültürleri
üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu
yöntem tek tabaka ya da 2D (iki
boyutlu) hücre kültürü olarak bilinen
bir tekniktir. İlk kez 1885’de William
Roux tarafından civciv embryosu
medülla hücrelerini düz bir cam plak
üzerinde yaşatmayı başarması ile

gündeme
gelmiştir.
Polimer
teknolojisinin de gelişimi ile birlikte,
Robert Koch’un asistanı olarak
çalışmış bir Alman bakteriolog olan
Juluis Richard Petri’ye ithafla Petri
kabı olarak bilinen kaplar bugün 2D
hücre kültürü olarak kullanılan plastik
kaplara dönüşmüştür. Petri kapları
dışında bilim insanları artık hücreleri
biyolojik olarak elde ettikleri kollajen
ve fibrin gibi matriksler, hatta son
yıllarda sentetik poliakrylamid ya da
PEG üzerinde yaşatmaya başladılar.
Konvansiyonel
rigid
materyelde
ortaya çıkamayan fenotipleri de elde
etme amacıyla bu değişikliğe gidildi.
Üç boyutlu (3D) hücre kültürleri
Gliom
kültürlerinde
hücre
özelliklerinin tanınması sorununa
malinite karakteristiklerinin ayırımı
sorunu
da
eklenmektedir.
Bu
nedenle beyin tümörlerini tek tabaka
doku kültürü sistemi ile in vitro
büyütülmeleri, malinite özelliklerinin
kanıtlanması açısından oldukça fazla
sorunlar yaratmıştır. Buna çözüm
olarak tümör hücrelerinin, özellikle
malign karakterde olanların, tümör
hücre grupları, koloniler oluşturarak
ya da küresel çok hücreli topluluklar
şeklinde üretilebilmeleri halinde bu
sorunun
kısmen
de
olsa
giderilebileceği savı ortaya atıldı.
Bunun sonucu olarak ilk çok hücreli
tümör küresel sistemini Sutherland
ve ark. 1971 yılında geliştirdiler [16].
Tek
hücre
süspansiyonundan
hücrelerin proliferasyonla birbirlerine
hücreler arası bağlarını yitirmeden
küresel
tarzda
üç
boyutta
çoğaldıkları bu model sistemi daha
sonraları değişen başarı dereceleri
ile bir çok hücre serileri küresel
modelleri kullanılarak
geliştirildi.
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Kullanılan hücreler genellikle hayvan
ve xenograftlardan elde edilen hücre
serileri idi.
Yuhas ve ark. (1977) çeşitli
transforme ve non-transforme insan
hücrelerinden küresel büyütmeyi bir
agar sistemi kullanarak başardı [20].
Kültür
şişesine
eklenen
agar
tabakası sferoid formu oluşmasını
kolaylaştırdı.
İnsan
beyin
tümörlerinden MTS elde edilmesi ile
ilgili ilk çalışma 1980’li yılların
başında bir 3B modelde başarıldı
[10].

Resim 41-1
Devinimli kültür ortamında yetiştirilip
mikrotitrasyon plağına tek bir gliom hücresi
olarak aktarılan bir gliom xenograftından
(508p4; AstrositomG3) in vitro üretilen dev bir

3B MTS (Mültisellüler Tümör Sferoidi)’nde
gözlenen santral nekroz. [Dr.Oktar’ın özel
arşivinden]10

Kanser biyolojisi dışında, ilaç keşfi,
regeneratif tıp ve temel biyolojik
araştırmalarda da 3B hücre kültürü
teknikleri
kullanılmaktadır.
Üç
boyutlu hücre kültürü bir yapı iskelesi
ya da matriks üzerine kurulur. Yapı
iskelesi tekniği, asellüler bir matriks
ya da sıvı bir matriks üzerinde 3
boyutlu
hücre
kültürünün
gelişmesine olanak tanır. Agar
dışında, hidrojel matriksler, solid yapı
iskeleleri, düşük-adezyonlu plaklar,
nanopartiküllerle
kolaylaştırılmış
manyetik
levitasyonlar
ya
da
“hanging drop” plaklar kullanılabilir.
Proliferasyon indeksi, apopitoz yanı
sıra özellikle anaplastik gliomlarda
invazyon
özelliği
son
derece
önemlidir. Bu amaçla geliştirilen 3B
sferoid
invazyon
ölçümü
kemosansitivite
çalışmalarında
invitro bir model olarak hızlı ve
güvenilir bir metod olarak bildirilmiştir
[18].
Deneysel araştırmalarda kullanılan
hücre serileri ve özellikleri TABLO
41-1’de özetlenmektedir.

TABLO 41-1
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Deneysel araştırmalarda kullanılan gliom ve diğer nöro-onkolojik hücre serileri ve
özellikleri [1, 2, 6, 10, 13]

Hücre Serisi
9L
A172
bEnd.3

Organizma
Sıçan
İnsan
Fare

C6
DAOY
GL261
SK-N-SH
Neuro-2A
T98G
U 373
U 87
B 35
T9
F98
RG2 / D74
D54
GS2
Hs683
E14Tg2a
VCaP
DuCaP

Sıçan
İnsan
Fare
İnsan
Fare
İnsan
İnsan
İnsan
Sıçan
Sıçan
Sıçan
Sıçan
İnsan
İnsan
İnsan
Fare
İnsan
İnsan

U 251 MG

Atimik fareXenograft
Atimik-fareXenograft
Sıçan
Sıçan
İnsan
İnsan
Sıçan
Köpek

508p4
RT-2
BT4C
HT1080
LN-18
CNS-1
J3-T

Doku Kaynağı
Beyin
Beyin
Beyin serebral
korteks
Beyin astrosit
Beyin
Beyin
Beyin
Sinir /Nöroblastom
GBM/Astrositom
GBM/Astrositom
GBM/Astrositom
Nöroblastom
Beyin
Beyin
Beyin
Beyin
Beyinsapı
Beyin
Vertebral Metastaz
Metastatik prostat
CA/Dura mater
İnsan

Morfoloji
Gliosarkom
Glioblastom
Endotel

İnsan

Astrositom G3

Kuş sarkom virüsü
Nitrozüre
İnsan
İnsan (GBM)
MNU enjeksiyonu
Beyin

Anaplastik astrositom
İnfiltratif gliom
Fibrosarkom
Anaplastik gliom
Glioblastom
Glioblastom

Gliom / Astrositom
Medulloblastom
Gliom
Epitelyal
Nöronal kök hücre
Epitel
Epitel
Epitel benzeri
Gliosarkom
Anaplastik gliom
Glioblastom
Anaplastik astrositom
Glioblastom
Oligodendrogliom
Embryonik kök hücre
Prostat CA
Epitelyal
Astrositom G4
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Kemosansitivite çalışmaları ve
kliniğe uygulama
Kanserli
hastanın
sağıtımında
kemoterapisti
ilgilendiren
ana
hedeflerden biri de her hasta için
sitotoksik
ilaçlara karşı
tümör
duyarlılığının
ölçümünü
gerçekleştirmek üzere yöntemler
geliştirmektir. Bazı in vitro ve in vivo
testlere dayanılarak rasyonel bir ilaç
seleksiyonu ile antitümöral etkiyi en
üst düzeye çıkartmak ve sitotoksik
sağıtımın toksik reaksiyonlarının en
az düzeye indirmek tümörün direnç
gösterdiği ilaçları ayıklamakla olası
olabilir. Histolojik olarak benzer olan
tümörleri in vitro testlerle sitotoksik
ilaçlara
duyarlılığında
farklılıklar
gösterebildiği bazı tümör tiplerinde
ortaya konmuştur.
İn vitro kemosansitivite ölçümü için
kullanılan yöntemler genel olarak
tümör hücrelerininbelirli bir sure
sitotoksik ilaçlarla sağıtımı ve
değişen bir iyileşme sürecinden
sonra canlı kalabilen hücrelerin
etkinliklerinin
ölçümünü
kapsamaktadır.
İlaca
bağlı
sitotoksisite
izotop
çalışmaları,
hücrelerdeki morfolojik değişiklikler
yada hücre sayımı veya koloni
oluşturma etkinliği ölçümleri ile
değerlendirilebilir.
Gliom kemosansitivite ölçümü için
ideal
bir
tümördür.
Cerrahi
biyopsilerin
%80’inde
kültür
üretilmesi diğer insan tümörleri ile
karşılaştırınca oldukça yüksek bir
oranı oluşturmaktadır. Gliom hücre
kültürlerinde
stromal
fbroblast
kontaminasyonu hemen hemen yok
gibidir.
Yüksek
hücre
yoğunluğundaki büyüme kinetiğine
sahip olma üstünlüğüne karşın gliom
özel olarak kemoterapiye yanıt veren
bir tümör değildir.

Gliomda ilaç duyarlılığının ölçümü
için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
Bunlar arasında Tchao ve ark (1968)
organ kültür çalışmaları, Saez,
Campbell ve Laws’ın (1977) gel
foam kullanmaları ve Kornblith ve
Szypko (1978) ile ile Morgan ve
ark.
(1978)’nın
mikrotitrasyon
ölçümleri sayılabilir. Bu çalışmalarda
ilginç olarak ortaya çıkan bir sonuç
da aynı tümör kültüründe uygulanan
sitotoksik ajana duyarlı ve duyarsız
hücre gruplarının ortaya çıktığının
gösterilmesidir.
Örneğin
astrositomların
vincristine
yanıtlarında
bu
grupların
belirginleştiği
mikrotitrasyon
çalışmalarında ortaya konmuştur. Bir
başka gözlem ise procarbazine
duyarlı
hücrelerin,
ortamdan
procarbazinin çekilmesi ile yeniden
aktivite kazanmaları olmuştur.
İlk kez Mealey ve ark. (1971) in vitro
test sonuçlarını hastaların klinik
durumları ile karşılaştırmayı denemiş
ancak başarılı olamamıştır. Bunun
üzerine kimyasal olarak sıçanlarda
oluşturulan gliom modelini kullanarak
Rosenblum ve ark. (1978) koloni
oluşturma etkinliği ölçümü yöntemini
ortaya atmışlardır. Kemosansitivite
testi olarak bu yöntemi kullanarak
klinikte karşılaştırmada ilk başarılı
sonuçlar Salmon ve ark (1978)
tarafından bildirilmiştir. Bunu benzer
yöntem kullanarak diğer çalışmalar
izlemiştir. Tümör hücrelerinin kültür
ortamında kolonizasyonu olasılığı
kemosansitivite çalışmalarına yeni
bir boyut kazandırmıştır [10, 14, 17]
Glioblastomda
kemo-radyasyona
duyarsız çok az sayıda bulunan
kanser kök hücre popülasyonunun
varlığının
ortaya
konması
ile
kemosensitivite çalışmaları yeniden
bir ivme kazanmış ve geliştirilen ilaç
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yanıt ölçümü (ChemoID) yöntemiyle
en uygun ilaç seçimi ile tedavi yapılır
duruma gelmiştir [4]. Böylelikle
dirençli kanser hücre klonlarına ve
kanser kök hücrelerine karşı ilaç
etkinliği
daha
ayrıntılı
olarak
araştırılacaktır. Bu en yeni yöntemle
2,2 katına varan iyi sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak kanser kök hücre
popülasyonuna olan etkinlik hala
prognozu etkileyen en önemli
gösterge olmaya devam etmektedir
[4].
NÖRO-ONKOLOJİDE
MODELLER

istenilen
ölçüde
başarılı
olamamaktadır. Bu nedenle in vitro
modeller kanser tedavilerinde sınırlı
ve tahmini değerleri söz konusudur.
Buna karşılık in vivo modeller,
benzerliklerinden ötürü daha doğru
tasarlanmış deneysel sistemlerdir
[3].

İN-VİVO

Kan-beyin
bariyerinin
ilaç
etkileşimindeki
rolü,
bağışıklık
sisteminin
tümör
gelişimindeki
etkilerinin bilinmesi, in-vitro deneysel
modellerin bu açılardan etkisiz
kalması sonucu bu konu üzerinde
çalışan birçok araştırıcı in-vivo
deneysel modellere yönelmişlerdir.
Deneysel modelin hedefi, beyin
tümörünün etyoloji ve biyolojisini
taklit etmesi, gelişimini anlama ve
uygun tedavisini belirlemedir. Bunun
için en ideal model (1) insan beyin
tümörünün aynı genetik özelliğini,
morfolojik
lokalizasyonu,
histopatolojik özellikleri ve gelişim
evrelerini göstermeli (2) tümör içi ve
tümörler
arası
heterogenesiteyi
yinelemeli ve (3) hastaların tedaviye
yanıtlarını tahmin edebilmelidir.
Beyin tümörlerinden geliştirilen hücre
serileri genetik özellikleri yansıtması
ve gen işlevleri ile ilgili primer
hipotezlere
olanak
vermesi
açısından çok yararlıdır. Ancak
hayati önem taşıyan tümör gelişimi,
mikro-çevre
ilişkileri,
invazyon,
angiogenez ve yangısal yanıtları
etkili
olarak
yansıtamadığından

Resim 41-2
İn vitro kemosansitivite modeli protokolü [Oktar
N.]10

DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ
Birçok in-vivo
geliştirilmiştir.

hayvan
Bunlar

modelleri
arasında
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kanserojenlerle ouşturulan kemirgen
modelleri, Rous sarkom virüsü ile
oluşturulan
deneysel
hayvan
modelleri, xenograft ya da genetik

mühendisliği ile oluşturulan ya da
tasarlanan fare modelleri (GMTFM)
sayılabilir (TABLO 41-2).

TABLO 41-2.
En sık kullanılan beyin tümör modelleri [15]
Model

Konakçı

Olumlu yönleri

Olumsuz yönleri

In vitro

Yok

Kullanımı kolay, ucuz,
uygun ve hızlı.
Geniş tarama olanağı

Karsinojenlerle
oluşturulan hayvan
modeli

Sıçan

De novo tümör oluşumu.
İmmün sistem sağlam

Tümör hücre
serilerinden
Xenograft (serumlu)

İmmünyetersiz
fare

Tümör/Konakçı ilişkilerini
test etme olanağı yok.
İlacın farmakolojik
özelliğini yöneltmek zor.
Biyoloji ve histoloji insan
beyin tümöründen farklı.
Oldukça immünogenik (9L
hücre serisi)
Uzun-süren kültürler
sapabiliyor.
Konakçının immün sistemi
yetersiz.
Tümör biyoloji ve genomu
orijinal tümörden farklı

Tekrar oluşturulabilme
Kültür oluşturulması ve
çoğaltılması kolay
Transplantasyon yüzdesi
yüksek
Tümör büyümesi
izlenebiliyor
Tümör hücre
İmmun
Enjekte edilen hücreler
serilerinden
yetersiz
arasında kök hücre oranı
Xenograft (serumsuz) fare
yüksek.
Ana tümörün biyoloji ve
genomuna benzer tavır
Tümör büyümesi
izlenebiliyor.
Kısa tümör gelişim süresi
Genetik mühendisliği İmmün
Tümör başlangıcını
ile tasarlanmış fare
sistemi
geçici ve 3D olarak
modeli (GMTFM)
normal fare kontrol
De novo tümör oluşumu
İmmün sistem normal
Tümör gelişimini izleme

Konakçının immün sistemi
yetersiz
Oluşturulması zor

Tümör oluşumu insandan
farklı
Önemli yetiştirme maliyeti
Uzun tümör latans ve
invazyon süresi
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Karsinojenlerle
hayvan modeli

oluşturulan

Sıçan modelleri 1970’li yılların
başından
beri
yoğun
olarak
kullanıldılar. Alkile edici ajanlardan
olan N-methylnitrosourea (MNU)
veya N-ethyl-N-nitrosourea (ENU)
sıçanlara enjekte edilerek gliom
oluşturuldu. Ancak bu gliomlar
genellikle insanda görülen diffüz,
invaziv gelişme özelliğinden farklı
olarak sınırları belirli bir tarzda
gelişim
gösterdiler. Ayrıca
bu
gliomların
moleküler
seviyedeki
özellikleri çalışılmadığından insan
gliom özelliklerine ne kadar yakın
olduklarına dair bilgiler eksik kaldı
[17].
Rous
sarkom
virüsü
oluşturulan hayvan modeli

ile

Önce köpek, sonra sıçan ve
maymunlarda Rous sarkom virüsü ile
oluşturulan deneysel hayvan beyin
tümör modelleri daha sonra kuş
sarkom
virüsü
ile
sıçanlarda
gündeme geldi. RT-2 gliom hücre
serisi elde edilen bu deneysel
tümörler
iki
hafta
içinde
gelişebilmekte, invazyon özelliği
göstermekte
ve
çoğu
(%94)
anaplastik
astrositom
histopatolojisinde, diğerleri ise iyi
huylu
gliom
ya
da
sarkom
tipindedirler. İmmünogenetik olarak
yaşam süresi çalışmaları için uygun
değilseler de tümör geçirgenliği,
Kan-Beyin Bariyeri (KBB) çalışmaları
gibi diğer deneysel çalışmalar için
yararlı olabilir.
Xenograft modelleri

İmmün sistemi baskılanmış, atimik
farelerde insan beyin tümörlerinden
alınan biyopsilerle geliştirilen kültür
hücrelerinin transplantasyonu ile
elde edilen xenograft modelleri
geliştirildi. Xenograft gliomlarından
üretilen hücre serileri serum içeren
ortamlarda
tümör
spesifik
ve
sitotoksik ajanların geliştirilmesinde
kullanıldılar. Bu hücreler atimik
farelere
kolaylıkla
yamandılar
(allografting) ve ilaç sınama testleri
için sınırsız bir kaynak oluşturdular.
Ancak serum içeren ortamda gelişen
bu hücrelerden oluşan tümörler ana
tümörün geno ve fenotiplerine
uymayan tarzda sınırlı büyüyen ve
invazyon göstermeyen özellikler
sergilediler. Yamalar ya heterotopik
(derialtına)
ya
da
ortotopik
(intraserebral)
allograft
olarak
uygulandılar [8].
Geçen 10 yılda beyin tümörünün
gelişmesinde öncü olan beyin
tümörü kök hücre yüzey belirleyicisi
CD133 işaretleyicisinin tanınmasıyla
transplante olan bu yeni tümörde her
3
SSS
hücresinin
(astrosit,
oligodendrosit
ve
nöron)
de
gelişebileceği öğrenildi. Gerçekte
CD133+ ve CD133- olan hücrelerin
de
gliom
gelişimine
neden
olabileceği belirlenince, heterojen
olan yapının farklı büyüme hızları,
histoloji ve genetik yapılarıyla hayli
invaziv farklı tiplerin gelişmesinin
sonucu olmaktadır.
Bu özellik
GBM’lerin heterogen yapısının farklı
tümör başlangıçlarının oluşumuna
bağlı
gelişmektedir.
GBM’li
hastalardan elde edilen tümör
hücrelerin ortamda serum olmaksızın
geliştirilen taze kültür ortamlarında
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biyoloji, genetik ve gen ekspresyon
profillerinin ana GBM hücresine
benzediği ortaya kondu. Böylelikle
serum içermeyen GBM xenograft
kültürleri fare beyninde insan beyin
tümörüne benzer bir görünümle umut
verici bir araç olarak algılandı. Ne
var ki bu modelin olumsuz yanları (1)
çok fazla sayıda hücrenin konakçıya
enjekte edilmesini gerektirir ki
aslında gerçekte tümörün gelişmesi
için sınırlı sayıda hücreler yeterli
olmaktadır. (2) İmmün sistemi
baskılanmış
deney
hayvanında
tümör gelişiminde immün sistemin
rolü devre dışı bırakılmış oluyor.
Oligodendrogliom gibi bazı beyin
tümörlerinin kültürde yetişmesi ve
deney hayvanına engraft edilmesi
daha da zor olabiliyor [15].
Genetik
mühendisliği
ile
tasarlanmış fare modeli (GMTFM)
Tüm
fare
genomunun
deşifre
edilmesiyle, özel onkogen ya da
süpressör genler ile yeni tümör
oluşumuna yol açarak farelerde
oluşturulan bu en yeni model,
genetik mühendisliği ile tasarlanmış
fare
modeli
(GMTFM)
olarak
bilinmektedir. GMTFM tanımlanmış
genetik
değişiklikleri
kullanma
avantajı ile beyin tümörü mikro
çevresinde
hücre
transformasyonuyla
tüm
tümör
oluşma evrelerini çalışma olanağını
sağlar. Kemirici modeller içinde
fareler sıçanlara ekonomik olmaları
nedeniyle ve daha kolay temin ve
barındırıldıklarından
tercih
edilmektedirler. Bu gelişmiş model
familyal tümörlerde tümörogenezi
daha iyi taklit edebilmesine karşın
belirli bir süpressör genin tamamen
ortadan kaldırılması farede birçok

başka, örneğin fibrosarkom ya da
lenfoma gibi
kanserlerin de
gelişmesine yol açabilmektedir.
Germline manipülasyonu yani eşey
hücre
öncüleriyle
oynanması;
dokuda
somatik
hücre
manipülasyonu; tümör süpressör
genlerin
Cre-Lox
sistemi
ile
inaktivasyonu; gen ekspresyonunun
kontrollü manipülasyonu; ve bunların
kombinasyon yaklaşımları başlıca
yöntemlerini oluşturmaktadır [3]. Bu
model
tedavinin
değerlendirilmesinden daha çok
tümör
gelişimi,
mikroçevre,
immünolojik yanıt gibi araştırmalara
daha uygundur. Ras onkogen
mutasyonu, NF1 tümör süpresyon
geni inaktivasyonu en sık kullanılan
yöntem ve GL261-C57BL6 ise en sık
kullanılan model olmuştur [19].
Spontan köpek GBM modeli
Köpeklerde spontan olarak gelişen
GBM birçok özelliği ile insan GBM’ini
andırır
ve
yeni
tedavi
yaklaşımlarında insan denemeleri
için bir model olma özelliğindedir.
Minnesota Üniversitesi rutin olarak
ayda 4 köpeği yeni tanımlanmış
beyin tümörü olarak kabul etmekte
ve görüntüleme teknikleri ile bunların
yaklaşık %40-45’i gliom tanısı
almaktadır [2].
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Resim 41-3
Şematik olarak in vitro ve in vivo gliom
modelleri [Lenting K. Et al.]8

MENİNGİOMLARDA
MODELLER

DENEYSEL

Meningiomlar
hücre
kültüründe
araştırma ve patolojik tanı için
Cushing ve Eisenhart dönemi yani
1920 yılından beri geliştirilmektedir.
Kültürdeki meningiom hücrelerinin
morfolojisi bipolar, oransal olarak
büyük ve yuvarlak nükleuslu ve
zengin sitoplazmalıdır. Hücre kültürü
ortamında
çoğaldıkça
bipolar
özellikleri kaybolarak daha yassı ve
poligonal bir yapıya bürünürler.
Epitelyal membran antigenine ve
vimentine
immünohistokimyasal
olarak reaksiyon verirler. Elektron
mikroskobik çalışmalarda kültürde
büyüyen hücreler arası ilişkiler,
hücre membranında parmağımsı

uzantılar, dezmozomlar ve aralıklı
(gap) bağlantılar gözlemlenmiştir.
Birçok pasaj sonrası kültürdeki
meningiom hücresi giderek kaynak
hücreden farklılaşmakta ve ilk
özelliklerini yitirmektedir. Bu nedenle
ilk pasajdaki hücrelerin araştırmaya
alınması önerilmektedir. Laboratuvar
çalışmalarında IOMM-Lee ve CH157 hücre serileri kullanılmıştır.
Ancak bu kültür meningiom hücreleri
agressiv özellikleri ile anaplastik
meningioma
benzer
tavır
göstermişlerdir. Son yıllarda iyi huylu
meningiom hücre serisi olarak,
hTERT
geni
ile
retroviral
transfeksiyon yoluyla immortal, BenMen-1 hücre serisi geliştirilmiştir.
Meningiom benign hücre serisi in
vitro çalımaları aynen gliom in vitro
çalışmaları
gibi
dezavantajlara
sahiptir ve üstelik geliştirilmeleri
daha da zordur. Bu nedenle in vivo
çalışmalara daha değer verilmektedir
[12].
Meningiomlar için in vivo model
olarak birçok xenograft hayvan
translantasyon
modeli
(kobay
korneası, civciv korioallantoik zarı,
atimik farede derialtı, subrenal
kapsül, yan karın kası, beyin ve
kafatası tabanı) geliştirilmiştir. Ancak
çoğu araştırıcı fare yan karın (böğür)
meningiom modelini kolay, ucuz ve
takipi uygun olduğundan tercih
etmektedir. Maalesef düşük tümör
oluşturma oranı nedeniyle gelişen bu
zorluk da Matrigel ile hücrelerin
karıştırılması
tarzında
aşılmaya
çalışılsa da doğal ve intrakranial
özelliklerden,
aynen
gliom
modellerinde olduğu gibi, çok
uzaktır. Bu nedenlerle son yıllarda
invaziv ve pahalı olmayan ve seri
olarak tümör izlenmesine olanak
sağlayan,
intrakranial,
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biyoluminens
fare
modeli
geliştirilmiştir [15]. Bu intrakranial
fare modeli ile belirli zaman
sürelerinde tekrarlanabilen tümör
büyüme ölçümleri yapmak, tedavi
modellerinin preklinik çalışmalarını
tasarlamak olanaklı olmaktadır [9,
11]. Meningiomlarda GMTFM olarak
Cre-rekombinaz teknolojisi ile özel
olarak araknoid kep hücrelerindeki
NF2 geninin inaktivasyonu ile
farelerin
%30’unda
intrakranial

meningotelyal
hiperplazi
ve
meningiom geliştirilebilmektedir [7].
Gerek insan xenograft meningiom
hücrelerinin
ortotopik
implantasyonuna, gerekse de özel
meningiom
oluşturan
genlerin
inaktivasyonu ile geliştirilen fare
modellerinde yaygın olarak kullanılan
hücre
serileri
TABLO
3’te
sunulmaktadır [9].

TABLO 41-3
Xenograft Meningiom Fare Modellerinde en sık kullanılan meningiom hücre serileri
[9]
Hücre serisi
adı
Ben-Men-1
IOMM-Lee
F5
KT21
CH157

Kaynak

İmmortalizasyon

Genetik

Meningotelyel meningiom (DI)
Anaplastik intraossöz meningiom (DIII)
Anaplastik Meningiom (DIII)
Anaplastik meningiom (DIII)
Anaplastik meningiom (?)

hTERT
-

-22q
-22q
-22q
-
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Sonsöz ve özet
Deneysel beyin tümör modellerinin
tümörün
oluşumu,
gelişimi
ve
metabolizmasını anlamada ve yeni
tedavi yöntemleri geliştirmemizde önemli
rolleri olmaktadır. Öyleki en son ABD
FDA onayı, fare ve tavşanlarda in vitro
ve in vivo gözlemlere de dayandırılarak
2015 yılında yeni tanımlanmış GBM
tedavisinde kullanılmak üzere Tümör
Tedavi Alanları (TTA) elektriksel tedavi
modalitesine verilmiştir [8].
Özellikle diffüz gliomların infiltratif
özellikleri,
heterogenesiteleri,
IDH
mutasyonları, KBB problemleri ideal
deneysel tümör modeli geliştirilmesinde
hala en önemli sorunlardır. Kaldı ki
immünoterapi testi uygulanacak uygun
bir model arayışı hala sürmektedir.
Halen mevcut olan preklinik modeller
arasında seçim yaparken avantajları
yanı sıra dezavantajlarını da göz önüne
alarak en uygun deneysel modeli
seçmek durumundayız [5].
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NÖRO-ONKOLOJİDE
miRNA DÜNYASI
42. NÖRO-ONKOLOJİde miRNA
DÜNYASI
Victor Ambros
miRNA nedir?
Glioblastomda miRNA
Meningiomda miRNA
siRNA nedir?miRNA’dan farkı
nedir?
SonSöz ve Özet

İlk kez 1993 yılında, ABD’li bir bilim
insanı olan Victor Ambros mikro RNA
tanımını ortaya koyduğunda bu küçücük
parçanın bu denli multifonksiyonel
olabileceğini herhalde aklına bile
getirmemişti.

miRNA nedir?
Mikro RNA (kısaltma olarak miRNA)
kodlama yapmayan kısa, tek iplikli RNA
molekül parçacıklarıdır. Yaklaşık 22
nükleik asitten oluşurlar. Bitki, hayvan ve
bazı virüslerde bulunurlar. Genin
fonksiyon görmesinde, daha ilk adım
kopya sonrası düzenlenmesinde ve
RNA’nın sessiz kalması işlevlerinde rol
alır.
İlk kez Lee ve arkadaşları tarafından
Ambros
laboratuvarında
ortaya
konmuşlardır
ancak
terim
olarak
kullanımı 2001 yılından sonra olmuştur.
İsimlendirme miR’den sonra bir tire ile
bulunuş numarası şeklindedir. Örneğin

muhtemelen miR-124, miR-254’den
önce keşfedilmiş şekliyledir.
Sinir sisteminin gelişimi ve işlevinde
miRNA’ların düzenleyici bir rolü vardır.
Sinaptik gelişme, dendritogenez (miR124,
miR-132,
miR-134),
sinaps
formasyonu ve maturasyonu (miR-134 ,
miR-138) evrelerinde yer aldıkları
düşünülmektedir.
Glioblastomda miRNA
MiRNA bozukluğuna bağlı olduğu
saptanan ilk insan kanseri kronik
lenfositik lösemi olmuştur. Daha sonra
birçok kanser için miRNA bağlantısı
saptanmış ve genel anlamda “onkomir”
olarak adlandırılmışlardır.
Glioblastomların %29-66’sında MGMT
proteinini
yapan
MGMT
geninin
epigenetik
metilasyonundaki
bir
yetersizlik sonucu DNA hasar onarım
bozukluğu saptanmıştır. Bununla birlikte
glioblastomların
%28’inde
MGMT
proteini hasarlıdır fakat MGMT öncülü
metile
değildir. Metillenmiş
MGMT
destekleyicileri
olmayan
glioblastomalarda,
mikroRNA
miR181d'nin seviyesi, MGMT'nin protein
ekspresyonu ile ters ilişkilidir ve miR181d'nin doğrudan hedefi, MGMT
mRNA 3'UTR'nin (çevrilmemiş üç
MGMT mRNA bölgesi) olmasıdır.
Glioblastomların % 28'inde, miR181d'nin ekspresyonunun artması ve
DNA onarım enziminin MGMT'nin
ekspresyonunun azalması nedensel bir
faktör olabilir.
Onkogen olarak işlev görebildikleri gibi
miRNA’lar, çok ilginç olarak, süpresör
yani
tümör
baskılayıcı
etki
de
gösterebilirler. Tümör baskılayıcı genler
gibi davranan çeşitli miRNA'lar tespit
edilmiştir; Bazıları glioblastom diğerleri
de başka tümörlerde de rol oynar.
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Prensip olarak, tüm miRNA histon
metiltransferazı etkiliyor.
EZH2 (=Enhancer of zeste homolog 2 )
(Zeste homolog 2'nin (EZH2) arttırıcısı,
EZH2 geni tarafından kodlanan, histon
metilasyonuna
ve
nihayetinde
transkripsiyonel baskıya katılan histonlisin N-metiltransferaz enzimidir (EC
2.1.1.43), tümör baskılayıcıları olarak
düşünülebilir. Nitekim, uzun süreli EZH2
inhibisyonu GBM tümör ilerlemesiyle
sonuçlanırken
kısa
süreli
EZH2
inhibisyonu,
hayvan
modellerinde
sağkalımı iyileştirir.
Glioblastomda miR-128 ve miR-34a
tümör baskılayıcı olarak görev yapan iki
miRNA örneğidir. UYSGBM’de bir miR
paterni tanımlanmıştır.
Glioblastom hücre kültüründe miR-195
ekspresyonun
patogenezde
önemi
ortaya konmuş ve bir immünosüpressör
olan cyclosporinA ile bu ekspresyonun
baskılandığı
ve
TMZ’de
dirençli
hücrelerde bir alternatif tedavi seçeneği
olabileceği vurgulanmıştır.
TABLO
42.1
miRNA’lar
miRNA
miR-101
miR-138
miR-708
miR-128
miR-34a
miR-181d

Glioblastomda

etkili

Aksiyon
GBMde reseptör azalması EZH2
üzerinden
EZH2 üzerinden GBM oluşumunu
bloke eder
EZH2 üzerinden GBM hücrelerinin
proliferasyonunu inhibe eder
Tümör baskılayıcı etki
Tümör baskılayıcı etki
MGMTyi azaltıcı etki

aktivite belirlenmiş. 14q32 lokusunda
yerleşik miRNA’ların (miR379/656 ve
miR493/136 kümeleri) azalması hem
erişkin hem de pediatrik olgularda ortak
özelliktir.
Pediatrik ve erişkin yüksek dereceli
gliomlarda miR özellikleri Tablo 42.2de
verilmektedir.
Tablo 42.2
Erişkin ve pediatrik GBMlerde en sık
gözlenen miR bozuklukları
Hasta grubu
miRNA
Pediatrik
YDG

ve

Erişkin

Pediatrik
YDG

ve

Erişkin

Pediatrik YDG
H3F3A-mutant
pHGGs
H3F3A-wt pYDG
Pediatrik YDG
K27M
Mutasyonu ile birlikte

35 miRNAda azalma
Epigenetik olarak
düzenlenmiş: miR-101,
−130b, −224, −301b ve
-374c.

Medülloblastomda miRNA
Serebellar gelişimde rol oynayan hem
kirpi hem de notch yolaklarında etkisi
gösterilen
medülloblastom
patogenezinde yer alan miR listesi
TABLO 42.3de sıralanmıştır.
Tablo 42.3 Medulloblastomda disregüle
miRNAlar
miR

Pediatrik glioblastomda miRNA
Daha az çalışılmış olmasına karşın
pediatrik yüksek dereceli gliomlarda
miR17-92
kümesinde
bir
artış
saptanmış. Özellikle miR106b/25 ve miR
106α/363
kümelerinde
onkogenik

En sık artanlar: miR-10b,
miR-182, miR-21,
miR-155, miR-130b,
miR-106b, miR-542,
miR-503, miR-201,
miR-25 ve miR-320d
En sık artanlar:miR-7,
miR-124, miR-129, miR137 ve miR-203
miR-3613,
−3651,
−4429, −4521 ve −46685p.
62 miRNAda artış

miR17/92
miR199-5p
miR214

G Hedef
öz
le
m
↑
↑
↑

Prognoz

SHH yolak

Kötü

MYCN/ MYC Gli1
HES1 Notch yolak
ErbB2
SHH yolak
Gli1

SHH tipi
Kötü
Gli Tm
SHH tipi
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Yüksek risk alt
grup

TABLO 42.4 Meningiomda etkili anormal
miRNA’lar

CDK 6

Kötü

Etken genler
miR-29c 3p

DSÖ derece
D 1>2>3

Smo Gli 1

Kötü

miR-219 -5p

D 1>2>3

miR-190a

D 1<2<3

miR-200a
miR-145

? D 2-3
D 1>2;3

miR-9

↓

REST/NRSF

miR125a
miR124a
miR125b
miR324-5p
miR326
miR218
miR-31
miR153
miR106b

↓

t-Trk-C

↓
↓

↓

EGFR Bcl-2

↓

Tanımlanmamış

↑

p21

Invaziv
metastatik
Kötü

ve

Kötü
dezmoplastik

Meningiomda miRNA
Meningiomda, histopatolojik dereceyle
artan
miRNA-21
ekspresyonunda
anlamlı bir artış olurken, histopatolojik
dereceyle
artan
miRNA-107
ekspresyonunda belirgin bir azalma
saptanmış. miRNA-137 ve miRNA-29b
ekspresyonu, histopatolojik dereceye
göre anlamlı farklılık göstermediği
bildirilmiştir (Tablo 42.4).
MiR-29c-3p ve miR-219-5p'nin aşağı
regülasyonunun, meningiomanın ileri
klinik
evreleri
ile
ilişkili
olduğu
bulunmuştur.
Kaplan-Meier
analizi,
yüksek miR-190a ekspresyonunun ve
düşük miR-29c-3p ve miR-219-5p
ekspresyonunun
meningioma
hastalarında daha yüksek nüks oranları
ile korele olduğunu göstermiştir. Bir
başka çalışmada miR-145, iyi huylu
meningiomlara
kıyasla
anaplastik
tümörlerde
anlamlı
olarak
az
görünmüştür.

Olası etkiler
İleri klinik evreyle
birlikte
İleri klinik evreyle
birlikte
İleri klinik evreyle
birlikte
Tümör süpresyonu
Antiproliferatif ve
antimigrator etki

Diğer kanser türlerinde miRNA
Ağıziçi yassı hücreli kanserde p53
mutasyonu ile arka kök ganglionundaki
adrenerjik nöronların nöritogenezisi
arttırdığı saptanarak, aksonogenezi
kontrol eden miR-34a ve miR-141
antagonistleri transfer edilerek tümör
büyümesi
kontrol
altına
alınmış.
Kimyasal olarak bloke edilmemiş bir sinir
aktivitesinin
azaltılması
ile
tümör
kontrolü
sağlanmış.
Tümör
mikroçevresinde sinir ve nöronların da
kanseri geliştirmede payı var.
siRNA nedir?miRNA’dan farkı nedir?
Küçük
karışan
(small interfering)
Ribonükleik Asit anlamına gelen siRNA,
çift sarmallı RNA moleküllerinin bir
sınıfıdır. Bazen kısa girişim yapan RNA
veya susturma RNA’sı olarak bilinir.
Tam olarak siRNA'nın ne olduğuna
dalmadan
önce,
miRNA
ile
karıştırılmaması için, RNA'ların işlevini
bilmek önemlidir.
Bazen kısa girişimci RNA veya
susturucu RNA olarak bilinen küçük
enterferansçı RNA (siRNA), miRNA'ya
benzer ve RNA enterferansı (RNAi) yolu
içinde çalışan, çift sarmallı RNA
moleküllerinin, uzunluğu 20-25 baz
çiftidir.
siRNA,
karşılık
gelen
mRNA'larının nükleotit sekanslarına
74

NÖRO-ONKOLOJI-3

dayanan spesifik proteinlerin üretimini
önler.
SiRNA'lar ve miRNA'lar arasındaki en
büyük fark, birincisinin sadece bir mRNA
hedefi ile oldukça spesifik olmasıdır,
ikincisi ise çoklu hedeflere sahiptir.
Sonsöz ve özet
MikroRNA'lar
(miRNA),
mRNA'daki
tamamlayıcı dizilere bağlanarak gen
ekspresyonunu
düzenleyen
ve
proteinlere çevirisini susturan gen
ekspresyonunu düzenleyen yaklaşık 22
bp'lik bir ncRNA (noncodingRNA)
sınıfıdır. MikroRNA'lar transkripsiyonu
mutasyonel olmayan mekanizmalar
yoluyla tersine çevirir; buna göre,
epigenetik
efektörler
olarak
düşünülebilir.
MikroRNA'lar, çoklu hedeflere sahip
olan adeta şarkı söyleyen epigenetik
düzenleyici
moleküllerdir.
Hücre
fizyolojisi ve patolojisi üzerinde derin bir
etkileri vardır. MikroRNA'lar, genetik
bilginin koordinat transkripsiyonunu ince
ayar yapan “epigenetik orkestra” nın
oyuncularıdır. MiRNA'nın uyguladığı
kontrolün
olağanüstü
kompleks
olduğu, aslında bir tek miRNA'nın birçok
geni bağlayabildiği ve her genin bir çok
miRNA tarafından son derece karmaşık
direkt ya da dolaylı düzenleyici devre
içinde tanınabileceği açıktır. Açıkçası,
bu ağ çalışmasına hakim olmak hücre
davranışı üzerinde çarpıcı etkilere sahip
olabilir. Bu nedenle miRNA ve genom
arasındaki karmaşık etki ve etkileşimler
hakkındaki bilgilerimiz hala eksik
olmasına rağmen, miRNA ve genom
arasındaki potansiyel etkilerinin hala
hastalar için tanı ve prognoz üzerindeki
olası
etkileri
şaşırtıcı
değildir.
Kişiselleştirilmiş tedaviler için çoğu kez

bu durum öngörülüyordu. Bununla
birlikte, şu ana kadar miRNA'da edinilen
etkileyici
temel
bilgileri
klinik
uygulamaya aktarmak için, acilen ele
alınması gereken birkaç konu var.
Teslim ve hedefleme tekniklerinin yanı
sıra, asıl sorun, miRNA'yı daha fazla tek
miRNA-hedef
etkileşimi
düzeyinde
etkilediğini, ancak miRNA ile karşıt
fonksiyonların hedef genleri arasındaki
dengeyi tam anlamıyla ortaya çıkarmak
için “bütüncül” bir yaklaşım kullandığını
kanıtlamak gerekir. Bunun, yakın
gelecekteki bilim insanları için oldukça
zorlu ama heyecan verici bir görev
olacağı açıktır.
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“If you have planted a thistle, do not
expect jasmin to sprout”
Eğer bir devedikeni diktiyseniz,
yaseminin tomurcuklanmasını
beklemeyiniz.
Saadi Shirazi

1210-1292, Gülistan
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DENDRİTİK
HÜCRELER VE
İMMUNOTERAPİ
43. DENDRİTİK
HÜCRELER
İMMÜNOTERAPİ

ve

Dendritik hücreler
İnsan dendritik hücrelerinin in vitro
üretilmesi ve diferansiyasyonu
Dendritik hücrelerin tümör spesifik
peptidlerle sensitizasyonu
Nöroonkolojide dendritik hücreler

SSS immünoterapisi
SonSöz ve Özet

Dendritik hücreler (DH) kemik iliğinden
farklılaşmış
bir
hücre
ailesidir.
Neredeyse tüm dokularda bulunur ve
antijen sunan bir hücre ağı oluşturur.
Yüzeyden projekte eden dendrit olarak
adlandırılan birçok uzun örümceksi
sitoplazmik uzantıları vardır. Dendritler
ve diğer özellikleri bu hücre ailesinin
antijen prezentasyonunda ve T hücre
aktivasyonunda etkili olmasını sağlar.
Uyarılmamış T hücrelerini en etkili
şekilde aktive eden hücre grubudur.
Deri
immün
cevap
için
önemli
bölgelerden
biridir.
Epidermiste
yerleşmiş antijen sunan hücrelere
Langerhans
hücreleri
(LH)
denmektedir.
LH
tüm
epidermal
hücrelerin %5ini oluşturur. Bakteryel ya
da viral patojenlere bağlı lokal
inflamasyonda salgılanan faktörler (IL-2
ve IL-6 ) LH leri aktive eder ve LHler kan
yoluyla sekonder lenf nodlarına giderler.
Burada parmaksı çıkıntılar gösteren tam
diferansiye olmuş formlarına – interdigitating dendritic cells – dönüşerek
T hücre bölgelerine (parakortekse)
yerleşirler ve T hücrelerini antijene özgül
olarak aktive ederler. Özet olarak

DHlerin görevi enfeksiyon bölgesinden
antijenleri sekonder lenf nodlarına
taşımak ve burada planlı bir şekilde bu
antijen ve toksinlere karşı özgül immün
yanıt oluşmasını sağlamaktır. Bu şekilde
T
hücrelerinin
antijenle
teması
kolaylaşır. Çünkü aktive olmamış T
hücreleri 24 saatlik periyotlarda periferal
lenf sisteminde birkaç kez dolaşır. DH
ler tarafından aktive edildikten sonra
dolaşım paternlerini
değiştirerek
enfeksiyon lokalizasyonunda efektör
hücreler haline gelirler. Sitotoksik T
hücreleri enfekte olmuş hücreleri ve
tümör hücrelerini parçalarken yardımcı
T hücrelerinden (T helper, Th) Th1
makrofajların fagositik ve bakterisidal
aktivitelerini
uyararak
enflamatuvar
mediatörlerin
salgılanmasını
ve
intraselüler patojenlerin eradikasyonunu
sağlar; Th2 de humoral immün cevabı
destekleyerek
antikor üreten B
hücrelerini aktive eder.
Antijen
sunan
hücreler
(antigen
presenting cells-APC-) antijene özgül T
hücrelerini aktive etmekte çok önemlidir.
Çünkü T hücreleri kendi başlarına
antijen tanıyamazlar. Antijenin APC ler
tarafından işlenip sunulması gerekir.
Spesifik antijen APC ler tarafından
küçük peptitlere ayrılırlar ve bu peptidler
major histocompatibility complex class-I
(MHC-I) e bağlanırlar. Daha sonra MHCI APCnin dış hücre membranına çıkar.
Ancak o zaman T hücreleri MHC-I
molekülü ve antijen peptidi kompleksini
tanır. Bu, latent T hücresini aktive eder.
Vücudun periferinde bulunan Lagerhans
hücreleri (LH) antijen tanıma ve onu
işlemekte ustadırlar ama latent T
hücrelerini
aktive
etmede
yetersizdirler. Sekonder lenf nodlarına
gelip interdigitating dendritic cell (IDC)
formuna mature olduktan sonra antijen
tanıma ve işleme özelliklerini kaybedip
LH evresindeyken içine almış olduğu
antijeni en iyi şekilde T hücresine tanıtıp
onu aktive edecek potansiyeli kazanır.
DH lerin latent T hücrelerini aktive etme
potansiyelleri kanser gibi durumlarda
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immunoterapide
kullanılabilir.
Bu
durumda DH ler tümöre özgül antijenler
tarafından sensitize edilerek sensitize
edilmiş DH ler kanser hastasına infüze
edilir (selüler aşı olarak) ve T hücreleri
özgül olarak aktive edilir. Bu şekilde
tümör
hücreleri
ve
kronik
viral
enfeksiyonlar ( örn. HCV, persistan
serviks displazilerinde görülen HPV
infeksiyonu, HIV ) elimine edilebilir.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda,
HIV-1 enfeksiyonlu terminal evre
hastalarda HIV-1 ile sensitize edilmiş
DH ler güçlü CD8+ T lenfosit cevabı
sağlamışlardır. Bu cevabın gamma
interferon ve IL-2 uygulamasıyla arttığı
bildirilmiştir.(1)
İNSAN
DHLERİNİN
IN
VITRO
ÜRETİLMESİ VE DİFERANSİASYONU
DH lerin izole edilmesi zordur ve LH ve
IDC evrelerinde mitoz özelliklerini
kaybetmişlerdir.
Bu yüzden
izole
edilseler
bile
replike
olmaları
imkansızdır.
Araştırmalar
sonunda
omnipotent
periferik
kan
kök
hücrelerinden (CD34+ hücreler) veya
periferik
kan
progenitor
(öncü)
hücrelerinden kültür ortamına GM- CSF,
IL-4,
TNF-a
diğer
sitokinler
(2,3,4,5,6,7,8) ekleyerek çok miktarda
DH elde edilebilmiştir.
DHLERİN
TÜMÖR
SPESİFİK
PEPTİDLERLE SENSİTİZASYONU
Antijen DH içine DNA olarak sokulabilir.
Böylece
DH
içinde
antijenin
transkripsiyonu
ve
translasyonu
gerçekleşir ve bu yabancı protein hücre
metabolizması tarafından parçalanarak
MHC molekülüne bağlanır ve hücre
membranında eksprese edilir. Bu yolla
CD8+ T hücreleri aktive olur. CD8+ T
hücreleri özellikle tümör hücrelerine
karşı oluşturulan immün cevapta
önemlidirler.
Patojenlerin ve tümöre özgül antijenlerin
lizatları da DH leri sensitize etmek için

kullanılabilir. Fakat bu şekilde sunulan
antijenler genelde sitoplazmada değil;
endozomlarda
metabolize
olurlar.
Dolayısıyla metabolize olan peptidler
MHC-II ye bağlanırlar ve CD4+ T
hücrelerini
aktive ederler. Bu olay
enfeksiyöz ajanlara karşı geliştirilen
immünitede ve immünizasyona cevap
vermeyenlerde etkilidir.
Tümör immünoterapisinde asıl hedef
sitotoksik
T
hücre
aktivasyonu
olduğundan DHleri protein ve lizatlarla
inkübe ederek sensitize etmek optimal
değildir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar ekstra
selüler proteinler ve heat shock
proteinlerinin de sitotoksik T hücre
yanıtını arttırmada rol oynadığını
göstermiştir.
Çeşitli
çalışmalarda,
hayvan
modellerinde
tümör
antijenleriyle
sensitize edilmiş dendritik hücrelerin
(DH) tümör regresyonuna yol açtığı
gösterilmiştir.
Dr. W. Gorter başkanlığında yürütülen
Köln modelinde hasta 1. Gün 50 ml kan
verir. Kandan monositler izole edilir ve
kültür ortamına ekilir. 6. günün sonunda
monositlerden dendritik hücreler elde
edilir. Hastanın tümör hücrelerinden elde
edilen özgül antijenler DH lere sunulur.
7. Gün sensitize edilen bu DH ler
hastaya infüze edilir ( aşılama ).
Hastaların dendritik hücrelerle en az 6
kez aşılanması ve iki aşılama arasında 4
hafta olması önerilmektedir.
Tümörisidal aşı fikri 1909da Coley’in
inop sarkomları bakteryel toksinlerle
tedavi etmeye çalışmasına
kadar
uzanır. Fakat asıl Zinkernagel, Van Pel,
ve Boon tarafından CD8+ T hücrelerinin
MHC-I aracılığıyla tümör hücrelerini
öldürdüğünü göstermesi bu alanda öncü
çalışmadır. DHler 1973te Steinman and
Chon tarafından ilk kez fare dalağında
gösterilmiştir
(9,
10).
1980lerin
ortalarında DHlerin LHler aynı hücre
ailesine ait oldukları farkedildi.
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DHler çok miktarda MHC-I ve II içerir.
1990da Freudenthal ve Steinman
DHlerin aynı zamanda çok miktarda
immun sistemi modüle eden protein (
CD80, CD86, CD40) ve iki adhezin
(ICAM-I(CD54)
ve
LFA3(CD58))
içerdiğini gösterdi. DH aynı zamanda
interferon üreten hücreleri aktive eden
IL-12 de üretmektedir.(11)
İlk DH immunoterapi deneyleri periferik
kandaki DHler izole edilerek yapılıyordu.
Fakat DHler periferik kanda <%5
olduğundan büyük zorluklar çıkıyordu.
1990da Markowics et al GM-CSF nin
dendritik hücrelerin ömrünü 6 haftaya
kadar
uzatmakla
kalmayıp
DH
diferansiasyonunu da sağladığını ortaya
koydu. (12)
1994te Mehta-Damani et al (13) in vitro
antijene özgül CD8+ sitotoksik T lenfosit
(STL) üretmeyi başardı. 1995te de aynı
grup in vitro antijene özgül CD4+ T
lenfosit üretmeyi başardı.
1996da , Hsu et al (14) antijenle
sensitize edilmiş dendritik hücrelerle ilk
klinik
çalışmayı
gerçekleştirdi.
Çalışmada tümör spesifik idiotype
protein e sensitize edilmiş DH lerin B
hücreli lenfomada etkinliği araştırıldı.
Hsu et al(14)in çalışmasının başarılı
olması üzerine Timmerman et al [15]
aynı teknikle daha büyük bir hasta
popülasyonu üzerinde non Hodgkin B
hücreli lenfomayı çalıştı. 3 adet aylık iv
DH infüzyonundan sonra hastalara 2-6
ay içinde 4. aşılama yapıldı. Sonuç
idyotip proteinine sensitize edilmiş DH
aşılamasının T hücreli ve hümoral
immüniteyi arttırdığı ve tam tümör
regresyonunu sağladığı yönündeydi.
DH aşılamasının geliştirilmesi ve
optimizasyonunda halen bazı güçlükler
bulunmaktadır. Şu anda kullanılan
izolasyon ve sensitizasyon yöntemleri
çok pahalı ve zor. Ayrıca DH
aktivasyonu şu anda yapılan gibi in vitro
değil in vivo olmalıdır. Ayrıca hala etkili
immün yanıt oluşturmak için kaç tane
aktive olmuş ve diferansiye olmuş DH
gerektiği
bilinmemektedir.
Hayvan

modellerinde ve klinik çalışmalarda aşı
başına
100,00-100,000,000
DH
kullanılmıştır. Gereken DH sayısı 100ml
periferik kandan izole edilen ve ekilen
monositlerin kalitesine göre değişebilir.
Köln Modelinde dendritik hücreler
hastanın kendi monositlerinden üretiliyor
ve tümörün yeri, cinsi ve diğer
özelliklerine göre aşılama intrakütan,
intranodüler
(lenf
nodu
içine),
intratümöral, intratekal veya intravenöz
olabiliyor.
Lökoferez ile çok daha fazla monosit
izole edilerek çok daha fazla DH elde
edilebilir.
Tanaka et al (16) hayvan modelinde
düşük doz cisplatin+ 5-FU ( florourasil)
kemoterapisi sonrası intratümöral DH
aşılamasının in vivo antitümör etkisini
araştırdı. Bu tedavi kombinasyonu ile
MC38 (fare adenokarsinomu) tamamen
regrese oldu.
Stift et al (17), pankreatik kanserli tek
hastayla yaptığı çalışmasında allogeneik
lizatlarla otolog dendritik hücreleri
sensitize etti. Pankreatik kanserde tümör
peptitlerinin olmaması antijen olarak
allogeneik
tümör
kullanma
fikrini
güçlendirmektedir. Evre 4 pankreas CA
hastalarına 3 hafta arayla 1-2*10 otolog
monositten elde edilmiş DH aşısı
inguinal lenf nodlarına uygulandı. İlk 10
aşıdaki DH ler cerrahi eksplorasyon
sırasında elde edilen tümör hücrelerinin
lizatlarıydı. Otolog lizatlar bittiği zaman
dendritik
hücreler
tümör
hücre
kökeninden lizatlarla sensitize edildi.
Hem otolog hem de allogeneik tümör
lizatına gelişen gecikmiş tip immün
reaksiyon değerlendirildi. Her ikisine de
yeterli ölçüde immün yanıt vardı. Ve
toksisite veya otoimmünite gelişmedi.
Dolayısıyla allogeneik lizatlar da toksik
olmaması ve anti tümör cevap
uyandırması nedeniyle immunoterapide
yer alabilir. (18)
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Şekil 43.1 Metine bakınız (19).
Radyasyon, immünoterapi ve
antianjiojenik ajanların kombine
tedavisinde kan akımının düzenlenmesi,
tümör-içi basıncın azaltılması, tümör

bölgesinde T hücre etkisi ile apopitoz,
sitokin salınımı gösteren şema (Şekil
43.1.) şu an için düşünülen tedavi
modalitesinin özünü oluşturur (19,20).
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“Be not afraid of greatness; some are
born great, some achieve greatness
and others have greatness thrust
upon them.”
Büyüklükten korkmayın; bazıları büyük
doğar, bazıları büyüklüğe ulaşır,
diğerleri ise hakettiklerine inanırlar.
William Shakespeare 1564-1616 ,
Twelfth Night
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MENİNGİOMLARIN
BİYOLOJİSİ
44.
biyolojisi

Meningiomların

Meningiomlar
Meningiomlarda
atipik
sinyalleme yolakları
Meningiomda VEGF betimlemesi
Meningiomda invazyon
Nörofibromatozis
Meningioangiomatozis
Nörobibromatozis tipleri
Shwannomatozis

Meningiomlar erişkinlerde ikinci
sıklıkla görülen beyin tümörleridir. Bu
bölümde meningiomların biyolojik
yapısı ve genetik değişimleri güncel
olarak değerlendirildi. Atipik
sinyalleme yolakları, moleküler
biyolojisi, cerrahı ilgilendiren oranda
tedaviye yönelik bilgiler ışığında
irdelendi.
Meningiomas are the second most
common adult brain tumor. In this
chapter, the current understanding of
meningiomas in terms of their
genetic alterations and unique biological
characteristics are described. Aberrant
signaling pathways, molecular biology,
and issues related to current therapeutic
strategies for managing these lesions
are discussed from a neurosurgeons’
point of view.

değerlendirildi.
Atipik
sinyalleme
yolakları, moleküler biyolojisi, cerrahı
ilgilendiren oranda tedaviye yönelik
bilgiler ışığında irdelendi.
Meningiomlar klasik olarak, erişkinlerde
ikinci sıklıkla görülen beyin tümörleridir.
Primer
beyin
tümörleri
arasında
gliomlardan sonra %25 oranında olmak
üzere kadınlarda [2:1] ve genellikle 5060 yaşlar arasında görülür (4). Çocukluk
çağında oldukça enderdir ve tüm
pediatrik yaş grubu tümörlerinin ancak
%2’sini oluşturur. Öte yandan son
yıllarda yapılan istatistiklerde görülme
sıklığında gliomları geçerek ilk sırayı
almaktadırlar (%35). Spinal bölge
tümörleri arasında da schwannomlardan
sonra ikinci sırayı alır (11). Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) sınıflandırmasına göre
selim (yaklaşık %75, derece-I), atipik
(%20;derece-II)
ve
kötü
huylu
(%5;derece-III)
olarak
patolojik
değerlendirmeleri yapılır. Bu tümörler
araknoidin kep hücrelerinden köken alır
(1). Bu özel meningotelyal hücreler
araknoid villusları içinde yaygın halde
bulundukları gibi kraniospinal araknoidin
tüm aralıklarında da yer alır. Meningiom
oluşumunun erken evresindeki tüm
olaylar bu hücre içinde gelişir. Son
yıllarda laboratuvar çalışmaları bu kep
hücresi icersindeki hatalı uyarı yolakları
ile kötü huya yönlenme üzerinde
yoğunlaştı (Şekil 44-1) (18).

Meningiomlar erişkinlerde ikinci sıklıkla
görülen beyin tümörleridir. Bu bölümde
meningiomların biyolojik yapısı ve
genetik değişimleri güncel olarak
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Şekil 44-1: Meningiomlarda atipik
sinyalleme yolakları.
(Üst solda) Araknoid kep
hücreleri (artı işareti), araknoid villuslar
icersinde, meningiomların geliştiği
hücreler olarak yer alırlar. (Alt solda)
Kontrastlı T1-ağırlıklı koronal kesitli
MR tetkikinde parasagital yerleşimli
bir meningiom örneği ile kare içinde
meningotelyomatöz alt tipli derece I
histolojik resminde lobüller (yıldız), ince
fibröz septumlar ile ayrılmış (artı işareti)
ve intranüklear halo görünümü (ok
işareti). Histolojik resimler
hematoksileneozin X20. mTORC1 (memeli
rapamisin kompleks hedefi 1); JNK (c-JunNH2 kinaz);MAPK (mitogen aktiveli protein
kinaz);

Meningiomlarda
rol
alan
atipik
sinyalleme yolakları Tablo 44-1’de ve
aynı zamanda 39-2’de özetlenmektedir.
Hatalı sinyalleme yolakları arasında
meningiomlarda tümör oluşmasında en
çok kanıta sahip olunan bilgi kromozom
22q kaybı ile NF2 gen inaktivasyonudur.
NF2 geni merlin proteinini kodlar. Bu
protein 4.1 protein ailesinin bir parçası
olarak tümör süpressor görevindedir.
Tabloda belirtilen atipik sinyalleme
yolaklarına yönelik inhibisyon deneysel
tedavi yöntemleri laboratuvar ortamında
olumlu
fenomen
yansımaları
göstermelerine
karşılık
insan
meningiomlarında
tedaviye
yönelik
geçerli, yaygın klinik kanıt bugüne değin
henüz elde edilememişir.
Meningiomların kadınlarda daha fazla
sorun yaratması seks hormonları
hipotezini ayrıntıları ile çalışma olanağı
doğurmuş olmasına karşın maalesef
hala çok iyi anlaşılamamış ve bir tedavi
hedefi olarak da klinikte düş kırıklığına
uğratıcı olmuştur.
Tanı ya da tedavi nedenleri ile ve
özellikle çocukluk, ergenlik

ve erken adolesans dönemlerinde
uygulanan radyasyon sonrası santral
sinir sistemi içersinde en sık görülen
tümör meningiomdur (16). Bunlar
spontan meningiomlardan fokal alopesi
ya da saçlı deride atrofi gibi klinik
özellikleri ile ayrılabilir.
Meningiomlar
cerrah
gözü
ile
peritümöral ödem ve vaskülariteleri ile
dikkat çekerler. Vasküler endotelyal
büyüme faktörü (VEGF), peritümöral
ödem ve yeni damar oluşumu ile
ilişkilidir (Şekil 44-2).

Şekil 44-2: Meningiomda vasküler
endotelyal büyüme faktör (VEGF)’un
betimlemesi.
(Alt soldaki resim) Aksiyel T2-ağırlıklı MR
tetkikinde frontal loblarda hiperintensite
şeklinde görülen ve parasagital bir
meningiomun neden olduğu serebral
ödem. (Alt sağdaki resim) Orta-arteriyel
fazdaki bir angiogramda yandan
görünümde ekstrakranial arterlerden
beslenen bir konveksite meningiom
örneği. Aşırı vaskülaritenin neden olduğu
örneklerde VEGF-A (vasküler endotelyal
büyüme faktörü-alfa) ve VEGFR-2
(vasküler endotelyal büyüme faktörü
reseptörü-2) (18).

İnsan meningiomları üzerinde yapılan
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çalışmalarda VEGF-A için tümör içinde
sadece
VEGFR-1
ve
VEGFR-2
reseptörleri
saptanmıştır.
VEGF
immünohistokimyasal
olarak
meningiomların %84’ünde pozitiftir (18).
Meningiomları büyük çoğunluğu cerrahi
olarak güvenli bir şekilde çıkarıldıkları
halde tümörün beyin içersine invazyonu,
nüks oranları gibi biyolojik özellikleri
hastanın sonucuna hala etkili olan
faktörlerdir. Meningiom gelişimi ve
büyümesi ile ilgili olarak biyolojisi
açısıdan en fazla çalışılan konular
özellikle kromozomal anomaliler olmak
üzere sitogenetik üzerine yoğunlaşmıştır
(17).
Meningiomlardaki
sitogenetik
çalışmalar
tümör
oluşumu
ve
progresyonunda kompleks kromozomal
değişikliklerin varlığını ortaya koymuş ve
kromozom değişikliklerinin kompleksliği
ile tümör derecesi arasında yakın bir
ilişkinin varlığı bildirilmiştir. Ozaki ve
ark., ortalama kromozom değişiklikleri
sayısını anaplastik tipte benign ve
atipiklere göre anlamlı derecede yüksek
olarak bildirmişlerdir (15). Kromozom
değişikliklerinin artması meningiomların
agresifliği ve progresyonu ile birliktelik
göstermektedir
(Şekil
3).
Tümör
genetiğinin araştırılmaya başlandığı
yıllarda kromozom 22q(-) 12.2-q ter
bölgesi (%60’ında) “merlin” (moesin,ezrin-, radixin- benzeri) anti-onkogen
geni yitimi ya da inaktivasyonu,
1,3,8,12,14,Y
kromozomlarında
değişiklik (%15 oranında) saptanmıştır
(6).

Kromozom 22q12’de myoglobin ile c-sis
protoonkogen arasıda yer alan ve
“merlin” ya da “schwannomin” olarak
adlandırılan
lokusun
kaybının
meningioma yol açtığı artık bilinmektedir
(22).
Bu
anomaliye
ek
olarak
1p,6q,9p,10,14q ve 18q de kayıplar,
1q,9q,12q,17q ve 20q de kazanımlar
tümörün
derece
yükseltip
atipik
meningioma dönüşümü ile sonuçlanır
(2)(10)(11)(14)(21). Etkisi gösterilen
onkogenler NF2, CDKN2A, CDNK2B ve
p14
ARF’dir
(3).
Anaplastik
meningiomlarda 17q23 kromozomunda
S6 kinaz gen bölgesi giderek önem
kazanmaktadır (10). Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) Derece III yani anaplastik
meningiomlarda 6q,9q,10 ve 14q
kayıpları ile 17q kazanıları ve telomerik
ve sentromerik instabilite ile birlikte
kromozomal anomaliler bildirilmişir (19).
Yineleyen
1:19
q21;q13.3
translokasyonları
görülür.
İnvaziv
meningiomlarda E-cadherin (CDH1)
süpressör geni ile çekirdekte yerleşik
beta-catenin etkileşim oranları ve bu
sistemde düzenleyici rol biçilen mikroRNA-200a (miRNA200a) moleküler
seviyesinin etkili olduğu bildirilmektedir
(Şekil 44.3)(Şekil 44.4-5-6)( 10).
Meningiomlarda çok sayıda histolojik alttiplerin oluşu ancak birkaçının D1
dışında değerlendirildiği düşünülürse
invaginasyon, rekürrens ve malignite
tahmininde son yıllarda p62 ve ubiquitin
sisteminin de sorgulanması gerektiği ile
ilgili çalışmalar söz konusudur (5)(8).

Tablo 44-I: Meningiomlarda Atipik Sinyalleme Yolakları ve Kromozom 22
Yolak

Not

İşlev / Çalışmalar

Merlin

Kromozom 22q

Kontakt inhibisyon?

Protein 4,1B (DAL-1)

Kromozom 18p

Sitoiskeletsel protein

Membrana bağlı 4.1 aile
proteinleri Sitoiskeletsel proteinler

Sitoiskeletsel proteinler
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Anormal angiogenik yolaklar
VEGF

Peritümöral ödem ile birliktelik

Angiogenik

Endotelinler

Kapillerde lokalize proteinler

Angiogenik

Embriyogenez ve erişkin

Hedgehog transmembran

homeostatik işlevler

reseptöründe mutasyon

Anormal sinyal dönüştürücü
yolakları
“Hedgehog”
(Kirpi)

PTCH hastaları meningiom
yönünde etkiler
MAPK

Hücre dışı uyarı (örneğin

MAPK’nin fosforilasyonu, yüksek

mitogenler) ile

dereceli meningiomlarda ve

aktive olan hücre içi

rekürrenslerde azalır.

serin/threonine-özgü
protein kinazlar
PI3K/Akt

Hücre içi sinyal dönüştürücüler

PI3K aktivasyonu hastalığın

ailesindendir

başında kliniği kötü olanlar ve
beyin invazyonu ile birliktedir

“Notch”

” Notch” yolağı meningiomun

Meningiomda “notch”

(Çentik)

tümörogenezisine karışabilir

reseptörlerin aktivasyonu
kromozomal bütünlükte
bozulmaya yol açar

Büyüme faktörleri ve
sitokinler
PDGF-β

Her iki PI3K ve MAPK olakları ile

in vitro meningiom gelişiminde

TGF-β

SDF-1

PDGF’nin in vitro meningiom
hücre büyümesine suramin ve

güçlü mitogendir.

trapidil bloğu

Apopitotik işevi SMAD sinyal

Meningiom proliferasyonunda

yolağı ile olur

inhibe edici etkisi vardır

Tümör nekroz faktörü ve
interlokin-1 gibi yangısal uyarı
ile lökositleri aktive eder

BMP

BMP-4 ve BMPR meningiom
büyüme ve farklılaşmasında rol
alırlar
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Büyüme faktörleri ve atipik
kalsiyum sinyallemesi
Fosfolipaz C (PLC)

Hücre içi depo kalsiyumun

Kalsiyum kanal antagonistleri

boşalımını sağlayarak serbest

meningiom büyümesini bloke

sitosolik kalsiyumun artmasına

eder

yol açar
Y

Şekil 44.4-5-6

Glick RP, Gettleman R, Patel K, Lakshman R, Tsibris JC. Insulin and
insulin-like growth factor I in brain tumors: binding and in
vitroeffects. Neurosurgery 1989;24(6):791–797

Bi WL, Zhang M, Wu WW, Mei Y, Dunn IF. Meningioma Genomics:
Diagnostic, and Therapeutic Applications. Front Surg 2016; 3:40 doi
10.3389/fsurg.2016.00040
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Şekil 44-3: Meningiomda genetik
bozukluklar. Derece yükselmelerinde
eklenen kromozomal anomaliler. (Alttaki
resim)
normal beyin dokusuna invazyon
gösteren bir meningiom
örneği. H&Ex10. WHO (Dünya Sağlık
Örgütü); D (derece); (yitim); +(kazanım); hTERT (insan
telomeraz ters transkriptaz);
miRNA200a (mikro RNA200a); CDH1(cadherin1 yitimi) (10) (14).
Meningiomlar, Nörofibromatozis
ve
Meningioangiomatozis
Erkeklerde ve çocukluk yaşında
görülen tipleri genellikle anaplastik
karakterde hemangioperisitik ve
papiller tipte olmakta ve kistik
komponent oranı daha yüksek olarak
bulunmaktadır. Meningiomların 21
yaşın altında nörofibromatozis ile
(%25 oranlarına varan) yakın ilişkisi

söz konusudur. Meningiomlar NF2
hastalarının hemen hemen yarısında
başlıca eşlik eden tümörlerdir ve
sıklıkla da çoğuldur.
Meningioangiomatozis çok ender
görülen
plak-benzeri
serebral
hemisferleri kaplayan bir durumdur
ve NF2 ile birlikte olabilir. NF2de
görülen
meningiomlar
kafa
tabanından ender olarak köken
alırlar.
NF2de
görülen
meningiomların patolojileri (agresif
tipler olmak üzere) daha farklıdır.
Meningiomların
NF1
ve
schwannomatozisli
hastalarda
birlikte görülmesi çok enderdir.
Tablo 39-2 tüm NF tiplerini ve
meningiom
ile
olan
ilişkilerini
özetlemektedir (7) (13).
NF2 dışında meningiomların birlikte
görüldüğü
herediter
tümör
sendromları
arasında
Gorlin
sendromu, Cowden sendromu, LiFraumeni sendromu ve multipl
endokrin neoplazi tip 1 (MEN1)
sayılabilir (7).
Meningiomlarda
güncelleme

moleküler

Her
geçen
gün
moleküler
çalışmalarda inanılmaz bilgi birikimi
olmaktadır.
Meningiomlarla
ilgili
gerek
patolojileri,
gerekse
de
intrakraniyal yerleşimleri (konveksitekafa kaidesi / anterior fossa/orta hat)
açısından, genetik ve moleküler
açılardan başta olmak üzere klinik ve
radyolojik özelliklere varıncaya dek
pratik çıkarımlar yapabileceğimiz
gelişmeler kaydedilmektedir. Bu
gelişmeleri derlenmiş ve toplu halde
Tablo 44.2de bulabilirsiniz (9,20,23).
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TABLO 44.2 GÜNCELLENMİŞ BİLGİLERLE MENİNGİOM DÜNYASI ÖZETİ
Cins/Histoloji/Yerleşim
Kadın
Erkek
Erken Tümörigenez
Fibröz, transisyonel, psammomatöz
Meningotelyal, sekretuvar, mikrokistik
Sekretuvar
Meningotelyal, transisyonal
Berrak hücreli histoloji (familyal spinal)
Orta hat yerleşim
Ön kafa kaidesi
Falks serebri
Mikrokistik, sekretuvar, angiomatöz
Peritümöral beyin ödemi
Atipik
Anaplastik
Benign
Yüksek derece/ rekürrens
Yüksek derece/ progresyon
Yüksek Ki67 seviyesi

Özellik
KLF4, POLR2A mutasyonları
ELAVL4, NF-2
NF2, 4.1b protein
NF2
NF2-olmayan
NF2-olmayan, KLF4, TRAF7
AKT1E17K, SFRP1
SMARCE1
HH tümörler
NF2-olmayan
SMARCB1 (INI1)
Peritümöral beyin ödemi
Mast hücresi, HIF1, AQP4, AQP5, VEGF,
MMP9, IL-6, KLF4, Tenascin
1p, 6q, 9q, 10q, 14q, 17p, 18q alel yitimi,
Tenascin
6q, 9p, 10, 14q alel yitimi, Tenascin
NF-2-olmayan, kafa kaidesi
Erkek, PR, SSTR2A, FAS, BFAbP, COX-2,
osteopontin, AKT2, CD163
NY-ESO-1, TSLC-1, MEG3, NDRG2, NF2,
TERT
SMARCB1

aQP4: aquaporin 4, aQP5: aquaporin 5, bFabP: beyin yağsı asid bağlayıcı protein, COX-2:
siklooksigenaz 2, FAS: yağsı asid sentaz, HH: Hedgehog (kirpi), HIF-1: hipoksi oluşturan faktör 1, iL-6:
interleukin 6, MEG3: anneden gelen gen 3, MMP9: matris metalloproteinaz-9, NDRG2: N-Myc akış aşağı
regüle edilmiş gen 2, NF: nörofibromatozis, PR: progesteron reseptör, SFRP1: salgılanmış kabarık protein 1, SSTR2a:
somatostatin reseptör 2a, TERT: telomeraz ters transkriptaz, VEGF: vasküler endotelyal büyüme faktörü.

KAYNAKLAR
1. Al-Rodhan R, Laws E: The history of
intracranial meningiomas. In: Al-Mefty O (ed)
Meningiomas. New York: Raven Press,
1991:1–6
2. Bulsara KR, Al-Mefty O, Shrieve DC,
Angtuoco EJ: Meningiomas In. Textbook of
Neurooncology Ed. Berger MS & Prados MD.
Philadelphia: Elsevier-Saunders, 2005:335-345
3. Bostrom J, Meyer-Puttlitz B, Wolter M, et al:
Alterations of the tumor suppressor genes
CDKN2A (p16 (INK4a), p14 (ARF),
DKN2B (p15 (INK4b), and CDKN2C (p18
(INK4c) in atypical and anaplastic meningiomas.
Am J Pathol 2001;159:661-669

4. Claus EB, Bondy ML, Schildkraut JM,
Wiemels JL, Wrensch M, Black PM:
Epidemiology of intracranial meningioma
Neurosurgery 2005;57:1088-1095
5. Colakoğlu N, Demirtaş E, Oktar N, Yuntem N,
Islekel S,Ozdamar N: Secretory meningiomas J
Neurooncol 2003;62(3):233-241
6. Desai R, Bruce J: Meningiomas of the cranial
base. J Neurooncol 1994;20:255-279
7. Goutagny S, Kalamarides M: Meningiomas
and neurofibromatosis. J Neurooncol
2010;99:341-347
8. Karja V, Alafuzoff I: Protein p62 common in
invaginations in benign meningiomas: A possible
88

NÖRO-ONKOLOJI-3
predictor of malignancy. Clin Neuropathol
2006;25(1):37-43
9.Kilic T, Bayri Y, Ozduman K, et al. Tenascin in
meningioma: expression is correlated with
anaplasia, vascular endothelial growth factor
expression, and peritumoral edema but not with
tumor border shape. Neurosurgery 2002;51:18392
10. Mawrin C, Perry A: Pathological
classification and molecular genetics of
meningiomas. J Neurooncol 2010;99:379-391
11. Modha A, Gutin PH: Diagnosis and
treatment of atypical and malignant
meningiomas: A review. Neurosurgery
2005;57:538-550
12. Oktar N: Meningiomlar In. Nöroonkoloji-1
Kuramsal yaklaşım. İzmir: Açılım Yayıncılık,
1998:65-73
13. Oktar N: Nörinomlar ve nörofibromlar In.
Nöroonkoloji-1. Kuramsal yaklaşım Açılım
Yayıncılık, 1998:85-93
14. Oktar N: Atipik meningiomlar. Türkiye
Klinikleri J Surg Med Sci 2007;3(34):110-113
15. Ozaki S, Nishizaki T, Ito H, et al:
Comparative genomic hybridization analysis of
genetic alterations associated with malignant
progression of meningioma. J Neurooncol
1999;41:167-174
16. Rabin BM, Meyer JR, Berlin JW, Marymount
MH, Palka PS,Russell EJ: Radiation-induced
changes in the central nervous system and head
and neck. Radiographics 1996;16(5):1055–1072
17. Ragel BT, Jensen RL: Molecular genetics of
meningiomas. Neurosurg Focus 2005;19(5):E9
18. Ragel BT, Jensen RL: Aberrant signaling
pathways in meningiomas. J Neurooncol
2010;99:315-324
19. Sawyer JR, Husain M, Pravdenkova S, Krisht
A, Al-MeftyO: A role for telomeric and
centromeric instability in the progression of
chromosome aberrations in meningioma
patients. Cancer 2000;88(2):440-453

20. Shibuya M Pathology and Molecular
Genetics of Meningioma: Recent Advances
Neuro Med Chir (Tokyo) 2015; 55:14-27
21. Simon M, Bostrom JP, Hartmann C:
Molecular genetics of meningiomas: From basic
research to potential clinical applications.
Neurosurgery 2007;60:787-798
22. Wilson C: Meningiomas: Genetics,
malignancy, and the role of radiation in
induction and treatment. J Neurosurg 1994;81:
666-675
23. Youngblood MW, Duran D, Montejo JD, et
al. Correlations between genomic subgroup and
clinical features in a cohort of more than 3000
meningiomas. J Neurosurg 2019; doi:
10.3171/2019.8.JNS191266

"If a physician makes a wound and
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ten pieces of silver, but only five if
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is decleered that if a physician
treats a patient with a metal knife
for a severe wound and has caused
the man to die-his hands shall be
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Bir doktor bir yara yapar ve bir
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halktan biri ise beş veya köle ise
iki. Bununla birlikte, eğer bir
doktor metal bıçakla bir hastayı
ağır bir yara için tedavi ederse ve
adamın ölmesine neden olursa, o
zaman elleri kesilir.
Hammurabi MÖ 1810-1750
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KÖK HÜCRELER
45. KÖK HÜCRELER
Tanım tarihçesi
Normal doku kök hücreleri
Kanser kök hücreleri

Kök hücre çalışmalarının kısa tarihçe
özeti:

Embriyonik, erişkin ve kanser kök
hücreleri ile ilgili temel bilgiler, nöroonkolojik
bakış
açısıyla
özetlenecektir.
Kök hücre tanımının kısa tarihçesi
Aslında bugün dile getirilen erişkin
kök hücresini ilk gözlemliyen bir
Alman patolog olan Paul Langerhans
(1847-1888)’tır. Pankreas bezinde
insülin üreten Langerhans adacıkları
yanı sıra deride işlevini o zaman
bilemediği kök hücrelerinin ilk
tanımını yapıyor. İşin ilginç yanı bu
gözlemini daha Tıp öğrencisi iken
yapıp yayınlıyor (1868)
Yayını: Langerhans P. Uber die
nerven der menschlichen haut.
Archives of Pathological Anatomy
1868;44:325–37

Resim 45.1

Resim 45.1 2002 yılında bir patoloji
dergisi editoryel yazısından. Karısı ile
birlikte bir resmi var (a). Ortadaki
resimde 150 sene öncesi tekniklerle
mükemmel
görüntülenmiş
derideki
Langerhans hücresi görülüyor (b). En
sağdaki resim de şimdiki teknikle elde
edilen görüntü (c).
Bugünkü anlamda bilinçli tanımı ise
ancak 1960’lı yıllarda Kanada’lı
bilimadamları Ernest A. McCulloch
ve James E.Till tarafından yaptıkları
çalışmalarla, insan kök hücreleri
alanındaki
araştırmalara öncü
olmuşlardır.
Normal doku kök hücreleri
Kök hücreleri (1) kendi kendine
yenilenme, (2) prolifere olma ve (3)
çoklu hücre tiplerine farklılaşma
kapasiteleri olan özel hücrelerdir.
Bölünme ve farklılaşma özelliklerine
göre de kök hücreler 3 çeşittir:
totipotent, pluripotent ve multipotent.
Totipotent kök hücreye örnek
zigottur. Pluripotent hücre örneği
ise her üç embriyonik tabakayı
(ektoderm, mezoderm ve endoderm)
da oluşturabilecek özellikte olan
blastosistin iç kitle hücreleridir.
Multipotent kök hücre örneği olarak
da fetusta, kordon kanında ve
yetişkin vücudunda özellikle kemik
iliği
ve
yağda
bulunan
kök
hücreleridir. Beyindeki oranları en
düşüktür.
Bu
nedenle
beyin
hasarlarında bir kemik veya doku
gibi organ yenilenmesi olmaz, hasar
genellikle kalıcıdır ve ciddi sonuçlar
doğurur.
Doğum
sonrası,
beyindeki
multipotent
kök
hücreleri
subventriküler
alanda
(Sub
Ventriküler Zon=SVZ) yoğunlaşırlar.
Aynı zamanda erişkin hipokampusta
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progenitör
alırlar.

hücrelerle

birlikte

yer

Kanser kök hücreleri
Kanser kök hücreleri yeniden
çoğalabilme yeteneği olan ve
neoplastik
progenitör
hücrelere
dönüşebilme
potansiyelindeki
hücrelerdir. Kanser kök hücresinin
normal kök hücresinden geliştiği
söylenemez.
Kanser
dokusu
birçok
farklı
morfolojideki hücrelerden oluşan
heterogen bir özellik gösterir. Bunun
en iyi örneği glioblastomdur.
Hem glioblastom (GBM) hem de
medülloblastom sıçan modellerinde
CD133 (prominin 1) hücre yüzeyi
antigeni ile işaretli kök hücreleri
tümör formasyonu göstermişlerdir.
CD133+ kanser kök hücreleri güncel
tedavilere (ışın ve kemoterapiye)
dirençlidirler ve relapslardan sorumlu
tutulmaktadırlar (Resim 45.2)

yapabilirsek işte o zaman başarı
şansımızı da arttırmış oluruz.
Beyin tümörlerinde belirlenen başlıca
kanser kök hücre belirteçleri Tablo
45.1de sıralanmaktadır:
Tablo 45.1 Kanser kök hücre belirteçleri
CD133

Nestin

Musashi
Sox-2
CXCR4
OCT4
NANOG
cMyc
KLF4
Vimentin
A2B5
L1CAM
CD15
CD44
İntegrin α6
CD36

Resim 45.2
GBM
tedavisinde
başarısız
olmamızın ana sebeplerinden biri de
bu gerçektir. Kanser kök hücrelerini
önceden belirleyebilir ve onlara
yönelik
cerrahi,
ek
tedavi

Prominin
1;
ilk
saptanan
belirteç;
radyo-kemorezistansta;
gliomda, meningiomda
Intermediate filaman
sınıfVI;
prognostik
değeri var; gliomda,
meningiomda
RNA-binding protein
ailesinden; gliomda
SRY benzeri HMG
box; gliomda (GBM),
meningiomda
Kemokin
reseptör;
gliomda (GBM)
Rekürrens,
metastaz
meningiomda
Kendini
yenileme,
metastaz
Oncoprotein
Knippel-benzeri faktör
4; meningiomda
İntermediate filaman
sınıf III, meningiomda
GBM
GBM
SSEA-1; Lewis X
GBM
GBM
GBM

Polikomb grubu proteinlerinden olan
Polycomb repressive complex1 ve2
(polikomb
baskı
kompleksleri)
transkripsiyonel düzenlemede hayati
rol oynarlar. PRC1in bir üyesi olan
Bmi1 hematopoetik ve nöral kök
hücrelerinin kendilerini yenimelerinde
klit rol oynadığı bilinmektedir. Bmi1
GBM’de artış gösterir. BMI1in
inhibisyonu
CD133
hücrelerini
azaltır. BMI1 inhibisyonu ya da bu
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hedef GBM tedavisinde deneysel
olarak çalışılmaktadır. Bir başka
çalışma alanı da notch yolak
inhibitörlerinden HIF2α ile olandır.
GBMde kanser kök hücre özellikleri
toplu
halde
ŞEKİL
45.3de
verilmektedir.

Şekil 45.5
GBM tümör kültüründe (a) GBM tümör
sferoidi (b-d) nöron benzeri kök
hücreleri
Multidisipliner bir çalışmamızda GBM
kök hücreleri Şekil 45.5de verildi.

Şekil 45.3
Beyin tümörü kök hücrelerinin
idamesi için önemli hücreiçi yolaklar
ŞEKİL
45.4de
gösterilmektedir.
Yolak
adlandırmalarının
(notch,
hedgehog) kaynağı araştırmaların
yapıldığı Drosophila melanogaster
adlı meyve sineğidir. “Notch” sineğin
kanadındaki çentikten; “hedgehog”
ise sineğin HH larvasının kirpimsi
görünümünden dolayıdır.

Gliomda
kök
hücre
benzeri
hücrelerin yolak ve üyeleri Tablo
45.2de sıralanmaktadır.
TABLO 45.2
Yolak
Wnt

SFRP1, SFRP4
LEF1

FZD7

GSK-3β
Wnt3a
Axin

ASCL1

β-catenin

Kirpi (Hedhehog)
Notch

Şekil 45.4

Üye

Gli 1, Gli2
Shh

NOTCH1

HES1/5
γ-sekretaz
JAG1, HEY2
Survivin
HEY1/2/4
NICD
MAML1
NOTCH2
DLL1, DLL2, DLL3
CBF1
Numb4d7
Jagged-Notch
JAG1, JAG2
DLL3/4
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NOTCH3
Mastermind-benzeri
protein 3
NOTCH4

Kök hücre çalışmalarının
tarihçe özeti:

kısa

*1868 Paul Langerhans deride
Langerhans hücresini tanımlamıştır.
* 1960’lar J.Altman ve G.Das
tarafından yetişkinlerde nörogenez
görüldüğüne dair ilk kanıtlar (beyinde
kök
hücre
aktiviteleri)
rapor
edilmiştir.
* 1963 McCulloch ve Till fare kemik
iliği
hücrelerinin
kendilerini
yenileyebildiğini göstermişlerdir.
* 1969 İki kardeş arasında başarıyla
kemik iliği nakli gerçekleştirilmiştir.
* 1978 İnsan kord
hematopoietik
kök
keşfedilmiştir.

kanında
hücreler

* 1981 Fare blastosistinin iç hücre
kitlesinden embriyonik kök hücreler
elde edilmiştir.
* 1992 Nöral kök hücrelerin in vitro
kültürü yapılmıştır.
* 1994 İnsan embriyonik
hücreleri izole edilmiştir.

kök

* 1995 A.B.D. Başkanı Clinton insan
embriyosu ile ilgili çalışmaları
yasaklayan yasayı imzalamıştır.

* 1997 Löseminin hematopoietik kök
hücrelerden
köken
aldığı
anlaşılmıştır ve kanser kök hücreleri
ile ilgili ilk doğrudan kanıt elde
edilmiştir.
* 1998 J.Thomson ilk embriyonik kök
hücre kültürünü yapmıştır.
* 2000 Yetişkin kök hücrelerinin
plastisite yeteneği rapor edilmiştir.
* 2003 S.Shi yetişkin kök hücre
kaynağı
olarak
çocukların
ilk
dişlerinin
kullanılabileceğini
keşfetmiştir.
* 2004-2005 H.Woo-Suk insan
oositinden bir kaç insan embriyonik
kök hücre hattı yarattığını iddia
etmiştir.
* Ağustos 2006 K.Takahashi ve
S.Yamanaka tarafından “Induction of
Pluripotent Stem Cells from Mouse
Embryonic and Adult Fibroblast
Cultures by Defined Factors” adlı
makaleyi yayımlamışlardır.
* 07/01/2007 A. Atala amniyotik
sıvıdan kök hücre elde ettiğini rapor
etmiştir.
*
2012
Shinya
Yamanaka
İndüklenmiş pluripotent hücreyi (IPC)
bularak Tıp’ta yeni bir çığır açtı ve
2012 Nobel tıp ödülü sahibi oldu.
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* 2018 James Allison Negatif immün
sistem inhibisyonu ile 2018 Nobel
fizyoloji ve Tıp ödülü sahibi oldu.
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NÖROONKOLOJİ’de
DENEYİMLİ UZMAN
YAKLAŞIMI ve
FONKSİYONEL
ÇIKARIMLAR
Nöro-Onkolojide
Deneyimli Uzman Yaklaşımı
ve Fonksiyonel Çıkarımlar
46.

Giriş
Epidemiyoloji
Türkiye’de Yüksek Dereceli
Gliomlar
Kan-Beyin Bariyeri
Beyin Tümörü Mikroçevresi
Moleküler
Biyolojinin
Gelişimi
Hastaya
Özel
Moleküler
Seviyede Tedaviler
Topografik Cerrahi Anatomi
Multidisipliner Çalışma
Ayırıcı Tanı

En son yayınlanan Dünya Sağlık
Örgütü
Santral
Sinir
Sistemi
tümörlerinin 2016 sınıflandırmasında
156 çeşit beyin tümörü patolojisi
sergilenmektedir ve bu tümörlerin
içinde
hipofiz
adenomları
yer
almamaktadır [Louis et al.]. Hipofiz
adenomları
endokrin
tümörler
bölümünde
sınıflandırılmaktadırlar
[Lloyd et al.]. Nöroşirürji pratiğinde
sıkça görülen bu tümörler de
eklendiğinde sayı 173 olmaktadır.
Genelde bu tümörlerin gelişim

kaynağı santral sinir sistemi içinde
yer alan hücrelerdir. Nöronlar ve glial
destek doku hücreleri başta olmak
üzere, diğer mezankimal doku ve
sinir kılıfı hücrelerinin proliferasyonu
nöro-onkolojide uğraş verdiğimiz
materyelin temelini oluştururlar. Her
geçen gün bu hücre grubuna yeni
tanımlanan hücreler dahil olmaktadır.
Beyin hücrelerini eğitim amacı ile
temsili olarak gösteren bir resim
(Resim 46.1) içinde nöron, astrosit,
oligodendrosit, mikrogliom, ependim
hücresi, epitel hücresi, perisit, tanisit,
kök hücre, Langerhan hücresi, kep
hücresi yer almaktadır. Metastazları
oluşturan diğer organ hücreleri ise
misafir olarak nöroonkolojide çok
ayrı bir konumdadırlar ve tabloyu
daha da zenginleştirirler. Beyin
tümörlerinin uzak organ metastazları
çok enderdir.
Bu
makalede
Nöroonkoloji’de
kuramsal yaklaşım bazı önemli
başlıklar altında irdelenecek ve
işlevsel olacak pratik çıkarımlardan
bahsedilecektir.

Resim 46.1
Tüm beyin hücrelerini toplu halde
gösteren
temsili
resim.
Ortada
büyütülmüş olarak myelin ve akson
resmedilmiştir. Tüm beyin hücreleri aynı
karede- nöron, astrosit, oligodendrosit,
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endotel hücresi, perisit, epandim hücresi,
tanisit, pial hücre, araknoid hücresi, kep
hücresi, eritrosit, lenfosit, progenitor
(kök) hücre ve Langerhans hücresi. Bu
temsili çizim Cell dergisinin 40. yılı
kutlamaları
çerçevesinde
interaktif
kapak için tüm Dünya’dan gönderilen
resimler içinden seçilen 40 resimden
biridir
ve
derginin
URL
http://www.cell.com/40/cover
adresindeki sayfasında yer almaktadır.

Epidemiyoloji
Beyin tümörlerinin görülme sıklığı
ülkemizde Dünya verileri ile eş
değerdedir. Öne çıkan ya da daha az
görülen bir tümör çeşiti mevcut
değildir. Türk Nöroşirürji Derneği
bünyesindeki Nöroonkoloji Grubunun
(TURNOG) 2005 yılında yaptığı ülke
çapındaki bir çalışmada beyin
tümörlerinin
100000’lik
bir
popülasyonda görülme sıklığı %13,4
olarak
saptandı.
Kötü
huylu
tümörlerin genel beyin tümörleri
içersindeki oranı ise %22,4, malign
gliomların
100
000
‘lik
popülasyonda görülme oranı ise 4,7
olarak saptandı.
Bu rakamlar
Dünya
ortalama
değerleri
ile
paralellik
göstermektedir
(Tablo
46.1).
Tablo 46.1 Bazı ülkelerde cinsiyete
göre 100000 lik bir popülasyonda
gliom insidansı
Ülke
Ortalama
Yaşa bağlı
insidans
Erkek
Kadın
İsrail
5,5
3,7
Fransa
5,5
3,2
İsveç
5,3
4,0
Danimarka
5,1
3,4
Avustralya
5,1
3,4

ABD
İtalya
İspanya
Almanya
Kanada
İngiltere
Çekya
Hindistan
Brezilya
Arjantin
Mısır
Tunus
Kosta Rika
Çin
G.Kore
Japonya

5,0
5,0
5,0
4,9
4,8
4,3
4,2
2,9
2,8
2,8
2,3
2,1
2,1
2.0
1,6
1.2

3,5
3,3
3,3
3,8
3,3
2,7
3,2
1,9
1,8
2,1
1,7
1,3
1,5
1.5
1,3
1.0

Kaynak: Cancer Incidence in Five Continents, Volume
X https://ci5.iarc.fr/CI5I-X/old/vol10/CI5vol10.pdf

Ülkemizde bize ulaşan verilere göre
yüksek dereceli gliomların (YDG)
operasyonları ve patolojik tanıları
genel olarak büyük merkezlerde
yoğunlaşmaktadır. Tüm Türkiye’den
27 ilden ve toplam 36 merkezden
toplanan 14168 opere olan beyin
tümörlü olgunun 3179 adeti YDG
olarak bildirilmiştir. Opere edilen tüm
olguların takvim olarak spektrumu
son 8 ay ile son 10 yıl arasında
değişmektedir. Büyük çoğunluğunu
2006 yılı verileri oluşturmaktadır. Bu
genel bir Türkiye ortalaması olarak
%22,4 değerini vermektedir. Bazı
yörelerde %54,4 (Trabzon) gibi çok
yüksek bir orana ulaşılırken, bazı
yörelerde bu oran %9,6 [Hatay] gibi
daha düşük bir ortalama değere
düşmektedir.
Bu
değerlendirme
tabiidir ki son derece kaba olarak
elimize ulaşan verilerden elde edilen
ilk bilgilerdir. Türkiye ortalamasının
üstünde olan yerlerden örneğin
Çanakkale (%52,7) sınırları içindeki
Ezine’deki
doğal
radyoaktivite
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yüksekliğine, Edirne (%32,0) ve
Karadeniz sahillerindeki yüksekliği
de Çernobil nükleer kazasına
bağlamak eğilimi olabilir ancak
çalıştay sırasında da tartışıldığı gibi
bu tür daha ayrıntılı çalışmaların
vurgulanması
gerekliliği
ortada
görülmektedir.
Çernobil
nükleer
santral kazası sonrasındaki 20 yılı
araştıran DSÖ ve BM nezdindeki
uzman grubun çalışmaları sonucu
çocuk ve genç erişkinlerde tiroid
kanserinde
dramatik
bir
artış
saptanmıştır [Cardis et al]. 26 Nisan
1986 tarihli Çernobil nükleer kazasını
hedef alan ve Moldova’da 1981-1991
arasında rastlanan glial beyin
tümörlerini kapsayan bir çalışmada
ise malign gliomlarda önemli bir artış
saptanmamış
ancak
oligoastrositomlarda 1986 yılından sonra
belirgin
bir
artış
saptandığı
bildirilmiştir [Dumitrescu et al.].
Edirne ve Trabzondaki yüksek oran
bu
olay
ile
ilişkilendirilebilir.
Çanakkale’nin Ezine ilçesi Geyikli
beldesi Hantepe bölgesinde TAEK
(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)
tarafından saptanan standartların
üstündeki radyasyon oranı ve
bölgede doğal olarak bulunan
toryum, uranyum ve radyum gibi
elementlerden zengin bir bölge
olması
bu
bölgedeki
Türkiye
ortalamasının
üstünde
bulunan
yüksek dereceli gliom görülmesini
açıklayabilir.
Bir başka eleştiri de çoğu merkezde
(bazı Üniversite klinikleri de dahil
olmak üzere) deneyimli ve iyi
donanımlı
bir
nöro-patoloji
uzmanının olmamasıdır. Genellikle
nöro-onkolojik preparatların genel
patologlarca değerlendirilmeleri ve
tanıların da daha basit temellere

dayandırılması
ve
fazla
özen
gösterilmemesidir.
Türkiye’deki
yüksek
dereceli
gliomların elimize ulaşan güvenilir
veriler ışığında illere göre dağılımı
renkli bir eşele göre (sarıdankırmızıya, maviden- siyaha) Resim
46.2’de sunulmaktadır. Üç büyük
ilimizdeki oranlar genel ülke oranına
yakındır.

Resim 46.2. Türkiye’deki yüksek
dereceli gliomların illere göre görülme
sıklığı. Eşelde opere tüm beyin
tümörlerine göre anaplastik gliomların
oranları
verilmektedir.
[*BY:Bilgi
yetersiz ya da yok; açık sarı %15-17;
sarı %18-20; turuncu %21-23; açık
kırmızı %24-26; kırmızı %27-29; koyu
kırmızı %30-32; bordro %33-35; açık
kahve %36-38; kahve %39-41; koyukahve %42-44; açık mavi %45-47, mavi
%48-50; lacivert %51-53; siyah %54-56]
Beyin tümörlerinin nedeni, genetik
geçişli SSS tümörleri dışarıda
tutulursa, hala bilinmemektedir. Etkili
faktörler arasında alkol, radyasyon,
nitrozamin, elektromanyetik ışımalar,
baz istasyonları ve diğer kanserojen
maddeler olarak sıralanabilir.
Post-operatif radyasyona bağlı beyin
tümörü gelişimi oldukça enderdir.
Posterior
fossa
mikst
gliom
nedeniyle 1994 yılında opere edilen
22 yaşındaki bir kadın hastada
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rezidiv
kitle
için
radyoterapi
uygulandı. Hastada 16 yıl sonra
2010
yılında
posterior
falks
meningiomu gelişti ve opere edilerek
meningiom total olarak çıkartıldı
(Resim 46.3-6).

Resim 46.5
İzlemde kitlede büyüme ve peritümöral
ödem

Resim 46.3
Hasta (22y,) 16 yıl önce posterior
fossada

mikst

astrositom

nedeniyle

cerrahi+radyoterapi görmüş.

Resim 46.4
Hastada 16 yıl sonra posterior falks
yerleşimli kitle

Resim 46.6
Posterior falks meningiomu eksizyonu
sonrası erken post-op BT
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Güncel sorunlardan örnekler: Cep
telefonları ve saç boyaları.
Cep telefon kullanımını Dünya Sağlık
Örgütü(WHO)’ne bağlı International
Agency for Research on Cancer
Mayıs 2011 yılında 2B sınıfına yani
olası kanserojen olarak gruplandırdı.
Daha
sonraki
yayınlarda
cep
telefonu tek taraflı ve yoğun
kullanımının 2A sınıfina yani kuvvetle
muhtemel
kanserojen
grubuna
alınmasını
öneren
yayınlar
yayımlandı [Morgan et al.].
Ege Üniversitesi Kanser Araştırma
Enstitüsünün, ENOK (Ege Nöroşirürji
Nöro-Onkoloji Konseyi) verilerine
dayanarak yaptığı bir araştırmada
opere olan olgularda yıllara göre
tümörün
beyin
lokalizasyonları
değerlendirildiğinde Temporal lob
lokalizasyonunda
özellikle
2000
yılından bu güne anlamlı artış olduğu
saptandı.
(GLM F=3,139;
p<0,0001) (Resim 46.7).

ABD’de son beyin tümörü verilerinde
(CBTRUS Central Brain Tumor
Registry of the United States) yıllık
gliom görülme oranında %2’lik bir
artış var. Opere olan beyin tümörleri
içinde en sık görülen tümör cinsi
artık gliom değil %36 görülme
oranına
varan
meningiomlardır
[Ostrom et al.](Resim 46.8).

Resim 46.8
ABD,den son CBTRUS verilerine göre
görülme
(%36,4)

sıklığında
gliomları

meningiomlar
(27,5)

geçmiş

durumda

Resim 46.7
Ege

Üniversitesi

Kanser

Araştırma

Enstitüsü verilerinde yıllara göre beyin
tümörlerinin yerleşimi. Temporal lob
lokalizasyonunda özellikle 2000 yılından
bu güne anlamlı artış olduğu saptandı.
(GLM F=3,139; p<0,0001)

İsrail’li
epidemiyolog
Sadetzki
yaşadıkları deneyimlere dayanarak
(Sadetzki et al) cep telefonlarının
özellikle çocuklarda yoğun kullanım
sonucu 2039 yılında Dünya’da
meningiom insidansında bir patlama
yapacağı endişesini dile getirmişti bir
Nöroonkoloji kongresinde (EANO
2010).
Büyük
ölçekli
çalışmalardan
yoksunuz ama özellikle çok erken
yaşlarda başlayan saç boyası
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kullanımı ve küçük çapta yapılan
bilimsel çalışmalarda 21 yılı aşan
saç boya kullanımı risk faktörü
listesinde yer almaktadır. Geçici saç
boyası kullanımı ve aralıklı saç
boyamanın ise daha az risk taşıdığı
bilinmektedir.
Kan-Beyin Bariyeri
Kan-Beyin Bariyeri hem beyin
tümörü
gelişiminde
hem
de
tedavisinde bilinmesi gereken önemli
bir yapıdır. Beyin tümöründe kısmi
olarak
(%60 oranlarına kadar)
bozulur.
Ancak
bozulmayan
bölümleri kemoterapi esnasında
tedaviyi olumsuz yönde etkileyen bir
faktör olarak karşımıza çıkar. Son
yıllarda bu yapıya yeni tanımlanan
ve bir çeşit kök hücresi olan perisitler
de dahil edilmiştir. Bu hücrelerin
görevleri
henüz
tam
olarak
anlaşılmış
değildir.
Perisitlerde;
miyozin, aktin ve tropomiyozinin
bulunması bu hücrelerin kasılma
özelliğine sahip oluklarını gösterir.
Perisitler ile gliom kök hücrelerine
değişim ve karşılıklı ilişkileri konusu
henüz araştırma safhasındadır.
Son yıllarda nanoteknolojinin de
katkıları ile kemoterapötik ajanlarının
KBB sorununu aşmayı hedefleyen
çalışmalar gündemdedir [Kumari et
al., Zou D et al]
Beyin tümörü mikroçevresi
Özellikle gliomlarda kanser kök
hücrelerinin eşlik ettiği tümör nişleri
ve
mikroçevresi
son
yıllarda
araştırma
konusu
olmaktadır.
Tedavide direngen yapıları nedeniyle
hem
radyoterapiye
hem
de
kemoterapiye direnç gösteren kanser
kök hücreleri hücre gelişim zincirinin

en
tepesinde
yer
alan
ve
kemoradyasyondan sonra tümör
gelişimine başlıca neden olan
kaynaklardır.
Bu
mikroçevrede
kanser kök hücresinin vasküler
yapılanma,
mezankimal
kök
hücreleri, bağışıklık sistemi ve
normal beyin hücre tipleri ile olan
ilişkileri
deneysel
çalışmalarla
sorgulanmaktadır.

Moleküler biyolojinin gelişimi
Genetik

ve

moleküler

devasa

gelişmeler

biyolojide

bizleri

beyin

tümörleri konusunda çok farklı bir
konuma

getirmiştir.

belirttiğim

gibi

değişiklikten

Girişte

ana

de

sınıflamada

kişiye özel tedaviye

değin bir çok terim ve uygulamaların
öncüsü olmuştur. Örneğin bir diffüz
gliom

olgusunda

sınıflamasına

son

göre

bir

DSÖ
hastanın

prognozuna yönelik pratik çıkarım
Resim 46.9’da özetlenmektedir. Bu
değerlendirmede

ana

aşamalar

tümörün IDH mutant olup olmaması,
1p

ve

moleküler

19q

yitimleri

ve

işaretleyicilerin

diğer
mevcut

olup olmamasıdır.
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ciddi bir savaşın içine girdi. Hastanın
genetiğine uygun ilaçlar ile tümör
artık doğrudan hedef alınıyor ve her
hastaya aynı kemoterapi tedavisi
uygulanmasından
çalışılıyor.

Şu

tedavisinde
Resim 46.9
Bir diffüz gliom olgusunda son DSÖ
sınıflamasına göre prognoza yönelik
pratik çıkarım
Aynı

histolojik

görüntülü

düşük

dereceli

astrositomlar

çoğunlukla

değişik

klinik

davranışlar

sergilemektedir.

Son

zamanlarda,

farklı prognozlu ve tedavi yanıtlı
moleküler alt-tipler tanımlanmıştır.
Bu

gerekçe,

güvenilir

prognostik

belirteçlerin ve terapötik hedeflerin
araştırılmasında moleküler genetik
temeli

daha

zorunlu

derin

araştırmaya

olduğumuzun

nedenidir

[Oktar N]. Beyin tümör biyolojisinin
daha

iyi

anlaşılması,

tedavi

geliştirmenin yolunu ortaya çıkarmak
ve beyin tümörlü hastaların yeterli
yaşam kalitesini devam ettirmesi için
gereklidir.
Hastaya özel moleküler düzeyde
tedaviler
Tıp dünyası son dönemde artık
kişiye özel tedavilerle kansere karşı

vazgeçilmeye
anda

kanser

doğrudan

hücre

bölünmesini hedefleyen kemoterapi
ilaçları

kullanılırken,

genetik

testler

artık bazı

yapılarak

hangi

hastaya hangi ilacın daha faydalı
olabileceği tespit ediliyor. Hastaya
gereksiz

yere

kemoterapi

verilmesinin

önüne

geçilmesiyle hem sağlam dokuların
hasar görmesinin hem de gereksiz
maliyetin

önüne

hedefleniyor.

Ancak

geçilmesi
bu

özel

tedavilerin masrafları da çok gelişmiş
laboratuvarlara

gereksinim

duyulduğundan ve yeni geliştirilecek
ilaçların
tedavinin

maliyetlerinin
üzerine

tümörün bu

klasik

çıktığından

ve

yeni tedaviye önce

beklenen iyi yanıt verdiğini ancak
daha sonra fenotipini değiştirerek
daha da agresifleştiğini de katarsak
daha çok yol almamız gerektiği
gerçeği ile karşılaşırız. Gliom kanser
kök

hücreleri,

perivasküler

nişler

(mikroçevreler), hipoksi karşısında
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kanser

hücre

metabolizması,

miRNAlar,

tümör-yüklü

mikroveziküller,

hücreler

arası

semptomsuz seyreden bir hastada
peritümöral

ödem

semptomların

ile

birlikte

ortaya

çıkışı

bağlantılar, ilik kökenli pro-anjiogenik

meningiomun komşuluğundaki ven

hücreler,

vaskülogenez,

sisteminin etkilenmesinden olabilir ve

antianjiogenez tedavileri konusunda

bu venlerin operasyon esnasında

yeni hedef alanlar ortaya konmuş

korunması

olmasına karşın bir o kadar da

tümörlerin beslendiği dura çevresi

pratikte

cerrahide ilk atak yapılacak yer

postnatal

çözülmesi

gereken

ciddi

elzemdir.

Ekstrensek

sorunları beraberinde getirmişlerdir

olarak

[Süslüer et al.].

belirgin ödemi olan entrensek bir
tümöre

olarak

bilgiler

temelinde

santral

sinir

kuramsal

nöroonkolojide

sistemi

tümörlerinin

patofizyolojisini ve en etkili tedavi
olarak

cerrahi

eksizyonunda

topografik

cerrahi

bilinmesinin

hayati

anatominin
önemi

vardır.

Tümörün yerleşiminin “ekstrensek”
dediğimiz

nöraks

dışı

ya

da

“intrensek” dediğimiz SSS içinde
olmasının önemi büyüktür. Herhangi
bir beyin tümörü ya da intrakraniyal
YKO olgusunda cerrahı en çok üzen
durum birlikte az ya da aşırı beyin
ödeminin

oluşudur.

Bu

ödemin

nedeni pre-operatif dönemde çok iyi
irdelenmelidir. Örneğin meningiom
düşünülen

ve

uzun

ulaşmak

Çevresinde

ve

güvenli

bir

şekilde eksize edebilmek için BOS

Topografik cerrahi anatomi
Nöroşirürjiyen

seçilmelidir.

süredir

boşaltımının

önemi

büyüktür.

Ameliyat başlangıcında beyin bazal
sisternalarına
sistemine

ya

kolayca

da

ventrikül

ulaşılabilecek

cerrahi yaklaşımları tercih etmek
gereklidir. Bu sayede BOS boşalımı
ile

beyin

traksiyonunu

daha

az

yapılarak ve daha güvenli ve daha
az

sıkıntılı

bir

cerrahi

plan

uygulanabilir.
Özellikle intrensek dediğimiz beyin
tümörlerinin korteks ya da beyaz
cevher komşulukları da bir başka
önemli

konudur.

Burada

yılların

getirdiği tecrübelerle zaman içinde
kortikal

yerleşimlerin

beyin

plastisitesi nedeniyle ikinci plana
alındığı ve beyaz cevherdeki yolak
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ve liflerin ön plana çıktığı bir döneme

tekniklerin

zaman

içinde

girmiş durumdayız. Bu durumu ilk

deneyimlerle

evrilmesi

halen

kez pratikte gündeme getiren Gazi

sürmektedir.

Yaşargil

[Yaşargil],

sisternaları

kullanarak ve buradaki BOS hacmini
elimine ederek cerrahi yeteneğimizi,
görüş açımızı geliştirerek, dokulara
saygıyla

daha

bölgelerine

derin

zararsız

beyin

erişilebilirliği

sağlamıştır. Beyaz cevher yolak ve
liflerin

anatomik

çalışmaları

da

bu

disseksiyon
nedenle

son

yıllarda yeniden gündeme gelmiştir.
Öte yandan özellikle son yıllarda
teknolojik

yeniliklerle

yukarıda

kısaca

değindiğim

kaygılarla

SSS

parankimini

kullanmayan

birlikte

yollardan

ve

tümöre

ulaşım tercihleri ön plana çıkmıştır.
Bunun en güzel örneği genişletilmiş
ve endoskopik yardımlı transnazal,
transsfenoidal,

transklival

girişimlerdir. Daha yolun başında
olunmakla birlikte bu kısa süreç
içinde bile örneğin kafa tabanına
yapışık dev meningiomların bu yolla
başarılı
düzeylere

çıkarımlarında

çok

ileri

ulaşılmıştır.

Komplikasyonlarla (bu yöntem için
örneğin BOS fistülleri) baş etmek için
önceden tedbirlerini alma ve cerrahi

Multidisipliner çalışma
Beyin ve sinir cerrahları egosu ön
planda olan hekimlerdir. Bunu doğal
karşılamak

gerekir.

Aksi

taktirde

uzun ve yorucu, zorluk derecesi
tavan

yapmış

operasyonlara

kalkışamazlardı. Ancak bu cerrahi
başarı, özellikle nörolojik onkolojide,
eğer ek tedaviler ve uygun izlem ile
birleştirilmezse
fayda

sonuç

hasta

getirmeyecektir.

gliomlarda

için

Özellikle

diğer

kardeş

disiplinlerden hem motivasyon hem
de deneyim olarak destek alarak
“multidisipliner” bir tavır takınmak
zorundadır nöronkoloji ile ilgilenen
bir

beyin

ve

sinir

amaçlarla

çalışan

konseyleri

ülke

cerrahı.

Bu

nöroonkoloji
çapında

yayılmaktadır.

hızla

Türkiye’de

multidisipliner çalışmaya çok iyi bir
örnek

olarak

kurulan

Türk

Nöronkoloji Derneği gösterilebilir. Bu
derneğin

yönetim

kurulu

5

ayrı

disiplinden seçilerek gelen üyelerden
oluşur

ve

2019

yılında
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Hiperplazi)’dir

[Çağlı

(mnos2019.org)

Meningioma

benzer

(http://tnod.org/tnodDATA/uploads/files/MNOS

görüntüsü ile radyoşirürji tedavisine

2019-Program.pdf).

verilebilir. IPEH radyasyona çok iyi

12.sempozyumuna

ulaşmıştır

yanıt

verir

sonrası

Ülkemizin en eski (1996 yılından
süregelen

konseylerinden

Nöroonkoloji

biri

olan

Ege

Üniversitesi Nöro-Onkoloji konseyi
(ENOK) verilerine göre SSS tümörü
olarak

ön

tanısı

olan

ancak

operasyon sonucu tümör dışı patoloji
(enfeksiyon, parazit, non-neoplastik
tümör v.b.) saptanan olgu oranı %814’tür.

Bu

kadar

klinikten

deneyimli

çıkan

bu

bir
veri

düşündürücüdür. Genelde tümör dışı
bu patolojilerin tedavileri eğer erken
tanı konabilmişse SSS tümörlerinden
daha

yüz

güldürücü

olmaktadır.

Özellikle gliomların ayırıcı tanısı çok
zengindir.

Son

olmaksızın

yıllarda

radyoşirürjiye

patolojisi
verilen

tümörlerin bir kısmının tümör dışı
patolojiler

yok

adeta
olur.

et

al].

radyolojik

radyasyon
Radyasyonu

uygulayan kurumun kayıtlarına da

Ayırıcı tanı
beri)

ve

S

olabilme

olasılığı

söz

konusudur. Bunlara en güzel örnek
özellikle kavernöz sinüs yerleşimini
seven Masson’un tanımladığı IPEH
(Intravasküler

Papiller

Epitelyal

radyoterapiye çok iyi yanıt veren
meningiom

olarak

geçer

hatalı

olarak.
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YAPAY ZEKA,
MAKİNA
ÖĞRENİMİ ve
NÖROONKOLOJİ’deki
UYGULAMALARI
47. Yapay Zeka, Makina
Öğrenimi
ve
NöroOnkoloji’deki
Uygulamaları
Giriş
Yapay Zeka (=AI)
Makina Öğrenimi (=Machine
Learning)
Nöroradyoloji uygulamaları
Nöropatoloji uygulamaları
Robotlar
NöroOnkolojideki
uygulamalar
Yeni
Nöropatoloji
sınıflandırması
Nöroonkolojide
makina
öğrenimi

Yapay zeka, makina öğrenimi,
robotiks gibi bilgisayar mühendislik
dallarının terimleri son yıllarda pratik
hayatımıza giren başlıca unsurlardır.
Günlük hayatımızı etkileyecek olan
bu atılımlar beyin ile bilgisayar
benzerliği
öngörüsüyle
nörolojik
bilimler alanına direkt olarak öncelikli
ve
kaçınılmaz
olarak
girmiş
bulunmaktadır.
MAKİNA ÖĞRENİMİ
“Machine Learning” (ML) yani
Makina öğrenimi Yapay Zeka (YZ=
Artificial Intelligence=AI) içersinde
yer alan bir Bilgisayar Mühendislik
terimidir.
Karmaşık ve yüklü dataları analiz ile
patternler ve algoritmalar oluşturarak
insan faktörünün minimalize olduğu
bilgisayar sistemleriyle sonuç ve
kararlara varma amacını güder.
Pratik örneklerini “Facebook (FB)
yüz tanıma”, “sürücüsüz araç
kullanımı”, “Google müşteri satın
alma eğilimleri” gibi uygulamalarında
görebilmekteyiz.
AI, ML ve Robotiks ana konuları olan
“Machine Intelligence” dergisi Nature
gurubu tarafından 2019 yılında
yayım hayatına girmiştir. Bu dergide
yapay zeka, robotiks, insan-robot
ilişkileri, makina öğrenimi, derin
öğrenim,
ihtimaliyetli
makina
öğrenimi,
güçlendirme
(reinforcement)
öğrenimi, robot
öğrenimi,
yapay
nöral
ağlar,
sembolik muhakeme (reasoning),
bilgisayar
görüşü, naturel dil
yapılanması, genetik ve evolüsyoner
bilgisayar,
bilişsel
bilgisayar,
insanımsı robotlar, sürü (swarm)
robotiks, canlıdan esinlenen (bio106
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inspired) robotiks, soft robotics, nöroinspired
computing,
multi-ajan
sistemler ve daha benzeri birçok alt
konular başlıca ilgilendiği bilimsel
konu başlıkları olmaktadır.
Nörogörüntüleme uygulamaları
Sinirbilim görüntülemede makine
öğrenimi kullanımı son yıllarda
inanılmaz ölçüde artış göstermiştir.
Güçlü yanları yanı sıra doğasında
olan kötü kullanımı dahil makine
öğreniminin
sinirbilimlerinde
uygulanımı sonuçlarına bakılacak
olursa çok değişik sinir sistemi
hastalıklarının
klinik
tanısı
ve
araştırmalarında
kullanılabileceği
öngürülebilir.
Makine öğrenimi kullanımı sinirbilim
alanında son yıllarda patlayıcı tarzda
ilgi odağı oldu ve olmaya da devam
etmektedir.
Sinirbilimlerinde
makine öğrenimi güçlü yanları
dışında
aynı
zamanda
yanlış
uygulamaları sonucunda da makine
öğrenme yöntemlerinin farklı beyin
hastalıklarında klinik için teşhis ve
araştırmalarında
yaygın
olarak
kullanılır hale geldi.
Beyinler bilgisayarlardan çok daha iyi
öğrenir. Yapay zeka, desen üzerine
yorumlar, tanımalar ve sinir ağları bir
dizi derlemelerde tartışılmıştır. Bizim
bilinçli anlayışımız, birçok rasyonel,
bazen mantıksız duygular, kasıtlı
düşünceler ve hatta bilinçsiz dinamik
mantık süreçleridir.
Bilgisayarların insan beynine uyup
uymayacakları karmaşık, hala ucu
açık bir sorudur.
Aksine, son zamanlarda makine
öğrenimi
alanındaki
gelişmeler
makinelerin de aslında 'öğrenmeye'
yatkın olduğu hatta insanlar kadar iyi

olacağıdır.
Makine
öğrenimi
aslında
gözlemlenen verilerden, herhangi bir
biçimde, verileri tanımlayan doğru bir
model çıkaran
bir algoritma
çalışmasıdır. Algoritma, bir yemek
tarifi gibi makinece adım adım
yürütülecektir.
Makine
öğrenimi
algoritmaları
sabit kollu
statik
algoritmaların tersine, not edilmesi
gereken özelliği gözlemlenen veriye
uyan
modellere
hedeflenmiş
olmasıdır. Bu veri ve makine
arasındaki katman insan öğrenme
sürecine çok benzer, belki daha
serttir ama bir soyutlama sağlar.
Buradaki algoritmalar için çeşitli
kategoriler vardır, ancak ana hedef
giriş dataları için sonuçları daha
önce hiç görülmemiş çıktıları tahmin
etmek için bir model öğrenmektir ve
modelin doğruluğu bu şekilde test
edilir.
Popüler
bir
makine
öğrenme
yaklaşımı
istatistiksel
öğrenme
teorisidir. Öyle ki öğrenme süreci
istatiksel
verilerden
çıkarımlara
dayanır. Dinamik mantıktan farklı
olarak,
beyin-zihin
bilişsel
mekanizmalar ile ilgili değildir. Diğer
bir deyişle, öğrenme sürecinde
sadece çok az olan istatistiklere göre
ihtiyaç duyulabilecek doğaçlama için
gözlemleri resmileştirmeye çalışır.
Dinamik
mantığa
benzerliğini
göstermek adına oldukça karmaşık
formalizasyonlar hala yapılabilir.
Öğrenme gibi oldukça kompleks bir
işlemi istatistiksel ve diğer titiz
matematik
tabanlı
yaklaşımlarla
formalize etmenin çok katı olduğu
aşikardır. Tek bir sefer ile böyle
komplekslerde soyutlama, yüksek
seviyeyi kavrama gerçekten zordur.
Makine öğrenmesinde mevcut eğilim
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öğrenmeye
yönelik
hiyerarşik
temsiller ile bu karmaşıklığı kırmak,
birden fazla seviyeye soyutlamak,
böylece her bir katmanın bizim için
daha anlamlı olacağını ummaktır.
Yapay sinir ağları böyle bir mimari
için
çok
uygundur
ve
son
zamanlarda
büyük
ilgi
odağı
olmaktadır.
Öğrenmeye
yapılandırılmış modelin güzelliği bu
yöntemlerin,
algoritmaya
girişi
düzgün bir şekilde beslemenin yolu
anlaşıldıktan sonra her türlü data
biçimine uygulanabilir olmasındadır.
Makine öğrenmesi ve örüntü tanıma
algoritmaları geçmiş yıllarda beyin
görüntüleme
ve
nörobilim
hesaplamalarında başı çeken öncü
alanlar olarak geliştirildi ve çok
sayıda veri madenciliği yapıldı,
yüksek gürültü seviyelerine karşı
ayrımcı, ve artan ölçüde hassas
sonuçlara ulaşıldı. Makine öğrenimi
kullanımı sinirbilim alanında patlayıcı
oldu ve ivmeli bir tarzda giderek arttı.
Başlatılan MRG tabanlı sınıflandırma
için beyin tümörleri, Alzheimer
Hastalığı,
radyoloji,
çocukluk
başlangıçlı şizofreniyi sınıflandırmak,
şizofreni ve sonra diğer psikiyatrik
bozukluklar için öncülük yaptı.
Çalışmalar EEG’de epileptik nöbet
tespiti ile devam ederek, majör
depresif
bozukluk,
obsessif
kompulsif
bozukluk,
yaşlanma,
ADHD, yenidoğan ensefalopati, ağrı,
omurilik
yaralanmaları,
epilepsi,
preoperatif glioma MRG ve beyin
tümörleri, MS lezyonları, genetik,
inme, sigara, Parkinson hastalığı,
psikolojik travma, disleksi, miyelin
hasarı, bilişsel nörogörüntüleme ve
fMRG veri analizi gibi konulara değin
uzandı.

Güçlü yanlarının yanı sıra makine
öğreniminin doğal yanlış kullanımının
da olması bir yana nörobilimde ve
beyin hastalıkları grubunda klinik tanı
ve
inceleme
için
yapılan
çalışmalarda elde edilen sonuçlar
makine öğrenmesi yöntemlerinin
yaygın olarak kullanılabilir olacağını
göstermektedir.
Kanser Sınıflamasında ML
Otuzüç
kanser türünde onbin
hastada yapılan bir makina öğrenimi
çalışmasında yolaklar ortaya konmuş
ve doğru bilgi insan faktörünün
hatalarının önüne geçmiştir.
Nöroonkolojide ML
SSS tümörlerinin sınıflandırmasında
çok önemli prognostik faktörlerden
biri olan DNA metilasyon bilgileri
kullanılarak yeni bir değerlendirme
yapılmış ve histopatolojik tanılarda
ML %60 oranında patologla aynı
kanıya varmış, %15,5 oranında alt
katogerileri tanımlayabilmiş, %12,6
oranında tanılar arasında tutarsızlık
saptamış, ancak %11,5 oranında
tanı koyamamış. Ek laboratuvar
testler sonucu tutarsızlık saptanan
vakalarda
nöropatolog
tanı
konulamayanların
%7,2’sini
tanımlayabilirken Bilgisayar %92,8
oranında tanıda başarılı olmuş. Tanı
konulamayan gurupta ise bilgisayar
ek laboratuvar testler ile %33
örnekte
ender
görülen
tümör
sınıflaması yaparken %67 olguda
tanıya gidilememiş.
Makina öğrenimi bilgisayar yöntemi
ile
gliomların
radyolojik
tanımlanmasından,
psödoprogresyon- progresyon ayırıcı
tanısına kadar yapılan çalışmalar her
108
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geçen yıl artarak devam etmektedir
ve bu silsileye meningiomlar ile de
yapılan çalışmalar eklenmiştir.
Önümüzdeki yıllar içinde DNA
metilasyonu bazlı ve yapay zeka
kullanılarak hazırlanmış santral sinir
sistemi sınıflandırması öncüsü olan
Diemling’in çalışmaları buna bir ön
hazırlık olarak verilebilir. İnternet
ortamından
http://www.molecularneuropathology.
org/mnp adresi ile bu sisteme online
ulaşmak ve verilerinizi teyid etmek
olası.
Yeni santral sinir sistemi tümör
sınıflandırması çalışmalarına ayrı bir
bölümde daha ayrıntılı değinilecektir.
Makine öğrenimi bazlı algoritmalar
yeni
geliştirilen
sıvı
biyopsisi,
hücresel sinyalleme sistemi, hedefe
yönelik kişiselleştirilmiş tedavide
umut vericidir.
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NÖROONKOLOJİ’de
HEDEFE YÖNELİK
TEDAVİ
48.Nöro-Onkoloji’de
Hedefe Yönelik Tedavi
Giriş
Hedefe Yönelik Tedavi
Öncüler
Glioblastomda
hedefe
yönelik tedavi
Kraniofaringiomda
hedefe
yönelik tedavi
Meningiomlarda
hedefe
yönelik tedavi
Hipofiz
adenomlarında
hedefe yönelik tedavi
Metastatik
beyin
tümörlerinde hedefe yönelik
tedavi
Neden başarılı olunamıyor?
Sonuç

kavramıyla bir çok molekülün tümör
gelişimindeki
rollerinin
ortaya
konması olası olmuştur. Bu bilimsel
gelişmeler özellikle tedavisi en zor
kanserlerden biri olan gliomlarda
yeni bir görüş alanı oluşturmuş ve
hedefe yönelik tedaviler gündeme
gelmiştir.
Bu gelişmelerden önce de hedefe
yönelik tedavi anlamında retrospektif
olarak
değerlendirebileceğimiz
ajanlar da söz konusudur. Östrogen
reseptörleri,
sinyal
dönüştürme
inhibitörleri, antianjiogenetik ajanlar
bunlara örnek teşkil edebilirler (Tablo
48.1).
Tablo 48.1 Kanserde öncü hedefe
yönelik ilaçlar
Hedef
Östrogen
reseptörleri

Ajan (CA tipi)
Tamoxifen (meme
CA, meningiom)
Faslodex (meme
CA)
Sinyal dönüştürme Gleevec (Lösemi)
inhibitörleri
Tarceva
(NSC
AkC CA)
Rituxan (lenfoma)
Herceptin (meme
CA)
Erbitux
(Kolon
CA, yassı hücreli
CA)
Anti-anjiogenetik
ajanlar

Oligodendrogliomlarda 1p ve 19q
kollarının kaybı ile iyi prognoz
arasında bir ilişkinin ortaya konması,
gliomların tedavisinde hedefe yönelik
tedavide bir ilk adım olmuştur.
Daha sonra özellikle GBM tümör nişi
ve gliom tümör yuvası çevresi

Avastin
(kolon
CA)
Nexavar
(Hepatosellüler
CA)

Glioblastomda
kromozomal
anomaliler, 10. ve 7. Kromozomlar
110

NÖRO-ONKOLOJI-3

başta olmak üzere hemen hemen
her kromozomda az veya çok oranda
belirlenmiştir.
GBM gelişiminden sorumlu tümör
yuvası (niş) ve mikroçevre ayrıntıları
ile
araştırılmıştır.
Kanser
kök
hücreleri, hipoksik yuva, anjiogenik
ve invaziv yuvalar tanımlanmıştır. Bu
mikroçevrede yer alan hedeflenen
yapılar ve moleküller belirlenmiştir
(Tablo 48.2).
Tablo 48.2 GBM mikroçevresi;
yapılar, hedeflenen ve kullanılan
bileşikler ve (pre)klinik uygulamaları
Yapı
Hedef
Kan damarı

Bileşik

Faz

VEGF

VEGFA

III

VEGF
resept
ör
Perisit

VEGF
R2

mAb
(bevactzuma
b)
TK inhibitor
(axitinib)

II

PDGF

Radyoimmün 0
oterapötik
endosia MORAb004 I
lin
AQPS stRNA
0

Glia
limita
ns
Stromal
hücreler
Mikro CXCR
glia
4
Makro CSF1faj
R
Lenfos PD1
it
ILI3cR
ECM
Tenas cin ve
nöropi

lia
Hiyalu
ronik
asit
Fibron
ektin
Kondr
oitin

CD 44

Nanopartikül

Nöropli mAb
al
Bakteri
enzimi

l
0
0
Xeno
graft
mode
l

Glioblastomda
standard
tedavi
kılavuzundan ayrı , relaps ya da
rekürrensinde uygulanan belirlenmiş
bir tedavi kılavuzu yoktur. Hemen
hemen hepsinde görülen relaps ya
da rekürrenste uygulanan tedaviler
Tablo 48.3 de özetlenmiştir.
Tablo 48.3 Rekürren
tedavi
Hemen her GBM
relaps
ya
da
rekürrens gösterir

Kemoterapi

GBMde güncel
Relaps ya da
rekürrenste
belirlenmiş
standard
tedavi
yoktur
Temozolomid
Nitrozüreler
(Nimustine,
carmustine,
lomustine
fotemustine)

Ligand-based 0
antagonist
PLX3397
II
Nivolumab

IV

CAR-T
hücresi

I

Hedef tedavileri

Peptid

Xeno
graft
mode

Re-operasyon

ve

PCV
Siklofosfamid
Cisplatin
/
Carboplatin
Bevacizumab+
kemoterapi
Erlotinib
/
Imatinib
+Gliadel
111

NÖRO-ONKOLOJI-3

(carmustineBCNU
polimer
Alternan elektrik FDA onaylı
alan tedavisi
Tekrar Radyasyon
Klinik
deneme NCCN,
tedavileri
ESMO,
EANO
Alternan
non- Önerilmez
medikal tedaviler

Bevacizumab, Roche tarafından
geliştirilmiş 1.hat ve 2.hat VEGF
inhibisyonunu hedefleyen bir ajan
olarak onay almış olmasına karşın
tüm yaşam sağ kalım süresine (OS)
katkısı gösterilememiştir. ABDde
randomize
edilmeyen
Faz
II
çalışmaları
sonucunda
2009da
onaylanmış, bazı Avrupa ülkeleri ve
Japonya’da giderek artan oranlarda
kullanılmaktadır. Progresyonsuz sağ
kalımda bir etkisi gösterilmesine
karşın tüm sağkalımda Faz III
çalışmalarında
avantajlı
etkisi
gösterilememiştir. EMA (Avrupa Tıp
Ajansı) 2009 ve 2014 yılında
bevacizumab’ın regular kullanımını
onaylamamıştır.
Japonya’da
ise
primer ve rekürren GBM tedavisinde
onay verilmiş ve kullanılmaktadır.
Diğer antiangiogenetic ajanlar VEGF
reseptör inhibitörleri, tirozin kinaz
inhibitörleri sınırlı ya da hiç bir klinik
bir avantaj göstermedikleri gibi
yüksek yan etkileri nedeniyle de
kullanılmaları önerilmez. VEGF’yi
hedefleyen gelecek nesil antibiyotik
olan
pegdinetanib
faz
II
çalışmasındadır.
Antiangiogenetik
ajanların
bir
dezavantajları da tedavi sonrası
değerlendirmelerde
kontrastlı

tetkiklerde
kitlenin
kontrast
tutulumunun maskelenmesi neticesi
özellikle McDonald’s değerlendirmesi
kullanılıyorsa
yanıltıcı
sonuçlar
vermesidir.
Bu
nedenle
1990
tarihinde
kullanıma
başlayan
McDonald’s kriterleri artık yerini 2010
yılından sonra kullanılmaya başlanan
RANO (Radiologic Assessment in
Neuro
Oncology)
kriterlerine
bırakmıştır. Bu kriterlere göre sadece
T1 ve kontrastlı değil aynı zamanda
T2 ve FLAIR sekans MRG
tetkiklerine göre de değerlendirme
getirilmiştir (Resim 48-1).

Resim 48-1
McDonald ve RANO
arasındaki önemli fark

kriterleri

Bevacizumab ile tedavi gören yüksek
dereceli gliomlu bir hastada kontrast
tutmayan tümör progresyonu
(a ve b) Bevacizumab tedavisine
başlamadan Gadolinium sonrası T1
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MRG sekansları tedaviden a) önce ve b) 4
ay sonra. Kısmi yanıt gözleniyor.
(c ve d) FLAIR (Fluid-attenuated inversion
recovery) MRG sekansları ise dramatik bir
progresyonu göstermektedir. RANO
kriterleri içersine alınan T2 ve FLAIR
sekansları ile daha doğru bir değerlendirme
yapılır.
[değiştirilerek alıntı: (Norden et al. 2009)].
A ve b eski McDonald’s kriterlerine göre
C ve d yeni RANO kriterlerine göre.

Bu nedenle özellikle antiangiogenetik
ajanlarla
tedavi
edilen
GBM
hastalarında
tedavi
değerlendirmesini yaparken hataya
düşmemek için RANO (NöroOnkolojide
Radyolojik
Değerlendirme) kriterlerini kullanmak
bir elzemdir.
Hedefe
yönelik
tedavilerde
başarısızlığa
uğrayan
Faz
III
denemeleri
Tablo
48-4de
sunulmaktadır.
Tablo 48-4
Ajan
Etki

Hasta

Enzastauri
n

Rekürr
en

Cediranib

Imatinib
Cintredeki

Kinaz
inhibitör
VEGF
inhibitör
Kinaz
inhibitör
Sitotoksin

Rekürr
ens
Rekürr
ent
Rekürr

Son
uç
Yara
r
yok
PFS
OS*
PFS
Yara

n

en

TransMID

Sitotoksin

Rekürr
en

Trabeders
en

TGF-β
oligonükle
otid

Rekürr
en

Cilengitid
e

İntegrin
inhibitor

Nimotuzu
mab

EGFR
mAb

MGM
T
metile
yeni
tanı
Yeni
tanı

r
yok
Yara
r
yok
Cidd
i
yan
etki
PFS
*
OSPFS
OS*

Hedefe yönelik yeni ajanların ya da
modalitelerin geliştirilmesi gereği
çıkmaktadır
bu
çalışmaların
sonucunda. Bugün için gelinen nokta
özetlenecek
olursa
kemoterapi
açısından
Tablo
48-5de
verilmektedir.

Tablo48-5 GBM tedavisinde güncel
olarak kullanılan onaylı ajanlar
Veriliş
Kıla
Ajan
Etki
vuz
TMZ
(Temazolomid)

Alkilleyi
ci ajan

P.O.

Gliadel
(BCNU=carmus
tine)
BCNU
(carmustine)

Alkilleyi
ci ajan

Implant

Alkilleyi
ci ajan

i.v.

Lomustine
(CCNU)

Alkilleyi
ci ajan

P.O.

NCC
N
ESM
O
NCC
N
ESM
O
NCC
N
ESM
O
NCC
N
ESM
O
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Bevacizumab

VEGF
inhibitör

i.v.

TTF cihazı

Antimitotik

Elektrotl
ar

Siklofosfamid

Alkilleyi
ci ajan
Alkilleyi
ci ajan

p.o.

Japo
nya
NCC
N
NCC
N
Japo
nya
NCC
N

PVC
(Prokarbazin+
Vincristin
+
CCNU)
DNA
Carboplatin

p.o. i.v.
p.o.

NCC
N
ESM
O

i.v.

NCC
N

Resim 48-2

Cisplatin

i.v.

NCC
N

Kişiye özel GBM tedavisi

Bevacizumab
Irinotecan

Erlotinib
Imatinib

çaprazbağlayıcı
ajan
DNA
çaprazbağlayıcı
ajan
VEGF
inhibitör
Topoizo
meraz
inhibitör
ü
EGFR
inhibitor
PDGFR
inhibitör

i.v.

ESM
O

i.v.

NCC
N
ESM
O

p.o.

ESM
O

p.o.

ESM
O

NCCN=ABD ESMO=Avrupa
Sitotoksik antikor eşleniği tümör
hücresine yönelik özel etkili bir ilaç
tasarımıdır. Faz 1 aşamasında olan
bu
çalışmalarda
hedef
tümör
hücresini apopitoza yönlendirmektir.
Bu
grup
arasında
ANG1005
(Paclitaxel) Faz II aşamasına onay
almış tek ajandır.
Ülkelere göre 5 yıllık yaşam süreleri
GBM için ABDde %4,7 Avrupa’da
%2,7 Japonya’da ise %6,3 tür
(Resim 48-2).

 Çok zahmetli ve özel üst
düzey laboratuvar ve ekipman
gerektiriyor.
 Hedefe yönelik geliştirilen yeni
ilaçlara karşı daha hızlı direnç
gelişiyor.
 Hastalar
konvansiyonel
tedaviye
göre
yaşam
sürelerinde
bir
üstünlük
göstermiyorlar.
 Fenotipini değiştiren GBM
rekürrensinde
daha
sarkomatöz bir histopatolojiye
dönüşüyor.
 Bu
sarkomatöz
yapıdaki
gliomun tedavisi daha da
zorlaşıyor.
Yeni moleküler 5 ana alt grup
halinde diffüz gliomların özellikleri ve
hayatta kalım eğri oranları Şekil
48.4de ve hedef tedavide kullanılan
ajanlar adaylarla birlikte TABLO
48.6da sunulmaktadır.
Hedefe yönelik tedavide deneysel
çalışmalar
DNA’lar ya kromozomda ya da hücre
çekirdeğinde bulunur temel bilgimiz
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dışında hücre organellerinde ve
özellikle de mitokondride oldukça
fazla bulunan ekstrakromozomal
DNA (ecDNA) bir çok hastalıkta
olduğu gibi kanserde de önemli role
sahip olduğu varsayılıyor [Verhaak et
al].
Onkogenlerdeki DNA kopya sayısını
arttıran ecDNA, normal DNA’dan
farklı olarak yeni kuşak DNA’larda
gliomlara has bir özellik olan tümör
heterogenetisini de arttırıyor. GBM
olgularındaki EGFR aktivitesinin
ecDNAlarından geldiği düşünülüyor.
Yeni hedeflerden biri de kromozom
dışı yerleşik DNAlar (ecDNAlar)
olacak gibi görünüyor [Morton].
Hipofiz adenomlarında hedeflenen
tedavi
Tirozin kinaz inhibitörleri, Geftinib
gibi EGFR hedefleyen ajanlar, ACTH
adenomlarında denenmektedir.
TOR
(Mechanistic
Target
of
Rapamycin) inhibitörlerinden olan
Everolimus ve PTTG1 hedefleyen
ajanlar
da
deneysel
hayvan
modelinde
başarılı
sonuçlar
vermiştir.
Beyin metastazlarında
yönelik tedavi

HER2-pozitif
meme
kanserleri
arasında lapatinib ile capecitabine
kombinasyonu beyin metastaslarının
tedavisinde aktiftir.
Bir immünmodülatör olan ipilimumab
melanomun beyin metastazlarında
etkileyici bir yanıt oranı vermektedir.
Ayrıca özel BRAF inhibitörleri de
tedavi için araştırılmaktadır.
Yeni önleyici stratejiler, uygun
klinikotranslasyonal
çalışmalar
geleceğe
yönelik
zorlu
uğraş
alanlarıdır.
BRAF inhibitörleri
Büyümeden sorumlu 7q34 lokuslu
BRAF geni B-raf enzim inhibitörleri
(FDA
onaylı
dabrafenib,
vemurafenib) kanser tedavisinde
devrededir. Dissemine anaplastik
pleomorfik ksantoastrositom, multipl
rekürren
kraniofaringiom
tedavisinde sürekli yanıt alınan olgu
sunumları
BRAF
inhibitörleri
(dabrafenib) tarafından sağlanmıştır
(Resim 48-3).

hedefe

Damar yapılanmasını hedefleyen
bevacizumab, sunitinib, sorofenib ve
cilengitide gibi ajanların kullanımı
giderek gelişme göstermektedir.
Küçük hücreli olmayan akciğer
kanserlerinin beyin metastazlarında
EGFR inhibitörlerine yanıt EGFR
mutasyonlarının
aktivasyonunun
varlığına çok yüksek oranda bağlıdır.

Resim 48-3
Multipl
rekürren
kraniofaringiom
olgusunda sagittal T1 ağırlıklı kontrastlı
MR
görüntülerinde
yanıt
sergilenmektedir.
A:
Tedavi
öncesi
rekürren
kraniofaringiom.
B:
Bir
BRAF
inhibitörü olan dabrafenib ile %52
oranında kontrast tutan kitle hacminde
115

NÖRO-ONKOLOJI-3

küçülme. C: Dabrafenib ile 2 haftalık
sürdürülen tedaviye ek olarak bir MEK
inhibitörü olan trametinib ile kontrast
tutan kitlede %85’e varan volumetrik
küçülme.
Sonuç
Kanser kök hücreleri, perivasküler
nişler
(mikroçevreler),
hipoksi
karşısında
kanser
hücre
metabolizması, miRNAlar, tümöryüklü mikroveziküller, hücreler arası
bağlantılar, ilik kökenli pro-anjiogenik
hücreler, postnatal vaskülogenez,
anti-anjiogenez, apopitoz blokajı,
kişiye
özel
hedeflenmiş
immünoterapi, CAR T hücresi
tedavileri konusunda yeni hedef
alanlar ortaya konmuş olmasına
karşın bir o kadar da pratikte
çözülmesi gereken ciddi sorunları
beraberinde getirmişlerdir.

Resim 48.4
TABLO 48.6
İlaç adı
İlaç Tipi
ABT-888

Aflibercept
AMG 102
Bevacizumab
Brivanib
Cediranib

Tirozin
kinaz
inhibitor
Çözünür
tuzak
reseptörü
Thrombospondin1
Monoklonal
antikor
Monoklonal
antikor
Tirozin
kinaz
inhibitörü

Hedef

PARP-1,
PARP-2
VEGFA,B, PlGF
FGFR,
VEGFR2
VEGF-A
FGF yolağı
VEGFR1–
3,
PDGFRβ,

Cetuximab
(Erbitux)
CT-322
Dasatinib
Erlotinib
(OSI-774)
Everolimus
(RAD-001)
Gefitinib
(ZD1839)
Imatinib
IMC-1121B
Lapatinib
(GW572016)
Lenalidomid
e

Monoklonal
antikor
Fibronektin
adnektin
bazlı
inhibitör
İmmünomodülatö
r
ve
antienflammatuar
Tirozin
Kinaz
inhibitörü
Tirozin
kinaz
inhibitörü
Tirozin
kinaz
inhibitörü
Tirozin
kinaz
inhibitörü
Monoklonal
antikor
Tirozin
kinaz
inhibitörü
Tirozin
inhibitörü

kinaz

c-Kit
EGFR
VEGFR1–
3
PDGFRβ,
BCR-ABL,
c-Kit
EGFR
mTOR
EGFR
PDGFRβ,
Flt3, c-Kit
VEGR
EGFR
PDGFRβ,
Src,
BCRABL,
c-Kit,
EphA2
Ras

Lonafarnib
(SCH-66336)
Pazopanib
(GW786034)

Farnesil transferaz
inhibitörü
Tirozin
kinaz
inhibitörü

Sorafenib

Tirozin
inhibitörü

kinaz

Sunitinib

Tirozin
inhibitörü

kinaz

Tandutinib
(MLN518)
Temsirolimu
s
(CC!-779)
Tipifarnib
(R115777)
Vandetanib
(ZD6474)

Tirozin
inhibitörü
Tirozin
inhibitörü

kinaz

VEGFR1–
3,
PDGFRβ,
c-Kit
VEGFR2,3
, BRAF,
PDGFRβ,
c-Kit, Ras,
p38α
VEGFR2,
PDGFRβ,
Flt3, c-Kit
COX-2

kinaz

mTOR

Vatalanib
(PTK787)

Tirozin
inhibitörü

Farnesil transferaz
inhibitörü
Tirozin
kinaz
inhibitörü
kinaz

Ras
VEGFR2,
EGFR,
RET
VEGFR1–
3,
PDGFRβ,
c-Kit
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XL-184

Tirozin
inhibitörü

kinaz

XL-765

Tirozin
inhibitörü

kinaz

VEGFR2,
Met, RET,
c-Kit, Flt3,
Tie-2
mTOR,
P13K
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“To

locate

the

damage

which

destroys speech and to locate
speech are two different things.”
Konuşmayı yok eden hasarı bulmak
ve konuşma merkezini bulmak iki
farklı şeydir.
John H. Jackson 1834-1911
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CAR -T HÜCRESİ ve
CRISPR
TEDAVİLERİ

49.CAR-T
Hücresi
CRISPR Tedavileri
Giriş
Kontrol noktası blokajı ile
İmmünoterapi
PD-1 blokaj tedavisi
CTLA-4
Kişiye özel aşı tedavileri
CAR
CAR-T hücresi tedavisi
Glioblastomda
CAR-T
hücresi tedavisi
CAR-T hücresi tedavisi yan
etkileri
Sitokin salım sendromu
CRİPR tedavisi
Barsak ekosistemi ile kanser
arasındaki ilişki

ve

Giriş
Nöro-Onkoloji’de
translasyonal
çalışmalar, yani laboratuvarda kliniğe
yönelik tedavilerde kullanılmak üzere
planlanmış
deneysel
çalışmalar
genellikle
çok
yüz
güldürücü
sonuçlar vermektedir. Ancak bu elde
edilen olumlu sonuçlar klinikte hasta
üzerinde denendiğinde bekleneni
maalesef verememektedir. Klinikte
beklenmedik bir şekilde aldığımız bu
kötü sonuçları insan vücudundaki
savunma
mekanizmaları,
tümör
mikroçevresi
ve
daha
birçok
laboratuvar ortamına
taşıyamadığımız faktörlere bağlamak
yanlış olmaz. İşte bu önemli
faktörlerden biri de immünolojik
parametrelerdir.
Solid olmayan yani lösemi gibi kan
damarı içinde seyreden
kan
hücrelerinin
proliferasyonu
ile
karakterli kanser tiplerinde başarılı
olan immünoterapiler gliom gibi solid
tümörlerde başarı şansını yukarıda
anlatmaya çalıştığım nedenlerden
ötürü yakalayamamaktadır. Ancak
yine de bu karmaşık sorunları
yenmek
için
laboratuvarlarda
deneysel
çalışmalar
sürdürülmektedir.
Bu
tedavi
aşamalarından en güncel olanları
monoklonal
antikorların
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geliştirilmesiyle
kontrol
noktası
blokajı ve CAR-T hücresi tedavileri
olmaktadır.
İmmünoterapide
gelinen
son
aşamalar; kontrol noktası blokajı,
kimerik antijen reseptörü (Chimeric
Antigen Reseptor=CAR) blokajı ve T
hücresi ile tedavi bu bölümün
başında kısaca değinilecek konular
olacaktır.
Resim 49-2 Programlanmış Hücre
ölüm proteini-1

Kontrol
noktası
immünoterapi

blokajı

ile

Programlanmış hücre ölüm proteini
1, bir başka deyişle apopitozis
protein 1 genelde kısaca PD1 olarak
da anılır. İkinci kromozomda yer alır
(Resim 49-1,2,3). CD (Cluster of
differentiation) 279da lokalizedir. İki
bağlanma proteini (ligand) vardır.
Bunlar PDL1 ve PD L2’dir.

Kontrol noktası inhibitor denemeleri
2000 yılında başlamış 2011 yılında
ilk FDA onayı alınmış ve 2012 ila
2013 yıllarından sonra çalışmalar hız
kazanmış ve roket hızıyla yükselişini
2020 yılına kadar göstermiştir.
PD-1 Blokaj tedavisi

Resim 49-3 PD proteini ve kanser
hücresi ilişkisi

Resim 49-1 PD1’in 2.kromozomdaki
yerleşimi

Değişik malignitelere değişik oranda
yanıt alınmıştır. En yüksek olumlu
yanıt alınan Hodgkin lenfoma
olmuştur (%87). Bunu desmoplastik
melanom izlemiştir. FDA onaylı PD-1
inhibitörleri
Tablo
49-1
de
gösterilmektedir.
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fageal
kanserler

Tablo
49-1
FDA
tarafından
onaylanmış anti PD-1 ve anti PD-1L
tedavileri
Gru
p

Endikasy
on

Yüks
ek
yanıt
alına
n
grup

Hodgkin
hastalığı

Orta
derec
ede
yanıt
alına
n
grup

Ya
nıt
ora
nı
(%
)
87

Dezmopla
stik
melanom
a

70

Merkel
hücre

56

MSI-h
kanserleri

53

Onaylı
ajanlar

Ana
tepki

Nivoluma
b
Pembroli
zumab

PDJ
ampliko
n

Nivoluma
b
Pembroli
zumab

Güneşe
maruz
kalmaya
bağlı
mutasyo
nlar
Merkel
hücre
virüsü

Aveluma
b
Pembroli
zumab
Nivoluma
b
Pembroli
zumab

Deri
melanom
u

35
40

Nivoluma
b
Pembroli
zumab

Küçük
hücreli
olmayan
Akciğer
kanseri

20

Baş
ve
boyun
kanserleri

15

Atezolizu
mab
Nivoluma
b
Pembroli
zumab
Nivoluma
b
Pembroli
zumab

Gastroöze

15

Pembroli

Yanlış
eşleşme
tamiri
yetersizl
iğine
bağlı
mutasyo
nlar
Güneşe
maruz
kalmaya
bağlı
mutasyo
nlar

zumab

Mesane
kanseri

15

Renal
hücreli
kanser

25

Hepatosel
lüler
kanser

20

Atezolizu
mab
Aveluma
b
Durvalu
mab
Nivoluma
b
Nivoluma
b
Pembroli
zumab
Nivoluma
b
Pembroli
zumab
Nivoluma
b

içmeye
bağlı
mutasyo
nlar
Sigara
içmeye
bağlı
mutasyo
nlar

Kazanı
m
ve
kayıplar
Hepatit
virüsü

PD-1 Blokajı ile birlikte CTLA-4
kombinasyon tedavileri
Sinerjetik etki için deneysel olarak
programlanmış hücre ölüm proteini
ile CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyteassociated protein 4) = CD 152
birlikte kullanılmaya başlanmıştır
(Resim 49-4).

Sigara
içmeye
bağlı
mutasyo
nlar

Resim 49-4 PD-1 blokajı ile birlikte
CTLA-4 kullanımı

Sigara
içmeye
bağlı
mutasyo
nlar
Sigara

Bu amaçla
metastatik
kullanılmaya
olan James
antikorların

Ipilimumab (Yervoy)
melanom olgularında
başlanmıştır. Bulucusu
P. Allison monoklonal
kanser tedavisindeki
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öncülüğü nedeniyle 2018’de Nobel
ödülü kazanmıştır.
PD-1 NF Tip
Medülloblastom
denenmiştir.

I

ve

Tip II ile
tümörlerinde

Kişiye özel aşı tedavileri
İlk kanser aşısını bir kemik cerrahı
olan William Bradley Coley 1890
yılında
Coley
toksini
(karışık
bakteriyel
aşı)
ile
hipertermi
oluşturarak
tümör
immünoterapisinde kullanmıştır.

Bugün için kişiye özel kanser
immünoterapisinde tümöre özgü aşı
yapılandırması
için
kullanılan
yöntemler Resim 49-5 ve Resim 496 da sunulmaktadır.

Resim 49-6 Kişiye özel kanser aşısı
hazırlanması

Her kanser hastasında mutasyonlar,
yeni antijen profilleri, epigenetik,
biyoloji ve çevre mevcut tümör
heterogenetiğini
oluşturmaktadır.
Oluşan bu tümör çevresi hastanın
immün
sistemi
ile
etkileşim
halindedir. Hastanın bünyesi ve
çevresi ki içerisinde HLA haplotipi,
mikrobiyomu,
epigenomu,
yaş,
antijen maruziyeti, ilaçlar ve birlikte
eşlik eden diğer rahatsızlıkları
barındırır
ve
bağışıklık
etkileşiminde özgüllüğü, miktarı ve
işlevsel durumu ortaya koyar.
Hastanın bağışıklık çeşitliliği somatik
mutasyonlar ile kalıtsal ve çevresel
faktörlerle doğru orantıdadır.

Resim 49-5 Aşı tasarımı ve verilişi
Kimerik Antijen Reseptörü (CAR
Chimeric Antigen Receptor)
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Kimerik antijen reseptör T hücre
tedavisi 2012 yılında ilk ortaya
konulduktan sonra öncelikli olarak
hematolojinin onkoloji dünyasında
deneysel ve klinik uygulamalarla
başladı (Resim 49.8).

Resim
49-7
İtalya’nın
Puglia
bölgesinden bir tabak üzerinde
Kimera (Chimera). (M.Ö.350-340).
[Louvre Müzesi]
Kimera
(Chimera),
Yunan
mitolojisinde
Anadolu’da
(Likya
bölgesinde)
ağzından
alevler
çıkartan tek bir vücutta birden fazla
hayvan uzuvlarından oluşan hibrid
bir canavardır (Resim 49-7).
 Kimerik antijen reseptörleri
(Chimeric
antigen
receptors (CARs),
aynı
zamanda
kimerik
immünoreseptörler, kimerik
T hücresi reseptörleri, sanal
T-hücresi
reseptörleri veya CAR-T
olarak da anılırlar ve bir
bağışıklık efektör hücresine
(T-hücresine)
keyfi
bir
spesifite aşılayan tasarlanmış
reseptörlerdir.
 Bu
reseptörlere
“kimerik”
denir,
çünkü
farklı
kaynaklardan,
parçalardan
oluşurlar.

Resim 49-8 CAR T hücreleri
kullanılarak
yapılan
tasarlanmış
hücre transfer tedavisi tasviri
CAR (Chimeric Antigen Receptor)
-T Hücresi Tedavisi
Bu uygulamaları 2. ve 3. jenerasyon
CAR-T hücresi uygulamaları takip
etti (Resim 49-9).

Resim 49-9 CAR-T hücresi tedavi
gelişimi
Amerikan FDA (Food and Drug
Administration)
kurumu,
önce
Ağustos 2017’de akut lenfoblastik
lösemi (ALL), Ekim 2017’de de Bhücreli lenfomada CAR-T-hücresi
tedavisi için onay verdi.
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Tedavinin ana teması, kanser
hastası
olan
bireyin,
kanserli
hücrelerine karşı kendi bağışıklık
sistemini aktif hale getirerek, kanserli
hücreleri yok etmeyi amaçlıyor.
Klinik uygulamarda en iyi sonuçlar
CD-19
hedefli
B-Hücreli
lenfomalarda
alınıyor.
Kanserli
hastanın
T-hücreleri,
aferez
yöntemiyle toplanıyor ve seçiliyor.
Sonra gen transferi yapılıyor ve ilgili
kanser hücresi tanıtılarak tekrar
hastaya veriliyor. Hasta başına
maliyeti 475000 USD. Bir yıllık
yaşam oranı %80. Önemli ve en sık
yan etkilerinden biri Sitokin Sızıntı
Sendromudur.
Sitokin
sızıntı
sendromu ateş, yorgunluk, iştah
azalması, kas-eklem ağrısı, bulantıkusma ile karakterize kliniği vardır.
Diğer yan etkileri nörotoksisite
(deliryum,
afazi,
miyoklonus,
epileptik nöbet, serebral ödem ve
intraserebral hemoraji) ile makrofaj
aktivasyon
sendromu
(hepatosplenomegali,
LAP,
pansitopeni, DIC)
TCR T hücre tedavisi
Daha etkili olmak ve yan etkilerden
korunmak üzere T hücre reseptörleri
geliştirildi.
Yüzeydeki
proteinleri
tanıyabilen kimerik antijen reseptör
hücrelerinin aksine
T hücre
reseptörleri (TCR T hücreleri) hücre
içindeki tümöre özgü proteinleri de
tanıyabilmektedir. Bu tümöre özgü
proteinler
parçalandığı
zaman,
bunlar hücre membranında major
histokompatibilite kompleks (MHC)
proteini
olarak
anılmaktadır.
Tedavide CAR T hücresi ile TCR T
hücresi
arasındaki
farklar
ve
benzerlikler
Tablo
49-2de
verilmektedir.

Tablo 49-2 CAR T hücresi ve
tasarlanmış TCR T hücresi özellikleri
Bu pahalı ve özel tedavinin nöroonkoloji’deki
uygulamaları
da
gecikmeden geldi. Agressif seyreden
bir GBM hastasında uygulanan
deneysel CAR T-hücresi tedavisi
Brown CE ve arkadaşları tarafından
2016 yılında yayınlandı (Resim 4910).

Resim 49-10 CAR T-hücresi ile tedavi
edilen ilk deneysel GBM olgu sunumu
yazısı.
Yazıda insandan alınan GBM
hücreleri önce organoid olarak
geliştirilip biyobankada saklanıyor.
Böylelikle hücre kültürü değil,
büyümeye hazır organoid yapıdaki
materyeller
deney
sıçanlarında
xenograft
olarak
büyütülüyor.
Büyüyen tümörlere kemoterapötik
ilaçlarla test ediliyor. Hücrelerden
CAR-T
kültürleri
yapılıp
immünoterapide
kullanılıyor.
Deneysel
tümör
modelleri
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bölümünde anlatılan eski xenograft
modellemeden
farkı
tümörün
büyümesi için 2-11 ay beklemek
gerekmiyor, çünkü organoid modelde
tümör daha hızlı büyütülüyor. Bu
modelde
aynı
zamanda
enflamasyondan korunmuş oluyor ve
genetik özellikleri daha saf ve
değişmemiş, gerçeğe daha yakın
hasta GBM hücresi elde edilebiliyor.

yapılıyor. Bu veriliş yolu hem KanBeyin bariyer sorununu çözüyor
hem de ciddi yan etkileri azaltıcı
yönde daha etkili oluyor (Resim 49
11-12).
Kimerik antijen reseptörü Thücresi tedavisinde karşılaşılan
yan etkiler
Hematolojik onkolojide özellikle Çin
ve ABD’de daha yoğun olarak
kullanılan bu tedavide görülen yan
etkiler başlıca 3 ana konuda
toplanabilir (Resim 49-13). En başta
gelen yan etkiler kapiller sızıntı
sendromu olmak üzere taşikardi ve
hipotansiyon gibi hemodinamik
instabilite bozuklukları olmaktadır.
Bunu delirium, afazi, epileptik nöbet,
serebral ödem ve intraserebral
kanamalar
gibi
nörotoksisite
izlemektedir.
Son
grupta
ise
karaciğer ve akciğerin ön planda
olduğu
organ
fonksiyon
bozukluklarıdır.

Resim
49.13
Kimerik
Antijen
Reseptörü T-hücresi (CAR-T) tedavisi
ve olası yan etkileri
Resim 49.11-12
Bu
olgu
sunumunda
intratümöral/intraventriküler

tedavi
olarak

Bu önemli yan etkilerin giderilmesi
amacı ile özellikle kapiller sızıntı
sendromu ile ilgili çalışmalar son
yıllarda yoğunluk kazanmıştır. CART hücreleri caspas-3ü aktive ederken
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Gasdermin E’yi parçalayan ve
piroptoza neden olan Granzim B’nin
ortaya çıkmasına neden oluyor.
Makrofajlardaki
Caspas
1’in
aktivastonu ve salınımı ile bu
reaksiyon ortaya çıkıyor.
CRISPR Tedavisi
CRISPR
(ingilizcesi
Clustered
Regularly
Interspaced
Short
Palindromic Repeats sözcüklerinin
baş harflerinden alınan) bir DNA
dizilimleri
kümesidir.
Düzenli
aralıklarla bölünmüş palindromik
tekrar kümeleri (CRISPR) kısa
tekrarı baz dizileri içeren prokaryot
DNA segmentleridir. Her tekrarı daha
önce maruz kalınan bakteriyofaj
veya plasmid kaynaklı kısa “arayılıcı
DNA” segmentleri takip etmektedir.
CRISPR,
bakterilerin
kendilerini
virüslerden kaynaklanan saldırılara
karşı korumak için kullandıkları bir
savunma
sistemi
olarak
işlev
görmektedir.
CRISPR 2016 yılından beri hayvan
modelleri ve kanser hücre kültürleri
üzerinde çalışılmıştır. Kansere yol
açan mutasyona uğramış genlerin
onarımında
kullanma
eğilimi
doğmuştur. İlk klinik çalışma da 2016
yılında
başlamış
PD-1
gen
ekspresyonunu düzenleme hedefi ile
akciğer kanserli hastalarda Çin’de
denenmiştir.
Amerikan FDA kurumunun izni ile
yine aynı yıl içinde T hücresi
üzerinden
kanser
tedavisinde
kullanımı için deneysel tedaviler
başlatılmıştır.
CRISPR
ile
oluşturulmuş
T
hücrelerinin
kanserli
hastalarda
kullanılmış
ilk
Faz
1
insan
çalışmasında üç kanserli hastadan

aldıkları T hücrelerinin kanser
savaşında etkinliğini arttırmak için
endojen T reseptörü zincirlerini
kodlayan TCRa /TRAC) ve TCRy
(TRBC) ve TCR yanlış eşleşmesini
azaltmak ve kansere özel sentetik
TCR
(NYSO)
transgenik
ekspresyonunu arttırmışlar. Yapılan
kanser hücrelerinin immün sisteme
karşı geliştirdiği direnci önlemeye
yönelik bir çalışma olmuş.
CRISPR ile daha çok DNA’daki
genetik bozukluklar düzeltilmeye
çalışılırken bu yöntemle RNA’nın da
düzeltilmesi (edit edilmesi) gündeme
geldi. CAR T hücresi tedavisindeki
yan etkilerden biri olan sitokin sızıntı
sendromunun etkilerinden kaçınmak
için hastadan alınan T-hücrelerinin
CRISPR ile düzenlenerek geri
verilmesi yoluyla yan etki riski
azaltılmaya çalışılmaktadır. İlk klinik
Faz 1 çalışma 3 hastada (2 mültipl
myelom, 1 liposarkom) toksisite
çalışmasında
sitokin
sızıntı
sendromuna
rastlanmamış.
Çalışmada hastaların T hücre
reseptörlerindeki TCRa, TCRb silinip
yerine TCR transgen (NY-ESO-1)
yerleştirilip anti tümöral bağışıklık
arttırılıyor.
Barsak ekosistemi
arasında ilişki

ile

kanser

Mikrobiyomlar,
özellikle
vagus
sisteminden ayrı özerk
nöron
hücrelerinin barsak villüsleri içinde
saptanmasından
sonra
onkoloji
dünyasında
ön
plana
çıkan
konulardan birisi oldu.
Mikrobiyomlar
tüm
vücut
metabolizmasını
ve
bariyer
fonksiyonlarını
düzenlemek
için
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epitelyal, stromal, endokrin, nöral,
immün
bağırsak
hücreleri
ile
etkileşime giren barsak sakinleridir
(Resim 49-14).

Resim
49-14
kanserde etkileri

Mikrobiyomların
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Resim 49-15
tasarımı

Mikrobiyom

tedavi

Mikrobiyomların kanser tedavisinde
gelecek yıllarda gündeme oturacak
önemli bir aktör olacağı görüşü
yaygındır (Resim 49-15).
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“Only the dead have seen the end
of war.”
Savaşın sonunu sadece ölüler
görmüştür.
Eflatun

M.Ö. 427-347
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UZUN YAŞAM
SÜRELİ
GLİOBLASTOMLAR
50.Uzun
yaşam
glioblastomlar

süreli

Giriş
Tanım
Teyid. Ayırıcı tanı
Belirleyici bir özellik var mı?
Sonuç
Glioblastomlu hastaları araştıran
Kaplan-Meier
grafiklerini
iyi
incelerseniz, eğer yeterli sayıda
hasta sayısı (n>100) varsa, yaşamda
kalanlar eğrisinin hiçbir zaman 0
noktasına
ulaşmamış
olduğunu
görürsünüz.
Ve
eğri
zaman
çizelgesinde uzun bir süre y
doğrusuna parallel gider. Yaşamda
kalan hasta grubu çok az da olsa
böyle bir gerçek söz konusudur. Bu
oran değişik çalışma gruplarında %1
den %16’ya kadar değişiklik gösterir.
Bu da akla “bu denli ölümcül bir
anaplastik astrositom tipinde acaba
şifa olasılığı var mıdır?” sorusunu
akla getirir.
Teyid. Ayırıcı Tanı
Bu gibi durumda yani beklenenden
daha uzun süre yaşam süresi
gösteren glioblastom tanılı hastada
yapılacak
işlerin
en
başında
histopatolojiyi yeniden teyid etmek
gelir. Tümör gerçekten glioblastom

mudur?
Glioblastom
tanısının
deneyimli birkaç merkezde değişik
nöropatologlarca da teyid edilmesi
gerekir.
Bu
gibi
durumlarda
karışabilecek birçok patoloji söz
konusudur. Bunları tablo halinde
Tablo 50.1de sıralanmış halde
bulabilirsiniz.
Tablo 50.1
Uzun yaşam süreli glioblastom tanılı
hastada
karışabilecek
diğer
histopatoloji tipleri
GBM
olmayan Anaplastik
diğer anaplastik oligodendrogliom
tümörler
Anaplastik
oligoastrositom
Primitif
nöroektodermal
tümör (PNET)
Ender
görülen Pilositik
anaplastic
astrositom
olmayan
tümörlerin
alt
grupları
Miksoid pilositik
astrositom
Disembriyoplastik
nöroepitelyal
tümör (DNET)
Gangliogliom
Pleomorfik
ksantoastrositom
Santral nörositom
Ekstraventriküler
nörositom
Neoplastik
Demiyelinizan
olmayan
hastalık
lezyonlar
İnfarkt
Progressif
multifocal
lökoansefalopati
Gliozis
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Pineal kist
Serebral
kontüzyon

%16
arasında
göstermektedir.

değişiklik

2010 yılında yapılan bir derlemede
uzun yaşam süreli glioblastom
olgularına son literatür bilgileri de
eklenerek 2020 yılına göre güncel
hale
getirilerek
Tablo
50.2de
sunulmaktadır ve oranları serilere
UYS GBM tanımlarına göre %1 ila
Tablo 50.2 Uzun yaşam süreli glioblastoma tanım, sayı ve oranlarının değişik klinik
merkezlerine ve yayımlanan yıllara göre dökümü
Kaynak (yıl)

N / (%)

Netsky et al., (1950)
Roth and Elvidge, (1960)
Bouchard & Peirce (1960)
Ley et al., (1962)
Taveras et al., (1962)
Elvidge and Barone, (1965)
Gullotta and Bettag, (1967)
Jelsma and Bucy, (1967)
Stage & Stein (1974)
Takeuchi (1975)
Dara et al., (1980)
Johnson AC(1981)
Bucy et al., (1985)
Salford et al (1988)
Akslen et al., (1989)
Ishikura et al., (1989)
Margetts ve Kalyan-Raman,
(1989)
Imperato et al (1990)
Shibamoto et al., (1990)
Rutz et al., (1991)
Vertosick and Selker (1992)
Hiesiger et al., (1993)
Chandler et al (1993)
Phuphanich et al., (1993)
Salcman et al (1994)
Wester et al., (1994)
Archibald et al., (1994)
Morita et al (1996)
Pollak et al., (1997)
New et al., (1997)
Davis et al (1998)

5/?
3/?
2/?
3/?
13/425 (3.1%)
2/?
1/?
6/?
2/?
1/?
10/?
1/?
1/?
3/?
V
1/?
3/?
7 / 100 (7%)
1/135 (0.9%)
1/?
13 / ?
10/?
22 / 449 (5%)
9/?
33/ 213 (15.5%)
1/?
7/?
6 / 521 (1.2%)
2/?
1/?
86 / 8581 (1%)

Ortalama
Yaşam süresi

Süre (yıl)

Tanım (yıl)

Prognostik değer

Prognostik
değer

14
12
12.5
?
?
21
11
?
12.5
10
?
?
25
18.5
8
?
?

?
10-15
11-14
?
?
17-25
11
?
11-14
10
?
?
25
14-23
7-9
?
?

>5
>10
>10
?
?
>10
>10
?
>10
>10
>2*AG3-4
>10
?
>10*AG3-4
>5*GCGBM
>3*GCGBM
>3

6.3
?
15
8.3
?
9.4
?
?
?
?
?
?
?
?

2-10
?
15
?-15
?
5.1-13.6
2-7.3
?
?
?
?-15
?-11
?
?

>2
>5
?*Turcot sendromu
>4
>3
>5
>2
>3*AG4
>7
>3
>7
>10
?
>5
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Cervoni et al., (1998)
Klein et al., (1998)
Scott et al (1998)
Salvati et al (1998)
Puzzilli et al (1998)
Scott et al (1999)
Yoshida et al., (2000)
Sabel et al (2001)
Burton (2002)
Burton (2002)
Valery et al., (2002)
Floeth et al., (2003)
Ho et al., (2003)
McLendon and Halperin (2003)
Schmidinger et al., (2003)
Jagannathan et al., (2004)
Rainov and Heidecke (2004)
Shinojima et al (2004)4
Deb et al. (2005)
Yamanaka et al. (2006)
Steinbach et al. (2006)
Tait et al.(2007)
Krex D et al (2007)
Sonoda et al. (2009)
Sperduto et al. (2009)
Hottinger & Yoon (2009)
Oktar N et al. (2009)

1/?
1/?
5 / 279 (1.8%)
11 / ?
1/?
15 / 689 (2.2%)
2/?
1/?
41 / ?
39 / ?
1/?
1/?
34/249 (13.7%)
17/766 (2.2%)
5/13
4/?
1/?
6/113 (5.3%)
6/1296 (0.5%)
1/?
10/?
9/625 (1.4%)
55/?
18/123 (14.6%)
1/?
39/352 (11%)
12 / 372 (3.2%)

14.9
11
7.2 3.
8.1
11
3.2-15.8
14.5
17
4.9
4.9
?
?
?
?
?
?
?
6.9
9
?
?
?
4.6
4 3.
20
9.15
4.5

?
11
2-15.8
?-12
11
>11
14-15
17
?
3.1-15
?
?
?
?
?
?
?
5.2-8.3
5-15
?
?
2.7-4.9
3.0-15.3
3-7.8
20
3-18
3-7

>5
>10
>3
>5
>10
>3
>10
>10*GCGBM
>3
>3
>3
>7
>2
>5
>3>1
>3
>3
>5
>5
>3
>5
>2.7
>3
>3
?
>3
>3

Sonoda Y et al (2009)
Baur M et al (2010)
Naydenov E et al (2011)
Das P et al (2011)
Zhang GB et al (2012)
Wang X et al (2013)
Field KM et al (2014)
Hartmann C et al (2013)
Gerber NK et al (2014)
Mazaris P et al (2014)

18/123 (%14,6)
33/? (%10?)
3/50 (%6)
7
12/101 (%11,9)
15
48/529 (%9)
257
7
?/480
(%7,1%25,8)
17/207 (%8,2)
40/452 (%8,8)
44/591 (%7,4)
72/701 (%10)
8/115 (%9)
1
40
84/1494 (%5,6)
1
4
9 (6 erişkin 3 çocuk)
24
154/776 (19,8)
162/? (0,76)
11/101 (%11)

Genç yaş

MGMT
MGMT

Yaş,MGMT
MGMT
P53
KPS,Fr
Yaş,1p/19q
MGMT
Yaş,KPS

PTEN
IDH1
IDH1
Eksizyon
IDH1,p53
IDH1
Eksizyon

>3
=>3
>3
>3
>3
>3
>2
>3
>2
>2

Amelot A et al (2015)
Sarmiento et al (2016)
Lu J et al (2016)
Sawaya R & Suki D (2016)
Milward CP et al (2016)
Faraz S et al (2016)
Smrdel U et al (2016)
Goryaynov SA et al (2017)
Caruso R et al (2017)
Batich KA et al (2017)
Solanki C et al (2017)
Nakagawa Y et al (2017)
Gately L et al (2018)
Tykocki & Eltayeb (2018)
Costa E et al (2019)

IDH?
IDHYaş,KPS
MGMT

Eksizyon
IDH1

MGMT+
Yaş,KPS

IDHEks.IDH-

Yaş,KPS

SVZ

>3
>3
>3
>5
>3
5,5
>2,5
>3
22
>5
>3
>3
>2
>10
>3
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Cantrell JN et al (2019)
Armocida et al (2019)

2249/48652 (%4,6)
30/177 (%16,94)

26,68 ay

>5
>2,5 (30 ay)

*GCGBM=Dev hücreli GBM, AG3 AG4=Anaplastik IDH=İzositrat dehidrogenaz KPS=Karnofsky SVZ=Subventriküler zon

Tanım
Genel olarak herkesin kabul ettiği uzun
yaşam süreli glioblastom (UYSGBM)
tanısı hala oluşturulamamıştır. Tablo’dan
da anlaşılacağı üzere yazarlar en az 10
yıl, en az 5 yıl ya da en az 3 yıl gibi bir
sürede yoğunlaşmaktadırlar. Genel bir
bakışla ve benim de katıldığım görüş,
glioblastom histopatolojik tanısından
sonra en az 3 yıl süreyle yaşayan hasta
olarak tanımlanması yönündedir. Bazı
yazarlar daha kısa ya da daha uzun
süreleri seçme eğilimindedirler. Genel
olarak bu oran tüm glioblastom tanılı
hastaların %1 ile %16’sında olmaktadır.
Tait ve ark.’larının bir çalışmasına göre
GBM hastalarının genel yaşam süreleri
hemen hemen yarım yüzyıldan beri
önemli bir gelişme göstermemiş ve hala
çok kötüdür [68]. Buna karşılık bireysel
hastaların yaşam süreleri oldukça
heterojendir. Uzun yaşam süreli GBM
hastalarının oranı %1,44’dür (9/625).
Literatürde bildirilen en uzun yaşam
süreli GBM olgusu 25 yıldır (Bucy et
al.,Dep et al.) [6,17]. Ege Erişkin NöroOnkoloji Konseyinin verileri Tablo 503de verilmektedir. Bu çalışma 2009
yılına aittir ve 372 GBM olgusundan 12
hasta 3 yıldan fazla sürede hayatta
kalmıştır (oran %3,2). Bu hastalardan
üçü hala hayattadır ve antiepileptik dahil
herhangi bir tedavi almamaktadırlar. Bir
örnek hastanın MR,PET görüntüleri
Resim 50-1de sunulmaktadır.
Tüm GBM olguların yaşam süreleri
bilgileri Kaplan-Meier grafiği ile Resim
50-2de verilmiştir.

Tablo 50- 3: Ege Erişkin Nöro-Onkoloji
Konseyi (ENOK) GBM ve Uzun Yaşam
Süreli GBM (UYSGBM) olguları dökümü
Tüm GBM olguları

372

Tüm GBM
hastalarının Ortalama
yaşam süresi

53,5 hafta
(1,03 yıl)

Uzun yaşam süreli
GBM (UYSGBM)
Tanımı
UYSGBM olgu sayısı
(Tüm GBM olgularına
göre oranı)
Ortalama yaş (tanı
sırasında)

Yaşam süresi>3
yıl olan GBM
olguları
12 olgu (%3,2)
40,9 (aralık:20-67)

UYSGBM olguları
1 olgu
arasında Dev hücreli
GBM* olgusu
Ortalama yaşam süresi 4,5+yıl (aralık:37+yıl; 3 olgu halen
hayatta)
UYSGBM olgularında 5K/7E (hala sağ
cinsiyet
olanların hepsi
Kadın)
Cerrahi eksizyon
4/8/0
(total/parsiyel/biyopsi)
Radyoterapi ve
Kemoterapi

Tüm olgulara
uygulandı.

*Dev hücreli GBM=Giant Cell GBM
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Belirleyici bir özellik var mı?

Resim 50-1: a Bi-frontal tipik GBM’in MR
görüntüsü, b tedaviden 4 yıl sonraki MRG,
ve c şu anda antiepileptik dahil hiçbir tedavi
almaksızın 15 yılı aşkın bir süredir hayatta
olan uzun yaşam süreli GBM olgumuzun
PET tetkiki.

Resim 50- 2: Tüm GBM olgularının
Sağkalım eğrisi. ENOK (=Ege Erişkin
Nöro-Onkoloji Konseyi) Olgular: n=372;
Ortalama yaşam süresi=53.5(hafta); Uzunsüreli yaşam gösteren GBM >3 yıl (>156
hafta) = 12 olgu; >5yıl (>260 hafta)
=9olgu;>6 yrs (>312 hafta) =3 olgu hala
hayatta.

Uzun yaşam süresine etkili olan klinik ve
moleküler faktörler hala tam olarak
aydınlatılmış değildir. Son yıllarda bu
konuyla ilgili birçok çalışma yapılmasına
karşın kesin bir yargıya varılamamıştır.
Buna neden olası faktörlerin hem klinik
hem de moleküler ve genetik düzeyde
çok fazla sayıda olmasıdır. Sanırım
gelecekte yapay zeka ve makine
öğrenimi gibi data işleyici bilgisayar
programları ile bu konuda aydınlığa
çıkılacaktır.
Bu yıla kadar yapılan çalışmalarda öne
çıkan faktörler özet halinde ve bir Tablo
şeklinde verilmeye çalışılacaktır. Klinik
faktörler arasında tartışmasız genç yaş,
hastalığın başındaki iyi Karnofsky
Performans Puanı ve kadın cinsiyeti başı
çekmektedir.
Moleküler
faktörler
arasında ise büyük çoğunluğun kabul
etmekle birlikte azımsanmayacak bir
oranda yazarların karşısında olduğu IDH
mutasyonu,
MGMT
promotor
hipermetilasyonu, Ki67 oranı, v.b.
gelmektedir (Tablo 50 4).
Tablo 50-4 Uzun süreli yaşam gösteren
GBM olgularında olası olumlu yönde
etkili klinik ve moleküler faktörler
Faktörler
Olası
etkinliği
Klinik faktörler
***
Genç yaş <50
***
Başlangıç KPS >90
***
Kadın cinsiyet
***
Multimodaliter
tedavi ***
(Güvenli Maksimal Cerrahi
eksizyon+RadyoKemoterapi)
Ek
sistemik
medikal *
rahatsızlıkların azlığı
Beyaz dışı renkli ırk
*
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Tek taraflı, soliter lezyon
SVZ (subventriküler zon)
dışı lezyon
Moleküler faktörler
19q yitimi
IDH mutasyonu
MGMT hipermetilasyonu
Ki67
Non-mutant p53

CHI3L1, FBLN4, EMP3, IGFBP2,
IGFBP3,
LGALS3,
MAOB,
PDPN, SERPING1 ve TIMP1
genlerde azalma
FBLN4 [36]
DNM1,
MAPK1
(artış);
HSPA9,PSMD3,CANX (azalma)
[47]
miRNA patterni [45]

*
*
**
***
*/?
**
*
*
*?

**?
**?
**?

Sonuç
Uzun yaşam süreli GBM ile ilgili genel
olarak kabul edilmiş bir tanımlama
yoktur. Genel olarak bu durum tüm GBM
hastalarının yaklaşık %1 ila %16’sını
oluşturur.
ENOK
(Ege
Erişkin
NöroOnkoloji Konseyi) olgularımızda
372 GBM tanılı hastadan sadece 12
hasta 3 yıldan fazla yaşamıştır (%3,2).
Uzun yaşam süresine etki eden klinik ve
moleküler faktörler hala kesin olarak
bilinmemektedir.
Ancak
yazarlar
genellikle uzun yaşam süresi gösteren
GBM olgularının genç yaşta olması,
Karnofsky
Performans
başlangıç
puanının yüksek olması ve MGMT
metilasyonunun bulunmasının özellikle
altını çizmektedirler. Bu faktörlerin ileride
daha net belirlenmesi sanırım yapay
zeka ve makine öğrenimi gibi bilgisayar
mühendislik
yöntemlerinin
devreye
girmesi ile olası olacaktır.
KAYNAKLAR
1. Akslen LA, Mork SJ, Larsen JL, Myrseth E.
Giant cell glioblastoma: a work-up of 2 cases

with long survival. Acta Neurol Scand 1989;
79: 194–9.
2.Amelot A, De Cremoux P, Quillien V, Polivka M,
Adle-Biassette H, Lehmann-Che J, Françoise L,
Carpentier AF, George B, Mandonnet E, Froelich S.
IDH-Mutation Is a Weak Predictor of Long-Term
Survival in Glioblastoma Patients.
PLoS One. 2015 Jul 9;10(7):e0130596. doi:
10.1371/journal.pone.0130596. eCollection 2015.
3. Archibald YM, Lunn D, Ruttan LA, Macdonald
DR, Del Maestro RF, Barr HW, et al. Cognitive
functioning in long-term survivors of highgrade
glioma. J Neurosurg 1994; 80: 247–53.
4. Armocida D, Pesce A, Di Giammarco F, Frati A,
Santoro A, Salvati M. Long Term Survival in Patients
Suffering from Glio-blastoma Multiforme: A SingleCenter Observational Cohort Study. Long
Term Survival in Patients Suffering from Glioblastoma Multiforme: A Single-Center Observational
Cohort Study.Diagnostics (Basel). 2019 Nov 30;9(4).
pii: E209. doi: 10.3390/diagnostics9040209.
5.Bouchard J, Peirce CB. Radiation therapy in
the management of neoplasms of the central
nervous system, with a special note in regard to
children. Am J Roentgenol Rad Ther Nucl Med
1960; 84:610-628
6. Bucy PC, Oberhill HR, Siqueira EB,
Zimmerman HM, Jelsma RK. Cerebral
glioblastomas can be cured! Neurosurgery
1985; 16: 714–7.
7. Burgenske DM, Yang J, Decker PA, Kollmeyer
TM, Kosel ML, Mladek AC, Caron AA, Vaubel
RA, Gupta SK, Kitange GJ, Sicotte H, Youland
RS, Remonde D, Voss JS, Fritcher EGB, Kolsky
KL, Ida CM, Meyer FB, Lachance DH, Parney
IJ, Kipp BR, Giannini C, Sulman EP, Jenkins
RB, Eckel-Passow JE, Sarkaria JN. Molecular
profiling of long-term IDH
wildtype glioblastoma survivors. Neuro Oncol. 2019
Nov 4;21(11):1458-1469. doi:
10.1093/neuonc/noz129.
8.Burger PC, Green SB. Patient age, histologic
features, and length of survival in patients with
glioblastoma multiforme. Cancer
1987;59(9):1617-1625.
9. Burton EC, Lamborn KR, Feuerstein BG,
Prados M, Scott J, Forsyth P, et al. Genetic
aberrations defined by comparative genomic
132

NÖRO-ONKOLOJI-3
hybridization distinguish long-term from
typical survivors of glioblastoma. Cancer Res
2002a; 62: 6205–10.
10. Burton EC, Lamborn KR, Forsyth P, Scott J,
O'Campo J, Uyehara-Lock J, et al. Aberrant
p53, mdm2, and proliferation differ inglioblastomas
from long-term compared with
typical survivors. Clin Cancer Res 2002b; 8:
180–7.
11. Cantrell JN, Waddle MR, Rotman M, Peterson
JL, Ruiz-Garcia H, Heckman MG, QuiñonesHinojosa A, Rosenfeld SS, Brown PD, Trifiletti DM.
Progress Toward Long-Term Survivors
of Glioblastoma. Mayo Clin Proc. 2019
Jul;94(7):1278-1286. doi:
10.1016/j.mayocp.2018.11.031. Epub 2019 Jun 20.
12.Cervoni L, Celli P, Salvati M. Long-term
survival in a patient with supratentorial
glioblastoma: clinical considerations. Ital J
Neurol Sci 1998; 19: 221–4.
13. Chandler KL, Prados MD, Malec M, Wilson
CB. Long-term survival in patients with
glioblastoma multiforme. Neurosurgery 1993;
32(5):716-720
14. Costa E, Lawson TM, Lelotte J, Fomekong E, Vaz
RG, Renard L, Whenham N, Raftopoulos C. Longterm survival after glioblastoma resection: hope
despite poor prognosis factors. J Neurosurg Sci. 2019
Jun;63(3):251-257. doi: 10.23736/S03905616.18.04180-2. Epub 2018 Jan 23.
15.Dara P, Slater LM, Talreja D, Armentrout SA.
Long-term survivors of high-grade malignant
astrocytomas. Med Pediatr Oncol 1980; 8:
187–91.
16. Davis FG, Freels S, Grutsch J, Barlas S, Brem
S. Survival rates in patients with primary
malignant brain tumors stratified by patient
age and tumor histological type: an analysis
based on Surveillance, Epidemiology, and End
Results (SEER) data, 1973-1991. J Neurosurg
1998;88(1):1-10
17. Deb P, Sharma MC, Mahapatra AK, Agarwal
D, Sarkar C. Glioblastoma multiforme with
long term survival. Neurol India 2005; 53:
329–32.
18. Elvidge AR, Barone BM. Long-term
postoperative survival in two cases of

glioblastoma multiforme. J Neurosurg 1965;
22: 382–6.
19.Field KM, Rosenthal MA, Yilmaz M, Tacey M,
Drummond K. Comparison between poor and longterm survivors with glioblastoma: review of an
Australian dataset. Asia Pac J Clin Oncol. 2014
Jun;10(2):153-61. doi: 10.1111/ajco.12076. Epub
2013 May 22.
20. Floeth FW, Langen KJ, Reifenberger G, Weber
F. Tumor-free survival of 7 years after gene
therapy for recurrent glioblastoma. Neurology
2003; 61: 270–1.
21. Gately L, McLachlan SA, Philip J, Ruben
J, Dowling A. Long-term survivors of glioblastoma: a
closer look. J Neurooncol. 2018 Jan;136(1):155-162.
doi: 10.1007/s11060-017-2635-1. Epub 2017 Oct 27
22.Gerber NK et al. Transcriptional diversity of longterm glioblastoma survivorsNeuro-Oncology
2014;16(9), 1186–1195
22.Goryaynov SA, Gol'dberg MF, Golanov AV,
Zolotova SV, Shishkina LV, Ryzhova MV, Pitskhelauri
DI, Zhukov VY, Usachev DY, Belyaev AY,
Kondrashov AV, Shurkhay VA, Potapov AA [The
phenomenon of long-term survival in glioblastoma
patients. Part I: the role of clinical and demographic
factors and an IDH1 mutation (R 132 H)].
Zh Vopr Neirokhir Im N N Burdenko. 2017;81(3):516. doi: 10.17116/neiro20178135-16. Russian.
23.Gullotta F, Bettag W. [On the question of
longer survival time in glioblastomas]. Acta
Neurochir.(Wien.) 1967; 16: 122–8.
24. Hiesiger EM, Hayes RL, Pierz DM, Budzilovich
GN. Prognostic relevance of epidermal growth
factor receptor (EGF-R) and c-neu/erbB2
expression in glioblastomas (GBMs). J
Neurooncol 1993; 16: 93–104.
25. Ho DM, Hsu CY, Ting LT, Chiang H. MIB-1
and DNA topoisomerase II alpha could be
helpful for predicting long-term survival of
patients with glioblastoma. Am J Clin Pathol
2003; 119: 715–22.
26. Hottinger AF, Yoon H. Neurological outcome
of long-term glioblastoma survivors. J.
Neurooncol. 2009; 95:301-305
27. Imperato JP, Paleologos NA, Vick NA. Effects
of treatment on long-term survivors with
133

NÖRO-ONKOLOJI-3
malignant astrocytomas. Ann Neurol 1990; 28:
818–22.
28. Ishikura A, Ikeda M, Kogure Y, Enkaku H,
Watanabe K. [A giant cell glioblastoma–a case
report]. Gan No Rinsho 1989; 35: 293–7.
29. Jagannathan J, Petit JH, Balsara K, Hudes R,
Chin LS. Long-term survival after gamma knife
radiosurgery for primary and metastatic brain
tumors. Am J Clin Oncol 2004; 27: 441–4.
30. Jelsma R, Bucy PC. The treatment of
glioblastoma multiforme of the brain. J
Neurosurg 1967; 27: 388–400.
31. Johnson AC. Malignant intracranial tumor:
report of three cases with long-term
postoperative survival. Surg Neurol 1981; 15:
217–9.
32. Kim JY, Jackman JG, Woodring S, McSherry F,
Herndon JE, Desjardins A, Friedman HS, Peters KB.
Second primary cancers in long-term survivors
of glioblastoma. Neurooncol Pract. 2019
Sep;6(5):386-391. doi: 10.1093/nop/npz001. Epub
2019 Feb 4.
33.Klein R, Molenkamp G, Sorensen N,
Roggendorf W. Favorable outcome of giant cell
glioblastoma in a child. Report of an 11-year
survival period. Childs Nerv Syst 1998; 14:
288–91.
34. Krex D, Klink B, Hartmann C, von Deimling A,
Pietsch T, Simon M, Sabel M, Steinbach JP,
Heese O, Reifenberger G, Weller M, Schackert
G; German Glioma Network. Long-term
survival with Glioblastoma multiforme. Brain
2007; 130: 2596-2606
35. Ley A, Ley A, Guitart JM, Oliveras C. Surgical
management of intracranial gliomas.
J.Neurosurg. 1962; 19: 365–74.
36. Li F et al. FBLN4 as candidate gene associated
with long-term and short-term survival with primary
glioblastoma OncoTargets and Therapy
2017;10: 387–395
37. Lu J, Cowperthwaite MC, Burnett MG, Shpak M.
Molecular Predictors of LongTerm Survival in Glioblastoma Multiforme
Patients.PLoS One. 2016 Apr 28;11(4):e0154313.
doi: 10.1371/journal.pone.0154313. eCollection
2016.

38.Margetts JC, Kalyan-Raman UP. Giant-celled
glioblastoma of brain. A clinico-pathological
and radiological study of ten cases (including
immunohistochemistry and ultrastructure).
Cancer 1989; 63: 524–31.
39. Marton E, Giordan E, Siddi F, Curzi C, Canova
G, Scarpa B, Guerriero A, Rossi S, D' Avella D,
Longatti P, Feletti A. Over ten years
overall survival in glioblastoma: A different
disease?J Neurol Sci. 2020 Jan 15;408:116518. doi:
10.1016/j.jns.2019.116518. Epub 2019 Nov 1.
40.McLendon RE, Halperin EC. Is the long-term
survival of patients with intracranial
glioblastoma multiforme overstated? Cancer
2003; 98: 1745–8.
41. Morita M, Rosenblum MK, Bilsky MH, Fraser
RA, Rosenfeld MR. Long-term survivors of
glioblastoma multiforme: clinical and
molecular characteristics.J Neurooncol
1996;27(3):259-266
42.Naydenov E,Tzekov C, Minkin K, Nachev
S, Romansky K, Bussarsky V. Long-term survival with
primary glioblastoma multiforme: a clinical study in
bulgarian patients Case Rep Oncol. 2011 Jan
4;4(1):1-11. doi: 10.1159/000323432.
43. Netsky MG, August B, Fowler W. The longevity
of patients with glioblastoma multiforme. J
Neurosurg 1950; 7: 261–9.
44. New P, Vokes E, Rogers L, Bazan C, Hohneker
J, Eble M, et al. Long-term response to
crisnatol mesylate in patients with glioma.
Invest New Drugs 1997; 15: 343–52.
45. Niyazi M et al. MiRNA expression patterns
predict survival in glioblastoma Radiat Oncol. 2011;
6: 153.
46. Oktar N, Özgiray E, Akalın T. Long Term
Survivors of Glioblastoma J Neurol Sci Turk
2009;26(4)# Editorial 21:115-121
47. Patel VN, Gokulrangan G, Chowdhury SA, Chen
Y, Sloan AE, et al. Network Signatures of Survival in
Glioblastoma Multiforme. PLoS Comput
Biol 2013;9(9): e1003237.
48. Phuphanich S, Ferrall S, Greenberg H. Longterm
survival in malignant glioma. Prognostic
factors. J Fla Med Assoc 1993; 80: 181–4.
134

NÖRO-ONKOLOJI-3

49. Pollak L, Gur R, Walach N, Reif R, Tamir L,
Schiffer J. Clinical determinants of long-term
survival in patients with glioblastoma
multiforme. Tumori 1997; 83: 613–7.
50. Puzzilli F, Ruggeri A, Mastronardi L, Di
Stefano D, Lunardi P. Long-term survival in
cerebral glioblastoma. Case report and critical
review of the literature.Tumori 1998;84(1):6974
51. Rainov NG, Heidecke V. Long term survival in
a patient with recurrent malignant glioma
treated with intratumoral infusion of an IL4targeted toxin (NBI-3001). J Neurooncol 2004;
66: 197–201.
52. Roth JG, Elvidge AR. Glioblastoma
multiforme: a clinical survey. J Neurosurg
1960; 17: 736–50.
53. Rutz HP, de Tribolet N, Calmes JM, Chapuis
G. Long-time survival of a patient with
glioblastoma and Turcot's syndrome. Case
report. J Neurosurg 1991; 74: 813–5.
54. Sabel M, Reifenberger J, Weber RG,
Reifenberger G, Schmitt HP. Long term
survival of a patient with giant cell
glioblastoma. J Neurosurg 2001;94:605-11.
55. Salcman M, Scholtz H, Kaplan RS, Kulik S.Longterm survival in patients withmalignant astrocytoma.
Neurosurgery 1994;34:213-219
56. Salford LG, Nordenström E, Skagerberg G,
Möller T, Widegren B, Perfekt R. Women with
left frontal glioblastoma have a significantly
shorter survival--why?J Neurooncol 2006;8(4):290-1
57. Salvati M, Cervoni L, Artico M, Caruso R,
Gagliardi FM. Long-term survival in patients
with supratentorial glioblastoma. J Neurooncol
1998;36(1):61-64
58. Sarmiento JM, Mukherjee D, Black KL, Fan
X, Hu JL, Nuno MA, Patil CG J Do LongTerm Survivor Primary Glioblastoma Patients
Harbor IDH1 Mutations?Neurol Surg A Cent Eur
Neurosurg. 2016 May;77(3):195-200. doi: 10.1055/s0035-1566121. Epub 2016 Mar 2.
59.Schmidinger M, Linzmayer L, Becherer A,
Fazeny-Doemer B, Fakhrai N, Prayer D, et al.
Psychometric- and quality-of-life assessment in

longterm glioblastoma survivors. J Neurooncol
2003; 63: 55–61.
60. Scott JN, Rewcastle NB, Brasher PM, Fulton
D, MacKinnon JA, Hamilton M, Cairncross JG,
Forsyth P. Which glioblastoma multiforme
patient will become a long-term survivor? A
population-based study. Ann Neurol 1999;
46(2):183-188
61. Senger D, Cairncross JG, Forsyth PAJ. Longterm
survivors of Glioblastoma: Statistical aberration or
important unrecognized molecular subtype?
In.:Glioblastoma Multiforme Ed. Markert J et al.
Jones & Barlett Publ. 2005 pp 190-205
62. Shibamoto Y, Yamashita J, Takahashi M,
Yamasaki T, Kikuchi H, Abe M. Supratentorial
malignant glioma: an analysis of radiation
therapy in 178 cases. Radiother Oncol 1990;
18: 9–17.
63. Shinojima N, Kochi M, Hamada J, Nakamura
H, Yano S, Makino K, et al. The influence of sex
and the presence of giant cells on postoperative
long-term survival in adult patients with
supratentorial glioblastoma multiforme. J
Neurosurg 2004; 101: 219–26.
64. Sonoda Y, Kumabe T, Watanabe M, Nakazato
Y, Inoue T, Kanamori M, Tominaga T. Longterm survivors of glioblastoma: clinical features and
molecular analysis. Acta Neurochir (Wien). 2009
Nov;151(11):1349-58. doi: 10.1007/s00701-0090387-1.
65. Sperduto CM, Chakravarti A, Aldape K, Burger
P, Papermaster GB, Sperduto P. Twenty-Year
Survival In Glioblastoma: A Case Report And
Molecular Profile.Int J Radiat Oncol Biol Phys.
2009;75:1162-5
66. Stage WS, Stein JJ. Treatment of malignant
astrocytomas. Am J Roentgenol Rad Ther Nucl
Med 1974;120:7-18
67. Steinbach JP, Blaicher H-P, Herrlinger U et al.
Surviving glioblastoma for more than 5 years:
the patient's prospective. Neurology 2006;
66:239–242
68. Tait MJ, Petrik V, Loosmore A, Bell BA,
Papadopoulos MC. Survival of patients with
glioblastoma multiforme has not improved
between 1993 and 2004: analysis of 625 cases.
British Journal of Neurosurgery
135

NÖRO-ONKOLOJI-3
2007;21(5):496-500.
69. Takeuchi K. [Role of chemotherapy in longterm
survival of malignant glioma]No Shinkei
Geko 1975; 3:815-820.
70. Taveras JM, Thompson HG, Jr, Pool JL.
Should we treat glioblastoma multiforme? A
study of survival in 425 cases. Am J Roentgenol
Radium Ther Nucl Med 1962; 87: 473–9.
71. Tian M, Ma W, Chen Y, Yu Y, Zhu D, Shi J, Zhang
Y. Impact of gender on the survival of patients
with glioblastoma. Biosci Rep. 2018 Nov 7;38(6). pii:
BSR20180752. doi: 10.1042/BSR20180752. Print
2018 Dec 21.

79. Zhang GB et al. Differential molecular genetic
analysis in glioblastoma multiforme of long- and
short-term survivors: a clinical study in Chinese
Patients J Neurooncol 2013; 113:251–258

“The knowledge of all things is
possible.”
Her şeyin bilgisi mümkündür.
Leonardo DaVinci 1452-1519

72.Tykocki T, Eltayeb M. Tenyear survival in glioblastoma. A systematic review. J
Clin Neurosci. 2018 Aug;54:7-13. doi:
10.1016/j.jocn.2018.05.002. Epub 2018 May 23
73. Ullén H, Mattsson B, Collins VP. Long-term
survival after malignant glioma. A clinical and
histopathological study on the accuracy of the
diagnosis in a population-based cancer
register. Acta Oncol 1990;29:875-8.
74. Wester K, Bjerkvig R, Cressey L, Engebraaten
O, Mork S. Organ culture of a glioblastoma
from a patient with an unusually long survival.
Neurosurgery 1994; 35: 428–32.
75. Valery CA, Seilhean D, Boyer O, Marro B,
Hauw JJ, Kemeny JL, et al. Long-term survival
after gene therapy for a recurrent
glioblastoma. Neurology 2002; 58: 1109–12.
76. Vertosick FT, Jr, Selker RG. Long-term
survival after the diagnosis of malignant
glioma: a series of 22 patients surviving more
than 4 years after diagnosis. Surg Neurol 1992;
38: 359–63.
77. Yamanaka R, Arao T, Yajima N, Tsuchiya N,
Homma J, Tanaka R, et al. Identification of
expressed genes characterizing long-term
survival in malignant glioma patients.
Oncogene 2006; 25: 5994–6002.
78. Yoshida T, Kawano N, Oka H, Fujii K,
Nakazato Y. Clinical cure of glioblastoma—two
case reports. Neurol Med Chir (Tokyo) 2000;
40: 224–9.

136

NÖRO-ONKOLOJI-3

EPANDİMOM
51.Epandimom
WHO 2016
Sınıflandırmasında
epandimom
Moleküler biyoloji
Genel güncelleme

Epandimom ile ilgili genel ve kuramsal
bilgiler kitap serimizin ilkinde özetle
verilmiş idi.
En
son
2016
sınıflamasında
epandimomlar aşağıdaki sunulduğu gibi
değerlendirilmiştir (Tablo 51.1):
Tablo 51.1
2016 WHO sınıflamasında epandimal
tümörler

1.
2.
3.

4.
5.

EPANDİMAL
TÜMÖRLER

Subepandimom
Miksopapiller epandimom
Epandimom
Papiller epandimom
Şeffaf hücreli epandimom
Tanisitik epandimom
Epandimom, RELA füzyon
pozitif*
Anaplastik epandimom

9383
9394
9391
9393
9391
9391
9396

1
1
3
3
3
3
3

9392

3

Epandimomlar nöroektodermal kaynaklı
ve özellikle çocuklarda medülloblastom
ve astrositomlardan sonra sıklık sırasında
üçüncü sırada gelen tümörlerdir.
Ventriküllerin subventriküler zondaki ve
spinal santral kanalın çevresindeki
radial glial-benzeri hücrelerden gelişir.

Çocukluk çağında daha çok intrakraniyal
yerleşim söz konusu iken erişkinlerde
spinal
bölgede
görülmesi
tipiktir.
Pediatrik vakaların 2/3ü dördüncü
ventrikül yerleşimi gösterirken geri kalan
1/3ün yarısı üçüncü ventrikül yarısı da
spinal yerleşim gösterir.
Tedavisi cerrahidir. Total eksizyonu
tedavide
yaşam
süresini
belirgin
arttırdığından elzemdir. Ancak total
eksizyonu dördüncü ventrikül tabanına
önemli kranial sinir ve yapılara
infiltrasyonu ve yapışıklıklar nedeniyle
sıklıkla olası olmaz. Kemoterapi ve
radyasyona dirençli tümörlerdir. Son
olarak geliştirilen moleküler sınıflama
tedavide
de
bir
hedefleme
ve
yönlendirici
görevi
üstlenmiştir.
Multidisipliner ve çok sayıda kurumun
ortaklaşa çalışmaları halen sürmektedir.
Histolojik sınıflama ve prognoza dair
klinikte oluşan belirsizlik hastaları daha
iyi derecelendirmeye ve optimal tedavi
paradigmalarını ortaya koymak adına bir
moleküler sınıflandırma geliştirilmesine
yol açtı. Histolojik olarak benzer olan
fakat farklı yerleşimli epandimomlar
genetik, transkripsiyonel ve epigenetik
programlarla kolayca tanımlanabilir hale
getirildiler.
Moleküler altgruplar (dokuz altgrup)
Spinal (SP), Supratentoriyel (ST) ve
Posterior Fossa (PF) olarak üç ana
anatomik bölüme dağıtıldılar. Şekil 51.1
intrakraniyal epandimom alt gruplarının
her biri için kanıta dayalı görüş birliğine
varılan yönetim seçeneklerini önerir.

137

NÖRO-ONKOLOJI-3

Şekil 51.1 Epandimomların moleküler sınıflamasına göre önerilen tedavi mutabakat
beyanları. [Pajtler ve ark.]
çalışmada maksimal güvenli cerrahi
eksizyon
sonrası
PF-EPN-A
Epandimomlarda
moleküler
altgrubundaki hastalar ek radyoterapi de
sınıflamaya bağlı tedaviler
almalarına karşın diğer altgruptakilerine
göre daha kötü bir prognoz gösterdiler
Epandimomların moleküler sınıflamasına
[Ramaswamy ve ark.].
göre tedavisi gündeme geldikten sonra
PF-EPN-A altgrubundaki tümörler daha
eski tedavi ile ilgili literatür bilgisi artık
çok küçük çocuklarda ve zorlayıcı
dikkate alınmaz oldu. Altgrupların
yerleşimde görüldüklerinden nispeten
birbirine
karıştığı
eski
çalışma
deneyimli
cerrahlarca
gelişmiş
sonuçlarını
değerlendirmek
sadece
merkezlerde tedavilerinin planlanması
tarihsel demografi, cerrahi eksizyon
önerilmektedir. Yine bu alt gruptaki
miktarı ve WHO derecelendirme üzerine
epandimomların 12 aylıktan büyük
kısıtlandı. Altgrupların tedavi yanıtlarının
çocukların klinik çalışmaların dışında
değerlendirilmeye
başladığı
yeni
maksimal güvenli eksizyon ve fokal
moleküler sınıflamaya bağlı tedavilerin
radyoterapi uygulamasının standart bir
sonuçları
yayınlanmaya
başladı.
tedavi
modalitesi
olduğu
fikrini
Posterior
fossa
epandimomlarının
savunmaktadırlar. Bunun tam tersine
değerlendirildiği
retrospektif
bir
PF-EPN-B
alt
grubundaki
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epandimomların
büyük
çoğunluğu
radyoterapiye bile gerek duyulmaksızın
eğer
total
çıkartıldıkları
taktirde
rekürrens göstermemektedirler. Total
eksizyon ile birlikte kaviteye fokal
radyoterapi ve sadece total eksizyonla
izleme arasındaki farkı irdeleyen çalışma
halen devam etmektedir.
Biyolojik
yolakların epandimomların
gelişmesinde
de
farklı
olması
hedeflenmiş
tedavileri
gündeme
getirebilecektir.
PF-EPN-A
alt
grubundaki tümörlerin birçok kanserle
ilşkili ağlarla ilşkisi gösterilmiştir: Bunlar
arasında anjiogenez ile ilintili olarak HIF1 alfa sinyalleme, VEGF sinyalleme,
hücre migrasyonu sayılabilir. PDGF
sinyalleme, MAPK, EGFR, TGF-beta,
integrin sinyallemeleri, ekstrasellüler
matriks montajı, tyrozin reseptör kinaz
ve RAS/küçük GTPaz sinyalizasyonları
da diğer tedavi hedefleri olabilir.
Alt grup B de (PF-EPN-B) ise tam
tersine tümörler ciliogenez ve oksidatif
metabolizmayı
içeren
genlerle
tanımlanırlar.
Supratentoriyel epandimal tümörlerle
ilgili yaş grupları, uygulanan tedaviler o
denli karmaşıktır ki, mevcut az moleküler
bilgi ile birlikte doğru değerlendirme bu
bir dizi klinik çalışma ile olası değildir.
Tarihsel
özelliği
olan
serilerde
progresyonsuz hayatta kalım oranı 5 yıl
için %85 lere varmaktadır WHO derece
III epandimomları için ancak bu serilerde
erişkinler ve pediatrik olgular iç içedir.
Retrospektif
yapılan
çalışmalarda
supratentoriyel
epandimomlarla
moleküler olarak saptanan ST-EPNRELA
alt
grubunda
rezeksiyon
derecesine
bakılmaksızın
5
yıllık
progresyonsuz
hayatta
kalım
oranları %29 total hayatta kalım oranı
ise %75 olarak kötü prognoz göstermiştir.
Bu grup 20 yıllık bir veriye sahiptir ve
erişkinleri de kapsamaktadır.

ST-EPN-YAP1 grubunda ise prognoz
daha iyidir ve 5 yıllık PFS %66 ve total
hayatta kalım ise %100dür.
Spinal epandimomlar
Spinal intramedüller tümör histopatolojisi
beyinden farklıdır. Beyinde astrositomlar
epandimomlardan
daha
fazla
görüldükleri halde spinal bölgede en sık
görülen
intramedüller
tümörler
epandimomlardır.
Spinal
bölgede
epandimomları
astrositomlar,
gangliositomlar,
hemanjioblastomlar
izler.
Epandimomların
spinal
yerleşim
özellikleri moleküler olarak çalışılmış ve
SP-EPN lerin kromozom 22q de NF2
geninin olduğu lokusta bir birlikteliği
bilinmektedir. Ancak bu farklılıklar farklı
bir etyoloji ya da hücre serisi
göstermezler.
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“Medicine is a science of uncertainty,
and an art of probability…”
Tıp bir belirsizlik bilimi ve bir olasılık
sanatıdır…
William Osler

1849-1919
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MEDÜLLOBLASTOM

9.
10.
11.

52.Medülloblastom
WHO 2016
Sınıflandırmasında
medülloblastom
Moleküler biyoloji
Genel güncelleme

Medülloblastom ile ilgili klasik bilgiler
Nöro-Onkoloji I kitabında ilgili bölümde
özetlenmiş idi. Burada son 2016
sınıflamasında yer alan moleküler
değerlendirmelerle embryonel tümörler
kısaca sunulmaktadır.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

EMBRYONEL
TÜMÖRLER

Medülloblastom, genetik olarak
belirlenmiş
Medülloblastom, WNT aktive*
Medülloblastom, SHH-aktive ve
TP53 mutant*
Medülloblastom, SHH-aktive ve
TP53 mutasyonu yok*
Medülloblastom, SHH-ve WNTaktivasyonu yok, grup 3 grup 4*
Medülloblastom,
histopatolojik
olarak belirlenmiş
Medülloblastom, klasik
Medülloblastom,
dezmoplastik/nodüler
Medülloblastom, aşırı nodüler
Medülloblastom, büyük hücreli,
anaplastik
Medülloblastom, NOS*
Çokkatlı
rozet
oluşturan
embryonel
tümör,
C19MC
değişmiş*
Çokkatlı
rozet
oluşturan
embryonel tümör, NOS*
Medülloepitelyom
SSS Nöroblastom
SSS Ganglionöroblastom

9475
9476

3
3

9471

3

9477

3

9470
9471

3
3

9471
9474

3
3

9470
9478

3
3

9478

3

9501
9500
9490

3
3
3

SSS Embryonel tümör, NOS*
Atipik teratoid / rabdoid tümör
SSS Rabdoid özellikleri olan
Embryonel tümör*

9473
9503
9508

Medülloblastomun
da
aralarında
bulunduğu embryonal tümör grubundaki
tümörler 4 yaşın altındaki çocuklarda en
sık ve 19 yaşına kadar adölesans
döneminde de ikinci sıklıkla görülen
malign SSS tümörleridir. Bu grubun ana
özelliği çok anaplastik farklılaşmış
differansiye olma özelliği olmayan
hücrelerden oluşmaları ve SSS içinde
metastaz
yapma
kabiliyetinde
olmalarıdır. Bu özellikler bu tümör
grubunun tedavisini zorlaştırır ve hemen
hepsini hayli agressif yapar.
Etyolojisi
hala
net
olarak
bilinmemektedir. Genetik predispozisyon
ancak %13’ünde bildirilmiştir. Bunlar
arasında Gorlin, Turcot, Nijmegen,
Rubinstein-Taybi
ve
Li-Fraumeni
sendromları sayılabilir.
Histoloji ve genetik bilgileri de kapsayan
integre tanılı 2016 sınıflaması hepsini
derece IV olarak bildirmiştir. Yeni
sınıflamada klasik, desmoplastik nodüler
(D/N), büyük hücreli anaplastik (LCA) ve
aşırı nodüler medülloblastom (MBEN)
histolojik alt tipleri hala geçerlidir Şekil
52.1)
Genom ve epigenom çapında tümör
profili
çalışmaları
medülloblastom
biyolojisi
anlayışımızı
değiştirdi.
Moleküler kavrayışlar ve fenotiple
genotip korelasyonları yeni
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dört ayrı antite/alt grupta tanımlattı: (1)
WNT/wingless -Kanatsız+Int-1 (2) Sonic
Hedgehog (SHH) Sonik kirpi (3) Grup 3
ve (4) Grup 4 (Tablo 52.1)

Şekil 52.1 Medülloblastomda yeni
moleküler ve eski histolojik sınıflama
birlikteliğini gösteren şema
medülloblastom karakterizasyonunda
perspektifler bu tümör varlığını yeniden

TABLO 52.1 Medülloblastomun 4 altgrubunun klinik ve moleküler özellikleri
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WNT Medülloblastomları
Wnt (wingless+Int-1) sinyal yolları,
sinyalleri hücre yüzey reseptörleri
yoluyla bir hücreye geçiren proteinlerle
başlayan bir grup sinyal iletim yoludur.
Wnt adı, Wingless ve Int-1 adından
oluşturulan bir portmantodur. Wnt sinyal
yolakları
yakındaki
hücre-hücre
iletişimini veya aynı hücre iletişimini
kullanır.
En az gözlenen (%11) medülloblastm alt
grubudur.
Büyük
çocuklarda
ve
gençlerde en sık görülme ile 10 yaşında
zirve yapar. E/K oranı eşittir. Beyin
sapının dorsal kesiminden gelişir ve tanı
sırasında nadiren metastatiktir. Büyük
oranda 6. kromozomun biri yitiktir
(Monozomi 6). CTNNB1 geninin somatik
mutasyonuna bağlı olarak WNT sinyal
yollarında degredasyona dirençli olan
mutant beta-ketanin 1 proteininin
nükleer birikimine neden olur. CTNNB1
gen mutasyonu yanı sıra TP53,
SMARCA4, DDX3X mutasyonları da
TNT alt grubu hastalarında bildirilmiştir.
En iyi prognoza sahip olan altgruptur.
SHH Medülloblastomları
Kirpi
sinyal
yolu,
doğru
hücre
farklılaşması için gerekli embriyonik
hücrelere bilgi ileten bir sinyal yoludur.
Embriyonun farklı kısımları farklı kirpi
sinyal proteinleri konsantrasyonlarına
sahiptir. Yolun yetişkinlerde de rolleri
vardır.
Medülloblastomların 1/3 ünü oluştururlar
Üç yaşın altındaki bebeklerde, gençlerde

ve 16 yaş üstünde erişkinlerde daha sık
görülür. Cinsiyet gözetmezler. Serebellar
hemisferlerde yani lateral yerleşimlidirler
ve tanı sırasında %25’inde metastaz
vardır. Histolojik olarak N/D ve MBEN alt
tipleri özellikleri gösterirler. Ancak
medülloblastomun klasik ve büyük
hücreli alt histolojik tipleri de görülebilir.
Sonik kirpi sinyalizasyon yolunda
PTCH1, SMO, SUFU gibi mutasyonlar
SHH patogenezini oluşturur. PTCH1
mutasyonu hemen her yaş grubunda
gösterilmiş olmasına karşın SUFU
mutasyonu bebeklerde ve erişkinlerde
daha sıktır. Ayrıca GLY2, TP53, MYCN
mutasyonları da SHH alt grubunda tesbit
edilmiştir.
Grup 3 Medülloblastomları
Medülloblastomların
¼’ünü
(%25)
oluşturur. Tipik olarak 3 ila 5 yaş
arasında ve erkeklerde daha sık görülür
(E2:K1). Histolojik olarak klasik ve dev
hücreli variant özelliğindedir ve tanı
sırasında en yüksek metastatik lezyon
oranına sahiptir (%45). Tümör genellikle
serebellumda ortahat yerleşimlidir. Bu
grubu GABAerjik ve fotoreseptör yolak
transkripsiyon imzası ile karakterizedir.
İzokromozom 17q kazanımı (i7q) tipiktir
ve
kötü
prognozdan
sorumludur.
SMARCA4 mutasyonu, GFI1, GFI1B
aktivasyonu, yanı sıra MYC, PVT1,OTX2
onkogen
aktivasyonları
rapor
edilmiştir.
Grup 4 Medülloblastomları
En sık ortahat serebellum yerleşimi ile
tanı
sırasında
%35-40
oranında
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metastaz gösterir. Medülloblastomların
1/3’ünü oluşturduğu halde moleküler
yapısı
ile
ilgili
bilgiler
tam
anlaşılamamıştır.
Nöronal
ve
glutaminerjik
yolaklarda
gen
ekspresyonu olasılığı yüksektir. KDM6A
en sık saptanan mutasyondur. Bu gen X
kromozomunda yerleşen ve bir histon
demetilazı (H3K27) kodlayan bir gendir.
Buna ek olarak CDK6 ve MYCN
amplikasyonları
ile
SNCAIP
duplikasyonları bildirilmiştir. Sitogenetik
değişiklik olarak i7p ve 11q X kromozom
kayıpları sık olarak gözlenmiştir. En sık
rastlanan
medülloblastom
grubudur
(%35). Her yaş grubunda görülebilir
ancak 9 yaşta zirve yapar ve erkek
üstünlüğü söz konusudur (3E:1K). En
sık gözlenen histolojik tipi klasik tiptir.
Sonuçta
•İmmünhistokimyasal yöntemlerle
medulloblastomanın (Wnt, SHH, nonWnt, non-SHH) subgruplarına ayrılması
mümkün olmaktadır.
•Grup 3 ve 4 medulloblastom non-Wnt,
non-SHH tümörleri olarak değerlendirilir.
Retrospektif çalışmalar bu
klasifikasyonun önemli prognostik önemi
olduğunu göstermiştir.
•Wnt yolunun aktive olduğu
medulloblastomlu hastalarda yaşam
oranları %90’ın üstünde olarak
belirlenirken, SHH subtip ve grup 4
tümörleri orta derecede (%75) bir yaşam
oranına sahiptir.
•En kötü yaşam oranları %40-60 ile grup
3 medulloblastomlu olgulardır.
Pediatrik medülloblastomlarda tedavi

Güncel tedavi 3 yaş altında güvenli
maksimal
cerrahi
eksizyon
ve
kemoterapi, 3 yaşın üstünde bu tedaviye
eklenen tüm beyin ve spinal aksın
radyoterapisidir.
Klinik kriterlere göre risk değerlendirmesi
ve evreleme (Chang evreleme) yapılarak
moleküler ve klinik risk değerlendirmesi
yapılır (Tablo 52.2).
Tablo 52.2 Medülloblastomda klinik
kriterlere göre risk değerlendirmesi*
Risk
Klinik kriter
değerlendirmesi
Standart risk
Eğer
√Metastaz yoksa VE
√Rezidüel tümör
1,5cm2den < ise
Yüksek risk
Eğer
√Metastaz varsa
VEYA
√Reziduel tümör
>1,5cm2 ise
*3yaş > çocuklar için
Tablo 52.3 Chang sınıflandırması ile
metastatik durumun tanımı
M0
Nodüler veya subaraknoid veya
hematojen metastas yok
M1
BOS’ta mikroskopik tümör
hücrelerinin bulunması
M2
Serebellum, serebral subaraknoid
aralıkta veya üçüncü ya da
4.ventrikülde gros nodüler ya da
laminar tohumlama
M3
Spinal subaraknoid mesafede
nodüler ya da laminar tohumlama
bulunması
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M4

Nöral aks dışında metastaz
bulunması

Tablo 52.4 Moleküler ve klinik kriterlere
göre medülloblastomda potansiyel
geleceğe yönelik risk değerlendirmesi*
Risk
WNT SHH 3
4
değerlen
dirmesi
Düşük risk
(Hayatta
kalım
>%90)

Standart
risk
(Hayatta
kalım %7590)

Yüksek risk
(Hayatta
kalım %5075)

Çok yüksek
risk (<%50)

Met
yok

Met
yok ve
TP53
wt
Ve
MYC
amp
yok
MET+
ve
TP53wt
veyaM
ET yok
MYC
amp
TP53
mutasy
onu

Met
yok
ve
MYC
amp
yok

Met yok
ve
11.krom
ozom
kaybı
yok
Met yok
ve 11yok

MET+

MET
+ve
MYC
amp+

Bailey ve Cushing’in 1926 yılında ilk
tanımlamalarından
bu
yana
medülloblastom tedavisinde çok ilerleme
kaydedildi. Ancak hala rekürren ve
metastatik medülloblastomlarla
ilgili
çaresizliğimiz sürmektedir. En son 4 alt
gruplu moleküler sınıflandırma gayretleri
yeni bir çığır açmıştır ve bunu belki 12
alt gruplu yeni sınflamalar izleyecektir.

Atipik teratoid rabdoid tümör
Atipik teratoid rabdoid tümör (AT/RT)
SSS 2016 sınıflamasında Embryonel
tümörler bölümünde yer alır. Derece IV
olarak 12-18 aylık bebeklerde en sık
görülür ve 3 yaş altı beyin tümörlerinin
%20’sini
oluşturur.
Bir
yaş
altı
bebeklerde saptanan en habis SSS
tümörüdür. Ortalama yaşam süresi 6-18
aydır. Beş yıllık ortalama yaşam oranı
%28dir. Fokal ve sistemik metastaz
oranı tanı sırasında %30dur.
ATRT
tanısı
için
WHO
SSS
sınıflamasında
immünohistokimyasal
çalışma ile SMARCB1/INI1/BAF47 veya
SMARCA4/BRG1
nükleer kaybının
olmasını şart sürer. ATRT’nin klinik
heterogenesite özelliği birçok başka
moleküler özellikleri gündeme getirmiştir.
Son çalışmalar 3 epigenetik altgrup
varlığından söz ettirmektedir. Grup 1
ATRT/ATRT-SHH,
Grup
2a
ATRT/ATRT-TYR ve Grup 2b ATRT/
ATRT-MYC.
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“If you want to attain the possible,
you must attempt the impossible”
Eğer mümkün olana ulaşmak
istiyorsanız, imkansızı denemelisiniz.
Rabindranath Tagore

1861-1941
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SSS TÜMÖRLERİNDE
YENİ
SINIFLANDIRMA
ÇALIŞMALARI
53.
SSS
TÜMÖRLERİNDE
YENİ
SINIFLANDIRMA
ÇALIŞMALARI
WHO 2016
Sınıflandırması
DNA metilasyonuna
dayalı sınıflandırma
Hipofiz adenomlarında
sınıflandırma

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 2016
yılında yayınladığı, Santral Sinir Sistemi
Tümörlerinin yeni sınıflaması, klasik ışık
mikroskobisinden moleküler, hatta gen
patolojisine geçişin ayak sesleri idi ve bu
kitap serisinin 36. bölümünde ayrıntıları
ile sunuldu. Buradaki temel sorun,
patolojik tanının hala ışık mikroskobisi ile
yapılması, patolojik tanıdaki değişkenlik
ve
tedaviyi
yönlendirme
üzerine
katkısının az olmasıdır. Oysa moleküler
düzeyde örneğin IDH, MGMT, 1p19q
gibi belirteçlerin tedaviye katkısı çok
daha fazla olmaktadır.
Bütün bu kaygılarla klinisyene daha çok
yarayacak akademik veriden çok

prognostik özelliği olan bir sınıflama
gereği daha yeni sınıflamalara çağrışım
yapmıştır. Önceki bölümlerde de kısaca
değinilen ve özellikle Deimling ve ark.
yapmış
oldukları
çalışmalarla
ve
bilgisayar mühendisliğinin olağanüstü
geliştirdiği alanlar sayesinde DNA
metilasyonuna bağlı bir sınıflama bizi
beklemektedir.
DNA Metilasyonu
DNA metilasyonu, DNA’nın kimyasal
yapısına metil grubu eklenmesi ile
değişime uğramasıdır. Epigenetik ve
kanserde görülmesi hücrenin çevre ile
uyumunu arttırmaktadır. Kanser hücresi,
kanser baskılayıcı genlerden metilasyon
sayesinde
kurtulmakta,
hem
çoğalabilmekte hem de metastaz
yapabilmektedir.
DNA metilasyonuna dayalı yeni SSS
tümör sınıflandırması
DNA metilasyon data temelli SSS tümör
sınıflaması bilgisayarlara yüklenmiş
makale ve görüntü analizleri ile
WHO’nun en son 2016 sınıflaması ile
birlikte sonuçlar yapay zeka bilgisayar
mühendisliği de devreye sokularak elde
edilmiş
ve
DNA
metilasyon
sınıflandırılması oluşturulmuş. Daha
önceki bölümümüzde (Bölüm 47)
açıkladığımız gibi SSS tümörlerinin
sınıflandırmasında
çok
önemli
prognostik faktörlerden biri olan DNA
metilasyon bilgileri kullanılarak yeni bir
değerlendirme yapılmış ve histopatolojik
tanılarda ML %60 oranında patologla
aynı kanıya varmış, %15,5 oranında alt
katogerileri
tanımlayabilmiş,
%12,6
oranında tanılar arasında tutarsızlık
saptamış, ancak %11,5 oranında tanı
koyamamış. Ek laboratuvar testler
sonucu tutarsızlık saptanan vakalarda
nöropatolog
tanı
konulamayanların
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%7,2’sini tanımlayabilirken Bilgisayar
%92,8 oranında tanıda başarılı olmuş.
Tanı konulamayan gurupta ise bilgisayar
ek laboratuvar testler ile %33 örnekte
ender
görülen
tümör
sınıflaması
yaparken
%67
olguda
tanıya
gidilememiş.
Makina öğrenimi bilgisayar yöntemi ile
gliomların radyolojik tanımlanmasından,
psödopregresyon- progresyon ayırıcı
tanısına kadar yapılan çalışmalar her
geçen yıl artarak devam etmektedir ve
bu silsileye meningiomlar ile de yapılan
çalışmalar eklenmiştir.
Önümüzdeki
yıllar
içinde
DNA
metilasyonu bazlı ve yapay zeka
kullanılarak hazırlanmış santral sinir
sistemi
sınıflandırması
örnekleri
artacaktır ve öncüsü olan Diemling’in
çalışmaları buna bir ön hazırlık olarak
verilebilir.
İnternet
ortamından
http://www.molecularneuropathology.org
/mnp adresi ile bu sisteme online
ulaşmak ve verilerinizi teyid etmek olası
[Capper D et al.].
SSS tümörlerin patogenezinde genel
olarak etkili faktörler ve moleküller özetle
aşağıda sıralanmaktadır:
Hücre siklüsü regülatörleri: CDKlar, CDK
inhibitörleri
Sinyal Transdüksiyon Yolak
Değişiklikleri: Raf/MEK/MAPK/EPK ve
PI3K/Akt/mTOR üst düzenlemesi
Kemokinler: CXCL12 ve CXCR4 reseptör
Büyüme Faktörleri: FGF ailesi ve FGFRler,
VEGF ve bFGF, TGFve EGFR
Anjiojenez: matriks metalloproteinazları
MMP–2 ve MMP–9
Steroid Hormonlar
Hipotalamik Hormonlar/Reseptörleri

Aşağıda beyin tümörlerinde prognostik
önemi olan bazı moleküller ve belirteçler
kısaca anımsatılacaktır.

IDH
İzositrat Dehidrogenaz (IDH)’ın önemi ilk
kez 2008 yılında Parsons ve ark.
tarafından glioblastomda ortaya kondu.
Bunu
diğer
kanserlerdeki
(AML,
kondrosarkom, v.b) rolünün ortaya
konması izledi.
İzositrat
Dehidrogenaz,
sitrik
asit
siklüsünde izositratı alfa-ketoglutarat ve
CO2’de ayrıştıran yani izositratı oksidatif
dekarboksilasyon yapan bir enzimdir.
NAD den NADH oluşur. Üç izoform
şeklinde bulunur. IDH1 sitoplazmada ,
IDH2 ve IDH3 mitokondrilerde yer alırlar.
İnsanda IDH1 geni 2q33.3, IDH2 geni
15q26.1
yerleşimlidir.
Hücresel
metabolizma, epigenetik düzenleme,
DNA onarımında görev alırlar. IDH1/2
mutasyonları birçok kanserin gelişim ve
ilerlemesinde rol oynar.
IDH1/2
mutasyonları düşük dereceli gliomlarla
(oligodendrogliom)
sekonder
tip
GBM’lerin %80’ninde gösterilmiştir. IDH
mutant
gliomlarda
ayrıca
diğer
prognostik faktörlerin
birçoğu da
bulunmuştur. Bunlar arasında 1p/19q
kodelesyonu,
MGMT
metilasyonu
sayılabilir.
Bu
nedenle
2016
sınıflandırmasında IDH mutant ya da
mutant olmama durumu önem kazanmış
ve rutin uygulamaya alınmıştır. En
sıklıkla oluşmuş IDH1 mutasyonu
immünohistokimyasal
yolla
R132H
mutasyona uğramış proteini tanıyan antiIDH antikoru ile tesbit edilir. Daha seyrek
olan IDH1/2 mutasyonlarını tesbit için ise
DNA dizileme-sekanslama kullanılır.
Ki67
Proliferasyon için immünohistokimyasal
olarak gösterilebilen hücresel bir belirteç
proteinidir. İnterfaz sırasında hücre
çekirdeğinde
mitoz
sırasında
ise
kromozom yüzeyinde ki67 antijeni olarak
saptanır.
Hücre
siklüsüne
giren
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hücrelerin her fazında (G1, S, G2 ve
mitoz) gösterilmesine karşılık dinlenme
(G0) fazındaki hücrelerde yer almaz.
İnsan kromozomunda 10q26.2 yerleşimli
MKI67 geni tarafından kodlanır.
Almanya’da Gerdes ve ark. tarafından
1983 yılında tanımlanmıştır.
Ki67 deki Ki Almanya’daki Kiel şehrine
göndermedir.
Sıçanlarda
Hodgkin
lenfoma L428 hücre serisinde nükleusta
immunize olan 96 çukurlu (well) hücre
kültürü plağının 67.sindeki klonunda
gösterilmesi nedeniyle bu rakama olan
bir göndermedir [Gerdes ve ark. 1983].
Bir diğer eş tanımı ise monoclonal
antikor olan MIB1 dir. Ancak MIB-1
dense Ki67’nin kullanımı daha popüler
olmuştur. MIB-1, Ki67’yi göstermek,
ölçmek üzere geliştirilmiş bir antikordur.
MIB-1 geni ile karıştırmamak gerekir.
MIB-1 geni Apopitozda görev alan E3
ubiquitin-protein ligase MIB1 enzimini
kodlayan bir gendir. Prognostik önemi
olanlar listesinin en eski elemanıdır.
Benim
çok
değer
verdiğim
bir
proliferasyon indeksidir. Özellikle beyin
tümörlerinde yaşam süresi ve tümör
rekürrensi ile ilgili prognostik değeri unive multi-variate analizlerde defalarca
kanıtlanmıştır. Hipofiz adenomlarında
atipik olanları tanımlamada da yeri
vardır. Ancak son yıllarda nedense
nöropatologlarca değeri ötelenmiş ve
diğer moleküler işaretleyiciler arasında
tercih edilme sıralanmasında geriye
düşmüştür.
Aslında
Ki67
tümör
proliferasyonunu çok iyi yansıtan bir
indekstir.
En
yüksek
Ki67
oranı
Burkitt
lenfomasına özgüdür ve %100’dür.
Glioblastomda en yüksek saptanan Ki67
değeri %75’tir. Aralık %5 ila %30
arasında değişiklik göstererek ortalama
bir
değer
olarak
%15
verilir.
Meningiomlarda
derecesine
göre
sırasıyla DI ‘de %1 ila %3 DII’de %8 D

III’te ise %13 olarak gösterilir [Tablo
53.1].
Tablo
53.1 Proliferasyon indeksi olarak
bazı tümörlerde Ki67 değerleri
Histopatoloji Ki67 %
Açıklama
Burkitt
%100
En yüksek
lenfoması
Ki67 değeri
olan tümör
tipidir
GBM
%5-%30
GBMde en
yüksek %75
olarak
bildirilmiştir.
Meningiom
Derece I
>%3
Derece II
Ort.%8
Derece III
Ort.%13
MGMT metilasyonu
O-6 metil guanin DNA
transferaz
MGMT geni ile kodlanan bir proteindir.
Genomun stabilitesi için elzem bir
enzimdir. Doğal olarak oluşan DNA
mutasyonlarını onaran bir enzimdir.
DNA tamir enzimi olan O6 -metilguanin
metiltransferaz (MGMT), guaninin O6
pozisyonundan
bir
alkil
grubunu
uzaklaştırarak DNA onarımında etkili bir
rol oynar. Temozolomid ise aynı bölgeye
metil grubu ekleyerek anormal DNA
onarımına zemin hazırlar. MGMT
geninin
metilasyon
yolu
ile
inaktivasyonu,
Temozolamid’in
bu
sitotoksik etkisini ve tümörde antikanser
etkinliğini artırır. MGMT yokluğunda
alkilleyici
ajanların
oluşturduğu
mutasyonlar karsinogenik bir etki
gösterirler. Bu nedenle GBM tedavisinde
MGMT’nin
metile
olup
olmaması
kullanılan temozolomidin etkinliğine etki
eder (Şekil 53.1).
Genin promotor
metilasyonu kanser oluşumunda önemli
rol
oynar.
Promotor
metile
ise
temozolomid daha etkili olur. Bir başka
deyişle promotor gen metile ise daha iyi
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bir prognoz gösterir. Bunu saptamak için
immünohistokimyasal
bazlı
RNA
ölçümleri yerine metilasyona özel
polimeraz zincir reaksiyonlu (MS-PCR)
ölçümler tercih edilmelidir.

arasında
sıkı
bulunmuştur.

Şekil 53.1

Yeni bir SSS tümör sınıflamasında DNA
metilasyonu yanı sıra hasta ve hasta
yakınları ile bire bir ilişkide olan
klinisyenlerin
ve
özellikle
nöroşirürjiyenlerin isteği ve beklentisi
prognoza yönelik yukarıda değinilen
faktör, mutasyon ve moleküllerin de (IDH
mutasyonu,
Ki67 indeksi,
1p/19q
kodelesyonu, MGMT metilasyonu v.b.
dikkate alınması gerektiğidir.

MGMT geni insanda Kromozom 10q26.3 yerleşimlidir.
MGMT’nin hipermetilasyon ile epigenetik
olarak
sessizleştirilmesi
primer
glioblastomalarda
%40,
sekonder
glioblastomalarda ise % 70’den fazladır.
MGMT promotor metilasyonu diffüz ve
anaplastik astrositomaların yarısında,
oligodendroglial
ve
oligoastroglial
tümörlerin üçte ikisinde bulunmaktadır
Sonuç olarak özetlemek gerekirse; O-6metilguanin-DNA
metiltransferaz
(MGMT),
kemoterapotik
ajanların
indüklediği
alkil
lezyonlarının
çıkarılmasında görev alan bir DNA tamir
enzimidir.
Metillenmesi
sonucunda
MGMT proteininin azalmış ekspresyonu
ile DNA tamir aktivitesi de azalmaya
başlamakta ve temozolomid gibi alkile
edici
ajanlara
karşı
hassasiyet
artmaktadır. 404 glioblastomadan oluşan
bir seride IDH1 mutasyonunun 1p/19q
kodelesyonu ve MGMT metilasyonu ile

bir

ilişki

olduğu

Kromotripsis
Kromotripsis,
bir
veya
birkaç
kromozomda lokal ve sınırlı genomik
bölgelerde tek bir olayda binlerce
kümelenmiş
kromozomal
yeniden
düzenlemenin meydana geldiği ve hem
kanser hem de konjenital hastalıklarda
rol oynadığı bilinen bir mutasyon
sürecidir. Son bir çalışmada GBM yanı
sıra sarkom, yassı hücreli akciğer
kanseri,
melanom
ve
meme
adenokarsinomunda kromotripsis dikkat
çekmiş en sık saptanan sürücü gen
olarak da TP53 bulunmuş.

Hipofiz adenomlarında sınıflama
DSÖ (WHO) sınıflamalarında endokrin
tümörler sınıflamasına alınan hipofiz
adenomlarının sınıflamasında da birçok
yenilikler yıllar içersinde yapılmış
olmasına karşın hiçbiri yeterince rağbet
görmemiş ve global bir uygulama
alanına maalesef girememiştir. Bunda
sınıflamanın
yapıldığı
ülkelerin
gelişmişlik
dereceleri,
elektron
mikroskobisi gibi ya da pahalı bir takım
kompleks cihaz ve gelişmiş laboratuvar
gereçlerine
gereksinim
olmasından
dolayı olabilir. Sadece ABD’nin bir kaç
gelişmiş eyaletinde ya da Japonya gibi
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ülkelerde ancak kısmen kullanılabilen bu
sınıflamalar
hiçbir
zaman
yaygınlaşamamıştır. Hasta ile birebir
ilişkisi olan klinisyenlerin, beyin ve sinir
cerrahlarının
söz sahibi olmadığı
sınıflamaların hiçbiri gerçek anlamda
geniş bir ilgi alanına sahip olamayacağı
gerçeği burada da ortaya çıkmaktadır.
Hipofiz
tümörlerinin
sınıflamasında
Dünya Sağlık Örgütünün 2004 yılında
yayınladığı
“Endokrin
Organların
Tümörlerinin Patolojisi ve Genetiği”
kitabının
başlığı
altında
öncülük
yapılmıştır. Bu sınıflama o zaman altın
standard
olarak
başlıca
immünohistokimya
temeli
üzerine
oluşturulmuş ve zor vakalar için elektron
mikroskopisi önemli bir ek araç olarak
sunulmuş idi.
Ön hipofizde hücre farklılaşmasında 3
ana yolak çok açıkca belirlenmiş idi. Pit1, T pit ve steroidogenik faktör (SF)-1
yeni tiplemede transkripsiyon faktörleri
olarak rol almaktaydı ve bu tümörlerin
sınıflamasında
çerçeve
çalışmasını
sağlamaktaydı (Tablo 53.2)
Tablo 53.2
Sitodiferansiyasyonla
Adenomlarının Sınıflaması (2004)
Pit-1 ailesi
Somatotropik
adenom
Prolaktinom
Thyrotrop
adenom
ACTH ailesi
Kortikotropik
adenom
Gonadothropin
ailesi
Gonadotropik
adenom
Sınıflandırılamayan

Hipofiz
Pit 1

Tpit

SF-1

adenom

Hormon-negatif /
hücresiz adenom
Olağandışı
çokhormonlu
adenom

Yok
Multipl
(Pit-1,
Tpit,
SF-1)

Moleküler tekniklerin kullanımındaki
önemli ilerlemeler, hipofiz tümörlerinde
uygunsuz bir şekilde eksprese edilen
birkaç yeni genin tanımlanmasına yol
açmıştır. Kromozom 11 yitimi en belirgin
bulgudur ve sporadik olarak oluşan
tümörlere özgü en yaygın görülenle
birlikte
MEN1
(multipl
endokrin
neoplazma sendromu tip 1) [11q 13] ve
CNC (Carney Kompleksi) [11q 23-24] ile
de birlikte görülebilir.
2004 sınıflaması yedi katmanlı bir
sistemdir ve (1) klinik semptomlar ve
endokrinoloji, (2) nörogörüntüleme ve
ameliyat sırasındaki bilgiler, (3) rutin
histoloji, (4) immünohistokimya, (5)
ultrastrüktrel
değerlendirme,
(6)
moleküler biyoloji ve (7) genetik bilgileri
ihtiva eder.
Hipofiz kanserinin tanımı tartışmalı olsa
da derecelendirme, “tipik adenomatipik adenom – hipofiz kanseri” hem
hasta prognozu hem de klinik rutin
yönetim için en önemli faktör olarak
kabul edilmektedir.
Atipik adenomlar, artmış mitotik indeks,
%3’den büyük bir Ki67 proliferasyon
göstergesi ve p53 ile kapsamlı nükleer
boyanma ile atipik morfolojik özellikleri
ile karakterize edilir (Tablo 53.3). Bu
özellikler genellikle invaziv olmayan
adenomlarda bulunmaz ve hemen
hemen
tüm hipofiz
kanserlerinde
mevcuttur. Bu çok benzer histolojik
özelliklere dayanarak şu soru ortaya
çıkar: “Atipik adenomlar” metastazsız
gerçek hipofiz kanserleri midir?
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Tablo 53.3.
Tipik adenom
Atipik adenom

Kanser

ICD:8272/0
ICD:8272/1
-invaziv büyüme
-mitozda artma
-Ki67 proliferasyon
indeksi >%3
-p53 aşırı nükleer
boyanma
ICD:8272/3
-uzak BOS veya
sistemik
organ
metastazı

Hipofiz
adenomlar
kadar
tanısal
yaklaşımda kurumlar arası farklılıkları ve
varyasyonları görmek şaşırtıcıdır. Bu
farklılık basit bir eosin-hematoksilen
boyamasından
“Cadillac
yaklaşımı”
olarak
değerlendirilen
tüm
immünboyama ve elektron mikroskobu
kullanılan olgulara değin hemen her
hipofiz adenom tanısı alan olgu için
geçerlidir. Elektron mikroskopu ile
yapılan diffüz ultrastrüktürel çalışma
yerine Kontogeorgos onkositik null hücre
ve sıklıkla gonadotropik adenom tanıları
için anti-mitokondriyal antikor boyama
önerir. Seyrek olarak granüle edilmiş
somatotrofinom, prolaktinom, asidofil kök
hücreli tümör ve çeşitli sessiz alt tipler
örneklerinde olduğu gibi morfolojik
özelliklerin agressif tümör davranışı ile
ilişkili olabileceğine dair kanıtlar vardır.
Bu ve en son 2016 dahil WHO
sınıflamalarında pratiğimizde yer alan
Rathke kesesi kistleri yer almamaktadır.
Hipofiz adenomlarının alt tipleri için ICD
kodlarının bulunmaması başka bir
eleştiri konusudur.
Tablo 53.4 Hipofiz tümörleri
Hipofiz
adenomları
Somatotrofik adenom
Laktotrofik adenom

Hipofiz kanseri
Hipofizoblasto
m
Arka
hipofiz
tümörleri

Nöronal
ve
paranöronal
tümörler

Kraniofaringio
m
Mezankimal
tümörler

Germ
hücreli
tümörler
Hematolojik
tümörler
Sekonder
tümörler

Tirotrofik adenom
Kortikotrofik adenom
Gonadotrofik adenom
Hücresiz adenom
Multihormonal adenom
ve çift adenomlar

Pituisitom
Nörohipofizin granüler
hücreli tümörü
İğ hücreli onkositom
Sellar epandimom

Gangliositom
Nörositom
Paragangliom
Nöroblastom
Adamantinomatöz
Papiller
Meningiom
Schwannom
Kordoma
Soliter
fibröz
tümör/hemanjiyoperisito
m
Diğerleri

Hipofiz adenomlarının yapılan en
son 2017 WHO sınıflamasında 2004
WHO sınıflamasında yer alan atipik
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hipofiz
adenomu
tanımlaması
tamamen kaldırılmıştır (TABLO 53.4).
Onun yerine
hormon salgılama
özellikleri ön plana çıkarılmıştır. Hücre
soyu ve transkripsiyon faktörleri temel
alınmıştır. Anaplastik özellikte olmak
üzere Hipofiz blastom adı ile yeni bir
tanım ortaya konmuş ve ICD kodu
8272/3 olarak fişlenmiştir. Pahalı olan
ultrastrüktürel çalışma yerine İHK
(immünohistokimyasal) çalışmalar ön
plana çıkartılmıştır.
TABLO 53.5 WHO 2017
adenomları patolojik sınıflaması
Adeno
Morfoloji İHK ile
m tipi
k
hipofiz
varyantlar hormon
ları
Somatot
rofik
adenom
(STA)

Prolakti
nom

Yoğun
granüle
STA
Seyrek
granüle
STA
Mammoso
matorofik
adenom
Mikst
somatotrof
ik
laktotrofik
adenom
Seyrek
granüle
PRLom
Yoğun
granüle
PRLom
Asidofil
kök hücre

GH,alfa
GH

(fokal ve
değişken
)
BetaPit-1,
TSH
GATA 2
alfasubunit

Yoğun
granüle
KTA
Seyrek
granüle
KTA
Crooke
hücreli
adenom

ACTH

Tpit

ACTH

Tpit

ACTH

Tpit

BetaFSH,
BetaLH,
alfasubunit
Yok

SF-1,
GATA
2, Eralfa

Tirotrop
adenom
Kortiko
trofik
adenom

Hipofiz
Transkr
ipsiyon
ve diğer
faktörle
r

adenomu

Gonado
trofik
adenom

Pit-1
Pit-1

GH+PR
L (aynı
hücrede)
GH+PR
L (farklı
hücrede)

Pit1,ERalfa

PRL

Pit1,Eralfa

PRL

Pit-1,
Eralfa

PRL,
GH

Pit-1,
Eralfa

Pit-1,
Eralfa

Hücresi
z
adenom
Mültiho
rmonal
adenom

Pit-1
+
nultihormo
nal
adenom
Uygunsuz
İHK
kombinasy
onlu
adenomlar

Yok

GH,
Pit-1
PRL,
BetaTSH+alfasubunit
Değişik
kombina
syonlar

Adenohipofizeal hücre soyuna göre
transkripsiyon faktörleri Şekil 53.2de
gösterilmektedir ve kabaca yeni 2017
WHO hipofiz adenomları sınıflaması
TABLO 53.6da sunulmaktadır.
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Tirotrofik adenom
8272/0
Kortikotrofik adenom
8272/0
Gonadotrofik adenom
8272/0
Hücresiz adenom
8272/0
Plurihormonal ve çift hormonal 8272/0
adenom
Hipofiz kanseri
8272/3
Hipofizoblastom
8272/3

Şekil 53.2

Hipofiz adenomların patogenezi özetle
Tablo 53.7 de verilmektedir.

Tablo 53.6 WHO 2017 Hipofiz adenomları
sınıflaması
Hipofiz adenomları
Hipofiz adenomu
8272/0
Somatotrofik adenom
8272/0
Laktotrofik adenom
8271/0
Salgılanan
Hormon
Göreceli
yaygınlık
Adenom alt
tipleri

Tablo 53.7
Tablo

GH

PRL

ACTH

TSH

LH/FSH

Yok

%8-15

&30-60

%2-6

<%1

<%1

%15-55

Yoğun granüllü
Seyrek granüllü
Mammosomatotrof
Karışıksomatolakto
trof
Asidofil kök
hücreli

Yoğun
granüllü
Seyrek
granüllü
Asidofil kök
hücreli

Yoğun
granüllü
Seyrek
granüllü
Crooke
hücreli

Transkripsiy
on faktörleri

POU1F1

Tpit

POU1F1
GATA2

SF1
GATA2

Hedef
hormone
Klinik
fenotip

IGF-1

POU1F1
Östrojen
reseptör alfa
Prolaktin

Kortizol

T3 veya T4

Östrojen
Testesteron

-

Cushing
hastalığı
Hiperkortizole
mi

Hipertiroidi
zm

Hipergonadi
zm

Hipofiz
yetmezliği

Akromegali
Gigantizm

Hipogonadi
zm
Kısırlık
Galaktore
IGF-1 = insulin benzeri büyüme faktör reseptörü1, SF1 =steroidogenik faktör 1, Tpit =T-kutu
faktör, hipofiz.

Boş hücre
Sessiz
somatotro
ph
Sessiz
kortikotrof
Sessiz
gonadotro
ph
Değişken
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KRANİOFARİNGİOM
54.
KRANİOFARİNGİOM

Friedrich Albert von Zenker’in 1857de ilk
kez tanımladığı ve Charles Frazier’in ilk
kez “kraniofaringiom” terimini kullandığı,
Albert Edward Halstead’in ilk kez opere
ettiği bu ilginç tümörün 5-14 ile 50-74
yaşlar arasında olmak üzere iki görülme
sıklığı aralığı vardır.

WHO 2016
Sınıflandırması
Adamantimöz tip
Papiller tip
Moleküler çalışmalar
Hedefe yönelik tedavi

Moleküler biyolojisi

Kraniofarinjiomlar eski sınıflamalarda
malformatif ya da konjenital tümörler
grubunda yer alırlardı. Daha sonraları
WHO 1990 sınıflamasında ise “Bölgesel
tümörlerin uzanımı” adlı bir grupta bir
süre yer aldı. Önceki WHO 1993
sınıflamasında
ise
“Sellar
Bölge
tümörleri” bölümünde incelenmekteydi.
En son 2016 WHO sınıflamasında
“Sellar Bölge Tümörleri” grubundaki
yerini korumuştur.
Klasik
bilgiler
Nöro-Onkoloji-1
kitabımızda #9. bölümde verilmişti.

1.

2.
3.
4.

SELLAR
BÖLGE
TÜMÖRLERİ

Kraniofaringiom
Adamantinamatöz
kraniofaringiom
Papiller kraniofaringiom
Granüler hücreli tümör
Pitüisitom
İğ hücreli onkositom

Bu yeni bölümde moleküler biyolojisi ile
ilgili bilgiler ve bazı güncellemeler ile
tedavisindeki
yeni
gelişmelerden
bahsedilecektir.

9350
9351

1
1

9352
9582
9432
8290

1
0
1
0

Yapılan
moleküler
belirteçler
çalışmalarında rathke kesesi türevleri ve
ameloblastomdakine benzer özellikler
gösterir. Adamantimatöz ve papiller
tiplerinin ikisi de farklı moleküler biyolojik
özellik gösterir.
Adamantinamatöz
kraniofaringiomlar
(AKF)’ın
%75
inde
CTNNB1
3
eksonundaki beta-katenini kodlayan
gende mutasyon vardır. Sonik kirpi
geninin (SHH) ve PTCH1 reseptörünün
artışı söz konusudur.
Papiller tip kraniofaringiom (PKF) da ise
BRAF (V600e) onkogeninde yineleyen
mutasyonlar
saptanmıştır.
Bu
mutasyonlar
MAP
kinaz
/
Erk
sinyalizasyon yolaklarını etkiler.
Son yıllarda yapılan çalışmaların en
ilginci her iki tip için de geçerli olan PDL1 artışının tesbiti olmuştur. Prognozdaki
etkileri halen araştırılmaktadır.
Sınıflandırmalar
Cerrahi anatomik sınıflandırma:
(a) intrasellar alt tip
(b) prekiazmatik alt tip
(c) retrokiamatik alt tip
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(d) üçüncü ventrikül içine büyüyen alt tip
Hipotalamik etkilenmeye göre precerrahi
radyolojik sınıflandırma:
(a) Derece 0 hipotalamik etkilenme yok
(b) Derece 1 hipotalamusa dokunma ya
da itilme yapmıştır tümör
(c) Derece 2 Hipotalamus ileri derecede
etkilenmiştir ve görüntülenemez.
Endoskopik sınıflandırma
(a) Tip I preinfundibular
(b) Tip II transinfundibular
(c) Tip III retroinfundibular
IIIa- 3.ventriküle uzanım
IIIb- interpedünküler sisterne
uzanım
(d) Tip IV Üçüncü ventrikülde izole
(endonazal girişim uygun değil)
Kemoterapi
Radyasyaonun verilemediği rekürren
kraniofaringiom olgularında sistemik
vincristin,
BCNU,
procarbazin,
adriamisin uygulanmıştır. Bleomisin ve
INF-alfa ile kist kavitesine lokal tedavi de
uygulanmaktadır.
BRAF inhibitörleri
ilaçlar

ve

diğer

akıllı

BRAF-MEK inhibitörleri (dabrafenib,
trametinib), SHH yolak inhibitörleri
(vismodegib) PD-1/PD-L1 inhibitörleri,
VEGF ve EGFR inhibitörlerinin kullanımı
olgu
sunumları
tarzında
başarılı
sonuçları ile sunulmakta ve halen
araştırma safhasındadır.
Dissemine
anaplastik
pleomorfik
ksantoastrositom ve multipl rekürren
kraniofaringiom
tedavisinde olumlu
yanıt alınan olgu sunumları BRAF
inhibitörleri
(dabrafenib)
tarafından
sağlanmıştır (Resim 48-4).

Resim 48-4
Multipl rekürren kraniofaringiom olgusunda
sagittal T1 ağırlıklı kontrastlı MR
görüntülerinde yanıt sergilenmektedir.
A: Tedavi öncesi rekürren kraniofaringiom.
B: Bir BRAF inhibitörü olan dabrafenib ile
%52 oranında kontrast tutan kitle hacminde
küçülme. C: Dabrafenib ile 2 haftalık
sürdürülen tedaviye ek olarak bir MEK
inhibitörü olan trametinib ile kontrast tutan
kitlede %85’e varan volumetrik küçülme.
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"hominem unius libri timeo"
"I fear the man of a single book"
Tek bir kitabı olan adamdan korkarım
Tommaso d'Aquino 1225-1274
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BEYİN
TÜMÖRLERİNDE
ALTERNATİF
TEDAVİLER ve SIKÇA
SORULAN SORULAR

55.
BEYİN
TÜMÖRLERİNDE
ALTERNATİF
TEDAVİLER
ve
SIKÇA
SORULAN
SORULAR
Olası risk faktörleri
İnterferon
Nepal, Çin örnekleri
Mavi akrep zehiri
Anne sütü
Allerji
Korunmanın yolları
Epidemiyolojiyi bilmek
SSS (= Sıkça Sorulan
Sorular)
Bu bölümde özellikle ülkemizde ve daha
birçok gelişmiş ya da gelişmekte olan
ülkede tedavisi henüz tam olarak
yapılamayan beyin kanseri ile ilgili kanıta
dayalı tıp dışında kalan çabalara,
akıllara takılan sorulara yanıt olacak

konulara değinilecek ve 50 yıllık kişisel
deneyimin tortularından bahsedilecektir.
Beyin kanseri görülme sıklığı
Güvenilir CBTRUS (ABD’nin Merkezi
Beyin Tümörü Kayıtları) verilerine göre
2010-2014 arası beyin kanseri
#1 15 yaşın altındaki çocuklarda en sık
ölüme neden olan solid tümördür.
(en sık ölüm nedeni solid tümör tipi
olmayan lösemi)
#3 Adölesan ve gençlerde (15-39
yaşlar
arası)
kansere
bağlı
ölümlerde 3 üncü.
#5 Kadınlarda kansere bağlı öümlerde
meme, akciğer, kolon, uterus
kanserlerinden sonra 5inci neden.
#6 Afrikalı-Amerikalılarda
prostat,
meme, akciğer, kolon, uterus
kanserlerinden sonra 6ıncı ölüm
nedeni.
#7 Amerikalı
beyazlar
arasında
prostat, meme, akciğer, kolon,
uterus ve melanom kanserlerinden
sonra 7inci ölüm nedeni
#8 Tüm erkeklerde kanserden ölüm
nedenlerinde
8.inci
(prostat,
akciğer, kolon, mesane, melanom,
lenfoma, böbrekten sonra)
Beyin kanserinde olası risk faktörleri
Beyin tümörü tanısı alan hasta ya da
yakınının ilk sorularından birisi de
“Neden olmuş doktor?” olmaktadır.
Buna tek bir yanıt veremiyoruz. Birçok
nedenden dolayı olabilir. Olası ve
şimdiye dek saptanan, adı geçen risk
faktörleri aşağıda sıralanmaktadır:
*Herediter sendromlar
*Ailesel öykü
*Glutasyon transferaz sitokrom ve nasetiltransferazda polimorfizm
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*Lenfositlerin
gama
radyasyona
duyarlılığı
*Öncelikli kanserler
*Virüsler, onlara karşı immünolojik yanıt,
*Toxoplazma gondi
*Allerjiler
*Kafa travması
*Epilepsi, nöbet, ilaçlar
*Diyet, vitamin, nitrozamin, nitrit, nitrat,
Ca, işlenmiş yiyecek
*Tütün dumanı, alkol, saç boya ve
spreyleri, trafiğe bağlı hava kirliliği
*İyonizan radyasyon
*Endüstriel ürünler,kauçuk, vinil klorid,
petrol, haşere öldürücü,zirai ilaçlar
*Cep telefonları, diğer RF ışınımlar
*Elektromanyetik baz istasyonları
Ancak yeni bir güncellemede yeterli
kanıt olmadığından bazı olası risk
faktörleri listeden çıkartılabilir. Gliom ve
meningiomların genetik olmayan risk
faktörleri
topluca
Tablo
55.1de
güncelleşmiş
olarak
yeniden
sunulmaktadır.
TABLO 55.1 Gliom ve Meningiom için
genetik olmayan risk faktörleri
Belirlenmiş risk faktörleri
Yüksek doz iyonize Gliom ve
radyasyon
meningiom riskini
arttırır
Erkek / Kadın cinsi Gliom riskini
arttırır, meningiom
riskini azaltır
Beyaz / Afrikalı
Gliom riskini
Amerikan
arttırır, meningiom
riskini azaltır
Olası risk faktörleri
Allerji /astım
Gliom riskini
öyküsü
azaltır
Olası risk faktörü olmayan
Alkol ve tütün kullanımı
Antihistamin kullanımı
Cep telefonu kullanımı (Çocuklara dikkat)
Kafa travması

Düşük frekanslı manyetik alanlar
Daha fazla çalışma gerektirenler
Steroid olmayan ağrı kesicilerin
kullanımı
Varicella Zoster virüsü
Tanısal radyasyon
BMI, boy
Benim naçizane korunma yolları
olarak önerdiğim 10 husus yine aşağıda
sunulmaktadır [Bu paylaşımı internet
üzerinde
de
bulabilirsiniz
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik
/beyin-tumorlerinden-korunmanin-10yolu-40063051 ]:
Beyin tümörlerinden korunmanın 10
yolu
1.DERİ
Beyin ve deri gelişimsel açıdan
akrabadır. Bizim en doğal giysimiz olan
derimize özen göstermemiz gerekir.
2.BAŞ AĞRISI
En sık görülen semptom olan baş
ağrısı için tetikte olmalıyız. Süregelen ve
nedenini çözemediğimiz baş ağrılarımız
için gerekirse MR çektirmeliyiz. MR
tetkikinde
radyasyon
yoktur
ve
hamilelerde bile kullanılabilir.
3.UYKU
Yapılan son çalışmalarda beyinde
nöronların yoğunlukta bulunduğu gri
cevher katmanlarında uyku sırasında
hem katmanda hem de beyin-omurilik
suyu içeriğinde hacimsel artış olduğu ve
biriken toksik maddelerin bu açılan sıvı
yollar vasıtasıyla temizlendiği gösterildi.
REM safhası olan kaliteli uyku için her
türlü zemin hazırlanmalı. Sağlıklı yaşam
için sağlıklı uykunun yerini hiçbir şey
tutmaz.
4.GÖZE GÖRÜNMEYEN IŞIMALAR
Cep telefonları, baz istasyonları, wi-fi
kaynakları, v.b. gibi ilerleyen teknoloji
ürünlerinden
yayılan
ışımalardan
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özellikle
çocukları
korumalıyız.
Radyasyon kansere yol açtığı gibi
aslında tedavi için de kullanılır. Ancak
kanser tedavisinde küçük yaştaki
çocuklara radyasyon uygulaması tüm
ülkelerde yasaktır. Fransa’da ana
okullarında wi-fi kaynağı bulunması
yasaktır. Cep telefonunuzu kulaklıkla
kullanınız.
Gece
uyku
sırasında
tamamen kapatınız.
5.YEME DÜZENİ
Aslında sağlık ile ilgili ne sorun
yaşıyorsak
yediklerimizden
ve
içtiklerimizdendir. Fabrikadan çıkmış
işlenmiş yani “taş devri diyeti”ne
uymayan ne kadar ürün varsa onlardan
uzak durmalıyız. Bağışıklık sistemimizi
güçlendirici
besinleri
abartmadan
tüketmeliyiz.
6.HAREKET
Son yıllarda beyinde de bol miktarda
bulunan kök hücreleri ile yapılan
çalışmalarda onların olumlu yönde
harekete geçiren en güçlü uyaranın
hareket etmek olduğu kanıtlandı. Henüz
belirgin bir başka güçlü uyaran hala
bulunamadı. Mutlaka ağır, tempolu spor
yapmanız gerekmiyor. Basit egzersiz
hareketleri bile amaca yeterli. Ama
mutlaka hareket etmek şart! Uzun süre
hareketsiz kalmamalı vücudunuz.
7.SAÇ BOYALARI
Büyük ölçekli çalışmalardan yoksunuz
ama özellikle çok erken yaşlarda
başlayan saç boyası kullanımı ve küçük
çapta yapılan bilimsel çalışmalarda 21
yılı aşan saç boya kullanımı risk
faktörleri listesinde yer almaktadır.
Geçici saç boyası kullanımı ve aralıklı
saç boyamanın ise daha az risk taşıdığı
bilinmekte.
8.NİTROZO İÇEREN MADDELER
Başta sigara içmek ya da tütün
kullanmak, bunun yanı sıra bazı
kozmetikler ve şampuanlar, klorlu hüzme
havuzları,
N-nitrozo
içeren
besin
maddeleri (domuz pastırması, bira,v.b.)

risk faktörleri listesinde yer alır. Bu
maddeyi içeren ürünlerden mutlaka
kaçınmalısınız.
9.ALLERJİ ve BAĞIŞIKLIK DURUMU
Size allerji yapan maddelerden uzak
durunuz. Allerjiniz var ama nedenini
bilmiyorsanız,
allergen
maddeleri
mutlaka bir profesyonele danışıp ortaya
çıkartın.
Allerjilerinizin
bağışıklık
sisteminizi hırpalamasına izin vermeyin.
Özellikle
çocuklarınızı
enfeksiyöz
(mikrobik,
virütik)
hastalıklardan
korumaya çalışın.
10.ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Başta iyonizan radyasyon (nükleer
santral kazaları, radyoaktif uranyum gibi
elementlerin yüksek bulunduğu doğalar)
olmak üzere çalışma yerlerinde maruz
kalınan elektro-manyetik ışımalar, trafiğe
bağlı hava kirliliği, endütriyel ürünler,
petrol, kauçuk, haşere öldürücüler, zirai
ilaçlar, v.b. olası risk faktörleri listesinde
yer alır.
Nöro-onkoloji ile uğraştığım 50 yıllık
deneyimle aşağıda örneklerini sunmaya
çalıştığım tarzda beyin kanserinde çeşitli
alternatif tedavilerin zaman zaman adeta
bir moda tarzında gündeme geldiğini
gözlemledim. Bu bölümde interferon, Çin
ve Nepal örnekleri ile, Küba’nın mavi
akrep zehiri aklımda kalanlar:
İnterferon
Uzmanlığım sırasında 80’li yıllarda
interferon beyin kanseri için bir çare
olarak lanse edildi. Birçok bilimsel
dergide etkinliğine dair yayınlar çıkmaya
başladı. Ben o sıralar uzmanlık tezi
çalışmaları için kazandığım bir bursla
Londra’da önemli bir merkezde beyin
tümörleri üzerinde çeşitli ilaçları deneyen
bir model üzerinde çalışıyordum. Başka
bir şehirden bir grup onkolog araştırmacı
laboratuvarımızı ziyarete geldiklerinde
benden interferon’u da denememi
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istediler.
İnterferon
benim
deney
listemde
yoktu.
Onlar
hayvan
deneylerinde bir sonuca vardıklarını ama
in-vitro denemeler yapmadıklarını; onu
da benden yapmamı istediler. Ben çok
değişik beyin tümöründe interferonun
etkinliğini çalıştım ama çok farklı bir
sonuç elde ettim. İnterferon tümörü
küçültmek bir yana tam aksine daha hızlı
büyümesine neden oluyordu. Deney
hayvanı ile çalışan grup da aynı sonuca
varmış olduklarını buna inanamadıklarını
o nedenle benden de çalışmamı
istediklerini
bildirdiler.
Bu
ortak
çalışmamızı daha sonra sonuçları
toplayarak yayınladık ve çok atıf aldı
(Resim 55.1).

Resim 55.2
Bir GBM hastamın Nepal’den gidip aldığı
koca-karı ilacı.

Mavi akrep zehiri

Resim 55.1
Nepal ve Çin örnekleri
Çin’in daha Dünya’ya kapılarını
açmadığı dönemde yani o bölgelere
seyahatin yaygınlaşmadığı ve zor
olduğu dönemlerde Nepal ve Çin’de bazı
bitkilerin (olasılıkla bizdeki haşhaş)
tohumlarının ezilerek bulamaç haline
getirilip saçlı deriye sürülmesi moda oldu
(Resim 55.2). Birçok hastam bunları
uyguladı ama hiçbiri şu anda sağ değil.

Küba’nın ünlü mavi akrep zehirinin
beyin kanserine iyi geldiği varsayımı ile
son yıllarda bir başka moda tedavi
alternatif yöntemi olarak yaygınlaştığını
görüyorum
(Resim
55.3).
Ancak
maalesef
mavi
akrep
zehirinin
hepatosellüler kanser hücrelerini aynen
interferonda olduğu gibi in vitro ortamda
daha da geliştirğini bildiren bilimsel bir
yayın mevcuttur. Yani iyi gelmesi bir
yana hepatosellüler kanserin gelişmesini
hızlandırıcı etkisi Giovanni C ve ark.
tarafından gösterilmiştir (Resim 53.4).
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Resim 55.3 Küba kaynaklı mavi akrep zehiri
ilacı

Epidemiyolojik çalışmalar çelişkili olsa
da gliomların -bazı serilerde sadece
yüksek dereceli gliomlarda bazı serilerde
ise hem düşük hem de yüksek dereceli
gliomlarda allerjik durumun ve astım
öyküsünün ters bir risk faktör olduğu
yönünde idi. Yeni yapılan çalışmalarda
[GICC] alerjinin sınırda da olsa gliom
gelişiminde koruyucu etkisinin yüksek
dereceli gliomlarda söz konusu olduğu
yönündedir. Düşük dereceli gliomlarda
bu koruyucu etki gösterilememiştir.
Astım ve egzema öyküsünün de azalan
gliom riski ile birlikte olduğu bu
çalışmada gösterilmiştir. Meningiomlarda
da allerji ile ters birliktelik söz konusudur.
Bu konularda yapılan çalışmaların
karşılaştırmalı bir özeti Tablo 53.2 de
verilmektedir.
Tablo 53.2 Gliomlarda potansiyel risk
faktörleri çalışmalarında çelişen sonuçlar
[Chernov et al]

Resim 53.4
Anne sütü
Anne
sütündeki
lactoferrin
(bLf)
peptidinin in vitro gliomda ve nöral
differansiye edici etkisi bilimsel olarak
gösterilmiştir.
Kapari
Kaparinin içinde bulunan Quercetin
trombositlerin apopitoza gidişini engeller.
Kemoterapiye, özellikle temozolomide
bağlı gelişen trombositopeniye karşı
etkilidir.
Gliom
hücreleri
üzerine
antitümöral etkisi de vardır. Ancak bu
etkinin doza bağımlı olup dikkat edilmesi
gerektiğini bildiren çalışmalar da vardır.
Allerji

“Brain: an apparatus which we think we
think”
Beyin: düşündüğümüzü düşündüğümüz
bir aygıttır.
Ambrose Bierce 1842-1914 The Devil’s
Dictionary
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SSS (=SIKÇA
SORULAN
SORULAR)
Bu bölümde kliniğimizde özellikle
kemoterapi uygulanan hastalara
ilettiğimiz SSS türü bir döküman
örnek olarak sunulmaktadır
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NÖROLOJİK CERRAHİ ANABİLİM DALI
NÖROONKOLOJİ HASTALARI İLE İLGİLİ
SORU VE YANITLAR
Tedavim sırasında özel diyet gerekir mi?
Kemoterapi sırasında özel bir diyet uygulamanız
gerekmez ancak iyi beslenmek, hem hastalıkla hem
de tedavinin yan etkileri ile mücadele için şarttır. İyi
beslenmenin en önemli şartı tüm besin ögelerini
içeren bir diyet uygulamaktır. Günlük diyet ; yağ,
şeker ve protein açısından belli oranlara sahip dengeli
bir diyet olmalıdır. Günde beş veya daha fazla
porsiyon sebze (özellikle yeşil sebzeler) ve meyve
(özellikle turunçgiller) yenmesi önerilir. Buna karşılık
konserve, füme, tütsülenmiş, tuzlanmış yiyecekler
yenmemesi, yüksek ısıda kızartılarak pişirilmiş
yiyeceklerden kaçınılması, günlük ihtiyacı aşan
miktarlarda vitamin alınmaması gerekir.
Bununla beraber tedaviniz sırasında beslenme
düzeninizi bozacak veya özel önlemler gerektirecek
olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda aşağıda
belirtildiği üzere özel diyetler uygulamanız ve bazı
önlemler almanız gerekebilir.
 İştahsızlık durumunda ne yapmalıyım?
Tedavi sırasında iştahsızlık ve tad duyusunda
bozulma olabilir. Kilo kaybı pek istenmeyen bir
durumdur. Bu nedenle bazen sadece canınız istediği
ya da tad aldığınız için değil, zorunlu olduğunuz için
yemelisiniz.
Bol sıvı almalı ve bu sıvıların besleyici olmasına
dikkat etmelisiniz (süt, ayran, meyve suları, özel
çorbalar gibi ). Şiddetli iştahsızlık dönemlerinde çok
sevdiğiniz yiyeceklerden uzak durunuz. Çünkü
bunlardan tiksinebilir ve bir daha yemek
istemeyebilirsiniz. Yemeklerinizin soğuk ve ılık
olması kokuyu azaltır ve daha rahat yiyebilmenizi
sağlar. Tedavi sırasında et ve et ürünleri genellikle
tiksindirici bulunur; bu durumda protein ihtiyacı süt

ve süt ürünleri ile baklagiller gibi bitkisel proteinlerle
karşılanabilir. Gün içinde ne zaman iştahınız iyi ise o
zaman en büyük öğününüzü yemelisiniz. Bir seferde
az yemek yiyebiliyorsanız yemek aralarında atıştırma
şeklinde yemeğe çalışınız. Atıştırmak için yüksek
kalorili yiyecekler veya eczanelerde satılan hazır,
dengeli besin içeren içeceklerden yararlanabilirsiniz.
İlaç tedavisi alıyorsanız kürler arasında iştahınızın
daha
iyi
olduğu
zamanlarda
eksiğinizi
kapatabileceğinizi unutmayınız. İştah artırıcı ilaçlar
konusunda doktorunuzdan yardım isteyebilirsiniz.
Bulantı-kusma
durumunda
nasıl
beslenmeliyim?
İyi bir tedavi ile genellikle kemoterapi sırasında
bulantı ve kusma olmaz. Bununla beraber inatçı
bulantı ve kusmanız oluyorsa doktorunuzun
önerileine ek olarak şu önlemleri alabilirsiniz:
Tedaviden önce ve sonra 1-2 saat bir şey yemeyiniz.
Oruç tutar tarzda aç kalınız. Uygulama sonrasında ilk
gün sıvı ve yumuşak gıdaları tercih ederek az ve sık
yemeğe çalışınız. Bulantılı dönemlerinizde genel
olarak su ve sıvı gıdaları yemekle birlikte değil,
öğünden 1 saat önce ya da sonra içmeye dikkat
ediniz. Yağlı, çok tatlı ve kızartılmış gıdalardan
kaçınarak ılık ya da soğuk ve kokusuz yiyecekleri
yemeğe çalışınız. Bulantılı dönemlerde mümkünse
yemeğinizi kendiniz hazırlamayınız. Bulantı sırasında
asitsiz meyve suları (kızılcık, elma, üzüm gibi), soda
ve kolalı içecekler faydalı olabilir. Sabah bulantıları
varsa, kahvaltı olarak kuru gıdaları (ekmek, tost,
bisküvi, kraker gibi) tercih ediniz Sigara, parfüm ve
yemek kokusundan uzak durup bulunduğunuz yeri sık
sık havalandırınız. Yemekten sonra 2 saat yatmayınız.
Bulantı-kusmanın şiddetli olduğu dönemlerde
kendinizi yemek için zorlamayınız. Kusmadan en az
3-4 saat sonra sadece sıvı gıdalarla yemeğebaşlayınız.
Taşıttutması oluyorsa kemoterapiden hemen sonra
yola çıkmayınız.
Ağız yaraları ve yutma güçlüğü varsa ne
yapmalıyım?
Gerek ilaç, gerekse ışın tedavisine bağlı olarak ağız
içi ve yemek borusu içindeki dokular zedelenebilir.
Bu durumda yemek yemek ağrılı olur ve yutma
güçleşir. Ağrıyı azaltmak için doktorunuzdan ilaç ve
tavsiye isteyiniz. Ek olarak yumuşak, ılık ve asitsiz
gıdaları (sütlaç, muhallebi, pekmez, bebek mamaları,
az pişirilmiş rafadan yumurta, peynir, püre, haşlanmış
patates, makarna, muz gibi) tercih ediniz. Bol sıvı
alınız. Domates, portakal, limon, greyfurt gibi ekşi ve
asitli meyve sularından, çiğ sebzelerden, kuru ve sert
gıdalardan (kraker, tost, ekmek kabuğu gibi), acılı,
baharatlı ve çok tuzlu yiyeceklerden uzak durunuz.
Biraz kuru gelen yiyecekleri ve yutmanız gereken
ilaçları yağlayarak yutmayı deneyiniz.
İshal sırasında beslenme nasıl olmalıdır?
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Tedavi sırasında bir çok nedenle dışkılama sayısı
artabilir. Bu nedenle önce doktorunuza danışınız.
Doktorunuzun önerilerine ek olarak ishal olduğunuz
sürece posalı gıdalar ( çiğ sebze ve meyveler, kepekli
ekmek, kuruyemiş gibi), yağlı yiyecekler, çikolata,
acılı ve baharatlı yemekler, turşu, alkollü içeceklerden
kaçınınız. Peynir, yumurta, haşlanmış patates, pirinç
lapası, makarna, muz, şeftali, ayran ve yoğurt gibi
besleyici ve potasyumdan zengin gıdaları tercih
ediniz. Günde en az 3 litre sıvı almaya çalışınız.
Kolalı içeceklerden, kahve, koyu çay ve alkollü
içeceklerden uzak durunuz. Sık ve az yemeğe dikkat
ediniz.
Kabızlık durumunda neler yiyebilirim?
İlaçların yan etkisi, az yemek ve hareketsizlik
nedeniyle kabızlık sık karşılaşılan bir sorundur. Bu
durumda bol ve özellikle ılık sıvı gıda almaya
çalışınız. Posalı gıdaları (çiğ ve pişmiş sebzeler,
kabuklu ve çekirdekli meyveler, komposto,
kuruyemiş, kepek ekmeği ve patlamış mısır gibi)
tercih ediniz. Mümkünse hareketinizi arttırmaya ve
öğünlerinizi düzenli yemeğe gayret ediniz. Tüm
bunlara rağmen kabızlığınız sürüyorsa doktorunuza
başvurun.
Ateşli hastalıklara yakalanmamak için özel
önlemler gerekir mi?
Kemoterapi sırasında, özellikle kan değerlerinin
düştüğü dönemlerde bünyeniz mikroplara karşı zayıf
olacaktır. Bu nedenle genel olarak yiyecek
hazırlanmasında titiz davranılması, yemek hazırlayan
kişinin ellerini çok iyi yıkaması, kullanılan sebze ve
meyvelerin yıkanmasına özen gösterilmesi şarttır. Siz
de yemekten önce ellerinizi mutlaka yıkayınız.
Sularınızı kaynatarak içiniz. Açıkta satılan gıdaları
almaktan ve lokantalarda yemek yemekten kaçınınız.
Kan sayımı ile lökositlerin (beyaz kürelerin) düşük
olduğu tesbit edildiğinde, çiğ sebze ve yıkanmamış
çiğ meyve ve dışarıdan gelme pişmemiş gıda
yemeyiniz; yemeklerinize karabiber ve diğer
baharatları serpmeyiniz. Ayrıca bulaşıcı hastalığı olan
kişilere kesinlikle yaklaşmayınız. İnsanlarla tokalaşıp,
öpüşmek de özellikle lökositlerin düşük olduğu
dönemlerde sizin için sakıncalı olabilir.
Halk arasında çok yerden tavsiye edilen kocakarı ilaçlarını kullanayım mı?
Bilimsel
olarak
hiçbir
biyolojik
etkinliği
gösterilmemiş bu gibi maddelerin dozu sizin için
zararlı bile olabilir. Bu nedenle eğer böyle bir
tedaviye eğilim varsa ya da böyle bir tedavi halen
uygulanıyorsa lütfen hiç çekinmeden tedaviyi
uygulayan hemşireye ya da doktorunuza belirtiniz.
Böyle bir tedavinin (ısırgan otu, tohumu, İsveç
şurubu, v.b. gibi) hastaya psikolojik yönden iyi
geleceği düşüncesi varsa kemoterapi ile birlikte
niteliği bilinmesi durumunda kullanılmasının bir
sakıncası yoktur.

Isırgan otunu kemoterapi uygulanan hastalara
önerdiğiniz doğru mu?
Latince adları ile iki cinsi bulunan Urtica dioica ya da
Urtica urens, yani halk arasında ısırgan otu olarak
bilinen bitki, yaygın olarak hastalarımız tarafından
zaten
kullanılmaktadır. Bizim
kliniğimizdeki
gözlemlerimize
göre
ısırgan
otu
kullanan
hastalarımızda, kullanmayanlara nispeten, lökosit ve
trombosit (kemoterapi sırasında sayıları normalden
aşağı düşen ve pıhtılaşma işlevi ile ilgili bir başka kan
hücresi) seviyelerinin korunduğu ortaya kondu.
Dünyada yapılan çalışmalarda kanser üzerine direkt
bir etkisi gösterilememesine karşın biz ısırgan otu ya
da tohumunu kemoterapi hemşiremizin size tarif
edeceği tarzda kullanılmasını kan hücrelerinin tedavi
sırasında düşüklüğünü önlediği varsayımı ile
önermekteyiz. Bu nedenle sistemik kemoterapi
programını
hastalarımıza
kesintisiz
uygulayabiliyoruz. Bu tür bitkisel hazırlama işlevini
tuhaf karşılayanlar için piyasada bulunan tıbbi ilaç
formunu
da
(BrennesselKrautertabletten)
önermekteyiz.
Kortizon tedavisi uygulanırken nasıl diyet
yapmalıyım?
Çoğu kez kemoterapi ile birlikte kortizonlu ilaçlar da
kullanılmaktadır. Tuzsuz diyet ve mideyi koruyucu
önlemler ve gerekirse ilaçlarla takviye gerekir. Lütfen
kortizon uygulama doz ve sıklığını doktorunuza haber
veriniz.
Nöbet önleyen ilaçlarımı tedavi sırasında
almasam ne olur?
Kemoterapi sırasında daha önceden kullandığınız sara
ilaçlarını önerilen dozda ve aralıklarda almaya devam
ediniz ve hiç bir surette doktorunuza danışmadan
kesmeyiniz.
Gazete, TV ve medyada izlediğim yeni tedavi
şekilleri bana niye uygulanmıyor?
Bu konudaki gelişmeleri günü gününe biz de izliyor
ve sizin için en etkili olacak tedavi şeklini
belirliyoruz. Hatta ileri teknoloji ile geliştirdiğimiz
tedavi yöntemlerini kullanıyoruz ve her türlü ön
çalışmayı kendi araştırma laboratuvarımızda elimizin
altındaki araç ve gereçlerle denemeden ve tümör
konseyinde görüşmeden uygulamıyoruz. Lütfen her
duyduğunuz ya da okuduğunuz haberi doktorunuza ya
da size tedavi uygulayan hemşireye iletmekten
çekinmeyiniz.
Diğer sorularınız için lütfen çekinmeden tedavi
hemşiresi ya da doktorunuzla temas edin.
0232 373 49 76
+0532 612 59 39
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Tablo 56.1
Pandemi yapan salgınlar
Antonius vebası
Jüstinyen vebası
Kara Veba
Amerika su çiçeği
Cocoliztli salgınları
Kolera salgını #3
3.veba salgını
Tifüs salgını
İspanyol gribi
Asya gribi
HİV
Corona (Covid-19)

COVİD-19
56.
SALGIN,
PANDEMİDE
NÖRO-ONKOLOJİ
Salgın
Epidemi, pandemi
Yönetim
Nöroşirürjien ne yapmalı?
Nöro-Onkolojide refleks
Bu kitabı hazırlarken (aslında büyük
kısmını) tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 virüsünün pandemisi sırasında
#evdekal sosyal çağrısı sonucu bu
bölümü de eklemek gereksinimi duydum.
Tıp tarihinde okuduğumuz 100 yılda bir
insanlığı etkileyen pandemilerden (veba,
kolera, tifüs, İspanyol gribi, v.b. ) birine
denk geldik (Tablo 56.1).

MS 165-180
540
1346-1353
15.yy
16.yy
1852-1860
1855-1859
1914-1918
20.yy
1957
1980
2019-

Bu gibi salgınlarda etkenin tam olarak
özellikleri bilimsel olarak saptanmadan
ve
tedavisi
araştırılmadan
önce
karantina
uygulanması
yayılmasını
önleme açısından son derece önemlidir.
Bilimsel değerlendirmelere ve geçmiş
tecrübelere dayanarak hareket edilmeli.
Nöro-onkoloji
açısından
bu
gibi
pandemik
durumlarında
ameliyat
kısıtlamasını neye göre yapmalıyız? Bu
konuda hazırlanmış kılavuzlara (ABD
örneği) göre hareket etmekte yarar
vardır (Tablo 56.2):

Tablo 56.2

Seçmeli Cerrahi Keskinlik Ölçeği (SCKÖ)
Aşamalar

Tanım

Yer

Örnek

İşlem

Aşama 1a

Düşük akut cerrahi /
sağlıklı hasta

Hastane poliklinik

Karpal tünel
sendromu
cerrahisi

Cerrahiyi ertele
ya da ayaktan
cerrahi
merkezinde yap

Ayakta cerrahi
Hayatı tehdit eden hastalık

Ayaktan cerrahi
merkezi
Düşük veya hiç
Covid19 vakası olan
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Aşama 1b

değil

hastane

Düşük akut cerrahi /
sağlıklı olmayan hasta

Hastane poliklinik

Cerrahiyi ertele
ya da ayaktan
cerrahi
merkezinde yap

Ayaktan cerrahi
merkezi
Düşük veya hiç
Covid19 vakası olan
hastane
Aşama 2a

Orta düzey akut cerrahi /
sağlıklı hasta
Hayatı tehdit edici değil,
gelecekteki morbidite ve
mortalite potansiyeli.
Hastanede yatmayı
gerektirir

Aşama 2b

Orta düzey akut cerrahi /
sağlıklı olmayan hasta

Hastane poliklinik
Ayaktan cerrahi
merkezi
Düşük veya hiç
Covid19 vakası olan
hastane

Düşük riskl
kanser

Olası ise
cerrahiyi ertele

Acil olmayan
elektif spinal
cerrahi

Ya da ayaktan
cerrahi
merkezinde yap

Olası ise
cerrahiyi ertele

Hastane poliklinik
Ayaktan cerrahi
merkezi

Ya da ayaktan
cerrahi
merkezinde yap

Düşük veya hiç
Covid19 vakası olan
hastane
Aşama 3a

Yüksek düzey akut cerrahi/
sağlıklı hasta

Hastane

Kanserlerin
hemen hepsi

Erteleme yapma

Bol semptomlu
hastalar
Nöroşirürji
Aşama 3b

Yüksek düzey akut cerrahi/
sağlıklı olmayan hasta

Hastane

Travma

Erteleme yapma

Vasküler cerrahi
Elective Surgery Acuity Scale (ESAS) Sameer Siddiqui MD, FACS, St Louis University

Virülansı yüksek, mortalitesi düşük
zarfında diken protein sahip, solunum
sistemi, böbrek üzerine afiniteli ve
nörotrofik
geniş
zarflı,
segmente

olmayan 1960’dan beri bilinen, MERS
CoV ve SARS Cov gibi β Cov sınıfı bir
RNA (≈30kb) virusü görünümdeki bu son
pandemi amili için gerekli tedbirleri
uyarıları
dikkate
alarak
resmi
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kanallardan (WHO, Sağlık Bakanlığı,
TTB,v.b.) izlemekte yarar vardır.
Yeni-tip korona virüsünün beyinde en
fazla oluşturduğu patolojinin hemoraji
olduğu
rapor
edilmektedir.
Bazal
çekirdeklerde olası nekrozitan ansefalite
sekonder gelişebileceği tartışılmaktadır.
Kanser
hücreleri
immün
sistemi
baskıladıkları, T-hücrelerini yordukları,
kemik iliğine metastaz yapabildikleri
için bu hastalar pandemide riskli grubu
oluştururlar.
Kemik
iliği
kaynaklı
kanserler daha da riskli gruba girerler bu
nedenle.
Akciğere affinitesi nedeniyle akciğer
kaynaklı kanseri olan hastalar riskli
grubuna girerler, aynen kronik akciğer,
kalp hastalığı olanlar ve diyabetliler gibi.
Kemoterapi gören hastalar da riskli
grubu oluştururlar. CAR-T hücresi
tedavisinde T hücrelerinin Covid-19
virüsüne etkisi henüz bilinmemektedir.
Kitle etkisi olan ve ilerleyen nörolojik
semptom ve bulguları olan özellikle
posterior fossa tümörlerinin ertelenmesi
hastaya zarar verebilir. Görme işlevini
ileri
derecede
bozan
hipofiz
adenomlarının ya da başka sellar
patolojilerin ameliyatında transnasal/
endoskopi yerine kraniotomi tercih
edilmeli. Transoral cerrahi girişimlerden
sakınılmalı.
Başlangıçta nörolojik kayıp yaratmamış
ya da minör nörolojik kayıp olan tüm
spinal tümöral durumlar, eğer takipte
nörolojik kayıpta ilerleme ya da belirgin
radyolojik kötüleşme gösterirse cerrahi
girişim gerektirebilirler.
KAYNAKLAR

American College of Surgeons, COVID-19:
Guidance for Triage of Non-Emergent Surgical
Procedures https://www.facs.org/covid-19/clinicalguidance/triage, 2020
Cancer Treatment Centers of America, CDC
cancercenter.com, 2020
EANS Skull Base Section Newsletter March 2020
Liang T Handbook of Covid-19 Prevention and
Treatment Turkish 2020
Li YC, Bai WZ, Hashikawa T The neuroinvasive
potential of SARS-CoV2 may play a role in the
respiratory failure of COVID-19 patients. J Med
Virol 2020;1-4
Poyiadji N, Shahin G, Noujaim D, et al. COVID-19associated acute hemoragic necrotizing
encephalopathy: CT and MR features. Radiology Mar
31 2020 https://doi.org/10.1148/radiol.2020201187
Siddiqui S, ESAS=Elective Surgery Acuity Scale,
https://www.cms.gov/files/document/31820-cmsadult-elective-surgery-and-proceduresrecommendations.pdf 2020
Sun T, Guan J Novel coronavirus and central nervous
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Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim gruplarının
önerileri
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“Pain and suffering are always
inevitable for a large intelligence and
a deep heart. The really great men
must, I think, have great sadness on
earth.”
Büyük bir zeka ve derin bir kalp için
acı ve çile her zaman kaçınılmazdır.
Gerçekten harika insanlar, dünyada
büyük bir üzüntüye sahip olmalılar.
Fyodor Dostoyevsky 1821-1881
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SORULAR
57.
NÖROONKOLOJİ’de
SINAV SORULARI
Asistan soruları
Yeterlilik soruları
Önemsiz (trivial) sorular

Bir konuyu anlamada ya da anlatmada
en iyi kural soru sormaktır. Nöro-Onkoloji
kitap serimizde her kitabın sonunda bu
tip sorulara ayrı bir bölüm halinde yer
verildi. Artık geleneksel hale gelen
sorularımız bu kitabın son bölümünde de
sizler için hazırlandı.
Soruların kaynağını, tarafımdan her yıl
asistan ve uzmanlar için hazırladığım “yıl
sonu sınavı” soruları, ülkemizin ve ABD
yeterlilik sınav soruları ve mevcut
basılmış bu konudaki kitaplar ve internet
ortamında seçtiklerimden ve deneyim ile
kazandığım bilgiler oluşturmaktadır.
İlk bölümde “yıl sonu sınavı”
örneklerinden nöro-onkoloji ile ilgili
olanlar yer almaktadır.
GENEL NÖROŞİRÜRJİ SORULARI [Bu sorular
Amerikan Board sınavından bire-bir alıntılardır]:
I’de 8’e kadar olan sorular için aşağıdaki yapıları
belirleyiniz. Resim sağ optikokarotid üçgen
arasından anatomik yapıları ekspoze etmektedir.

12345678-

Baziler Arter
Pitüiter stalk
Sağ okülomotor sinir
Sağ posterior serebral arter
İnternal karotid arter
Sol dublike superior serebellar arter
Sağ superior serebellar arter
Sağ A1 arteri

9’dan 15’e kadar olan sorularda sisterna ile
içersindeki anatomik yapıyı belirleyin Her yanıt
bir kez kullanılacak, birden fazla kullanılacak ya
da hiç kullanılmayacak:
A. ambient sisterna
B. serebellopontin açı sisterni
C. interpedunküler sistern
D. lateral serebellomeduller sistern
E. prepontin sistern

9- Anterior İnferior Serebellar Arteri (AICA)
ihtiva eder
10- Posterior İnferior Serebellar Arter (PICA)
orijinini ihtiva eder
11- Superior Serebellar arteri ihtiva eder
12- 4.Kraniyal siniri ihtiva eder (IV.KS)
13- 5.Kranial siniri ihtiva eder (V.KS)
14- Rosenthal bazal veni ihtiva eder
15- Foramen Luschka’nın koroid pleksusunu
ihtiva eder
16- Bir üst ekstremitede zayıflık ve
ardından aynı tarafta alt ekstremitede
zayıflık ve daha sonra karşı taraf alt
ekstremitede zayıflık ile seyreden
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sendromda meningioma en
karakteristik olarak hangi yapıyı tutar
A. klivus
B. falks
C. foramen magnum
D. olfactor oluk
E. tuberculum sella

anlamlı derecede) üstünlük sağlamıştır? Yani BOS
fistülü oluşmaması için kullanılması önerilir. (Not.
Insizyon 2 cm uzunluğunda ve düzdür)
(a) Aralıklı tek sütür (interrupted)
(b) Kontüni sütür
(c) Su geçirmez (water-thight) kilitli sütür
(d) Matress sütür
(e) Hiç biri

21-Yine aynı yöntemle yapılan ancak bu kez
“yama” tarzında duraplasti uygulamasında hangi
sütür tekniği BOS basıncına dayanıklılık
açısından diğerlerine göre daha üstün
bulunmuştur.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

17-Bitemporal hemianopisi olan 40 yaşında bir
hastanın MRG tetkiki ve prolactin seviyesi 89. Bu
lezyonun en iyi tedavisi
A. bromocriptine / cabergolin
B. bromocriptine, sonra cerrahi
C. seri MRG tetkikleri ile izleme
D. radyasyon tedavisi
E. cerrahi
18- Eğer aynı hasta (26.sorudaki hasta)
prolaktin değeri 650 ile gelseydi en iyi tedavi
A. bromocriptine / cabergolin
B. seri MRG tetkikleri ve prolactin seviyeleri ile
izleme
C. radyasyon tedavisi
D. cerrahi
E. cerrahi, sonrasında radyasyon tedavisi
19-Serebral tuz kaybı ve uygunsuz
antidiuretik hormon sendromunda (SIADH)
ayırım en iyi aşağıdakilerden hangisi ölçülerek
yapılır?
A. plasma arginine vasopressin (AVP)
B. serum osmolalitesi
C. serum sodyum
D. idrarda sodyum
E. volüm durumu
ÖZEL NÖROŞİRÜRJİ SORULARI [Bu sorular
eski yılsonu sınavlarından ve yeni sorulardan
derlenmiştir]:

Aralıklı tek sütür (interrupted)
Kontüni sütür
Su geçirmez (water-thight) kilitli sütür
Matress sütür
Hiç biri

22-İnsan beyin tümöründe basınç ne kadardır?
(a) İnsan beyin tümörlerinde negatif bir basınç söz
konusudur.
(b) Tümörün basıncı yoktur ( 0 )
(c) Yaklaşık olarak 10 mmHg’dır
(d) Diastolik kan basıncının üstündedir. Yani en az
80mmHg’dır
(e) Sistolik kan basıncının üstündedir. Yani en az
120-130 mm Hg’dır.

23- Klinikte gelastik (gülme) nöbetler ile birlikte
aşağıdaki hangi tümör çeşidinde tipik olarak
değerlendirilir?
(a) Hipokampal gliom
(b) Hipotalamik Hamartom
(c) Germinom
(d) Medülloblastom
(e) Pineositom
24- 23 yaşında bayan hasta, 2 aydan beri baş
ağrısı yakınması var. NPB’su olmayan ve MRG
tetkikleri sunulan hastanın olası tanısı nedir?

20-İnsan kadavra durası kullanılarak yapılan bir
çalışmada aşağıdaki hangi tip dikiş BOS basıncına
diğerlerine göre belirgin (istatistiksel olarak
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(c) Tek başına ameliyat yapma prensibi
(d) Eksternal-internal by-pass cerrahiyi olanaklı
kılması
(e) Tüm dünyada yeni bir Nöroşirürjiyen
generasyonu yaratması
(Bu bir anket sorusudur)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Lenfoma
Metastaz
Dermoid kist
Tümör (gliom) içi kanama
Ventriküler meningioma

25-“Ayak başparmağı belirtisi” olarak hepimizin
bildiği Babinski belirtisi aslında Babinski
tarafından başka bir belirtiye ad olarak
verilmiştir. Asıl “Babinski belirtisi”
aşağıdakilerden hangisi olarak Babinski’nin
kendisi tarafından tanımlanmıştır?
(a) Disk hernilerinde boyun fleksiyonunda ense ya
da belde ağrı.
(b) Hemiparezide platysma kasında ipsilateral
güçsüzlük.
(c) Hemiparezide üst ekstremitede supinasyon
pozisyonda paretik tarafta pronasyon postürüne
dönüş.
(d) Hemiparezide prone pozisyonda taraflar
fleksiyona bırakıldığında paretik tarafın
ekstansiyonu
(e) Hemiparetik hastanın kolları çaprazlanıp
oturması söylendiğinde organik paretik tarafta
kalçanın fleksiyonu ve topuğun havaya kalkması,
sağlam tarafın düz kalması
26-İlk lomber ponksiyonu kim yapmıştır?
(a) Bilinmemektedir
(b) Büyük olasılıkla Dr.E.Wynter 1891’de
tüberküloz menenjitli bir çocukta BOS’u drene
etmek için yapmıştır.
(c) Dr.H.Quincke 1891 yılında hala kullanılan
araçları ve lomber ponksiyon tekniğini
tanımlamıştır.
(d) 1899 yılında Dr.August Bier kendi üzerinde
spinal anestezi ile ilgili araştırmalar yaparken
asistanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Dr.Bier
ponksiyon sonrası çok şiddetli baş ağrılarından
yakınmış ve bunu da çalışmalarında belirterek
yazmıştır. Ancak ponksiyonu yapan asistanının
akibeti bilinmemektedir.
(e) Harvey Cushing
27- Yüzyılın nöroşirürjiyeni olarak ödüllendirilen
Lice doğumlu Mahmut Gazi Yaşargil'in
nöroşirürjiye en önemli katkısı size göre
hangisidir?
(a) Sisternal cerrahinin öncüsü olması
(b) Mikroskobu nöroşirürjiye sokması

28- Kavernomlar için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

(a) Vasküler malformasyonlar grubundandır.
(b) Erken yaşlarda kadınlarda ileri yaşlarda ise
erkeklerde daha sık görülür.
(c) Kavernomların kliniğinde nöbet, kanama ve
nörolojik bulgular yer almakla beraber
olguların büyük bir çoğunluğu
asemptomatiktir.
(d) Anjiografi ve DSİA lezyonları göstermede
en etkili yöntemdir.
(e) Günel ve ark. Tarafından 1995 yılında 7.
Kromozomun q kolunda familyal serebral
kavernomlardan sorumlu bir geni
tanımlanmıştır.
29-Aşağıdaki radyodiagnostik yöntem ile en doğru
ayırıcı tanı patolojisini eşleştirin: Her yanıt bir kez
kullanılacak, birden fazla kullanılacak ya da hiç
kullanılmayacak:
(a) BT
(b) MRS
(c) SWI
(d) MRA
(e) Echo-planner Imaging diffusion MRG
[
[
[
[
[
[

] Kavernom
] Serebral infarkt
] Gliom
] Kraniofaringiom
] Serebral amiloid angiopati
] Epidermoid tümör

30.BOS yapım hızı saatte kaç mL dir?
(a) 10
(b) 21
(c) 150
(d) 200
(e) 250
YANITLAR
1-F
2-G
3-H
4-C
5-A
6-D
7-B
8-E
9-B
10-D
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11-A
12-A
13-B
14-C
15-D
16-C
17-E
18-A
19-E
20-A

21-E
22-C
23-B
24-D
25-B
26-B
27-Anket
28-D
29-C,E,B,A,C,E
30-B

Kavernöz sinüs anatomisi

İkinci bölümde de sorularımıza
devam
ediyoruz.
Anatomi,
patoloji, radyoloji, klinik ve cerrahi
soruları
değişik kaynaklardan
derlendi:
1. Aşağıdaki şekilde hangi harf
internal meatus akustikteki fasial
siniri temsil eder.
(a) A
(b) B
(c) C
(d) D
(e) E
(f) F

Yukarıdaki
resimde
işaretlenen
harflerden
aşağıdaki
anatomik
tanımlamaya uyanı belirtiniz.
2. ACoA Anterior kominikan arter
3. V2 (Trigeminal sinirin –KS Vmaksiller dalı)
4. Okülomotor sinir (KS III)
Meatus akustikus internus
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Yukarıdaki
resimde
işaretlenen
harflerden
aşağıdaki
anatomik
tanımlamaya uyanı belirtiniz.
5. AİCA (Anterior inferior serebellar
arter
6. Abdusens sinir (KS-VI)
7. Fasial sinir (KS-VII)

14. Cisterna magna
15. İnterpedünküler sistern
16. Kiazmatik sisterna
16.
Aşağıdaki
resimdeki
göz
bulguları hangi patolojiyi çağrıştırır?

Serebral venler

Yukarıdaki
resimde
işaretlenen
harflerden
aşağıdaki
anatomik
tanımlamaya uyanı belirtiniz.
8. Labbe’in inferior anastomatik veni
10. Sylvian ven
11. Trolard’ın superior anastomatik
veni
12. Rosenthal’in bazal veni
13. Galen veni

(a) Ataksi telenjiektazi
(b) Nörofibromatozis Tip I
(c) Nörofibromatozis Tip II
(d) Sturge Weber sendromu
(e) Tüberoz Skleroz

17. Aşağıdaki belirteçlerden hangisi
tümör proliferasyonunu gösterir?
(a) GFAP (Glial Fibriller Asidik
Protein)
(b) Ki67
(c) LDH
(d) P53
(e) S100
15. Aşağıdaki
genetik
mutasyonlardan hangisinde beyin
tümör prognozunda iyilik beklenir?
(a) 1p19q kaybı
(b) 10q kaybı
(c) 7p kazanımı
(d) 1p10q kaybı
(e) Y kaybı

Yukarıdaki
resimde
işaretlenen
harflerden
aşağıdaki
anatomik
tanımlamaya uyanı belirtiniz.

16. Aşağıdaki makroskopik patolojik
anatomik kesitte görülen ve hastanın
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birden fazla (3 ve fazlası) lobunu
etkileyen durum hangisidir?

(a) Serebral infarkt
(b) Kernikterus
(c) Gliomatozis serebri
(d) Periventriküler lökomalazi
(e) Primer SSS lenfoması
20. Aşağıdaki patolojik anatomi
resminde görülen tümörün olası
tanısı nedir?

(a) Arteriovenöz malformasyon
(b) Koroid pleksus papillomu
(c) Gliom
(d) İntrakranial anevrizma
(e) Meningiom
21. Aşağıdak histopatolojisi
görüntülenen tümörün tanısı ne
olabilir?

(a) Anaplastik astrositom
(b) Hipofiz adenomu
(c) Psammomatöz meningiom
(d) Schwannom
(e) Teratom
Kemoterapi
a. Bevacizumab
b. Carmustine (BCNU)
c. Cisplatin
d. Erlotinib
e. Everolimus
f. Lomustine (CCNU)
g. Methotrexate
h. Procarbazine
i. Tamoxifen
j. Temozolomide
k. Vincristine
Yukarıdaki listeden en uygun olanı
ile eşleştirin:
22. Mikrotübül inhibitörü
23. VEGF inhibitörü
24. SEGA tedavisi
25. GBM için polimer kemoterapisi
26. Başağrısı ve sol üstte parezi 43
yaşında kadın hasta 2 haftalık
öyküsü ile başvuruyor. MRG
(aşağıda) tetkiki yapılıyor. Uyanık
kraniotomi ve cerrahi eksizyon için
gün ayarlanıp kortikoterapi ile evine
gönderiliyor. Bir hafta sonra ameliyat
için geldiğinde radyolojik tetkikinde
halka boyanmalı lezyonun
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kaybolduğu gözleniyor. Tanıya en
uygunu aşağıdakilerden hangisidir?

(a) Serebral abse
(b) Yüksek dereceli gliom
(c) Metastaz
(d) Primer SSS lenfoması
(e) Demiyelizan hastalık
27.
Solda
hemihipoestezi
yakınmaları ile gelen 67 yaşındaki
hastada kontrastlı MRG aşağıda
görülmektedir.
Difüzyon
ağırlıklı
kesitlerde DWIda lezyon siyah ve
ADC haritalanmasında ise parlak
gözlenmektedir.
Aşağıdakilerden
hangisi ilk yapılacaklar arasında yer
almalıdır?

(a) Lezyonun nöro-navigasyonla
acilen drenajı
(b) Göğüs, batın kontrastlı BT tetkiki
(c) MR ile izleme
(d) İntravenöz antibiyotik
(e) Lomber ponksiyon
28.
Gliomlarda
aşağıdaki
parametrelerden
hangisi
yaşam
süresini arttırıcı özellik taşır?
(a) 1p-19 q kaybı
(b) ATRX mutasyonu
(c) EGFR mutasyonu
(d) IDH 1/2 mutasyonları
(e) TERT mutasyonu
29. Nöbetle gelen 34 yaşında erkek
hastanın MR (FLAIR) görüntüsü. T1
kontrastlı
kesitlerde
kontrast
tutmuyor.
Aşağıdaki
tedavi
seçeneklerinden
hangisi
en
uygundur?
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32. Erişkinlerde arka çukurda en sık
görülen
tümör
aşağıdakilerden
hangisidir?
(a) Akustik nörinom / vestibüler
schwannom
(b) Kistik serebellar astrositom
(c) Medulloblastom
(d) Metastatik tümör
(e) Pons gliomu

(a) Fokal kontrastlanma görülünceye
değin MR ile izleme
(b) Gama-knife cerrahi
(c) MTX (metotreksat) kemoterapisi
(d) Deksametazon
(e) Maksimal güvenli rezeksiyon
30.
Göz
kırpması,
fasiyal
hemispazm, myoklonus nöbetleri ile
klinik gösteren bir bebekte aşağıdaki
tümörlerden
hangisi
olasılıkla
saptanır?
(a) Kistik serebellar astrositom
(b) Pineoblastom
(c) Medülloblastom
(d) Dördüncü ventrikül hamartomu
(e) Kraniofaringiom
31. “Baykuş göz kırpması” belirtisi
hangi patolojide radyogramlarda
görülür?
(a) Optik gliom
(b) Foster-Kennedy sendromu
(c) Spinal vertebral metastaz
(d) PNET
(e) Hipofiz adenomu

33. Hangi görüntüleme yöntemi
yüksek
dereceli
gliomda
kalsifikasyonu daha iyi gösterir?
(a) BT
(b) MRG
(c) Her iki yanıt da doğru
(d) Her iki yanıt da yanlış
Kaynak: Blumenthal DT, et al. J
Neurooncol. 2015 May 5. [Epub
ahead of print]
34.
Beyin
tümörlü
hastada
radyasyona bağlı bilişsel bozuklukta
donepezil yararlı olabilir mi?
(a) Yanlış
(b) Doğru
Kaynak: Rapp SR, et al. J Clin
Oncol. 2015;33(15):1653-1659.
35. Hangi tip yüksek dereceli
gliomda nimotuzumab yararlı bir
adjuvant tedavi sağlar?
(a) GBM
(b) Diffüz entrensek pontin gliom
(c) Anaplastik astrositom
(d) Hepsi doğru
(e) Hepsi yanlış
Kaynak: Yang QY, et al. Onco
Targets Ther. 2015;8:819-825.
36.
Gestasyonal
trofoblastik
neoplazma
(GTN)’nın
beyin
metastazında çoklu kemoterapinin
etkisi yoktur. Doğru mu yanlış mı?
(a) Doğru
(b) Yanlış
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Kaynak: Xiao C, et al. BMC Cancer.
2015;15(1):318.

Kaynak: Priel E, et al. J
Neurosci. 2015;22(2):326-330.

37.
Beyin
metastazlarının
tedavisinde tüm beyin radyasyonuna
karşılık
lokalize
radyoterapide
aşağıdaki beklenen sonuçlardan
hangisinin
gelişme
olasılığı
yüksektir?
(a) Leptomeningeal hastalık
(b) Uzak yeni lezyon oluşumu
(c) İki yanıt da yanlış
(d) Her iki yanıt da doğru
Kaynak:
Hsieh
J,
et
al. Neurosurgery.
2015;76(4):411420.

41. Metastatik beyin tümörü için
“gamma-knife”
radyoşirürji
alan
hastaların
tümör
büyümesinde
azalma yüzde kaçtır?
(a) %45
(b) %24
(c) %37
(d) Yanıtların hiçbiri doğru değil
Kaynak: Bir SC, et al. J Clin
Neurosci. 2014;21(12):2122-2128.

38. Düşük talamik triptofan alımı
gliom tedavisi alan hastalarda uzun
yaşam göstergesidir ifadesi doğru
mu, yanlış mı?
(a) Doğru
(b) Yanlış
Kaynak: Kamson DO, et al. J Nucl
Med. 2014;55(10):1605-1610.
39. Aşağıdakilerden hepsi beyin
metastatik
melanom
nedeniyle
stereotaktik
radyoşirürji
alan
hastaların tüm hayatta kalım oranına
olumlu etki eder; biri hariç.
(a) Yüksek KPS
(b) Tüm beyin radyasyon tedavisi
(c) Serum laktat dehidrogenaz (LDH)
seviyesi <240
(d) yanıtların hepsi doğru
(e) Yanıtların hepsi yanlış
Kaynak: Marcus DM, et al. Am J Clin
Oncol. 2014;37(6):580-584.
40. İnsan citomegalovirüs (CMV)
viral yüklemesi ile glioblastoma
birlikteliği
önemli
oranda
söz
konusudur. Doğru mu, yanlış mı?
(a) Doğru
(b) Yanlış

Clin

42. Beyin metastazı olmayan ve
radyoterapi alan meme kanseri
hastaları ile beyin metastazı olup
radyoterapi
alanlarla
karşılaştırıldığında
daha
fazla
görülür?
(a) Anksiyete
(b) Distres / sıkıntı
(c) Depresyon
(d) Hiçbir yanıt doğru değil
(e) Her bir yanıt da doğru
Kaynak:
Cordeset
al.
BMC
Cancer2014,14:731
43. Medülloblastomda
aşağıdakilerden biri dışında hepsi
doğrudur. Yanlış hangisi?
a) Gorlin sendromu medülloblastoma
eşlik eder.
b) Dörtlü moleküler sınıflamada SHH
grubu en kötü prognozu olandır.
c) Wnt grubu CTNNB1 mutasyonu ile
karakterizedir.
d) Medülloblastomların %75’I 15
yaşından küçük çocuklarda görülür.
44. Aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) INI1 pozitifliği atipik teratoid
rhabdoid tümör için karakteristiktir.
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b) CNS-PNET Dünya Sağlık
Teşkilatının 2016 sınıflamasında yer
almamaktadır.
c) Atipik teratoid rhabdoid tümör
histopatolojide PNET hücresi ile
karakterizedir.
d) Cerrahi eksizyon oranının ATRT
prognozunda bir etkisi yoktur.
45. Germ hücresi tümörleri için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Teratomda PLAP yüksektir.
b) Olgunlaşmamış teratomda AFP
yükselmiştir.
c) Koriokarsinomda hCG
yükselmiştir.
d) Germinomda hCG yüksekliği ile
sinsitiotrofoblastik dev hücreler
mevcuttur.
46. Germ hücreli tümör tedavisinde
hangisi doğrudur?
a) Germinomda maksimal cerrahi
eksizyon prognostiktir..
b) Olgun teratom radyoterapiye
duyarlıdır.
c) Germinomatöz olmayan germ
hücreli tümör ek tedavisinden sonra
reziduel tümör için ikinci cerrahi bir
sonraki adımdır..
d) Radyoterap germinoma tümör
yatağına verilir
.
47. Ependimomun histopatolojisinde
aşağıdakilerden biri dışında hepsi
doğrudur. Yanlış hangisi?
a) Psödorozetler.
b) Ependimal rozet.
c) Benekli nükleer kromatin .
d) Mikrokistler.
48. Ependimom için hangisi
doğrudur?
a) Standard tedavi biyopsi,
ardından radyasyon ve
kemoterapidir.

b) Üç yaşın altında prognoz kötüdür.
c) Pediatrik olgular çoğunlukla
supratentoriyel ve spinal kord
yerleşimlidirler.
d) Ependimomda yüksek sayıda
mutasyon vardır.
49. Pinel bölge tümörlerinin
tedavisinde aşağıdakilerden hangisi
uygundur?
a) Pineositom maksimal cerrahi
eksizyon, radyokemoterapi ile tedavi
edilir.
b) Pineoblastom biyopsiyi izleyen
kemoradyasyon ile tedavi edilir.
c) Beş yaş altı kötü prognostik
faktördür.
d) Pineal bölgenin papiler tümörünün
progresyonsuz sağ kalım oranı iyidir
ve 5 yıllık yaşamda kalım oranı %50
dir.
.
50. Aşağıdakilerden hangi tümörde
hemorajik değişime eğilim söz
konusudur?
a) Koriokarsinom.
b) Pineoblastom.
c) Astrositom.
d) Pineositom.
YANITLAR
1- B
2- B
3- M
4- G
5- C
6- D
7- A
8- I
9- Q
10- B
11- G
12- F
13- F
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14- G
15- J
16- B
17- B
18- A
19- C
20- E
21- A
22- K
23- A
24- E
25- B
26- E
27- B
28- B
29- E
30- D
31- C
32- D
33- A
34- B
35- D
36- B
37- D
38- A
39- B
40- B
41- A
42- D
43- B
44- D
45- A
46- C
47- D
48- B
49- C
50- A
Son bölümde kitap serimizin
sonununcusuna
yönelik
sorularımızla devam ediyoruz:
1-Gliomların
cerrah
gözü
ile
tiplendirilmesinde aşağıdaki 3 tip öne
çıkar.
Görülme
oranları
altta

gösterilmiştir. Solid ve sınırları
belirgin olan Tip 1de hedeflenen ve
uygulanan cerrahi yöntem total
eksizyondur.
İnfiltratif
özellik
gösteren Tip 2’de cerrahi tedavi
olarak parsiyel eksizyon ya da
supratotal eksizyon uygulanır. En
son ve en az oranda görülen Tip 3’te
(en sağda gösterilen) ise aşağıdaki
cerrahi
yöntemlerden
hangisi
uygulanır?

25%

58%

17%

(a) Total eksizyon
(b) Parsiyel eksizyon
(c) Subtotal total eksizyon
(d) Supratotal eksizyon
(e) Biyopsi
2-Kanser ilacının piyasaya çıkmadan
önce
geçirdiği
fazlar
içinde
aşağıdakilerden
hangi
fazda
kemoterapötik
ilacın
etkinliği
araştırılır?
(a) Faz 0
(b) Faz 1
(c) Faz 2
(d) Faz 3
(e) Faz 4
3-Anaplastik oligodendrogliom DIII
(sağ frontal) nedeniyle cerrahi ve
radyo-kemoterapi (2003) uygulanan
hastada şifa elde edilmiş ve tüm
tedavileri 5 yıl sonra kesilmiştir. Aynı
hastada nöbet gelişmesi üzerine 16
yıl sonra çekilen MR tetkikinde
(2019) aşağıdaki sol frontalde yeni
lezyon görüntülenmiştir. Bu lezyonun
histopatolojisi ne olabilir?
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(b) Kapiller sızıntı sendromu
(c) Hemodinamik instabilite
(d) Karaciğer fonksiyon yetmezliği
(e) Akciğer fonksiyon yetmezliği

(a) Rekürren anaplastik astrositom D
III
(b) Glioblastom D IV
(c) Radyasyon nekrozu
(d) Post-radyasyon meningiomu
(e) Soliter metastaz
4-Bir proliferasyon göstergesi olan
Ki67
aşağıdaki
tümörlerden
hangisinde %100’dür?
(a) Burkitt lenfoma
(b) Glioblastom
(c) Medülloblastom
(d) Astrositom
(e) Meningiom
5-İnsanda
IDH1
geni
hangi
kromozomda ve lokusta bulunur?
(a) 10q26.2
(b) 2q33.3
(c) 15q26.1
(d) 10q26.3
(e) 7p23
6-Uzun yaşam süreli glioblastom
hastalarında aşağıdakilerden hangisi
olumlu yönde etki eden klinik ya da
moleküler
özellik
niteliğinde
DEĞİLDİR?
(a) Genç yaş
(b) Başlangıç KPS
(c) Kadın cinsiyet
(d) Sol taraf yerleşimi
(e) 1p/19q yitimi
7-Kimerik antijen reseptörü-T hücresi
tedavisinde en sık görülen yan etki
aşağıdakilerden hangisidir?
(a) Nörotoksisite

8- Genellikle 30 yaşından sonra
görülen “geç başlangıçlı tip” olarak
da anılan Nörofibromatozis tipi
aşağıdakilerden hangi tipte görülür?
(a) Tip 3
(b) Tip 4
(c) Tip 5
(d) Tip 6
(e) Tip 7
9-Dünya’da 1952 yılında ilk kez
beyin
kanserinde
kemoterapi
uygulayan John Douglas French
aşağıdaki hangi ajanı intra-arteriyel
olarak kullanmıştır?
(a) Methotreksat
(b) Nitrozüre
(c) 5-Fluoroürasil
(d) Cisplatin
(e) Vincristine
10-Aşağıdaki tümörlerden hangisi en
son 2016 WHO sınıflamasında yeni
giren
tanımlamalardan
biri
DEĞİLDİR?
(a) Anjiosentrik gliom
(b) Diffüz astrositom, IDH mutant
(c) Epiteloid glioblastom
(d)
Anaplastik
büyük
hücreli
lenfoma;ALK pozitif
(e) Medülloblastom, SHH aktif ve
TP53 mutant
11-Aşağıdaki
tümörlerden
hangisinde klinikte epilepsi gelişme
oranı en yüksektir?
(a) Glionöronal tümör
(b) Düşük dereceli gliom
(c) Yüksek dereceli gliom
(d) Meningiom
(e) Metastaz
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12-Aşağıdaki hangi medülloblastom
alt moleküler tipinde prognoz en
iyidir?
(a) WNT
(b) SHH
(c) Grup 3
(d) Grup 4
(e) Grup 5
13-Moleküler
sınıflamaya
göre
aşağıdaki epandimomlarda prognozu
en kötü olan alt grup hangisidir?
(a) ST EPN-RELA
(b) ST EPN-YAP1
(c) PF EPN-A
(d) PF EPN-B
(e) Spinal
14-Parmaklarında 6 aydır ve son
birkaç
aydır
da
bacaklarında
karıncalanma hissi olan 39 yaşındaki
hastada sfinkter sorunu yoktur.
Muayenesinde üst ekstremitelerinde
pelerin tarzında ağrı ve ısı yitimi
saptandı.
Üst
tarafta
distalde
bilateral 4/5 oranında kuvvetsizlik ve
DTRde 4 yanlı canlılık ve bilateral
Babinski
olumluluğu
bulundu.
Aşağıda MRG tetkiki görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi tanıya en
yakındır?

(a) Astrositom
(b) Gangliogliom
(c) Hemangioblastom
(d) Meningiom
(e) Metastaz
15- Aşağıda resmedilen girişimde
kesik çizgilerle gösterilen insizyon
yapılacak anatomik oluşum
hangisidir?

(a) sağ ventrikül duvarı
(b) tentoryum
(c) lamina terminalis
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(d) korpus kallozum
(e) serebellar vermis

18-Aşağıdaki intraoperatif resimde
uygulanan nedir?

16-Aşağıdaki orbita kemik medial iç
yüzdeki yeşil alan (G) nedir?

(a) supraorbital çentik
(b) troklear çentik
(c) optik kanal
(d) lakrimal kemik
(e) ethmoid kemik
17-Endoskopik girişimde septal ven
(sv) forniks (f) koroid pleksus (cp)
superiorundaki tümör (T) ne olabilir?

(a) Balon-katater brakioterapi (GliaSite)
(b) Ommaya kemoterapi rezervuarı
(c) Ayarlanabilir v/p şant
(d) İntrakaviter polimer ilaç (Gliadel)
(e) Nanopartikül (nanit) rezervuar
katateri
19-Aşağıdaki
ekstramedüller
patolojisi

spinal

intraduraltümörün
ne

(a) Medülloblastom
(b) DNET
(c) Pineositom
(d) Meningiom
(e) Koroid pleksus papillomu
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olabilir?

(a) 1953
(b) 1969
(c) 1971
(d) 1977
(e) 1982
21-Tedavi görmüş yüksek dereceli
gliomlu bir hastada radyasyon
nekrozu
ve
tümör
rekürrensi
şüpheleri
ile
yapılan
MRS
çalışmasına göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

(a) Metastaz
(b) Epandimom
(c) Meningiom
(d) Astrositom
(e) Schwannom
20-Mikrocerrahimizde
devrim
yaratan Yaşargil hocanın aşağıdaki
meşhur kitabının yayın tarihi kaçtır?

(a) A radyasyon nekrozu B tümör C
normal
(b) A tümör B radyasyon nekrozu C
normal
(c) A radyasyon nekrozu B normal C
tümör
(d) A tümör B normal C radyasyon
nekrozu
(e) A ödem B nekroz C normal
22-Endoskopik
üçüncü
ventriküloskopide
giriş
noktası
aşağıdaki görüntüde neresidir?
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(a) A
(b) B
(c) C
(d) D
(e) E
23-Aşağıda T1+k ve T2 kesitleriyle
MRG tetkikleri olan, birkaç kez
operasyon geçiren, radyokemoterapi
uygulanan ve 4 hafta progresyonsuz
toplamda 42 hafta yaşam süresi olan
54y kadın hastanın tanısı ne olabilir?

(a) Glioblastom
(b) Meningiom
(c) Primer Malign Melanom
(d) Serebral abse
(e) Primer Lenfoma
24-Aşağıda şeması görülen klasik
insizyon ve kraniotomi yaklaşımın
adı nedir?

(a) Presigmoid
(b) Retrosigmoid - retromastoid
(c) Uzak (Far) lateral suboksipital
(d) Translabirintin
(e) Suboksipital paramedyan
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25-Aşağıdaki araknoid granülasyon
şemasında meningiomların geliştiği
söylenen kep hücresi hangisidir?

(a) A
(b) B
(c) C
(d) D
(e) E
26- Bir taraftaki PSK tümörü
(schwannom)
ameliyat
edilen
aşağıda MR tetkiki sunulan hastanın
tanısı nedir?

meningiomlarında
eksizyon
derecelerine Derece 0 eklemesini
(total eksizyon+normal duradan 2cm)
1993 tarihinde kim(ler) yapmıştır?
(a) Kinjo, Al-Mefty, Kanaan
(b) Sekhar
(c) Piepmeier
(d) Samii, Carvalho
(e) Nakamura
28-Kanser kök hücre çalışmalarında
ortaya
çıkartılan
yolak
isimlendirmelerinde “hedgehog” kirpi,
“notch” çentik terimlerinin esin
kaynağı aşağıdaki hangi laboratuvar
hayvanıdır?
(a) “New-Guinea pig” Yeni Gine
kobayı
(b) “Wistar rat” laboratuvar sıçanı
(c) “Spraque-Dawley rat” laboratuvar
sıçanı
(d) “Rattus Rattus Frugivorous”
Limon faresi
(e)
“Drosophila
melanogaster”
Meyve sineği
29-Optik
kiazmanın
aşağıdaki
konumlarının özelliği hangi tümörün
ameliyatında çok önem arz eder?

(a) NF Tip I
(b) NF Tip II
(c) Schwannomatozis
(d) Lenfoma
(e) Metastaz
27- Simpson’un
tanımladığı

1957

tarihinde
konveksite

(a) Pineal bölge tümörü
(b) Klinoidal meningiom
(c) Medülloblastom
(d) Kraniofaringiom
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(e) Kordoma

KAYNAKLAR

30-Covid-19 nörotropik özelliği de
olan bir virüstür. Beyinde hangi
patoloji en sık görülmüştür?
(a) Abse
(b) İnfarkt
(c) Hemoraji
(d) Hidrosefali
(e) Gliom

Agarwal, Neurosurgery Fundamentals (ISBN
978-1-62623-822-0), copyright © 2019 Thieme
Medical Publishers.

YANITLAR
1- E
2- C
3- D
4- A
5- B
6- D
7- B
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9- B
10- A
11- A
12- A
13- C
14- A
15- D
16- E
17- B
18- A
19- C
20- B
21- A
22- D
23- C
24- B
25- C
26- B
27- A
28- E
29- D
30- C
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“A true artist is not one who is
inspired, but one who inspires
others.”
Gerçek bir sanatçı ilham alan değil,
başkalarına ilham veren kişidir.
Salvador Dali 1904-1989
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KISALTMALAR
Ek.i Kısaltmalar
Nöro-Onkoloji kitap
serisinde kullanılan
kısaltmaların genel
dökümü
Abbreviations
A
AA
AI
ACTH
ACoA
ADH
ADM
AFP
AİCA
AkC
ALL
AN
ASA
ATRX

ATRT
ASM
AVM
BA
BCNU
BH
BT
BOS
CA
CAR-T
CCNU

Astrositom
Anaplastik astrositom
“Artificial
Inteligence”
Yapay zeka
Adreno-kortiko
trofik
hormone
Anterior Kominikan arter
Antidiüretik hormone
Adriamisin
Alfa-fetoprotein
Anterior
inferior
serebellar arter
Akciğer
Akut lenfoblastik lösemi
Akustik nörinom
Anterior serebral arter
Alfa
talasemi/mental
retardasyon sendromu
X’e bağlı helikaz; (XNP)
X-geçişli nükleer protein
Atipik teratoit rabdoid
tümör
Arteria serebri media
Arterio-venöz
malformasyon
Baziler arter
Carmustin
Büyüme hormonu
Bilgisayarlı tomografi
Beyin omurilik sıvısı
Kanser
Kimerik antijen reseptörT hücresi
Lomustine

CD
CEA
CMV
CRISPR

DH
DNA
DNET
DSÖ
EGFR
ESM
FDA
FLAIR
GCV
GFAP
GBM
GD
GG
hCG
HSV-tk
IDH
IGF-1
İHK
İKB
İTRx
KBB
KC
KİBAS
KPS

Cluster of differentiation
Karsinoembriyonik
antijen
Sitomegalovirüs
“Clustered
Regularly
Interspaced
Short
Palindromic
Repeats”
düzenli
aralıklı
kümelenmiş
kısa
palindromik tekrarlar
Dendritik hücre
Deoksiribonükleik asit
Disembryoplastik
NöroEpitelyal Tümör
Dünya Sağlık Örgütü
Epitelyal büyüme faktörü
reseptörü
Ekstrasellüler matriks
Food
and
Drug
Administration
(ABD
Yiyecek ve İlaç Yönetim)
“Fluid
attenuated
inversion recovery”
Gansiklovir
Glial
Fibriier
asidik
protein
Glioblastom
Göz dibi
Gangliogliom
İnsan
koriyonik
gonadotropin
Herpes simpleks virüsütimidin kinaz
İzositrat dehidrogenaz
İnsülin benzeri büyüme
faktörü-1
İmmünoHistoKimya
İntrakranial basınç
İntratümöral Kemoterapi
Kan-Beyin Bariyeri
Karaciğer
Kafa içi basınç artma
sendromu
Karnofsky Performans
Skoru
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KT, KRx
LDH
MBP
MET
MGMT
MRA
MRG
MS
MSH
MTX
NF
NIH
NK
OAB
OD
OR
PLAP
PSA
PCoA
PİCA
PML
PNET
PRL
PSK
RAC
RANO
RB
RNA
RSV
RT
SEGA
SF-1

Kemoterapi
Laktik Asit Dehidrogenaz
Myelin bazlı protein
Metastaz
O6-metilguanin-DNA
Metiltransferaz
Manyetik
rezonans
anjiografi
Manyetik
Rezonans
Görüntüleme
Multipl skleroz
Melanin stimüle eden
hormone
Metotreksat
Nörofibromatozis
Milli Sağlık Enstitüsü
(ABD)
Doğal öldürücü “Natural
killer”
Ortalama arter basıncı
Otozomal dominant
Otozomal ressessif
Plasental alkalin fosfataz
Posterior serebral arter
Posterior
kominikan
arter
Posterior
inferioe
serebellar arter
Progressif
mültifokal
lökoensefalopati
Primitif Nöroektodermal
Tümör
Prolaktin
Ponto serebellar köşe
“Recombinant
DNA
Advisory Committee”
Radiologic Assessment
in Neuro-Oncology
Retinoblastom
Ribonükleik asid
Rous sarkom virüsü
Radyoterapi
Subependimal
dev
hücreli astrositom
Steroidogenik faktör-1

SKA
SSS
SPB

Serebral kan akımı
Santral Sinir Sistemi
Serebral
perfüzyon
basıncı
SVZ
Subventriküler zon
TERT
Telomeraz ters “reverse”
transkriptaz
TİS
Tümör ikileme süresi
TM
Tümör
TMZ
Temozolamid
TND
Türk Nöroşirürji Derneği
USA
Ultrasonik aspirator
UYSGBM Uzun yaşam süreli GBM
VA
Vertebral arter
VCR
Vincristine
VEGF
Vasküler
Endotelyal
Büyüme Faktörü
VM
Vasküler malformasyon
YDG
Yüksek Dereceli Gliom
YZ
Yapay Zeka
WHO
“World
Health
Organization”
Dünya
sağlık Örgütü (DSÖ)

“There are only two sorts of
doctors; those who practice with
their brains and those who
practice with their tongues.”
Sadece iki çeşit doktor vardır;
beyniyle
pratik
yapanlar
ve
dilleriyle pratik yapanlar.
Sir William Osler (1849-1919)
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MOLEKÜLER
BELİRTEÇLER

Ek.ii
Moleküler
Belirteçler
Gliomlarda özet olarak
moleküler belirteçler
SSS tümör tanısal
moleküler testler
Meningiomlarda
moleküler belirteçler
tablosu
Germ hücresi
tümörlerinde İHK

SSS sınıflamasında kullanılan
immünohistokimyasal
biyobelirteçler
Gliomların moleküler özellikleri
için Belirteçler

Nükleer ATRX boyanma kaybı,
BRAF-V600E, H3-K27M nükleer
boyanma, nükleer H3-K27me3
boyanma,
IDH1-R132H, L1CAM, p53 nukleer
boyanma, RELA nükleer boyanma
Embryonel tümörlerin moleküler
özellikleri için belirteçler
β-Catenin nükleer boyanma, YAP1,
GAB1, OTX2, p75NGFR, LIN28A,
BCOR, nükleer SMARCB1/INI1
yitimi veya
SMARCA4/BRG1 boyanma
Glial ve/veya
nöronal/nöroendokrin belirteçler
GFAP, MAP2, OLIG2, S-100,
sinaptofizin, nörofilaman proteinler,
NeuN, Kromogranin A
Epitelyal belirteçler
Sitokeratinler (pan-sitokeratinler,
değişik alt-tipleri), desmoplakin,

epitelyal membran antijeni (EMA),
TTF1
(tiroid ve akciğer kanserleri,
nörohipofiz tümörleri), napsin (bronş
adenokanseri), CDX2
(alt GİS kanserleri), prostat spesifik
antijen (PSA), thyreoglobulin,
GATA3
(Meme ve üriner sistem kanserleri),
östrojen ve progesteron reseptörleri,
HER2/Neu (memenin reseptör
durumu
Meme kanseri), CD10, PAX8 (renal
hücreli kanser
Melanositik Melan A, HMB-45
belirteçler
Mezankimal Vimentin, düzkas aktin
belirteçler
(SMA), desmin,
myoglobin, myoD1,
myogenin (iskelet kası),
STAT6 nükleer
boyanma (soliter fibröz
tümör/hemangioperisito
m), CD31, CD34
(endotelyal)
Lenfositik
CD45 (tümlökositler),
belirteçler
CD19, CD20, CD79,
PAX5 (B hücreleri), CD3
(T hücreleri), CD68,
CD163, IBA-1, HLA-DR
(monositler, makrofajlar,
mikroglia), CD138
(plazma hücreleri),
kappa/lambda hafif
zincirleri
Germ hücre β-HCG, alfa-fetoprotein
belirteçleri
(AFP), plasental alkalin
fosfataz (PLAP), insan
plasental laktogen
(HPL), OCT4,
c-Kit, CD30
Pituitary
Prolaktin, ACTH, TSH,
hormones
FSH, LH, GH
Proliferasyo Ki-67 (MIB1)
n belirteçi
Diğer yararlı PD-L1 (immün kontrol
belirteçler
noktası inhibisyonu için
prediktif, örneğin, küçük
hücreli olmayan akciğer
kanseri
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metastazlarında)

Hedefe yönelik tedavide klinik
önemi olan SSS tümör
biyobelirteçleri
Biyobe Tümör Klini Hedefl
lirteç
k
enen
tedavi
IDH-1 /
IDH2
mutasyon
u

1p/19q
codeletion

MGMT
promoter
Metilasyo
n

Astrocyto
ma (WHO
II/
WHO III)
Oligodend
rogliom
(WHO
II/WHO
III)
Sekonder
glioblasto
m
Oligodend
rogliom

GBM

Tanısal,
hayatta
kalımiçi
n pozitif
prognos
tik
belirteç,
tedavi
yanıtı
için
belirleyi
ci
işaretley
ici
Tanısal,
pozitif
prognos
tik
işaretley
ici,
tedavi
yanıtı
için
belirleyi
ci
işaretley
ici
Hayatta
kalım
için
olumlu
prognos
tik
işaretley
ici,
Temozo
lomid
ve
radyoter
api için
olumlu
belirleyi
ci
işaretley

ici
BRAF
füzyon

İnfratentor
iyal PA

BRAF
V600E
Mutasyon

PXA (en
yaygın)
Gangliogli
om
Supratento
ryal PA
Papiler
Kraniofari
ngiom
Pediatrik
YDG /
Diffüz
ortahat
gliom

IDH1/IDH-2
İnhibitörl
eri

H3.K27M
Mutasyon
ları

-

İyi
prognoz
tik
faktör
olabilir
İyi
prognos
tik
faktör
olabilir

RAF/ME
K
İnhibitörl
eri

Kötü
prognos
tik
faktör

HDAC
inhibitörl
eri

RAF/ME
K
İnhibitörl
eri

Kısaltmalar: HDAC histon deasetilaz, YDG yüksek
dereceli gliom, IDH izositrat dehidrogenaz, MGMT
O6-metilguanin-DNA metiltransferaz, PA pilositik
astrositom, PXA pleomorfik ksantoastrositom, WHO
World Health Organization =Dünya Sağlık Örgütü

Meningiom

-

Tümör tipi ve Anormal genler
WHO derecesi
Düşük rekürrens riski / agressif davranış
özelliği olan meningimlar
Meningothelial
TRAF7, AKT1,
meningiom (WHO PIK3CA, POLR2A,
derece I)
SMOH
Fibröz/fibroblastik
meningiom (WHO
derece I)
Transisyonel (mikst)
meningiom (WHO
derece I)
Psammomatöz
meningiom (WHO
derece I)
Angiomatöz
meningiom (WHO
derece I)

NF2
NF2,
PIK3CA

AKT1,

NF2
Tanımlanmamış
(polizomik
kromozom 5)
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Mikrokistik
Tanımlanmamış
meningiom (WHO
derece I)
Sekretuar
KLF4, TRAF7
meningiom (WHO
derece I)
Lenfaplazmasitten
Tanımlanmamış
zengin meningiom
(WHO derece I)
Metaplastik
Tanımlanmamış
meningiom (WHO
derece I)
Yüksek rekürrens riski olan ve /veya
agressif davranış gösteren meningiomlar
Atipik meningiom NF2, TRAF7, AKT1
(WHO derece II)
Şeffaf
hücreli SMARCE1
meningiom (WHO
derece II)
Chordoid
Tanımlanmamış
meningiom (WHO
derece II)
Rhabdoid
BAP1
meningiom (WHO
derece III)
Papiller meningiom Tanımlanmamış
(WHO derece III)
Anaplastik
NF2,
CDKN2A,
meningiom (WHO TERT
derece III)

Meningiom
EMA
CK18
CEA
Claudin-1
S100 - (fibröz tip+)
CD 34
STAT6Brachyury (kordoid tip+)
PHH3
Ki67-MIB1
PR
FAS, osteopontin protein. AKT2
COX-2.
NY-ESO-1,
CD
163.
SSTR2A
Schwannom
S-100+ SOX10+

NF2 22q12 mutasyonu
Nörofibrom
NF1
tümör
mutasyonu

suppressor

geni

Malign Periferik sinir kılıfı tümörü
NF1, CDKN2A, SUZ12, TP53, Ras
yolak mutasyonları
H3-K29 trimetilasyonu
Langerhans hücresi histiositozisi
(LCH)
MAPK gen yolağında mutasyonlar
BRAF(V600) MAP2K1 mutasyonları
CDKN2A/B delesyonları
LCH olmayan tümörler
UNC13D,
PRF1,
STX11
mutasyonları

gen

Hipofiz adenomu
Somatotrofinom
Kortikotrofik
adenoma

Familyal
akromegali

GNAS1
mutasyonu
USP8, CDKN2A,
RB1 süpressör
gen yitimleri
1p-, 11CDKN1B
mutasyonu
MEN1
yitimi,
mutasyonu
X
kromozomunda
GPR
101
,
GNAS
mutasyonu

Kraniofaringiom
Adamantinomatöz CNNTB1 exon 3
tip
mutasyonu
Papiller tip
BRAF-V600 E
mutasyonu
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Germ hücre tümörleri
X-, 12p+, i12p, 13qc-KIT geni mutasyonu
RAS geni mutasyonu
AKT/mTOR yolak mutasyonları

tom
Pineobl
astom

-

-

-

Nörositom
7+ (IDH mutasyonu ve 1p/19q kodelesyonu olmaksızın)
Farklı pineal bölge tümörlerinde
BOS ve serumda biyobelirteçler
Histoloj AFP
bhPLAP
i
(alfafeto HCG
(İnsan
protein) (Beta- plasent
korioni al
k
alkalin
gonato fosfata
trofin) z)
Germin +/+
om
Olgun
+/teratom
Habis
+/+/+/teratom
Differa +/+/+/nsiye
olmamı
ş germ
hücre
tm
Korioka +
+/rsinom
Endode +
+/rmal
sinüs
tm
(yumurt
a sarısı
tm)
Embryo +
+
+/nel
karsino
m
Pineosi 193
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Germ hücresi tümörlerinde İHK
TM

PLAP

Germinom
Embryonel
karsinom
Yumurta
sarısı tm
Koriokarsinom

OCT4

NANOG

SOX2

+++
+++

cKit
+++
+++

EMA

aFP

+++

PanCK
-/+
++++

+++
+++

+++
+++

++

++

-

++

++

-

-

-

-

++++

-

-

++++

PLAP plasental alkalin fosfataz, c-Kit CD117, pan-CK
pan-sitokeratin, EMA epitelyal membran antigeni,
αFPalfa-fetoprotein, β-hCG β-insan korionik
gonadotropin, CEA karsinoembryonik antijen

Koroid Pleksus tümörleri
C47 S100 Kir 7.1
Nöroblastom
CD133, CD117, CD114, ABC G2,
LGR5, FZD6, Nestin, ALDH
Kordoma
Brachyury (T-box geni ailesi proteini)
Primer SSS lenfoma
CD20, CD79a, BCL6, MUM1/IRF4,
CD10, BCL2
AT/RT
SMARC B1, INI 1, BAF 47, SMARC
A4, BRG1

CD30

CEA

+

bHCG
+

+++

-

-

+++

-

-

-/+

++

-

++++

-

+

Metastatik tümörler
Karsinom
Sitokeratin+,
EMA+
Nöroendokrin
Sinaptofizin+,
CA
Kromogranin+
Tiroid CA
Tireoglobulin,
TIF1
Bronş CA
TIF1
Prostat CA
PSA
Hepatosellüler
HepPar
CA
Küçük
hücreli PD
L1
olmayan AkC CA ekspresyonu
prognozu etkiler
GİS CA
CdX2
Renal hücreli CA PAXs
Meme CA
GATA3,
östrogen, PRG
reseptörleri
Melanom
HMB-45, Melan
metastazı
A

Epiteloid GBM
BRAF V600E mutasyonu
VE1 antikor %50’sinde+
SMARCB1, SMARCA4 birikimi
Vimentin+ S100+ EMA+ Sitokeratin+
IDH1 IDH2 mutasyonları yok
Desmin- myoglobin-aktin-MelanA194
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