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ÖZ 

Giriş: Beyin anomalileri, abseler, intrakranial kitlelerin cerrahisinde intraoperatif ultrasonografi (USG) ile oldukça 
iyi sonuçlar alınabilmektedir. Bu çalışmada amaç, intraoperatif USG yardımı ile cerrahisi yapılan kranial 
lezyonlarda rezeksiyon başarısını değerlendirmek ve intraoperatif ultrasonun cerrahide etkinliğini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: 2012-2018 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Kliniği’ nde intrakranial kitle tanıları olan 16 hastaya intraoperatif ultrason yardımı ile cerrahi uygulandı. 
Rezeksiyon miktarının ve rezidünün değerlendirilmesi için hastaların hepsi postoperatif manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) ile kontrol edildi. 

Bulgular: İntraoperatif ultrason yardımı ile kranial cerrahi yapılan hastalardan 9’ u erkek 7’ si bayandı. Hastaların 
ortalama yaşı 58’ idi. Histopatolojik tanıları 8 hastada gliom, 3 hastada metastaz, 2 hastada menenjiom, 2 
hastada abse, 1 hastada kavernom olarak geldi. Hastaların tümünde lezyonun sınırları ve rezeksiyon sınırları 
ultrason yardımı ile güvenilir biçimde ortaya konuldu. Cerrahi sonrası olguların tümünde gross total rezeksiyon 
sağlandı ve hiçbir hastada ek nörolojik kayıp gözlenmedi. İntraoperatif ultrason kullanımına bağlı herhangi bir 
komplikasyon ya da enfeksiyon görülmemiştir. 

Sonuç: İntraoperatif ultrason, beyin lezyonlarının lokalizasyonunda ve rezeksiyon miktarının güvenirliğinde uygun 
bir intraoperatif kılavuz araçtır.   

SUMMARY 

Introduction: Good results can be obtained with the help of intraoperative ultrasound (USG) in the surgery of the 
brain anomalies, abscesses, intra cranial masses. The aim of this study was to evaluate the success of resection 
in cranial lesions with intraoperative USG and to investigate the effectiveness of intraoperative ultrasound in 
surgery. 

Material and method: Between 2012 and 2018, 16 patients with intracranial masses underwent surgery with the 
help of intraoperative ultrasound in the neurosurgery clinic of Izmir Bozyaka Training and Research Hospital. All 
patients were checked with postoperative magnetic resonance imaging (MRI) to evaluate the amount of resection 
and the residue. 

Results: Of thepatients who underwent cranial surgery with the help of intraoperative ultrasound, 9 were male 
and 7 were female. The mean age of the patients was  58 years. Histopathological diagnoses were glioma in 8 
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patients, metastasis in 3 patients, meningioma in 2 patients, abscess in 2 patients and cavernoma in 1 patient. In 
all patients, the limits of the lesion and resection limits were reliably demonstrated with the help of ultrasound. 
Gross total resection was achieved in all cases after surgery and no additional neurological loss was observed in 
any patient. There was no complication or infection related to intraoperative ultrasound use. 

Conclusion: Intraoperative ultrasound is a convenient intraoperative guiding tool in the localization of brain 
lesions and the reliability of the amount of resection. 
 

GİRİŞ 

Ultrasonografi nöroşirurji pratiğinde uygulama 
kolaylığı olması ve intraoperatif görüntüleme 
yapması ile yol gösterici bir yöntem olarak önem 
kazanmıştır. Kitlenin lokalizasyonunu aydınlatma-
sı yanı sıra rezeksiyon sınırlarını göstermesi ve 
patolojik normal doku ayrımının yapılabilmesinde 
etkin şekilde kullanılabilir (1,2,3,4). 

Bu makalede kliniğimizde intraoperatif USG 
yardımı ile opere edilen kranial lezyonların rezek-
siyon başarısını değerlendirmek ve intraoperatif 
ultrasonun cerrahide etkinliğini araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Kliniği’ nde 2012-2018 yılları arasında intrakranial 
lezyonu olan 16 hastaya ultrason (ultrason tipi-
MyTMLab30CV, Esaote, İtalya) yardımı ile cer-
rahi rezeksiyon uygulandı.Ultrasonografi 5 MHz’ 
liktransducerproblarla uygulandı. Tüm hastalarda 
ultrasonografi, dura açılmadan önce ve açıldıktan 
sonra direkt korteks üzerine steril ultrason 
probları yardımı ile yapılmıştır. Tüm olgularda 
işlem 3-5 dk gibi kısa sürelerde yapılmıştır ve 
postoperatif izlemlerinde enfeksiyon görülme-
miştir. Olguların hepsinde ultrasonografi özellikle 
lezyonun lokalizasyonunu tam olarak tespit 
etmek için kullanıldı.  

Rezeksiyon miktarının ve rezidünün değerlendiril-
mesi için hastaların hepsi postoperatif manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) ile kontrol edildi. 

BULGULAR 

16 hastanın 9’u (%56.2) erkek 7’ si (%43.8) 
bayandı. Ortalama yaşı 58 olan hastaların yaş 
aralığı 23-72 arasındaydı. Hastaların operasyon 
öncesi nörolojik muayeneleri GKS ile değerlen-
dirildi. Hastaların 12’ sinin (%75) geliş GKS’ si 
13-15 arası, 2’sinin (%12,5) geliş GKS’si 9-13

arası, 2’sinin (%12,5) geliş GKS’si 3-8 
arasındaydı (Tablo 1). 

Hastaların histopatolojik tanıları 3 hastada Grade 
2 astrositom, 3 hastada anaplastik astrositom, 1 
hastada glioblastome multiforme, 1 olguda ple-
omorfik ksantoastrositom, 3 hastada metastaz, 2 
hastada menenjiom, 2 hastada abse ve 1 
hastada kavernom olarak geldi (Tablo 2). Tüm 
hastalarda kitle sınırları ve yerleşimleri %100 
doğrulukla saptandı (16/16). Sadece diffüz 
özellikli ve geniş ödeme sahip 3 olguda (2 olgu 
grade 3 astrositom, 1 olgu grade 4 astrositom) 
lezyon sınırları tayininde zorluk yaşandı. 

Hastalara postoperatif ilk 24 saat kontrol beyin 
tomografisi ve kontrastlı kranial MRG yapıldı. 
Cerrahi sonrası olguların tümünde gross total 
rezeksiyon sağlandı ve hiçbir hastada ek nöro-
lojik kayıp gözlenmedi. Çalışmaya alınan tüm 
hastalara operasyon sonrası profilaktik seftriak-
son tedavisi başlandı. İntraoperatif ultrason 
kullanımına bağlı herhangi bir komplikasyon ya 
da enfeksiyon görülmedi. 

Operasyon sonrası yoğun bakım takibinde 2 
hasta exitus oldu (mortalite oranı %12,5). Bu 2 
hastada geliş GKS’si 3-8 arasında olan hasta-
lardı. Geri kalan 14 hastanın taburculuk esna-
sında nörolojik durumları Glaskow outcome skala 
(GOS) ile değerlendirildi. Hastaların 10’u GOS 5 
ile,  2’si GOS 4 ile, 1’i GOS 3 ile, 1’i GOS 2 ile 
taburcu edildi (Tablo 3). 

Primeri akciğer adenokarsinomu olarak gelen 
intrakranial tek metastazlı (sol parietalde) 56 
yaşındaki erkek hastanın preoperatif-postoperatif 
görüntülemeleri ve intraoperatif ultrason görün-
tüsü şekilde verilmiştir (Şekil 1-2-3). 

Tablo 1. Hastaların operasyon öncesi GKS’ leri 

GKS Sayı %

13-15 12 75

9-13 2 12,5

3-8 2 12,5

Toplam 16 100
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Tablo 2. Ultrason eşliğinde intrakranial kitle eksizyonu 
yapılan hastaların histopatolojik tanıları 

Histopatoloji Hasta sayısı ve yüzde 

Grade 2 astrositom 3 (%18,75) 

Anaplastik astrositom 3 (%18,75) 

Metastaz 3 (%18,75)

Menenjiom 2 (%12,5)

Abse 2 (%12,5)

GBM 1 (%6,25)

Pleomorfik ksantoastrositom 1 (%6,25) 

Kavernom 1 (%6,25)

Toplam 16 (%100)

Tablo 3. Hastaların taburcuğu sırasındaki GOS sonuçlarına 
göre dağılımı 

GOS Sayı %

1 2 12,5

2 1 6,25

3 1 6,25

4 2 12,5

5 10 62,5 

Şekil 1. Solparyetal bölgede 1.5*1.5 cm boyutunda kitlesi 
(Metastaz) olan hastanın kontrastlı T1 aksiyel MR 
görüntüsü. 

Şekil 2. Sol paryetal yerleşimli kitlenin intraoperatif ultraso-
nografi görüntüsü. 

Şekil 3. Aynı hastanın postoperatif kontrastsız beyin tomo-
grafisi görüntüsü. 

TARTIŞMA 

İntraoperatif ultrason tanıda güvenilirliği, taşına-
bilirliği, non-invazif olması, x-ray içermemesi, 
ucuz olması ve gerçek zamanlı görüntüleme 
yapması nedeniyle günümüzde beyin cerrahisi 
kranial operasyonları için yüksek oranda kullanılır 
olmuştur. Ultrason cerrahi rezeksiyonu yönlendi-
rerek ve rezeksiyon derecesini arttırarak cerraha 
operasyon esnasında güvenilir bilgi sağlar (1,2). 
Tümör ile sağlıklı beyin dokusu arasındaki sınırı 
tanımlamak ve aynı zamanda ilk rezeksiyon 
sonrası kalan tümör dokularını saptamak için 
intraoperatif konstrastlı ulstrasonografinin kulla-
nıldığı ve etkin olduğunu gösteren çalışmalar 
mevcuttur (4,5,6). 

İntrakranialglial tümörler, intraventriküler tümör-
ler, menenjiomlar, metastazlar, abseler, kaver-
nom gibi bazı vasküler malformasyonlar, intrak-
ranial yabancı cisimlerin çıkartılması intraoperatif 
ultrasonun sıklıkla kullanıldığı durumlardır (5,6). 

Özellikle glial tümörlerde postoperatif prognozu 
etkileyen ana faktör tümör dokusunun hastaya ek 
morbidite yaratmaksızın maksimum ölçüde çıka-
rılmasıdır (7,8,9). Patolojik ve normal dokunun 
ayırt edilmesi ve derin yerleşimli lezyonlar için 
kolayca lezyona ulaşmak açısından ultrason 
cerrahlara büyük yarar sağlamaktadır. Özellikle 
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motor korteks gibi değerli beyin bölgelerini tutmuş 
lezyonlar için ultrason kullanımının etkinliği daha 
fazla gibi görünmektedir. Çünkü beynin bu değerli 
alanlarını tutmuş lezyonlar için amacımız en az 
kortikal insizyon ile en kolay yol ile ve normal 
beyin dokusuna zarar vermeden maksimum 
ölçüde kitlenin çıkarılmasıdır (9,10). 

Kranial cerrahide ultrason kullanımının dezavan-
tajlarından biri yapılan kraniotomi sınırlarının en 
az ultrason probunun yerleşebileceği büyüklükte 
yapılması zorunluluğudur. Ek olarak kraniotomi 

alanı lezyon sınırında yapılırsa prob hareketi 
kısıtlanır ve istenilen düzeyde sağlıklı görüntü 
elde edilemez (11,12). Yine ultrason kullanımını 
iyi bilen ve görüntüleri yorumlayan tecrübeli bir 
cerrah tarafından ultrasonun yapılması gereklidir. 

SONUÇ 

Beyin lezyonlarının intraoperatif tespit edilme-
sinde, sınırlarının tayin edilmesinde intraoperatif 
ultrason kullanımı cerrah için yol gösterici bir 
görüntüleme yöntemidir.  
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