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Olgu Sunumu / Case Report

KİSTİK MENENJİOMLAR OLGU SERİSİ 

CASE SERIES OF CYSTIC MENINGIOMA 
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ÖZ 

Giriş: Menenjiomlar en sık izlenen intrakranial ekstraaksiyel tümöral oluşumlardır. Kistik menenjiomlar nadir 
görülen tümörler olup, tüm menenjiomların %1.6 ile %10’ unu oluşturur. Görüntülemelerle kistik komponenti 
bulunan menenjiomların ekstraaksiyel yerleşimli benzer lezyonlarla ayırıcı tanısının yapılması zorluk arz edebilir. 

Olgu: Burada içerisinde kistik komponent de bulunan menenjiom ile uyumlu kitle tanısı ile operasyon öyküsü 
bulunan olguları sunmak istedik. 

Sonuç: Kistik menenjiom nadir görülür. Operasyon öncesi görüntülemelerin dikkatli incelenmesi menenjiomların 
kistle birlikteliğini anlamak açısından önemlidir. 

SUMMARY 

Introduction: Meningiomas are the most common intracranial extraaxial tumoral formations. Cystic meningiomas 
are rare tumors and constitute 1.6% to 10% of all meningiomas. It may be difficult in imagings to distinguish 
between cystic meningiomas with similar lesions with extraaxial placement.  

Case: We wanted to present the cases operated due to meningioma mass with a cystic component. 

Conclusion: Cystic meningioma is rare. Careful examination of preoperative imagings are important to 
understand the association of meningiomas with cysts. 

GİRİŞ 

Menenjiomalar tüm primer beyin tümörlerinin 
yaklaşık olarak %20’ sini oluşturur. En sık 40-60 
yaş arasında görülürler. Menenjiomaların çoğu iyi 
huylu ve yavaş büyüyen tümörlerdir (1,2). Bazı 
olgularda menenjiomlar kistik veya kistik kompo-
nenti olan lezyonlar şeklinde izlenebilmektedir. 
Bu tip vakalarda menenjiomları diğer ekstraaksi-
yel kitlelerden ayırmak güç olabilir (3,4). Burada 

kistik komponenti bulunan menenjiomlu olguları 
sunmak istedik. 

OLGU SERİSİ 

Olgu 1: 85 yaşında bayan hasta nöbet geçirme 
şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın 10 
sene önce sol frontal menenjiomla uyumlu kitle 
nedenli operasyon öyküsü ve aynı gece 
operasyon alanında oluşan epidural kanama 
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nedenli sol frontotemporal kraniotomi ile 2. bir 
operasyon öyküsü mevcuttu. Hastanın fizik 
muayenesinde GKS: 15’ ti ve sağ tarafta üstte ve 
altta 4/5 kas gücü mevcuttu. Bu bulgular üzerine 
çekilen CT’de sol temporoparietal 4*3 cm 
boyutlarında, içinde kistik komponenti bulunan, 
çevre yumuşak dokularda itilmeye ve çekilmeye 
neden olan kitlesel lezyon mevcuttu. CT’de sol 
frontal ve sol temporal iki adet eski kraniotomi 
alanı mevcuttu. Hastanın kranial MRG’de sol 
temporoparietal 2*1 cm lik menenjiomla uyumlu 
kitlesi ve bu menenjiomun komşuluğunda belirgin 
diffüzyon kısıtlaması ve periferik kontrastlanma 
gösteren 3*2 cm boyutlarında çevresinde geniş 
ödem alanı bulunan kistik lezyon izlendi (Şekil 1). 
Bulgular öncelikle abse ile uyumlu değerlendirildi. 
Hasta sol temporal kistik menenjiom tanısı ile 
operasyona alındı. Eski sol temporal kraniotomi 
alanı kullanıldı ve kraniotomi alanı genişletildi. 
Menenjiomla uyumlu kortikal tümör eksize edildi 
ve tümör altında oluşan derin yerleşimli kist 
intraoperatif ultrasonografi yardımı ile bulunarak 
duvarı ile beraber total eksize edildi. Kist sıvısı 
ksantokromikti (Şekil 2). Patoloji raporu sekretuar 
menenjiomla uyumlu olan kitlenin kistinden 
gönderilen kültüründe E.coli üremesi mevcuttu 
(Şekil 3). Enfeksiyon hastalıkları önerdiği ikili 
antibiyoterapi kullanan hastanın operasyon 
sonrası 2. haftada kranial MR incelemesinde 
kistik menenjiomun total çıkartıldığı görüldü (Şekil 
4). Genel durumu stabil olan nörolojik muayenesi 
olağan olan hasta şifa ile taburcu edildi. 

Şekil 1. Kontrastsız beyin tomografisinde ve kontrastlı T2 
ağırlıklı MRG sekansında sol temporoparietal 2*1 cm 
lik menenjiomla uyumlu kitle ve bu menenjiomun 
komşuluğunda belirgin diffüzyon kısıtlaması ve 
periferik kontrastlanma gösteren 3*2 cm boyutlarında 
çevresinde geniş ödem alanı bulunan kistik lezyon 
mevcut. 

Şekil 2. Kistik menenjiomun intraoperatif görünümü. 

Şekil 3. Psammom cisimleri içeren meningiom alanı 
(HEx100), Psammom cisimleri içeren meningiom 
alanlarının yanısıra sol üstte polimorfonükleer 
lökositlerden oluşan abse odağı (HEx100). 

Şekil 4. Hastanın operasyon sonrası T2 ağırlıklı MR görüntüsü. 

Olgu 2: Ellidört yaşında bayan hasta baş ağrısı 
şikayeti ile poliklinikte görülüp santraline kistik 
alan bulunan sağ frontal menenjiomla uyumlu 
kitle saptanması üzerine servise yatırıldı. Nörolo-
jik muayenesi olağandı. Hasta kistik menenjiom 
ön tanısıyla opere edildi. Patoloji atipik menen-
jiomla uyumlu gelen hasta şifa ile taburcu edildi. 
Kist sıvısında üreme olmadı. 
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Olgu 3: Altmışiki yaşında erkek hasta nöbet 
geçirme ile acil serviste görülüp sol temporal 
menenjiomla uyumlu kitle nedenli opere edildi. 
Operasyon öncesi motor defisiti yoktu. Patoloji 
sekretuar menenjiomla uyumlu gelen hasta sağ 
üstte ve altta früst paretik taburcu edildi. Kist 
sıvısında üreme olmadı. 

Olgu 4: Kırksekiz yaşında bayan hasta sağ 
tarafta uyuşukluk ve bilinçte bozulma şikayeti ile 
poliklinikte görülüp sol parietal menenjiomla 
uyumlu kitle saptanması üzerine servise yatırıldı. 
Nörolojik muayenesi olağan olan hasta kistik 
menenjiom ön tanısıyla opere edildi. Patoloji 
atipik menenjiomla uyumlu gelen hasta şifa ile 
taburcu edildi. Kist sıvısında üreme olmadı. 

Olgu 5: Altmışsekiz yaşında bayan hasta baş 
ağrısı, bayılma şikayeti ile acil serviste görülüp 
santraline kistik alan bulunan sağ temporoparietal 
menenjiomla uyumlu kitle nedenli opere edildi. 
Operasyon öncesi nörolojik muayenesi olağandı. 
Patoloji atipik menenjiomla uyumlu geldi. Posto-
peratif dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta 
şifa ile taburcu edildi. Kist sıvısında üreme ol-
madı. 

Kistik menenjiom tanılı olgularımız tabloda özet-
lenmiştir. 

TARTIŞMA 

Tümör içinde veya tümör çevresinde kistik deği-
şiklikler menenjiomlarda çok nadiren görülür. Kist 
oluşturma sıklığı %1.6 ile %10 arasında verilmek-
tedir. Menenjiomlar içerisindeki kistik değişiklikler 
ilk olarak 1932’de Penfield tarafından tanımlan-
mıştır. Fortuna ve arkadaşları 1313 intrakranial 
menenjiom içerisindeki 22 kistik menenjiomu ta-
nımlamışlardır. Menenjiomların mikrokistik deği-
şiklikler, iskemik nekroz ve kanamadan dolayı 
kistik değişikliklere uğrayabildiğini bildirmişlerdir. 
Menenjiomların kistik yapılanmaları malign deği-
şime gittikleri için olabilir. Kistler ksantokromik 
proteinöz sıvı içerirler ve asellülerdirler (5,6). 

Kisitk menenjiomların farklı tipleri tanımlanmıştır. 
Rengachary, kisti menenjiomu içinde ve çevre-
sinde olmak üzere Nauta ve arkadaşları kistik 
menenjiomları kistin durumuna göre 4 tipe ayır-
mışlardır. 1-kist santral durumda, 2- kist periferal 
durumda, 3- kist parankimle tümör arasında, 4- 
kistin parankime eşlik ettiği durumda. Bizim 1. 
olgumuz 3. Tipe, 2. 3. Ve 4. Ve 5.olgumuz 1. tipe 
uymaktaydı (7,8). 

Diffüzyon ağırlıklı görüntüleme pre operatif 
beningn menenjiomları atipik/malign menenjiom-
lardan ayırt etmede kullanılır. Artmış mitotik 
aktivite, nekroz, yüksek nükleus sitoplazma oranı 
ve kesintisiz hücre büyümesi yüksek dereceli 
menenjiomlarda izlenir ki bu da kısıtlanmış su 
diffüzyonu ve düşük ADC değerleri ile sonuçlanır. 
Bizim 1. olgumuzda da belirgin diffüzyon kısıtla-
ması ve periferik kontrastlanma gösteren 3*2 cm 
boyutlarında çevresinde geniş ödem alanı 
bulunan kistik lezyon mevcuttu. Bulgular öncelikle 
abse ile uyumlu değerlendirildi (1). 

Tedavide tümör ve tümörle infiltre olmuş kist 
duvarının total çıkarılması rekürrensi önlemek 
açısından önemlidir. Ruelle ve ark. tümör içi kistik 
duvarların neoplastik olduğunu ancak tümör çev-
resi kist duvarlarının gliotik proliferasyon içerdi-
ğini bildirmiştir. Umansky ve ark. tümör ve etrafın-
daki kistin total çıkarılması gerektiğini, çünkü kist 
duvarlarının total eksizyonunun bu beningn 
tümörün rekürrensini azalttığını iddia etmiştir 
(9,10). 

SONUÇ 

Kistik menenjiomlar nöroşirurji pratiğinde nadir 
karşımıza çıkan tümörlerdir. Kistik komponenti 
olan menenjiomların ekstraaksiyel yerleşimli ben-
zer lezyonlarla ve diğer habis kistik tümörlerle 
ayırıcı tanısı görüntülemelerin dikkatli yorumlan-
ması ve kontrastlı kranial MRG ve diffüzyon MRG 
ile mümkündür. Kist duvarının total çıkarılması 
rekürrensi önlemek için gereklidir. 

Tablo1. Kistik menenjiom tanılı olgularımız. 

Olgu Yaş Şikayet Yerleşim Kist sıvısında üreme 
Olgu 1 85 Nöbet Sol temporo parietal E.coli
Olgu 2 54 Baş ağrısı Sağ frontal Yok 
Olgu 3 62 Nöbet Sol temporal Yok 
Olgu 4 48 Sağ tarafta uyuşukluk, bilinçte bozulma Sol parietal Yok 
Olgu 5 68 Baş ağrısı, bayılma Sağ temporoparietal Yok 
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