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ÖZ 

Giriş: Atipik meningiomlar tüm meningiom olgularının %20’sini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
kliniğimizde opere edilerek atipik meningiom tanısı alan 24 hastayı retrospektif incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde 2013-2017 
yılları arasında opere edilerek atipik meningiom tanısı alan 24 hasta çalışmamıza dahil edilerek yaş, cinsiyet, 
başvuru şikayeti, tümör lokalizasyonu, Simpson rezeksiyon derecesi, postoperatif komplikasyon ve nüks 
açısından değerlendirilmiştir. 

Bulgular: İntrakraniyal kitle nedeniyle kliniğimizde opere edilen ve meningiom tanısı alan 98 olgunun 24 tanesi 
(%25) atipik meningiom tanısı almıştır. Olguların 12’si erkek, 12’si kadındı. Yaş aralığı 24-71 arasında olup,  yaş 
ortalaması 55,87 idi. En sık başvuru şikayetleri, 16 olguda (%67) artmış intrakraniyal basınca bağlı semptomlar ve 
7 olguda (%29) nörolojik semptomlardı. Sıklıkla konveksite ve parasagital/ falks bölge (%63) yerleşimli olup, sağ 
ve sol taraf yerleşim arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 4 hasta (%17) Simpson derece I, 14 hasta (%58) 
Simpson derece II, 5 hasta (%21) Simpson derece III ve 1 hasta (%4) Simpson derece IV rezeksiyon yapıldı. 
Postop en sık komplikasyon yara yeri enfeksiyonu olarak 5 hastada (%21) görüldü. Postoperatif dönemde 
takiplerde 4 hastada (%17)  nüks görüldü. 

Sonuç: Atipik meningiomlar prognozu nisbeten daha kötü meningiomlardır. 50 yaş altı olgular, total cerrahi 
eksizyon ve artmış kafa içi basınç bulgularının olmaması olumlu prognostik faktörlerdir. Simpson Derece I 
kriterlerine göre eksizyonunda bile diğer meningiomlara göre daha fazla nüks görülür. Mümkün olduğunca total 
cerrahi eksizyon ve sonrası radyoterapi sağkalım uzatılması açısından uygun yaklaşım olarak değerlendirilmek-
tedir. Adjuvant RT özellikle subtotal cerrahi uygulanan olgularda tümör rekürrensini azaltır.  

SUMMARY 

Introduction: Atypical meningiomas represent 20% of all meningiomas. The aim of this retrospective study is to 
analyze 24 cases of atypical meningiomas following surgical resection at our clinic. 

Material and Method: 24 cases who were operated at İzmir Bozyaka Training and Research Hospital 
Neurosurgery Clinic and given a diagnosis of atypical meningioma in the period from 2013 to 2017 are included to 
our study. Patient age, gender, presenting symptoms, tumor location, Simpson resection grade, postoperative 
complications and recurrences are evaluated. 
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Results: 24 (25%) of 98 cases who had operated in our clinic due to intracranial meningioma were diagnosed as 
atypical meningioma. There were 12 male patients and 12 female patients. Ages ranged from 24-71 years, and 
mean age was 55,87. The most common presenting clinical manifestations were symptoms of increased 
intracranial tension in 16 patients (67%) and neurologic symptoms in 7 patients (29%). The predominant site of 
atypical meningioma was convexity and parasagittal/ falx (63%) and there was no significant difference between 
right and left site location. Simpson grade I excision was performed in 4 cases (17%), Simpson grade II in 14 
cases (58%), Simpson grade III in 5 cases (21%) and Simpson grade IV in one case (4%). The most common 
postoperative complication was wound site infection in 5 cases (21%). Postoperative tumor recurrence developed 
in 4 cases (17%). 

Conclusion: The prognosis of atypical meningiomas is relatively worse than meningiomas. The cases under the 
age of 50, total surgery excision and absence of increased intracranial pressure findings are positive prognostic 
factors. Risk of postoperative tumor recurrence is more than the other group of meningiomas even if it was 
excised as Simpson Grade I criteria. Total surgical excision as much as possible and post-radiotherapy is 
considered as an appropriate in terms of survival extension. Adjuvant RT reduces tumor recurrence, especially 
after incomplete surgery. 

GİRİŞ 

Meningiomların büyük çoğunluğu benign, iyi 
sınırlı, yavaş büyüyen ve cerrahi ile tedavi 
edilebilen tümörlerdir. Ancak bazı meningiomlar 
patolojik tipine, tümörün boyutu ve yerleşim 
yerine bağlı olarak hayati tehlike yaratabilir. 
Beynin primer tümörleri arasında en sık görülen 
%34 ile meningiomlardır. Görülme sıklığı 100.000 
kişide 4,5’tir. Kadınlarda 2 kat daha sık görülür. 
30-70 yaş arası en sık görüldüğü yaşlardır (1)
Meningiomlar histopatolojik kriterlere göre benign
(tipik, Derece I), atipik (Derece II) ve malign
(anaplastik, Derece III) subtiplerine ayrılır. Atipik
meningiomlar, saydam hücreli ve kordoid me-
ningiomlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) derece-
lendirme sisteminde Derece II olarak değerlen-
dirilmektedir (2). Yaklaşık olarak tüm meningiom-
ların dörtte biri atipik meningiomlardır (3). Atipik
meningiomlarda görülme sıklığı kadın ve erkek-
lerde aynıdır (4).

GEREÇ VE YÖNTEM 

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde 2013-2017 
yılları arasında intrakranial kitle nedeniyle opere 
edilen ve patoloji sonucu atipik meningiom olarak 
çıkan 24 hasta çalışmamıza alınmıştır. Bu dö-
nemde 98 hastanın patoloji sonucu intrakraniyal 
meningiom olarak saptanmıştır. Çalışmaya dahil 
edilme kriterleri; 18 yaşından büyük olması, WHO 
2016 patolojik sınıflandırmasına göre Derece II 
intrakraniyal meningiom olması ve ilk kez opere 
edilen olgular olmasıdır. Bu olgular yaş, cinsiyet, 
başvuru semptomları, tümör lokalizasyonu, Simp-

son rezeksiyon derecesi, postoperatif komplikas-
yon ve nüks açısından değerlendirilmiştir. Tüm 
hastalar preoperatif ve postoperatif Beyin BT ve 
Kranial MR ile değerlendirilmiştir. Cerrahi tedavi 
total eksizyon, subtotal eksizyon ve biyopsi 
olarak değerlendirilmesi Simpson rezeksiyon de-
recesi ile yapılmıştır (Tablo 1). Tüm hastalar pos-
toperatif radyoterapi kararı verilmesi açısından 
radyasyon onkolojisi bölümüne konsulte edildi. 

BULGULAR 

Bu dönemde kliniğimizde intrakraniyal kitle 
nedeniyle opere edilen ve meningiom tanısı alan 
98 olgunun 24 tanesi (%25) atipik meningiom 
tanısı almıştır (Tablo 2). Olguların 12’si erkek, 
12’si kadındı. Yaş aralığı 24-71 arasında olup, 
yaş ortalaması 55,87 idi. En sık başvuru 
şikayetleri, 16 olguda (%67) artmış intrakraniyal 
basınca bağlı semptomlar ve 7 olguda (%29) 
nörolojik semptomlardı. Sıklıkla konveksite ve 
parasagital/ falks bölge (%63) yerleşimli olup, sağ 
ve sol taraf yerleşim arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır. Yerleşim yerlerine göre 9 hasta 
(%38) konveksite, 6 hasta (%25) parasagital/ 
falks, 4 hasta (%17) sfenoid kanat, 2 hasta 
olfaktor oluk, 1 hasta klinoid, 1 hasta serebellar 
tentorial ve 1 hasta tuberkulum sella yerleşim-
liydi. Tüm hastalar cerrahiye alınarak mikroşirür-
jikal teknikle tümör eksizyonu uygulandı. Tümör 
rezeksiyonu Simpson rezeksiyon derecesi ile 
değerlendirildi. 4 hasta (%17) Simpson derece I, 
14 hasta (%58) Simpson derece II, 5 hasta (%21) 
Simpson derece III ve 1 hasta (%4) Simpson 
derece IV rezeksiyon yapıldı. Postop en sık 
komplikasyon yara yeri enfeksiyonu olarak 5 



hastada (%21) görüldü. 1 hastada frontal lob 
sendromu, 1 hastada nöbet, 1 hastada üst eks-
tremite monoparezi ve 1 hastada nominal afazi 
saptandı. Kardiyovasküler komplikasyon olarak 1 
hastada atipik angina ve 1 hastada DVT görüldü. 

1 hastanın nörolojik durumunda gerileme olması 
sonrası tekrar operasyona alınarak dekom-
presyon operasyonu yapıldı, sonrasında exitus 
oldu. Postoperatif dönemde takiplerde 4 hastada 
(%25)  nüks görüldü. 

Şekil 1. A. Kranial MRG T1 sekansta sol sfenoid kanat meningiomu B. Postoperatif Beyin BT’de kitlenin total 
eksize edildiği görülüyor. C. 2. yıl kontrol Kranial MRG’de nüks lezyon görüntüsü 

Şekil 2. A.  Kranial MRG T2 sekansta iki taraflı tutulum yapmış dev falks meningiomu   B.  Postoperatif Beyin BT 
total eksizyon 

Şekil 3. A. Kranial MRG T1 sekansta sol konveksite meningiomu B. Postoperatif Beyin BT total eksizyon 
C. 2. yıl kontrol Kranial MRG’de rezidü nüks kitle görüntüsü saptanmamıştır.
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Tablo 1. Meningiom eksizyonunda Simpson rezeksiyon derecelendirmesi 

Derece Eksizyon derecesi 

I Tam eksizyon- makroskopik olarak dural bağlantı ile anormal kemik yapının çıkarılması dahil 

II Dural bağlantı endotermi koagülasyonu ile makroskopik tam eksizyon 

III Makroskopik tam rezeksiyon-dural bağlantı ve hiperostotik kemik rezeksiyon veya 
koagülasyonu olmaksızın 

IV Parsiyel rezeksiyon- tümör dokusunun bırakıldığı 

V Basit dekompresyon (Biyopsi) 

Tablo 2. Patolojik tanısı atipik meningiom çıkan 24 olgunun özellikleri 

Olgu Yaş Cinsiyet Lokalizasyon Simpson Komplikasyon Nük
s 

1 57  E parietal konveksite 1 epileptik nobet + hematüri - 
2 48  E parasagital  2 + 
3 58  K falks 2 dekompresyon operasyonu , exitus - 
4 65  K frontal konveksite 3 - 
5 50  E sfenoid kanat 2 - 
6 42  K falks 2 - 
7 52  K olfaktor oluk 2 yara yeri, sss enfeksiyonu - 
8 67  K parietal konveksite 3 akut infark,sss enfeksiyonu,atipik 

angina 
- 

9 62  E sfenoid kanat 2 - 
10 52  K frontal konveksite 2 - 
11 56  E frontal konveksite 2 - 
12 54  E klinoid  2 frontal lob sendromu - 
13 24  E parasagital  1 yara yeri enf - 
14 56  K olfaktor oluk 2 - 
15 65  K parasagital  2 yara yeri enf + 
16 30  E parasagital  2 yara yeri enf - 
17 47  E sol frontotemporal 1 nominal afazi - 
18 63  E sol serebellar tentorial 3 - 
19 66  K sfenoid kanat 2 subkonjonktival hemoraji + 
20 67  E sol frontoparietal 2 sağ üst monoparezi - 
21 68  K tuberkulum sella  3 pnomosefali, dvt + 
22 61  E frontal konveksite 1 - 
23 60  K frontal konveksite 3 psikopatoloji - 
24 71  K sfenoid kanat 4 - 

TARTIŞMA 

WHO 2016 derecelendirme sisteminde Derece II 
olarak değerlendirilen atipik meningiomların tanı 
kriteri olarak beyin invazyonu görülmesi kabul 
edilmektedir. 2016 sınıflamasında, beyin invaz-
yonu histolojik kriter olarak 4 veya daha fazla 
mitotik sayım atipik meningiom tanısı için tek 
başına yeterlidir (2). Derece I benign menin-
giomlara kıyasla, atipik meningiomların daha hızlı 
büyüdüğü, nüks etme oranlarının daha yüksek 
olduğu ve sağkalım sürelerinin daha az olduğu 
gösterilmiştir (5,6). 

Yaşla birlikte meningiom görülme sıklığı artar. 
Yüksek doz ışına maruz kalma diğer önemli bir 
risk faktörüdür (4). Nörofibromatozis Tip II genetik 
bozukluğu olan kişilerde meningiom gelişme 
olasılığı daha fazladır. Meningiomlar yavaş 
büyüyen tümörler olduğundan yavaş ilerleyen 
hafif bulgular verebilir. Bu hastalarda en sık 
şikayet başağrısıdır. Atipik meningiomda başvuru 
şikayetleri tümörün yerleşim yeri, boyutu, çevre 
dokulara etkisi ve büyüme hızına bağlı değiş-
kenlik gösterebilir. Bazen de hiç bulgu vermeden 
tesadüfen başka nedenle çekilen Kranial MR’da 
tespit edilebilir. Rutin MR’da bazı özellikler atipik 
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meningiomu düşündürebilirse de kesin ayrım 
yapmada yeterli değildir. MR spektroskopi, difüz-
yon MR ve PET ayırıcı tanı için yardımcı olabilir. 

Çalışmamızda, son dönem literature uyumlu 
olarak, atipik meningiomlu olgularda cinsiyet 
dağılımı eşit olarak saptanmıştır (5). Oysa genel 
olarak meningiomlarda iki kat kadın hakimiyeti 
mevcuttur. Yaş dağılımı 24-71 olup ortalama yaş 
56 saptanmıştır. Bu bulgu da daha önceden 
yayımlanmış serilerle uyumlu olup bu tümörlerin 
başlıca orta yaş ve yaşlı hastalarda görüldüğü, 
ama bazen de genç hastalarda görülebileceği 
saptanmıştır. Genel olarak atipik meningiomlar, 
benign meningiomlara göre daha erken yaşlarda 
görülür ve daha kötü seyirlidir. Takiplerinde 7-8 
kat daha fazla nüks oranına ve 2 kat ölüm riskine 
sahiptir (7). Çok merkezli retrospektif çalışmalar-
da yaş ve tümör lokasyonunun önemli prognostik 
faktörler olduğu gösterilmiştir. 50 yaş altı olgular 
ve konveksite yerleşimli tümörlerin sağkalım 
üzerine olumlu etkileri mevcuttur (8). Bu kon-
veksite yerleşimli tümörlerin total eksizyona daha 
müsait lokasyon olmasına bağlı olabilir. Cerrahi 
eksizyon genişliği meningiomlu hastaların sağ-
kalımı üzerine en önemli prediktördür. Cerrahi 
patolojik tanının konmasına, tümör yükünün 
azaltılmasına ve semptomların iyileşmesine yol 
açar (9). 

Atipik meningiomlarda cerrahi olarak total eksiz-
yon sonrası ek tedavi konusu halen tartışmalıdır. 
Simpson Derece I tümör eksizyonunun bile atipik 
meningiom tedavisinde yeterli olmadığı, 5 yıllık 
izlemde % 41 nüks olduğu saptanmıştır. Nüks 
olan hastalarda sağkalım kısaldığı görülmüştür 
(10). Tümörün subtotal eksizyonu sonrası radyo-
terapi verilmesi halen tartışmalıdır (11). Genel 
yaklaşım rezidü varlığı durumunda radyoterapi 
vermektir, ancak literatürde bu konuda netlik 
yoktur (12,13). Literatürdeki çalışmalarda stere-
otaktik radyocerrahi rezidü tümör varlığı veya 
nüks olduğunda verildiği görülmektedir. 

SONUÇ 

Atpik meningiomlar prognozu nisbeten daha kötü 
meningiomlardır. 50 yaş altı olgular, total cerrahi 
eksizyon ve artmış kafa içi basınç bulgularının 
olmaması olumlu prognostik faktörlerdir. Mümkün 
olduğunca total cerrahi eksizyon ve sonrası 
radyoterapi sağkalım uzatılması açısından uygun 
yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Adjuvant 
RT özellikle subtotal cerrahi uygulanan olgularda 
tümör rekürrensini azaltır. 
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