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ÖZ 

Giriş: Primer santral sinir sistemi lenfomaları tüm beyin tümörlerinin %1’ini, ekstranodal lenfomaların ise %4-
6’sını oluşturur. Derin yerleşimli lezyonlara nöronavigasyon eşliğinde yapılan girişimler son yıllarda PSSSL 
tanısında artışa neden olmuştur. 

Gereç ve Yöntem: 2013-2019 yılları arasında kliniğimizde PSSSL tanısı konan hastalar retrospektif olarak 
incelendi. Hastaların demografik özellikleri, kitlenin yerleşimi, cerrahi prosedür, cerrahi sonrası hastalara 
hematoloji tarafından verilen tedavi modaliteleri ve hastaların prognozu değerlendirildi.  

Bulgular: Toplam 13 hastaya primer santral sinir sistemi lenfoması tanısı konulmuştur. Hastalardan 8’i kadın 5’i 
erkek, yaş ortalamaları 64’tür. Hastaların ilk başvuru şikayetleri değerlendirildiğinde en sık şikayet yürüyememe, 
dengesizlikti. Hastaların tümünde parankimal tutulum izlendi. 3 hastada (%23) soliter lezyon saptanırken, 10 
hastada multipl (%77) tutulum mevcuttu. Hastalardan 4’ üne total eksizyon, 8’ ine ise tanı amaçlı nöronavigasyon 
eşliğinde biopsi uygulandı. 13 hastanın tümünde patoloji sonucu diffüz büyük B hücreli lenfoma ile uyumlu geldi. 

Sonuç: Tanısal biopsi için stereotaksi ve navigasyon gibi cerrahi yardımcı teknolojilerdeki gelişmeler neticesinde 
son yıllarda PSSSL sayısında belirgin artış görülmektedir. Kranial kitle tanısı ile opere edilip patolojik tanısı 
PSSSL olan vakaları değerlendirilerek sonuçlarını sunuyoruz.   

SUMMARY 

Introduction: Primary central nervous system lymphomas constitute 1% of all brain tumors and 4-6% of 
extranodal lymphomas. Interventions performed with neuronavigation in deeply located lesions have led to an 
increase in the diagnosis of PSSSL in recent years. 

Material and methods: Patients diagnosed with PSSSL in our clinic between 2013-2019 were analyzed 
retrospectively. The demographic characteristics of the patients, the location of the mass, the surgical procedure, 
the treatment modalities given to the patients by the hematology and the prognosis of the patients were 
evaluated. 

Results: A total of 13 patients were diagnosed with primary central nervous system lymphoma. The average age 
of the patients was 64. 8 of the patients were female and 5 were male. When the first complaints of the patients 
were evaluated, the most common complaint was failure to walk. Parenchymal involvement was observed in all 
patients. While 3 patients (23%) had solitary lesions, 10 patients had multiple (77%) involvement. 4 of the patients 
underwent total excision, 8 of them underwent diagnostic biopsy accompanied by neuronavigation.The pathology 
result of all 13 patients was compatible with diffuse large B cell lymphoma. 
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Conclusion: As a result of advances in surgical assistive technologies such as stereotaxy and navigation for 
diagnostic biopsy, the number of PSSSL has increased significantly in recent years. We present the results of 
cases with a pathological diagnosis PSSSL that was operated with cranial mass. 

GİRİŞ 

Primer santral sinir sistemi lenfoması (PSSSL) 
non-Hodgkin lenfomanın nadir bir varyantıdır. 
Primer bir odak olmaksızın, tipik olarak beyin, 
göz, spinal kord ve beyin omurilik sıvısına 
lokalize olan ekstranodal non-Hodgkin lenfomalar 
olarak tanımlanmaktadır. Tanı yöntemlerindeki 
gelişmeler ve derin yerleşimli lezyonlara nörona-
vigasyon eşliğinde yapılan girişimler son yıllarda 
PSSSL tanısında artışa neden olmuştur. Tanı 
sonrası yüksek doz metotreksat ve tüm beyin 
ışınlamasına rağmen prognozu halen kötüdür 
(1,2,3). 

Bu çalışmada amaç kliniğimizde 2013-2019 yılları 
arasında kranial kitle tanısı ile opere edilip 
patolojik tanısı PSSSL’sı olan vakaları analiz 
etmek ve sonuçlarını değerlendirmektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

2013-2019 yılları arasında kliniğimizde PSSSL 
tanısı konan hastalar retrospektif olarak incelen-
di. Hastaların demografik özellikleri, kitlenin yer-
leşimi, cerrahi prosedür, cerrahi sonrası hastalara 
hematoloji tarafından verilen tedavi modaliteleri 
ve hastaların prognozu değerlendirildi.  

Kitlenin yerini ve genişliğini tanımlamak ve ayırıcı 
tanıyı yapabilmek için tüm şüpheli PSSSL 
vakalarında kontrastlı kranial manyetik rezonans 
görüntüleme (MRI), MR spectroskopi, difüzyon 
MR ve thorax-batın tomografisi yapıldı. Daha 
önceden bilinen hematolojik bir malignite olup 
olmadığı sorgulandı ve hematoloji konsültasyonu 
yapıldı. Hastaların tam kan sayımı, böbrek-
karaciğer fonksiyon testleri, hepatit ve HIV testleri 
istendi. Evreleme için kemik iliği biyopsisi hema-
toloji tarafından yapıldı. Hematoloji tarafından 
lenfoma tanısı konan vakalar cerrahiye alınmadı 
ve çalışma dışı bırakıldı. Cerrahiye alınacak 
hastaların steroid tedavisi 7-10 gün öncesinden 
kesildi ve böylece steroidin lenfotoksik etkisi ve 
patolojik tanıya ulaşmada ortaya çıkaracağı 
zorluk engellendi. Cerrahi sonrası hematoloji 
kliniğine nakil verilen hastalar tarafımızca da 

takip edilerek 2 yıl boyunca 3 ayda bir ve sonra 6 
ayda bir kontrole çağırıldı. 

Çalışma retrospektif olarak hasta kayıtlarına 
sistem üzerinden ulaşılarak yapılmıştır. Çalışma-
ya dahil edilen hasta ve yakınlarından onam 
alınmıştır. 

BULGULAR 

Kliniğimizde 2013-2019 yılları arasında kranial 
kitle nedenli opere edilen 13 hastanın patoloji 
sonucu primer santral sinir sistemi lenfoması 
olarak gelmiştir. Hastalardan hiçbirisi HIV hastası 
değildi ve immunsupresif tedavi almıyordu. Has-
taların tanı anında ortalama yaşları 64’tü (Yaş 
aralığı 54-76). Hastalardan 8’i kadın 5’erkekti. 
Kız/erkek oranı 1.3’idi. Hastaların ilk başvuru 
şikayetleri değerlendirildiğinde en sık şikayet 
yürüyememe, dengesizlikti (8 hasta-%61.5). 
Diğer başvuru şikayetleri baş ağrısı, nöbet 
geçirme, fokal nörolojik defisitti (Tablo 1). 

Hastaların görüntülemeleri değerlendirildiğinde 
primer santral sinir sistemi lenfomalı bu hastala-
rın tümünde parankimal tutulum izlendi. Kontrastlı 
kranial mr ile değerlendirilen hastaların 3 hastada 
(%23) soliter lezyon saptanırken, 10 hastada 
multipl (%77) tutulum mevcuttu. Hastaların 
hiçbirinde leptomeningial, kalvaryal veya kraniyal 
sinir tutulumu mevcut değildi. 13 hastanın 12’ 
inde supretentorial lezyonlar mevcuttu, 1 hastada 
lezyonlar infratentorialdi. Supratentorial 12 lezyo-
nun 4’ü frontal, 4’ü temporal, 3’ü parietal ve 1’i 
oksipital yerleşimliydi. Lezyonların tümü periven-
triküler ve korpus kallozum yerleşimliydi. 2 
hastada kelebek butterfly görünüm şeklinde kor-
pus kallozumdan karşı hemisfere uzanmaktaydı.  

Hastaların tümü beyin cerrahisi tarafından cerrahi 
eksizyon uygulanan ya da tanı amaçlı biopsi 
uygulanan hastalardı. Hastalardan 4’ üne total 
eksizyon, 8’ ine ise tanı amaçlı nöronavigasyon 
eşliğinde biopsi uygulandı. Hastaların patoloji 
sonuçları değerlendirildiğinde 13 hastanın tümün-
de diffüz büyük B hücreli lenfoma ile uyumlu 
geldi. 



 

Tablo 1. Lenfoma tanısı konan 13 hastanın demografik özellikleri ve patolojik tanıları. 

Olgu Yaş/Cinsiyet Başvuru Yerleşim Patoloji KT/RT

1 63/E Nöbet geçirme Sağ oksipital Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

2 73/K Hemiparezi Sol temporal Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

3 54/K Baş ağrısı Sol parietal Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

4 60/E Dengesizlik Sol temporal Diffüz büyük B hücreli lenfoma - 

5 75/K Hemiparezi Sol parietal Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

6 76/E Nöbet geçirme Sol temporal Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

7 71/K Yürüyememe, dengesizlik Sağ parietal Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

8 55/K Yürüyememe, dengesizlik Sağ frontal Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

9 57/K Yürüyememe, dengesizlik Sol frontal Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

10 67/K Baş ağrısı Sağ temporal Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

11 62/K Yürüyememe, dengesizlik Sağ frontal Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

12 58/E Nöbet geçirme Serebellar kitle Diffüz büyük B hücreli lenfoma + 

13 62/E Baş ağrısı Sol frontal Diffüz büyük B hücreli lenfoma - 

Hastaların tümüne operasyon sonrası steroid teda-
visi başlandı. Operasyon sonrası yoğun bakım taki-
binde 1 hasta exitus oldu. Halen genel durumu kötü 
olan 1 hastanın yoğun bakım takibi devam etmek-
tedir. Postoperatif komplikasyon olarak 2 hastada 
ek nörolojik defisit gelişti. 11 hastanın 8’i GOS 5 ile, 
2’ si GOS 4 ile, 1’ i GOS 3 ile ek tedavi (KT-RT) 
almak üzere hematoloji servisine nakil verildi.  

Nöronavigasyon eşliğinde biopsi uygulanan 1 
hastanın operasyon öncesi kranial görüntüleme-
leri, operasyon esnasında nöronavigasyon 
görüntüleri ve operasyon sonrası çekilen kranial 
görüntülemeleri Şekil 1’de verilmiştir. Diğer lenfo-
ma tanılı 2 hastanın operasyon öncesi ve sonrası 
görüntülemeleri Şekil 2 ve Şekil 3’ te verilmiştir. 

Şekil 1. A) Kranial MRG T2 sekans aksiyel kesitte sağ parietooksipitalde çevresel ödem etkisi gösteren, yamasal 
tarzda tutulum gösteren periventriküler multipl lezyon B) Tanısal amaçlı nöronavigasyon eşliğinde biopsi 
uygulanan hastanın intraoperatif görüntüleri. C) Postoperatif kranial CT. 

Şekil 2. A) Kranial MRG T2 sekans aksiyel kesitte sağ frontalde çevresel ödem etkisi gösteren periventriküler 
lezyon B) Lezyonun T1 aksiyel kontrastlı MR görüntüsü C) Postoperatif kranial CT. 
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Şekil 3. A) Kranial MRG T2 sekans aksiyel kesitte sol parietooksipital çevresel ödem etkisi gösteren multipl 
lezyon B) Postoperatif kranial CT. 

TARTIŞMA 

Primer santral sinir sistemi lenfomaların çoğu B 
hücreli non Hodgkin lenfoma olup tüm beyin 
tümörlerinin %1’ini, ekstranodal lenfomaların ise 
%4-6’sını oluşturur (4,5). Primer MSS lenfomaları 
ekstranodal non-Hodgkin lenfomanın nadir görü-
len bir şeklidir. PSSSL sıklıkla immun yetmezlikli 
kişilerde ortaya çıktığı söylense de son yıllarda 
immun yetmezliği olmayan genel durumu düşkün 
hastalarda sıklıkla saptanmaktadır. Literatürde 
PSSSL’ da en sık görülen semptom baş ağrısı 
olarak verilmiştir, diğer semptomlar baş dönmesi, 
dengesizlik, fokal nörolojik defisit olarak bildiril-
miştir (6,7). Bizim serimizde en sık görülen baş-
vuru semptomu dengesizlik ve yürümede güçlük 
şikayetiydi. PSSSL’nın yaklaşık %90-95’ini difüz 
büyük B hücreli lenfoma oluşturmaktadır (7). 
Bizim serimizde de tüm hastaların patolojisi diffüz 
büyük B hücreli lenfoma gelmiştir.  

PSSSL gözler, beyin, leptomeninksler ve spinal 
kord dahil nöral aksın herhangi bir kısmını etkile-
yebilir. PSSSL’de en sık görülen görüntüleme 
bulgusu periventriküler yerleşimli, etrafında çev-
resel ödem yaratan, homojen nodüler kontrastla-
nan parankimal lezyonlardır, daha az sıklıkla 
infratentorial lezyonlar da görülebilir. Periventri-
küler yerleşim gösteren lezyonlar steroid teda-
visine hızlı yanıt verir ve hızla regrese olur. Bu 
regresyonun nedeni steroidin malign lenfositler 
için sitotoksik olmasındandır. Bu yüzdendir ki 
lenfoma için steroidle kaybolan lezyon tanımı 
yapılmıştır (8,9). Bizim hastalarımızda en sık 
frontal ve temporal yerleşimli parankimal lezyon-
lar mevcttu ve tüm hastalarımızda lezyonlar 

periventrikülerdi ve çevresel ödemleri mevcuttu. 
Steroidin lenfotoksik etkisi nedeniyle hastaları-
mızın biopsi öncesi steroid tedavileri 1 hafta 
öncesinden kesilmişti. 

PSSSL hastalığından tanı koymak gerçekten 
güçtür, çünkü genelde lezyonlar periventriküler 
derin yerleşimlidir ve patolojik tanı için yeterli 
preperatın alınması gereklidir. Çoğu hastada 
kitlenin total çıkarılması gerekli değildir, biopsi ile 
tanının doğrulanması ve KT-RT gibi ek tedaviler 
için yolun açılması gereklidir (9,10). Cerrahi için 
seçenekler kraniotomi yapılarak kitle eksizyonu-
dekompresyon-biopsi, nöronavigasyon eşliğinde 
küçük bir kraniotomi ile açık biopsi ya da ste-
reotaksik biopsidir. Biz kliniğimizde periventriküler 
derin yerleşimli, ulaşılması güç ve duyarlı beyin 
bölgelerine yakın lezyonlarda nöronavigasyon 
eşliğinde biopsi uyguluyoruz.  

İmmünitesi sağlam bireylerde ayırıcı tanıda 
öncelikle glial tümörler (Grade 3 astrositoma ve 
GBM) düşünülmelidir. Metastatik anaplastik karsi-
nomalar ve fokal demiyelinizasyon hastalıklar da 
akılda tutulmalıdır. İmmunitesi bozuk hastalarda 
kranial abse ve enfeksiyonlar ilk olarak akla 
gelmelidir (9). 

SONUÇ 

PSSSL’ sı kranial periventriküler derin yerleşimli 
çevresel ödem yaratan lezyonlarda ayırıcı tanıda 
akla gelmelidir. PSSSL’de lezyonlar derin yerle-
şimli olması nedenli tanıda zorluklar içermektedir. 
PSSSL’ları nadir görülen lezyonlar olmasına 
karşın görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler 
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ve tanısal biopsi için stereotaksi ve navigasyon 
gibi cerrahi yardımcı teknolojilerdeki gelişmeler 
neticesinde son yıllarda sayısında belirgin artış 
görülmektedir. Çalışmamızda santral sinir sistemi 

yerleşimli kitlesi bulunan, başka sistemik bulgu-
ları ve immün sistem bozukluğu bulunmayan, 
biopsi sonucu PSSSL ile uyumlu gelen hastala-
rımızın sonuçlarını sunduk.  
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