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ÖZ 

Giriş: Glioblastoma Multiforme (GBM) erişkinlerde en sık görülen primer malign beyin tümörüdür.  Tedavisi ile 
ilgili çok sayıda klinik ve deneysel çalışma yapılmaktadır. Optimal tedavisi, mümkün olan en geniş cerrahi 
rezeksiyon (maksimum güvenli rezeksiyon) sonrasında adjuvan eşzamanlı kemoradyoterapi ve ardından adjuvan 
kemoterapidir. Çalışmamızın amacı, GBM sebebi ile opere olan hastalarda tedavi ile yaşam süresi arasındaki 
ilişkiyi incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Kliniğinde GBM tanısı alan 64 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu hastaların cerrahi rezeksiyon 
oranları ve sağkalım süreleri incelenmiştir. 

Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 64 hastanın ortalama sağ kalım süresi 16 aydı. Hastaların 42’sı (%66,7) 
erkek, 22’si (%33,3) kadındı. 44(%68) hastada total rezeksiyon uygulanırken 20(%32) hastada subtotal 
rezeksiyon yapıldı. Total rezeksiyon yapılan hastalarda ortalama yaşam süresi 20,6 aydı (6-35 ay). Subtotal 
rezeksiyon yapılan grupta ortalama yaşam süresi 8,2 aydı (3-12 ay).  

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda; Tümör rezeksiyon miktarının ve hastaların Karnofsky performans durumlarının 
sağkalım üzerine olumlu yönde katkısı olduğu görüldü. Tümörün yerleşim yeri ile sağkalım süreleri arasındaki 
ilişki anlamlı saptanmamıştır. 
 
SUMMARY 

Introduction: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common of primary brain tumors.  Although there are 
many clinical and experimental studies about its treatment. Optimal treatment is adjuvant concomitant 
chemoradiotherapy following the widest possible surgical resection (maximum safe resection) followed by 
adjuvant chemotherapy. The aim of this study is to investigate the relationship between treatment and survival of 
the patients who were operated GBM. 

Material and Method: In this study, 64 patients diagnosed with GBM in University Of Health Sciences İzmir 
Bozyaka Education And Research Hospital, Neurosurgery Department were evaluated retrospectively. Surgical 
resection  and survival of these patients were examined. 

Results: The mean survival time of 64 patients included in our study was 16 (3-35) months. 42 (66.7%) of the 
patients were male and 22 (33.3%) were female. 44(%68) underwent total resection and 20(%32)  underwent 
subtotal resection. The average surveys of total resection were 20 (6-35 months) months. The average surveys of 
subtotal resection were 8.2 (3-12 months) months. 

Conclusion: The results of this study; It was observed that the amount of tumor resection and Karnofsky 
performance status of the patients contributed positively to survival. There was no significant relationship between 
the location of the tumor and the survival time. 
 
 
 
 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (4): 451-454, 2022



452 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 

 
 

GİRİŞ 

GBM erişkin popülasyonda en sık gözlenen 
primer malign beyin tümörüdür. İnsidansı 3-
4/100.000’dir. Bilinen en hızlı seyirli ve ölümcül 
tümörlerdendir. Primer beyin tümörlerinin yakla-
şık olarak 1/3’ünü oluşturmaktadır (1). Tanı 
konulduktan sonraki medyan sağkalım genellikle 
bir yıldan azdır ve en iyi şartlarda bile hastaların 
büyük çoğunluğu iki yıl içinde kaybedilmektedir. 
Bununla beraber hastaların %5-10’u 2 yıl kadar 
yaşamaktadır (2,3). Cerrahi rezeksiyon yapılma-
yan hastalarda ortalama yaşam süresi 4 ay-1 
yıldır (4,5). Hastaların sadece %2-3’ü 5 yıldan 
fazla yaşayabilmektedir (6,7). 

GBM’de standart tedavi mümkün olan en geniş 
cerrahi rezeksiyon sonrasında radyoterapi (RT) 
ve kemoterapidir (KT) (8,9). Çeşitli klinik, radyo-
lojik, moleküler ve histolojik özelliklerin glioblas-
tomlu hastalarda prognozu etkilediği saptanmış-
tır. Bunlardan en önemlileri yaş, karnofsky 
performans skoru, tümörün çıkarılma miktarı 
(total/subtotal), postoperatif kemoterapi ve radyo-
terapi ve kortikosteroid kullanımıdır (10,11). 

Bu çalışmada amaç, İzmir Bozyaka Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Kliniği’nde cerrahi rezeksiyon sonrasında radyo-
terapi ve eş zamanlı kemoterapi uygulanan 
histolojik olarak GBM tanısı alan hastaların genel 
özelliklerini, sağ kalım sürelerini, bunlara etki 
eden faktörlerin sağ kalıma etkisini geriye doğru 
inceleyerek sonuçları literatürle kıyaslamaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu tek merkezli, retrospektif çalışmaya Ocak 
2015-Mayıs 2021 tarihleri arasında cerrahi 
rezeksiyon uygulanan ve histopatolojik tanısı 
WHO klasifikasyonuna göre glioblastom olan 64 
hasta dahil edilmiştir. Bu çalışma için etik kurulu 
onayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınmıştır. 
(Karar No:2021/182 Tarih:10.11.2021). 

Hastaların çalışmaya dâhil edilme kriterleri; cinsi-
yet ayırımı yapılmaksızın, ≥18 yaş olan, histopa-
tolojik olarak DSÖ sınıflamasına göre GBM tanısı 
almış olmalarıdır. 18 yaşından küçük ve GBM 
dışında diğer primer beyin tümörü tanısı almış 
hastalar çalışmaya dâhil edilmemiştir. 

Hastaların gözlem süreleride, yaşayan hastalarda 
hastanın ameliyat edildiği tarihten son kontrol 
tarihine kadar geçen süre hesaplandı. Ölen has-
talarda gözlem süresi ise ameliyat edildiği tarih-
ten ölüm tarihine kadar geçen süre olarak olarak 
hesaplandı. 

Postop dönemde kalan tümör hacmini hesapla-
mak için hastalara postop 24 saat içinde kon-
trastlı kranial MR görüntülemesi yapıldı. Opere 
edilen tüm hastalarda nörolojik defisite sebep 
olmadan en yüksek oranda tümöral doku çıkarıl-
ması hedeflendi. 

İstatiksel analiz 

İstatistiksel analizler “SPSS for Windows 20.0” 
paket programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı 
analizlerden ortalama, yüzde ve medyan değer-
leri; sağkalım sürelerini belirlemede Kaplan-Meier 
analiz yöntemi kullanıldı. 

BULGULAR 

Toplamda 64 hastanın yaş, cinsiyet, cerrahi re-
zeksiyon, postoperatif RT, KT ve yaşam süreleri 
değerlendirildi. Çalışmaya 42(66,7) erkek, 22 
(%33,3) kadın hasta dahil edildi. Yaş aralığı 30-
76 arasında olup  ortalama 60.2 olarak gözlendi. 

Tümör lokalizasyonu 35 (%54,7) hastada sağ 
hemisferde yer alırken 29 (%45,3) hastada sol 
hemisferde yer almıştır. En sık (%24) frontal 
bölgede görülürken; tümörün yerleşim yeri ile 
sağkalım süreleri arasındaki fark anlamlı saptan-
mamıştır (Tablo 1). 

Hastaların polikliniğe başvurudaki performans 
durumları ve sağkalım süreleri Tablo 2’de göste-
rilmiştir. Performans durumu 10-40 arasında olan 
hastaların medyan sağkalım süresi 8.2 ay, 50-70 
arasında olan hastaların 15.6 ay, 80-100 arasın-
da olan hastaların 24,8 ay bulundu. Performans 
değeri 80-100 arasında olan hastaların diğer 
hastalara göre sağkalım sürelerinin daha uzun 
olduğu görüldü (Tablo 2). 

44 (%68) hastada total rezeksiyon uygulanırken 
20 (%32) hastada subtotal rezeksiyon yapıldı.  
Total rezeksiyon yapılan hastalarda ortalama 
yaşam süresi 20,6 aydı (6-35 ay). Subtotal 
rezeksiyon yapılan grupta ortalama yaşam süresi 
8.2 aydı (3-12 ay). Bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı şekilde daha uzundu (p=0,044) (Tablo 3) 
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Tablo 1. Tümör yerleşim yerine göre hastaların dağılımı 

Yerleşim yeri Hasta sayısı Oranı (%) Sağ kalım süreleri 

frontal 22 34,3 10,21±4,69 

Temporal 13 20,3 9,83±1,14 

Parietal 16 25 8,92±3,04 

Oksipital 5 7,8 10,15±2,98 

İnter hemisferik 4 6,25 8,78±0,72 

İnsular 4 6,25 9,87±3,15 

Toplam 64 100 p=0,698 
 

Tablo 2. Hastaların Karnofsky performans skalasına göre sağkalım süreleri 

Karnovfsky performans skalası Hasta sayısı oranı Median sağ kalım (ay) 

80-100 28 %43,7 24,8 

50-70 24 %37,5 15,6 

10-40 12 %18,7 8,2 
 

Tablo 3. Kaplan- Meier sağ kalım analizi 

Rezeksiyon miktarı n(%) Median sağ kalım (ay) P değeri 

total 44 20,6 aydı (6-35 ay) 

subtotal 22 8.2 aydı (3-12 ay) 

0,044 

 
TARTIŞMA 

Bu çalışmada; tek merkeze ait verilere dayanan 
geriye dönük bulgular sunulmuştur. Çalışmamı-
zın, GBM’in sağkalım süresi, yerleşim yeri, epide-
miyolojik bulguları ile ilişkili sonuçları literatürdeki 
sonuçlarla benzerlik göstermektedir (12,13). 

GBM en sık görülen primer malign beyin 
tümörüdür. Hastağın görülme yaşı 55-60 yaş 
civarıdır. Çalışmamızda yer alan hastalarda yaş 
aralığı 30-76 arasında olup  ortalama 60.2 olarak 
gözlendi. Erkeklerde kadınlara oranla görülme 
sıklığı yaklaşık 6 kat kadar daha yüksektir. Daha 
yüksek olarak ailesele oranla sporadik olarak 
görünürler. Bizim çalışmamızda e/k oranı 2/1 
olarak bulunmuştur.   

Cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapi gibi 
tüm güncel tedavilere rağmen olguların hemen 
hepsi GBM nedeni ile kaybedilir. GBM’nin 
standart tedavisi cerrahi sonrası lokal radyoterapi 
ve temozolomidle sistemik kemoterapi şeklin-
dedir. Bu tedaviye rağmen hastalarda beklenen 
yaşam süresi 12-16 aydır (14). Bizim çalışma-
mızda literatür ile uyumlu olarak ortalama sağ 
kalım süresi 16 aydı. 

Bir başka çalışmada RT ve KT’deki yeniliklere 
rağmen GBM tanısı konulduktan sonra medyan 
sağkalım süresi 14 ay olarak bildirilmiştir. 
Prognostik faktörleri yaş, yüksek Karnofsky 
performans durumu, iyi mental durum ve tümörün 

%98 oranında tam rezeksiyonunun yapılması 
etkilemektedir (15). Bizim çalışmamızda total 
rezeksiyon yapılan hastalarda ortalama yaşam 
süresi 20,6 aydı (6-35 ay). Subtotal rezeksiyon 
yapılan grupta ortalama yaşam süresi 8.2 aydı 
(3-12 ay). 

Klinik çalışmalarda, performans durumu iyi olan, 
RT ve KT birlikte uygulanan genç hastalarda 
prognozun daha iyi seyirli olduğu belirtilmiştir. 
(16,17). Çalışmamızda performans durumu 10-40 
arasında olan hastaların medyan sağkalım süresi 
8.2 ay, 50-70 arasında olan hastaların 15.6 ay, 
80-100 arasında olan hastaların 24,8 ay bulundu. 
Performans değeri 80-100 arasında olan hasta-
ların diğer hastalara göre sağkalım sürelerinin 
daha uzun olduğu görüldü. 

Çalışmalardaki sonuçlar değerlendirildiğinde tam 
rezeksiyonlarda medyan sağkalımın 11.3 ay, 
parsiyel rezeksiyonlarda 10.4 ay ve biyopsilerde 
6.6 ay olduğunu belirtmektedirler (18). Bizim 
çalışmamızdaki sonuçlara göre total rezeksiyon 
yapılan hastalarda ortalama yaşam süresi 20,6 
aydı (6-35 ay). Subtotal rezeksiyon yapılan 
grupta ortalama yaşam süresi 8.2 aydı (3-12 ay).  

SONUÇ 

Sonuç olarak GBM’nin tanı ve tedavisinde ilk 
seçenek cerrahidir. Adjuvan KT ve RT buna göre 
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planlanmalıdır. Tümör rezeksiyon miktarının ve 
hastaların Karnofsky performans durumlarının 
sağkalım üzerine olumlu yönde katkısı olduğu 

saptanırken tümörün yerleşim yeri ile sağkalım 
süreleri arasındaki ilişki anlamlı saptanmamıştır. 
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