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ÖZET
AMAÇ: Oligodendrogliomalar, yeti şkinlerde primer intrakranial tümörlerin %
oluşturur. Maksimal cerrahi rezeksiyon arkasından adjuvan radyoterapi önerilir. Bu çalışmada kliniğimize 10 y ıl içinde başvuran oligodendroglioma vakaları retrospektif olarak irdelenmiştir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Klini ğimize 1985-1999 y ılları arasında intrakranial tümörlü 615 yaka başvurmuştur.
Bunlardan 14 hasta oligodendrogliomadır (% 2.27). Kadın hasta 6, erkek hasta 8 idi (Kadınlerkek: 314). En sık
görülen yaş grubu 40-50 yaş idi (14-72 yaş). Hastaların tümünde tümör, supratentorial yerleşimliydi. 4 hasta
evre 2a, 7 hasta evre 2b, 3 hasta evre 4 idi. En sık uygulanan cerrahi şekli; subtotal rezeksiyon olmu ştur (7
hasta - % 50). 12 hastaya total kranial, 2 hastaya parsiyel kranial radyoterapi uygulanmıştır.
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SONUÇ: Halen hastalarım ızdan
hastalıksız ya şamaktadır, 9 hasta eksitus olmuştur. 6 hastada hastalıks ız
yaşam olmam ış, 8 hastada ise ortalama hastalı ks ız ya şam süresi 26 ay olmuştur. Ortalama yaşam süresi 19.7
aydır (3-55 ay). Eğer hasta uygun şartlarda ise parsiyel kranial radyoterapi ile en uzun hastalıks ız ve toplam
sağ kalım süreleri elde edilmektedir (Hastalıks ız sürvi ortalama 38.5 ay, toplam sağ kalım süresi ortalama 41
aydır).
Anahtar kelimeler: Oligodendroglioma, radyoterapi, cerrahi
Düşünen Adam; 2001, 14(1): 57-60

SUMMARY

PURPOSE: Oligodendrogliomas is of 1-5 % of primary intracranial tumors in adults. Adjuvant radiotherapy is
suggested following maximal surgical resection. This study retrospectively evaluates the oligodendroglioma
cases who applied to our clinic in 10 years.
PATIENTS and METHOD: 615 cases with intracranial tumors applied to our clinic between 1985-1999. 14 patients had oligodendrogliomas (2.27 %). 6 were female and 8 were male (FemalelMale: 3/4). The most common
age range was 40-50 (14-72 ages). In all patients the tumor had supratentorial localization. 4 patients were at
stage 2a, 7 at stage 2b, 3 at stage 4. The most frequent surgery was subtotal resection (7 patients- 50 %). 12 patients had total cranial, 2 had partial cranial radiotherapy.
RESULTS: 5 of our patients currently survive disease-free, 9 are excitus, 6 had no disease-free survival, and 8
had an average disease free survival of 26 months. The mean survival is 19.7 months (3-55 months). 1f the patient's condition is appropriate, partial cranial radiotherapy yields the longest disease-free and total survival
times (The mean disease-free survival is 38.5 months and the total survival is 41 months).
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* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi 1. Nöro şirürji Klinigi
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GİRİŞ

Tablo 1. Hastalarm yaş ve cinse göre dağılımı.

Oligodendrogliomalar, yeti şkinlerde primer intrakranial tümörlerin % 1-5'ini olu şturur ( 1 ). Çocuklarda % 10 görülür (2) . 3.-5. dekatlarda s ıktın Hastalann çoğunda uzun yıllardır süren fokal veya jeneralize nöbet ve baş ağnsı mevcuttur.

Yaş grupları

Çoğu supratentorial ve en s ıklıkla frontal korteks
yerleşimlidir. Serebral hemisferde süperfisial yerleşim göstererek beyin yüzeyinden d ışarı doğru kabartı gösterebilmektedir. Duraya yap ışık olabilmekte
ve bu nedenle de menengiom ile kan şabilmektedir.
Mukoid kistler ve nekroz mevuttur (3) . Spontan kapamaya eğilim vardır ki, bu da klinik tablonun h ızla
bozulmasına neden olabilir. Bu tümörlerin % 50'sinden fazlas ında damar yoluyla ilişkili kalsifıkasyonlar
görülür (1-3) .
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Yaygın meningeal ve ventriküler metastazlar gelişebilir. Lateral ventrikül ve 3. ventrikül içinde de
gelişebilir, prognozlar ı daha kötüdür. Mikst gliomların bir komponentini te şkil edebilen bu tümörlerde
5 yıllık yaşam % 50 civarlanndadır (4) .
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Grafik 1. KPS'e göre hastalar ın dağılımı.

Rekürrent oligodendrogliomalar s ıklıkla high grade
astrositoma'ya ilerleme gösterir. Maksimal cerrahi rezeksiyon arkasından adjuvan radyoterapi önerilir (4-7) .

Oligodendrogliomalar; PCV (Prokarbezine, CCNU,
Vinkristin) kemoterapisine sensitiflik göstermi şlerdir (8) .
GEREÇ ve YÖNTEM

Kliniğimize 1985-1998 yıllan arasında 615 intrakranial tümörü olan yaka başvurmuştur. Bunlardan
sadece 14'ü oligodendroglioma tan ılıdır (% 2.27).
Kadın hasta say ısı 6, erkek hasta say ısı 8'dir. Kadın/
erkek: 3/4. En s ık görülen yaş grubu 41-50 yaştır
(14-72 yaş). Hastalann yaş, cins ve Karnofsky Performans Statüsü'ne göre da ğılımı Tablo 1 ve Grafik
l'de görülmektedir.

Hastaların % 50'si Evre IIB idi (Grafik 2). En s ık uygulanan cerrahi şekli; subtotal rezeksiyon olmu ştur
(7 hasta % 50). Total rezeksiyon 4 hastaya, lobektomi 1 hastaya uygulanırken; 2 hastaya cerrahi operasyon uygulanmam ıştır (Grafik 3).

Hastalann tümünde tümör, supratentorial yerle şimliydi. Frontal lob: 5, Parietal lob: 4, Perietooksipital
loblar: 3, Temporal lob: 1, Temorofrontoparietal: 1
hastada yerleşim yeridir. 2 hastada bifrontal+korpus
kallosum (butterfly tutulum) mevcuttu.

Tüm hastalara radyoterapi uygulanm ış, 2 hastaya
progresyon ve metastaz nedeniyle kemoterapi eklenmiştir. 12 hasta postoperatif, 2 hasta primer ışınlanmıştır. Total kranium 30 Gy/10 fraksiyonda KPS
düşük olan 3 hasta palyatif ışınlanmıştır. Total kra-

58

Oligogendroglionıalarda Cerrahi ve Radyoterapi

Çalış, Dalkılıç Çalış , Taşkın, İncekara

Tablo 4. Cerrahi şekline göre hastal ıksız ve toplam sağ
kalım süreleri.
Cerrahi

Hastahksız (DFS)
Ay

Toplam (OS)
Ay

(4 hasta) 25
(3 hasta) 29
O
(1 hasta) 10

19
27
5
16

Subtotal
Total
Lobektomi
Cerrahi (-)

Tablo 5. RT'e göre hastahksız ve toplam sağ kalım süreleri.
Radyoterapi dozu

Grafik 3. Cerrahi girişim durumu.

Tablo 2. Yaşa göre hastahksız ve toplam sağ kalım süreleri.
Hasta sayısı Hastalıksız (DFS) Toplam (OS)
Ay
Ay

18 yaş altı
18-45
68 yaş üstü

2
10
2

39
13
0

40
19
3

Total kranium 30 Gy

2.3

6.3

Total kranium 46 Gy

25.5

27.5

Total kranium 50 Gy

11

17.8

Total kranium 46 Gy +
10 Gy boost

13

14

Total kranium 50 Gy +
10 Gy boost

8

17

Parsiyel kranial 50 Gy

38.5

41

a
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Hastahksız (DFS) Toplam (OS)
Ay
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Yerleşim Yeri
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Tablo 3. Tümör yerle şimine göre hastalıksız ve toplam
sağ kalım süreleri.
Hastalıksız (DFS)
Ay

Toplam (OS)
Ay

14
28
0
10
0
0

20
28
12
17
8
3

nium+boost toplam 46-60 Gy/23-30 fraksiyon: 9
hasta. Parsiyel kranium 50 Gy/25 fraksiyon: 2 hasta.

tümör yerleşimine göre hastal ıksız ve toplam sağ
kalım süreleri Tablo 3'de, cerrahi şekline göre hastalıksız ve toplam sağ kalım süreleri Tablo 4'de, RT
uygulama şekline ve dozlanna göre hastal ıksız ve
toplam sağ kalım süreleri Tablo 5'te görülmektedir.

Parietal lobta tümörü olan hastalar daha uzun süre
yaşamıştır. Bifrontal ve üç lob tutulumu olanlar 1
yıldan az yaşamışlardır. 18 yaştan küçük olan olgularda yaşam süresi daha uzundur.
TARTIŞMA

Halen hastalanmızdan 5'i hastalıksız yaşamaktadır,
9 hasta eksitus olmu ştur. 1 hastada radyoterapi sonrası nüks gelişmiştir (% 6.6). 1 hastada akci ğere metastaz olmuştur. Ortalama ya şam süresi 19.7 aydır
(3-55 ay). Kadınlann ortalama ya şam süresi 23 ay,
erkeklerin 17 aydır. 6 hastada hastal ıksız yaşam olmamış, 8 hastada ise ortalama hastalıksı z yaşam süresi 26 ay olmu ştur. Kemoterapi uygulanan hastalardan 1 tanesi 5 ay, di ğeri 10 ay yaşamıştır. 18 yaş
altındaki hastalar halen yaşamaktadır. Yaşa göre
hastalıksız ve toplam sağ kalım süreleri Tablo 2'de,

Oligodendrogliomalann seyrek görülmesi nedeniyle
yaka sayısı düşüktür ve istatistiki de ğerlendirme yapmak güçtür. Radyoterapinin; total veya parsiyel uygulanışı, doz her hastanın ayrı ayrı değerlendirilmesi
sonucu karar verilerek seçilmi ştir. Palyatif ve adjuvan radyoterapi aras ında anlamlı farklılık olmasına
rağmen, adjuvan terapide dozlar arasmda anlaml ı
farklılık yoktur. Eğer hasta uygun şartlarda ise total
ve totale yakın rezeksiyon ve parsiyel kranial radyoterapi ile en uzun hastalıksız ve toplam sağ kalım
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süreleri elde edilmi ştir.
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