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Çocukluk çağı kanserleri 

• 1975-2002: çocukluk çağı kanser   

   mortalitesinde > % 50 azalma   

                   Smith MA 2010 

 

• Kanserin ve tedavisinin yan etkileri uzun 

süre sonra ortaya çıkabilir / devam edebilir; 

çocuk ve genç kanser hastaları uzun süreli 

yakın izlem gerektirir…   



Beyin tümörleri 

• Çocukluk çağının en sık görülen solid tümörü primer beyin 
tümörleridir.  

 

• Beyin tümörlerinin prognoz ve tedavisini etkileyen 
faktörler: 
– Histolojik tip 

– Tümör yerleşimi 

– Yayılım miktarı 

 

• Beyin tümörü tanı ve sınıflandırmasında 
immunohistokimyasal analiz, sitogenetik ve moleküler 
genetik bulgular, mitotik aktivite ölçümü giderek artan 
oranda kullanılmaaktadır.  



Beyin tümörleri 

• Yerleşime göre sınıflandırma  

 

– İnfratentoryal 

– Supratentoryal 

– Parasellar 



İnfratentoryal (posterior fossa) 

tümörleri  

• Serebellar astrositom  

• Medulloblastom  

• Ependimom  

• Beyin sapı gliomu  

• Atipik teratoid/rhabdoid tümör 

• Koroid pleksus tümörü (papilloma ve karsinom) 

• 4. ventrikülün rozet-oluşturan glioneuronal tümörü 

 



Supratentoryel tümörler 

• Düşük dereceli serebral hemisferik astrositom  

• Yüksek dereceli / malign astrositom  

• Mikst gliom (düşük veya yüksek dereceli) 

• Oligodendrogliom 

• Primitif nöroekdodermal tümör (PNET) (serebral 
neuroblastom, pineoblastom ve ependimoblastom) 

• Atipik teratoid/rabdoid tümör 

• Ependimom 

• Meninjiom 

• Koroid pleksus tümörü  

• Pineal bölge tümörleri  

• Nöronal ve mikst nöronal glial tümörler  

• Ekstranöral malignitelerin beyin metastazları  



Parasellar tümörler 

• Kranyofarenjiom 

• Diensefalik astrositom  

• Germ hücre tümörleri  

 



Pediatrik vs erişkin 



Pediatrik yaş grubu içinde  

yaşa göre beyin tm histolojik tipleri 



Pediatrik çağda SSS tümörlü 

hastaların tedavisi  
• SSS tümörlü çocukların tedavisi zordur. 

 

• Optimal sonuç için ekip çalışması gerekir: 

 
– Beyin cerrahı 

– Nöropatolog 

– Radyasyon onkologu 

– Pediatrik onkolog 

– Nörolog 

– Fizyoterapist  

– Nöroradyolog  

– Pediatrik endokrinolog 

– Çocuk psikiatristi  



Pediatrik beyin tümörlerinin 

tedavisinde güçlükler 
• 5-y GSK % 70 olsa da tümör tipi ve evresine bağlı olarak 

GSK oranları değişmektedir.  

 

• Tümörün kendisine ve tedavilere bağlı uzun dönem 
sekellere sık rastlanır (özellikle < 3 yaşta)  
– Büyüme ve gelişme bozukluğu 

– Nörolojik yan etkiler 

– Endokrinolojik yan etkiler 

– Psikolojik sorunlar 

– İkincil tümörler 

 

 Özellikle < 3 yaşta IQ üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 
RT’nin bu yaş grubunda ertelenmesini sağlamak amacıyla KT 
verilmektedir.  



Pediatrik SSS tümörlerinin 

histolojiye göre gruplandırılması  

• Astrositom 

• Beyin sapı gliomu 

• SSS embriyonal tümörleri 

• SSS germ hücreli tümörleri 

• Kranyofarinjiom 

• Ependimom 

• Koroid pleksus tümörü 



Astrositik ve diğer glial tümörlerin histolojik dereceleri  



Astrositomlar 

• Serebellumda yerleşimli astrositomların > % 80’i derece I pilositik ve 
sıklıkla kistik; diğerlerinin çoğunluğu derece II astrositomdur. 
Serebellumda malign astrositom nadirdir.   

 

• Beyin sapı yerleşimli astrositomlar yüksek veya düşük dereceli 
olabilir.  
– Ponsu tutmayanlar genellikle düşük dereceli 

– Ponsu tutup ekzofitik olmayanlar ise çoğunlukla yüksek dereceli 

 (difüz intrinsik pons gliomu)  

 

• Nörofibromatozis Tip 1 (NF1) → % 20’sinde görme yollarında düşük 
dereceli astrositom (çoğunlukla pilositik (derece I))  

 

• NF1’de taramada saptanan rastlantısal tümörlerde tedavi gerekmez. 
Semptoma yol açarsa ya da radyolojik progresyon varsa tedavi 
edilir.  



Astrositomlar 
Gliomatozis serebri 

• Gliomatosis serebri serebral hemisferleri yaygın tutan 

difüz bir gliomdur.  

 

• Sıklıkla beyin sapı, serebellum ve spinal korda da uzanır.  

 

• Neoplastik hücreler astrosit ve oligodendroglia 

 

• GS tedaviye başlangıçta yanıt verebilir ancak prognoz 

kötüdür. 



Düşük dereceli gliomlar 

• Prognozu genelde olumludur.  

 

• Olumsuz prognostik özellikler: 

 
– Küçük yaş 

– Fibriller histoloji 

– Tam rezeksiyon yapılamamış olması  

– MIB-1 labeling index yüksekliği 

 (hücresel proliferasyonu yansıtır)  



Yüksek dereceli gliomlar 

• Genellikle yerel invazyon gösterir.  

 

• Supratentoryel olma eğilimindedir.  

 

• Subaraknoid boşluğa yayılım yapabilir.     

 

• Olumsuz prognostik özellikler: 
– p53 aşırı ekspresyonu  

– MIB-1 labeling index yüksekliği  

– Küçük yaş 

– Glioblastoma multiforme 

– Tam rezeksiyon yapılamamış olması  

 



Düşük dereceli gliomların tedavisi 

• Optik traktusu tutan DDG’da tedavide amaçlar: 
– Sağkalımı arttırmak 

– Görme işlevini sürdürmek 

 

• Olumlu prognostik özellikler: 
– İzole optik sinir tutulumu 

– NF1 varlığı (özellikle taramada rastlantısal bulunan 
asemptomatik hasta) 

 

 NF1’de progresyon yoksa izlenir (spontan regresyon) 

 NF1’de RT’ye bağlı ikincil tm ve vasküler değişikliklere bağlı geç 
yan etkiler daha fazla…   



Düşük dereceli gliomların tedavisi 

• Cerrahi rezeksiyon birincil tedavidir; tm yerleşimi belirleyicidir.    

 

• Cerrahi sonrası 48 saat içinde MRG 

 

• Tam rezeke tmlerde adjuvan RT gereksiz 

 

• Tam rezeke tmlerde ilk 3-6 ay sonrası MRG  

 

• Sonrasında değişen sıklıkta MRG ile izlem  

 

• Kısmi rezeksiyonda, özellikle tm büyüme hızı yavaş ise, izlem 
önerilebilir.  

 

• Kısmi rezeksiyon yapılan hastaların % 50’sinde 5-8 yıl süreyle progr(-).  



Düşük dereceli gliomların tedavisi 

• RT progresyon gelişene dek ertelenir.  

       Fisher BJ 2001  

 

• Özellikle < 3 yaş çocuklarda KT ile RT 

daha da ertelenebilir.  

       Gnekow AK 2004 



Düşük dereceli gliomlarda RT 

• RT’nin gerektiği DDG’da; 

– 3D konformal RT 

– Stereotaktik RT 

  

etkin ve RT’ye bağlı akut ve geç yan etkileri ↓ 

 

• PostRT ilk 1 yılda RT’ye bağlı değişiklikler ile 

progr ayırdedilmeli  

   Marcus KJ 2005, Combs SE 2005, Merchant TE 2009 



Düşük dereceli gliomlarda 3D KRT 

Hedef volüm ve doz 

• GTV: MRG’de T1 sekansta izlenen kitle 

 

• CTV: GTV + 5-10 mm 

 

• PTV: CTV + 3-5 mm  

 

• > 5 yaş: 45-54 Gy 

 

• < 5 yaş: 45-50.4 Gy 





A total of 81 patients….low-derece gliomas only. …median age was 9 years (range, 
2-26 years). …SRT was delivered using a dedicated 6-MV linac. Immobilization was 
accomplished with a removable head-frame. CT and MRI fusion was used for 
treatment planning. The target volume generally included the preoperative tm plus a 
2-mm margin for the PTV. The median collimator size was 47.25 mm (range, 30-60 
mm). 3-9 arcs were used to deliver a mean total dose of 52.2 Gy in 1.8-Gy daily fxs. 
RESULTS: …median follow-up of 6.9 years, the PFS rate was 82.5% at 5 years and 
65% at 8 years. The OS was 97.8% at 5 years and 82% at 8 years. Six patients had 
local progression (within the primary tm bed) . ….Six patients died, 3 of 
dissemination, 2 of progression to higher derece tumors, and 1of a secondary 
radiation-induced tm  
CONCLUSION: SRT provides excellent local control for children with small, 
localized low-derece glial tumors. Marginal failures have not been observed, 
supporting the use of limited margins to minimize late sequelae using stereotactic 
immobilization and planning techniques. 



Yüksek dereceli gliomların tedavisi 

• Tedavide cerrahi, RT ve KT uygulanır.  

 

• YDG’da prognoz çocukluk çağında erişkinlere 

göre daha olumlu olabilir.   

 

• Tam rezeksiyonda sağkalım daha yüksektir.   



Yüksek dereceli gliomlarda 3D KRT 

Hedef volüm ve doz 

• GTV: Tm yatağı ve MRG’de T1 sekansta izlenen kalıntı 

 

• CTV1: GTV + 20 mm / MRG’de T2 sekansta ödem 

 

• CTV2: GTV + 10 mm 

 

• PTV:  CTV + 3-5 mm  

 

• CTV1: 45-50 Gy 

 

• CTV2: 10-15 Gy 

 

• Tm yatağına RT dozu > 54 Gy olmalıdır.     



Yüksek dereceli gliomlarda KT 

• Çoklu ajan KT ile eşzamanlı RT → adjuvan KT  

 5-y OSK % 13; tam rezeksiyon yapılanlarda ise % 48 

       Wolff JE 2010  

 

• Supratentoryel YDG’da RT ile eşzamanlı KT’de TMZ 
nitrozüre-tabanlı rejimle benzer etkinlikte. Metillenmiş 
MGMT promoter (+) olanlarda GSK ↑ 

       Cohen KJ 2011 

 

• < 3 yaşta KT ile RT geciktrilebilir, azaltılabilir, seçilmiş 
olgularda hiç yapılmayabilir.  

        Dufour C 2006 



Beyin sapı gliomları 

• Yerleşim, radyolojik görünüm ve histolojik tipe 
göre sınıflandırılırlar.  

 

• Pons, orta beyin, tektum, servikomeduller 
bileşkede medullanın arkasında ya da beyin 
ssapında multipl yerleşimlerde görülebilir.  

 

• Tm serebellar pedinküllere, serebelluma, 
servikal spinal korda ve/veya talamusa 
uzanabilir.  



Beyin sapı gliomları 

• % 80’i pons yerleşimli difüz, fibriler astrositomdur 

(difüz intrinsik pons gliomları [DIPG]); prognozu↓ 

 

• Fokal pilositik astrositom ise tektumda, fokal 

olarak ponsta, servikomeduller bileşkede olup 

ekzofitik yapıdadır; prognoz daha ↑.  



DIPG’da tedavi  

• Konvansiyonel tedavi RT 

 

• RT’nin geçici yararı olsa da hastaların  

 > %90’ı tanıdan itibaren ilk 18 ayda 

kaybedilir. 

 



DIPG’da 3D KRT 

Hedef volüm ve doz 

• GTV: MRG’de T2 sekans 

 

• CTV: GTV + 15-20 mm 

 

• PTV: CTV + 3-5 mm 

 

• Doz: 54 Gy 



3D CRT 

conformal 

radiotherapy 

Brainstem 

glioma 

Dose to the pituitary gland: 25 Gy (high-risk of GH deficiency) 



Brainstem 

glioma 

IMRT 

Dose to the pituitary gland: 15 Gy (low-risk of GH deficiency) 



DIPG’de RT 

Hiper ve hipofraksiyonasyon 

• Hiperfx RT ile 78 Gy’e dek toplam doz 

 

• Hiperfx RT tek başına veya eşzamanlı KT 
ile yanıt süresi ve GSK’da artış (-)  

 

• Hipofraksiyone RT ile de GSK’da artış (-) 

 

     POG 9239, Negretti L 2011 



DIPG’de RT 

Radyoduyarlılaştırıcılar 

• Terapötik oranı arttırmak amacıyla RT ile 

eşzamanlı kullanılan çeşitli KT ajanları 

GSK’ı etkilememiştir.     

 

  Freeman CR 2000, Broniscer A 2000, Doz F 2002 (SFOP) 

 

 



DIPG’de sistemik tedavi 

• DIPG’de neoadjuvan, eşzamanlı veya 
adjuvan  KT ve immünoterapinin yararı 
kanıtlanmamıştır.   

     Jennings MT 2002 (CCG-9941)  

    Corones DN 2008 (COG)  

     Cohen KJ 2011 (ACNS0126)  

     Warren K 2012  

 

• Ancak infantta DIPG’de RT’yi geciktirmek için 
KT öncelikli 



Fokal düşük dereceli beyin sapı 

gliomlarının tedavisi 

• Genelde maksimal cerrahi denenmelidir.  

 

• Rezidüel tm(+) ise; 

 Postop RT (3D konformal) + KT  

 

 



Fokal DD beyin sapı gliomlarında 3D KRT 

Hedef volüm ve doz 

• GTV: MRG’de T2 sekans 

 

• CTV: GTV + 15-20 mm 

 

• PTV: CTV + 3-5 mm 

 

• Doz: 54 Gy  

 





Fokal düşük dereceli beyin sapı 

gliomlarının tedavisi 

• Küçük tektal lezyon, hidrosefali dışında 

nörolojik defisit (-)  

     ↓ 

 Yalnızca BOS diversiyonu ve  

radyolojik izlem (progresyona dek)  



NF1’de beyin sapı gliomlarının 

tedavisi 

• NF1’de prognoz olumlu, seyir yavaş;  

yıllarca herhangi bir tedavi gerekmeyebilir. 

        

      Molloy PT 1995 



SSS embriyonal tümörleri  

2007 WHO sınıflandırması  

   

• Medulloblastoma 

• SSS primitif nöroekdodermal tümörleri 
(PNET) 

• Medulloepitelyoma 

• Ependimoblastoma 

• Atipik teratoid/rabdoid tm 



Olgu 1 

• 3 yaş erkek hasta 

 

• Yakınma: başağrısı, bulantı, dengesizlik 



Beyin ve spinal MRG 

(Temmuz 2011) 
• 4. ventrikül içerisinde kistik ve solid komponenti bulunan yaklaşık 

3,5x3,5 cm boyutlarında, diffüzyon ağırlıklı görüntülerde solid 
kısmında diffüzyon kısıtlanması gösteren post kontrast serilerde 
solid kısmı yoğun ve homojen kontrastlanan kitlesel lezyon 

 

• Bilateral internal akustik kanal düzeylerinde, pontomezensefalik 
bileşkede, pontoserebellar pedinkülde, serebellumda tentoriuma 
yakın kesimlerde nodüler kontrastlanan alanlar intrakranyal seeding 
ile uyumlu   

 

• Kitle basısına bağlı ventriküler sistemde dilatasyon 

 

• Kitle görünüm özellikleri itibari ile öncelikle medülloblastom ile 
uyumlu 

 

• Spinal düzeyde leptomeningeal kontrastlanma (-) 



Beyin MRG 

 (Temmuz 2011) 



Cerrahi 

(Temmuz 2011) 

• Patoloji: 

 

 Medulloblastom klasik tür 

 

• BOS sitolojisi: 

 

 Malign hücre (-) 



Evreleme tetkikleri ? 

 1) Kemik sintigrafisi ve Kİ Bx 

 

 2) Yalnızca Kİ Bx 

 

 3) Torakoabdominal BT ve Kİ Bx 

 

 4) Torakoabdominal BT ve kemik 
 sintigrafisi 



Evreleme tetkikleri 

• Kemik sintigrafisi: Olağan 

 

• Kİ Bx: Tutulum (-) 



M evresi ? 

 1) M0 

 

 2) M1 

 

 3) M2 

 

 4) M4 



Kontrastsız Beyin BT 

(Postop 1. gün) 

• Postop değişiklikler 

 

• Tüm ventriküllerde kanamaya ait alanlar 



preop                  postop 1. gün 



Kontrastlı Beyin BT 

(postop 3.5 hafta sonra) 

• Posterior fossada 4.ventrikül anterior kesimde nodüler 
hiperdens görünüm; kontrastlanma (+) 

 

• Mezensefalonda interpedinküler düzeyde metastatik 
lezyonda kontrastlanma (+) 

 

• Posterior fossada kemik yapıda ve yumuşak dokuda 
postop değişiklikler 

 

• Supratentorial bölgede komunikan hidrosefali ile uyumlu 
görünüm; şant kateteri mevcut. Önceki incelemeye göre 
hidrosefali bulgularında azalma 



Hangi risk grubu ? 

 1) Orta risk 

 

 2) Yüksek risk 

 

 



3 yaş yüksek risk grubundaki hastada    

tedavi yaklaşımı ?  

 1) Yalnızca KSI  

 

 2) Yalnızca KT ile RT’yi geciktirme;  

  5 yaştan sonra KSI  

 

 3) KSI  ve KT  

 

  



Prognostik açıdan optimal adj RT 

zamanlaması ? 

Operasyon sonrası… 

 1) İlk 2 hafta içinde 

 

 2) İlk 4 hafta içinde  

 

 3) İlk 8 hafta içinde  

 

 4) İlk 3 ay içinde 



KT de verilecek yüksek risk grubunda 

M2 hastalıkta KSI dozu ? 

 1) 18 Gy 

 

 2) 23.4 Gy 

 

 3) 36 – 39.6 Gy 

 

 4) 45 Gy 



• Adjuvan RT 

(31.8.2011-13.10.2011) 

• Adjuvan RT sırasında eşzamanlı VCR 

– KSI: 36 Gy 

– 1. boost: intrakranyal yayılım bölgesi + pr tm:  45 Gy 

– 2. boost: intrakranyal yayılım bölgesi + pr tm:  50.4 Gy 

– 3. boost: pr tm bölgesi: 54 Gy  

 

• Adjuvan RT bitiminde adjuvan KT  

    (Ağustos 2012’de tamamlandı.) 







Beyin ve spinal MRG 

(postop 4. ay, postRT 6. hf) 

• Posterior fossada önceki incelemede tanımlanan leptomeningeal ve 
4. ventrikül düzeyindeki nodüler lezyonların boyutları küçülmüş 
görünümde 

 

• Mezensefalon düzeyinde interpedinküler sisterndeki lezyonda da 
küçülme; postkontrast serilerde bu alanlardaki kontrastlanan 
değişiklikler dışında belirgin farklılık (-) 

 

• Lateral ventriküllerde hidrosefali miktarında azalma;sağ lateral 
ventrikül içerisinde kateter (+) 

 

• Posterior fossada postoperatif değişiklikler  

 

• Spinal bölgede metastatik nodüler görünüm (-) 



            preop                 postop 4. ay, postRT 6. hf 



             preop                postop 4. ay, postRT 6. hf 



Beyin ve spinal MRG 

(postRT 7. ay) 

• İnfra ve supratentorial serebral kalın dural 
boyanma  

 

• Konus düzeyinde leptomeningeal boyanma ve 
S1-S2 düzeyinde BOS' ta sinyal artımı ile birlikte 
nodüler görünümler  

 

• Önceki inceleme ile karşılaştırıldığında 
leptomeningeal kontrastlanmalarda serebral 
bölgede azalma ancak dural kesimde ise artış 



preop                      postRT 7. ay 





Beyin ve spinal MRG 

(postRT 10. ay) 

• İntrakranyal nüks ya da rezidü kitlesel lezyon (-)  

 

• Normal spinal MRG bulguları  



Beyin ve spinal MRG 

(postRT 10. ay) 



Son durum  

  

 

• Tanıdan itibaren 21. 

ayda klinik ve radyolojik 

hastalıksız izlemde  



Medulloblastom 

• Olumsuz prognostik 

özellikler: 

 

– Yaygın hastalık 

– < 3 yaş 

– Kısmi rezeksiyon 

 Postop RT’ye eklenen 

KT ile  

 kısmi rezeksiyonun 

prognostik önemi ↓  



Medulloblastom 
• Biyolojik prognostik faktörler: 

 
– Anaplazi / büyük hücreli varyant 

– DNA ploidi 

– 17p kromozom kaybı 

– 1q kromozom varlığı 

– 8q kromozom varlığı  

– MYC ekspresyonu ve amplifikasyonu 

– p53 mutasyonu  

– Erb B2 reseptör ekspresyonu 

– Survivin ekspresyonu 

– EEF1D ekspresyonu  

– RPL 30 ekspresyonu 

– RPS 20 ekspresyonu  

– OTX2 aşırı ekspresyon ve amplifikasyonu 



Medulloblastom 

• Genetik profil, yolak, klinikopatolojik özellik 

yönünden farklı 4 alttipi vardır: 

 

– 1. ve 2. alttipte 5-y PSK % 80 

– 3. ve 4. alttipte 5-y PSK % 32-63 



Medulloblastom 

• Tanıda BOS yoluyla yayılım % 10-30 

 

– Diğer intrakranyal bölgeler 

– Spinal kord  



Medulloblastom 

Evreleme tetkikleri  
• Kranyospinal MRG (Gadolinyumlu) 

  

 Spinal yayılım değerlendirmesi için, 
– Artefaktlara engel olmak için en uygun zaman preop 

– Postop değerlendirme op sonrası en az 10 gün sonra  

  

 Postop rezidü belirlenmesi için, 
– Postop ilk 48 saat içinde beyin MRG (Gadolinyumlu) 

 

• BOS sitolojisi 
– Postop ilk 7-10 günde BOS (+)liği ?? 

– Cerrahi sırasında sisternal sıvı (+)liği ?? 

– Postop 2-3. haftada BOS (+)liği olumsuz  

  



Medulloblastom 

Evreleme tetkikleri 

• Kemik sintigrafisi ve Kİ Bx  

 

– İnfant 

– Yaygın intrakranyal hastalık 

– İntraspinal hastalık    

– Kemik ve Kİ tutulumunu düşündüren 

semptom 



Medulloblastomda evreleme  



Medulloblastom 

Risk Grupları 
• Radyolojik değerlendirme, BOS sitolojisi, postop beyin 

MRG, hasta yaşı ve cerrahın perop gözlemi ışığında  

 2 risk grubu vardır: 

 

– Orta risk:  

 Tam ya da tama yakın rezeksiyon (<1.5 cm rezidü) ve 
met (-) olan > 3 yaş çocuklar  

 5-yıllık PSK % 80 

 

– Yüksek risk: 

 < 3 yaş veya met (+) ve/veya kısmi rezeksiyon  

 (>1.5 cm rezidü) 

 5-yıllık PSK % 70 

 



Medulloblastomda tedavi 

• Cerrahi başlangıç tedavisidir.   

 

• Cerrahinin amaçları:  
– Tanısal 

– Tümörü olabildiğince rezeke edebilmek 

 

• Tam rezeksiyon şansı daha yüksek histolojik 
tipler: 
– Dezmoplastik mdbl 

– Aşırı nodüler mdbl (MBEN) 



Medulloblastom 

Postop serebellar mutizm sendromu 

• CCG çalışmalarında orta ve yüksek risk 

grubunda postop serebellar mutizm 

sendromu sıklığı % 25… 

 

• Bu sendromda tedavi sonrası nörolojik ve 

nörokognitif sekeller oluşabilir.   





Cerrahi sonrası posterior fossa sendromu 

Wolfe C 2007 



Medulloblastomda RT 

• Tüm risk gruplarında adjuvan KSI standart 

  

• Cerrahi sonrası KSI, KT ile eşzamanlı 

veya eşzamanlı olmaksızın verilir.    



Packer R 1994 

Five-year actuarial progression-free survival for patients who received reduced-dose 

radiotherapy was similar to that for patients receiving conventional-dose radiotherapy. 

Patients with metastatic disease at the time of diagnosis had a 5-year progression-

free survival rate of 67% +/- 15%, as compared to 90% +/- 6% for those patients with 

localized disease at the time of diagnosis (p = 0.037).     

 



Medulloblastomda preRT KT 
 Med Pediatr Oncol. 1995 Sep;25(3):166-78. 

 Prospective randomised trial of CHT given before RT in childhood 
medulloblastoma. International Society of Paediatric Oncology 
(SIOP) and the (German) Society of Paediatric Oncology (GPO): 
SIOP II. 

 Bailey CC, et al.  

 In a multicentre randomised clinical trial 364 children with biopsy proven 
medulloblastoma were randomly assigned to receive or not pre-RT CHT. 
….All children were prescribed 55 Gy to the tumour bearing area. "Low 
risk" children could be randomised to "standard" RT 35 Gy to the 
craniospinal axis or "reduced" dose 25 Gy to the craniospinal axis. CHT 
consisted of vincristine, procarbazine, and methotrexate given in a 6-
week module before RT, and for "high risk" children, vincristine and 
CCNU given after RT. No benefit for the receipt of pre-RT CHT could be 
demonstrated for any group. In addition, a negative interaction was 
observed between the receipt of the CHT and reduced dose RT with a 
particularly poor outcome being observed in this group of children. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7623725?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bailey%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7623725


Medulloblastomda preRT KT 
 Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000 Jan 15;46(2):269-79. 

 Postoperative neoadjuvant CHT before RT as compared to immediate RT 
followed by maintenance CHT in the treatment of medulloblastoma in 
childhood: results of the German prospective randomized trial HIT '91. 

 Kortmann RD, et al. 

 METHOD: ….137 patients randomized. Seventy-two patients were allocated 
to receive neoadjuvant CHT before RT (arm I, investigational). CHT 
consisted of ifos, etoposide, IV high-dose MTX, cisplatin, and cytarabine 
given in 2 cycles. In arm II (standard arm), 65 patients were assigned to 
receive immediate postoperative RT, with concomitant vincristine followed 
by 8 cycles of maintenance CHT consisting of cisplatin, CCNU, and vcr 
("Philadelphia protocol"). All patients received RT to the craniospinal axis 
(35.2 Gy total dose, 1.6 Gy fractionated dose / 5 times per week followed by 
a boost to PF with 20 Gy, 2.0 Gy fractionated dose). 

 CONCLUSIONS: Maintenance CHT would seem to be more effective in low-
risk medulloblastoma, especially in patients older than 6 years of age. 
Neoadjuvant CHT was accompanied by increased myelotoxicity of the 
subsequent RT, causing a higher rate of interruptions and an extended 
overall treatment time. Delayed and/or protracted RT may therefore have a 
negative impact on outcome. …. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10661332?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kortmann%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10661332


Medulloblastomda  

RT zamanlaması 

• KSI postop 4 hafta içinde başlatılırsa GSK ↑ 

 

• KSI 50 gün içinde bitirilirse OSK ↑   



 Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004 Mar 15;58(4):1184-93. 

 Impact of RT parameters on outcome in the International Society of Paediatric 
Oncology/United Kingdom Children's Cancer Study Group PNET-3 study of preRT 
CHT for M0-M1 medulloblastoma. 

 Taylor RE, et al.  
 

 PURPOSE: To analyze the impact of radiotherapy (RT) parameters on outcome in a 
randomized study of pre-RT CHT for M0-M1 medulloblastoma. 

 METHODS : Patients were randomized to RT alone or RT preceded by CHT…RT 
consisted of CSI, 35 Gy in 21 fxs, followed by PF boost of 20 Gy in 12 fxs. The 
accuracy of cribriform fossa, skull base, and PF field placement was assessed. 

 RESULTS: … 179 were eligible for analysis. At a median follow-up of 5.4 years, the 3- 
and 5-y OS rate was 79.5% and 70.7%, respectively. The 3- and 5-y EFS rate was 
71.6% and 67.0%, respectively. EFS was significantly better for the CHT plus RT group 
(3-y EFS rate 78.5% vs. 64.8%, p=0.0366). OS and EFS were significantly better for 
patients completing RT within 50 days compared with those taking >50 days to 
complete RT (3-y OS rate 84.1% vs. 70.9%, p=0.0356, 3-y EFS rate 78.5% vs. 53.7%, 
p=0.0092).  

  

 Multivariate analysis identified the use of CHT (p = 0.0248) and RT duration (p=0.0100) 
as predictive of better EFS…  

  

 Planning films were reviewed…44.3% had > 1 deviations. PF recurrence occurred in 
11 (34.4%) of 32 with a PF targeting deviation compared with 13 (16.3%) of 80 without 
(p=0.043). .. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001263?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15001263
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15001263
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15001263


Medulloblastomda KT 

• Prospektif randomize çalışmalara göre RT sırası 
ve sonrasında verilen adjuvan KT hem orta risk 
hem de yüksek risk grubunda GSK’ı ↑ 

     

• Mdbl KT’ye duyarlı olmakla birlikte, GSK 
yönünden preRT KT postRT KT’den daha üstün 
değildir. Bazı prospektif çalışmalarda preRT KT 
GSK’ı düşürebilmektedir.  

      Bailey CC 1995 (SIOP II)
     Kortman RD 2000 (HIT 91)
     Taylor RE 2004 (PNET-3)  



Medulloblastomda RT yan etkileri 

• Beyin gelişiminin olumsuz etkilenmesi 

• Büyüme üzerine olumsuz etkiler 

• Nörolojik / bilişsel gelişme bozukluğu 

• Hormon eksikliği   

 

***Bu etkiler 3 yaş altında daha belirgindir.   









Medulloblastomda RT’yi erteleme 

• Yaygın hastalığı olmayan < 3 yaş 

çocukların % 20-40’ında KT sayesinde  

RT’yi ertelemek ya da bazen tamamen 

devreden çıkarmak mümkün olmaktadır.  

 

       Geyer JR 2005  



Orta risk medulloblastomda RT 

• KSI 36 Gy 

• PF 54-55 Gy 

 

• M0 hastalıkta 

 tek başına RT ile 5-y OSK % 50-65   

      Packer RJ 1994  

     Bailey CC 1995 (SIOP II)

     Kortman RD 2000 (HIT 91)

     Thomas PR 2000 



 Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1998 Apr 1;41(1):77-82. 

 The use of 3D conformal radiotherapy (3D CRT) to spare the 
cochlea in patients with medulloblastoma. 

 Fukunaga-Johnson N, et al.  

  

 RT in combination with cis-platinum CHT is associated with ototoxicity 

due to destruction of cochlear hair cells 

 METHODS AND MATERIALS: Five pediatric patients with MDBL were 

planned using 3D CRT. All had MRI and CT obtained specifically for 

treatment planning. …Patients received 36 Gy to the craniospinal axis 

followed by an 18-20 Gy boost to the PF. 

 RESULTS: A 3D CRT cochlear sparing technique was designed, using 

an axial pair of posterior oblique fields to treat the PF while sparing the 

cochlea for all patients in this analysis. Dose-volume information, 

obtained from 3D calculations, demonstrates that the average dose 

received by the cochlea was 65% of the prescribed dose using the 

cochlear sparing plan, as compared to 101% using standard opposed-

lateral beams. .. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9588920?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fukunaga-Johnson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588920
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fukunaga-Johnson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588920
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fukunaga-Johnson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588920


 Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2002 Mar 1;52(3):599-605. 

 Intensity-modulated radiation therapy for pediatric 
medulloblastoma: early report on the reduction of ototoxicity. 

 Huang E, et al.  

  

 PATIENTS AND METHODS: Twenty-six pediatric patients 

treated for MDBL were retrospectively divided into 2 groups: 

Conventional-RT Group or IMRT Group. One hundred thirteen 

pure-tone audiograms were evaluated retrospectively, and 

hearing function was graded on a scale of 0 to 4 according to the 

POG's toxicity criteria. … 

 RESULTS: When compared to conventional RT, IMRT delivered 

68% of the RT dose to the auditory apparatus (mean dose: 36.7 

vs. 54.2 Gy). …The overall incidence of ototoxicity was lower in 

the IMRT Group. Thirteen percent of the IMRT Group had grade 

3 or 4 hearing loss, compared to 64% of the Conventional-RT 

Group (p < 0.014). 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11849779?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11849779


Orta risk medulloblastomda RT 

KTsiz azaltılmış doz KSI  

• KSI için min doz ? 

 

• KT eklenmeksizin KSI 36 Gy →23.4 Gy 

İzole leptomeningeal yayılım ↑ 





Orta risk medulloblastomda  

KT + azaltılmış doz KSI 
• Orta riskte KT standart (KSI dozunu ↓ için) 

 

• Farklı kombinasyon KT rejimleri 
– Cispl + lomustine + vcr 

– Cispl + cyc + vcr 

 

• 23.4 Gy KSI + KT ile 
– Hastalık kontrolü % 85 

– Geç nörokognitif sekeller ↓ 

– Hipotalamik yetmezlik ve vertebralarda büyüme 
geriliği ↓ (boy uzaması üzerine olumsuz etkiler ↓) 

 











Orta risk medulloblastomda 3D KRT 

Hedef volüm ve doz 

• KSI CTV: Tüm beyin + tekal sac’ı içerecek şekilde  spinal kord 

 

• PF CTV: PF 

 

• Boost GTV: Tm yatağı ve MRG’de T1 sekansta izlenen kalıntı   

 

• Boost CTV: GTV + 10-20 mm 

 

• Boost PTV: CTV + 3-5 mm  

 

• KSI dozu: 23.4 Gy 

 

• PF boost d: 12.6 Gy (total 36 Gy) 

 

• Boost dozu: 18-32.4 Gy (total 54-55.8 Gy)      



Orta risk medulloblastomda RT 

Boost volümü 

• Medulloblastomda standart boost volümü  

 tüm posterior fossa 

 

• Lokal kontrol  

 PF boost = tm yatağı boost  

  

 Yan etkiler  

 Tm yatağı boost < PF boost  



Orta risk medulloblastom  

COG ACNS0331 
• Faz III çalışma 

 

• 3-21 yaş orta risk medulloblastom tanılı hastalar 

 

• Anaplastik medulloblastom dışındaki olgular 

 

• RT (haftalık eşzamanlı vcr) →  

 KT (cispl + lomustine + vcr + cyc + etop) (1 yıl)  

 

• 3-8 yaş çocuklarda KSI 18 Gy vs 24 Gy 

 

• 3-21 yaş hastalarda PF boost vs konformal tm yatağı boost 

 



Yüksek risk medulloblastomda 

tedavi 
• Cerrahi sonrası RT ve KT kombinasyonu HSK ve GSK’ı ↑  

 

• Orta riskten farklı olarak KSI dozu 36 Gy 

 

• Uzun süreli hastalık kontrolü % 50-60  

      
     Gajjar A 2006 (St Jude Mdbl 96) 

     Verlooy J 2006 (SFOP) 

     Gandola L 2009 (Milan)  

 

• KT rejimleri orta riskteki ile benzer  







METHODS:…115 patients (3-18 years, 

mean 8 years) with high risk mdbl …After 

surgery treatment consisted of  CHT 

('8in1' and etoposide/carboplatin) before 

and after CS RT. 

RESULTS:…CHT was well tolerated 

without major delays in RT. With a mean 

follow up of 81 months (9-119), 5-year 

EFS was 49.8% and OS 60.1%. EFS was 

68.8% for PF residue only, 58.8% for M1 

disease and 43.1% for M2/M3. 



Yüksek risk medulloblastomda 3D KRT 

Hedef volüm ve doz 

• KSI CTV:  Tüm beyin + tekal sac’ı içerecek şekilde   
   spinal kord 

 

• Boost GTV:  Tm yatağı ve MRG’de T1 sekansta izlenen kalıntı   

 

• Boost CTV:  GTV + 10-20 mm 

 

• Boost PTV:  CTV + 3-5 mm  

 

• KSI dozu:  36 Gy (M0-1) 

    36-39.6 Gy (M2-M3) 

 

 

• Pr tm boost dozu: 18-19.8 Gy (total 54-55.8 Gy) 

 

• Spinal GTV boost d: 3.6 -14.4 Gy (total 41.4-50.4 Gy)   
    



İMMOBİLİZASYON 





Hasta Pozisyonu 

Pron 

• Avantajları;  

 

– alan birleşimlerini net 

olarak görebilmek 

 

– omuriliği orta hatta 

hizalandırabilmek 

• Dezavantajları;  
 

– konforlu olmayışı  

 

– tekrarlanabilirliğinin 
zorluğu 

 

– doz homojenitesi için 
gerekli lateralden düz 
boyun-sırt-bel yüzeyi elde 
etmenin güçlüğü 

 

– anestezi açısından 
entübasyona izin 
vermeyişi 



Hasta Pozisyonu 

Supin 

!!! Maske yapılırken başın hiperekstansiyonda   

 olması tercih edilir; böylece spinal alanın üst 

 sınırından  ışın çıkışının oral kaviteye denk 

 gelmemesi sağlanır.  

        

         

 



KSI Tekniği 

• CTV’nin yetersiz doz 

alabilen bölümleri  

 

– kribriform plate, 

– temporal bölgeler, 

– spinal kord  

– spinal alanın alt ucu  

 

  



Alan Birleşimleri 
 

  

 

 Birleşkelerde; 

 

• aşırı doz oluşumu       myelit 

• düşük doz oluşumu   yineleme 

 

 

!!! Birleşkelerde yeterli ve olabildiğince homojen doz 
dağılımının sağlanması önemli. 

 

 



Alan Birleşim Teknikleri 

• aralarında ciltte “gap” bırakılan komşu 
kollimasyonsuz alanlar 

  

• yarı-kesici veya wedge kullanımı 

 

• kranyal alanlara spinal alanın diverjansına uygun 
kollimasyon açısı verilmesi ve masa rotasyonu 
yaptırılması 

 

• ciltteki “gap”in periyodik olarak 0.5-2 cm 
kaydırılması (hareketli “gap” tekniği) 







Dozimetri 

• Tüm beyin 4-6 MV foton  

 

• Spinal alanlar foton/elektron 

 

• Foton  
– avantajı spinal kordda daha fazla doz homojenitesi 

– dezavantajı daha fazla akut GİS, geç kardiyak yan 
etki ve daha fazla ikincil tm  

 

• Elektron 
– avantajı özellikle küçük çocuklarda vertebra önündeki 

organ ve dokulara daha düşük doz (daha az yan etki)  

– dezavantajı spinal kord ve vertebra korpuslarında 
daha az homojen doz dağılımı 



Dozimetri 

Elektron 
• Spinal alanların elektron ile tedavi planlamasında yeterli 

derinliğe ulaşacak enerji düzeyi seçimi kritik! 

 

• SFOP çalışmasında spinal alanda < 18 MeV enerji 
seçiminde hastaların % 78’inde yineleme (+)  

        Carrie C, 1999 

 

• Alan birleşkelerinde uygun doz dağılımının 
sağlandığından emin olunmalı ve set-uplarda daha fazla 
duyarlılık gösterilmelidir… 



Dozimetri 

Boost 

• PF boost’u ve pr tm yatağı boost’unda N dokuları 

(beyin, koklea, hipofiz, vb) korumak amacıyla 3-B 

konformal RT uygulanması önerilir.  

 



Medulloblastomda IMRT ile koklea koruyucu  

tm yatağı boost’u 







Yüksek risk medulloblastom  

COG ACNS0332 

• Faz III çalışma  

 

• > 3 yaş yüksek risk mdlbl / supratent PNET 

tanılı çocuklar  

 

• RT ile eşzamanlı vcr + carbopl →  

 KT + isotretinoin   



Medulloblastom 

< 3 yaş 

• Tedavi seçenekleri 

– KT ile RT’yi erteleme zamanı 

• KT bitimine dek 

• 3 yaşa dek 

– RT volümü  

• KSI + boost 

• Tüm beyin + boost 

• Yalnızca boost  

– RT dozu 

• Risk grubu standart dozu 

• Risk grubuna göre azaltılmış doz 



Medulloblastom 

< 3 yaş  
• < 3 yaş M0 hastaların çoğunda tam rezeksiyon sonrası 

yalnızca KT ile 5-y HSK % 30-70  
      Geyer JR 2005 (CCG) 

      Grill J 2005 (SFOP) 

      Rutkowski S 2005 

 

• < 3 yaşta desmoplastik mdlbl veya aşırı nodüler mdblda 
(MBEN), klasik veya anaplastik/büyük hücreli mdbl’a 
göre rezektabilite daha yüksek ve prognoz daha iyi.  

 
• < 3 yaşta RT verilmeksizin yalnızca postop KT 

– RT ile eşzamanlı IV, intratekal, intraventriküler MTX 

– Yüksek doz KT sonrası OKİT veya PKH infüzyonu 

 

• < 3 yaşta yaygın hastalıkta prognoz çok kötü;  

 RT zamanlaması ve dozu konusunda konsensus (-) 





Diğer SSS embriyonel tümörlerinin 

tedavisi 

• Pineoblastom 

• Ependimoblastom 

• Supratentoryel PNET  

  

 yüksek riskli mdbl gibi tedavi edilir.  



Olgu 2 

• 6 yaş erkek hasta 

 

• Yakınma: Baş ağrısı, bulantı 

 

• FM: Nörolojik defisit (-)  

    Diabetes insipidus ve santral adrenal 

   yetmezlik (+) 

 



Beyin BT  

(Şubat 2013) 

• Sellar, suprasellar 

kitlesel lezyon 

(kranyofarinjiom?) 

 

 Non-komunike 

hidrosefali, 

periventriküler ödem  



Beyin MRG 

(Şubat 2013) 

• Sellar, suprasellar 

uzanımlı non-komunike 

hidrosefaliye yol açan, 

kistik ve çevresel solid 

alanlardan oluşan 

kitlesel lezyon 

(kranyofarinjiom?)   



İntrakranyal kitle subtotal eksizyonu 

(Şubat 2013) 

• Patoloji: 

 

 1- Kranyofarinjiom, beyin, frozen inceleme 

 ve cerrahi eksizyon 

 2- Kranyofarinjiom, kist sıvısı (beyin), 

 aspirasyon  



Beyin BT 

(postop 1. gün) 

• Postop değişiklikler 

 

• En kalın yerde 8 mm ölçülen postop subdural efüzyon 

 

• Sella içerisinde 1.7 cm uzun eksen boyutunda çevresi 

kalsifik rezidü lezyon 
 

• Ventriküler dilatasyonda gerileme 



     preop                 postop 1. gün 



    preop             postop 1. gün 



    preop               postop 1. gün 



Rezidü (+) kranyofarinjiom tanılı hastada 

yaklaşım ? 

1) Recerrahi 

 

2) Kemoterapi sonrası cerrahi 

 

3) Radyoterapi 

 

4) İzlem  



Beyin MRG 

(postop 20. gün) 

• Sağda subdural efüzyon 

 

• Subfalsiyan şift 

 

• Suprasellar sisternde rezidüel lezyon 



     preop                postop 20. gün 



RT hedef volümü 

GTV ? 

 1) Preop MRG’de kitlenin solid bileşeni 

 

 2) Preop MRG’de kitlenin kistik ve solid 

 bileşenleri 

 

 3) Postop MRG’de rezidü kitlenin solid bileşeni 

 

 4) Postop MRG’de rezidü kitlenin kistik ve solid 

 bileşenleri  



RT hedef volümü 

CTV ? 

 1) GTV + 20 mm 

 

 2) GTV + 10 mm 

 

 3) GTV + 5 mm 

 

 4) GTV + 2 mm   



RT total dozu ?  

 1) 45 Gy 

 

 2) 50.4 Gy 

 

 3)  54 Gy 

 

 4)  59. 4 Gy 











Kranyofarinjiom 

• Çocuklarda beyin tmlerinin % 6’sidir. 

 

• Konjenital oldukları düşünülmektedir.   

 

• Hipofiz bezine yakın → hormonal bozukluk 

 

• Optik kiazma ve optik sinirlere yakınlık →  

 görme bozukluğu 
 

• 3. ventrikül obstrüksiyonu → hidrosefali 



Kranyofarinjiom 

• 5 ve 10-y GSK > %90 

        Muller HL 2010 



Kranyofarinjiom 

Tanı tetkikleri 

• Radyolojik görüntüleme (Beyin BT ve MRG): 

 kalsifikasyonlar, kistik-solid bileşenler 

 

• En sık yerleşim suprasellar; intrasellar bileşeni de (+) 

 

• Kalsifikasyon (-) ise diğer tm tipleriyle karışabilir:  
– Germinom 

– Hipotalamik/kiazmatik astrositom 

 

• Görme muayenesi (görme alanı da bakılmalıdır) 

 

• Hipofiz hormonları 

 



Kranyofarinjiomda tedavi 

• Optimal tedavi konusunda konsensus (-) 

 

• Tedavi seçenekleri 
– Radikal cerrahi 

– Kist drenajı  

– Sınırlı cerrahi ve RT 

– İntrakaviter RT ve/veya KT  

 

• Farklı tedavi seçeneklerinin yineleme oranı ve 
yaşam kalitesi yönünden karşılaştırıldığı veriler (-) 

 

• Tedavi kararı bireyselleştirilerek alınır.  

 



Kranyofarinjiom 

Radikal cerrahi 
  

• 5-y PSK % 65  

 

• Tm optik sinir/kiazma, karotid arter, hipotalamus, hipofiz ve  

 3. kranyal sinire komşu →gros total rezeksiyon teknik olarak güç 

 

• Komplikasyonlar: 
– Hormon replasmanı gereksinimi 

– Obesite 

– Ciddi davranış bozukluğu 

– Görme kaybı 

– Nöbet 

– BOS kaçağı 

– Yalancı anevrizma 

– Göz hareketlerinde güçlük 

– Ölüm: intraoperatif kanama, hipotalamik hasar, inmeye bağlı  

 

• Postop rezidü varsa RT gerekli  



Kranyofarinjiom 

Kist drenajı 

• Büyük kistik tmlerde 

• < 3 yaş çocuklarda 

• Cerrahi sonrası kistik yineleme varsa  

  

 intrakistik kateter konup drene edilebilir,  

 kist içine sklerozan ajanlar verilebilir.  

 

• Bu şekilde RT geciktirilebilir.  

 



Kranyofarinjiom 

Sınırlı cerrahi ve RT 
  

• Sınırlı cerrahinin amacı: 
 

– Tanı elde etmek 

– Kistleri drene etmek 

– Optik siniri dekomprese etmek 

 

• Sınırlı cerrahi ve postop RT ile 
 

– 5-y PSK   % 70 

– 10-y GSK  > % 90 

 

       Yang I 2010  
      Winkfield KM 2011 
      Schoenfeld A 2012 







Kranyofarinjiom 

Sınırlı cerrahi ve RT 

 RT komplikasyonları: 

 

– Hipofiz hormon yetmezliği 

– Bilişsel işlevlerde gerileme 

– Geç dönemde inme ve vasküler malformasyon 

– Geç dönemde körlük 

– İkincil tümör 

– Malign transformasyon   



Kranyofarinjiom 

İntrakaviter RT ve/veya KT 

 
• Tmün büyük kistik bileşeni varsa kist içine stereotaktik 

yolla;  
– P-32 veya diğer radyoaktif blşler  

– Bleo ve IFN – alfa gibi non-radyoaktif ajanlar  

 

• Seçilmiş hastalarda düşük komplikasyon riskiyle 
uygulanabilen bir tedavi şeklidir. 

 

• Dezavantajı tmün solid bileşenine etkili olmamasıdır.  



Kranyofarinjiomda 3D KRT 

Hedef volüm ve doz 

• GTV: MRG’de solid ve kistik bileşenler 

 

• CTV: GTV + 10 mm 

 

• PTV: CTV + 3-5 mm 

 

• Doz: 54 Gy 



Kranyofarinjiomda IMRT 







Olgu 3 

• 10 yaş kız hasta 

 

• Yakınma: Baş ağrısı, bulantı, kusma,  

     dengesizlik  



Beyin ve spinal MRG 

(Ekim 2012) 

• Posterior fossada sağ serebellar pedinküle 

santralize 4x4x2 cm kitle 

 

• Syringomyeli(+); leptomeningeal tutulum (-) 



Beyin MRG 

(Ekim 2012) 



Spinal MRG  

(Ekim 2012)  



Subtotal eksizyon 

(Kasım 2012) 

• Patoloji: 

 

 Anaplastik ependimom (WHO Derece 3) 



Beyin ve spinal MRG 

(postop 3. hf) 

• Sağda orta serebellar pedinkülde yaklaşık 3 cm çapta 

periferik kontrastlanan rezidü (+) 

 

• Postop değişiklikler 

 

• Sağ lateral ventrikül içine yerleştirilen şant kateteri (+) 

 

• Leptomeningeal tutulum (-) 



preop                postop 3. hf  



preop                    postop 3. hf 



Rezidü(+) ependimom tanılı hastada 

yaklaşım ? 

 1) Recerrahi 

 

 2) Recerrahi sonrası radyoterapi 

 

 3) Radyoterapi 

 

 4) Radyoterapi sonrası kemoterapi 



Recerrahi (Gros total rezeksiyon) 

(Aralık 2012) 

• Patoloji: 

 

 Fokal anaplastik değişiklikler içeren selüler 

ependimom (WHO derece 3) 



2. op sonrası beyin MRG ve  

MR-spektroskopi 

(postop 1. gün ve 3. hf)  

• Rezidü (-) 

 

• Postop değişiklikler 

 

• Leptomeningeal tutulum (-) 



 2. op’dan 24 saat sonra         2. op’dan 3 hf sonra 



RT hedef volümü 

CTV ? 

 1) Primer tm yatağı + 30 mm 

 

 2) Primer tm yatağı + 20 mm 

 

 3) Primer tm yatağı + 10 mm 

 

 4)  Primer tm yatağı + 5 mm 



RT total dozu ?  

 1) 45 Gy 

 

 2) 50.4 Gy 

 

 3)  54 – 55.8 Gy 

 

 4)  59. 4 Gy 







Beyin MRG ve MR-spektroskopi  

(post RT 6. hf) 

Rezidü (-), postop değişiklikler 



Ependimom 

• Çocuklarda beyin tmlerinin % 9’udur.   

 

• WHO sınıflamasına göre 4 ana grupta incelenir: 
 

– Subependimom (WHO derece I) 

– Miksopapiller ependimom (WHO derece I) 

– Ependimom (WHO derece II) 

•  Variantları: selüler, papiller, tanisitik, berrak hücreli, mikst 

– Anaplastik (malign) ependimom (WHO derece III) 

 



Ependimom 

• Çocuklarda 2/3’ü infratentoryel yerleşimli 

 

• Beyindeki ventriküllerin veya spinal kordun terminal 

ventrikülünün ependimal çeperinden köken alır ve BOS’a 

geçebilir.  

 

• Derece II ve III ependimomda BOS’a yayılım < % 10  

 

• Supratentoryel ve infratentoryel ependimomların  

 gen ekspresyonu ve IHK özellikleri farklıdır. 

 

• Supratentoryel tmler nöronal farklılaşma içerir.   



Ependimom 

 • Olumsuz prognostik özellikler: 

 

– < 3 yaş 

 

– Anaplastik histoloji 

 

– MIB-1 labeling index yüksekliği 

 

– Kısmi rezeksiyon 

 

– RT doz düşüklüğü 



Ependimom 

Tanı ve evreleme tetkikleri 

 

• Kranyospinal MRG (Gadoliniumlu) 

 

• BOS sitolojisi   

 



Ependimomda tedavi 

• Cerrahide amaç maksimum tm rezeksiyonu;  

 tam rezeksiyon LK (5-y LK % 82 vs % 40) ve PSK’ı ↑  

 

• Postop ilk 48 saat içinde beyin MRG  

 (rezidü varlığını saptama) 

 

• Preop çekilmediyse postop en erken 2. haftada 
kranyospinal MRG (spinal yayılımı saptama)  

 

• Miksopapiller ependimomlar benign histolojik alttip 
olmasına karşın spinal yayılım riski ↑. Bu nedenle 
tanıda ve izlemde kranyospinal MRG önerilir.  



WHO derece I ependimom 

Tedavi 

• Subependimomda sadece cerrahi yeterli 

 

• Miksopapiller ependimomda derece I olmasına 

rağmen yineleme riski ↑ 

 

• Miksopapiller ependimomda cerrahi tipinden 

bağımsız olarak postop RT önerilmektedir.  



Regardless of the extent of resection, adjuvant RT appears to significantly 

reduce the rate of tumor progression.  



WHO derece II ve  

WHO derece III (anaplastik) ependimom 

Tedavi 

• Rezidü (-) bile olsa postop RT verilir. 

 

• Rezidü varlığında postop RT’den önce recerrahi 
denenmelidir.   

 

• Postop RT pr tm yatağına verilir.   

 KSI ve tüm beyin ışınlaması gereksiz 

 Genelde yineleme yereldir.  







Ependimomda 3D KRT 

Hedef volüm ve doz 

• GTV: Tm yatağı ve MRG’de T1 sekansta izlenen  

  kalıntı   

 

• CTV: GTV + 10 mm 

 

• PTV: CTV + 3-5 mm  

 

• Doz:  54-55.8 Gy (WHO derece II) 

   59.4 Gy       (WHO derece III)   

   



Spinal yayılım (+) ependimomda 3D KRT 

Hedef volüm ve doz 

• KSI CTV:  Tüm beyin + tekal sac’ı içerecek şekilde   
   spinal kord 

 

• Boost GTV:  Tm yatağı ve MRG’de T1 sekansta izlenen kalıntı   

 

• Boost CTV:  GTV + 10 

 

• Boost PTV:  CTV + 3-5 mm  

 

• KSI dozu:  36 Gy 

 

• Pr tm boost dozu: 18-19.8 Gy (total 54-55.8 Gy) (WHO derece II) 

    23.4 Gy       (total 59.4 Gy)      (WHO derece III) 

 

• Spinal GTV boost d: 5.4 -14.4 Gy (total 41.4-50.4 Gy)   
    



Ependimom 

ACNS0121 
• Study Type:  

 Interventional 

 

• Primary Purpose:  

 Treatment 

 

• Official Title:  

 A Phase II Trial of Conformal Radiation Therapy for Pediatric 

Patients With Localized Ependymoma, Chemotherapy Prior to 

Second Surgery for Incompletely Resected Ependymoma and 

Observation for Completely Resected, Differentiated, Supratentorial 

Ependymoma 



Ependimom  

< 3 yaşta tedavi 

• RT’nin büyüme ve nörokognitif yan etkileri (+)  

 

• KT yardımıyla 

– RT ertelenmesi 

– RT dozunun azaltılması 

    

    Geyer JR 2005, Grill J 2001, Massimino M 2011 





Ependimom  

< 3 yaşta tedavi 

• “The recently completed Children’s Oncology Group 

protocol for children with ependymoma included children 

aged 1 year and older. The trial is a prospective 

evaluation of this same issue and results are 

forthcoming… “ 



ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN 

TEDAVİSİNDE TEMEL İLKELER 

! Yakın, düzenli ve uzun süreli bir izlem yapılmalı 

 

! Olgularda geç yan etkilerin olumsuzlukları olabildiğince 

azaltılmaya çalışılmalı (rekonstrüksiyon, psikososyal destek, 

rehabilitasyon, hormonal destek)  

 

! İkincil maligniteleri önlemek için kanserojenlerden uzak 

durulmasının benimsetilmesi ve tarama programlarına katılılımın 

yüreklendirilmesi 

 

!  Geç kardiak ve pulmoner yan etkilere bağlı ölümleri engellemek 

için sağlıklı yaşam tarzının (aşırı yağ içermeyen, dengeli 

beslenme, egzersiz, sigaraya hiç başlanmaması) vurgulanması 



Tüm yan etkilerin nedeni RT değil !!! 



Hangi RT modalitesi 2. malignite riskini daha çok 

azaltıyor? 



Hangi RT modalitesi daha bedel-etkin? 






