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SEREBRAL ASTROBLASTOM: OLGU SUNUMU 

Cerebral Astroblastoma: A Case Report
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ÖZET

Astroblastomlar genellikle çocuk ve genç erişkinlerde görülen santral sinir sisteminin nadir görülen 
nöroepitelyal tümörüdür. İyi sınırlı kortikal ve subkortikal dairesel kitle oluştururlar. Olgumuz sık sık 
nöbet ve bayılma şikayetleri ile kurumumuz polikliniğine başvuran 45 yaşında erkek hastadır. Beyin 
BTde sağ frontal lobda 5,5 cm çapında hipodens kitle tespit edilmiş. Histopatolojik tanısı anaplastik 
astroblastom olarak yorumlandı. Olgunun 12 aylık takibinde nüks saptanmadı. Özellikle çocuklarda 
ve genç erişkinlerde ependimom morfolojisine sahip olan tümörler saptandığında, astroblastom 
ayırıcı tanı arasına alınması gereken bir antite olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Astroblastom; Glial tumor; Beyin  
                 
ABSTRACT

Astroblastoma, an uncommon neuroepithelial tumor, typically presents in young adults as a well-
circumscribed cortical or subcortical spherical mass. A 45-year-old male presented to us with sei-
zure and syncope complaint. Brain computed tomography revealed well demarcated, peripherally 
enhancing hipodens mass of 5,5 cm in right frontal lobe with mass effect. She underwent gross 
total resection of the lesion. The histopathologic diagnosis was suggestive of anaplastic astroblas-
toma. The patient had no evidence of recurrence of tumor during the last 12 months of follow-
up. Especially when having detected the tumor ependymoma morphology in children and young 
adults, astroblastomas is between differential diagnosis emerges. 
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GİRİŞ

Astroblastomlar santral sinir sisteminin nadir görülen 
glial tümörlerinden olup, tüm gliomlar arasında rast-
lanma sıklığı %0.45-2.8 oranları arasındadır (1). Genel-
likle çocuk ve genç erişkin yaş gruplarında, supraten-
torial lokalizasyonda görülürler. Radyolojik olarak iyi 
sınırlı, kontrast tutan, solid kitleler halinde görünürler 
(2). Astroblastomlar, bazen ependimom ve diffüz ast-
rositom gibi diğer glial tümörlerin fokal bir komponen-
ti olarak da görülebilir (3,4). Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) sınıflamasında histogenetik kökeni belli olma-
yan nöroepitelyal tümörler grubunda yer alan astrob-
lastomların (5),  tanisitlerden (6) ve astroblastlardan 
(7) kaynaklanabileceğini bildiren yayınlar vardır. Ast-
roblastomlar iyi sınırlıdır ve karakteristik perivasküler 
psödorozet yapıları içerirler. Perivasküler psödorozet 
yapıları, glioblastom, anaplastik astrositom, anaplastik 
oligodendrogliom ve gemiostik astrositomların bir kıs-
mında görülebilir  (8).

OLGU SUNUMU

Olgumuz sık sık nöbet ve bayılma şikayetleri ile kuru-
mumuz polikliniğine başvuran 45 yaşında erkek has-
tadır. Yapılan laboratuar ve fizik muayenesinde özellik 
izlenmeyen hastanın görüntülemesinde beyin BTde sağ 
frontal lobda heterojen kalsifikasyon alanları içeren 5,5 
cm çapında lateral ventrikülü komprese eden orta hat 
yapılarda belirgin şifte yol açmış lezyon çevresinde öde-
min eşlik ettiği hipodens kitle tespit edilmesi üzerine 
glial tümör ön tanısıyla opere edilmiş. Ameliyat mater-
yali bir araya getirildiğinde 8.5x7x3cm boyutlarında gri 
beyaz renkte, kesit yüzeyi beyazımtrak renkte, yer yer 
jelatinöz görünümde olduğu ve fokal kanama odakları 
içeren düzensiz doku parçaları izlendi. Dokudan hazır-
lanan rutin hematoksilen-eosin (H&E) kesitlerde olduk-
ça sellüler özellikte infiltratif tümöral oluşum izlendi Tü-
mörde yaygın nekroz alanları ve fokal kalsifikasyonlar 
yanısıra perivasküler psödorozet yapıları dikkati çekti 
(Resim 1). Tümörde fibrovasküler stromada perivas-
küler hiyalinizasyon alanları izlendi. Tümörün oldukça 
sellüler olduğu ve mitotik aktivitesinin yüksek olduğu 
izlendi. Tümör hücreleri kalın nükleer membranlı, ve-
ziküler, yer yer belirgin nükleoluslu nükleuslara sahipti. 
Yapılan immunohistokimyasal çalışmada GFAP, S100, 

Vimentin ile diffüz, EMA ile fokal pozitif boyanma iz-
lendi. Ki-67 proliferasyon indeksi %40 olarak saptandı 
(Resim2). Bu histomorfolojik bulgularla olgu anaplastik 
astroblastoma olarak değerlendirildi. Olgunun 12 aylık 
takibinde nüks saptanmadı.

Resim 1: A-B. Kesitlerde arada nekroz alanları içeren 
sellüler özellikte infiltratif malign tümöral hücreler 
(H&E, 40X). C-D. Kesitlerde perivasküler psödorozet ya-
pıları izlenmekte (H&E, C;40X, D;200X). 

 

Resim 2: İmmunohistokimyasal çalışmada GFAP, S100 
ile diffüz, EMA ile fokal pozitif boyanma, Ki-67 prolife-
rasyon indeksi %40 saptandı (İmmünperoksidaz, GFAP, 
S100;40X, EMA;100X, Ki-67;200X).
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TARTIŞMA

Astroblastom ilk kez 1930’da Bailey ve Bucy tarafın-
dan tanımlandı (1) ve WHO’nun 1993 ve 2000’de yap-
tığı santral sinir sistemi tümörleri sınıflamasında diğer 
astrositik tümörlerden farklı bir antite olarak sınıflan-
dırıldı (5). Astroblastomların karakteristik özelliği pe-
rivasküler psödorozetler yapmasıdır. Histolojik özellik 
olarak tümör hücreleri damarlar etrafında kısa ve geniş 
uzantılarla ışınsal bir dizilim gösterirler. Bu özellikleri ile 
ependimomlara çok benzerler. Astroblastom histolojik 
bulgulara göre düşük ve yükek grade olarak sınıflandı-
rılır (9). Yüksek grade astroblastomlar artmış selülarite 
ve vasküler duvar üzerinde çok tabakalı hücreler içerir. 
Tümörde şiddetli nükleer atipi ve artmış mitotik figür 
mevcuttur. Ayrıca belirgin vasküler hyalinizasyon alan-
ları olmadan vasküler endotelyal proliferasyon gözlenir 
(9,10). İmmünohistokimyasal olarak tümör hücreleri 
GFAP, S-100, vimentin, NSE ve EMA ile pozitif boyanırlar 
(11-13).

Astroblastomların ayıcı tanısına ependimomlar baş-
ta olmak üzere papiller meningiom ve koroid pleksus 
tümörü alınabilir. Astroblastom ve ependimomların 
histomorfolojik benzerliklerinin yanısıra immunohisto-
kimyasal özellikleri de birbirine benzerlik gösterir. İm-
münohistokimyasal çalışmada GFAP ve EMA ile her iki 
tümörde de değişen oranlarda immun pozitiflik olabilir. 
Ancak ependimomdaki perivasküler psödorozetler, ast-
roblastomdakinden farklı olarak ince, uzun stoplazmik 
çıkıntılar yapar ve kan damarları çevresinde iyi gelişmiş 
aselüler fibriler bölge mevcuttur. Perivasküler psödoro-
zetler arasındaki tümör hücreleri sıkı ve ince kromatin 
paterne sahip, küçük ovoid monoton nükleuslar içerir. 
Papiller menengiomlar da ependimomlardaki psödoro-
zetlere benzeyen perivasküler papiller veya psödopa-
piller paterne sahiptir. Ancak papiller menengiomdaki 
tümör hücreleri EMA ve sitokeratin ile pozitif, GFAP ile 
negatif boyanırlar.  Ayrıca papiller menengiomlar tipik 
menengiom alanları yanı sıra dura ile ilişkilidirler. Koroid 
pleksus tümörü papiller büyüme paterni göstermesiyle 
astroblastomla karışır. Ancak çoğu koroid pleksus tümö-
rü ventrikülden gelişir. İmmünohistokimyasal olarak ko-
roid pleksus tümörü GFAP ile fokal pozitif veya negatif 
boyanırken, sitokeratin ve transtretin ile pozitif boyanır. 
(14, 15).

Astroblatomun tedavisi komplet rezeksiyondur. Düşük 
dereceli tümörlerde düzenli takip önerilir. Yüksek de-
receli ve rekürren vakalarda adjuvan tedavi uygulanır 
(10,15). 

Sonuç olarak, özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde 
ependimom morfolojisine sahip olan tümörler saptan-
dığında, astroblastom ayırıcı tanı arasına alınması gere-
ken bir antite olarak karşımıza çıkmaktadır.
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