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Primer santral sinir sistemi lenfomaları (PSSSL)’nın tüm lenfomaların %1’ini oluşturduğu kabul 

edilmektedir. Son 30 yılda insidansının arttığı bildirilen bu grup lenfomalar için bilinen en önemli risk faktörü 

konjenital veya edinilmiş immün yetmezlik durumlarıdır. PSSSL insidansındaki artış, immünkompromize 

konakçılarda İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) infeksiyonu veya özellikle organ nakli sonrasında 

immünsupressif  kullanımının yaygınlaşmasına bağlıdır. HIV infeksiyonu bulunan hasta grubunda Highly 

Active Antiretroviral Therapy (HAART) kullanımı PSSSL’nın oranında bir düşmeye neden olmuştur. 

İmmünkompetan konakçıda ise, insidansta gerçek anlamda bir artış mı olduğu, yoksa günümüzdeki duyarlı 

tümör gorüntüleme yöntemlerine bağlı olarak mı böyle bir oran yüksekliği saptandığı konusu net değildir. 

PSSSL çocuklarda oldukça nadir görülür. Ülkemizde HIV infeksiyonu zemininde gelişmiş PSSSL çok nadirdir. 

Bu derlemede, immünkompetan erişkin konakçıda PSSSL’nın klinik özellikleri, tanı ve tedavi prensipleri 

özetlenecektir. 

Histolojik olarak olguların yaklaşık %90’ı agresif “B” hücreli lenfomalar grubundadır. Bunlar 

arasında büyük çoğunluğu diffüz büyük “B” hücreli lenfomalar oluşturur, immünoblastik ve lenfoblastik 

lenfomalar ise daha seyrek olarak izlenir. Lokalizasyon olarak çoğu kez tek bir parankimal lezyon şeklinde 

frontal fob, korpus kallozum veya derin periventriküler dokulardan başlar, olguların 1/3’ünde lezyonlar 

multifokal olabilir. Relaps %75-80 olguda hastalığın ilk başladığı bölgede olmaktadır. Klinik olarak diğer 

lenfomalarda görülebilen ateş, gece terlemesi, kilo kaybı şeklindeki konstitüsyonel semptomlar oldukça 

nadirdir. Beklenebileceği gibi kliniğe başvuru semptomları arasında nörolojik bulgular ön planda yer alır. 

Klinik tabloda fokal nörolojik bulgular, nöropsikiyatrik bulgular, kafa içi basınç artımı, konvulziyon (%10-25) 

ve göze ait bulgular bulunabilir. Leptomeningeal tutulum oranı %15-40 olmakla birlikte, çoğu olguda buna 

ilişkin bulgu izlenmez. Oküler tutulum oranı %15-20 civarında olup, görme ile ilgili semptom bulunabilir. 

Tanı için radyolojik tetkikler arasında en duyarlı olan manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’dir. Bu 

tetkikte T2 ağırlıklı kesitlerde lezyonlar çoğu kez izointens veya hipointens karakterdedir. Radyolojik olarak 

kalsifikasyon, hemoraji ve kist oluşumu pek görülmez. Lenfolitik etkileri nedeni ile mümkün olduğunca 

tanısal girişim öncesinde kortikosteroid kullanılmamalı ve gecikmeden stereotaktik biyopsi ile tanıya 

gidilmelidir. Herniasyon riski olmayan olgularda beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği alınarak beyaz küre 

sayımı, sitolojik inceleme, protein, glukoz ve laktik dehidrogenaz (LDH) seviyelerinin tayini, eğer olanak var 

ise akım sitometri ve immünglobulin ağır zincir gen rearranjmanı çalışılmalıdır. Meningeal tutulumu olan 

olgularda milimetreküpteki beyaz küre sayısı 5-7’nin üzerine çıkmakta ve olguların %60’ında BOS protein 

düzeyi yüksek bulunmaktadır. Birlikte oküler tutulum bulunabileceği için mutlaka biyomikroskop ile 

oftalmolojik muayene yapılmalıdır. Sistemik evrelendirme açısından toraks-abdomen bilgisayarlı tomografisi 

ve kemik iliği biyopsisi yapılmalıdır. Kemik iliği tutulum oranı çok düşüktür. Erkek hastalarda lenfoma SSS 

tutulumu açısından bir risk bölgesi olarak kabul edilen testislerin klinik ve ultrasonografik değerlendirmesi 

önem taşır. Serum LDH ve beta-2 mikroglobulin düzeyleri ile HIV serolojisi istenmelidir.    

Enternasyonal Ekstranodal Lenfoma Çalışma Grubu (IELSG) PSSSL’nda olumsuz prognozu 

gösterebilecek faktörleri 60 ve üzerinde yaş, düşük performans statüsü, artmış serum LDH düzeyi, artmış BOS 

protein konsantrasyonu ve tümörün beynin derin dokularında yerleşmesi olarak rapor etmiştir. Bu faktörlerden 



hiçbiri veya bir tanesi bulunan olgularda 2 yıllık sağkalım %80 iken, dört veya beş risk faktörü taşıyan 

olgularda bu oran %15’e dek inmektedir (1). 

Tedavi Yaklaşımları 

Bu hastalığın özelliği çoğu kez SSS içerisinde sınırlı kalması, tedaviye yanıt verse dahi çoğu kez SSS 

içinde, özellikle ilk başladığı lokalizasyonda nüks gösterebilmesidir. Herniasyon ve nörolojik tablonun süratle 

bozulduğu özel durumlar dışında cerrahinin tedavide yeri olmadığı kabul edilmektedir (2,3). Yalnız cerrahi 

yapılan olgularda toplam sağkalım 1-4 ay düzeyinde kalmaktadır. 

PSSSL’nın tedavisinde uzun yıllardır tüm beyin ışınlaması (WBRT) kullanılmakta ve radyoterapi 

dozu olarak genelde 40-50 Gy tercih edilmekteydi. Ancak bu yöntem ile toplam sağkalımın 12-18 ay 

aralığında kalması ve özellikle 60 yaşın üzerindeki olgularda geç nörotoksisitenin sık olması, tedavide tek 

başına radyoterapinin yerinin sorgulanmasına yol açmıştır. Tüm kranial ve spinal dokularda lenfoma tutulumu 

riski olduğunu düşünerek kraniospinal ışınlama yapılması hiçbir avantaj getirmemekte, hatta daha sonra 

verilebilecek kemoterapiye toleransı azaltmaktadır. Oküler tutulum söz konusu ise, 2/3 posterior göz küresi 

36-40 Gy ile ışınlanmalıdır.  

Kemoterapötikler arasında PSSSL’nda en etkili ajan olduğu kabul edilen methotrexate, ancak 3-

8gr/m2 aralığındaki yüksek dozlarda verildiğinde SSS’nde yeterli konsantrasyona ulaşarak etkili 

olabilmektedir. Bu etki methotrexate için eğrinin altında kalan alan (area under the curve) arttıkça daha da 

artmaktadır. Günümüzde tercih edilen yaklaşımda, yüksek doz methotrexate (HDMTX) içeren kemoterapi 

tedavi protokolüne entegre edilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde kemoterapinin hastalık kontrolündeki 

etkisinden yararlanmak, radyoterapinin dozunu azaltmak, radyoterapi kullanmaktan mümkün olduğunca 

kaçınmak amaçlanmaktadır. Çeşitli araştırıcılar tek başına HDMTX veya HDMTX içeren kombine kemoterapi 

şemaları kullanarak %50’nin üzerinde yanıt almışlardır. HDMTX içeren kemoterapi ile birlikte radyoterapinin 

kullanıldığı kombine modalite şemalarına iki çalışma örnek verilebir. Bunlardan ilkinde De Angelis ve 

arkadaşları değerlendirilebilir 98 olguda 2.5gr/m2 HDMTX, vincristine, procarbazine, dexamethasone ve 

intraventriküler 12mg methotrexate içeren protokolü toplam 5 kür uyguladıktan sonra çalışmadaki hastaların 

ilk yarısına 45 Gy WBRT, ikinci yarısında ise toksisiteyi azaltmak amacı ile 36 Gy WBRT uygulamış, en son 

olarak da 2 kez 3gr/m2 cytosine arabinoside vermişlerdir (4). Bu şekilde 36.9 ay ay median toplam sağkalım 

elde etmiş, 8 olguyu nörotoksisiteye bağlı kaybetmiş, bazı olgularda ise gözde relaps izlemişlerdir. Bu 

çalışmadan çıkarılacak dersler, 45 Gy radyoterapinin böyle yoğun bir şema sonrasında nörotoksisite riskini 

çok arttırdığı ve 2.5gr/m2 dozunda HDMTX tedavisinin yeterli intraoküler konsatrasyon sağlayamadığıdır. Bu 

konuda verilebilecek ikinci önemli örnek, 52 olgunun değerlendirilebildiği, 3gr/m2 dozunda HDMTX, 

teniposide, BCNU, methylprednisolone, intratekal olarak 15mg methotrexate ve 40 mg cytosine arabinoside, 

daha sonra 40 Gy WBRT verilerek 46 ay median toplam sağkalım elde edilen EORTC 20962 çalışmasıdır (5). 

Kombine modalite çalışmaları ile elde edilen oldukça başarılı sonuçlara rağmen relaps olasılığı yine 

de %50’lerde kalmaktadır. 

60 Yaşın üzerindeki hastalarda tek başına kemoterapi kullanarak radyoterapinin getirebileceği 

nörotoksisiteden kaçınılabilir. Tek başına 8gr/m2 methotrexate kullanılan ve nüks olmadıkça radyoterapinin 

kullanılmadığı New Approaches to Brain Tumor Therapy (NABTT) konsorsiyumu çalışmasında %52 tam 

yanıt, %22 parsiyel yanıt, median 12.8 ay progresyonsuz sağkalım ve median 22.8+ ay (daha sonra yapılan 

güncellemede 55.4 ay) toplam sağkalım elde edilmiştir (6). Bu dozda methotrexate ile 5 intraoküler 

lenfomanın 4’ü iyileşmiştir. Dönüşümlü olarak HDMTX ve yüksek doz cytosine arabinoside, sistemik olarak  



ifosfamide, cyclophosphamide, vinka alkaloidleri ve dexamethasone, ayrıca intraventriküler olarak 

methotrexate ve cytosine arabinoside kullanılan; ancak radyoterapinin kullanılmadığı bir diğer çalışmada %61 

tam yanıt, %10 parsiyel yanıt, 21 ay median tedavi başarısızlığına kadar geçen süre ve 50 ay median toplam 

sağkalım rapor edilmiştir (7). 

Abrey ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, HDMTX ve yüksek doz cytosine arabinoside 

ile indüksiyon sonrası BCNU, etoposide, cytosine arabinoside ve melphalan içeren BEAM şeması ile yüksek 

doz tedavi verilmiş, daha sonra otolog kök hücre transplantasyonu (OKİT) yapılarak 9.3 ay median olaysız 

sağkalım elde edilmiş, ancak transplantasyon sonrası takipte 8 olguda progresyon gözlenmiştir (8).   

Yanıt Değerlendirmesi 

Hematolog, medikal onkolog, nöroonkolog, radyasyon onkoloğu, beyin cerrahı ve oftalmologlardan 

oluşan çok uluslu bir panel PSSSL’nda hem tanı anında yapılması gerekenler, hem de tedaviye yanıtın standart 

olarak değerlendirilebilmesi için birtakım kriterler belirlemişlerdir (9). Bu panele göre remisyon kriterleri, 

tedavi sonunda SSS’nde radyokontrast tutan lezyon kalmaması, hastanın kortikosteroid kullanımına 

gereksinim duymaması, göz muayenesi ve BOS sitolojisinin normal bulunması olarak tanımlanmıştır. 

Relaps Olgularda Tedavi Yaklaşımı 

Özellikle daha önce kemoterapi yanıtı olan olgularda HDMTX kemoterapisi en iyi seçenek gibi 

görünmektedir. Bir çalışmada relaps sonrasında hücum (salvage) HDMTX ile 61.9 ay toplam sağkalım elde 

edilmiştir (10). Methotrexate alamayacak hastalar için, yüksek doz (≥2gr/m2) cytosine arabinoside iyi bir 

alternatif oluşturabilir. SSS’ne penetrasyonu iyi olan ajanlardan temozolamide (tek başına veya rituximab ile 

birlikte), procarbazine, nitrosourea grubu ilaçlar (CCNU ve BCNU), topotecan ve idarubicin bu tür olgularda 

denenebilir. Rituximab intravenöz yoldan kullanıldığında SSS’ne iyi geçmemektedir, ancak bu ajanın 

intratekal veya intraventriküler kullanımı ile ilgili ümit verici sonuçlar rapor edilmiştir.     

Nörotoksisite 

60 Yaşın üzerinde olup tüm beyin ışınlaması (WBRT) alan olguların hemen hepsinde median 13.2 ay 

sonra demans, ataksi, inkontinans şeklinde nörotoksisite bulguları rapor edilmiştir (11). Buna karşılık 60 yaşın 

altındaki olgularda bu oran %30’larda kalmaktadır. Nörotoksisiteyi telkin edebilecek MRG bulguları beyaz 

cevherde sinyal değişiklikleri, santral ve kortikal atrofi, ventriküler genişlemedir. Farklı stratejiler içerisinde en 

yüksek oranda nörotoksisite WBRT sonrasında HDMTX ile gelişmektedir (12). Hatta, bu hastaların bazıları 

nörotoksisite ile ilişkili komplikasyonlardan kaybedilebilmektedir. Önümüzdeki yıllarda nörotoksisiteyi 

azaltan ilaç ve stratejilerin PSSSL tedavi protokollerine eklenmesi gündeme gelebilir.     

Sekonder Lenfoma Tutulumu Açısından Riskli Gruplar  

Yapılan çalışmalar bazı histolojik ve klinik özellikleri taşıyan lenfoma gruplarında SSS’nde tutulum 

veya nüks oranının yüksek olduğunu göstermiştir. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir:  

1) Histolojik açıdan çok agresif olan lenfomalar: Lenfoblastik, Burkitt, Burkitt benzeri 

2) Paranazal sinüs tutulumu olan lenfomalar 

3) Testis ve/veya retroperitoneal lenf nodu tutulumu olan lenfomalar 

4) Kemik iliği tutulumu olan lenfomalar 

5) Enternasyonal Prognostik İndeks (IPI)’e göre yüksek risk faktörü taşıyan olgular 

Risk taşıyan olgulara intratekal kemoterapi ile SSS proflaksisi verilebilir, ancak bu konudaki 

yaklaşım kurumdan kuruma farklı olabileceği için son karar hastayı izleyen hekime düşmektedir. 
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