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ÖZET
Nörofibromatozis cafe-au-lait lekeleri, deri veya iç organ 
yerleşimli norofibromlar ve pigmente iris hamartomu ile 
karakterize, genetik bir has taliktir. Deriyi tutan 
nörofibromların çoğu asemptomatiktir, fakat büyük 
boyutlara ulaştıklarında önemli problemlere neden 
olurlar. Nörofibromatozis klinik karakteristik bulguları 
olan 25 yaşında bir bayan hasta, hızla büyüyen ve bu 
nedenle malign dejenerasyona uğradığı düşünülen 
nörofibromu nedeniyle yatırıldı. Yapılan biopside lezyonun 
benign karakterde olduğunun saptanm.ası nedeniyle, 
anatomik yapılar korunarak kitle parsiyel olarak eksize 
edildi. 1 yıllık izlemde nüks gelişmedi.
Bu hastalığın kilinİk bulgulan, tanısı, kompikasyonları 
ve tedavisi gözden geçirildi, hızla büyüyen nörofibromun 
tedavi stratejisi tartışıldı.
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Nörofıbrom  genellikle periferik bir sinirden 
köken alan, 2-4 cm çapında, yumuşak kıvamda, 
iyi huylu b ir tüm ördür. Sıklıkla deri ve derialtı 
y e rle ş im lid ir 1. von R ecklinghausen hastalığı 
veya nörofibrom atozis ise genetik b ir hastalık 
o lu p , c a fe - a u - la i t  le k e le r i ,  d e r in in  
nörofıbrom ları ve iriste pigm ente ham artom lar 
(Lisch n o d ü lle ri)  ile k a rak te rized ir 2'a. Bu 
hastalarda norofibrom lar vücudun her yerinde, 
özellikle gövdede yerleşm e eğ ilim in d e d ir6. 
Malignite gelişme riskinin yaşla beraber arttığı 
ve %15-20 arasında olduğu bildirilmiştir. Benign 
lezyonlar genelde ufak, malign lezyonlar ise

SUMMARY
Rapidly enlarging neurofıbrom: A  von Recklinghausen 
case.
Neurofibromatosis is a genetic disorder characterized by 
cafe-au-lait spots, neurofibromas of skin and internal 
organs, anda pigm.ented iris hamartomas. Most of the 
neurofibromas involving the skin are asymptomatic, but 
when they attain a large size, they lead to sİgnificant 
disability. A 25 - year-old female case, with 
pathognom onic c lin ica l characteristics o f 
neurofibromatosis, was hospitalized. She had rapidly 
groıoing neurofibroma which led us to a mispredietion that 
it had göne to m alignant degeneraiion. The 
histopathologic examination revealed that it loas a benign 
lesion so it was removed partially tvithout. damaging 
sİgnificant anatomic struetures. There was no recurrence for 
1-year follotu-up,
The clinical manifestatiorıs, diagnosis, complicaiions, and 
treatment of this disease are revieıued and the treatment 
strategy of rapidly groıving neurofibroma are discussed 
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boyutları hızla artan, daha büyük lezyonlardır, 
Bu çalışm ada nö rofib rom u hızla büyüyen bir 
nörofibrom atozis olgusu sunulm uştur.

OLGU SUNUMU
25 yaşında bayan hasta , kalçasında ve 

uyluğunda önceden  var olan kitle lerin  hızla 
büyümesi şikayetleri ile başvurdu. Fizik bakıda 
sağ gluteal bölgede 45x35x10 cm boyutlarında, 
sağ uyluk p ro k sim alin d e  ise 22x14x3 cm 
b o y u tla rın d a , yum uşak  k ıvam da, d e r id e n  
kabarık, kahverengi renkte, üzeri düzensiz deri 
ile kaplı kitleler saptandı (Şekil 1,2). Yüz hariç
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tüm  vücudu tutan çok sayıda derialtı yerleşimli, 
2-3 cm çapında, yum uşak kıvam da kitleler ile 
özellikle sırtta  yoğunlaşan, doğuştan  mevcut, 
kahverengi renkte pigm ente alanlar saptandı.

Hasta ve ailesi tarafından gluteal bölgedeki 
kitlenin 3 gün içinde, 2 katı büyüklüğe ulaştığı 
bild irild i. Ani genişlem e ile uyum lu olarak 
gergin ve düz yüzeyli b ir lezyon yerine, üzeri 
ileri d ereced e  g irin tili çıkıntılı b ir  lezyon 
saptandı. Lezyon üzerindeki deri deepitelize idi. 
Malignite veya lezyon içi kanam a düşünülerek 
b iopsi a lınd ı. H is to p a to lo jik  in ce lem ed e

n ö ro f ib r o m  o la ra k  d e ğ e r le n d ir i ld i .  
O perasyonda lezyonun gluteus maksimus kası 
ve d iğer anatom ik  yap ılara  in fıltre  o lduğu 
g ö rü ldü . B engin  lezyon olm ası neden iy le  
anatom ik yapılar korunarak, kas üstü seviyeden 
lezyon eksize edildi. O luşan  defek t p rim er 
olarak kapatıldı (Şekil 3,4). Çıkarılan kitlenin 
h is to p a to lo jik  in c e le m e s in d e  de m align  
dejenerasyon görülm edi. Postoperatif dönem de 
komplikasyon gelişmedi.

H astanın  1 yıllık tak ib inde herhang i bir 
problem  olmadı.
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TARTIŞMA
P e r ife r ik  n ö ro f ib ro m a to z is  o to zo m al 

d o m in an t k a rak te rli, 3000 doğu m d a b ir 
görü len , genetik  geçişli b ir hastalık tır Aile 
Öyküsünde %50 o ran ın d a  hastalık  v a r d ır3. 
Bizim olgum uzun aile öyküsü incelendiğinde, 
an n e s in d e  cafe-au-lait leke le ri ve m ultip l 
nÖrofibromlar saptandı.

N örofibrom atozisin tanı koydurucu 3 klinik 
bu lgusu vard ır. B unlar cafe-au-lait lekeleri, 
nÖ rofib rom lar ve Lisch n o d ü l le r id ir6. 1,5 
cm 'den  büyük 6 veya d ah a  fazla sayıda 
cafe-au-lait lekesi tanı için önemli bir kriterdir 1. 
N ö ro fib ro m a to z is  o lg u la rın d a  b u  3 tan ı 
koydurucu lezyona başka birçok klinik patoloji 
de eşlik edebilir 3. B unlar makrosefali, santral 
s in ir  s is tem i tü m ö rle r i, p se u d o a rtro z , 
kifoskolyoz, boy kısalığı, feok rom ositom a, 
m alig n ite le r 2ı7, zeka geriliği, serebrovasküler 
hastalıklar ve kardiovasküler problem lerdir 6.

Bizim olgum uzda da cafe-au-lait lekeleri ve 
nÖ rofibrom lar yanında, kifoskolyoz ve boy 
kısalığı m evcuttu. H ikayesinde yaş artım ı ile 
b irlik te  cafe-au-lait lekeleri ve tüm örlerin in  
sayısında ve boyu tunda artm a vardı. Yaşamı 
tehdit eden kardiyak problem ler ve santral sinir 
sistemi lezyonları saptanmadı,

B en ig n  lezy o n la r, g en e llik le  m align  
lezyonlardan daha küçüktür. Malign lezyonlarm 
büyüklüğü 10 cm ’den  fazla olma eğilim indedir 
L L ite ra tü rd e  de b eng in  karak terde , hızla 
b ü y ü y e n  d e v  n ö r o f i b r o m  o l g u s u  
bildirilm em iştir. N örofibrom atozisin  ilerlemiş 
bir safhası olan elefantıazis nörofıbrom atozada 
ise yüz, göde ve ekstrem itenin deri ve derialtı 
lezyonları ben ign  olduğu halde ileri derece 
b ü y ü m ü ştü r 8. Lezyonlar genellikle tek taraflı 
olup, o rta  hatta keskin b ir sınırla sonlanır. Bu 
hastalarda k itlenin  büyüm esini kontrol etm ek 
için yapılan parsiyel eksizyonlar yetersizdir. Tek 
tedavi yolu total eksizyondur 9.

Bu olguda lezyonun çok hızlı büyüm esi 
nedeniyle lezyon içi kanam a veya m alignite 
ö n tan ıs ı ile b io p si alınd ı. IT istopatolojik  
incelem ede n ö ro fib ro m  saptandı. Hızlı bir 
büyüm e gösterdiği halde, ben ign  b ir tüm ör 
olduğu için anatom ik yapılar korundu. 1 yıllık

tak ip te  tek ra r büyüm em esi, k itle n in  ak tif 
kısm ının deriye yakın yerleşim li olduğunu ve 
elefantiazis nörofıbrom atoza dışındaki benign 
lezyonlarda ilk aşam ada anatom ik  yapıların  
korunarak parsiyel eksizyonun uygun olacağını 
düşündürdü.

Bu olgu göz ö n ü n e  a lın arak  tü m ö ra i 
oluşum ların benign bile olsa kısa süre içinde 
hızla büyüyebileceği, büyüdükten sonra cerrahi 
ç ık arım ların ın  çok d ah a  güç olacağı, bu 
nedenle tüm  nörofibrom atozis olgularının sık 
aralık lar ile görü lm esi ve büyüm e gösteren  
tüm örlerin beklem eden eksize edilmesi gerektiği 
sonucuna varıldı.
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