ELEPHANTİASİS NEUROMATOSA
EDİTÖRE MEKTUP

Şekil 1 : Sol alt ekstremitedeki elephantiasis neuromatosanın
preoperatif görünümü.

Şekil 2: Hastanın postoperatif görünümü.

Tüm bir ekstremitenin pleksiform nörofîbroma tarafından
tutulması elephandasis neuromatosa olarak adlandırılır ve
nörofıbromatosis tip 1 için patognomonik sayılır K\
Kırk iki yaşındaki kadın hasta sol alt ekstremitesinde diz
eklemine kadar uzanan kitle şikayeti ile kliniğimize başvurdu.
Doğuştan olduğunu belirttiği kitlede son 5 yıldır hızlı büyüme
ile birlikte bacak hareketlerinde kısıtlılık mevcuttu. Fizik
muayenede sol ayak ve bacakta içinde sert nodüllerin palpe
edildiği yumuşak kıvamlı kitle ile birlikte tüm vücutta cafe
aut lait lekeleri ve nörofibrom îar gözlendi (Şekil 1).
Asenıptomatik Lisch nodülünün yanısıra belirgin skolyozu da
mevcuttu.
Hastanın klinik ayırıcı tanısı pleksiform nörofıbromun
eşlik ettiği nörofıbromatosis tip 1, Proteus sendromu, multiple herediter lipomatozis ve elephantiasis tanıları arasında
yapıldı. İnsizyonel biyopsi sonucunda tümörün dermişe
lokal ize olduğu, kollajen stroma içerisinde uzamış nükleuslu
spindle hücrelerinin oluşturduğu düzensiz lifler tespit edilerek
hastaya nörofîbroma kesin tanısı konuldu. Tedavi planı olarak
genel anestezi altında kitle küçültme, kontür düzeltme ve
postoperatif dönemde yakın takip planlandı (Şekil 2). Kitlenin
son 5 yıllık büyüme hızındaki artışın muhtemel bir malign
değişim i g ö stereb ileceğ i ve bu durum da ekstrem ite
amputasyonu gerekebileceği hastaya ayrıca açıklandı.
Pleksiform nörofibromîar tuttuğu sinir boyunca ilerleyen
ve şekil bozukluğu oluşturan derin yerleşimli kitlelerdir.
Kitleler daima 6 yaştan önce başlar 4. Bu lezyonların tüm
ekstremiteyi içine alarak orantısız ve aşırı bir şekilde büyümesi
elephantiasis neurom atosa olarak adlandırdı-. Tutulan
ekstremite üzerindeki deri gevşek ve hiperpigmente olup kemik
yapıda hipertrofı ve damarsal artış olabilir w . Mikroskopik
olarak incelendiğinde baskın hücre grubunun Sclnvann
hücreleri olduğu gözlenir. Gerçek hamartamatöz kitleler olarak
kabul edilmelerine rağmen ileri dönemlerde malign değişime
ait bulgular saptanabilir '.
Elephantiasis neuromatosalı hastalarda kitlenin tümünün

cerrahi olarak çıkarılması mümkün olmayabilir. Bu durumda
kitle küçültme ve kontür düzeltme yapılmalıdır. Malignite
gelişen hastalarda ise tedavi seçeneği olarak amputasyon, geniş
eksizyon ile birlikte adjuvan kem oterapi (5400-6800R)
uygundur. Tedavinin başarısız olduğu durumlarda adjuvan
kemoterapi de verilebilir 5. Malignite geliştiğinde metastaz
oram yüksek olup 5 yıllık hayatta kalış süresi %15-38’d ir6A
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