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bilgisayarlı tomografi önerilmektedir14.
Herni gelişimini azaltmak için insizyonun pelvik 

brimin aşağısına yapılması, greftin anterior (anterior 
superioriliak spine’dan itibaren en az 2 cm bırakılması) 
veya posteriordan alınması, krest bütünlüğünün 
bozulmaması, vaskularize kemik alman olgularda split 
tarzda flep tercih edilmesi, kesilen fibromuskuler 
yapıların kaim geç eriyen tipte dikiş malzemesi ile 
tercihen iki kat kapatılması ve yaralanmış ise inguinal 
ligamentin onarılması tavsiye edilmektedir l~3 A 1 2 .

Aynca yüksek risk taşıyan olgularda primer kapatım 
sırasında prolen veya politetrafluoroetilen (Goretex ®) 
“mesh” kullanımı gerekeb ilmektedir 4. Tedavide elle 
redüksiyon ve yakın izlem, “mesh’Te veya lokal 
muskulofasiyal fleplerle onanırı tercih edilebilir.

Kemik verici alan olarak kranium ve fıbulamn tercih 
edilmeye başlanması, alloplastik alternatiflerin ortaya 
çıkması ve biyoteknolojideki ilerlemeler yakın gelecekte 
iliak bölgenin verici alan olarak kullanımını ve buna bağlı 
morbiditeleri azaltacağa benzemektedir.
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Glomus tümörleri elin ağrılı fakat iyi huylu 
tümörleridir. Bu neoplazm, tüm el tümörlerinin % 1 -55 ini 
oluşturur, Etiyoloji bilinmemektedir. Elde görülen 
glomus tümörleri %25-65 gibi bir oranda subungual 
bölgede yerleşim gösterirler1. Glomus tümörünün tanıya 
götüren klinik bulgulan bir triad ile karakterizedir: Ağrı, 
hassasiyet ve ısı duyarlılığı. Diğer taraftan basit 
röntgenografi, m anyetik rezonans görüntüleme, 
arteriografı, sintigrafı ve ultrasonografı gibi teknikler, 
genellikle yardımcı tanı yöntemleri olarak kullanılırlar.

Bu yöntemlerin hiçbiri glomus tümörü tanısında spesifik 
tanı koydurucu özellikte olmasa bile, her birinin değişik 
derecelerde faydası vardır1.

Glomus tümörlerinin yerleşim yerinin cerrahi 
öncesinde tam olarak saptanması gelişmiş görüntüleme 
tekniklerine rağmen her zaman mümkün olmamaktadır. 
Bu problem, özellikle subungual yerleşimlerde cerrahi 
sonrası nükslerle kendini gösterir.

Gerçekte glomus tümörleri; nöromyoarteriyel 
glomus cisminin hiperplazisi sonucunda oluşan

6 6



Türk Plast Rekuııstr Est Cer D erg (2005) Cilt: 13, Sayı; 1.

hamartomalardır. Glomus tümörünün literatürde 
kullanılan diğer isimlerinden bazdan; glomanjioma, 
anjionörom yom a ve nörom yoarteriyel glomus 
tümörüdür2, Bhaskaranand ve Navadgi3 daha önce 
yayınlanan çalışmalarında glomus tümörlerinin bir 
arteriyol, bir venül ve birçok anastomotik damar 
içerdiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmalar ve tümörün 
yaygın kullanılan terminolojisi bize glomus tümörlerinin 
dam arsal yapılarla yakın ilişkide olduklarını 
göstermektedir. Bu veriler ışığında kliniğimizde 
subungual glomus tümörlerinin tanısında power doppler 
ultrasonografmin etkinliğini araştırdık. Anamnez ve fizik 
muayene sonucunda subungual glomus tümörü ön tanısı 
alan 3 hastaya (2 kadın, bir erkek) cerrahi öncesinde 
power doppler ultrason (PDU) (5-12 MHz broadband 
transducer, ATL HDI 5000, Bothell, WA, USA) tetkiki 
uygulandı. Muayenede, tırnakla falanks kemiği araşma 
yerleşmiş, B mod ultrasonografide mix veya hipo 
ekojenite veren, çapları 0,4-0,8 cm arasında değişen 
kitleler saptandı.Bu kitlelere bitişik minör arteriyel 
damarların varlığı açıkça görülüyordu (Şekil 1). Basit 
röntgenografıde tümörün yerleştiği distal falanks 
kemiklerinde herhangi bir deformite ve gözlemde 
tırnaklarda renk ve şekil değişikliği saptanmadı. Tümöral 
kitleler optik büyütme altında total eksizyonla çıkartıldı 
(Şekil 2). Histopatolojik incelemede glomus tümörü ön 
tanısı doğrulandı. Hastaların 6-8 aylık izlemperiodunda 
herhangi bir nüks görülmedi.

Fornage ve arkadaşlarının belirttiği gibi subungual 
bölge, glomus tümörlerinin en sık görüldüğü, buna karşın 
ultrasonografık teşhisinin en zor olduğu yerleşim 
alanıdır2. Power doppler görüntüleme yöntemi, damarlar 
dijital arterlere oranla çok daha küçük bile olsa, doku 
içindeki kan akımının doğru bir şekilde saptanmasına

Şekii 1. Tümöral dokunun (oklarla işaretli) power doppler 
ultrasonografi ile elde edilen sajittal plandaki görüntüsünde, 
kitleye bitişik küçük kan damarları izlenmektedir. Kitle etrafındaki 
kan akımının spektral analizi düşük dirençli akım paterni 
göstermektedir. Resistive indeks (Rİ) -  0.47. V: Küçük vasküler 
yapılar, DA: dijital arterler, T: Tümöral kitle

Şekil 2. Tümöral dokunun turnike altında in traoperatif 
görünümü. GT: Glomus tümörü.

olanak vermektedir. Vakalarımızda tümör dokusuna 
bitişik çok küçük kan damar lan net olarak görüntülendi. 
Tümör içinde herhangi bir damar yapısı izlenmedi, 

Chen ve arkadaşları da, yayınladıkları 34 hastalık 
glomus tümörü serisinde, parmak yerleşimli tüm glomus 
tümörü kitlelerini renkli dopler kullanarak başarıyla 
lokalize ettiklerini belirtmekte ve nüks oranlarını en aza 
indirmek için preoperatif tanıda bu yöntemin kullanımını 
tavsiye etmektedirler4. Ancak şunu da göz ardı etmemek 
gerekir ki; renkli doppler USG glomus tümörlerinin 
küçük, miks, veya hipoekoik vasküler tümörlerden 
(hemangioperisitoma, hemanjioma ) ayrımında etkili 
değildir.

PDU invaziv olmayan, ucuz ve uygulanması kolay 
bir görüntülem e tekniğidir. Renkli doppler 
ultrason o gr afinin, diğer görüntüleme teknikleriyle 
karşılaştırıldığında, glomus tümörlerinin ön tanısında ve 
lokalizasyonunun saptanmasında iyi bir alternatif 
olacağım düşünmekteyiz.
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