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Sinir dokusunun tümörleri, en sıknöromalar olmakla
beraber, nörofıbroma, nörofıbrosarkoma ve buna ek
olarak lipom lar, lipofibrom atöz ham artom lar,
hemanj io nıl ar gibi nöral orijinli olmayan intranöral
tümörler olarak da karşımıza çıkar 1. Nöromalarm çoğu
asemptomatik olduğundan tanı konulmamış olabilir. Bu
tömüral yapılar sinir keşişi, travması ve amputasyonlan
takiben, akson rejenerasyonu sonucunda meydana
gelirler en çok ekstrem itelerde oluşurlar. Ayrıca
kompresyon, enfeksiyon, tömrler ve diğer inflamatuar
olaylar sonucunda meydana gelen indirekt sinir hasarı
sonucunda da ağrılı nöromalar oluşabilir 1-3.
Bu olgu 2 açıdan ele alınmıştır; birincisi hastanın
hiçbir travma hikayesi mevcut değildir ve ikinci olarak
ise el bileği bölgesindeki dev boyutlarda nÖromanm
literatürde bugüne kadar rapor edilmemesidir.
20 yaşında erkek hasta, sol el bileği volar yüzeyinde
10 yıllık bir kitle şikayeti ile başvurdu. Lezyonun
boyutlarının son 3 yılda artma ve hastanın sol elde duyu

kaybı ve kitle üzerinde hassasiyeti mevcuttu. Fizik
muayenede, sol el bileği volar yüzünde 40x30x15
mm’lik, Tine! bulgusu pozitif olan kitle tespit edildi.
Median sinirin innerve ettiği bölgelerde duyu kaybı
m evcuttu, ancak herhangi bir motor kayıp tespit
edilmedi. EMG incelemesinde, sol median sinirde bilek
ve bilek üstü segmentinde kompresyona yol açan bir
lezyon ile uyumlu bulgular rapor edildi. USG tetkikinde
sol el bileğinde cilt altında yerleşimli, boyutları yaklaşık
40x30x15 mm olan yağla izoekoik solid lezyon izlendi.
Hastanın bütün bu bulguları sonucunda median sinir
kaynaklı bir tümöral lezyon düşünülerek, operasyon
planlandı. Ameliyat esnasında median sinir üzerinde
fleksorretinakulumproksimalinde solid, sarımsı, ovoid
nodüler lezyon tespit edildi. Tümör median sinir
boyunca, proksimalde önkol 1/3 distalinden distalde
metakarpal seviyeye kadar uzanım göstermekteydi.
Mikroskop altında median sinir fasikülleri korunarak
100x15 mmTik tümöral yapı enükle edildi (Şekil 1).

Şekil 1: Kitlenin intraoperatif görünümü

Şekil 2: Kitlenin histopatolojik görünümü (H&Ex100)
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P o sto p eratif kontrollerde herhangi b ir cerrahi
komplikasyon ve motor defısit görülmedi. Postoperatif
ikinci aydaki kotrol HMG’sı normal olarak rapor edildi.
Histopatolojik incelemede, tüm kesitlerde nöromanın
karekteristik bulguları gözlenerek travmatik nöroma
tanısı konuldu (Şekil 2).
N örom a sinir dokusunun en sık rastlanılan
tümörüdür ve nöroma inkontinuti ve terminal bulb olmak
üzere 2 sınıfta incelenirler. Terminal bulb nöroma sinirin
komplet kesileli sonucunda meydana gelir. Nöromanın
bu formu sıklıkla amputasyonlardan sonra karşımıza
çıkmaktadır M. Nöroma inkontinuti ise epinörium ve
perinörium un sağlam olduğu sinirin parsiyel
laserasyonlan ve traksiyon yaralanmaları sonucunda
meydana gelirler. Ek olarak nöroma inkontinuti destek
yapıların fonksiyonlarının bütünlüğüne göre alt gruplara
ayrılmaktadır. Perinörium sağlam ise, tamamen sinir
kılıfını içeren, fusiform “spindle” nöroma olarak
sınıflandırılır. Eğer perinörium fasikülîeri ayrılmış ise,
nöroma fasiküllerden meydana gelir ve ciddi lateral
nöroma olarak gelişebilir. Çoğu sinir yaralanması
parsiyal olarak görülmektedir, dolayısıyla nöroma
inkontinuti olarak karşımıza çıkarlar7A Bu hastada, dev
nöroma olarak belirgin ağrısı yoktu.
Tümörün lokalizasyonu dolayısıyla, hastada karpal
tünel kompresyon bulgulan mevcuttu. Bu vakadan da
anlaşılacağı gibi tüm önromalarda ağrı varolan bir bulgu
olmayabilir. Diğer yandan ağrı şüpheli sinir travmasının
varlığı aleyhine değerlendirilebilir. Ayırıcı tam olarak
nörofıbroma, nörofıbrosarkoma ve intranöral orijinli
tümörler olmak üzere üst ekstremitenin periferik sinir
sisteminde görülen tüm tümörler akla gelmelidir. Şüpheli
lezyonların değerlendirilmesi esnasında dikkatli bir
öykü, fizik muayene, radyolojik değerlendirme ve
laboratuar testleri yapılmalıdır 2:6:9.

Travmatik nöromalar arasında boyutlarından ve
lokalizasyonundan ötürü bu vaka sunulmaya değer
bulunmuştur. Bu nadir görülen vaka göz önüne alınarak,
sinir lokalizasyonununda şişlik, ağrı, nörolojik bulgulan
olan hastaların nöroma açısından değerlendirilmesini
önermekteyiz.
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