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BİLATERAL ELASTOFİBROMA DORSİ:
OLGU SUNUMU
Zafer ÖZSOY*. Zekeriya KUI,*, Aydın GÖZÜ*, Sergiden DERVİŞOĞLU"
* SSK Vakıf Gıtreba Hastanesi Plastik ve Rekonsirüktif Cerrahi Kliniği
* * .İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji ABD

OLGU
51 yaşında erkek hasta, kliniğimize 3 yıldır mevcut
olan, sırtta şişlik vc ağrı şikayetleri ile başvurdu. İki yıl
önce sol subskapular bölgedeki kitlesel lczyonıı için
Genel Cerrahi kliniğinde parsiyel eksizyon yapılmış ve
biyopsi sonucu; L ipom gelm işti. M uayenede lezyon,
skapuiar rotasyon hareketleri sırasında belirginleşip, palpe
edilir hale geliyordu. Subskapuler bölgede yaklaşık 10x7x4
cm büyüklüğünde elastik kıvamlı, sınırları düzenli, loraks
duvarına ilkse; karşı taraf aynı lokalizasyonda ise eski
operasyondan kalan 5x3x2 cm büyüklüğünde rezidü kitlesel
lezyon mevcut idi. Hastanın yapılan laboratuar sonuçları
normal sınırlarda olup, direki grafilerindc lezyona ait bir
patoloji mevcut değildi. Fakat koronal vc aksiyel kesit MR
incelemelerinde sağ subskapuler bölgedeki tümör ile sol
taraftaki rezidü lezyonu tespit edildi (Resim 1). Sağ
subskapuler bölgeden horizontal insizyon ile girerek kas
altı yerleşimli tümör, total eksize edildi. Hasta postoperatif
4. günde kom plikasyonsuz taburcu edildi. Preparatın
hîstopatolojik incelemesinde; elastofibroma dorsi tanısı
kondu (Resim 2).

TARTIŞMA
Elastofibrom a dorsi patogenezi bilinmeyen, sıklıkla
sırtta subskapuler bölgede yerleşen, benign bir lezyondur1,2.
İlk olarak 1955 yılında Jarvi tarafından tanım landı3. En

sık periskapuler bölge yerleşimli olmasına karşın, deltoid,
iskial ve olekranon bölgelerinde de yerleştiği bildirilmiştir4.
Sıklıkla unilatcral olsa da bizim olgumuzda olduğu gibi
nadiren bilatcral vakalara da rastlanmıştır5. Yağ dokusundan
o ld u k ç a zen g in o lm ası n e d e n iy le o lg u m u z u n ilk
operasyonuna ait h istopatolojik tanının lipom olarak
değerlendirildiğini düşündürmektedir.
Lezyon genellikle yavaş s ey iri i ve asem ptom atik
o lm a sın a rağ m e n , b azı h a s ta la rd a ağrı ve ek lem
hareketlerinde kısıtlılığa neden olabilir. Teşhiste ise BT ve
MR görüntülem e yöntem leri oldukça güvenilir sonuç
verm ektedir 6 . H istolojik olarak, rastgele yerleşim li
fibroblastlar vc kollajen lifler ile yuvarlak görünüm lü
elastik liflerden oluşmuş fıbröz bir bağdokusuna sahiptir'.
Patogcnez tartışmaları arasında en geçerli olanı; travm a
veya diğer faktörlere bağlı va.sküler hasar soması oluşan
dolcu yanıtı vc buna bağlı anormal elastik lif ve aşm kollajen
bitkimi d ir 5. Ayırıcı tamda fibromalozis başta olmak üzere
diğer yum uşak doku tüm örleri düşünülm elidir.M align
transform asyonun olmadığı, tedavi edilmeyen olgularda
bazen spoııtan regresyonun bile olabildiği gösterilmiştir4-6.
T l ve T2 ağırlıklı MR incelemeleri yağlı alanlarla karışık
fıbröz bağ dokusunu gösteril- 6. Biz olgumuzda koronal ve
aksiyel M R incelemelerinde sağ subskapuler bölgede 58. kostalaı-, sol subskapuler bölgede ise 6-7. kostalar arasında.
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yerleşmiş, torak al duvara yapışıl*: iki adet kitle imajı tespit
ettik.
Lczyonım benign ve hastaların çoğunun ascmptomatık
olm ası nedeniyle sıklıkla k o n se rv a tif tedavi yeterli
olmaktadır 2 . Bu yüzden hastam ızın asemptomatik olan
sol dorsal rezidü lezyonuna herhangi bir cerrahı girişim
düşünmedik. Ancak ağn vc eldem hareketlerinde kısıtlılık
m evcut olan hastalarda eksizyon önerilm ektedir 1,2 .

Resim 2: Histopatolojik inceleme: rastgeie yerleşimli fibroblastlar
ve kollajen lifler ile yuvarlak görünümlü elastik liflerden oluşuyor
(EVG, 200X).

1.

2.
3.
Resim 11 Preoperatif aksiyel kesit Magnetik Rezonans görüntüsü;
sağ ve sol(rezidü) subskapuler yerleşimli elastofibroma dorsi.
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Sayın Editör,
Deprem veya diğer büyük doğal afetlerden sonra
rastlanılan ezilme yaralanmalarında ekstremitelerin uzun
süre bası altında kalm ası sonucu oluşan kas hasarının
sistemik etkileri nedeniyle ezilme sendromuna yol açtığı
bilinmektedir. Ezilme sendromuna yol açan mekanizmalar
gözden geçirildiğinde; ezilen ekstrem itenin, hastanın
hayatım tehdit eden olaylar zincirinin başlangıcı olduğu
görülecektir 1. Bu olgularda dışarıdan görülen yaralanmanın
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aslında buz dağının görünen kısm ı olduğu bilinen bir
gerçektir. A ncak ezilm e y ara lan m a k ek strem iten in
kurtarılmasına ya da erken amputasyonuna önceden karar
v e rm e k çok te c rü b e li c e rra h la rı d a h i ik ile m d e
bırakabilm ektedir. A lt eksrem ite travm alarını takiben,
v e rile b ile c e k e rk e n am p u tasy o n k a ra rm a re h b e r
oluşturabilmek amacıyla, kilimle değerlendirmeye dayanan
bazı kriterler Önerilmiş olmakla birlikte, bunların hiçbiri

