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 Sayın editör,
 Nörofibromatozis deri ve vasküler tutulumla belirgin, 
herediter kalıtsal özelliğe sahip bir hastalıktır. Bu hastalık 
vasküler stenoz, anevrizma, arteriyo-venöz fistül gibi 
vasküler anomalilerle karakterizedir.1 Nörofibromatozis 
hastaları sıklıkla kozmetik ve fonksiyonel problemlerden 
ötürü cerrahi girişimlere gereksinim duyarlar. Ancak 
bu hastalarda yer alan tümöral kitlelerin eksizyonu, 
içerdiği vasküler anomali ve lakünalardan dolayı 
cerrahi esnasında güçlüğe neden olmaktadır. Bu 
olguların cerrahileri sırasında karşılaşılan en sık 
problem, durdurulması güç, hayatı tehdit edici abondan 
kanamalardır.2,3

 Literatürde, nörofibromatozis cerrahisinde hemostaz 
amacıyla kullanılan bazı yöntemlere ait çeşitli verilere 
rastlanmaktadır.4,5 Bu yöntemler arasında diatermi, 
hipotansif anestezi, siyanoakrilat, oksidize sellüloz, 
spongostan, elektrokoagülasyon, direkt eksternal 
kompresyon, kitlenin çevresine oblitere edici sütürler yerleştirilmesi, kitleye uzanım gösteren damarların 

bağlanması gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu yazıda, 
kullanılan yöntemlere alternatif olarak, epinefrin içeren 
solüsyon ile tümesan teknik kullanılarak cerrahisi yapılan 
nörofibromatozis olgusu sunulmaktadır.
 35 yaşında erkek olgu, doğumsal olarak yüzün sağ 
yarısında bulunan kitle nedeniyle bölümümüze başvurdu 
(Resim 1). Yapılan fizik muayenede kitlenin sağ oksipital 
bölgeden sağ mandibular angulusa kadar uzandığı, 
medialde üst ve alt gözkapağı ile glabellar bölgeye 
uzandığı, sağ kaş normal anatomisini bozduğu, aynı 
zamanda sağ gözkapağı fonksiyonlarını da bozduğu 
gözlendi. Olgunun anamnezinde daha önce başka bir 
merkezde parsiyel eksizyon uygulandığı, ancak tekrar 
nüks gözlendiği, histopatolojik incelemede olgunun 
nörofibromatozis tanısı aldığı öğrenildi.
 Olgu genel anestezi altında operasyona alındı. 
Operasyonun başlangıcında infiltrasyon kanülü 
aracılığıyla kitle içerisine yüzeyel subdermal plana 
verilecek şekilde 1\2 amp 0.5 mg epinefrin+500 cc 
ringer laktat+5 ampul 20 mg lidokain içeren solüsyon 
infiltre edildi (Resim 2). İnfiltrasyon esnasında enjeksiyon 
yapılmadan önce enjektör pistonuna negatif basınç 
uygulanarak kan gelip gelmediği kontrol edildi ve 
lakünaların ya da vasküler yapıların içerisine enjeksiyondan 
kaçınıldı. Enjeksiyon sonrasında 7 dk beklendi ve 
vazokonstriksiyonun optimum düzeye gelmesi sağlandı. 
İnfiltrasyon sonrasında olgunun hemodinamisinde 
herhangi bir değişim gözlenmedi. Ardından face-lift 
tekniğine uygun insizyonlarla pre- ve post-auriküler 
hattan geçecek tarzda disseksiyona başlandı. Fasiyal flep 

Resim 1: Olgunun fasiyal bölgesinde yer alan kitlenin ameliyat 
öncesi görünümü

Resim 2: Olguya infiltrasyon kanülü aracılığıyla epinefrinli 
solüsyonun enjekte edilmesi
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oksipital bölge ve mandibular angulus seviyesine kadar 
disseke edildi. Kitle tamamen eksize edildi. Hemostaz 
kontrolünün ardından deri fazlalığı eksize edilip deri 
flepleri rhytidectomy prosedürüne uygun olarak asılıp 
sütüre edildi. Operasyon sırasında kanama miktarının 
minimal olduğu gözlendi. 
 Literatürde bildiğimiz kadarıyla nörofibromatozis 
cerrahisinde tümesan tekniğine ait herhangi bir veri 
bulunmamaktadır. Klinik tecrübemiz doğrultusunda, 
epinefrin içeren solüsyon kullanılarak yapılan tümesan 
infiltrasyonun nörofibromatozis olgularında, cerrahi 
sırasında gözlenebilen ve hayatı tehdit edici kanamalara 
yol açabilen durumları önleyici alternatif bir yöntem 
olduğunu düşünmekteyiz. 
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