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NAD İR GÖRÜLEN RETROPERİTONEAL
BENİGN TÜMÖR:
FEMORAL SCHWANNOMA
A Rare Case of Retroperitoneal Benign Tumor: Femoral Schwannoma
Dr. Mehmet iNAN1, D1: Aykut ÜRETiCi". Dr. Serap Kağan ULUÇAY'

ÖZET
Sağ

iliac fossada yer alan periferik femoral sclnvannomalar nadir tammlanan tümörlerdir Retroperitoneal
tümör/erin 'Ya80 'denfaz!asıma/ign olmalarma rağmen retroperitonea/ schwannomalar genelde benigndirle1: Gelişmiş
radyolojik yöntemler ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile yapdan sitolajik değerlendirmeler/e kesin tam koymak
genelde mümkün değildi!: Ekspforatiflaparatomi sırasında izole edilen tümör, schwannoma olabileceği düşünülerek
enükufasyon tarzında çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastam n sol ait ekstremilesinde geçici fOnksiyon kayıbı oldu.
Hastanm sol alt ekstremile fonksiyon kaybı 9 ay içerisinde düzeldi. Kökeni tam olarak bilinmeyen retroperitoneal
tünıörlere yaklaşırken schwannoma olasılığı mutlaka diişünülmelidiJ: Aksi taktirde ııygıınsuz cerrahi sinirzedelenmesi
ve.fe!çlere yol açabilir
Anahtar kelimeler

Sclıwannoma, .temoral

sinir

SUMMARY
A rare case ojjemoralnerve sc!ıwannoma in the lejl iliac fossa is deseri bed. More than 80% of the primer
retroperitoneal tıımors are nıaligıı but retroperitoneal schwannomas are mostly benign tımıors. Modern imaging
techniques and jine needle aspiration cytology could not differentiate the tumor. At explorative laparotonıy the
tumor was identi.fied asa schwamıoma and enucleated. Tlıere was a temporaıy functionallost at the !efi exremity
which improved in 9 months. The diagnosis should be bome in mindin cases ofretroperitoneal tumors ofunclear
origin. !nappropriate surgery results in nen'e damage and paralysis.
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ekstremilesini hareket ettinneyi başardı. Kuvvet kaybı
ameliyattan sonra 9 ay içinde büyük bir oranda düzeldi

Schwannomalar periferik sinir kı!ıfından köken alan
nııdir tümörlerdir. Semptomları bulunduklım yere göre
özellik gösterir. Retroperitoneal bölgede diğertümörlerde
olduğu gibi semptoın verıneden büyük çapiara
ulaşabilirler. Gelişmiş

radyolojik tanı yöntemlerine rağmen

ameliyat öncesi kesin tanı çoğu kez ınünıkün değildir(!)
ince iğne aspirasyonu ile sitolajik değerlendirme ve fro-

zen sektioıı, görüntülcıne yöntemlerinde olduğu gibi, çoğu
zaman kesin tanı vermekten uzaktır (2,3). Femoral
sinirden köken alan retroperitoncal schwannomalar nadir olarak bildirildiği için böyle bir deneyim im izi olgu
sununın olarak yayınlamayı uygun gördük

OLGUSUNUMU
Özellikle sol kasığa vuran ağrı şikayetleri ile başnıran
47 yaşında, bayan hastanın yapılan muayenesinde sol alt
kadranda hareketsiz, çevresi sınırlı 6-7 cm. çapında bir
kitleye rastlanmıştır. Hastanın öyküsünden 4 yıl önce total
abdoıninal histerektoıni ve bilateral salfıngooeferektomi
ameliyatı geçirdiği öğrenilıniştir. Yapılan abdoıninal
ultrasonografıde, ınesanenin sol superolateralinderı krista
iliakaya kadar uzanan 43x47x55 mm boyutlarında kanşık
eko yapıda bir kitle saptanmıştır. Ultrasorıografık olarak
ayıncı tanıda bunun mezenter kisti, hematom veya soğuk
abse olabileceği belirtildi. Çekilen abdonıinal tomegrafide
(Resim J ), bu kitlenin krista iliakımın hemen alıında
başlayan düzgün kontml u, psoas kaslannın Ü7.erinde yer
alan. kas dokusundan kaynaklıınınayan ve sigınoid
kolondan sınırları ayrılan bir kitle tesbit edildi. Yapılan
ince iğne aspirasyon biyopsisinde yeterli hücre
görülmemesi üzerine ameliyat öncesi patolojik tanı elde
edilemedi
Bu bulgularışığında retroperitoneal kitle tanısı ile hasta
cksplorasyomı alındı. Göbek altı oıta hat insizyonu ilc
hastaya laparatomi yapıldı ve arka lateral pcritoıı açıl<ırak
kitleye ulaşıldı. Düzgün sınırlı kitle çevre dokulardan
kolayca ayrıldı. Kitle kiirıt diseksiyon ile kolayca
serbestleştirilirken üst ve altta pedikül tarzında uzantıları
tesbit edildi. Bu neden ile bunun periferik sinirden köken
alan bir tümöral kitle olduğu dü~ünülerck kılıfı açıldı ve
rezidü doku bırakılmadan kitle bir bütün olarak enükule
edildi. Kitlenin patolojik tanısı schwaıınoına olarak rapor
edildi
Ameliyat sonrası hastanııı sol dizini kilitleyeınediği
görüldü. Quadriseps femoris ve ileopsoas kaslannda
belirgin kuvvet kaybı mevcUttu. Hasta yer çekimine karşı
sol alt ekstremilesini hareket ettireıniyordu. Hastaya
antiinflaınaıuar, B vitamini ve aınitriptilin başlandı. Kuvvet
kaybı zamanla düzetmeye başladı. İki hafta sonra hasta
dizini kilitlemeye, 3 ay sorını yerçekimini yenerek sol alt

TARTIŞMA
Schwannoımılar

periferik sinir kılıfından köken alan.
daha çok ba~. boyun bölgesi \"C ckstreınitelerde göriilen
nadir tüıııörlerdir. Rctroperitoneal tümörlerin yalnızca
%0.5- l .2 'sini oluştururlar (4.5). Retroperitoncal
tümörlerin %80'i ınalign olmasına rağmen (6), genellikle
bcnign tüınörlerdir. Ma!ign transformasyonlan nadirdir
(7). Bununla birlikte schwannoımı teşhisi konmuş 303
hastayı inceleyen Das Gupta ve arkadaşları. %ı 6. ı
hastada periferik sinirden bağımsız malign tiimör tesbit
etmişlerdir. Schwannoma ile kımser arasında net bir ili~ki
gösteremeınclerinc nığmeıı bu oranın genel populasyona
göre yüksek olduğunu bildinı1işlerdir {8).
Birçok hasta düzgün bir kitle bulgusu ile doktora
başvururlar, semptom verıııezler. Bazı hastalar
hassasiyet, yansıyan ağrı veya nadir olarak felç ile
başvururlar. Benign Schwannoınalar kapsüllü, sınırlan
çevre dokulardan rahatça ayrılabii en, yuvarlak kitlelerdir
Tüınörün büyümesi ile kistik dejeııerasyon ve heınoraji
gibi ikincil bulgular görülebilir
Ameliyat öncesi gerek radyolojik tetkikler gerekse
sitolajik bulgular ile kesin teşhis koymak güçtür(9,1 O, ll).
Bu nedenle hastaların büyük kısmı kesin tanı kanmadan
ameliyata alınır! ar. Bizim olgumuzcia da hasta, kesin tanı
konulmadan aıneliyata alındı. Ameliyatta diseksiyon
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sırasında altta ve üstte uzanan sinir pediküllerinin
götiilmesi bunun periferik sinirden köken alan bir tümör
olduğunu bize düşündürdü. Bu nedenle kitlenin total
eksizyonu yerine, kapsülü açılarak enükulasyon tarzında
çıkarıldı. Kitlenin total olarak çıkarılması hastada periferik
sinir kesisi ve kalıcı felce yol açacağı için bu türolgularda

schwannoma her zaman akılda tutulmalıdır. Bu nedenle
schwannoma olabilecek olgularda total eksizyon yerine
enükulasyon, cerrahi olarak mutlaka tercih edilmelidir.

Tümörlin enükulasyon tarzında çıkanldığı durumlarda
dahi periferik siniri n innerve ettiği kas grubunda oluşan

travma ve ödeme bağlı geçici fonksiyon kayıplan olabilir
(9,12,13). Bu fonksiyon kayıpları bizim vakamızda da
olduğu gibi zaman içerisinde d üzel me gösterirler.
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