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OLGU SUNUMU
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Labium majus kaynaklı dev pedinküle fibrom:
Olgu sunumu
Fatma Çetİn Pelİt *, Eyyup Sabrİ Pelİt **
ÖZET

SUMMARY

Vulvar kitleler oldukça ender görülen lezyonlardır. Başlangıçta vulva kaynaklı fibromlar küçük boyutlu olmaları nedeni
ile asemptomatiktir. Lezyonların büyümesi ile birlikte fiziksel
semptomlar artmakla beraber hastaya psikososyal sorunlarda
oluşturmaktadır. Fibromların tedavisinde eksizyon ile kür sağlanabilirken ender olarak rekürrens göstermektedir. Bu olguda
genç kadın hastada labium majus kaynaklı ileri derecede büyük, yumuşak ve pediküllü kitle sunulmaktadır.

A giant pedunculated fibroma of labia majora:
A case report
Vulvar masses are relatively rare lesions. At the onset of the disease, vulval fibromas are asymptomatic because of their small
size. Physical symptoms increase in number with the growth of the
mass and they might cause psychological problems. Vulval fibroma can be cured by excision and rarely shows recurrence. This
article describes a case of pedunculated, soft fibroma of unusual
size originated from the labia majora in a young woman.
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Vulvar lezyonların büyük bir kısmı malign olmakla beraber birçok benign tümörde görülmektedir (1).
Fibromlar bağ dokusundan orijin alan benign karekterde tümörlerdir. Fibromlar vulvanın en sık görülen
benign tümörleridir. Vulvada sırası ile en sık l. majus, l. minus, klitoris, vestibül, posterior komissürde
yerleşim göstermektedir (2). Genç kadınlarda görülen
vulvar lezyonlar sosyokültürel nedenlerden dolayı
doktora başvuru süresi uzamış hastalıklardandır. Bu
nedenle tanı anında bu lezyonlar genellikle ileri evrede ve büyük boyutlardadır (3).

ması ile polikliniğe başvurdu. Fizik muayenede sağ
labium majustan kaynaklanan yaklaşık 10 cmlik
pedikül ile uyluk bölgesine uzanım gösteren 20
cm boyutlarında üzeri normal deri ile kaplı elastik
kıvamda ağrısız kitle saptandı (Şekil 1). İç genital
muayenede herhangibir patoloji saptanmadı. Ultrasonografik görüntülemede yumuşak doku elemanları izlendi, herniasyon ekarte edildi. Lokal anestezi
altında kitle eksizyonu ve vulvar rekonstrüksiyon
yapıldı (Şekil 2). Eksizyon materyali 250 g ağırlığında, 20x13x6 cm boyutundaydı (Şekil 3).

Olgumuzda üreme çağındaki genç kadın hastada l.
majus orijinli yumuşak kıvamda pedinküle dev fibrom sunulmaktadır.

Mikroskopik incelemede atipisiz keratinize squamoz epitel ile kaplı yumuşak bağ dokusu elemanları
izlenmiş olup, tanı fibrom olarak rapor edildi.
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Tartışma

Yirmi bir yaşında bekâr G0, P0 kadın hasta son 2
yıldır yavaş büyüme gösteren vulvar kitle yakın-

Vulvar fibromlar genellikle üreme çağındaki kadınlarda görülen benign karekterli tümörlerdir.
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Şekil 1.

Şekil 3.

likle 2-7 yıl arasında büyüme göstermektedir, ancak
ender olarak 20 yıl beklemiş olgularda mevcuttur (7).
Ayırıcı tanıda lipom, inguinal herni, vulvovaginal
kistler, ve vulvanın diğer benign kitleleri akılda tutulmalıdır (8). Özellikle bizim olgumuzda da olduğu
gibi l. majustan orijin alan fibromlar genellikle pediküllü olup, tanıyı kolaylaştırmaktadır (7).

Şekil 2.

İnfantlarda, gebelerde, postmenapozal kadınlarda
bildirilmiş olgularda mevcuttur (4). Vulvar fibromlar external genitelyanın mezenkimal dokusundan
özellikle dermal bağ dokjusundan köken almaktadır.
Fakat ender olarak round ligamentin extraperitoneal
kısmından ve pelvisin subperitoneal ligamentinden
kaynaklanabilir (5).
Fibromlar başlangıçta boyutuyla ilişkili olarak
asemptomatiktir, ancak lezyonun büyüklüğünün
artması ile birlikte, yürümede zorlanma, fiziksel
kısıtlılık, kronik travmaya sekonder olarak yüzeyel
ülserasyon gelişebilir (6). Litaratürde fibromların büyük bir kısmı kendi olgumuzda olduğu gibi genel240

Sonuç olarak, fibromların komplet eksizyonu ile kür
sağlanmaktadır. Ancak litaratürde inkomplet eksizyon sonrası rekürrens gösteren olgularda mevcuttur
(9)
. Vulvar fibromlar ender görülen benign tümörlerdir. Komplet eksizyon sonrası kür sağlanabilmektedir.
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