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Nazal septal schwannoma ve endoskopik cerrahi tedavisi:
Olgu sunumu
Endoscopic surgical management of nasal septal schwannoma: a case report
Dr. Bülent Veli A⁄IRDIR, Dr. Murat TURHAN, Dr. Alper DER‹N

Nazal kavite epitelinden kaynaklanan benign tümörler s›k görülür; fakat, bu yerleﬂimde periferal sinir k›l›f›ndan kaynaklanan benign tümörler oldukça nadirdir. Bu yaz›da, 45 yaﬂ›nda bir kad›n hastada görülen
ve sa¤ nazal kaviteyi tamamen dolduran nazal septal schwannoman›n transnazal endoskopik cerrahi
giriﬂimle baﬂar›l› tedavisi sunuldu. Üç y›ll›k izlem süresince hastada herhangi bir nüks görülmedi.

Although benign tumors arising from the nasal cavity are common, those of the peripheral nerve sheath
seen in this localization are unusual. We presented
a 45-year-old woman with a nasal septal schwannoma filling the whole nasal cavity. She was treated
successfully by transnasal endoscopic surgery. No
recurrence was detected within a three-year followup period.
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Nazal kavite epitelinden kaynaklanan benign tümörler s›k görülür, ancak nazal kavitenin periferal
sinir k›l›f›ndan kaynaklanan benign tümörler ise oldukça nadirdir. Periferal sinir k›l›f›n›n benign tümörleri olan schwannomalar ve nörofibromalar›n
schwann hücrelerinden orijin ald›¤›na inan›l›r.[1]
Ekstrakraniyal schwannomalar›n %25-45’i baﬂ-boyun bölgesinde görülür.[2] Baﬂ-boyun schwannomalar› içerisinde paranazal sinüs ve nazal kavite
schwannomalar› oldukça nadir görülen (%4’den az)
benign tümörlerdir.[2-8] Olfaktör ve optik sinirler d›ﬂ›nda (schwann hücreleri içermezler) skalp, yüz,
oral kavite, larenks, farenks, parafarengeal mesafe,
parotid gland, paranazal sinüsler, orta kulak, internal audituvar kanal ve boyun, baﬂ-boyun schwannomalar›n›n görüldü¤ü di¤er alanlard›r.
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◆

2-3 y›ld›r devam eden burun t›kan›kl›¤› ve burun
ak›nt›s› yak›nmas›yla klini¤imize baﬂ vuran 45 yaﬂ›ndaki kad›n hastan›n anterior rinoskopisinde; sa¤
nazal kaviteyi tamamen dolduran, septumu karﬂ› lateral duvara ileri derecede iterek sol nazal kaviteyi
de oblitere eden üzeri düzgün, soluk gri renkte, orta
sertlikte, polipoid görünümde kitle izlendi. Kitle önde nares’e, arkada koana’dan nazofarenkse kadar
uzanmaktayd›.
Hastan›n koronal ve aksiyal planda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› paranazal bilgisayarl› tomografi (BT) görüntüleri sa¤land› ve kitleden al›nanan biyopsi sonucu “periferik sinir k›l›f› tümörü” ile
uyumlu bulundu (ﬁekil 1, 2). Di¤er kulak burun bo-
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¤az sistemik muayeneleri ve rutin hemotolojik incelemeleri normal olan hastadan, genel anestezi alt›nda transnazal endoskopik yolla kitle total olarak ç›kar›ld›. Sa¤ nazal septum posterior-süperiorundan
kaynaklanan lezyonun nazal kaviteyi tamamen oblitere etmesi nedeniyle, frontal ve maksiler sinüslerin
ampiyem ile dolu oldu¤u görüldü.

ent Schwannoma” ile uyumlu bulundu (ﬁekil 4).
Kontrolleri devam eden hastan›n ameliyat sonras›
üçüncü y›l›nda herhangi bir nükse rastlanmad›.
TARTIﬁMA
Schwannomalar periferik sinir, kraniyal veya
otonomik sinir k›l›flar›n›n schwann hücrelerinden
köken alan nadir görülen benign enkapsüle neoplasmlard›r. Tüm schwannomalar›n %25 ile %45’i baﬂ
ve boyun bölgesinde ortaya ç›karken, bunlar›n sadece %4’ü burun ve paranazal sinüs yerleﬂimlidir.[2-7]
‹lk kez Verocay taraf›ndan ay›rt edilmiﬂ iki histolojik
tipi bildirilmiﬂtir: Antony Tip A (miksoid komponent yoklu¤u) ve Antony Tip B,[9] Antony Tip A ve
Antony Tip B aras›ndaki hücresel farkl›l›klar›n prognostik önemi olmamas›na ra¤men geleneksel olarak
bildirilmektedir.

Schwannoma ile nazal kavitede s›kça görülen nazal polipler, inverted papillom, fungal kitleler, benign ve bazen de malign kitleler ile kar›ﬂabilir. Bu
nedenle ameliyat öncesi kitlenin natürünü de¤erlendirmek üzere biyopsi al›n›p histopatolojik olarak de¤erlendirildi.
Schwannoma kitlesi tamamen transnazal endoskopik ameliyat ile ç›kart›ld›. Nazal kaviteyi tamamen dolduran kitlenin dikkatli endoskopik muayenesiyle nazal septum posterosüperiorundan kaynakland›¤› ve çevre dokulara invazyon göstermedi¤i izlenerek transnazal endoskopik yolla 0°-4 mm
çap›nda nazal rijit endoskop ve through-cutting forseps yard›m›yla birkaç parça halinde total olarak,
tutundu¤u bölgedeki septal kartilaj ile birlikte ç›kar›ld›. Spesimen ameliyat sonras› histopatolojik olarak de¤erlendirildi; mikroskobik olarak spindle hücrelerin oluﬂturdu¤u yer yer palizatik yap›lar oluﬂturan, benign görünümde periferik sinir k›l›f› tümörü
saptand› (ﬁekil 3). ‹mmünohistokimyasal olarak ise
S-100 pozitifli¤i görüldü ve patolojik olarak “Anci-

Makroskobik olarak Schwannomalar jelatinöz
veya kistik iyi enkapsüle kitlelerdir. Kistik, ancient,
pleomorfik gibi de¤iﬂik tipleri görülmektedir.[3] Bizim olgumuz ancient schwannoma ile uyumludur.
Nazal septal schwannomalar›n olas› üç kayna¤› vard›r. ‹lki great palatal sinir vastas›yla septuma ulaﬂan
septal kan damarlar›n›n sempatik sinirleri, ikincisi
yine great palatal sinir yoluyla septuma ulaﬂan septal müköz glandlar› inerve eden parasemptaik sinirler, üçüncüsü de maksiller sinirin bir dal› olan nazal
septumun sensöriyal inervasyonunu sa¤layan nazopalatin sinirlerdir.[10] Nazal ve paranazal sinüs

ﬁekil 1 - Nazal septal schwannoma ameliyat öncesi aksiyal bilgisayarl› tomografi görüntüsü.

ﬁekil 2 - Nazal septal schwannoma ameliyat sonras› koronal bilgisayarl› tomografi görüntüsü.
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schwannomalar›nda yak›nmalar lezyonun lokalizasyonuna ve boyutlar›na göre de¤iﬂmektedir. S›kl›kla
burun t›kan›kl›¤›, burun kanamas›, burun ak›nt›s›,
yüz veya baﬂ a¤r›s› ya da yanakta ﬂiﬂlik yak›nmalar›
görülebilir.[7] Orbita uzan›m›nda propitozis bulbi,
göz hareketlerinde s›n›rl›l›k ve diplopiye rastlanabilir. Bilgisayarl› tomogrofi ve manyetik rezonans görüntüleme teknikleriyle tümörün boyutlar› ortaya ç›kar›labilir, tan› ise biyopsi ile konulmaktad›r.

schwannoma ve intrakraniyal yay›l›m bildirilmiﬂtir.[9,11] Burun ve paranazal sinüslerin malign schwannomu çok nadir görülür. Günümüze kadar literatürde 10 olgu bildirilmiﬂtir. Baﬂ-boyun bölgesinde genellikle son dört kafa çiftinden geliﬂir ve agresif seyrederler. Tedavisinde parsiyel ya da total maksillektomi ve/veya ameliyat sonras› radyoterapi uygulanmaktad›r.[8]
Tümörün uygun tedavisi tam bir cerrahi eksizyondur. Bu tür kitlelerin cerrahi tedavisinde tümörün yeri ve yay›l›m›na göre lateral rinotomi, Caldwell-Luc, midfasiyal degloving, kombine transpalatal-transmaksiller giriﬂimler ve endonazal eksizyon

Schwannomalar tamamen eksize edildi¤inde
nüks etmezler. Klinik seyir olarak nörofibromalarla
k›yasland›¤›nda tekrar etmemelerine ra¤men bir olguda benign schwannomadan geliﬂen malign

ﬁekil 3 - Spindle hücrelerde immünohistokimyasal olarak S-100 pozitifli¤i (S-100 x
40).

ﬁekil 4 - Schwannom olgusunda spindle hücrelein görünümü (H-E x 40).
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yöntemlerinin literatürde uyguland›¤› bildirilmektedir. Olgumuzda genel anestezi alt›nda transnazal endoskopik ameliyat ile kitle, total olarak eksize edildi
ve aral›kl› kontrolleri nükssüz devam etmektedir.
Burun ve paranazal sinüslerde nadir olarak geliﬂen schwannomalar Hirao ve ark.,[12] ile Sirinivasan
ve ark.[13] taraf›ndan da bildirildi¤i gibi endonazal endoskopik cerrahi bir yöntemle de baﬂar›l› bir ﬂekilde
tedavi edilmekte ve kontrolleri sa¤lanabilmektedir.
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