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ÖZET 

Vasküler malformasyonlar çocuklarda ve erişkinlerde morbidi

telere yol açabilen endotelyal anomalilerdirHoffa' mn yağ yas

tıkçığı manyetik rezonans görüntülemede (MRG) rutin olarak 

vizualize edilen intrakapsüler bir yapıdır (I). Bu yaZlmızda diz 

ekleminde Hoffa ' nın infrapatellar yağ yastıkçığında saptadığı

mız venöz malformasyon olgusunu sunmaya çalıştık. 

Anahtar kelime/er: Hoffa yağlı dokusu, Venöz malformasyon, 

MRG 

GİRİş 

Vasküler malformasyonlar sadece önceden hesaplana

mayan morbiditelere neden olmakla kalmayıp aynı za

manda çocuklarda ve erişkinierde mortaliteye yol açabi

len endotelyal anomalilerdir. Vücutta herhangi bir yerde 

bulunabilmekle birlikte sıklıkla deri, subkutan dokular, 

kemikler, yumuşak dokular, eklemler ve parankimal or

ganlarda izlenirler (2,3). Bununla birlikte, bu durumla 

ilişkili anlamlı klinik malfomasyonların seyrek görülme

si, çoğu klinisyenin tanı ve tedavide deneyiminin az ol

masına neden olur (4). Hoffa'nın infrapatellar yağ yas

tıkçığı manyetik rezonans görüntülernede (MRG) rutin 

olarak vizualize edilen intrakapsüler bir yapıdır. Bu böl

genin hastalıklarının seyrek olmasından dolayı, burada 

ortaya çıkan değişik patolojik durumların benzerlikleri

nin olabileceği vurgulanmalıdır. Yakın zamanda herhan

gi bir travma öyküsü bulunmayan ve diz ağrısı yakınma

sıyla Hastanemize başvuran 30 yaşında erkek olguyu di

rekt radyogram, ultrasonografi (US), renkli Doppler ult

rasonografi (RDUS), MRG bulguları ile sunmaya çalış

tık. 
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Şefi (2), MRG Hizmet Alımı (3) 

86 

SUMMARY 

Venous Malformation of the Infrapatellary 

Vascular malformations are endotelial anomalies that can ca· 

use morbidities in children and adults. Hoffafat pad is roııtinely 

visualized intracapsular f ormation 

on MRI (1) . In this artiele we present a venous malformation 

case that we found in infrapatellary fat pad at the knee joint. 
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OLGU 

Daha önceden iki defa menisküs operasyonu geçiren 

erkek olgunun ilk olarak direkt radyogramında; infrape

tali ar alanda düzgün sınırlı tübüler yapıların görülmesi 

üzerine USG ve kontrastlı MRG ileri tetkikleri öneriIdi 

(Resim 1). Sol diz eklem aralığına yönelik gerçekleştiri-



İSUınbul Tıp Dergisi-2010-2, 86-88 

Resim 1-2: Yan radyogramda injrapatellar yerleşimli 

tubuler yapılara dikkat ediniz. RDUS incelemede probla 

komprese olan damarsal yapılar ve augmentasyona ya

nıt veren venöz fazik akım izlendi. 

len US' de infrapatellar bursa yerleşimli birbirine komşu 

çok sayıda oval şekilli damarsal yapılar izlendi. Bu yapı

ların prob ile komprese oldukları saptandı. RDUS ince

lemede ise augmentasyona yanıt veren venöz fazik akım 

izlendi (Resim 2). Son olarak MRG'de me dial menisküs 

arka homunda grade II dejenerasyon, infrapatellar yağ 

yastıkçığı posterior-inferiorundan laterale uzanım göste

ren toftüöz tübüler yapılar izlendi. Bu yapılarda belirgin 

sinyal void alanlar izlenmediğinden tanımlanan vasküler 

yapılar venöz anomali şeklinde yorumlandı (Resim 

3,4,5,6). 

İRDELEME VE SONUÇ: 

Vasküler anomalilerin; doğal gelişimleri, hücresel ki

netikleri ve histolojilerini içeren ilk sınıflandırmaları 

1982 yılında Mulliken ve Glowacki tarafından yapılmış-
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tır. Endotelyal malformasyonların biyolojik sınıflandır

ması ; hemanjiomlar ve vasküler malformasyonlar olarak 

iki ana grup içermektedir (5). Endotelyum, mast hücrele

ri, fibroblastlar ve makrofajların artmış döngüsü ile ka

rakterize hemanjiomlar benign vasküler neoplazmlardır 

(3). Tümör olmayan vasküler malformasyonlar ise, en

dotelyal döngünün doğal gelişim sürecinde vasküler 

morfogenezde gelişimsel hatalara bağlı ortaya çıkar (3). 

Kaynaklarda Hoffa yağlı dokusunda bildirilmiş sekiz he

manjiom olgusu bulunurken bu alanda s ınırlı tanımlan

mış vasküler malformasyon sayısı oldukça azdır (6). 

Vasküler malformasyonlarda; akım özellikleri ve doku 

planları arası yayılırnın birlikte değerlendirilmesi olduk

ça önemlidir. Bu özelliklerin ikisini birden tanımlamada 

MRG oldukça aydınlatıcıdır. MRG 'de yüksek sinyal 

flow void varlığı arteriovenöz malformasyonu destekler

ken düşük sinyal f10w void varlığında venöz maIformas

yon, lenfatik malformasyon ve kapiller malformasyon 

akla gelmelidir. Kim ve ark. ekstremite yer l eşimli intra-
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Resim 3-4-5-6: İnfrapatellar yağ yastıkçığı posterior-in

feriorundan laterale uzanım gösteren ve belirgin sinyal 

void göstermeyen vasküler yapılar izlenmekte. 

müsküler vasküler malformasyon çalışmalarında biri dı

şında 14 olguda sinyal flow void yokluğu saptamalarına 

rağmen histopatolojik tanı arteriovenöz malformasyon 

olarak sonuçlanmıştır (7). Bizim olgumuzda MRG'de 

düşük sinyal flow void ve USG'de Hoffa yağ yastıkçı

ğında komprese olan venöz yapılar izlenmesi üzerine gö

rünümler venöz malformasyon lehine yorumlanmıştır. 

Sonuç olarak vasküler malformasyonlarda MRG sınıf

landırması flow void özeııiklerinin değerini ortaya çıkar

maktadır. Endotelyal maformasyonlu hastalarda görün

tülerne veya görüntülerne eşliğindeki tedavilerde bu te

mel bilgi oldukça faydalıdır. 
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