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ÖZET
Multipl enkondromatozis veya Ollier hastalığı, patofizyolojisi 
tam olarak aydın la ti lam a m ıs ve nadir rastlanan mezodermal 
bir displazidir. Sıklıkla genç erişkin döneminde görülen, 
özellikle el ve ayaktaki küçük tiibüler kemiklerin metafizyel 
bölgelerinde lokalize multipl enkondromlar ile karakterize, 
herediter patterni olmayan konjenital bir hastalıktır. Bu 
makalede, sağ elde lokal elisizyonlarla tedavi edilen multipl 
enkondromalozisli bir olgu sunulmakta ve konuya ilişkin 
literatür gözden geçirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ollier hastalığı, multipl enkondromatozis, 
bening kemik tümörleri

GİRİŞ
Multipl enkondromatozis, enkondral ossifikasyonda 

bir bozukluk sonucu gelişen, kemiklerin özellikle metafız 
ve diafiz bölgelerinde lokalize kartilaginöz kitleler ile 
karakterize, herediter olmayan, nadir rastlanan bir 
pato lo jid ir.1 Enkondromlar, el ve ayağın küçük 
kemiklerinde sık görülür. Meduller olarak yerleşir ve 
ekspansiyon yaparak korteksi inceltebilir. Uzun 
kemiklerde, ekspansiyona rağmen kortekste incelme 
olmayabilir. Lezyonlarm içinde karakteristik olarak 
kalsifikasyon görülür. Birden fazla lezyon 1'multipl 
enkondromatozis” olarak isimlendirilir. Bu hastalık, 
1899 yılında Ollier tarafından “diskondroplazi ya da 
Ollier hastalığı” olarak tamınl anmış dır.23 Genellikle genç 
erişkin döneminde iskelet sisteminin tek tarafım tutan 
lezyonlar şeklinde karşımıza çıkar. Bilateral olan 
olgularda, bir tarafın tutulumu daha fazladır. En sık 
tutulan kemikler, görülme sıklığına göre, el ve ayaktaki 
küçük tübüler kemikler, femur, tibia, fıbula, pelvis, 
lıumerus, radius ve unladır. Buna karşılık, vertebra, kosta 
ve kafa kemikleri tutulumu nadirdir.4-6

Bu makalede, sağ el parmaklarında şişlik nedeniyle 
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Dalma başvuran ve multipl enkondromatozis tanısı ile 
tedavi edilen bir olgu sunulmaktadır.

Olgu sunumu.
Polikliniğimize başvuran 27 yaşında erkek hasta 

küçüklüğünden beri sağ elparmaklannda şişlik olduğunu 
ve bize başvurana kadar geçen sürede şişliğin boyutunun 
arttığını belirtmekteydi. Hastanın, kitlenin sebep olduğu 
hareket kısıtlılığı dışında yakınması yoktu.

Fizik muayenede, sağ el 2, ve 3. parmakların 
metakarp, pr ok s imal falanks, orta falanksmı ve 4. 
parmağın proksimal ve orta falanksmı tutan 3 ile 5 cm, 
çaplı multipl kitleler saptandı (Şekil 1). Kitlelerin sert 
kıvamlı, ağrısız ve tuttuğu kemiklerde distorsiyona neden 
olduğu gözlendi. İkinci ve üçüncü parmak hareketleri 
kitlelere bağlı olarak ileri derecede azalmıştı. Duyu 
bozukluğu saptanmadı. Radyografide, sağ el 2. parmak 
metakarp, proksimal ve orta falankslarmda, 3. parmak 
metakarp, proksimal ve orta falankslarmda ve 4.parmak 
proksimal ve orta falankslarmda geçiş zonu geniş olan 
ekspansil kemik lezyonları izlenmekte idi. (Şekil 2).

Aksiler anestezi ve turnike altında, uygun insiz}'’onlar 
yapılarak, falankslarda lokalize enkondromlar eksize 
edildi. Hastanın 2.5 yıllık takiplerinde erken ve geç
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Şekil 1: Ameliyat öncesi sağ elin görünümü

Şekil 2: Sağ elin ameliyat öncesi radyolojik görünümü

dönemde komplikasyon ve nüks saptanmadı (Şekil 3). 
İkinci ve üçüncü parmak hareketlerinde mevcut olan ileri 
derecede fleksiyon kısıtlılığı kısmen, 2. parmaktaki radial 
dcvıasyon tamamen düzeldi.

TARTIŞMA
Ollier hastalığı, kıkırdak deformiteleri gösteren bir 

displazidir. Bu terim genelde iskelet sisteminin tek 
tarafım tutan lezyonlar için kullanılmaktadır. Ollier

Şekil 3: Sağ elin ameliyat sonrası 30. ayda radyolojik görünümü

hastalığında klinik görünüm, tutulan kemiğin metafİz ve 
diafızde kıkırdak hücrelerin proliferasyonu sonucu pek 
çok sayıda kitle oluşumu ve bu kitlelerin neden olduğu 
de fonni tel erden oluşur. Başlıca deformiteler, kısalık, 
özellikle ön kolda angulasyon ve buna bağlı radius başı 
çıktığı ve dizde geııu valgumdur. Kitleler büyüdükçe, 
kemik korteksinin incelmesine ve patolojik kırıklara da 
neden olabilirler.1"6

Enkondrom atozis, muit ipi yum uşak doku 
hemanjiomları ile birlikte bulunduğunda Maffucci 
sendromu, multipl ekzostozis ve multipl periartiküler 
kalsifikasy onlar ile b irlik te görüldüğünde 
metakondromatozis olarak adlandırılır. Çok daha nadir 
görülen bir klinik şekiljeneralize enkondromatozisdir. 
Enkondromlar sıklıkla tübüler kemiklerin metafizinde 
lokahzedir ve vertebral anomaliler olaya eşlik eder.7"9

Multipl enkondromatozisin en ciddi komplikasyonu, 
malignitedir.10 En sık Maffucci sendromunda söz 
konusudur, bu hastalann yarısı ya da üçde birinde bir ya 
da daha fazla enkondromda malign transformasyon 
geliştiği tahmin edilmektedir.11,12 Malign transformasyon 
en sık pelvis ve femurda görülmektedir. Ollier 
hastalığında m alignite gelişim  riski, Maffucci 
sendromuna nisbeten çok daha az olmasına rağmen, 
soliter enkondromadan daha fazladır. Bununla birlikte 
çoğunlukla bu dönüşüm grade 1 kondrosarkom
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şeklindedir.4 Kortikal osteolizis gelişimi, reaktifperioslit 
ve yumuşak dokunun tutulum u kondrosarkomu 
düşünderecek başlıca radyolojik belirtilerdir.13 Klinik 
olarak tabloya ağrı iştirak eder. M ultipl 
enkondromatozisli hastalarda, beyin ve över tümörleri, 
adenokarsinoma gibi iskelet sistemi dışı tümör gelişim 
riski de yüksektir.1416 Sonuçta, bu hastalarda malignite 
gelişimi açısından dikkatli olunmalı ve hastalar yaşamları 
boyunca belli aralıklarla klinik ve radyolojik olarak 
yakından takip edilmelidir. Bizim olgumuzda, potansiyel 
maligniteler bakımından yapılan araştırmalar negatif 
sonuç vermiştir.

Ollier hastalığında radyolojik görünüm, ellerde 
Özellikle falankslarda kalsifıye odaklarla birlikte kemiğin 
balonlaşması, “patlamış mısır görünümü”, metafızyel 
bölgelerde genişleme, lezyonlann uzun kemiklerde ve 
ıliak kanatta, metafizden cisme doğru radyolusent 
kolonlar teşkil etmesi başlıca bulgulardır.13

Ollier hastalığında, geçerli tedavi yöntemleri 
analjezik ajanlar ve cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavide 
amaç, enkondramların çıkartılması ve deformitelerin 
düzeltilmesi, patolojik kırıklarda kemik bütünlüğünün 
sağlanmasıdır. Cerrahi sadece palyatif bir tedavi 
yöntemidir.17 Bizim olgumuzda, sadece falankslarda 
lokalize enkondromlar, parmak fleksiyon hareketlerinde 
ileri derecede kısıtlılığa ve defoımitelere neden olması 
açısından eksize edilmiştir. Özellikle 3. parmakta, 
proksimal ve orta falanksmda ileri derecede kemikte 
ekspansiyona neden olan multipl enkondromlar 
içermesine rağmen, anrputasyona gerek duyulmamış ve 
kemik traşlama yöntemi ile fonksiyonel ve estetik açıdan 
ikna edici sonuçlar elde edilmiştir. Operasyon sonrası 
takiplerinde de, hiçbir komplikasyon görülmemiştir. 
Sonuçta, tek bir parmağın multipl falankslarım tutan ve 
ileri derecede büyük en kon dram lan olan olgularda, ilk 
tercihin amputasyon olmadığını, kemik traşlama 
yöntem leri ile normal kemik restorasyonunun 
sağlanabileceğini akılda bulundurmak gerekir.

Sonuç olarak, multipl enkondromatozis kalıtsal 
olmayan, konjenital bir mezodermal displazidir. Cerrahi, 
hastalığı tedavi etmese de kontur restorasyonu ve 
fonksiyonel kazanım lar açısından önemlidir. 
Enkondromlarda, malign transformasyon gelişme 
riskinin yüksek olduğunu unutmamalı ve hastalar 
mutlaka yakın takibe alınmalıdır.
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