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Sayın editör;
Elde primer sarkoma vc metastatik karsinoma; benign
tümörler vc tümör benzeri lezyonlara göre daha nadirdir.
Bununla beraber florid reaktif mezenkimal prolilerasyon
vc Bizarre parosteal osteokondromatöz proliferasyon
(BPOP) sarkom ayla karışabilen iki pseudom align
lezyoııdur1. BPOP, genellikle kal si fiye osscos ve kartılajmöz
bir oluşumdur 1 2 .
Sıklıkla ellerde ve ayaklarda; en sık proksimal ve
orta falanksta, ikinci sıklıkta metakarp ve metatarslarda
tutulum görülür. Ancak son zamanlarda uzıın kem iklerde
hatta maksillada da BPOP görülebileceği bildirilmektedir1E
BPOP; nadir görülen bir psendomalign lezyondur ve
tedavisi cerrahidir. Ne yazık ki cerrahi sonrası rekürrens
oranı yüksek olup %20-55 olarak belirtilmektedir.
Rekürrens görülen vakaların % 20’ sinde birden fazla
rekürrens olabileceği belirtilmektedir. BPOP gönden
hastalar 14 - 74 yaşları arasında olup ortalama yaş 40
olarak bildirilmektedir. BPOP görülen hastalarda kadın
erkek oranı 1/1 ’dir 1,2.
OLGU: 11 yaşındaki erkek hasta sol cl avuç içinde
el hareketlerini kısıtlayan kitle şikayetiyle başvurdu. Yapılan
fizik muayenede kitlenin sert, immobil, metakarpofalengeal
eklem bölgesinden başlayıp proksimal falankslara uzanım
gösterdiği, fleksiyon hareketlerini kısıtladığı tesbit edildi
(Resim 1-2). Kitle 4x3x2.5 cm boyutlanlıdaydı. Hastanın
sistemik fizik muayenesi ve tüm laboratuar bulgulan
normaldi. X-ray 'de sol eldeki kitlenin kalsifiyc ve 3-4.
metakarpofalangeal bölgede olduğu tesbit edildi (Resim3).
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R e sim 1: Hastada sol el palmar bölgedeki kitlenin preoperatif
görünümü.

Tiirk Plast Rckonstr Est Cer 11erg (2006) Cıll::14, Sayı:l

Resim 3: Hastada sol el palmar bölgedeki kitlenin x-ray görünümü.

BPOP için otörler inflamatuar hemorajik proliferasyon
sonucu periost kalınlaşması hipotezini öne sürmüşlerdir.
Fakat yapılan araştırmalarda destekleyici bir bulguya
rastlanılmamıştır. Son zamanlarda BPOP’un genetik ya da
gelişimsel patoloji yönünde araştırılması gereken bir
hastalık olduğu söylemnektadir. Nadir görülen bir hastalık
olmasına rağmen ortopedistler, el cerrahisi ile uğraşan
plastik cerrahlar ve patologlar tarafından hatırlanması
gereken b ir h astalık tır çünkü m align tüm örlerle
karışmaktadır. Tedavide lokal eksizyon yeterli odılaktadır.
R e sim 2: Hastada sol el palmar bölgedeki kitlenin intraoperatif
görünümü.

Hasta lokal anestezi altında öpere edildi, Eksızyoncl
biyopsi materyalinin makroskopisinde kitlenin saıı-beyaz
renkli fıbröz bir kapsülle kaplı ve sert kıvamlı, iyi sınırlı
olduğu görüldü.
BPOP, ilk kez 1983’te Nora, Dalılin ve Beabont
tarafından tanımlanmıştır l”') . BPOP, ostcokondromaları
taklit eder, fîbroosseöz proliferasyon ve kartilajiııöz “eap”
içerir. Fakat metafiz ile ilişkileri yoktur. Kemiğe bitişik
uzanım gösterirler 1,2 . Sık nüksederler, Nora ve
arkadaşlarının verilerinde cerrahi sonrası niiks oranı % 51
olarak belirtilmiş olup nüks görülen vakaların %22 sinde
2. kez nüks görülmüştür 5. Yukarıda sunulan vaka halen
takip edilmektedir ve nüks görülmemiştir.
BPOP genelde kalsifik osscöz ve kartilajinöz kitleden
oluşur, bu kitle kemiğe bitişiktir fakat görüntüleme
yöntemleri ve cerrahi sırasmda kitlenin kemikten bağımsız
olduğu hemen fark edilir2. Kemik korteks bozulmamıştır
ve kitle paraosseöz dokulara doğru büyür.
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