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Lipomlar en sık görülen benign mezenşimal ne-
oplazmlardan biridir. Lipomlar boyun, gövde, karın, 
ön kol ve kalçada sık; yüz, saçlı deri, sternumda na-
dir görülür.1 Perineal bölge yerleşimli lipom son de-
rece nadirdir ve çoğunlukla aksesuar skrotum veya 
labioskrotal kıvrım ile ilişkilendirilir. Lipomların çoğu 
küçük boyutlardadır ve nadiren 10 cm’nin üzerinde 
büyürler. 

Bu çalışmada, perineal bölgede hızla büyüyen 
dev lipomu olan normal genital yapıya sahip bir olgu 
sunulmaktadır.

OLGU SUNUMU
Otuz üç yaşındaki erkek hasta perineal bölge-

sinde iki ay içerisinde hızla büyüyen kitle şikayeti ile 
başvurdu (Şekil 1).  Hastada travma veya enfeksi-
yon öyküsü yoktu. Fizik muayenede perineal bölge-
de skrotumun sağ tarafında, hareketli, cilt altı yerle-
şimli, 15x10 cm boyutlarında kitle mevcuttu. Yapılan 
ultrasonografik görüntülemede yağ içerikli solid kitle 
saptandı. Lokal anestezi altında lezyon üzerinden 
yapılan insizyonla yüzeyel, testiküler bölgeyle bağ-
lantısı olmayan, 15x10x3 cm boyutlarındaki kitle ek-
size edildi (Şekil 2). Primer onarım yapıldı. Histopa-
tolojik tanı lipom bulundu.

Çoğu lipom birkaç santimetre çaptadır. Dev li-
pomlar en az 10 santimetre çapa sahiptirler.2 Dev 
lipomlar çoğunlukla gövde, servikal bölge ve uyluk 
bölgesinde bildirilmiştir.3

Perineal kitleler bazen tanı güçlüğü yaratabi-
lir. Ayırıcı tanıda perineal herniler, kistler ve malign 

tümörler yer alır. Hızla büyüyen dev kitle lezyonla-
rı maligniteyi düşündürmektedir. Bizim olgumuzda 
olduğu gibi dev tümörlerin atipik yerleşimi yanıltıcı 
olabilir. Liposarkomlar ile lipomların ayırıcı tanısı sa-
dece klinik değerlendirme ile neredeyse imkansız-
dır. Bu nedenle bu tip lezyonların cerrahi eksizyo-
nu liposakşına tercih edilmelidir.3 Perineal lipomlar 
çoğunlukla aksesuar skrotum veya labiskrotal kıv-
rım ile birlikte bildirilmişse de normal genital yapıya 
sahip bir olguda bu büyüklükte bir lipom literatürde 
oldukça nadirdir.4,5 Bu olgu lipomların perineal kitle 
ayırıcı tanısında akılda tutulması gerektiğini hatırlat-
mak amacıyla yayınlanmıştır.  

Şafak Uygur , Tolga Eryılmaz.

Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi,  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Nevşehir.

RAPIDLY GROWING GIANT ISOLATED PERINEAL LIPOMA

HIZLI BÜYÜYEN İZOLE DEV PERİNEAL LİPOM

Şekil 1. Hasta yatarken perineal kitlenin ameliyat öncesi gö-
rünümü
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İzole dev perineal lipom

Şekil 2. Tümörün ameliyat sırasındaki görünümü (sol) 12x5x1,5 cm boyutundaki lipomun görünümü (sağ)


