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Yumuşak dokudan kitle çıkartma ameliyatları 
plastik cerrahide en sık yapılan ameliyatlar arasında-
dır. Kitlenin ön tanısı; anamnez, fizik muayene ve klinik 
tecrübe ile oluşur. Genellikle ultrasonografi veya direkt 
grafiler ile tanı desteklenir. Ancak bazen tanıdan emin 
olunduğu düşünülerek hasta doğrudan ameliyata alı-
nabilmektedir, bu da bazen ameliyat esnasında sürpriz 
durumlar ile karşılaşılabilmesine neden olabilmektedir. 
bu mektup ile benzer bir olgu sunulmakta ve bu yolla 
ameliyat öncesi tetkiklerin daha etkin yapılmasının teş-
vik edilmesi amaçlanmaktadır.

 Yirmi yaşında erkek hasta sağ uyluk anterio-
runda bulunan yumuşak doku kitlesi ile polikliniğimize 
başvurdu. Hikayesinde yaklaşık 6 ay önce spor yapar-
ken geçirmiş olduğu bir travma neticesinde uyluğunda 
oluşan ve büyüme eğilimi gösteren bir kitle olduğu öğ-
renildi. Fizik muayenesinde yaklaşık 3 cm çapında, derin 
yerleşimli, mobil, ağrısız, orta sertlikte bir kitle saptandı. 
Kas içi yerleşimli bir yumuşak doku kitlesi ön tanısıyla 
hastaya ameliyat planlandı. lokal anestezi altında yapı-
lan operasyonda, kitlenin kas içinde ancak kemik yapıda 
olduğu fark edildi (Şekil 1, 2). Kitlenin çıkartılması sonra-
sında yapılan patolojik incelemede osteokondrom tanı-
sı konuldu.

 Osteokondromalar benign kemik tümörlerinin 
1/3’ünden fazlasını oluşturmaktadır, soliter bir kitle ya 
da multipl olabilir. Tek başına olanlar sporadik, multipl 
olanlar herediter neoplastik sendrom olarak karşımı-
za çıkar ve herediter multipl eksositoz (HME) olarak 
adlandırılır.1  Ayrıca Osteokondromalar epifizeal büyü-
me plağının periosteal kemik kılıfına doğru büyüme-
sine yol açan perikondriumun travma maruziyeti son-
rasında da oluşabilmektedir. Sporadik olgular genelde 
10 ila 20 yaş arasında tanı almakta ve %1 oranında ma-
lign transformasyon riskine sahip iken, HME ile birlikte 
olanlar ilk 10 yaş içerisinde tanı almakta ve %1-25 arası 
malign transformasyon riski taşımaktadırlar (1). Osteo-

kondromalar metafizial kemikten gelişmekte ve epifiz-
yal kapanmaya kadar büyüyebilmektedir. Saplı ya da 
sapsız olabilir2 ve erkeklerde daha sık görülmektedir. 
Alt ekstremiteyi üst ekstremiteye göre 2 kat fazla oran-
da tutmaktadır. Histolojik olarak 2 elementten oluşur: 
kartilajinöz bir başlık ve alttaki kemiğe tutunan kemik 
uzantı3 Osteokondromaların tümöral olan kısımları 
sapları değil, kıkırdak başlıklarıdır.4 Ostekondromalar, 
bulunduğu bölgeye göre ve anatomik komşuluklarına 
göre tuzak nöropati gibi bazı komplikasyonlara da se-
bep olabilmektedirler.5-9
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 Hastamızda bulunan kitle femur distal 1/3’üne 
fibrokartilajinöz bir sap ile bağlantılıydı. Proksimale 
doğru cilde yaklaşacak şekilde açılı olarak yerleştiği için 
palpasyonda sadece uç kısmı ele gelmekteydi. bu ne-
denle kitlenin oval şekilli olduğu düşünülerek ve ilave 
bir tetkik istemeden ameliyat planlandı.

 bu mektupta, yardımcı tanı yöntemlerinin 
ameliyat öncesinde kimi zamanlarda etkin kullanılma-
masının ameliyat esnasında sürpriz durumlar ile karşıla-
şılmasına sebep olabileceğini, bu nedenle tanıdan emin 
olduğumuzu dahi düşünsek yardımcı tanı yöntemleri-
nin kullanılması gerekliliğini vurgulamayı amaçladık.
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