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ÖZET 

Amaç: Kemik ve yumuşak doku tümörleri, gelişen tıbbi teknolojiler ile birlikte artık daha 

sık rastlanan ve tanınan hastalıklar haline gelmiştir. Tedavi süresinin daha titiz 

planlanması ve gelişen teknoloji ile birlikte hastaların yaşam süresi uzamıştır. Uzmanlık 

alanından bağımsız olarak, tek bir hekimin malign bir kitle tedavi sürecini yönetmesi zor 

olacağından, son yıllarda multidisipliner tümör yaklaşımı kavramı ortaya çıkmıştır. Biz 

de bu amaç doğrultusunda, 2004 yılından beri kemik ve yumuşak doku tümörleri tanı ve 

tedavisinde aktif rol oynayan tümör konsey verilerimizi paylaşmayı amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Haziran 2004 – Haziran 2017 yılları arasında Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda, kemik ve 

yumuşak doku tümörleri konseyinde değerlendirilen hastalar retrospektif olarak 

incelendi. Bu çalışma için her hafta düzenli olarak arşivlenen tümör konsey formları 

değerlendirilerek, tespit edilen veriler Microsoft Excel ve SPSS programlarına aktarıldı. 

Belirtilen yıllara ait veritabanı oluşturuldu ve bu veritabanı incelenerek sonuçlar 

kaydedildi.  

Bulgular: Çalışmaya toplam 2788 hasta dahil edildi. Veri eksikliği olan hastalar 

çıkartıldıktan sonra, 2397 hasta çalışmanın konusunu oluşturdu. İlk başvurusu olan 1960 

hastanın değerlendirmesinde, 658 primer kemik tümörü, 577 primer yumuşak doku 

tümörü, 356 metastaz vakası ve 374 tümör dışı neden tespit edildi. En sık görülen benign 

kemik tümörü enkondrom iken, en sık görülen malign kemik tümörü osteosarkom idi. En 

sık görülen benign yumuşak doku tümörü lipom olarak kaydedilirken, en sık görülen 

malign yumuşak doku tümörü malign mezenkimal tümördü. En sık tümör dışı neden ise 

kronik enfeksiyon olarak saptandı. 203 hastanın ise ön tanısı kesin tanısından farklı olarak 

kaydedildi. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, multidisipliner tümör konseyinde değerlendirilen 

vakaların Orta Karadeniz’deki epidemiyolojik dağılımını tespit ettiğimiz bu çalışmada, 

multidisipliner yaklaşımın tedavi ve sağkalımdaki rolünün özellikle bazı hasta 

gruplarında pozitif etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Multidisipliner yaklaşım, benign kemik tümörü, yumuşak doku 

tümörü, sarkomlar  
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ABSTRACT 

Aim: Bone and soft tissue tumors are now becoming more common and recognized 

diseases with developing medical technology. With the more careful planning of the 

treatment period and the developing technology, the life span of the patients is prolonged. 

The concept of multidisciplinary tumor approach has emerged in recent years, since it is 

difficult for a single physician to direct a malignant mass treatment process, 

independently of the field of his specialty. For this purpose, we aimed to share our tumor 

council data which has been active in diagnosis and treatment of bone and soft tissue 

tumors since 2004. 

 Materials and Methods: Patients who were evaluated in the Orthopedics and 

Traumatology Department of Ondokuz Mayıs University Medical Faculty between June 

2004 and June 2017 were evaluated retrospectively in the bone and soft tissue tumor 

council. For this study, the tumor council forms which archived regularly every week 

were evaluated and the determined data was transferred to Microsoft Excel and SPSS 

programs. The database for the specified years was created. This database was examined 

and the results were recorded. 

Results: A total of 2788 patients were included in the study. After the patients with 

insufficient data were removed, 2397 patients constituted the subject of study. There were 

658 primary bone tumors, 577 primary soft tissue tumors, 356 metastases cases and 374 

non-tumors in the evaluation of 1960 patients on their first appointment. The most 

common benign bone tumor was the enchondroma, while the most common malignant 

bone tumor was osteosarcoma. The most common malignant soft tissue tumor was the 

malignant mesenchymal tumor, while the most common benign soft tissue tumor was 

recorded as lipoma. The most common non-tumor cause was chronic infection. The 

preliminary diagnosis of 203 patients was changed in their definitie diagnosis. 

Conclusion: In this study, we have identified the epidemiological distribution of the cases 

in the Central Black Sea evaluated by the multidisciplinary tumor council. We can say 

that the multidisciplinary approach has a positive effect on the treatment and survival 

especially on selected groups. 

Key words: Multidisciplinary approach, benign bone tumor, soft tissue tumor, sarcomas 
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1.GİRİŞ ve AMAÇ 

Günümüzdeki modern tedavi yaklaşımlarından önce, malign kemik ya da yumuşak doku 

tümörlü olgulara, öncelikle amputasyon, tarihsel gelişim ile birlikte daha sonra adjuvan 

kemoterapi ya da radyoterapi uygulanmaktaydı. Bu protokollerle 5 yıllık yaşam oranları 

oldukça düşüktü.  

Son yıllarda tanı yöntemlerinden bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) 

görüntüleme tekniklerinin gelişmesi ile, kas-iskelet sistemi tümörlerinin 

görüntülemesinin yanında, boyutlarının milimetrik olarak hesaplanması da sağlanmıştır. 

Diğer yandan yeni kemoterapötik ajanların bulunması, kas-iskelet sistemi tümörlerinde 

etkili neoadjuvan kemoterapi protokollerinin gelişmesine neden olmuştur. Bütün bu 

değişikliklerin sonucunda, boyutları iyi görüntülenen ve etkin kemoterapi uygulanan 

hastalarda, amputasyon yerine ekstremite koruyucu cerrahiler uygulanmaya başlanmıştır.  

Kas-iskelet sistemi tümörlerinin tanı ve tedavisinde deneyimli merkezler ön plana 

çıkmaktadır. Tek bir branş açısından bakıldığında, özellikle malign kemik ve yumuşak 

doku tümörlerinin tanı ve tedavisi çoğu zaman eksik kalmaktadır. Bu anlayış ile 1995 

yılından itibaren, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde kas-iskelet sistemi tümörlerinin 

tedavisi multidisipliner bir konsey tarafından planlanmaktadır. 1995 yılında genel tümör 

konseyi olarak başlamış, 2004 yılında ise bu oluşumdan ayrılarak Kemik ve Yumuşak 

Doku Tümörleri Konseyi olarak, önce Radyoloji Anabilim Dalı’nda, daha sonra ise 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda her çarşamba günü saat 09.00’da 

toplanmaya başlamıştır. Konseyin daimi üyeleri ortopedi ve travmatoloji uzmanı, patoloji 

uzmanı, radyoloji uzmanı, nükleer tıp uzmanı, radyasyon onkolojisi uzmanı, dahili ve 

pediatrik onkoloji uzmanıdır.  

Bu çalışmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik ve Yumuşak 

Doku Tümörleri Konseyi’nde Haziran 2004 ve Haziran 2017 yılları arasında 

değerlendirilen, takip veya tedavisi planlanan hastalara ait bir veritabanı oluşturmak, elde 

edilen verileri retrospektif olarak değerlendirerek, multidisipliner yaklaşımın kemik ve 

yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavisindeki önemini vurgulamaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Tarihçe 

Ekstremite tümörlerinin geçmişi antik çağlara kadar uzanmaktadır. Milattan önce 1500 

yıllarında yazıldığı sanılan Eski Mısır papirüslerinde benign kitlesel lezyonların koterize 

edilebileceği, ancak kaba şekilli ve ülseratif kitlelere dikkat edilmesi gerektiği, onlarda 

ise uygulanacak tedavinin amputasyon veya eksizyon olduğu belirtilmektedir. Eski Mısır 

mumyalarının kemikleri incelendiğinde benign, malign ve metastatik lezyonlara 

rastlanmaktadır. 

 Hipokrat (M.Ö. 460-377) vücuttaki tüm hastalıklardan sorumlu olduğunu düşündüğü 4 

ana sıvıdan ‘’Siyah Safra’’daki bozuklukların değişik kanserlere neden olduğuna 

inanmaktaydı. Hipokrat’a göre kanser vücuttaki sıvılardan kaynaklanan bir anomaliye 

bağlı sistemik bir hastalıktır. Hipokrat kitlelerin büyüme şekline bakarak ilk defa 

‘’Karkinos’’ (dev yengeç) tanımını kullanmıştır. 

Daha sonra Galen, (MS 130-200) bir makalesinde, Hipokrat’ın safra teorisini geliştirerek, 

kitleleri sınıflandırmıştır. ‘’Karkinoi, Karkinoma ve Kanser’’ terimlerine, yumuşak doku 

tümörlerini tanımlayan ‘’Sarcoma’’ terimini ilave etmiştir. Böylece bu iki terim ışığında 

kanserin oluş mekanizmaları ve tedavi yöntemleri 1500 yıl kadar hemen hiç değişmeden 

kabul edilmiştir. Abernathy, 1803 yılında ‘’Sarkoma’’ teriminin farklı hücresel 

yapılardan gelişen konnektif doku neoplasmları için kullanılmasını önermiştir. Baron 

Guillaume Dupuytren (1777-1835), osteosarkomu metastaz yapabilen agresif bir kemik 

tümörü olarak tarif etmiştir. 

Modern patolojinin kurucusu Wirchow (1813-1878), modern mikroskobun geliştirilmesi 

ile beraber tümör dokularındaki farklılaşmayı açıklayan ilk araştırmacıdır. Dev hücreli 

tümör, fibrosarkom, osteosarkom ve kondrosarkom gibi tümörleri detaylı bir şekilde 

tarifleyerek günümüzdeki modern anlayışın temel çizgilerini oluşturmuştur. John Huges 

Bennett (1812-1875) malign ve benign hücrelerin farkını açıklamıştır. Frozen section 

tekniği ise ancak 1891 yıllarında kullanılmaya başlamıştır. Samuel Gross, kemik tümörlü 

olgulara ait 165 olgu içeren ilk büyük seriyi 1879 yılında American Journal of Medical 

Science’da yayınlamıştır. Dalrymple, 1848’de myelomu tanımlarken, aynı yıl albüminüri 
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Henry Bence Jones tarafından bir tümör belirteci olarak tanımlanmıştır. 

Ernest Amory Codman (1869-1940), kondroblastomu ilk tanımlayan cerrahtır ve bu 

tümör ‘’Codman’ın Tümörü’’ olarak da bilinir. Ayrıca bir malignite bulgusu olan 

periosteal elevasyonu ‘’Codman Üçgeni’’ olarak tarif etmiştir. Henry L. Jaffe (1876-

1979), büyük bir tümör arşivine sahipti ve bu konudaki ilk büyük patoloji kitabını 

yayımlamıştır. Dev hücreli tümör ve kondroblastom üzerinde önemli çalışmaları 

olmuştur. Ayrıca osteoid osteoma, pigmente villonodüler sinovit, osteoblastom, 

anevrizmal kemik kisti ve eozinofilik granülomu ilk kez dünyaya tanıtmıştır (1). 

2.2. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Cerrahi Tedavinin Gelişimi 

Ekstremite amputasyonu en eski cerrahi girişimlerden biridir. Aulus Celsus, 1.yüzyılda 

amputasyonu detaylı bir şekilde tariflemiştir. 1970’li yıllara kadar malign iskelet sistemi 

tümörlerinin cerrahi tedavisinde işe yarar tek girişim amputasyon idi. Ancak BT, MR gibi 

modern görüntüleme sistemleri devreye girmeden önce tümörün gerçek lokalizasyonu ve 

yayılımı tam olarak tayin edilemediği için, amputasyon sınırının tümörün içinden veya 

çok yakınından geçmesi nedeniyle lokal nüks olasılığı her zaman mevcuttu. Ayrıca 

modern kemoterapi yöntemleri gelişmeden önce, amputasyon anında mevcut uzak 

metastazlar kontrol edilemediği için, amputasyonun hayat süresi üzerinde bir etkisi 

olmuyordu. Çok küçük lezyonlar dışında, tümörde lokal rezeksiyon yapmak imkansızdı. 

Yumuşak doku benign tümörleri ise daha sık yapılan cerrahi girişimlerdi. Ancak tümörün 

ekstansiyonu sadece göz ve palpasyon ile tayin edildiğinden, çoğu rezeksiyon 

intralezyonel olarak yapılıyordu. Bu durumda benign tümörlerde bile sıklıkla nüks 

gözleniyordu. Benign agresif ve malign lezyonlarda, intralezyonel ve hatta marjinal 

eksizyonun bile kesin nüks ile sonuçlandığı, bugün artık iyi bilinen bir bilgidir. Benign 

kemik tümör cerrahisi ise, röntgen görüntüleme ile mümkün olmuştur.  

Özetlemek gerekirse, 1970’li yıllara kadar iskelet sistemi malign tümörlerinin tedavisi 

palyatif amaçlı bir amputasyon veya ancak çok uygun vakalarda yapılabilen lokal 

rezeksiyon cerrahisinden öteye gidemiyordu. Bu yıllardan itibaren, tümör cerrahisinde 

hızlı bir gelişim yaşandı. Bu gelişmeleri özetleyecek olursak;  
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• Mikroskopik patolojide deneyimlerin artması ile beraber, benign ve malign 

tümörlerin yapı ve davranışları hakkında daha geniş bilgiler edinildi. Tedavide 

tümörün bu karakteristik özellikleri göz önüne alınarak gerçekçi ve işe yarar bir 

planlama yapıldı. 

• Gelişen bilgisayar destekli görüntüleme yöntemleri (BT, MR, PET) cerraha, tümörün 

boyutları, yerleşimi ve ekstansiyonu hakkında çok kesin koordinasyon bilgisi sağladı. 

Bu sayede tümöre erişilebilirlik ve lokal rezeksiyonlarda eksizyon sınırı kesin olarak 

tayin edilebildi.  

• William F. Enneking tarafından 1977 yılında geliştirilen ve 1979 yılında MSTS 

(Musculoskeletal Tumor Society) tarafından da kabul gören cerrahi bazlı evreleme 

sistemi, tedavi sonuçlarını değerlendirmede ve yumuşak doku sarkomlarında dahi 

uygulandı. Bu sayede cerrahi planlamalar daha net çizgiler ile yapılmış oldu. 

• Modern kemoterapi ilaçları mikro metastazları yok ederek, hastaların hayat süresini 

uzattı.  

• Gelişen protez teknolojisi ile modüler tümör rezeksiyon protezleri ve özel yapım 

protezler, cerraha büyük avantajlar sağladı. 

• Kemik bankası teknolojisinde gelişmeler, bulunduğu merkezlerde bol allogreft 

kullanma olanağı sağladı. 

• Gelişen mikrocerrahi teknikleri, geniş cilt rezeksiyonları sonrası kaydırma ve serbest 

deri fleplerini, ince damar anastomozlarını mümkün kıldı. 

Sonuç olarak, sadece son 40 yıl içinde, Hipokrat’tan bu yana çok az gelişen kas-iskelet 

sistemi tümörlerinin tanı ve tedavisi, gözle görülür biçimde aşama kaydetti. 1970’li 

yıllarda şüphe ile bakılan, ancak bazı büyük merkezlerde belirli kişilerce uygulanmaya 

başlayan ekstremite koruyucu cerrahi girişimler, bu gün birçok ülkede ve ülkemizde 

başarı ile uygulanmaktadır (1).  

Dünyada kemik ve yumuşak doku tümörleri ile uğraşan belli başlı dernekler vardır. 

Bunlar American Musculoskeletal Tumor Society (MSTS), The European 

Musculoskeletal Oncology Society (EMSOS) ve Asia-PanPasific Musculoskeletal 
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Tumor Society (APMSTS)’dir. Ülkemizde ise Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği 

Derneği (TOTBİD) bünyesi altında, Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi 

(İstanbul Şubesi) faaliyet göstermektedir. 

2.3. Terminoloji 

2.3.1. Hiperplazi 

Hiperplazi, artmış proliferasyona veya yavaşlamış matürasyona ve dejenerasyona 

sekonder oluşan hücre akümülasyonudur. Hiperplazi hemen her zaman bir 

stimülasyona bağlı olarak oluşur, stimülasyon ortadan kalkınca hiperplazi sona 

erer. Eksubaran kemik kallusu, myozitis ossifikans, hiperparatiroidizimde görülen 

Brown tümör, pigmente villonodüler sinovit bilinen hiperplazi örnekleridir.  

2.3.2. Hamartom, Displazi 

Embriyonel veya fetal gelişim sürecinde, bir doku adacığının regional bir oluşumdan 

ayrılması ve kullanılmadan kalması hamartom olarak adlandırılır (2). 

2.3.3. Benign Tümör 

Benign tümörlerin büyümesi otonomdur, genellikle malign tümörlerden yavaştır. 

Hücresel morfoloji tipiktir, doku yapısı malign tümörlerden daha düzenli ve organoid 

olma eğilimindedir. Hücreler farklılaşma eğilimindedir ancak çoğu zaman belirli 

işlevlerini önemli ölçüde korurlar. 

Büyüme permeatif paternden ziyade çevredeki dokuların itilmesiyle gerçekleşir, bu 

nedenle benign tümör genellikle çevredeki dokulardan ayırt edilir. Sınırlarıyla beraber 

tamamen çıkarıldıktan sonra nüks etme ihtimali düşüktür ve metastaz hemen hiç 

gözlenmez. Dev hücreli kemik tümörü, osteoid osteoma, osteoblastoma, kondroblastoma, 

kondromikoid fibroma ve yumuşak dokularda lipom, leiyomiyoma ve nörilemoma bu 

gruba ait örnekleri oluşturmaktadır. 
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2.3.4. Düşük dereceli malign tümör 

Büyümesi oldukça yavaş, ancak benign tümörlerin büyümesine oranla daha progresiftir, 

bazen anormal büyük boyutlara ulaşabilir. Büyüme kısmen permeatiftir, bu nedenle 

sınırlar benign tümörlere göre daha az tanımlanmıştır. Operasyonla eksizyon 

uygulanırken, çıkarılan tümöral doku eğer sağlıklı çevre dokularından oluşan bir katman 

içermezse, nüks ile sonuçlanabilir. Nadiren metastaz yapar; Bununla birlikte, tümör 

zamanla progres göstererek maligniteye dönüşebilir ve yüksek dereceli hale gelebilir. 

Grade I, II kondrosarkom, Grade I, II parosteal osteosarkom, yumuşak dokularda oluşan 

dermatofibrosarkoma protuberans ve düşük dereceli liposarkomlar bu grubun örneklerini 

teşkil etmektedir. 

2.3.5. Yüksek Dereceli Malign Tümör 

Bu tümör tiplerinin büyümesi genellikle hızlı ve agresiftir. Hücresel morfoloji atipik, 

doku yapısı anarşiktir. Hücrenin farklılaşması, olgunlaşması ve spesifik fonksiyonu ya 

azalmıştır ya da çok anormaldir. Büyüme invaziv ve permeatiftir, dolayısıyla tümör 

çevresindeki dokularla iyi tanımlanmış sınırlara sahip değildir. Cerrahi eksizyon, 

çevreleyen bir miktar sağlıklı dokunun veya orijinal anatomik kompartmanın tamamının 

geniş bir katmanını içermezse, nüks veya metastaz yapmaya eğilimli olur. Örnekler: 

klasik osteosarkom, Ewing sarkom, grade 3 kondrosarkom ve yumuşak dokularda yüksek 

dereceli liposarkom, malign fibröz histiyositoma, rabdomiyosarkom, sinovyal sarkom. 

Bu tanımlamalar şematik ve yaklaşık olarak en uygun ifadeleri içermektedir değerlerdir. 

Bazen hiperplazi, hamartom, displazi ve benign tümör arasındaki sınırları tanımlamak 

zordur. Bir hamartom veya displazi, yıllar sonra bile malign tümörlerin ortaya çıktığı 

yerin zeminini oluşturabilir (bkz. Egzositoz, kondrom, fibröz displazi, yumuşak 

dokularda von Recklinghausen'in nörofibromatozu). 

Hızla büyüyen benign lezyonlar veya permeatif büyüme gösteren (yumuşak dokuların 

agresif fibromatozu gibi) lezyonlar vardır. Aksine, bazı malign tümörler yavaş büyüme 

ile karakterizedir; bazıları boyut olarak küçük kalsa ve keskin sınırlanmış olsa dahi 

metastaz yapabilir. Diğerleri yüksek derecede farklılaşma gücüne (kondrosarkom) veya 

bir organoid yapıya (alveolar yumuşak doku sarkomu) dönüşebilme yeteneğine sahiptir. 
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2.3.6. Metaplazi 

Daha önce farklılaşmış hücre türünün, başka türden farklılaşmış bir türe değişimdir. 

Örneğin, fibroblastlar kondroblastlara veya osteoblastlara dönüşebilir. 

2.3.7. Anaplazi 

Hücrelerin farklılaşma eksikliği anlamına gelir ve malignite lehine işareti özelliği 

gösterir. Anaplazi, bu nedenle atipinin veya hücrenin malignensisinin eş anlamlısı olarak 

kullanılır. 

2.3.8. Periosteal, Parosteal, Jukstakortikal 

Bu terimler, kemiğin yüzeyinde gelişen lezyonları tanımlamak için kullanılır. Tümörler, 

periost kılıfının bulunduğu diyafizlerde periostal, eklem kapsülünün, ligamentlerin ve 

tendonların yerleştirildiği alanlarda periostun bulunmadığı metafizlerde parosteal veya 

jukstakortikal olarak adlandırılırlar. 

Bu terimler, intramedüller veya intrakortikal yerleşim gösteren tümörleri kapsamaz. 

2.3.9. Tümör Progresyonu, Dediferansiyasyon 

Tümör büyümesi sürecinde, yüksek derecede maligniteye sahip olan yeni tümör hücre 

klonları gelişebilir. Böylece, tümörün malignite derecesi artar (tümör progresyonu). 

Örneğin düşük dereceli bir kondrosarkom, daha yüksek dereceli bir kondrosarkoma 

dönüşebilmektedir. Daha yüksek dereceli bir osteosarkoma dönüşen düşük dereceli bir 

osteosarkom ve yumuşak dokuların düşük dereceli bir liposarkomunun daha yüksek 

dereceli bir liposarkoma dönüşmesi diğer örnekleri teşkil etmektedir.  

Bazen, oldukça iyi diferansiye olmuş ve genellikle düşük dereceli (kondrosarkom, 

yumuşak doku liposarkomu) olan bir tümör üzerine, yeni ve farklı derecede habis bir 

tümör, bir önceki kanserin "üzerine binmiş" olarak görülür. Bu yeni tümör, ya 

farklılaşmamıştır ya da var olan tümörden farklılaşmaktadır ve iki tümoral doku, keskin 

ya da kesişen bir ayırma cephesiyle yan yana durmaktadır. 

Bu olaya "dediferasiyasyon" adı verilir. Bu terim yanlış anlamda kullanılmaktadır, çünkü 
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yeni tümöral klon, önceden var olan farklılaşmış tümör hücrelerinden ziyade, primitif kök 

hücrelerden köken almaktadır. Örnek olarak, dediferansiye kondrosarkom ve 

dediferansiye liposarkom gösterilebilir. Düşük dereceli bir osteosarkomun yüksek 

dereceli bir osteosarkoma dönüşmesi durumunda, her iki tümöral bileşenin aynı 

(osteoblastik) türde diferansiyasyona sahip olması nedeniyle, dediferansiyasyona kıyasla 

bunun tümör progresyonu olarak adlandırılması tercih edilir. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında, tümör progresyonu ile dediferensiyasyon arasında 

keskin bir ayrım yoktur (aslında her ikisi de aynı tümör tiplerinde görülür) ve 

"dediferansiyasyon" genel olarak kullanım kazanmış bir terimdir (3). 

2.4. Sınıflama 

Sınıflamanın temeli histolojik ve daha doğrusu histogenetiktir. Bu nedenle, tümörlerin 

oluştuğu hücresel türe göre, dolayısıyla muhtemelen türediği hücrelere göre ayırt edilir 

(histogenez). Örneğin bir tümör fibroblastlar-fibrositler ve kollajen liflerden oluşuyorsa, 

bir fibroma veya fibrosarkomdur; kondroblastlar-kondrositler ve kartilaginöz matriks 

içeriyorsa bir kondroma veya kondrosarkom; osteoblastlar-osteositler ve osteoid matriks 

barındırıyorsa, bir osteoblastoma veya bir osteosarkomdur. 

Hücre farklılaşmasının öngörülebilir olduğu benign tümörlerde tanımlama genellikle 

kolaydır. Farklılaşmanın kıt olabildiği ve sadece fokal olduğu malign tümörlerde ise 

tanımlama daha zordur. Histogenetik teşhis, histokimya, immünohistokimya ve elektron 

mikroskopu ile desteklenebilir. 

Bir tümörde farklı aşamalarda dediferansiyasyon gözlendiğinde, tümör en gelişmiş 

farklılaşmanın olduğu segmente göre tanımlanır. Örneğin, eğer bir sarkom kondroblastik 

ve osteoblastik alanlarla birlikte fibroblastik aktivite gösterirse o zaman bir 

osteosarkomdur. 

Sınıflandırma için ikinci bir kriter histogenezisin yanı sıra histolojik derecedir (benign, 

düşük dereceli, yüksek dereceli malign). 

Güvenilir bir sınıflandırma, sadece histolojik değil aynı zamanda klinik, radyografik, 

makroskopik, prognostik ve teröpatik olmak üzere iyi tanımlanmış özellikleri olan 
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tümörler arasında ayrım yapmalıdır. 

Jaffe (1958) tarafından tarif edildiği gibi, her bir tümör kendi içinde anatomik ve klinik 

bir varlık olarak düşünülmelidir (2). Başka bir deyişle, bazı tümörlerin aynı histogenetik 

temele sahip olması, diğer özelliklerinin de aynı olması gerektiği anlamına gelmez. Bu 

nedenle, örneğin osteoid osteomanın osteosarkomlarla hiçbir ortak yanı yoktur ve osteoid 

osteoma asla osteosarkoma dönüşmez. 

Kıkırdak serilerinin tümörleri arasında bir taraftan kondromlar ve egzositozlar ile, 

kondrosarkomlar arasında bir ilişki vardır; ancak kondroblastomalar ile kondrosarkomlar 

arasında, kondromikoid fibromalar ile kondrosarkom arasında bir ilişki yoktur. Aynı şey, 

anjiyosarkomlarla ortak bir özelliği olmayan anjiyomlar veya fibrosarkomlar ve malign 

fibröz histiyositomalar ile ilişkili olarak kemiğin histiyositik fibromaları için de 

söylenebilir. 

Bununla birlikte, histogenezise ve histolojik derecesine göre tümörleri gruplamak pratik 

ve gelenekseldir. Burada önerilen sınıflandırma, bazı küçük değişikliklerle birlikte 

Schajowicz (1972) ve arkadaşları tarafından Dünya Sağlık Örgütünün kemik tümörleri 

için sınıflandırmasıdır (4). Yumuşak doku tümörleri için Enzinger ve Weiss 1995 yılında 

yaptığı sınıflama kullanılmaktadır.  

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin sınıflandırılmasında hala bazı belirsizlikler 

mevcuttur. Son yıllarda, immünohistokimyanın yaygın kullanımı ve daha az ölçüde 

elektron mikroskopisi ile farklı tümör histogenezisini tanımada büyük ilerleme 

kaydedilmiş olsa da, özellikle bazı yumuşak doku tümörleri tartışmalı bir histolojiye 

sahiptir. Ek olarak sitogenetik çalışmalar, çeşitli tümör varlıklarının özgüllüğünü 

doğrulamak için önemli katkılar sağlamaktadır. 

Bir diğer zor problem, kemik ve yumuşak doku tümörlerinin histolojik 

derecelendirilmesidir, bu derecelendirme oldukça subjektiftir ve pratik olarak kolay 

tekrarlanabilir değildir. Nükleer DNA içeriğinin ölçülmesi bu sorunu çözmekte yeterli 

olmaz, çünkü DNA ölçümü rutin olarak uygulanmadığı için bu tür ploidi çalışmaları 

yalnızca büyük çaplı kromozom kayıpları ya da kazanımlar tespit eder. Dünya Sağlık 

Örgütü’ne (WHO) göre yumuşak doku tümörlerinin sınıflaması tablo 1’de verilmiştir. 
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2.4.1. WHO SINIFLAMASINA GÖRE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ 

 

Tablo 1: Yumuşak doku tümörlerinin Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (WHO) sınıflaması 
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Tablo 1 : devamı 
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2.4.2. WHO SINIFLAMASINA GÖRE KEMİK TÜMÖRLERİ 

 

 

Tablo 2: Kemik tümörlerinin Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (DSÖ) sınıflaması 
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2.5. İnsidans 

Kemik tümörleri sık görülen tümörlerden değildir. Yapılan çalışmalar, primer malign 

kemik tümörü insidansının bir milyonluk popülasyonda yılda 10 vaka olduğunu 

göstermektedir (3). Yine başka bir çalışmada, İngiltere’deki kemik tümörü insidansı bir 

milyonluk nüfusta yaklaşık altı vaka olarak kaydedilmiştir (5). Sarkomlar, mezodermal 

orijinli malign tümörlerdir. Genç bir hasta grubunda karsinomayla karşılaştırıldığında 

sıklıkla agresiftirler ve daha sık görülürler (5). 

İyi huylu tümörler çok daha sık olarak gözlenmektedir. İyi huylu tümörler arasında 

histiositik fibrom ve egzositoz, bunu takiben kondrom, dev hücreli tümör, osteoid osteom 

ve fibröz displazi sık gözlenir. Malign tümörler arasında en sık rastlanan multiple 

myelom, bunu takiben osteosarkom izlenir. Bunları kondrosarkom ve Ewing sarkom 

takip eder. Lenfoma, malign fibröz histiositoma ve kordoma seyrek olarak ortaya çıkar. 

Vasküler tümörler nadirdir ve adamantinoma çok nadirdir. Tümör benzeri lezyonların 

arasında en sık olanı basit kemik kisti, bunu anevrizmal kemik kisti ve Langerhans hücreli 

histiositoz izler. 400’den fazla tümör çeşidi bulunduğu gerçeğini göz önüne alırsak, ancak 

bazı merkezler bu tümörler ile yeterince tecrübeye sahip olabilir. 

Ülkemizde kemik ve yumuşak doku tümörlerinin görülme sıklığı ile ilgili çalışmalar 

yayınlanmıştır (6-8).  Surveillance, Epidemiology and Results (SEER) verilerine göre, 

2011 yılında ABD’de kemik ve yumuşak doku tümörlerinin görülme sıklığı kemik 

tümörü için 2.810, yumuşak doku tümörü için ise 10.980 olarak tahmin edilmektedir. 

Geçmiş yılların verilerine göre görülme sıklığı, son 30 yılda göreceli olarak sabit 

kalmıştır. 2011 yılında, kemik ve yumuşak doku tümörlerinden sırasıyla yaklaşık 1.490 

ve 3.920 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir (9). 

Bu tablolar sarkomun göreceli olarak agresif bir kanser türü olduğunu göstermektedir. 

Buna rağmen çoğu sarkom sporadik olarak görülmektedir. 
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2.6. Klinik Özellikler 

Kas ve iskelet tümörü ilgilendiren tümörler, genellikle ağrısız, insidental olarak farkedilir. 

Bazen kemik tümörleri, genellikle etkilenen kemikte ağrı, kitle veya eklem şişliği ile 

kendilerini gösterir. Dikkatli bir öykü ve fizik muayene bir tümörün varlığından şüphe 

etmeyi sağlar. Bir kitle travmatik ve enflamatuar durumlardaki semptomları taklit etse de, 

yakınma, kas-iskelet sistemi tümörlerinin ciddiyetinden dolayı hafife alınmamalıdır.  

Örneğin osteoid osteoma için gece ağrısı ve nonsteroid ilaçlar ile ağrının kaybolması 

tipiktir (10). Fibröz displazi de ise deformite bazen çıplak gözle görünür bir hal alır (11). 

Bu sebeple, ağrı veya kitle tarif eden bir hastada 6-8 haftadan daha uzun süren, iyileşme 

göstermeyen semptomlar varlığında, tümöral bir oluşumu dışlamak için yeterli düzeyde 

görüntüleme yapılmalıdır. Buna ek olarak, nonossifiye fibrom, osteoid osteoma ve soliter 

kemik kisti gibi bazı benign lezyonlar klasik görüntüleme yöntemleri ile kolayca teşhis 

edilir ve ek tanı çalışmasına ihtiyaç duymaz. Langerhans hücreli histiositoz dışında 

benign lezyonlar sistemik bulgu yapmazlar (12). Ayrıca patolojik kırıklar, benign 

lezyonlarda travmayı takiben ya da spontan olarak görülebilir. Böyle durumlarda hastanın 

geçmiş tıbbi öyküsünde ağrı sorgulanarak, malignite araştırılmalıdır. 

Kemik tümörlerinde yanlış tanı ve uygunsuz tedavi, maddi ve manevi ağır bir yük teşkil 

etmektedir. Benign lezyonların aksine, malign lezyonlar ise genellikle semptomatiktir ve 

hastalar ağrı, şişlik, patolojik kırık veya nörolojik bulgular ile kliniğe başvururlar (13). 

2.7. Tanısal Çalışma  

Kas ve iskelet sistemi tümörleri çoğu hastada insidental ve asemptomatik bir lezyon 

olarak saptansa da, detaylı ve eksiksiz bir öykü alındıktan sonra tüm sistemleri kapsayan 

bir fizik muayene yapılmalıdır. Sigara kullanımı, mamografi ve kolonoskopi gibi kanser 

görüntüleme öyküsü ve yakınma hakkında detaylar, sorgulanması gereken önemli 

noktalardır. Kemik tutulumu yapan kitlelerde yumuşak doku şişliği de olabileceği akılda 

tutulmalıdır. Örneğin fibröz displazi uzuv deformitesi ile karşımıza çıkmaktadır. 

Deformite varsa kaydedilmeli, kitlenin boyutu ve ekspansiyonu not edilmelidir. Motor 

kuvvet, nörolojik muayene, eklem hareket açıklığı ve yürüme değerlendirilmeli; lenf 

nodları palpe edilmelidir. Dikkatli bir fizik muayene tamamlandıktan sonra, görüntüleme 
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tanısal çalışmanın ilk basamağı olarak düşünülmelidir. Çoğu vakada, hastanın yaşı ayırıcı 

tanı için uygun bir çerçeve sunmaktadır. Başlangıç değerlendirmesi yapıldıktan sonra 

eğer biyopsi yapılacak ise, mutlaka titiz bir yol ve plan izlenmelidir. Biyopsi kas-iskelet 

sistemi tümörlerinde tecrübeli bir cerrah tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde hasta ileri 

bir merkeze sevkedilmelidir. 

Ortopedik patoloji vakalarına yaklaşırken, tümörler arasındaki ayırıcı tanı için bazı 

kriterler ön plana çıkmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

 Yaş  

 Lokalizasyon  

 Görüntüleme Bulguları 

 Tümör Evresi 

 Histoloji 

 Tedavi  

Bu kriterler sayesinde klinisyen tümöral durumlarda çok geniş spektrumdaki tanı 

seçeneklerinin öne çıkan bazılarına odaklanabilir ve bu sayede daha kolay tanıya 

gidebilir.  

Örneğin kemikte litik bir lezyonu olan 50 yaş üzerindeki bir hastada, herhangi bilinen 

primer odak olmasa dahi, lezyonun metastaz olma ihtimali daha yüksektir. Oysa ki, 

kemiğinde benzer litik bir lezyon olan 10 yaş altındaki bir hastada, histiyositozis ilk akla 

gelecek tanılardan biridir. Benzer şekilde, puberte öncesi büyüme plakları kapanmamış 

bir hastada dev hücreli tümör görülmesi nadir iken, çocukluk çağında kondrosarkoma 

hemen hemen hiç gözlenmez. Ewing sarkom ise 5 yaş altında ve 30 yaş üstünde nadiren 

gözlenmektedir (14). 

Yaşamın ilk 5 yılında gelişen bir kemik lezyonunda öncelikle nöroblastom metastazı akla 

gelmektedir. 5-11 yaş grubunda Ewing sarkom daha sık görülmektedir. Osteosarkom ise 

10 yaşında başlar ve 20’li yaşlarda pik yapar. Rabdomyosarkom çocukluk çağının, 

sinovyal sarkom genç erişkin, liposarkom ve malign fibröz histiositoz daha ileri yaş 

grubunun hastalığıdır. Osteoid osteoma, ostekondrom, anevrizmal kemik kisti, soliter 

kemik kisti gibi benign lezyonlar çocukluk çağında başlar ve kemik büyümesinin 
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durmasına kadar aktif olarak kalırlar (15-17). Herediter multiple egzositoz gibi bir 

durumda aile hikayesi yardımcıdır (18). Yaşa göre sık görülen benign ve malign tümörler 

tabloda verilmiştir.  

2.8. Lokalizasyon  

Karsinom metastazları daha çok kosta, vertebra, pelvis gibi gövde kemiklerinde 

görülürken, mezenkimal kökenli tümörler ekstremitenin uzun kemiklerine yerleşirler. 

Yine kondrosarkom, pelvis ve skapulada sıkça görülmektedir.  

Ekstremite uzun kemik epifizleri büyüme tamamlanmadan önce kondroblastomların, 

tamamlandıktan sonra ise dev hücreli kemik tümörlerinin yerleşim yeridir. Ewing sarkom 

gibi kemik iliği kökenli tümörler uzun kemik diafizini tutarken, diğer benign ve 

mezenkimal tümörler metafizi tercih eder (19). Femur ve humerus proksimali kemik 

kistlerinin sık görüldüğü yerlerdir. Enkondromlar ise sıklıkla falanksları tutar (20). 

Sakrum tutulumu kordomayı, tibia anterior korteks tutulumu ise adamantimomayı akla 

getirir (21, 22). Sinir trasesini tutan tümörler nörinomayı düşündürür. Cilt altındaki 

yumuşak doku tümörleri benign, fasya altındakiler ise malign tümörleri çağrıştırır. Tablo 

3’te yaşa bağlı en sık görülen tümörlerin, tablo 4’te ise lokalizasyona bağlı düşünülmesi 

gereken tümörlerin listesi verilmiştir. 
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YAŞ BENİGN MALİGN 

0-5 yaş Histiositoz 

Enfeksiyon 

Metastatik nöroblastom 

Metastatik rabdomyosarkom 

Lösemi 

5-20 yaş Nonossifiye fibrom 

Anevrizmal kemik kisti 

Soliter kemik kisti 

Osteoid osteoma 

Osteokondrom 

Osteomiyelit 

Kondroblastom 

Osteosarkom 

Ewing sarkom 

Lösemi 

Lenfoma 

Desmoplastik fibrom 

20-40 yaş Dev hücreli tümör 

Fibröz displazi 

Enkondrom 

Lenfoma 

Ewing sarkom 

> 40 yaş Enkondrom 

Kemik infarktı 

Enfeksiyon 

Paget hastalığı 

Hiperparatiroidizm 

Metastatik karsinom 

Lenfoma 

Multiple myeloma 

Kondrosarkom 

Malign fibröz histiositoz 

Tablo 3: Yaşa göre en sık görülen tümör tipleri 
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Lokalizasyon Benign Malign 

Pelvis Anevrizmal kemik kisti 

Soliter kemik kisti 

Kondrosarkom 

Metastatik kemik hastalığı 

Omurga (anterior) Enfeksiyon Metastatik Kemik Hastalığı 

Omurga (posterior) Anevrizmal kemik kisti Metastatik kemik hastalığı 

Uzun kemik  

Diafiz 

Fibröz displazi 

Histiositoz 

Osteoid osteoma 

Ewing sarkom 

Adamantimoma 

Lenfoma 

Metastatik kemik kastalığı 

Metafiz Nonossifiye fibrom 

Anevrizmal kemik kisti 

Soliter kemik kisti 

Enkondrom 

Osteokondrom 

Osteosarkom 

Kondrosarkom 

Metastatik kemik hastalığı 

Epifiz Kondroblastom 

Dev hücreli tümör 

Anevrizmal kemik kisti 

Enfeksiyon 

Clear Cell Kondrosarkom 

Metastatik kemik hastalığı 

Tablo 4: Lokalizasyona göre akla gelmesi gereken tümörler 

2.9. Laboratuar Bulguları 

Benign ve malign kemik ve yumuşak doku tümörlerinde tanı koydurucu spesifik bir 

laboratuar bulgusu yoktur. Eritrosit sedimentasyon hızı ve lökosit sayısı Ewing sarkom 
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gibi malign tümörlerde yüksek olabilir ancak anlamlı değildir. Osteoblastik aktiviteyi 

artıran osteosarkom gibi tümörlerde alkalen fosfataz seviyesi yüksektir (23). Çocukluk 

çağında zaten yüksek olan bu değerler ancak hastalığın takibinde kullanılabilir. Multiple 

myelomda Bence-Jones proteinürisi ve protein elektroforezinde gama globülin artışı 

değerlidir. Hiperparatiroidiye bağlı Brown tümörlerinde de kan kalsiyum, parathormon 

ve alkalen fosfataz değerleri yükselmektedir (24). Metastatik tümörlerde sedimentasyon 

artışı ve hemoglobin düşüklüğü olabilir (25). Ayrıca metastatik hastalıklarda artmış 

serum kalsiyum seviyesi de bir diğer laboratuar bulgusudur (26).  

2.10. Kas-İskelet Sistemi Tümörlerinde Radyoloji 

2.10.1. Direkt Grafi 

Ortogonal direkt grafi, kemik tümöründen şüphelenilen bir hastada ilk görüntüleme 

çalışmasını teşkil eder. Çoğu vakada, deneyimli bir kas-iskelet sistemi onkoloğu kemik 

lezyonu olan hastalarda uygun tanıyı koyabilir (27). Modern görüntüleme yöntemleri 

tümörün yüksek detaylı görüntülerini ortaya koyabilir, ancak tanının ilk basamağı halen 

kovansiyonel direkt radyografidir. Direkt grafide lezyonun yorumlanması 3 temel unsur 

içerir: Lezyonun varlığı, teşhisin konulması ve tedavinin planlanması. 

Ayrıca direkt grafide, benign-malign ayrımı yapılması için bazı özellikler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bunlar;  

 Geçiş zonu 

 Kortikal harabiyet 

 Lezyonun sklerotik kenar ile çevrili olması 

 Periosteal reaksiyon 

 Yumuşak dokunun katılım varlığı  

Bu özellikler dışında, kemikte oluşan ekspansiyon, rezorbsiyon, erozyon, kalsifikasyon, 

trabekülasyonların değerlendirilmesi, kemik boyutunda ve biçiminde ortaya çıkan 

değişiklikler, lezyon içinde kırığın oluşması ve eklem ile olan ilişkisi de önemlidir. 

Kemik tümörlerinin radyomorfolojik özellikleri dört grupta özetlenebilir: 
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 Kemiğin harabiyet paterni  

Coğrafi  

Güve yeniği  

Permeatif  

 Lezyonun kenar özelliği (Skleroz varlığı ya da yokluğu) 

 İnternal yapı özelliği  

Kalsifikasyon 

Trabekülasyon 

Ekspansiyon 

 Periosteal yanıt  

 

Şekil 1: Kemik yıkım örnekleri : En solda coğrafi, ortada güve yeniği ve en agresif patern 

olan permeatif yıkım en sağda gösterilmiştir (28). 

 



 21 

 

Şekil 2: Periosteal reaksiyon çeşitleri. Solid paternden Codman Üçgeni’ne doğru 

gidildikçe malignite olasılığı artmaktadır. 

İskelet sistemi kemik tümörlerinin benign ve agresif olmayan formlarında iyi sınırlı bir 

geçiş zonu ve permativ olmayan bir patern vardır. Geçiş zonunun geniş olması 

maligniteyi düşündürmelidir. Malign bir tümör olan kondrosarkomda dar geçiş zonu 

olabileceği, ya da benign bir tümör olan anevrizmal kemik kistinde geniş bir geçiş zonu 

olabileceği akılda tutulmalıdır. Tümörün kenarında marjinal sklerozun oluşu, benign 

oluşum lehinedir. Tümörlerdeki ekspansiyon özelliği onun agresivitesi ile ilişkilidir ve 

her zaman malignite ölçütü olarak kullanılmaz (19). 

Bazı yumuşak doku tümörleri belirli karakteristik özellikleriyle direkt radyografide ayırt 

edilebilirler. Sinovyal sarkom gibi bazı tümörler kalsifikasyonlar göstererek direkt 

grafide görülür hale gelebilir. Myozitis ossifikans gibi tümörü taklit eden durumlar, direkt 

radyografide kolayca farkedilebilirler. Yağ dokusu lezyonları karakteristik olarak düşük 

yoğunlukta olup, genellikle direkt grafide anlaşılabilir. Yumuşak doku tümörlü herhangi 

bir hastada, bu bulguları tanımlamak için direkt radyografi ilk tetkik basamağını 
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oluşturur. Ancak, çoğu yumuşak doku lezyonu daha ileri kesitsel görüntüleme 

gerektirmektedir (29). 

2.10.2. Ultrasonografi 

Düşük maliyeti ve kullanım kolaylığı nedeniyle ultrasonografi ortopedik cerrahide 

kullanışlı bir seçenektir. Ancak ortopedik onkolojide faydası kısıtlıdır. Ultrasonografi 

etkin biçimde solid ve kistik lezyonları ayırt edip yağlı lezyonları tanımlayabilse de, çoğu 

durumda, tanının doğrulanması ve anatomik detayların aydınlatılması için MRI veya 

diğer kesitsel görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Ultrasonografi bir lezyonun 

içindeki kan akımını belirlemede oldukça etkindir; böylece bir vasküler malformasyonu 

veya vasküler lezyonları, diğer tümöral dokulardan ayırt etmeye yardımcı olur. Homojen 

görünen ve özellikle yüzeysel vakalarda, ultrasonografi yumuşak doku tömörlerinin iğne 

biyopsisinde etkili olabilir (30). 

2.10.3. Bilgisayarlı Tomografi  

Bilgisayarlı tomografi (BT), radyografik ışınların dokulardaki değişikliklerinin bilgisayar 

yardımıyla rekonstrüksiyonudur. Konvansiyonel röntgene oranla daha büyük kontrast 

çözünürlüğüne sahip olup, kesitsel anatomiyi gösterir. BT esas olarak trabeküler ve 

lamellar kemiği gösterse ve kemik lezyonlarında daha iyi bilgi aktarsa da, yumuşak doku 

invazyonunu ve yumuşak doku tümörlerini gösterebilir. Ayrıca bir kemik tümörünün 

yumuşak doku uzanımını da gösterebilir. Ancak yumuşak dokuda ve kemik iliği 

görüntülemesinde, MRİ kadar detaylı inceleme imkanı sunmaz. İskeletteki kemiksel 

detayları, MRİ’ye kıyasla daha net bir şekilde saptar. Doku dansite ölçümü için de 

kullanılabilmektedir (31).  

Üç boyutlu rekonstrüksiyon, BT’de genel olarak kullanılmaktadır. Bu teknik özellikle 

ekzofitik kemik lezyonları ve eklem çevresindeki kitlelerin değerlendirilmesinde 

yararlıdır. Üç boyutlu BT özellikle, tümörle komşu eklem ve kemiksel yapıların 

ilişkisinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar (31). BT kullanımı için en iyi endikasyon, 

kemiğin kortikal yapılarını ilgilendiren lezyonlardır. Osteoid osteoma ve osteoblastoma 

gibi lezyonlar için, BT neredeyse patogonomiktir (32, 33). Osteoid Osteoma tedavisinde 

BT yardımı ile RF ablasyon yapılabilmektedir (34). Osteosarkomda akciğer metastazı 
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arandığında, BT hala evrelemeye ilişkin temel dayanak noktasını oluşturur.  

2.10.4. Manyetik Rezonans Görüntüleme  

Primer kas-iskelet sistemi tümörlerini görüntülemede manyetik rezonans inceleme (MRİ) 

önemli bir yer tutar. Tanı koymada çok önemli ipuçları sağlar ve lipom gibi bazı tümörler 

için neredeyse patogonomik olabilir. Özellikle günümüzde yumuşak doku tümörlerini 

saptamada giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. 

Uzuvlardaki kitlelerin kan akımını belirlemek için MRİ'de kontrast madde olan 

gadolinium kullanılabilir. Kontrast madde kistik lezyonları solid lezyonlardan ayırt 

etmekte ve hematomu tümörden ayırt etmekte yardımcı olabilir. 3T manyetik rezonans 

geliştirilmiş dinamik kontrastlı ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme gibi yeni MRİ 

teknikleri, iyi huylu ve kötü huylu tümörleri ayırt etmekteki yeteneklerine bağlı olarak 

incelenmiştir. MRİ tekniklerinin hiçbiri doku örneğinin yerine geçecek güvenirlikte 

olmasa da, bu veriler yöntemin önemini yansıtmakta ve gelecekteki potansiyel 

uygulamalara işaret etmektedir (35).  

En çok kullanılan MRİ sekansları T1 ve T2 ağırlıklı görüntü teknikleridir. MRİ sinir ve 

damarlar da dahil olmak üzere normal anatomik yapıları tanımladığı için, arteriografi ve 

myelografiye çoğu zaman gerek kalmaz. T1 ağırlık incelemede yağ, yüksek protein 

içerikli sıvılar ve subakut hemorajiler yüksek intensitede, diğer dokular orta veya düşük 

densitede görünürler. T2 ağırlıklı incelemede ise birçok hücresel patoloji ve sıvı 

koleksiyonu yüksek intensite gösterir. Yağ T1’de yüksek intensite gösterirken, T2’de yağ 

düşük intensitededir. Kortikal kemik, yoğun kalsifikasyonlar, yoğun fibröz dokular, 

menisküsler, ligaman ve tendonlar ile hava tüm görüntülerde düşük intensitededir (31). 

Muskuloskeletal görüntüleme için primer olarak T2 ağırlıklı gradient eko seansları 

kullanılır. Bu yöntem hacim elde edilmesine ve üç boyutlu taramaya olanak tanıyan tek 

tekniktir. Short time inversion recovery (STIR) tekniği muskuloskeletal görüntülemede 

önemlidir, çünkü yağdan gelen sinyalleri elimine ederek, normal kemik iliğinin 

baskılanmış ve T1-T2 kontrast efektleri güçlendirilmiştir. Bu sayede kemik iliği 

lezyonlarına karşı artmış bir sensitivite sağlanır (31). 

MRİ birçok neoplazmın uzanımı göstermede BT’den daha fazla doğruluğa sahiptir. 



 24 

İntramedüller hastalık en iyi koronal ve sagittal T1 ağırlıklı incelemelerde, yumuşak doku 

uzanımı en iyi T2 ağırlıklı incelemelerde gösterilir. Ayrıca koronal, sagittal ve aksiyel 

planda değerlendirme imkanı sunmaktadır (36).  

2.10.5. Kemik Taraması ve Sintigrafi  

Teknesyum 99 (Tc 99) tüm vücut kemik taraması, kemik lezyonlarını değerlendirmede 

faydalı bir yöntemdir. Myelom ve tamamen litik karsinom metastazları gibi bazı istisnai 

durumlarda, tutulum göstermeyen lezyonlar genellikle inert veya iyi huyludur. Kemik 

taramasının diğer bir avantajı, metastatik kemik hastalıkları ve multiple odaklı lezyonlar 

gibi ek bozuklukları belirlemesidir. Kemik taraması, iskelet metastazı olduğu bilinen 

hastaların takibinde ve yeni metastazları erken belirlemede ve hastalığı önlemede önemli 

bir rol oynamaktadır. Primer kemik tümörü taşıyan hastalar, skip metastaz veya kemik 

taramasında ortaya çıkmış kemik metastazı ile kliniğe başvurabilirler. Bu nedenle, tüm 

vücut kemik taraması şüpheli kötü huylu kemik lezyonu olan yetişkin herhangi bir 

hastada önemli bir evreleme çalışmasıdır (37). 

2.10.6 Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografi Taraması (PET) 

Florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi taramalarının sarkom ve diğer kemik ve 

yumuşak doku lezyonlarının yönetimindeki kesin rolü tam olarak belirlenememiştir. İdeal 

olan, metabolik bir çalışma olarak bu taramanın, tümörün histolojik ve davranışsal 

özellikleri ile uyum göstermesi beklentisidir. Bu uyumu gösteren umut verici çalışmalar 

devam etmektedir.  Belli bir eşik değerin altında boyutu bulunan, metabolik olarak aktif 

lezyonların FDG aviditesi göstermemesi, sarkomlar için derecenin iyi belirlenememesi 

ve standard alım değeri ile kesin uyum olmaması bu tekniğin majör kısıtlamalarıdır. 

Ancak, tedavi yöntemlerinin etkinliğinin tedavi öncesi ve sonrası olarak karşılaştırılması 

veya sağkalımın öncül habercisi potansiyelinden ötürü, metastazların görüntülenmesinde 

bu yöntemin gelecekte bir rolü olacaktır. Yakın zamandaki bir çalışma, kesin etkileri 

bilinmemesine rağmen, PET'in sarkomlarda kan akışını ölçüm yeteneği olduğunu 

göstermektedir. Sarkomların yönetiminde PET'in uygun rolünü belirlemek gelecek 

çalışmalara ihtiyaç vardır ve kas iskelet sistemi onkolojisinde bu yöntemin 

uygulamalarını daha iyi tarif etmek için araştırmalar sürmektedir (38). 
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2.11. Biyopsi 

Kas-iskelet sistemi tümörlerinde biyopsi, tanıda genellikle son ve belki de en önemli 

basamağı oluşturur. Yetersiz yapılan biyopsinin majör riski, lokal sahayı tümör hücreleri 

ile kontamine etmek ve akabinde tümörü çıkartmak için yapılacak olan cerrahi prosedürü 

değiştirilmesidir. Yetersiz yapılan biyopsi, uzuv koruma ihtimalini düşürebilir veya yok 

edebilir, hatta bazı durumlarda amputasyon gerekebilir (39). 

Literatürde çeşitli biyopsi teknikleri tarif edilmiştir. Bunlar ince iğne aspirasyon, çekirdek 

iğne (trokar) biyopsisi ve insizyonel (açık) biyopsidir. İnsizyonel biyopsi hala altın 

standart olarak kabul edilmekle birlikte, güncel literatür bilgisi, perkütan biyopsi 

tekniklerinin (ince iğne aspirasyonu ve çekirdek iğne biyopsisi) benzer sonuçlar verdiğini 

göstermektedir (40). 

Kas-iskelet sistemi tümörlerinin biyopsileri görüntüleme eşliğinde iğne ile 

yapılabilmektedir. Bu prosedürde daha az miktarda tanısal doku elde edilmiş olsa da, 

cerrahi müdahale ve ona bağlı riskler göz önüne alındığında açıkça daha avantajlıdır, ek 

olarak görüntüleme eşliğinde lezyonun yeri tam olarak belirlenerek en yüksek tanısal 

değer taşıyan sahadan örnek elde edilebilmektedir. Mevcut literatür bilgileri ışığında, 

iğne biyopsilerinin biyopsi yolu boyunca tümör ekiminden bağımsız olduğu 

gösterilmiştir; böylece bu metot, yetersiz olarak yapılmış cerrahi bir biyopsiden daha 

güvenli bir potansiyele sahiptir (41). Bu sebeplerle, birçok merkez doku örneğinde 

birincil yöntem olarak iğne biyopsisini, eğer tanı konulamaz ise ikincil olarak, açık 

cerrahi biyopsiyi tercih etmektedir. İğne biyopsisinin güvenilirliğini artırmak ve uygun 

tanıyı elde etmek için, ekipte deneyimli kas-iskelet sistemi radyoloğu ve patoloğu 

bulunmalı ve kas-iskelet sistemi onkoloğu tarafından yönlendirilmelidir. Biyopsi 

planlaması, cerrahın, radyoloğun ve patoloğun hastanın özelliklerini, en uygun yaklaşımı, 

görüntüleme ve ileri görüntülemeye göre ayırıcı tanıyı, riskleri ve elde edilen dokunun 

patolojik çalışmalarını içeren bir ortamda tartışmaları sonucu yapılmalıdır. BT 

kılavuzluğunda kalın iğne biyopsisinin ve ince iğne biyopsisinin doğruluğunun 

değerlendirildiği çalışmada, deneyimli merkezlerde doğruluk oranı sırasıyla  %93 ve %80 

olarak bulunmuştur (42). İnce iğne biyopsisi yoluyla hücresel düzeyde örnek alınırken, 

kalın iğne biyopsisi ile tümöral doku örneği alınır.  
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Özellikle homojen görünen ve riskli yapılardan uzak yüzeyel kitleler gibi bazı 

durumlarda, görüntü eşlik etmeksizin poliklinik şartlarında iğne biyopsisi yapılabilir. Bu 

prosedür yalnızca kas-iskelet sistemi onkoloğu tarafından yapılmalıdır. Kalın iğne 

biyopsisi genellikle ince iğne biyopsisine oranla daha fazla tanısal değeri olan doku temin 

edecektir (43). Ancak tümörün uygun kısmından parça alınamadığına dair bir düşünce 

varsa veya çevre dokuların tahrip edileceği düşünülüyorsa, görüntü eşliğinde biyopsi 

tercih edilmelidir.  

Benign ya da malign olduğuna kesin karar verilemeyen lezyonlarda, daha önceden 

patologlara hasta hakkında klinik ve radyolojik bilgi verilerek yapılan intraoperatif frozen 

biyopsisi ile aynı seansta asıl tedavinin yapılmasına olanak sağlanabilir (19). 

Tüm bu bilgilere rağmen, mevcut literatür kemik ve yumuşak doku tümörleri tanısı için 

optimal biyopsi tekniğini açıklığa kavuşturmamıştır (ince iğne aspirasyonu, çekirdek iğne 

biyopsisi veya insizyonel biyopsi) (44). 

2.11.1. Kemik Tümörlerinde Biyopsi 

İnsizyonel biyopsi, uzun zamandır kemik tümörleri için altın standart kabul edilmiştir. 

Lokal kontaminasyon riskinin perkütan tekniklerden daha yüksek olduğunu ve biyopsi 

yolunun genişliği ve hemostazın yeterliliği ile ilişkili olduğunu varsaymak mantıklıdır. 

Kural olarak, malign bir kemik tümörünün ekstraosseöz uzantısı, osseöz bileşen olduğu 

için tümörü temsil eder ve bu nedenle tercih edilen biyopsi alanı olacaktır. Bir kemiğin 

korteksini tahrip etmek hastayı patolojik kırığa yatkın hale getirecektir ve yalnızca 

tümörün ekstraosseöz ekstansiyonu yoksa önerilir (45). Tamamıyla intraosseöz bir kemik 

lezyonu biyopsiye alındığında, uygun bir şekle sahip kortikal pencere açılmalıdır. Clark 

ve ark.(46), oblong uçlu yuvarlak bir pencere açılması ile, rezidüel kemikte en büyük 

mukavemet gücünün elde edildiğini bildirmişlerdir. Aksine, kare veya dikdörtgen delikler 

streste artışa neden olur ve kırılmaya neden olabilir. 

Ek olarak, perkütan biyopside, insizyonel biyopsiye oranla göre komplikasyon riski 

düşüktür (39). Başlıca komplikasyonlar kanama, nöropraksi ve enfeksiyondur (47). 

Perkütan biyopsi sırasında BT veya floroskopik kılavuz kullanımı lezyonun mükemmel 

mekansal lokalizasyonunu sağlar (48). Diğer avantajlar bulaşma riskinin düşük olması ve 
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minimal invaziv olmasıdır (49). Bu tip biyopsi, lokal anestezi kullanımı ile ayaktan tedavi 

kliniğinde yapılabilir, bu nedenle maliyet ve zaman açısından insizyonel biyopsiden daha 

avantajlıdır (50). 

 

Şekil 3: Kemik biyopsisi esnasında kapak açılacak ise, bu yuvarlak olmalıdır. Böylece 

stress birikimi minimalize edilmiş olur ve olası bir patolojik kırığın önüne geçilmiş olur. 

 

2.11.2. Yumuşak Doku Tümörlerinde Biyopsi  

İnsizyonel biyopsi, yumuşak doku tümörleri için uzun zamandır altın standart olmuştur 

ve %94 ila %100 arasında bir tanısal doğruluk sağlar. Bununla birlikte, pahalıdır ve 

hematom, tümör yayılımı ve yara sorunları da dahil olmak üzere komplikasyon oranı 

%16'ya kadar çıkabilir bu gelecekteki tedavilere müdahale edebilir (39, 40, 51). Sonuç 

olarak, daha az invaziv alternatifler geliştirilmiştir (49, 52). 

İnce iğne aspirasyonu metastazların ve lokal nükslerin dokümantasyonunda, karşılaştırma 

için önceki numuneler mevcutsa, genellikle kabul edilir. Bu teknik, mezenkimal dokuyu 

metastatik tümörlerden, malign lezyonları benign lezyonlardan, yüksek dereceli 

sarkomları düşük dereceli sarkomlardan ayırt etse de, sarkomların alt tiplerini kesin 

olarak ayırt edememektedir (52). Literatürde geniş bir duyarlılık aralığı (%86-100), 

özgüllükleri (%36-100) ve diagnostik doğrulukları (%21.9-98) bildirilmiştir. 
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Kor iğne biyopsisi ince iğne aspirasyonuna alternatif olarak gelişmiştir. Bu teknik ince 

iğne aspirasyonuna kıyasla histolojik alt tip ve derecenin belirlenmesini geliştirir (49).  

%81.8-100 duyarlılık, %91-100 özgüllük ve %72.7-100'lük tanısal doğruluk bildirilmiştir 

(49). Bildirilen komplikasyon oranları sadece %0.1-1.1 arasındadır. Bununla birlikte, 

ince iğne aspirasyonunda olduğu gibi, çalışmalar genellikle diagnostik olmayan örnekleri 

dışlar ve yanlışlıkla doğruluk oranını yükseltir. 

Özetle, insizyonel biyopsi en doğru yöntem gibi gözükmektedir ancak bu kanıt, bir 

biyopsi tekniğini başka bir biyopsi tekniği önermeye yetecek kadar güçlü değildir (43). 

Bu kanıt eksikliği araştırmacıları, bu çeşitli biyopsi tekniklerinin tanısal doğruluğunu 

analiz etmeye teşvik etmelidir. 

2.12. Cerrahi Sınırlar  

Cerrahi sınırları incelerken kemik ve yumuşak doku tümörlerinin biyolojik davranışını 

incelemek gerekir. Kemik ve yumuşak doku sarkomları santral olarak büyürler ve 

periferleri en az matür olan kısımlardır. Benign lezyonlar normal hücrelerin komprese 

olmasıyla oluşan gerçek kapsülle çevrilidir. Sarkomlar ise komprese tümör hücreleri, 

çevre sağlam dokular ve inflamatuar hücrelerle birlikte reaktif fibrovasküler bir zon 

oluşturur. Bu oluşuma reaktif zon veya pseudokapsül denir. Bu kapsülün kalınlığı ve 

tümörün histolojik özellikleri arasında yakın bir bağlantı vardır. Tümör ayrıca bu kapsülü 

aşarak çevre dokulara invaze olabilir. Buna skip metastaz denir. Skip metastazlar aynı 

kompartmandaki, dolaşıma geçmemiş mikro metastazlar olarak tanımlanabilir. Cerrahi 

sınırı negatif vakalarda gözlenen lokal nüks vakaları, bu şekilde açıklanabilir.  

Malign kemik ve yumuşak doku tümörleri, lokal nüks olmaması için, temiz bir majin ile 

titizlik bir şekilde çıkartılmalıdır. Bunun için tümörün karakteristik özellikleri ve reaktif 

zonun histolojik özellikleri göz önünde bulundurularak, görüntüleme eşliğinde iyi bir 

preoperatif plan yapılmalıdır.  
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2.13. Rezeksiyon Tipleri  

4 majör cerrahi eksizyon metodu, Enneking ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır:  

1. İntralezyoner: Tümoral dokunun parçalanarak veya kürete edilerek çıkartılması 

yöntemidir. Malign tümörlerde kontrendikedir. Genellikle benign tümörler ve 

bazı düşük evre tümörler için uygulanmaktadır.  

2. Marjinal: Tümörün tek bir parça halinde çıkarılmasıdır. Rezeksiyon perikapsüler 

dokudan ya da reaktif dokudan geçmektedir. Kontaminasyon ihtimali yüksektir. 

Malign tümörlerde önerilmez.  

3. Geniş: Tümörün pseudokapsülü de içine alacak şekilde, bir miktar sağlıklı doku 

ile beraber çıkarılmasıdır. Yüksek evreli sarkomlarda kullanılır.  

4. Radikal: Tümörün içinde bulunduğu tüm kompartmanın, kas ve kemik dokusu 

dahil çıkartılmasıdır. Eklem invazyonu olan malign tümörlerde gerekebilir (31). 

 

Şekil 4: Rezeksiyon Tipleri 
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2.14. Evreleme 

Evreleme kötü huylu bir tümörün prognozunu tahmin etmede kullanılan bir süreçtir. 

Primer kas-iskelet sistemi tümörleri için yaygın olarak kullanılan evreleme sistemleri 

Musculoskeletal Tumor Society (MSTS) veya Enneking Evreleme Sistemi ve American 

Joint Comittee on Cancer (AJCC) evreleme sistemleridir. AJCC sistemi yumuşak doku 

tümörleri için uygun iken, MSTS sistemi kemik tümörleri için uygundur. Tahmini 

prognoz kadar uygun cerrahi prosedürü seçimine de yardımcı olan önemli prognostik 

faktörler, bir evreyi belirlemede kullanılırlar (53). 

Enneking benign tümörler için basit ve kolaylıkla kullanılabilen bir sistem geliştirmiştir 

(53).  Evre 1 lezyonlar inaktif ve latent, Evre 2 lezyonlar aktif, Evre 3 lezyonlar ise agresif 

olarak kategorize edilmiştir. Genellikle bu lezyonlarda biyopsi gerekmez, çünkü biyopsi 

benign tümör evrelemesine yardımcı olmaz. Biyopsinin esas endikasyonu benign-malign 

ayrımı yapılamayan kitlelerde sınır belirlemektir. Bu lezyonlarda sıklıkla radyolojik ve 

klinik özelliklerden tanıya ulaşılır. Ancak inaktif ve latent bir lezyonun, zaman içerisinde 

karakter değiştirip agresif hatta malign bir transformasyon gerçekleştirebileceği akılda 

tutulmalıdır. Benign tümör evreleme sistemi tablo 5’te, sık kullanılan kemik ve yumuşak 

doku sarkom evreleme sistemleri tablo 6,7 ve 8’de paylaşılmıştır. 

 

    EVRE     TANIM       KARAKTERİSTİK ÖZELLİK 

  1       Latent Statik ya da spontan iyileşme 

  2       Aktif 
Doğal bariyerler tarafından sınırlandırılmış 

progresif büyüme 

  3             Agresif 
Doğal bariyerler tarafından engellenemeyen 

progresif büyüme 

Tablo 5: Enneking benign tümör evreleme sistemi 
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Tablo 6: Kas İskelet Tümörleri Derneği (MSTS) Evreleme Sistemi 

 

Tablo 7: Amerika Kanserde Eklem Komitesi (AJCC) Kemik Sarkomları Sınıflaması 

 

Evre 
Histolojik 

Derece 
Hastalığın Lokal Genişliği 

Sistemik/Metastatik 

hastalık 

IA Düşük (G1) İntrakompartmantal (T1) Hayır 

IB Düşük (G1) Ekstrakompartmantal (T2) Hayır 

IIA Yüksek (G2) İntrakompartmantal (T1) Hayır 

IIB Yüksek (G2) Ekstrakompartmantal (T2) Hayır 

III 
Herhangi biri 

(G) 

Herhangi biri (T), rejyonel ya da 

uzak metastaz (M1) 
Evet 

EVRE 
HİSTOLOJİK  

DERECE 
BOYUT 

KONUM 

(FASYAYA GÖRE) 

SİSTEMİK 

METASTATİK 

HASTALIK 

IA Düşük < 8 cm Yüzeyel veya derin Hayır 

IB Düşük > 8 cm Yüzeyel Hayır 

IIA Yüksek < 8 cm Derin Hayır 

IIB Yüksek > 8 cm Yüzeyel veya derin Hayır 

III Herhangi biri  Derin Hayır 

IV-A Herhangi biri  Herhangi biri Pulmoner metastaz 

IV-B Herhangi biri   
Nonpulmoner 

metastaz 
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Tablo 8: Amerika Kanserde Eklem Komitesi (AJCC) Yumuşak Doku Sarkomları 

Sınıflaması. 

2.15. Kas-İskelet Sistemi Tümörlerinde Temel Tedavi Prensipleri 

Kemik ve yumuşak dokuyu ilgilendiren tümörlerde tedavi, tümörün biyolojik aktivitesi 

ve potansiyel morbiditesi göz önüne alınarak planlanmalıdır. Biyolojik yaklaşım lokal 

rekürrens ve metastaz açısından önem arz etmektedir. Cerrahi marjinler ise lokal 

rekürrensler ilgilendiren diğer bir önemli parametredir (54).  

Cerrahi tedavinin öncesinde veya sonrasında kullanılabilen kemoterapi uygulamasındaki 

amaç programlı hücre ölümünü indüklemektir (apoptosis). Radyoterapi ise serbest radikal 

üreterek ve direkt genetik hasar ile DNA hasarı meydana getirmektedir (55). Bu tedavi 

metotları günümüzde ortopedik onkoloji alanında yaygın olarak kullanılsa da, tümör 

tipine bağlı olarak seçenekler değişmektedir. Örneğin, kondrosarkom tedavisinde 

kemoterapinin yeri yok ya da sınırlı iken, kemoterapi osteosarkom tedavisinde kritik bir 

basamağı oluşturmaktadır (56-59). Cerrahi rezeksiyon bir kurtarıcı prosedür olarak 

görülse de, her tümör için uygulanması pratikte mümkün olmamaktadır. Kemik ve 

yumuşak doku tümörlerinde, tümör biyolojisi göz önünde bulundurularak, hasta için en 

uygun tedavi modalitesi uygulanmalıdır. Bu bölümde kemik ve yumuşak doku tümörleri 

ve metastatik kemik hastalığının genel tedavi prensipleri ve yöntemleri paylaşılmıştır.  

 

EVRE 

 

HİSTOLOJİK  

DERECE 

 

BOYUT 

 

KONUM 

(FASYAYA GÖRE) 

 

SİSTEMİK 

METASTATİK 

HASTALIK 

I Düşük  Yüzeyel veya derin Hayır 

II Yüksek 5 cm Yüzeyel veya derin Hayır 

 Yüksek >5 cm Yüzeyel Hayır 

III Yüksek >5 cm Derin Hayır 

IV Herhangi biri  Herhangi biri Rejyonel veya uzak 
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2.15.1. Kemik Tümörlerinin Tedavisi 

Benign tümörler lezyonlarında, eğer hasta asemptomatik ve lezyon inaktif ise genellikle 

izlem yeterlidir. Aspirasyon ve enjeksiyonun kullanıldığı durumlar; soliter kemik kisti ve 

anevrizmal kemik kistidir. Enjeksiyon için, metilprednison asetat ve kemik iliği 

kullanılabilir. Allojen greftlerin, masif kortikal greftlere üstün olduğu tek hastalık fibröz 

displazidir. Bunun nedeni kemiğin bozulmuş biyolojisi yüzünden, otojen kansellöz kemik 

greftinin rezorbsiyon oranı oldukça yüksektir. Kortikal kemik greftinde ise sadece 

endosteal kısım displastik kemik ile yer değiştirirken, interstisyel lameller korunur (31).  

Küretaj ise başka bir tedavi alternatifini oluşturmaktadır. Küretaj ile tedavi edilen benign 

kemik tümörleri arasında dev hücreli kemik tümörü, kondroblastoma, kondromiksoid 

fibroma, osteoblastoma, anevrizmal kemik kisti ve proksimal femur yerleşimli soliter 

kemik kisti sayılabilir ve  genişletilmiş küretaj uygulamak için, yüksek hızlı burr yardımı 

kullanılabilir (60).  

Lokal rekürrensi önlemek amacıyla cerrahi adjuvan ajanlar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Fenol, protein koagülasyonu mekanizması ile sağlam bir zemin 

oluştururken, potansiyel yumuşak doku komplikasyonları akılda tutulmalıdır. Likit 

nitrojen 1 cm’e kadar dokuda donma eylemi gerçekleştirirken, stres kırığı riskini 

artırmaktadır. Kliniğimizde yapılan dev hücreli kemik lezyonunu takiben likit nitrojen 

uygulamasında nüks oranı %7.5 olarak bulunmuştur (61). Argon plazma koagülasyon ve 

hidrojen peroksit uygulaması çok yaygın olmasa da, kullanılan diğer lokal adjuvan tedavi 

yöntemleridir. 

Kemik tümörlerinde oluşan defekti doldurmak amacıyla kullanılan çeşitli materyaller 

bulunmaktadır. Metilmetakrilat (çoğunlukla dev hücreli kemik tümörü) ve kemik greftleri 

(donmuş allogreft, sentetik greft, otolog greft) sık kullanılan materyallerdir.  

Osteokondrom ve periosteal kondrom gibi tümörlerde yapılan eksizyon çoğu zaman 

yeterli olurken, dev hücreli tümör ve osteoblastoma gibi majör kemik destrüksiyonu 

yapan lezyonlarda uygulanan rezeksiyonu takiben, endoprotez veya allogreft ile 

rekonstrüksiyon gerekebilmektedir (62). 

Malign kemik tümörleri, lokal rekürrenslerin önlenmesi için tatmin edici cerrahi sınırlarla 
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rezeke edilmelidir. Yüksek dereceli tümörlerde, sistemik metastaz olasılığı daha fazladır. 

Cerrahi seçenekler ampütasyon ve ekstremite koruyucu cerrahi olmak üzere iki ana grup 

üzerinde yoğunlaşır. Ekstremite koruyucu cerrahide malign tümör, ekstremite korunarak 

olabildiğince geniş sınırlarda çıkartılır. Amputasyonda ise, tüm kompartman boyunca 

radikal eksizyon uygulanmış olur. Sadece geniş rezeksiyon ile tedavi edilen tümörler, 

kondrosarkom, adamantimoma, parosteal osteosarkom ve düşük dereceli intramedüller 

kondrosarkomdur. Bu tip tümörlerde radyoterapi ve kemoterapinin kanıtlanmış bir rolü 

yoktur (59). Son yıllarda kondosarkom vakalarında kemoterapi ile prognozun iyileştiğine 

dair çalışmalar yayınlanmıştır (63). Kemoterapinin başka bir rolü de akciğer ve 

dolaşımdaki mevcut mikrometastazları yok etmektir. Ayrıca kemoterapi, osteosarkomda, 

Ewing sarkom ve diğer nöroektodermal tümörlerde ve andiferansiye pleomorfik 

sarkomada tedavinin cerrahiyle beraber ana bileşenlerinden birisini teşkil etmektedir 

(64). Radyoterapinin kullanıldığı durumlar ise Ewing sarkom ve diğer primitif 

nöroektodermal tümörler, primer kemik lenfoması, hemanjioendotelyoma, kemiğin 

soliter plazmositomu ve kordomadır (65). 

2.15.2. Yumuşak Doku Tümörlerinde Tedavi 

İntramusküler ve subkutanöz lipomlar gibi inaktif lezyonlarda, çoğu zaman izlem 

yeterlidir. Bazı semptomatik intramusküler lipom ve intramusküler miksomalarda, basit 

eksizyon (intralezyonel veya marjinal sınırlarda) yeterli olabilir. Schwannoma 

eksizyonunda, dikkatli bir diseksiyon ile sinir liflerini tümör liflerinden ayırmak gerekir. 

Lokal rekürrense yatkın tümörlerde ise (desmoid tümör gibi), geniş rezeksiyon 

uygulanmalıdır (66).  

Tek başına geniş rezeksiyon, ancak küçük ve yüzeysel, düşük dereceli sarkomalar için 

uygun olabilir. Eksternal ışın terapisi ile kombinasyon lokal rekürrens oranını %5-10 

arasında değişen oranlara kadar düşürmektedir (67). Preoperatif uygulanan eksternal ışın 

terapisi ve takiben yapılan geniş rezeksiyon ile, geniş rezeksiyonu takiben uygulanan 

postoperatif ışın terapisi arasında benzer sonuçlar bulunmuştur (68).  
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2.15.3. Metastatik Kemik Hastalığının Tedavisi 

Metastatik kemik hastalığının genel tedavi yöntemleri ağrıyı kontrol altına alan ilaçlar ve 

tekniklerle palyatif tedavileri, radyoterapi ile beraber medikal tedavileri, bifosfonat ve 

radyoaktif izotoplar gibi kemiğe özel tedaviler ve cerrahi müdahaleleri içermektedir. 

Palyatif yöntemler yalnızca ağrıyı azaltmaya yönelik potansiyel girişimsel prosedürleri 

ve analjezik medikasyonu içermektedir. Kemik spesifik bazı izotoplar (stronsiyum 89, 

fosfor 32, samaryum 153, renyum 186) bazı durumlarda kemik lezyonlarına bağlı ağrıyı 

kontrol altına almaya yardımcı olur. İlaç tedavisi her primer hastalık için spesifik olarak 

düzenlenmelidir. 

Kemikte uygun yanıtın alındığı ve tüm hastalık seyri boyunca kullanılabilen bir ilaç 

tedavisi altındaki, asemptomatik ve zararsız kemik lezyonu olan hastalarda, tek başına 

gözlem kemik hastalığı için uygun olacaktır. Patolojik kırık riski çok yüksek olmayan 

semptomatik lezyonlarda, ağrı kontrolünde radyasyon terapisi hayli etkindir. 

Stereotaktik radyocerrahi özellikle spinal metastazların yönetiminde karşımıza çıkan, 

göreceli olarak yeni bir radyasyon tekniğidir. Ekstremite metastazlarının yönetiminde bu 

tekniğin kesin rolü aydınlatılmış olmasa da, renal hücreli karsinom gibi radyasyona 

dirençli metastazları olan hastalarda ve cerrahi için uygun olmayan hastalarda belirgin 

kullanım potansiyeli mevcuttur. Ekstremite metastazlarının yönetiminde bu tekniğin 

kesin rolünü belirlemek için gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Metastatik kemik lezyonlarının cerrahi tedavisinde amaç, genel tedavi planını en az 

etkileyecek ve en kısa ara gerektirecek şekilde, ağrı miktarını ve lezyonun neden olduğu 

morbiditeyi sınırlandırmaktır. 

Epifizyel ve periartiküler lezyonlarda genellikle artroplastiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Lezyon subkondral değilse, plak fiksasyonu ile beraber küretaj ve sementleme yapısal 

stabiliteyi sağlamak için bir ihtimaldir ancak elde edilen yapı rekonstrüksiyon 

prosedüründe olduğu gibi, dayanıklı ve uygun olmayacaktır (Şekil 5). Bu durumlarda, 

hastanın beklenen aktivite düzeyi ve yaşam süresi tedavi için karar vermeye yardımcı 

olabilir. Eklem yüzeyini ilgilendiren lezyonlar, rezeksiyon ve rekonstrüksiyon gerektirir. 
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Bu rezeksiyonlardan doğan defektlerini doldurmak için genellikle modüler endoprostetik 

rekonstrüksiyonlar gerekmektedir (Şekil 6). 

Patolojik kırıkların tedavisi zorlayıcı olabilir. Kırığa ek olarak, etkilenen kemiğin diğer 

bölgeleri sıklıkla stabilizasyon veya kimi zaman artroplasti gerektirir. Proksimal femur 

patolojik kırıklarında intramedüller çivileme ile fiksasyon ve küretajı, endoprostetik 

replasman ile kıyaslayan bir çalışmada, en düşük başarısızlık oranı ve en dayanıklı 

sonuçlar endoprotez replasman grubunda bulunmuştur (69). Uzun kemiklerin distal veya 

proksimal kısımlarını etkileyen yaygın kemik yıkımının olduğu vakalarda, rezeksiyon ve 

modüler endoprotez ile rekonstrüksiyon gerekebilir. Bu nedenle, bu zorlayıcı hastaların 

tedavisini üstlenmeden önce her seçenek ve her seçeneğin başarı ihtimali dikkatlice 

değerlendirilmelidir. 
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Şekil 5: 85 yaşında erkek hastanın, primeri belli olmayan, metastatik olduğu düşünülen, 

sağ tibia diafizinde saptanan litik tipte lezyona, plak-vida ile osteosentez ve sement 

uygulanması. 
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Şekil 6: 61 yaşında kadın hastanın, meme kanseri sonucu sağ femur pertrokanterik 

bölgede metastaz, proksimal femur rezeksiyonu yapılması ve tümör protezi ile 

rekonstrüksiyon. 

Omurga ve pelvis gibi özellikli anatomik bölgeler ek zorluklar çıkarmaktadır. Bu 

bölgelerdeki cerrahi girişim ile ilgili temel problem, genellikle büyük çapta bir ameliyat 

olması nedeniyle uzamış iyileşme zamanı ve buna bağlı uzamış postoperatif 

rehabilitasyondur. Pelvis ve asetabulumu hedef alan cerrahi müdahaleler yüksek 

komplikasyon riski altındadır. Hastanın beklenen prognozu, rehabilitasyonu ve iyileşme 

süreci de göz önünde bulundurularak, beklentileri geçmeyecek şekilde dikkatlice 

belirlenmelidir. Bu nedenle, pelvik ve asetabular prosedürler, diğer uzun kemik 

prosedürlerinden daha az sıklıkla yapılmaktadır (70).  

Metastatik kemik hastalığında bazı durumlarda profilaktik fiksasyon gerekebilmektedir. 

Kırık riskini belirlemede, en geçerli yöntem, birçok yeni teknik geliştirilmesine rağmen 

kantitatif BT taramasıdır. Profilaktik fiksasyon kararı için en sık kullanılan iki skorlama 

sistemi Mirels ve Harrington skorlama sistemleridir. Bu skorlama sistemleri tablo 9 ve 

10’da paylaşılmıştır (71). 
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Harrington Kriterleri 

 > 50% diafiziel korteks destrüksiyonu  

 > 50-75% metafiziel destrüksiyon (> 2.5 cm) 

 Subtrokanterik femoral bölgede permeativ paternde destrüksiyon 

 Radyoterapi sonrası persistan ağrı 

Tablo 9: Harrington kriterleri 

 

Mirels skoru> 8 ise profilaktik fikasyon düşünülmelidir. 

Bölge Üst ekstremite Alt ekstremite Pertrokanterik 

Ağrı  Hafif Orta Fonksiyonel 

Lezyon 

karakteristiği 
Blastik Mix tip Litik 

Boyut < 1/3 1/3 - 2/3 > 2/3 

Tablo 10: Profilaktik fiksasyon için kullanılan Mirels skorlama sistemi 

 

Patolojik kırık gerçekleştirilmeden yapılan profilaktik fiksasyonun bazı avantajları vardır. 

Bunlar; 

1. Daha kısa ameliyat süresi 

2. Daha hızlı iyileşme süresi 

3. Azalmış morbidite olarak sayılabilir. 
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2.16. Kemoterapi 

1970'li yıllara kadar cerrahi, çoğu yumuşak doku ve kemik sarkomunun primer tedavisi 

için kabul edilen bir yöntemdi. Bununla birlikte, tek başına ameliyat, özellikle geniş 

rezeksiyon uygulanmış vakalar, yüksek nüks sıklığı ile ilişkiliydi. Lokal kontrol elde 

edildiğinde bile, yumuşak doku sarkomlu hastaların %50'sinden fazlası ve iskelet 

sarkomlu hastaların %80'inde (osteojenik ve Ewing sarkom) nihayetinde uzak metastaz 

gelişir ve genellikle 2 yıl içinde hastalar kaybedilirdi (72, 73). Cerrahi dışı tedavi 

modalitelerin (radyasyon terapisi ve kemoterapi), sonraki yıllarda bu neoplazmalara karşı 

tekrarlanabilir anti-tümör etkileri sergilediği bulundu. Kemoterapi başlangıçta sadece 

metastatik hastalığın tedavisinde kullanılsa da, sonraları adjuvan terapi olarak 

postoperatif ve hatta preoperatif dönemde, uzuv fonksiyonlarını korumak ve yaşam 

süresini artırmak için kullanılmıştır (74). Kemoterapi uygulama yolları, intravenöz (IV) 

bolus, sürekli IV infüzyon ve doğrudan nutrisyonel arter yoluyla tümöre lokal (bölgesel) 

ilaç vermeyi içermektedir (72).  

Kemoterapi uygulamasındaki amaç programlı hücre ölümünü indüklemektir (apoptosis). 

Kemoteröpatik ajanlar, farklı mekanizmalar ile apoptosisi uyarırlar. Alkilleyici ajanlar, 

platin kompleksleri ve antrasiklinler direkt DNA hasar mekanizması ile, antifolat, sitidin 

analogları ve 5-floroprimidinler selüler yapıtaşlarını tüketerek, vinka alkaloidleri ve 

taksanlar ise mikrotübül fonksiyonunu bozarak bu mekanizmayı uyarırlar (75). 

Sık görülen malign kemik ve yumuşak doku tümörlerinde kullanılan kemoterapi ajanları 

tablo 11’de belirtilmiştir. 
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Tablo 11: Sık görülen malign kemik ve yumuşak doku tümörlerindeki kullanılan 

kemoterapi ajanları. 

 

Histolojik Subtip En sık kullanılan ajanlar 

Osteosarkom 
Metotreksat/Doksorubisin/Sisplatin 

Ifosfamid/Etoposid 

Kondrosarkom Doksorubisin/Sisplatin 

Ewing sarkom 

Vinkristin/Doksorubisin/Aktinomisin-D 

Ifosfamid/Siklofosfamid/Temozolomid 

Etoposid 

Topotekan/İrinotekan 

Rabdomyosarkom 

Vinkristin/ Aktinomisin-D/Siklofosfamid 

İrinotekan 

Doksorubisin 

Desmoid tümör 

İmatinib/Sorafenib 

Tamoksifen/Sulindak 

Metotreksat/Vinblastin 

Doksorubisin 

Anjiosarkom 

Paklitaksel 

Doksorubisin 

Bevacizumab 

Leiomyosarkom 

Gemsitabin/Dosetaksol 

Trabektedin 

Doksorubisin 

Liposarkom Doksorubisin/İfosfamid 

Sinovyal sarkom Doksorubisin/İfosfamid 

Pleomorfik iğ hücreli 

sarkom 
Doksorubisin/İfosfamid 
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Sarkom hastalarının hayatta kalma oranının artmasıyla, aldıkları tedavilerin uzun dönem 

yan etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu yan etkiler, özellikle rölatif olarak yaşam süresi 

daha uzun olan genç hastalarda büyük önem arz etmektedir. Bu yan etkilerden şüphesiz 

ki en trajik olanı, sekonder malignensi gelişimidir (76). Etoposid ve siklofosfamid, 

sarkom tedavisinde kullanılır ve tedavi sonrasında hayatta kalan hastalarda %1-2 

oranında lösemiye sebep olabilir. Doksorubisin ve diğer antrasiklinler kardiyomiyopati 

ile ilişkilidir. Alkilleyici ajanlar infertilite ile ilişkilidir. Bazı önemli kemoterapi ajanları 

ve radyasyona bağlı olarak gelişen geç dönem komplikasyonları tablo 12’de 

paylaşılmıştır.  

Tedavi Geç Dönem Komplikaasyon 

Kemoterapi  

Doksorubisin Kardiyomiyopati 

İfosfamid / Siklofosfamid İnfertilite / gonadal yetmezlik 

Sistit / Mesane fibrozisi 

Sisplatin Ağır işitme kaybı 

Renal yetmezlik / Hipomagnezemi 

Metotreksat Renal yetmezlik 

Vinkristin Periferik nöropati 

Radyasyon Bacak uzunluk farkı 

Sekonder malignensi (deri, meme, 

sarkoma) 

Endokrinopatiler 

İnfertilite/gonadal yetmezlik 

Tablo 12: Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı gelişen geç dönem komplikasyonları 
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2.17. Amputasyon 

Eğer tümör ekstremite koruyucu cerrahi ile tamamen çıkartılamıyor ve çıkartıldığında 

büyük bir morbiditeye yol açıyor ise, o zaman tedavi seçeneği olarak amputasyon 

düşünülmelidir. Majör bir nörovasküler ağ tutulumu varsa ve rekonstrüksiyon seçeneği 

uygulanamıyorsa da, amputasyon ön planda düşünülmesi gereken tedavi yöntemidir (77).  

 

 

Şekil 7: Van Nes Rotasyonplasti ile dizüstü bir amputasyon, dizaltı amputasyon haline 

getirilerek, fonksiyonel sonuçta iyileşme sağlanabilir (78). 

2.18. Cerrahi Tekniklerdeki Gelişmeler  

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tedavisi için, ilaç tedavilerindeki gelişmenin önemi 

cerrahi gelişmelerden ağır basmaktadır. Ancak cerrahi teknikler sürekli gelişmektedir. 

Örneğin, iskelet olgunluğuna erişmemiş hastalarda, genişleyebilir iskelet protezlerinde 

sürekli gelişmeler kaydedilmektedir, ancak komplikasyon oranı halen yüksektir. Yine de 

bu implantlar amputasyona bir alternatif sağlamaktadır ve bu protezleri geliştirmek için 

çalışmalar devam etmektedir. Son gelişmelerden bir tanesi de primer kemik tümörlerinin 

rezeksiyonunda bilgisayarlı navigasyon sistemlerinin kullanılmasıdır. Birçok merkez 

özellikle pelvis, omurga ve sakrumdaki gibi zorlu tümör rezeksiyonlarında, ticari olarak 

mevcut olan cerrahi navigasyon sistemlerinin kullanıldığını bildirmiştir. İntraoperatif 

veya preoperatif elde edilmiş taramalarda, karmaşık bir anatomik bölgede noktasal yer 
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belirleme bu sistemin önemli avantajlarındadır. Cerrahi öncesinde, cerrahi rezeksiyonun 

ve özel olarak yapılmış metalik veya allogreft rekonstrüksiyonun tek bir kalıp üzerinden 

oluşturulması, iş akışına ek katkıda bulunmaktadır. Biyopsi ve zor yerlerdeki küretaj gibi 

küçük cerrahi girişimlerde, navigasyon eşliğinde minimal invaziv teknikler kullanılabilir. 

Rezeksiyonun hassasiyeti bu sistemlerin kullanılmasıyla cerraha kesin hatları çizilmiş 

marjinler sağlayarak, potansiyel olarak artacaktır. Allogreft-konak sınırları daha kesin 

belirlenecek ve böylece daha iyi iyileşme oranları mümkün olacaktır. Tümör 

rezeksiyonunun sonucu gerekli olan protez veya diğer implantların alışılmadık yerlere 

intraoperatif yerleştirilmesi, artmış doğruluk potansiyeli ile gerçekleşebilir. Cerrahi 

navigasyonun ortopedik onkolojideki kesin rolü için gelecek çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır ancak bu tekniğin ilk deneyimleri, gelecekte önemli bir rol üstleneceğini 

göstermektedir (79). 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

başkanlığında, aynı kurumda yapılan ve diğer cerrahi ve dahili branşların da dahil olduğu 

Genel Tümör Konseyi’nden 2004 yılında ayrılarak kurulan ve günümüze kadar kendi 

çatısı altında faaliyet gösteren ve göstermekte olan "Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri 

Konseyi", her hafta çarşamba günü saat 09.00’da ortopedi ve travmatoloji anabilim dalı 

toplantı salonunda gerçekleştirilmektedir. Konsey sonucu çıkan konsey kararları düzenli 

olarak haftalık arşivlenmektedir.  

Kemik ve yumuşak doku tümörleri konseyindeki her hasta için toplantı öncesinde bir 

hazırlık süreci mevcuttur. Konsey değerlendirme formu hastanın adı soyadı, protokol 

numarası, irtibat numarası, mevcut görüntülemeleri, şikayeti, ön tanısı, kesin tanısı ve 

konsey kararını içermektedir. Bu tez çalışmasının son sayfasında (Ek 2) örnek bir tümör 

konsey değerlendirme formu paylaşılmıştır. Konsey öncesi hazırlık sürecinde kesin tanı 

ve konsey kararı hariç veriler toplanır ve konsey toplantısından sonra verilen konsey 

kararına göre, hasta kayıtlı irtibat numarası üzerinden bilgilendirilir.  

Tümör konsey formu baz alınarak oluşturulan çalışma parametreleri; hastanın adı soyadı, 

protokol numarası, yaş, cinsiyet, kısaca şikayeti, ön tanı, kesin tanı ve konsey kararını 

içermektedir. Dokümantasyon işlemi tamamlandıktan sonra veriler tablolar halinde 

ilerleyen sayfalarda paylaşılmıştır.  

3.1. Etik Kurul 

Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 

20.07.2017 tarihinde OMÜKAEK 2017/259 karar numarası ile etik olarak uygun 

bulunmuştur. Çalışma için herhangi bir bütçe kullanılmamıştır.  

3.2. İstatistiksel Analiz 

Araştırma verisi Microsoft Excel programı üzerinden “SPSS for Windows 21.0 

(SPSS Inc, Chicago, IL)” aracılığıyla bilgisayar ortamında yüklendi ve değerlendirildi. 
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Tanımlayıcı istatistikler ortalama (±) standart sapma, ortanca (minimum- maksimum), 

frekans dağılımı ve yüzde olarak sunuldu.  

4. BULGULAR  

2004-2017 yılları arasında toplam 2788 hasta Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Konseyi’nde değerlendirilmiştir. Bu hastaların 

konsey değerlendirme formundaki verileri tarandığında, 391 hastanın verilerinin eksik 

olduğu saptanmış ve 391 hasta çalışmadan çıkartılmıştır. Geriye kalan 2397 hastanın 

verileri analiz edildiğinde, konseyde 437 kez birden çok tartışılan hasta olduğu 

saptanmıştır. Bunun üzerine 2397 hastadan 437 hasta çıkartılarak, kemik ve yumuşak 

doku tümörü ön tanısı olan 1960 hasta çalışmanın ana konusunu oluşturmuştur. Konseyde 

tartışılan hastaların genel yaş ortalaması 40.54 olup, en küçük hasta 17 günlük, en büyük 

hasta ise 96 yaşındaydı. Çalışmada toplam 996 erkek, 965 kadın yer aldı. 658 hastada 

primer kemik tümörü, 577 hastada primer yumuşak doku tümörü, 356 hastada metastatik 

hastalık, 369 hastada tümör dışı neden saptandı. 

Çalışma parametreleri tablo 13’de paylaşılmıştır. 
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2004-2017 yılları arası OMÜ Kemik ve Yumuşak 

Doku Tümörleri Konseyinde tartışılan toplam hasta 

sayısı 

2788 

Eksik verileri olan hastalar çıkarıldıktan sonra toplam 

hasta sayısı 

2397 

Konseyde birden fazla tartışılan hasta sayısı 437 

Çalışmaya dahil edilen toplam hasta sayısı 1960 

Cinsiyet Erkek (n: 996) 

Kadın (n: 965) 

Yaş Ortalaması 40.54 

Primer Kemik Tümörü 658 

BENİGN 447 

MALİGN 211 

Primer Yumuşak Doku Tümörü 572 

BENİGN 353 

MALİGN 219 

Metastatik Hastalık 356 

Tümör Dışı Nedenler 374 

Tablo 13: Çalışma parametreleri 
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2004-2017 yılları arasında değerlendirilen multidisipliner kemik ve yumuşak doku 

tümörü konseyinde değerlendirilen hastaların yıllara göre dağılımı şekil 8’de 

paylaşılmıştır. 

 

Şekil 8: Yıllara göre tümör konseyi hasta dağılımı 

Bu veriler 2004 yılının son 6 ayını ve 2017 yılının ilk 6 ayını kapsamaktadır.  

Konseyde değerlendirilen hastalar kemik tümörleri, yumuşak doku tümörleri, metastazlar 

ve tümör dışı tanılar şeklinde kategorize edilmiş olup, bu değerlendirmeler alt gruplar 

içermektedir. Bu grup ve subgruplara yönelik detaylı analiz içeren tablo ve grafikler 

ilerleyen sayfalarda paylaşılmıştır. 

Semptomlarına göre hastaların dağılımı tablo 14’de verilmiştir.  
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Üst Ekstremite ağrı veya şişlik gösteren 

lokalizasyonlar 

Omuz 139 

Kol 137 

Dirsek 50 

Önkol-el bileği 199 

Parmak 73 

Alt Ekstremite ağrı veya şişlik gösteren 

lokalizasyonlar 

Pelvis 52 

Kalça 376 

Uyluk 192 

Diz 280 

Baldır-ayak bileği-ayak 269 

Göğüs bölgesinde ağrı veya şişlik 16 

Sırt bölgesinde ağrı veya şişlik 20 

Bel bölgesinde ağrı veya şişlik 50 

İnsidental olarak farkedilen lezyonlar 8 

Patolojik Kırık ile başvuran hastalar 37 

Diğer 62 

Tablo 14:  Semptom lokalizasyonuna göre hasta dağılımı 
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4.1. Benign Kemik Tümörleri 

658 primer kemik tümörü tanılı hastanın 447’sinde benign kemik tümörü saptanmıştır. 

Benign kemik tümörlerine ait liste incelendiğinde en sık görülen tümörlerin enkondrom, 

dev hücreli tümör, osteoid osteoma ve osteokondroma olduğu gözlenmektedir. 10 adet 

multiple herediter egzositoz vakası, osteokondrom sınıfı içerisinde değerlendirmeye 

alınmıştır. Tablonun en altında 61 adet kategorize edilmemiş benign kemik lezyonu yer 

almaktadır. Bu gruptaki hastaların lezyonları klinik ve radyolojik olarak benign olarak 

değerlendirilmiştir ancak bu hastalardan kesin bir patolojik tanı elde edilmemiştir. Benign 

kemik tümörü hastalarının olduğu grupta 222 erkek, 225 kadın hasta mevcut olup, benign 

kemik tümörleri en sık 10-19 yaş aralığında gözlenmektedir (127 hasta, %28.41). 

Sık görülen benign kemik tümörlerine yönelik analizler tablo 15 ve şekil 9-15’de 

paylaşılmıştır. 
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BENİGN KEMİK TÜMÖRLERİ  n= 447 

Enkondrom 57 

Osteokondrom 56 

Dev Hücreli Kemik Tümörü 55 

Osteoid Osteoma 54 

Soliter Kemik Kisti 41 

Anevrizmal Kemik Kisti 33 

Fibröz Displazi 25 

Nonossifiye Fibrom 20 

Kemik Adacığı 16 

Kondroblastom 13 

Fibröz Kortikal Defekt  4 

Eozinofilik Granülom 3 

Litik Kemik Lezyonu 9 

Kategorize edilmemiş Benign Kemik Lezyonu 61 

Tablo 15: Benign Kemik Tümörlerinin türe göre dağılımı 
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Şekil 9: 447 Benign kemik tümörleri vakalarının yaş ve cinsiyet özelliklerinin dağılımı 
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4.1.1. Enkondrom 

 

Şekil 10: 57 Enkondrom vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin dağılımı 
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4.1.2. Osteoid Osteoma 

 

Şekil 11: 54 Osteoid osteoma vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin 

dağılımı 
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4.1.3. Osteokondrom- Multiple Herediter Egzositoz 

 

Şekil 12: 56 Osteokondrom vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin 

dağılımı 
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4.1.4 Soliter Kemik Kisti 

 

Şekil 13: 41 Soliter kemik kisti vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin 

dağılımı 
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4.1.5. Anevrizmal Kemik Kisti 

 

Şekil 14: 33 Anevrizmal kemik kisti vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin 

dağılımı 
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4.1.6. Dev Hücreli Kemik Tümörü 

 

Şekil 15: 55 Dev hücreli kemik tümörü vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon 

özelliklerinin dağılımı 
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4.2. Malign Kemik Tümörleri 

658 primer kemik tümörü tanılı hastanın 211’inde malign kemik tümörü saptanmıştır. 

Malign kemik tümörlerine ait liste incelendiğinde en sık görülen tümörlerin osteosarkom, 

Ewing sarkom ve kondrosarkom olduğu gözlenmektedir. Bu grupta 122 erkek, 89 kadın 

hasta mevcut olup, malign kemik tümörleri en sık 10-19 yaş aralığında gözlenmektedir 

(78 hasta, %36.96). Osteosarkom ve Ewing sarkomda en sık görülen yaş aralığı 10-19 

iken, kondrosarkom en sık 50-59 yaş aralığında gözlenmektedir. Osteosarkomun 

genellikle diz çevresine, Ewing sarkom ve kondrosarkomun ise genellikle kalça 

çevresinde yerleştiği gözlenmiştir. 

Malign kemik tümörlerine ve sık görülen malign kemik tümörleri olan osteosarkom, 

Ewing sarkom ve kondrosarkoma ait veriler tablo 16, şekil 16-19’da paylaşılmıştır. 

MALİGN KEMİK TÜMÖRLERİ  n= 211 

Osteosarkom 72 

Ewing Sarkom 60 

Kondrosarkom 25 

Lenfoma 22 

Multiple Myelom 16 

Plazmositom 11 

Kordoma 5 

Tablo 16: Malign Kemik Tümörlerinin türe göre dağılımı 
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Şekil 16: 211 Malign kemik tümörü vakasının yaş aralığı ve cinsiyet özelliklerinin 

dağılımı 
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4.2.1. Osteosarkom 

 

Şekil 17: 72 Osteosarkom vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin dağılımı 
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4.2.2. Ewing Sarkom 

 

Şekil 18: 60 Ewing Sarkom vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin 

dağılımı  
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4.2.3. Kondrosarkom 

 

Şekil 19: 25 Kondrosarkom vakasının yaş,cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin dağılımı 
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4.3. Benign Yumuşak Doku Tümörleri 

Konseyde değerlendirilen tüm kemik ve yumuşak doku tümörlü hastaların %22.57’si 

benign yumuşak doku tümörü idi. Benign yumuşak doku tümörlerine ait liste 

incelendiğinde, heterojen bir yaş dağılımı olduğu gözlenmektedir. %61 oranında 

kadınlarda gözlenirken, %39 oranında erkeklerde gözlenmektedir. Kliniğimizde en sık 

görülen benign yumuşak doku tümörleri, lipom (%15.36), schwannom (%9.77) ve 

arteriovenöz malformasyondur (%8.1) (Tablo 5). 

Tablo 5 incelendiğinde, 92 adet benign kategorize edilmemiş yumuşak doku tümörü 

olduğu gözlenmektedir. Bu tümör grubunun radyolojik ve klinik olarak benign olduğu 

teyit edilmiş ancak patolojik olarak kesin tanısı mevcut olmadığından, listede bu şekilde 

kategorize belirtilmiştir.  

Benign yumuşak doku tümörlerine ve sık görülen yumuşak doku tümörleri olan lipom, 

schwannom ve desmoid tümör tanılı hastalara ait veriler tablo 17, şekil 20-23’de 

paylaşılmıştır.  
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BENİGN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ n= 358 

Lipom 55 

Schwannom 35 

Arteriovenöz Malformasyon 29 

Hemanjiyom 29 

Fibromatöz kitle 24 

Tendon kılıfı tümörü 19 

Ganglion kisti 18 

Desmoid Tümör 16 

Atipik lipomatöz kitle 10 

Sinoviyal Kondromatozis 8 

Elastofibrom 6 

Miksoma 6 

Pigmente Villonodüler Sinovit 6 

Nörofibrom 5 

Kategorize edilmemiş benign yumuşak doku kitlesi 92 

Tablo 17: Benign yumuşak doku tümörlerinin türe göre dağılımı 
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Şekil 20: 353 Benign yumuşak doku tümörlü hastalarının yaş ve cinsiyet özelliklerinin 

dağılımı 
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4.3.1. Lipom 

 

Şekil 21: 55 Lipom vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin dağılımı 
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4.3.2. Schwannom 

 

Şekil 22: 35 Schwannom vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin dağılımı 
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4.3.3 Ekstra-Abdominal Desmoid Tümör 

 

Şekil 23: 16 Ekstra-abdominal desmoid tümör vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon 

özelliklerinin dağılımı 
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4.4. Malign Yumuşak Doku Tümörleri 

219 malign yumuşak doku tümörü vakası, konseyde tartışılan tüm kemik ve yumuşak 

doku tümörlerinin %13.80’ini teşkil etmektedir. Malign yumuşak doku tümörlerinin yaş 

dağılım grafiğine bakıldığında, en sık 50-59 yaş aralığında (%23.28) görüldüğü 

gözlenmektedir. Tüm vakalardaki erkek oranı %55, kadın oranı ise %45 civarındadır. 

Malign mezenkimal tümör tanımı, subgrubu kesin olarak tayin edilmemiş malign 

yumuşak doku tümörü için kullanılan bir ifadedir. Malign mezenkimal tümör aynı 

zamanda en sık gözlenen malign yumuşak doku tümörüdür. Toplam 71 vaka ile, tüm 

malign yumuşak doku tümörleri içerisinde %32.42 oranında gözlenmektedir. Liposarkom 

2. en sık gözlenen malign yumuşak doku tümörü olup, oranı tüm malign yumuşak doku 

tümörleri içerisinde yaklaşık %15 civarındadır. Rabdomyosarkom 15 vakada, 

andiferansiye pleomorfik sarkom ise 14 vakada gözlenmiştir. Listede yazılı tümörler 

haricinde bulunan ancak tanılı malign yumuşak doku tümörleri, listenin en altında diğer 

kategorisi altında 43 vaka ile temsil edilmektedir.  

Malign yumuşak doku tümörlerine ve en sık gözlenen tümörlerden malign mezenkimal 

tümör, liposarkom ve andiferansiye pleomorfik sarkoma ait detaylı veriler tablo 18, şekil 

24-27’de paylaşılmıştır. 
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MALİGN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ n= 219 

Malign Mezenkimal Tümör  71 

Liposarkom 33 

Rabdomyosarkom 15 

Andiferansiye Pleomorfik Sarkom 14 

Malign Melanom 11 

Fibrosarkom 9 

Squamöz Hücreli Karsinom  6 

Sinoviyal Sarkom 6 

Leiomyosarkom 6 

Nörofibromatozis 4 

Nöroblastom 3 

Şeffaf Hücreli Sarkom 2 

Merkel Hücreli Sarkom 2 

Diğer  43 

Tablo 18: Malign yumuşak doku tümörlerinin türe göre dağılımı 
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Şekil 24: 219 Malign yumuşak doku tümörü vakasının yaş aralığı ve cinsiyet 

özelliklerinin dağılımı 
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4.4.1. Liposarkom 

 

Şekil 25: 33 Liposarkom vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin dağılımı 
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4.4.2. Malign Mezenkimal Tümör 

 

Şekil 26: 71 Malign mezenkimal vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon özelliklerinin 

dağılımıMalign yumuşak doku tümörü olduğu tespit edilen, subgrubu tam olarak 

belirlenmemiş tümör grubu malign mezenkimal tümör olarak sınıflandırılmıştır. 

 

 



 75 

4.4.3. Andiferansiye Pleomorfik Sarkom 

 

Şekil 27: 14 Andiferansiye pleomorfik sarkom vakasının yaş, cinsiyet ve lokalizasyon 

özelliklerinin dağılımı 
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4.5. Metastaz Vakaları 

1230 hasta içerisinde toplam 356 vakada metastaz saptandı (%28.94). En küçük yaş 6 

iken, en büyük yaş 89 idi. (Ortalama 59.36) 205 erkek hastaya karşılık, 151 kadın hasta 

mevcut idi. 356 metastaz vakasının 37 tanesi patolojik kırık ile başvuruda bulundu 

(%10.39).  

Metastaz vakaları en çok 60-69 yaş aralığında gözlenirken (%26.68), onu sırasıyla 50-

59 ve 70-79 yaş aralığı takip etti (%25.84 ve %19.54). 

En sık metastaz gözlenen bölge kalça idi (149 vaka, %41.85). Uyluk (44 vaka) ve omuz 

(29 vaka) ile kalçayı takip eden lokalizasyonlar oldu (sırasıyla %12.35 ve %8.14). 

Metastaz vakalarının lokalizasyon, yaş, cinsiyet, odak ve yıllara göre dağılımı şekil 28-

30’de belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 28: 356 Metastatik kemik vakasının lokalizasyon dağılımı 
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4.5.1. Metastaz Vakalarının Yaş Dağılımı 

 

 

 

Şekil 29: 356 Metastatik kemik vakasının yaş ve cinsiyet özelliklerinin dağılımı 
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4.5.2. Metastaz Vakalarının Odak Dağılımı  

 

 

  

Şekil 30: Metastatik kemik hastalarının odak ve yıllara göre dağılımı  
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4.6. Nüks Vakaları 

Konsey verileri incelendiğinde, toplam 36 nüks vakası tespit edildi. Bu hastaların 21’i 

erkek 15’i kadın idi. Nüks vakalarının toplam değerlendirilen kemik ve yumuşak doku 

tümörü vakalarına oranı %2.92 idi (36/1230). 

Nüks oranları incelendiğinde en sık nüks osteosarkom ve dev hücreli kemik tümörü 

vakalarında saptandı. 72 osteosarkom vakasında 5 adet nüks saptanırken, 55 adet Dev 

hücreli kemik tümörü vakasında 5 adet nüks saptandı (sırasıyla %6.94, %9.09). 

71 malign mezenkimal tümör vakasında 4 nüks (%5.63), 41 soliter kemik kisti vakasında 

3 nüks (%7.31), 60 Ewing sarkom vakasında 3 nüks (%5), 16 desmoid tümör vakasında 

3 nüks (%18.75) saptanmıştır. Nüks vakalarına ait detaylı analizler şekil 31 ve 32’de 

verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 31: Nüks vakalarının cinsiyet dağılımı 
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Şekil 32: Nüks vakalarının yaş aralığı ve tanı dağılımı 
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4.7. Konseyde Tekrar Tartışılan Vakalar 

Tümör konseyinde bazı durumlarda bir hasta, birden fazla kez konseyde 

değerlendirmiştir. Örneğin osteosarkom tanısı olan bir hasta 8 kez konseyde tartışılmıştır. 

Bu durum genellikle malign kemik veya yumuşak doku tümörü tanılı hastalarda 

gözlenmektedir. Bunun nedeni bazen tanı koymak için gerekli tetkiklerin temini için 

geçen süre, bazen ise tedavi sürecini gözden geçirmek ve tedavi planlamasından 

kaynaklanmaktadır. 

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda tüm metastaz vakalarının 72 tanesi (%20), 

Ewing Sarkom vakalarının 64 tanesi (%53.33), Osteosarkom vakalarının 48 tanesi 

(%66.66), Malign mezenkimal tümör vakalarının 19 tanesi (%26.76), dev hücreli kemik 

tümörü vakalarının 12 tanesi (21.81), atipik lipomatöz kitle vakalarının tamamı (19 kez, 

%190), kondrosarkom vakalarının 11 tanesi (%44), desmoid tümör vakalarının 10 tanesi 

(%62.5) ve osteoid osteoma vakalarının 10 tanesi (%18.51) multidisipliner kemik ve 

yumuşak doku tümörü konseyinde tekrar değerlendirilmiştir.  

Başka bir deyişle, 447 benign kemik tümörü vakasının 86’sı (%19), 211 malign kemik 

tümörü vakasının 137’si (%65), 353 benign yumuşak doku tümörünün 73’ü (%20), 219 

malign yumuşak doku tümörünün 56’sı (%26), 356 metastaz vakasının 72’si (%20) 

konseyde yeniden değerlendirilmiştir. 

Konseyde tekrar değerlendirilen vakalara yönelik detaylı analiz içeren veriler tablo 19 ve 

şekil 33 ve 34’de paylaşılmıştır.  
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Konseyde birden fazla tartışılan başlıca tanılar  Hasta Sayısı 

Metastaz 72 

Ewing Sarkom (max 6) 64 

Osteosarkom (max 8) 48 

Malign Mezenkimal Tümör 19 

Atipik Lipomatöz kitle 19 

Dev Hücreli Kemik Tümörü 12 

Kondrosarkom 11 

Desmoid Tümör 10 

Osteoid Osteoma 10 

Liposarkom 7 

Tablo 19: Konseyde birden fazla tartışılan vakaların tanı dağılımı 
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4.8. Konseyde Birden Fazla Tartışılan Hastaların Dağılımı 

 

Şekil 33: Konseyde birden fazla tartışılan vakaların tanı dağılımı 
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Şekil 34: Tekrar tartışılan hastaların, tüm tanı alan hastalara oranı 

 

4.9. Tümör Dışı Nedenler 

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde tartışılan 1960 ilk başvuru vakasının 374 tanesi 

(%19.08) tümör dışı nedenleri teşkil etmektedir. Kronik enfeksiyon, dejenerasyon (artrit) 

ve sinovit benzeri tablo, tümör dışı en sık 3 nedeni oluşturmakta idi. Kronik enfeksiyon 

ek olarak apse ve osteomiyelit de eklendiğinde, tümör dışı nedenlerin %26.47’sinin 

enfeksiyon olduğu görülmektedir (toplam 99 vaka). Tümör benzeri durumlar olan Brown 

tümör, myozitis ossifikans ve Paget hastalığı, tümör dışı nedenler listesine dahil 

edilmiştir. Farklı tanılarla tümör dışı nedenler arasında yer alan 89 hasta, listenin en 

sonunda temsil edilmiştir.   

Tümör dışı nedenlere ait ayrıntılı liste tablo 20’de paylaşılmıştır. 
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Tümör Dışı Nedenler  n=374 

Kronik Enfeksiyon  47 

Artrit, Dejenerasyon 34 

Sinovit benzeri tablo 34 

Travmaya bağlı değişiklikler 31 

Osteomiyelit 29 

Apse 23 

Paget Hastalığı 17 

Hematom 12 

Myozitis Ossifikans 11 

Avasküler Nekroz 10 

Kemik İnfarktı 9 

Nonspesifik kemik lezyonu 7 

Stres Kırığı 6 

Bursit 6 

Brown Tümör  3 

Diğer 89 

Tablo 20: Tümör dışı nedenle tartışılan hastaların tanı dağılımı 
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4.10. Ön tanısı ve kesin tanısı farklı olan hastaların değerlendirilmesi 

Tümör konseyinde değerlendirilen toplam 203 hastanın ilk değerlendirmedeki ön tanısı 

ile kesin tanısı farklı idi (%10.35). 203 hastanın 94’ü erkek (%46.3), 109’u kadındı ve 

yaş ortalaması 38.91 idi. Tanı dağılımı incelendiğinde en çok değişen tanı enfeksiyon 

iken (%15.76), onu metastaz (%13.30) ve travmaya bağlı değişiklikler (%8.86) takip etti. 

Tanı değişikliği en çok benign bir tümörden benign tümöre (%35.96) gerçekleşirken, en 

az değişim oranı benign bir kitleden malign kitle kararı alınması yönünde saptanmıştır 

(%13.30). Ön tanısı kesin tanısından farklı hastalara yönelik detaylı analizler tablo 21, 

şekil 35 ve 36’da verilmiştir. 

Şekil 36’da benign–benign ile kastedilen, ön tanısında benign bir patoloji düşünülen 

hastada, konsey değerlendirme sonrasında, benign başka bir tanıyla olan değişikliğidir. 

Anevrizmal kemik kisti düşünülen bir hastada, yapılan değerlendirme sonrası soliter 

kemik kistine karar verilmesi bu grubun örneklerindedir. Benign–malign grubu ise, ön 

tanısında benign bir antite düşünülüp, değerlendirme sonucu malign bir kitleye karar 

verilmesini temsil etmektedir. Osteokondrom düşünülen bir hastanın, parosteal 

osteosarkom tanısı alması bu gruba örnek olarak gösterilebilir. Malign–benign grubu ise 

ön tanısında malign bir kitle düşünülen hastanın tanısının, değerlendirme sonucu benign 

bir kitle değişmesini belirtmektedir. Liposarkom düşünülen bir hastada patolojik 

değerlendirme sonucu olgun yağ dokusu görülmesi bu gruba örnek teşkil etmektedir. 

Malign-malign grubunda ise, malign bir kitle tanısı alan hastanın yine malign bir kitle ile 

tanısının değişmesi anlatılmak istenmiştir. Malign mezenkimal tümörlü bir hastanın 

değerlendirme sonucu andiferansiye pleomorfik sarkom tanısı alması bu grubun 

örneklerindedir.  
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Tablo 21: Ön tanısı kesin tanıdan farklı olan hastaların, kesin tanı dağılımı 

 

 

Ön tanısı kesin tanısından farklı hastaların kesin tanısı  n=203 

Enfeksiyon (Osteomiyelit dahil)  32 

Metastatik Kemik Hastalığı 27 

Travmaya bağlı değişiklikler 18 

Artrit, dejenerasyon  14 

Malign mezenkimal tümör 11 

Ewing sarkom 6 

Osteosarkom 5 

Anevrizmal kemik kisti 5 

Soliter kemik kisti 5 

Diğer  80 
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Şekil 35: Ön tanısı kesin tanıdan farklı olan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı 

 

Şekil 36: Ön tanısı kesin tanıdan farklı olan hastaların tümör tipine göre dağılımı 
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5. TARTIŞMA 

Kas-iskelet sistem tümörleri diğer tümörlere oranla daha seyrek olarak görülür. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde her yıl teşhis edilen tümörlerin sadece %1’i kemik tümörleri, 

%0,8-1’i yumuşak doku tümörlerinden oluşmaktadır (19). Ülkemizde de en geniş çalışma 

Ege Üniversitesi’nde Güven Yücetürk ve arkadaşları tarafından 5658 kemik ve yumuşak 

doku tümörlü hasta ile gerçekleştirilmiştir (6). Mayo Kliniğe ait bir çalışmada ise 11087 

kemik tümörü hastası değerlendirilmiştir (80). Rizzoli Enstitüsü’nün tümör arşivi 

derlemesinde ise 18948 kemik tümörü ve 10164 yumuşak doku tümörü 

değerlendirilmiştir (81). Yine ülkemizde GATA’dan 420 hastanın 11 yıllık retrospektif 

analizi çalışması bu sahadaki diğer çalışmalardandır (82). Kliniğimizde daha önce 

yapılmış bir çalışmada, 1987-2002 yılları arasındaki 1925 hasta değerlendirmeye 

alınmıştır (7). Bizim çalışmamızda ise toplam 2397 hasta bulunmaktadır ve aynı zamanda 

kas ve iskelet sistemi tümörleri epidemiyolojisi hakkında Orta Karadeniz Bölgesi’nde 

yapılmış popülasyonu en yüksek çalışmadır.  

Uzmanlığı ne olursa olsun, bir hekimin tek başına bir hastaya tümör tanısı koyması ve 

uygun şekilde tedavi etmesi münkün değildir (6). Özellikle muskuloskeletal sistem 

tümörlerinde radyolog, cerrah, patolog, onkolog ve radyasyon onkoloğunun yakın iş 

birliği gereklidir. Multidisipliner yaklaşımlı tümör konseyinin amacı, uzmanlık alanları 

farklı olan hekimlerin tanı ve tedavi yaklaşımlarını senkronize etmektir. Tıp Fakültesi 

bünyesinde kemik ve yumuşak doku tümörleri konseyi de bu amaç doğrultusunda 2004 

yılından beri hizmet vermektedir. 

2004-2007 yılları arasındaki hasta dağılım grafiğinde toplam 2397 hasta bulunmaktadır. 

2004 yılının verileri yılın son 6 ayını, 2017 yılının verileri ise yılın ilk 6 ayını 

yansıtmaktadır. Yıllara göre kemik ve yumuşak doku tümörleri konseyinde tartışılan 

hasta sayısına ait grafik incelendiğinde, tümör konseyinde değerlendirilen hastalarda 

2012 yılından itibaren artış olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni 2012 yılından itibaren, 

kemik ve yumuşak doku tümörleri konseyinin yeniden Prof. Dr. Nevzat DABAK 

başkanlığında toplanmaya başlaması ve bu alanda uğraşan 2 öğretim görevlisinin daha 

kliniğimize katılmasıdır. Ayrıca zamanla bölgeden gelen hastalarla beraber, Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, multidisipliner yaklaşımla kemik ve yumuşak doku 

tümörleri için bir merkez olma yolunda önemli aşamalar kaydetmiştir. 
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Literatür ile karşılaştırıldığında bazı sık görülen kemik ve yumuşak doku tümörlerinin 

konseyde kantitatif olarak daha az tartışıldığı gözlenmektedir. Bunun nedeni, 

multidisipliner kemik ve yumuşak doku tümör konseyinde sıklıkla tedavi süreci 

tartışmaya açık tanıların daha çok değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. Literatürde sık 

gözlenen bir kemik tümörleri arasında gösterilen enkondromun (81, 83, 84) bizim 

serimizde görülme oranı tüm kemik tümörlerinin içerisinde %8.6 iken, osteosarkomun 

görülme oranı %10.94 civarlarındadır. Yine Ewing sarkom sayısının, göreceli olarak sık 

görülen osteokondrom vakasından fazla olması, konseyin malignite olgularını 

değerlendirmeye yatkınlığı ve benign kitlelerin daha az konsey ihtiyacı ile açıklanabilir. 

Yumuşak doku tümörlerinde de durum farklı değildir. Örneğin kistik higroma yumuşak 

doku tümörleri arasında en sık görülen tümörlerin başında gelirken (85), 13 yıllık konsey 

arşivinde yalnızca 17 tane kistik higroma tanılı hasta bulunmuştur. Malign bir yumuşak 

doku tümörü olan liposarkom vaka sayısı ise 33’dür.  

Rizzoli Enstitüsü tümör arşivinde taranan 27801 kemik tümörü vakasında, benign kemik 

tümörlerinin tüm kemik tümörleri arasında görülme oranı %40 idi ve en sık 10-19 yaş 

aralığında gözlendiği kaydedildi. Malign kemik tümörleri ise tüm vakaların %28.2’sini 

oluşturmaktaydı ve en sık yine aynı yaş aralığında (10-19 yaş) gözlendiği bildirildi. 

Kemik metastazlarının kemik tümörleri içerisinde değerlendirildiği çalışmada, bu oran 

%16 olarak saptanırken, bizim çalışmamızda metastaz ayrı bir antite olarak 

değerlendirildi. Yine sistemik hastalıklardaki kemik lezyonları ve pseudotümoral 

lezyonlar, kemik tümörleri içerisinde değerlendirildi (81).  

Bizim çalışmamızda benign kemik tümörü oranı, tüm kemik tümörleri arasında %44.08 

olarak saptanırken, malign kemik tümörü oranı %20.80 olarak saptandı. Metastaz 

vakalarının oranı ise %35,10 olarak saptandı. Bu verilerimiz literatür ile uyumlu idi. 

Literatürdeki çalışmalarda benign kemik tümörleri erkek/kadın oranını 1.5 olarak 

gösteren çalışmalar mevcuttur. Benign kemik tümörleri genellikle hayatın ilk 4 dekatında 

gözlenip, genellikle diz çevresi yerleşim gösterseler de, vücudun herhangi bir yerinde 

yerleşebilirler. Picci ve ark.’ın çalışmasında en sık görülen benign kemik tümörleri 

osteokondrom, osteoid osteoma ve dev hücreli kemik tümörüdür. Bizim çalışmamızda ise 

sıralama enkondrom, osteokondrom ve dev hücreli kemik tümörü şeklindedir. Aynı 
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çalışmada ortalama yaş 18 olarak belirtildi (81). Bizim çalışmamızda primer benign 

kemik tümörlerinin yaş ortalaması 29.72 olarak saptandı.  

Prostoglandin üreten ve osteoblastoma ile kemik oluşturan benign kemik tümörleri 

grubunda yer alan osteoid osteoma, tipik olarak hayatın 2. yılında ortaya çıkar (86). 

Genellikle alt ekstremite etkilenir ve proksimal femur en sık gözlendiği bölgedir (87). 

Diğer sık gözlendiği yerler tibia, femurun çeşitli bölgeleri ve vertebradır. Erkeklerde 

kızlara oranla 2-3 kat daha çok gözlenir (88). Rizzoli Enstitüsü’nün tümör arşiv 

verilerinde 1894 vaka değerlendirmesinde, erkeklerde görülme oranı %69, kadınlarda ise 

%31 olarak kaydedilmiştir. Bizim serimizde ise erkeklerde görülme oranı %57 iken, 

kadınlarda görülme oranı %43’tür. Vakaların büyük çoğunluğu 2. dekatta gözlenirken, 

proksimal femur, distal femur ve proksimal tibia, tümörün en sık gözlendiği 

lokalizasyonlar idi (81). Bizim serimizde değerlendirilen 54 osteoid osteoma vakası, en 

sık 2. dekatta gözlenirken, erkek/kadın oranı 1.34 olarak saptandı. En sık gözlendiği 

yerler ise proksimal femur, tibia diafizi ve femur diafizi idi.  

Benign kartilaj üreten, kemikte genellikle santral ve metafiziyel yerleşim gösteren bir 

tümör olan enkondrom, uzun kemiklerin medullasından köken alır (89). Tipik olarak 

hayatın 2. dekatında gözlense de, her yaş grubunda gözlenebilirler (90). Hastalığın 

multiple formu olan enkondromatozis ise (Ollier ve Mafucci Sendromları) genellikle 10 

yaşından küçük çocuklarda gözlenir (91). Enkondrom tübüler kemiklerde, özellikle el 

parmaklarında gözlenir. Humerus ve femur yine sık görülen lokalizasyonlardandır (90). 

Enkondromlar kadın ve erkekte eşit olarak gözlenir. 817 vakanın değerlendirildiği Rizzoli 

Enstitüsü arşivinde, enkondromlar en sık 30-39 yaş aralığında gözlenirken, %55 kadın 

%45 erkek cinsiyet dağılımı göstermiştir. En sık gözlendiği lokalizasyon elde falankslar 

iken, onu proksimal humerus ve distal femur takip etmiştir. Bizim çalışmamızda toplam 

57 enkondrom vakası bulunmaktadır. En sık gözlenen yaş aralığı 40-49 yaş grubu olup, 

kadınlarda görülme sıklığı dikkat çekmektedir (%68). En sık yerleştiği bölgeler açısından 

literatür ile uyum göstermektedir (Sırasıyla el falanksları, distal femur ve proksimal 

humerus). Literatüre bakıldığında, osteokondromun enkondromdan daha sık gözlendiğini 

gösteren çalışmalar vardır (92). Bu farklılığın sebebi, ostekondromun göreceli olarak 

kolay tanınan bir tümör olması ve tedavisi için multidisipliner tümör konsey yaklaşımına 

fazla gerek duyulmaması gösterilebilir (6). Enkondrom ise bazı durumlarda düşük 
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dereceli kondrosarkom ile karışabildiğinden, dikkatli bir değerlendirmeyi haketmektedir 

ve bu yüzden osteokondromdan daha sık olarak konseyde gündeme getirilmiştir.  

Osteokartilajinöz egzositoz ya da diğer adıyla osteokondrom, kartilaj kepten köken alan 

kemik çıkıntı şeklindeki benign kemik tümörüdür. Çocuklarda bu kep daha kalındır, 

adolesan çağ boyunca incelir ve yetişkinlerde <1 cm civarında olur (93). Genellikle 

spontan oluşan bu tümörün, radyoterapi sonrası oluştuğunu gösteren yayınlar da 

mevcuttur (94, 95). Hastalığın otozomal dominant kalıtım ile aktarılan, EXT1 ve EXT2 

gen mutasyonlarına sahip olan herediter formu da mevcuttur. Herediter Multiple 

Osteokondromatozis (HMO) olarak adlandırılan hastalıkta, 2 veya daha fazla 

osteokondrom aksiyel veya apendiküler iskelet boyunca yerleşir (96). Osteokondrom ve 

HMO tipik olarak hayatın 2. dekatında gözlenir. Erkekler, kadınlardan daha sık etkilenir 

(93). Genellikle diz çevresi ve proksimal humerusta yerleşir. En sık lokalizasyon distal 

femurdur (97). 2153 soliter osteokondrom vakasının değerlendirildiği bir çalışmada, 10-

19 yaş aralığı en sık görülen yaş aralığı olurken, hastaların %65’i erkek, %35’i kadın idi. 

Sırasıyla distal femur, proksimal tibia ve proksimal humerus tümörün en sık gözlendiği 

yerler idi (81). Serimizde toplam 46 soliter osteokondrom ve 10 HMO olmak üzere 

toplam 56 vaka değerlendirildi. Vakaların %61’i erkek, %39’unu kadın cinsiyet 

oluşturdu. En sık gözlenen yaş aralığı ve en sık gözlenen lokalizasyonlar açısından 

serimiz literatür ile uyumluydu.  

Dev hücreli kemik tümörü benign bir kemik tümörü olarak listelense de, klinik davranış 

özellikleri öngörülemediğinden lokal agresif bir tümör grubunun üyesidir. Nadir olarak 

gözlenen pulmoner metastazlar, normal metastatik süreçtekinden daha benign 

karakterdedir. Dev hücreli kemik tümörü nadiren malign transformasyon gösterir (98).  

Amerika Birleşik Devletleri’nde, dev hücreli kemik tümörü tüm kemik tümörlerinin %3-

5’ini, tüm benign kemik tümörlerinin ise %15-20’sini temsil eder (99, 100). Bundan farklı 

olarak, İsveç Kanser Kayıtları’nda, dev hücreli kemik tümörünün, tüm kemik tümörlerine 

oranı %11 olarak saptanmıştır (101). Asya toplumlarında bu oran daha farklıdır. Çin’de 

dev hücreli kemik tümörü, tüm kemik tümörlerinin %20’sini oluşturmaktadır (102). 

Yücetürk ve ark.’ın çalışmasında dev hücreli kemik tümörü olgu sayısı 147’dir ve bu sayı 

tüm benign kemik tümörlerinin %15’ine tekabul etmektedir (6). 
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Dev hücreli kemik tümörü genellikle iskelet matüritesi tamamlandıktan sonra ortaya 

çıkar. 20-30 yaşlarında ve kadınlarda erkeklere göre daha sık gözlenir (103). Paget 

Hastalığı ve Noonan Sendromu, hastalığın ilişkili olduğu patolojilerdir ve bazı 

durumlarda bu hastalıkların zemininde dev hücreli kemik lezyonu gelişebilir (104, 105). 

1449 hastanın oluşturduğu Rizzoli arşivinde, dev hücreli kemik tümörü en sık 20-30 yaş 

arası gözlenirken, bu hastaların %53’ü kadın ve %47’si erkek idi (81). Distal femur, 

proksimal tibia ve distal radius en sık gözlenen bölgeleri oluşturmaktaydı. Çalışmamızda 

en sık gözlenen lokalizasyonlar ile bu literatür verileri ile uyumludur. En sık 20-30 yaş 

aralığında gözlenen dev hücreli kemik tümörünün cinsiyet dağılımı %53 kadın, %47 

erkek şeklindeydi. Dev hücreli kemik tümörü için nadir bir lokalizasyon olan patellada 1 

vaka gözlendi (%1.81). Rizzoli arşivi derlemelerinde 1449 vakanın içinde 7 vaka 

patellada lokalizeydi ve bu oran  %0.48 idi (81). Lokal rekürrensi ile ilgili konular bu 

bölümün ilerleyen kısımlarında tartışılmıştır. 

Soliter kemik kisti, anevrizmal kemik kisti ile beraber benign kistik oluşumları oluşturur. 

Unikameral kemik kisti, basit kemik kisti olarak da anılan soliter kemik kisti, içi sıvı dolu 

ve fibröz bir hat ile çevrilen lezyonlardır (106). Genellikle hayatın ilk 20 yılında ortaya 

çıkar ve kadın-erkek arasında eşit olarak gözlenir. Proksimal humerus ve femur en sık 

görüldüğü lokalizasyonlardır (107). Picci ve ark.’ın yaptığı çalışmada 1481 soliter kemik 

kisti değerlendirilmiştir ve bu hastaların %69’u erkek, %31’i kadındır. En sık 2. dekatta 

gözlenip, en sık görüldüğü yerler proksimal humerus, proksimal femur ve pelvis olarak 

kaydedilmiştir (81). Çalışmamızda 41 soliter kemik kisti değerlendirilmiştir. Hastaların 

büyük çoğunluğunun 10-19 yaş aralığında olduğu gözlenmiştir (%53.6). Literatürün 

aksine kadınlarda, erkeklere oranla daha sık gözlenmiştir (kadın %54, erkek %46). En sık 

görüldüğü yerler ise literatür ile uyumludur (sırasıyla proksimal humerus ve proksimal 

femur). 

Anevrizmal kemik kisti içeriğindeki vasküler expansil lezyonlardan ötürü hemorajik 

vasıfta sıvı ile dolu, benign kemik tümörlerindendir (108). Hızlı büyüyüp, kemiği 

destrükte edebilirler. Genellikle soliter olarak izlenirler. Primer olabilir ya da diğer benign 

kemik lezyonlarına sekonder olarak gelişebilirler (106, 109). Genellikle adölesan çağda 

görülür. Her kemikte görülebilse de, özellikle vertebranın posterior yapılarında, femur ve 

tibiada daha sık gözlenir. Kadınlarda, erkeklere oranla daha sık görüldüğü kaydedilmiştir 
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(107). Rizzoli arşivlerindeki 1111 vakada ise erkeklerde daha sık gözlenmiştir (%52 

erkek, %48 kadın) (81). Yine aynı arşivin verilerinde, 2. dekatta sık olarak gözlenirken, 

en sık proksimal tibia, distal femur ve proksimal femurda izlenmiştir. 33 vakadan oluşan 

serimizde en sık görülen yaş aralığı olan 10-20 yaş, literatür ile uyumludur ancak, 

çalışmamızda en sık femur proksimalinde, onu takiben humerus proksimali ve distal 

femurda izlenmiştir. Kadınlarda biraz daha sık gözlendiğini gösteren çalışmalar olsa da, 

bizim serimizde erkeklerde %52 oranında kaydedilmiştir (107).  

Kliniğimizde tespit edilen 658 kemik tümörü olgusunun 211’ini (%32.06) malign kemik 

tümörleri oluşturmaktadır. Bu tümör grubunun yaş ortalaması 31.08’dir (4 ay-86 yaş). Bu 

grupta 122 erkek, 89 kadın hasta mevcut olup, malign kemik tümörleri en sık 10-19 yaş 

aralığında gözlenmektedir (78 hasta, %36.96). Mayo Klinik çalışması’nda primer malign 

kemik tümörleri, tüm primer kemik tümörlerinin %76.7’sini oluşturmaktadır. Bunun 

sebebi ilgili kliniğin özellikle malign kemik tümörü çalışma alanına yönelmiş olması 

olabilir. GATA’da yapılan bir çalışmada ise 420 kemik tümörü saptanmıştır. Bu 

tümörlerin 126’sı malign kemik, 270 tanesi benign kemik, 24’ü ise metastatik kemik 

hastalığı olarak saptanmıştır (82). 140 kemik tümörünün incelendiği başka bir çalışmada 

31 vaka malign (%20.7), 7 vaka metastatik (%5), 104 vaka ise benign (%74.3) olarak 

saptanmıştır (110). Her iki çalışmanın sonuçları kliniğimizin sonuçları ile benzerdir.  

Primer malign kemik tümörleri içinde osteosarkom, Ewing sarkom ve kondrosarkom en 

sık tespit ettiğimiz tümörlerdir. Literatüre baktığımızda kondrosarkomun Ewing 

Sarkom’dan daha sık rapor edildiği gözlenmektedir (81, 110-112). Bizim çalışmamızda 

ise Ewing sarkom daha sık gözlenmiştir. Tespit ettiğimiz 16 myelom vakası, kemik 

tutulumu olan hastaları yansıtmakta olup, dahili onkoloji ve hematoloji bölümü tarafından 

takibi olan myelom hasta sayısının daha fazla olduğuna inanmaktayız.  

Malign kemik tümörleri içinde en sık görülen tümör olarak tespit ettiğimiz 72 vakalık 

osteosarkom serimizde kadın/erkek oranının 1/1.38 olduğu, vakaların %70.83’ünün diz 

çevresinde ve %56.94’ünün 10-20 yaş aralığında görüldüğü tespit edildi. 605 vakalık bir 

seride kadın/erkek oranı 1/1.5 olarak bulunmuş, vakaların ise %50’si 10-20 yaş aralığında 

tespit edilmiştir (113). 279 vakalık bir osteosarkom serisinde, kadın/erkek oranı 1/1.5 

olup, diz çevresi yerleşim oranı %69.5 olarak bulunmuştur (112). 952 vakalık klasik 

osteosarkom serisinde, kadın/erkek oranı 1/1.5 olup, vakaların %65’i 2.dekatta ve diz 
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bölgesinde olduğu rapor edilmiştir (3). 1649 vakalık bir osteosarkom serisinde vakaların 

%58’inin erkeklerde gözlendiği ve %48’inin 2. dekatta ortaya çıktığı ve ağırlıklı olarak 

diz çevresinde gözlendiği bildirilmiştir (80). Bizim sonuçlarımızla literatürdeki oranların 

uyumlu olduğunu tespit ettik. 

Ewing sarkom tespit edilen 60 vakanın %38’si kadın, %62’si erkek idi. 60 vakanın 35 

tanesi 10-19 yaş aralığında gözlendi (%58.33). En sık gözlendiği yer proksimal femur ve 

femur diafizi idi. Ewing sarkom tüm malign kemik tümörlerinin %28.43’ünü 

oluşturmaktaydı. Yücetürk ve ark.’ın çalışmasına göre Ewing sarkom, tüm kemik tümörü 

vakalarının %25.5’ini oluşturmaktaydı (6). Ewing sarkom hayatın en sık 2. dekatında 

gözlenmektedir. Literatürde bununla ilgili karşıt görüşe rastlanmamıştır (3, 81). 

Erkeklerde daha sık gözlenmektedir. Rizzoli Enstitüsü vakalarına bakıldığında erkeklerde 

görülme oranı %63 iken, kadınlarda bu oran %37’dir. Aynı arşiv verilerinde lokalizasyon 

dağılımına bakıldığında, en sık görüldüğü bölge olan iliak kanat-pelvis-proksimal femur 

yerleşimli kitle oranı, tüm Ewing sarkomlu hastaların % 29.65’ini oluştururken, bizim 

verilerimizde bu oran %25’dir (81).  

Malign kemik tümörleri içinde en sık gözlenen 3. tümör grubu olan kondrosarkom 

vakaları incelendiğinde, hayatın ilerleyen yıllarında ortaya çıktığı (5.dekat) ve 

kadın/erkek oranının birbirine yakın olduğu (%52/%48) gözlenmektedir. Yerleşim olarak 

en sık femur proksimali dikkat çekmektedir (%36). 1003 vakalık santral kondrosarkom 

vakalarının değerlendirildiği bir çalışmada, erkek oranı %58, kadın oranı %42 saptanmış, 

tümör en sık iliak kanatta ve femur proksimalinde gözlenmiştir (81). Konseyde tartışılan 

kondosarkom vakalarında, enkondrom ve osteokondroma sekonder kondrosarkom 

vakaları geliştiği gözlenmiştir. Kondrosarkom vakalarının, özellikle düşük dereceli 

olanların, tanı almakta zorluk çıkardığı iyi bilinen bir gerçek olduğu için, malign kemik 

tümörleri içerisinde göreceli olarak düşük oranda kalmaları bu şekilde açıklanabilir. 

Ayrıca kondrosarkomun kemoterapi ve radyoterapiye dirençli olduğu ve tedavisinde 

neredeyse tek seçeneğin geniş sınırlarda rezeksiyon olduğu akılda tutulmalıdır (114). 

Benign yumuşak doku tümörleri ait liste incelendiğinde, %61 oranında kadınlarda ve 

%39 oranında erkeklerde, yaş dağılımı olarak ise en sık 40-60 yaş arasında gözlendiği 

kaydedilmiştir. Literatürde cinsiyet dağılımının birbirine daha yakın iken, bizim 

serimizde kadın dominansisi gözlenmektedir (81). Yaş aralık dağılımı ise benzerdir. 
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Literatür ile karşılaştırıldığında sık görülen tümörlerde bazı farklılıklar göze 

çarpmaktadır. Örneğin, Rizzoli Enstitüsü’nün verilerinde en sık görülen 3. benign 

yumuşak doku tümörü olan pigmente villonodüler sinovit, bizim serimizde göreceli 

olarak daha az saptanan bir yumuşak doku tümörüdür (115). Yine aynı kliniğin verileri 

ile karşılaştırıldığında schwannom oransal olarak bizim çalışmamızda daha sık 

gözlenmektedir. Sık görülen bir benign yumuşak doku tümörü olan ganglion kistinin 18 

vaka ile sınırlı kalması, bu tip benign tümör vakaların multidisipliner konsey ihtiyacının 

rölatif olarak daha az olması ile açıklanabilir. Tablo 17’nin sonunda yer alan kategorize 

edilmemiş benign yumuşak doku tümörleri ise, patolojik tanısı olmayan ancak klinik ve 

radyolojik olarak benign olduğu tespit edilen, kesin bir patolojik tanısı olmayan yumuşak 

doku tümörleri grubunu temsil etmektedir.  

Bizim serimizde en sık görülen yumuşak doku tümörünün lipom olduğu gözlenmektedir. 

Lipomlar yağ dokudan köken alarak oluşur ve en sık görülen yumuşak doku lezyonlarıdır. 

Sıklıkla cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yaşamın 5-7. dekatlarında görülür (81, 116). 1331 

yumuşak doku tümöründen oluşan geniş bir seride lipomun tüm yumuşak doku 

lezyonlarının neredeyse %50'sini oluşturduğu bulunmuştur (117). Bizim serimizde 

yumuşak doku tümörlerindeki lipom oranı %15.36 civarındadır ve görülme yaşı 4-6. 

dekatlarda pik yapmakta ve kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yumuşak doku 

lipomlarının görülme sıklığı 100 kişi başına 2.1 olarak tahmin edilmiştir ve 

liposarkomlara göre çok daha sıktır (116). Yüzeyel lezyonların yalnızca %1'inde boyut 

10 cm'den fazladır. Derin lipomlar genellikle daha büyük ve seyrektir, ayrıca birçok 

vakada intramüskülerdir (118). Tablo 17’de atipik lipomatöz kitle olarak adlandırılan 

antite, bazı yayınlarda düşük dereceli liposarkom olarak da kabul edilmektedir (115). 

Yerleşim yeri olarak, lipom en sık uyluğa yerleşmekte olup, bu yerleşim yeri bulgumuz 

literatür ile uyumludur (119).  

Çalışmamızda değerlendirilen 35 schwannom vakasının %63’ü kadın, %37’si erkekten 

oluşmakta ve en sık 30-39 yaş aralığında gözlenmekteydi. En sık yerleşim yeri olarak 

sırasıyla kol, uyluk ve baldır olarak gözlendi. Gambarotti ve ark.’ın çalışmasına göre 

schwannom en sık vertebrada yerleşir ve erkeklerde daha sık gözlenir (81). Vertebral 

kitlelerin tedavisi hastanemizde majör olarak beyin ve sinir cerrahisi anabilim dalı 

tarafından gerçekleştirilmekte olup, vertebral yerleşim gösteren schwannom vakalarının 
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tarafımıza konsülte edilmediğinden dolayı göreceli olarak az olduğunu söyleyebiliriz.  

Ekstra-abdominal fibromatozis ya da diğer adıyla desmoid tümör, belirgin derecede lokal 

agresif ve önceden tahmin edilemeyen biyolojik davranış gösteren fibroblastik orijinli iyi 

huylu bir tümördür. Bu tümörler metastaz yapmasa da sıklıkla sık lokal rekürrens ve 

yüksek morbidite gösterirler (120). Bu lezyonlar nadirdir, yumuşak doku tümörlerinin 

%3'ünden daha azına karşılık gelir (121). Çoğu tümör, kadın hastalar arasında daha sık 

görüldüğü için sporadik olarak gelişir. Her yaşta görülebilse de, çoğunlukla 15 ila 60 yaş 

arasındaki hastalarda teşhis edilir. Genetik, endokrin ve fiziksel faktörler, örneğin gebelik 

ve travma, hastalığın etyolojisinde önemli rol oynamaktadır. Bu lezyonlar vücudun 

herhangi bir yerinde olabilir, ancak en sık ekstremiteler, omuz, boyun, sırt, uyluk ve 

göğüs duvarının karın duvarında ve buradaki yumuşak dokularda bulunur (120). 

Cerrahi primer tedavi seçeneği olmasına rağmen optimal tedavi halen belirlenememiştir. 

Lokal nüks oranı yüksektir ve %15 ile %77 arasında değişir (122, 123). 21 vakalık bir 

seride lokal nüks oranı %33.3 bulunmuştur (121). Bizim vaka serimiz 16 hastadan 

oluşmaktaydı ve nüks oranımız %18.75 olarak bulundu. Serimizde kadın/erkek oranı 3/1 

idi. Tümörün en sık gözlendiği yer kalça çevresiydi. Nüks eden vakalardan 2’si erkek, 1’i 

kadın idi. Desmoid tümör oluşumunda kadınlar lehine suçlanan hormonal etkinin, nükse 

etkisi bizim vakalarımızda gözlenmemiştir. Ancak şüphesiz ki, nüks ile seyreden desmoid 

tümör vakalarına, cinsiyete bağlı hormonların etkisini söyleyebilmek için daha çok hasta 

sayısı içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Düşük doz metotreksat ile uzun süreli 

kemoterapi tedavisi ile, eksizyonu zor vakalarda veya rekürrensin önlenmesinde başarılı 

sonuçlar bildirilmiştir (81). Bir tirozin kinaz inhibitörü olan ve son yıllarda agresif 

fibromatozis tedavisinde başarılı sonuçları bildirilen imatinib, lokal rekürrensi önlemede 

umut vaat eden bir ilaçtır ancak daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (124).  

Yumuşak doku sarkomlarının değerlendirilmesi ve yönetimi, nadir olması ve çoklu 

modalite tedaviye sıklıkla ihtiyaç duyulması nedeniyle, cerrahi onkoloji, ortopedik 

cerrahi, plastik cerrahi, pediatrik ve yetişkin medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi 

uzmanı içeren, sarkom tedavisinde uzmanlaşmış bir merkezde gerçekleştirilmelidir. 

Yumuşak doku sarkomlarının bakımına yönelik multidisipliner ekip yaklaşımı, tedavi 

planlamasını optimize eder, teşhis çalışmalarının çoğaltılmasını en aza indirir ve kesin 

terapötik protokolün uygulanmasına ilişkin süreyi azaltır (125). Ayrıca sarkomun 
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multidisipliner olarak yönetilmesi, hastanın fonksiyonel durumunu, tümör davranışının 

heterojenliğini ve tümörün yerini göz önüne alarak bireyselleştirilmelidir.  

Malign yumuşak doku tümörleri serisinde değerlendirdiğimiz 219 vaka, en sık 50-59 yaş 

aralığında görülmekte olup, kadın/erkek oranı yaklaşık 1.22 civarındadır. En sık görülen 

tümör malign mezenkimal tümör olup, bu grup mezenkimal orijinli subtipi tam olarak 

belirlenmemiş malign yumuşak doku tümörlerini temsil etmektedir. Literatürde sık 

görülen malign yumuşak doku tümörleri arasında rapor edilen sinoviyal sarkom, bizim 

serimizde tüm malign yumuşak doku tümörlerinin %2.73’ünü temsil etmektedir (81).  

Bizim serimizde malign yumuşak doku tümörleri en sık 5. dekatta gözlenmekte olup, 

erkeklerde daha sık tespit edilmiştir. En çok yerleştiği yerler ise uyluk ve kalça çevresidir. 

Rizzoli Enstitüsü verilerine baktığımızda, 4430 malign yumuşak doku tümörü vakasının 

%56’sı erkeklerde, %44’ü kadınlarda tespit edilmiştir. En sık görüldüğü yaş aralığı ise 

60-69 yaş aralığıdır. Bu arşivin verilerine göre en sık görülen malign yumuşak doku 

tümörleri liposarkom ve sinoviyal sarkom iken, bizim serimizde bu sıralama malign 

mezenkimal tümör ve liposarkom şeklindedir (81).  

33 liposarkom vakasının değerlendirildiği çalışmamızda, erkeklerde görülme oranı %61 

iken, kadınlarda bu oran %39 idi. En sık 5. dekatta gözlenen hastalık, lokalizasyon olarak 

en sık kalça ve uyluk çevresinde gözlendi. Lokalizasyon verilerimiz 861 vakalık serisi 

olan Rizzoli Enstitüsü verileri ile uyumludur, en sık görüldüğü yaş ise farklı olarak 4. 

dekattır (81).  Bu klinik verilerine göre de, erkeklerde daha sık gözlenmektedir (%58). 44 

liposarkom olgusunun dahil edildiği bir çalışmada, cinsiyet farkı olmayıp, en sık 5. 

dekatta görüldüğü rapor edilmiştir (119). Ortalama yaşın 47 olduğu ve kadınlarda daha 

sık gözlendiği bilgisini paylaşan çalışmada, 60 liposarkom olgusu mevcuttu (126).  

Diğer yumuşak doku sarkomları gibi andiferansiye pleomorfik sarkom(APS) ya da diğer 

adıyla malign fibröz histiositom nadir olarak gözlenir. Yumuşak dokunun APS’si 

genellikle herhangi bir yaşta görülebileceği halde, genelde 50-70 yaş arasındaki 

hastalarda görülür. APS, 20 yaşından genç hastalarda çok nadirdir (127). Erkeklerde biraz 

daha sık gözlenir. Yumuşak doku APS’si vücudun herhangi bir yerinde, ancak en yaygın 

olarak alt ekstremitede, özellikle uylukta ortaya çıkar. Diğer sık görülen lokasyonlar 

arasında üst ekstremite ve retroperitoneum bulunur. Rizzoli vaka arşivindeki 601 vakada, 
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erkek oranı %61, kadın oranı %39, en sık lokasyonlar uyluk ve kalça olarak saptanırken, 

bizim serimizde en sık omuz ve kol çevresinde görüldüğü kaydedilmiştir. Bizim 

serimizde kadın baskınlığı dikkat çekmekteydi (%57). Çalışmamızda andiferansiye 

pleomorfik sarkom en sık 50-59 yaş aralığında gözlenirken, görülme yaşı bakımından 

literatür ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.  

Metastaz vakaları, tüm kemik tümörlerinin %35’ini teşkil etmekteydi. Erkeklerde 

görülme oranı %57.6 iken kadınlarda bu oran %43 idi. Vakaların büyük çoğunluğu 50-

70 yaş arasında gözlenmiştir (%52.5).  Metastaz vakalarının odakları incelendiğinde, en 

sık akciğer odak olarak saptandı (%37.64). Onu meme kanseri (%21.34) takip etti. 

Yapılan bir otopsi çalışmasında, otopsi yapılan hastaların en az %70’inde, kemiğe 

metastaz yapan odaklar sıralamasında meme ve prostat %84 oranla ilk sırada yer aldı 

(81). Metastazlar her ne kadar geç yaşta ortaya çıksa da, meme ve tiroid kanserlerinin 4. 

ve hatta 3. dekatta da metastaz ile ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır. Geniş bir seri 

olan Rizzoli arşivindeki metastaz vaka sayısı 4431 idi. En sık gözlendiği yaş aralığı 60-

69 yaş, en sık lokalizasyon ise vertebraydı. Vertebrayı takip eden lokalizasyon sırasıyla 

proksimal femur ve iliak kanat idi. Bizim çalışmamızdaki en sık lokalizasyon proksimal 

femur ve kalça bölgesiydi. Vertebral metastazların değerlendirilmesi beyin ve sinir 

cerrahisi tarafından gerçekleştirildiği için, vertebra metastaz oranın düşük kalması bu 

şekilde açıklanabilir. 28 metastatik kemik tümörünün değerlendirildiği bir çalışmada, 

kadın/erkek oranı 1.5 olup, ortalama yaş 59.2 ve en sık lokalizasyon proksimal femur, en 

sık rastlanan metastaz odağı ise akciğer olarak saptanmıştır. Bu vakaların %25’inde 

primer tümör tespit edilememiştir (128). Bizim serimizde primer odağı tespit edilemeyen 

metastaz vaka sayısı 60’dır ve oransal olarak tüm metastaz vakalarının %16.85’ine denk 

gelmektedir. Yücetürk ve ark.’ın serisinde tespit edilen 490 metastaz vakasında, akciğer 

en sık odak (%27) olarak saptanmıştır. Odak konusunda verilerimiz literatür ile 

uyumludur. 

 Yıllara göre metastaz dağılım grafiği incelendiğinde, 2005-2009 yılları arası sürekli artış 

gösterdiği, 2010-2012 yılları arası azalış göstererek, 2013’ten itibaren giderek artan bir 

sayı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu grafik yıllara göre tümör konseyinde tartışılan hasta 

dağılımı ile paralellik göstermektedir. 
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Serimizde toplam 36 nüks vakası tespit edildi ve bu tüm vakaların yaklaşık %3’üne denk 

gelmekteydi. Bu hastaların 21’i erkek, 15’i kadındı ve yaş dağılımı bakımından heterojen 

bir görüntü söz konusuydu. En sık görülen nüks vakaları osteosarkom ve dev hücreli 

kemik tümöründe gözlendi. 202 vakanın değerlendirildiği European Osteosarcoma 

Intergroup çalışmasında, 3 ayrı merkezde uygulanan osteosarkom tedavisinde ekstremite 

koruyucu cerrahiler sonrası lokal nüks oranları %13.3, %6.8 ve %2.5 olarak saptandı 

(129). Bizim serimizdeki osteosarkom nüks oranı ise %6.94 olarak tespit edildi. Bu 

hastaların aldığı postoperatif tedavi ile ilgili veri eksikliği nedeniyle, nüks etyolojisi ile 

ilgili detaylı analiz yapılamamaktadır.  

Dev hücreli kemik tümörü nüksü ile ilgili literatürde değişen oranlarda nüks bildirimi 

olmuştur. 210 vakalık, ortalama 89.2 ay takibin yapıldığı bir dev hücreli kemik tümörü 

serisinde, özellikle proksimal femur çevresindeki yerleşim gösteren vakalardan sonra 

nüks oranının daha fazla olduğu gösterilmiştir (130). 145 dev hücreli kemik tümörü 

vakasının değerlendirildiği bir çalışmada, nüks oranı yaklaşık %4.8 (7/145) olarak 

bulunmuş ve ortalama takip süresi 20 ay olarak saptanmıştır. Lokal nüks oranı 

genişletilmiş küretaj grubunda %7.4 (6/81) ve rezeksiyon grubunda %1.6 (1/64) idi ve bu 

fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu çalışmaya göre,  yaş, cinsiyet, tümör yerleşimi, 

Campanacci derecelendirmesi, patolojik kırık ve cerrahi tipleri nüks açısından risk 

faktörleri değildir (131). Bizim serimizde nüks oranı %9.09 olarak bulunmuştur. 

Dev hücreli kemik tümörü cerrahi tedavisinde, tümörlü doku mekanik olarak 

temizlendikten sonra genellikle yardımcı bir ya da birkaç metod uygulanması gerekebilir. 

Bu metotlar arasında, fenol, kriyoterapi, argon koter ve sementleme sayılabilir. 

Kliniğimizde genişletilmiş küretaj sonrasında rutin olarak kriyoterapi uygulanmaktadır. 

24 hastanın 47 aylık takip sonuçlarının değerlendirildiği bir çalışmada, cerrahi esnasında 

adjuvan terapi olarak sıvı nitrojen ile kriyoterapi uygulanan hastaların hiçbirisinde lokal 

nüks gözlenmemiştir (132). Kriyoterapide sıvı azot -196°C gibi çok düşük bir sıcaklığa 

sahiptir. Bu özellik sayesinde, canlı tümör hücreleri, soğuk etkisi ile ortamdan 

uzaklaştırılmış olur. Ayrıca sıvı azot, sağlam dokularla temas ettirilmemelidir. Cilt 

nekrozu ve kemiği dondurarak iatrojenik kırık riski mevcuttur (133). Adjuvan eklenen 

tedavilerde nüks oranlarının %35-50’den %10-17’ye düştüğü gözlenmektedir (134). 
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Lokal nükslerin çoğu operasyondan sonraki ilk 2-3 yıl içerisinde gözlense de, 15-20 yıl 

sonra dahil nüks gelişebilmektedir (31). 

Son klinik araştırmalar, dev hücreli kemik tümörü olan hastalarda denosumabın tümör 

yanıtına pozitif etkisi, cerrahi evreyi düşürmesi ve cerrahi morbiditenin azalması ile 

ilişkili olduğunu ileri sürmüştür. Bununla birlikte, bu çalışmalar hala denosumab tedavisi 

gören veya denosumab tedavisi sonrası ancak kısa takibi olan hastaların sonuçlarını 

yansıtmaktadır (135). Kliniğimizde denosumab nüks ve ve cerrahisi zor olan olgularda 

kullanılmaktadır.  

Tümör dışı nedenleri incelediğimizde kronik enfeksiyon, apse ve osteomiyelit toplamının 

tüm tümör dışı nedenlere oranının %26.47 olduğu, başka bir deyişle enfeksiyonun tümör 

dışı nedenlerin yaklaşık 1/4 ‘ünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. 2. sırada yer alan artrit ve 

dejenerasyon tümör dışı nedenlerin %9.09’unu oluşturmaktaydı. Osteomiyelit, apse ve 

yumuşak dokuya yerleşik enfeksiyonun, klinik ve radyolojik bulguları ile tümörü taklit 

etmesi nedeniyle, tümörle en çok karışan lezyonlar arasındadır (6). 349 tümör dışı 

nedenin derlendiği bir çalışmada, listenin başında %22.6’lık oran ile normal doku 

bulunmaktaydı ve onu inflamatuar hadiseler (%21.2) ve osteomiyelit (%18.1) takip 

etmekteydi (7). Enfeksiyonun özellikle Ewing sarkom ayırıcı tanısında akılda tutulması 

gerektiği unutulmamalıdır (136). Paget hastalığı, Brown tümör ve myozitis ossifikans 

bazı listelerde tümör benzeri durumlar olarak adlandırılmaktadır (81). 

Tümör konseyinde bazı durumlarda bir hasta, birden fazla kez konseyde 

değerlendirilmiştir. Örneğin osteosarkom tanısı olan bir hasta 8 kez konseyde 

tartışılmıştır. Bu durum genellikle malign kemik veya yumuşak doku tümörü tanılı 

hastalarda gözlenmektedir. Bunun nedeni bazen tanı koymak için gerekli tetkiklerin 

temini için geçen süre, bazen ise tedavi sürecini gözden geçirmek ve tedavi 

planlamasından kaynaklanmaktadır. Multidisipliner tümör konseyinin amaçlarından 

birisi de, malign kemik veya yumuşak doku tümörüne sahip hastaların tedavilerini 

optimum şartlarda düzenleyerek, disiplinler arası işbirliği ile bu hastaların sağkalımını 

uzatmak ve yaşam konforunu yükseltmektir. Bu bilgiler ışığında çalışma verilerimize 

baktığımızda, 2397 hastadan konseye ilk başvuru sayısı 1960 olduğu için, tanı dağılımı 

1960 hasta üzerinden yapılmıştır. 437 hasta (%18.23) konseyde tekrar değerlendirilen 

hasta sayısını ve oranını temsil etmektedir. 
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Hastaların kemik ve yumuşak doku tümörü konseyine tekrar başvurularında en sık 

saptanan tanı metastaz olup, tekrar başvuran hastaların %16.4’ünü oluşturmaktaydı. 

Listedeki tek benign tümör osteoid osteomaydı ve tekrar başvuru vakalarının %2.28’ini 

temsil etmekteydi. Atipik lipomatöz kitle ve osteoid osteoma hariç tutulduğunda (toplam 

29 vaka), diğer tanıların tamamı malign kemik ve yumuşak doku tümöründen 

oluşmaktaydı (408 vaka). En sık tekrar tartışılma oranı malign kemik tümörleri 

grubundan saptanırken (%65), en az tekrar tartışılma oranı tümör dışı vakalarda (%3) 

saptandı. Malign kemik tümörleri grubunda en sık tekrar tartışılan hasta grubu ise 64 vaka 

ile, tekrar tartışılan hastaların %14.64’ünü temsil eden Ewing sarkom idi. Konseyde 

birden fazla değerlendirilen hastaların tedavi protokolleri, sağkalımları ve konseyin bu 

hastalara prognostik etkisi, gelecek çalışma hedeflerimiz içinde yer almaktadır.  

Literatür incelendiğinde, genellikle metastatik kemik hastalığına yönelik multidisipliner 

yaklaşım ile tedavi algoritması oluşturulduğu gözlenmektedir (137, 138). Bunun yanında 

osteosarkom ve Ewing sarkom gibi malign kemik tümörlerinde de multidisipliner 

yaklaşım ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır (139, 140). 8 pelvis içi malign kitle vakasının 

multidisipliner değerlendirildiği bir çalışmada, multidisipliner tedavi alan sekiz hasta 

memnuniyet verici bir kısa vadeli sonuç elde etti. Bu çalışmaya göre, pelvik bölgedeki 

kemik tümörleri için uygun ameliyat geçiren hastaların sağkalımı, girişimsel radyolog, 

pediatrik ve medikal onkologlar, ortopedik cerrahlar, ürologlar, kolorektal cerrahlar ve 

plastik cerrahlardan oluşan çok disiplinli bir yaklaşım ile artırabilir (141). 

 Kemik ve yumuşak doku tümörleri konseyinde değerlendirilen bir olgunun yeniden 

tartışmaya açılması, multidisipliner yaklaşımın bir sonucudur. Kemik ve yumuşak doku 

sarkomlarının nadir olması, görüntüleme ve histolojinin yorumlanmasında zorluk, tedavi 

yöntemlerinin çeşitliliği ve tedavinin karmaşıklığı ve yoğunluğu, bu hastaların sistematik 

olarak multidisipliner ekip yönetimine ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Birbiri ile 

entegre multidisipliner bir klinik ve yapılandırılmış bir sarkom tümör yönetim paneli olan 

ekip, takım koordinasyonunu ve iletişimi kolaylaştırır (142). 

Teşhis konmuş primer kemik kanseri tedavisi, kemoterapi, cerrahi rezeksiyon ve bazen 

radyoterapiden oluşabilir. Yüksek dereceli tümörler için kemoterapi, ameliyattan önce 

iyileşmeyi sağlamak için tipik olarak ameliyat öncesi 10-12 hafta boyunca devam eder ve 

ardından ameliyat öncesi "kemoterapi tatili" dönemi gelir. Disiplinlerarası işbirliği, 
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hastanın tıbbi olarak cerrahi için optimize edilmiş olmasını ve çok ajanlı kemoterapiye 

bağlı olarak karşımıza çıkan ileri derece kemik iliği toksisitesini yaşamamasını sağlar 

(142). Ameliyatlar genellikle karmaşıktır ve iki veya daha fazla cerrahi disiplin gerektirir; 

ilgili yapıları bypass etmek için vasküler cerrahi, optimal doku kapsamı için plastik 

cerrahi ve iskelet rekonstrüksiyonu için özel ekip ve ekipman. Disiplinler arası iletişim 

ile görüntülerin uygun yorumu, ameliyathanede beklenmedik olasılıkların önlenmesine 

yardımcı olur, böylece tedavi sonucunu optimize eder (142). Ameliyatı takiben patolojik 

yorumlama için numunenin işlenmesi, prognozu ve daha sonraki tedavi rejimlerini 

belirlemek adına tümör nekrozunun kesin olarak yorumlanmasına ihtiyaç olduğu için, 

kemik tümörü patoloğu ile cerrahi sınırların belirlenmesi konusunda yakın işbirliği 

gerekir (142). Hatta numunenin değerlendirilme sürecinde dahi, patolog ve ortopedik 

onkolog iletişim içinde olmalıdır.  

Yumuşak doku sarkomlarının yönetimi de multidisipliner bakım gerektirir (143). 

Yumuşak doku sarkomlu hastalar, disiplinlerarası ekip kullanılmadığında, ilk 

müdahalede optimal olmayan cerrahiye tabi tutulabilir ve bu durum da sonraki 

aşamalarda, orijinal tümörden daha kapsamlı ameliyat ve radyasyon gerekliliği 

doğurabilir (144, 145). Ek olarak, tümör kemik ve yumuşak doku tümörü konusunda 

uzmanlaşmış merkezlerin dışındaki hastaların, başlangıçta optimal olmayan tedavisi 

ilerleyen süreçte daha pahalıya mal olabilir. Alamanda ve ark., birincil eksizyonu takiben 

yapılmış re-eksizyon yapılmış hastalarda 3679 dolar ek maliyet çıktığını ifade etmiştir 

(146). Ayrıca deneyimsiz ellerde özensizce yapılan birincil ameliyatlar gereksiz 

amputasyonlara neden olabilir (147). Bizim verilerimizde, konseyde en sık tekrar 

tartışılan 3 tanı olan metastatik kemik hastalığı, Ewing sarkom ve osteosarkom için 

literatüre baktığımızda, bu tip malign tümörlerin tanı ve tedavi sürecinde multidisipliner 

yaklaşımın ne kadar önemli olduğu açıkça gözlenmektedir (137-143).  

Konseyde bazı hastaların tanısının tartışıldıktan veya histopatolojik inceleme yapıldıktan 

sonra değiştiği gözlenmektedir. Bu hastalar, ön tanısı kesin tanılarından farklı hastalar 

grubu bölümü altında bulgularda paylaşılmıştır. Bu bölümde hastaları, tümörün 

histopatolojik davranışına 4’e ayırdığımızda, en dramatik değişikliğin tanısı benign iken 

malign hale gelen 27 hasta için olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede hem malign tümör 

daha düşük bir evrede yakalanmış, hem de uygun tedavi ile sağkalım oranının artmış 
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olduğunu düşünmekteyiz. Bu 27 hastanın malign tümör tanıları daha sonra biyopsi ve 

operasyon ile konfirme edilmiş olup, bu noktada multidisipliner yaklaşımın önemi bariz 

bir şekilde gözlenmektedir. Diğer gruplar için ise, rölatif olarak daha az radikal değişiklik 

gerçekleşmiştir (Tanısı benign iken benign tanı alan, malign iken malign tanı alan). 42 

hastanın malign bir tanı düşünülürken, benign bir tanı alması sonucu önlenmiş gereksiz 

cerrahi girişimler ve sebep olacağı gereksiz tetkik masrafı ise, multidisipler yaklaşımlı 

tümör konseyinin başka bir kazanımıdır. Başka bir deyişle, ön tanısı kesin tanısından 

farklı 203 hastanın 69’unda (%33.99) ki bu grup benign kitle iken malign kitle ve malign 

kitle iken benign kitleye tanı değişikliği olan hastaları içermektedir, tedavi radikal 

biçimde değişmiştir. Bu sayının konseyde değerlendirilen tüm hastalara oranına 

baktığımızda (69/1960) %3.52 oranını elde etmekteyiz. Bu grubun ayrıca multidisipliner 

tümör yaklaşımın en çok fayda sağladığı hasta grubunu temsil ettiğine inanmaktayız. 

Ön tanısı kesin tanısından farklı olan hastaların bulunduğu tabloyu incelediğimizde, 

ayrıntılı değerlendirme sonucu tanısı değişen ilk 3 tanıyı, enfeksiyon, metastaz ve 

travmaya bağlı değişiklikler oluşturmaktadır. Birçok kemik tümörü inflamasyon 

süreçlerine benzer formlarda görülür. Osteomiyelit ile primer kemik tümörü, özellikle 

Ewing sarkom arasındaki fark her zaman bir problem olmuştur. Sonuç olarak, aradaki 

farkı klinik ve radyografik bulguları yorumlamak genellikle zordur. Osteomiyelit ve 

kemik tümörü sıklıkla genç insanlarda meydana gelmektedir. Birçok durumda, direkt 

grafiler tam olarak yorumlanamamaktadır ve bu nedenle, tanı koyulurken bu yönteme 

fazla güvenilmesi gerekmemektedir. Tanı tamamen direkt grafilere dayanırsa hata 

yapılabilir (148). Osteomiyelit ayrıca yumuşak dokular arasında gelişen apseleri ve 

enfeksiyonları radyolojik ve klinik olarak taklit edebileceğinden, bu özellik onu tümör 

için sıklıkla karışan lezyonlardan biri olmasını sağlamaktadır (6). Ayrımın yapılabilmesi 

için deneyimli bir ekibin yanı sıra, ileri basamak tetkiklerinin de tanı sürecine dahil 

edilmesi gerekmektedir. Hastaya yapılan ileri radyolojik tetkikler sonucunda bir kitle 

saptanması durumunda tanı koymak amacıyla, biyopsi yapma zorunluluğu doğmaktadır. 

Bu biyopsi esnasında mikrobiyolojik inceleme için mutlaka doku kültürü yapılmalıdır. 

Enfeksiyöz psödotümörler her yaş grubunda görülebilmesine karşın çocukluk çağında ve 

özellikle alt ekstremitede daha sık görülmektedir (149).  
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Bakteriyel enfeksiyonlarla diğer sık karışan tümörler çocukluk çağında Ewing sarkom ve 

erişkin çağda lenfomalardır. Her iki tümör de, küçük yuvarlak hücreli tümörler grubunda 

incelenmektedir. Bizim vakalarımızda kesin tanısı osteomiyelit olan hastalar, ön 

tanılarında Ewing sarkom, osteosarkom, metastatik kemik tümörü ve osteoid osteoma 

olarak değerlendirilmişlerdir. Osteomiyelit ayrıca kemik tümörlerinin ayırıcı tanısında 

mutlaka düşünülmesi gereken bir patolojidir. Mantar enfeksiyonları ve tüberküloz 

kemikte iyi sınırlı lezyonlara sebep olacağından, bu tip lezyonlar genellikle benign kemik 

lezyonlar ile karışır (31). Mantar enfeksiyonu varlığında ise, hastanın altta yatan bir 

immün yetmezlik patolojisi (HIV gibi) araştırılmalıdır.  

Travma birçok durumda kemik tümörlerini taklit edebilmektedir. Kemik tümörleri ile 

karıştırılabilen iki travmatik lezyon ise türüyüş veya stres kırığı ve subperiosteal 

hematomdur. Ayırıcı tanıda kemik tümörüne bağlı lezyonlardan kaynaklanan travmatik 

lezyonların komponentleri de dikkatle incelenmelidir; travmaya bağlı kırıkların ayrımı ile 

patolojik kırıkların ayrımı yapılmalıdır. Yürüyüş veya stres kırığı vücutta herhangi bir 

uzun kemikte görülebilse de, genellikle metatarslarda görülür (148). Ayrıca bu kırığın 

tanınmasında en önemli basamak hastadan alınacak ayrıntılı anamnezdir. Bu durum 

özellikle askerlik eğitimi sırasında yapılan uzun yürüyüş ve koşulardan sonra 

görülmektedir (150). Bunun yanında ileri yaşta kalça bölgesinde düşmeden bağımsız 

kırık meydana gelmesi, akla öncellikli olarak metastatik kemik hastalığını getirmelidir. 

Metastatik kemik hastalığında ise tek metastatik odak varlığı, multiple metastaz varlığının 

aksine tedavi seyrini değiştireceğinden, mutlaka dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. 
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6. ÇIKARIMLAR 

1) 2788 hastanın değerlendirilmesi sonucunda Orta Karadeniz Bölgesi’ne ait kemik ve 

yumuşak doku tümörleri profili hakkında, literatür verileri ile karşılaştırma yapılarak 

fikir sahibi olunmuştur. Literatürde sık görülen bazı tümörler, bizim serilerimizde 

daha nadir gözlenirken, bazı tümörler ise literatürün aksine daha sık gözlenmiştir. 

Böylece kliniğimizde tanı aşamasında öncelikli olarak düşünülmesi gereken tümörler 

belirlenmiştir.  

2) Malign bir tümörün tedavisinde, mutlaka disiplinler arası iş birliği sağlanmalı, ekibin 

içinde ortopedik onkoloğun yanı sıra, radyolog, patoloji, medikal onkoloji, radyasyon 

onkolojisi ve nükleer tıp uzmanları da yer almalıdır.  

3) Konseyde ön tanısında benign bir kitle düşünülen bazı hastalarda, tümör konsey 

değerlendirmesi sonucunda malign kitle tanısı ortaya çıkmıştır. Böylece bu hastaların 

sağkalımını uzatmak adına, önemli tedavi değişiklikleri erken safhalarda 

gerçekleştirilmiş, hastaların biolojik ve psikososyal olarak iyileşme süreci 

hızlanmıştır. 

4) Konseyde ön tanısında malign bir kitle düşünülen bazı hastalarda, konsey 

değerlendirmesi sonucunda benign kitle tanısı ortaya çıkmıştır. Böylece bu hastalarda 

gereksiz ameliyatların, tedavilerin ve harcamaların önüne geçilmiştir.  

5) 3 ve 4. maddelerden yola çıkarak, multidisipliner tümör konseyinin esasen bu hasta 

grubuna hitap ettiğini söyleyebiliriz.  

6) Konseyde birden fazla tartışılan hasta grubunda, malign kemik tümörleri %65 oran 

ile majöriteyi oluşturmaktadır. Bu durum, özellikle malign kemik tümörlerinin 

multidisipliner yaklaşım ihtiyacını açıklamaktadır. Benign kemik tümörlerinde bu 

oran %19 olup, bu grupta multidisipliner yaklaşım ihtiyacı daha azdır.  

7) Tümör dışı nedenlerde, literatürde olduğu gibi akla öncelikli olarak enfeksiyon ve 

travma getirilmelidir ve bu iki antite ayırıcı tanıda mutlaka yer almalıdır. 

8) Kemik ve yumuşak doku tümörleri açısından en sık yerleşim yeri kalça olarak 

saptanmıştır. Özellikle 60 yaş üstü, kalça ağrısı ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda 

mutlaka kas-iskelet sistemi tümörleri ve metastatik kemik hastalığı düşünülmelidir.  
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