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ÖZET
Ameloblastoma, genellikle agresif geli im gösteren ve konservatif tedavi sonras yüksek nüks oran na sahip olan, benign odontojenik bir tümördür. Unikistik ameloblastoma, ameloblastoman n di1er formlar na göre, daha az agresif karakterlidir ve vakalar n
ço1unda, konservatif cerrahi i lemler ile yeterli tedavi
sa1lanmaktad r. Vaka raporumuzda, sol alt çene molar
bölgesinde i lik ve a1r ikayeti ile ba vuran 22 ya ndaki bayan hastan n radyolojik incelemesinde, ilgili
bölgede uniloküler ve radyolüsent bir lezyon tespit
edildi. Lezyon lokal anestezi alt nda tamamen enüklee
edildi ve materyal histopatolojik incelemeye gönderildi.
7ncelenen örne1e unikistik ameloblastoma tan s konuldu ve nüks ihtimali dü ünülerek hasta takibe al nd .
Hastan n 3 y ll k kontrollerinde nüksle kar la lmad ve
lezyon bölgesinin tamamen iyile ti1i saptand .
Anahtar Kelimeler: Unikistik ameloblastoma,
enükleasyon

ABSTRACT
Ameloblastoma is a benign odontogenic
tumour, which often shows aggressive growth and a
high recurrence rate after conservative surgical
treatment. Unicystic ameloblastoma is considered to
be a less aggressive form of ameloblastoma and
treatment by conservative surgical methods is thought
to be adequate for the majority of cases. In the
present case report; a 22-year-old girl referred to our
clinic with the complaint of pain and swelling in her
left posterior mandibular region. Radiographic
examination revealed an uniloculer radiolucency in this
region. The lesion was enucleated totally and was
diagnosed
as
unicystic
ameloblastoma
by
histopathological examination. After the surgery,
complete healing was obtained
clinically and
radiographically. No recurrence was seen during the
follow-up period of 3 year.
Key
Words:Unicystic
ameloblastoma,
enucleation
Eversole ve ark.4, ameloblastomay histolojik
bulgulara göre; foliküler tip, pleksiform tip, akantamatöz tip, granüler hücreli tip, bazal hücreli tip ve
skuamöz tip olarak s n fland rm lard r. Klinik olarak
ise; unikistik tip, multikistik tip (solid), periferal tip ve
malign tip olarak s n fland r lmaktad r.1,3,5
Genellikle, en çok s k rastlanan formu solid/
multikistik ameloblastomad r (%86). Ameloblastoma,
di1er tiplerle kar la t r ld 1 nda, yüksek nüks oran na
sahip ve agresif olma e1ilimi olan bir tümördür.5 Tümör, radyolojik olarak, s n rlar belirgin, uniloküler,
interradiküler, multiloküler (sabun köpü1ü-bal pete1i
görünümüne benzer) radyolüsensi olarak tan mlanabilir. Unikistik ameloblastoma, daha az nüks oran na
sahip (%25), daha az agresif özellikte olan kistik bir
lezyondur. Bu yüzden prognozu multikistik tipe göre
daha iyidir.1 Bu tip ilk defa 1977 y l nda Robinson ve
Martinez taraf ndan tan mlanm t r.6 Lezyon; ameloblastik hücrelerin kist lümenine ya da duvar na

G R
Ameloblastoma, lokal olarak agresif özellik
gösteren, odontojenik epitel dokusu kaynakl benign
bir tümördür. Çene kemiklerindeki tümör ve kistlerin
%1’ini ve odontojenik tümörlerin %10’unu olu turmaktad r. Di formasyonu s ras nda olu an Malessez-Serres
art klar ndan, odontojenik kist epitelinden, özellikle
dentijeröz kist epitelinin bazal hücrelerinden ve mine
organ n n epitelinden kaynaklanmaktad r. Klinik olarak
ameloblastoma asemptomatiktir. Tümör genellikle kemik ekspansiyonu ile fark edilmekte ya da rutin radyolojik incelemelerde tespit edilmektedir. K saca, ameloblastoma yava geli en, a1r s z i lik ile karakterizedir. Lezyon, genellikle mandibulada (%90.9 oran nda) angulus ve ramus bölgelerinde; ender olarak da
maksillada görülmektedir.1-3 Her iki cinste e it oranda
rastlan r. Her ya ta görülebilmekle birlikte; daha çok
3.ve 4. dekadlarda görülür.
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proliferasyonu ile karakterize geni bir kistik kavite
eklindedir. Hayat n 2. ve 3. dekadlar nda ve mandibulada molar bölgede görülme oran yüksektir.1,2,5
OLGU

22 ya nda bayan hasta sol mandibuler posterior bölgede a1r ve i lik ikayetiyle klini1imize ba vurdu. Hastan n klinik muayenesinde sol alt çene
molar bölgede, vestibülde i lik ve ilgili bölgenin palpasyonunda krepitasyon saptand . Panoramik röntgende mandibuler molar di ler bölgesinde, uniloküler, 35
no’lu di in distalinden 38 no’lu di in distaline kadar
uzanan, 2x4cm boyutunda radyolusent lezyon tespit
edildi (Resim 1). Lokal anestezi alt nda flep kald r ld ve
vestibüler yüzeyde kortikal perforasyon tespit edildi.
Lezyon tamamen enükle edildi ve 38 nolu di çekildi.
Enükleasyon materyali histopatolojik incelemeye gönderildi. Hematoksilen eozin (H&E) ile boyanan örnekte
ameloblastik hücrelerin kistin duvar k sm nda lokalize
oldu1u ve de kollagen liften zengin çeper biçiminde
ba1 dokusunu dö eyen, ameloblastlar an msatan
silindirik epitelyum hücreleri tespit edilmi tir. Patolojik
inceleme sonucunda unikistik ameloblastoma tan s
konuldu ve hasta kontrol alt na al nd .

Resim 2:
dokusunu

Kollagen liften zengin çeper biçiminde ba1
dö eyen,

ameloblastlar

an msatan

silindirik

epitelyum hücreleri. ( H&E X 100)

Histopatolojik incelemede, epitelle çevrili ve
baz alanlarda tipik ameloblastik özellik gösteren kistik
lezyon tespit edildi (Resim 2). Hastan n 3 y ll k kontrolünde nüksle kar la lmad ve lezyon bölgesinin
tamamen iyile ti1i tespit edildi (Resim 3).
Resim 3: 3 y ll k postoperatif dönemde, sol alt çene molar
bölgede, kemikteki iyile meyi gösteren panoramik röntgen
görüntüsü.

TARTI MA
Ameloblastoma, histolojik olarak benign olmas na ra1men; lokal olarak agresif ve invazivdir ve
konservatif tedavi sonras nüksü yüksektir.1-3,7,8 Unikistik ameloblastoma kendi grubu içerisinde % 4-7’lik
görülme oran na sahiptir.2,3,8 Unikistik ameloblastoman n kayna1 tam olarak bilinmemekle birlikte; dentijeröz kist, odontojenik keratokist gibi odontojenik
kistlerden geli mektedir. Robinson–Martinez6; Ackermann ve ark.9’n n destekledi1i teoriye göre ise, lezyon
nüks gösteren kistik bir neoplazmd r. Curi ve ark.1’n n
bildirdi1i gibi genelde unikistik ameloblastomalar n
tan s nda a1r yla kar la lmamas na ra1men, vaka-

Resim 1: Sol alt çene molar bölgede, unikistik lezyonun
s n rlar n gösteren panoramik röntgen görüntüsü.
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Ameloblastoman n malignite e1ilimi son derece enderdir ve malign ameloblastoma ve ameloblastik
karsinomaya dönü üm gösterir. Ameloblastoman n
malign tiplerinin metastaz genellikle akci1er ve lenf
dü1ümlerinedir.10,12 Baz ara t rmac lar metastatik
ameloblastoman n, klasik ameloblastomadan histolojik
olarak farks z oldu1unu savunurken, baz ara t rmac lar ise; metastatik tümör veya nükslerde, malign
özelli1in belirgin oldu1unu ifade etmektedir. Lau ve
ark.12, klasik ameloblastoman n, tekrarlayan cerrahi
eksizyonlardan y llar sonra, malign dönü üm gösterebilece1ini belirtmi lerdir. Vaka raporumuzda, tedavisi
yap lan unikistik ameloblastomada malignite ihtimalini
dü ündüren klinik veya histolojik bulguya rastlan lmam t r. Yap lan konservatif yakla mdan sonra takip
döneminde malign e1ilim gösteren bir nüksle kar la l rsa, tümörün tekrar de1erlendirilip, gerekirse radikal
yakla mla tedavi edilebilece1ini dü ünmekteyiz.

m z n ba vuru ikayetlerinden biri a1r olarak tespit
edilmi ve tan kriterlerinde farkl l k yaratm t r.
Radyolojik olarak, ameloblastoma çene kemiklerinde uniloküler yada multiloküler, s n r belirgin
radyolüsent bir lezyondur.3,7,10 Uniloküler tip, dentijeröz, radiküler, primordial kistlere benzemektedir.
Klinik ve radyolojik görünümü di1er uniloküler
radyolüsent lezyonlarla kar t r labilece1i için te his
mikroskopik olarak do1rulanmal d r.8
Ackermann ve ark.9, unikistik ameloblastomay histolojik olarak 3 tipe ay rm t r: tip 1: uniloküler
kistik lezyon; tip 2: fibröz kist duvar nda infiltrasyon
yoktur ve intralüminal pleksiform epitelyal proliferasyon mevcuttur; tip 3: kist duvar nda epitelyal invazyon
olabilir yada foliküler/pleksiform yap mevcuttur.
Ameloblastoman n tedavisi; klinik, radyolojik, histolojik
bulgulara göre; konservatif cerrahi (küretaj/ enükleasyon), radikal cerrahi (total/parsiyel rezeksiyon), radyoterapi, kemoterapi ve kombinasyonlar ile yap lmaktad r.1,11 Tip1 ve 2 unikistik lezyonunun tedavisi için
enükleasyon ve küretaj yeterlidir.3,6,8 Tip 3 unikistik
lezyonda ise kist duvar nda epitelyal invazyon oldu1u
için nüksü yüksektir. Bu yüzden; tedavide daha radikal
olmak gerekir ve yakla k 1-2cm’lik periferik sa1lam
kemik rezeke edilmelidir.3,5,8 Enükleasyon sonras nüks
oran %10-20 civar ndad r ve bu yüzden uzun dönem
takip mutlaka yap lmal d r.8 Olgumuzun radyolojik
incelemesinde, literatürde bildirildi1i gibi, kisti and ran
uniloküler radyolusent saha ile kar la lm t r. Al nan
anamnezde, ilgili bölgede a1r n n varl 1 bize ilk olarak
unikistik ameloblastomay dü ündürmemesine kar n,
tümörün tan s histolojik olarak do1rulanm t r. Yap lan
histolojik incelemede nüks ihtimalini art ran epitelde
invazyona rastlanmam t r. Enükleasyon sonras nda
zay f derecede nüks ihtimali ta mas dolay s yla, vaka
üç y l süreyle takip edilmi ve herhangi bir nüksle
kar la lmam t r.
Konservatif teknikler, lokal nüksü kontrol
alt na almakta ba ar s zd r ve radikal yakla mlar ise;
tedavi sonras nda fonksiyonel ve estetik aç dan,
olumsuz sonuçlara neden olmaktad r.1 Ameloblastoma
tedavisinde lokal nüks oran n azaltmak için küretaja
veya enükleasyonla birlikte, nitrojen sprey ile yap lan
kriyocerrahi önerilmektedir. Bu kombine tedavi,
ameloblastomay kontrol alt na almak için konservatif
bir yakla m sunmaktad r. Fakat lokal nüks sonras ,
ikinci veya üçüncü bir cerrahi i lem gerekebilmektedir.
Bu nedenle, bu teknik ancak lezyonun uzun dönem
takip imkan oldu1u durumlarda endikedir.

SONUÇ
Ameloblastoman n di1er formlar na göre daha
az agresif olarak tan mlanan unikistik ameloblastoma,
konservatif cerrahi yöntemlerle ba ar l olarak tedavi
edilebilmektedir. Solid ameloblastomadan, görülme
ya ve nüks oran aç s ndan farkl l k gösterir. Bu çal mada, mandibulada molar bölgede lokalize, kistik
lezyon te hisiyle opere edilen bir vaka raporu
sunulmaktad r. Cerrahi olarak enükle edilen lezyona,
histopatolojik inceleme sonucu unikistik ameloblastoma tan s konulmu tur. Klinik ve radyolojik kontrollerde
tam bir iyile me gözlenmi tir ve 3 y ll k takipte nükse
rastlanmam t r. Unikistik ameloblastoma tedavisinde,
enükleasyon ba ar l bir yöntemdir, ancak nüks ihtimali
nedeniyle hastan n uzun dönem takibi gereklidir.
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