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ABSTRACT

ÖZET

Salivary calculi are a common cause of
salivary gland disorder and may occur in any of the
salivary glands and at almost any age. However the
majority of sialoliths (approximately 85%) occur in the
submandibular gland. Sialolithiasis, salivary gland
calculus, is a relatively uncommon condition, which
may present as a painful, recurrent swelling of the
affected salivary gland or duct. This study presents
and discusses case of erupted submandibular
sialolithiasis and its surgical management.
Key Words: Sialolithiasis, submandibular
gland, gland disorders

Tükürük bezi ta lar , tükürük bezi hastal klar n n genel bir sebebi olup herhangi bir tükürük bezinde
ve her ya ta olu abilmektedir. Bununla birlikte sialolitlerin büyük bir k sm (yakla k %85’i) submandibular
bezlerde kendini gösterir. Sialolitiazis, tükürük bezi
veya kanal n etkileyen a:r l rekürrent i likler ile
seyredebilen nispeten yayg n olmayan bir durumdur.
Bu çal mada a: z içine sürmü submandibular
sialolitiazisli olgu ve cerrahi tedavisi tart lm t r.
Anahtar Kelimeler: Sialolitiazis, submandibular tükürük bezi, tükürük bezi hastal klar

Tükürük ta olu umundaki predispozan faktörler staz, enfeksiyon ve kanal eklindeki de:i ikliklerdir.
Tükürük bezlerindeki PH’daki de:i iklik, musin içerik ve
iyonik oranlar kalsiyum çökmesine yard m eden bir
tablo olu turabilir.2,5
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Tükürük
bezi
ta lar ,
tükürük
bezi
hastal klar n n genel bir sebebi olup herhangi bir
tükürük bezinde ve her ya ta olu abilmektedir.
Tükürük ta lar s kl kla 25 ya ndan sonra ve kad nlara
nazaran erkeklerde iki misli daha fazla görülür. Ta lar
küçük olup kanal n içinde olabilir veya çok geni hale
gelip bez yap s içinde yer alabilir.1,2 Tükürük ta
patogenezi kalsiyum ve tuz metabolizmas ndaki bir
anormallik ile ba lay p organik ve inorganik
materyallerin eklendi:i kalsifiye kitle ekline dönene
kadar devam eder.3 Tükürük bezi ta lar n n etiyolojisi
tam olarak bilinmemesine ra:men, musin yap m nda
ve elektrolit konsantrasyonundaki bozukluklar n,
hiposalivasyonun, tükürük k vam n n artmas n n, kanal
geni lemelerinin,
metobolizma
bozukluklar n n,
iltihaplar n ve müköz k vaml sekresyonlar n fazlal : n n
tükürük bezi ta lar n n olu umunda rol oynad : rapor
edilmi tir. Sialolitler düz grafilerde radyoopak görüntü
verirken sialografide radyolusent ve dolgu defektleri
eklinde görülür. Tükürük bezi ta lar n n te hisi için
ultrasonografi ilk seçenek olarak dü ünülmelidir.4

Çal mam zda a: z içine sürmü submandibular bez kaynakl , sialolitiazisli olgunun intra-oral
cerrahi yöntemi ile tedavisini sunmay amaçlad k.
OLGU
22 ya nda erkek hasta, sol mandibular molar
di lerin lingual yüzünde a:r s z kitle ve a: z kokusu
ikâyeti ile klini:imize ba vurdu. Yap lan muayenede
submandibular bezden kaynakl 2x3x3 cm boyutlar ndaki sialolitin a: z içine sürmü oldu:u görüldü (Resim
1).
Hastadan al nan BT, panoramik ve ultrasonografik görüntülerinde submandibular bölgede, biri
2x2x1 cm boyutlar nda di:erleri ise 2x1x1 boyutlar nda
olan üç adet sialolit tespit edildi (Resim 2).
Wharton kanal n n hemen a:za aç lan yerinde
gözle görülen, kanal a:z n geni leten sialolitler
wolkman küretler yard m ile ç kar ld (Resim 3). Kanal
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orifisinin, a:za sürmü sialolit nedeniyle normalden
fazla geni lemi olmas ve kanal bütünlü:ünün bozulmam olmas nedenleriyle rekonstrüktif ve tükrük ak n sa:lama amaçl katater uygulamas na gerek görülmedi.
Hastan n postoperatif, 1 y l sonra al nan BT ve
ultrasonografisi de:erlendirildi:inde bir patoloji tespit
edilmedi (Resim 4). Hastan n herhangi bir yak nmas n n olmad : tükrük ak n n normal oldu:u
görüldü. Bölgenin iyile mesini takiben yumu ak doku
defektinin özel greft materyali ile kapat lmas planland . Ancak hasta bu önerilerimizi kabul etmedi:inden
bu plan m z gerçekle tiremedik.

Resim2 b. Panoromik görünümü

Resim2 c. Ultrasonografik görünümü.

Resim 1. Sürmü sialolithin intra-oral görünümü.

Resim 3. Ç kar lm olan tükürük ta lar n n makroskobik
görüntüsü.

Resim2 a. Preoperatif BT görünümü.

Resim 4 a. Postoperatif BT görünümü.
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yonuna ba:l d r. Submandibular ta lar, mandibular 1.
molar n transvers yöndeki ili kisine göre s n fland r l r.
Bu hatt n önünde kalanlar anterior diye s n fland r l rken, bu hatt n arkas nda kalan ta lar posterior
olarak klasifiye edilir. Bu hatt n anteriorunda olu an
ta lar, mandibular okluzal radiografi ile çok iyi ekilde
görüntülenir ve a: z içine sürdükleri için ç kar lmalar
kolayd r. Anteriora lokalize olmu küçük ta lar orifisin
dilatasyonunu takiben duktal aç kl ktan al nabilmektedir. Submandibular ta lar nadiren a: z taban na
yap lan insizyonlar yoluyla al n r. Olgular n % 50’ sinde
ta lar posteriorda yer al r. Posteriordaki ta lar bezin
hilumunda ve içinde yer alabilmektedir. Posteriorda ta
bulunun vakalar n ço:u intraoral olarak palpe edilemez
ve ta
formu tekrarlar. Bu durumda ta
ve
submandibular bez ekstraoral yakla mla al n r. 2,8
Submandibular ta lar n %85’i radyoopakt r.
Oklüzal filmlerde çok iyi izlenebilirler. Ta lar n %50’si
mylohyoid kas kenar nda kanal n distal k sm nda
bulunur ve bunlar okluzal filmde en iyi görünen
ta lard r. Lateral oblik ve panoramik radyografilerle de
görülebilir. Geriye kalan %50’si mylohyoidin alt nda
veya bezin hilumunda bulunur. Ta lar nadiren
radyolüsenttir ve sadece sialografide doldurulmu
defekt olarak gözlemlenebilir. Submandibular bezi
tutan ta lar n genellikle tek tarafl ve özellikle de sol
tarafta görüldü:ü bildirilmi tir.9
Tükürük bezi ta lar n n baz lar , migrasyona
u:rayarak farkl lokalizasyonlarda görülebilmektedir.
Baz lara bezin parankimi içinde kal rken baz lar da
vakam zda oldu:u gibi tükürük bezi kanal boyunca
ilerleyerek intraoral bölgede kendilerini göstermektedir. Literatürde ekstraoral fistül ile birlikte boyuna
do:ru migrasyona u:rayan ta lardan da bahsedilmekle
beraber bu tür durumlar oldukça nadir olarak rapor
edilmektedir.10,11
Tedavi lokalizasyonlara göre de:i iklik gösterir. Kanal a:z na yak n küçük ta lar elle manüple
edilerek d ar al nabilece:i gibi kanal n arka k sm nda
bulunan ta lar için insizyon yapmak gerekir. Sialolitiazisin operatif tedavisi baz ilke ve ko ullara uymak
art yla olumlu sonuçlar vermektedir. A: z içine kendili:inden sürmü olan sialolit olgumuzda operasyonu
takiben yap lan 1 ay, 6 ay ve 1 y l sonraki kontrollerde
hiçbir patolojik durumla kar la lmam t r.

Resim 4 b. Panoromik

Resim 4 c. Ultrasonografik (c) görünümler.

TARTI MA
Sialolitlerin büyük bir k sm (yakla k %85’i)
submandibular bezlerde kendini gösterir. Bunun
nedenlerinden biri submandibular bez salg s n n
kalsiyum miktar n n di:er bezlere göre daha fazla
olmas d r. Di:er nedenler aras nda ise, submandibular
bezin kanal n n iki dik kavis yapmas , kanal n a:za
aç ld : yerin dar olmas say labilir. Bütün bunlar
submandibular salg n n ak h z n n azalmas na kanal n
t kanmas na sebep olur.2,6
Submandibular bezde görülen sialolitiazis
daha çok asemptomatiktir, uygun büyüklü:e ula t kça
kanal lümenini t kay p bezin i mesine ve a:r ya neden
olup semptomatik hale geçer. Bu ikâyetler özellikle
yemek s ras nda olu ur. Sekonder enfeksiyon s kl kla
ate , k zar kl k ve kanaldan pürülan ak nt ile birlikte
ans z n olu ur. 2,7
Submandibular bez ta lar n n tedavisi; semptomlar n süresine, semptomlar n tekrar etme say s na,
ta n büyüklü:üne ve en önemlisi de ta n lokalizas-
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