Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:16, Say#: 3, Y#l: 2006, Sayfa: 61-64

ASLAN, M EK KAYA,
DAYI, AKKA , DEM RC

ERKEN YA TA GÖRÜLMÜ PER FERAL DEV HÜCREL GRANÜLOMA
(VAKA RAPORU)
A PERIPHERAL GIANT CELL GRANULOMA IN EARLY AGE
(CASE REPORT)
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ASLAN*
Yrd. Doç. Dr. Göksel M EK KAYA*
Prof. Dr. Ertunç DAYI*
Ar5. Gör. Dt. smail AKKA *
Uz. Dr. Elif DEM RC **
ABSTRACT
The peripheral giant cell granuloma (PGCG) is a
reactive lesion occurring on the gingiva and alveolar
ridge usually as a result of local irritating factors such
as tooth extraction, poor dental restorations, food
impaction, ill-fitting dentures, plaque, and calculus.
The PGCG may occur at any age but exhibits a
peak incidence between 40 and 60 years of age.
Women affected more than men.
In our article, it was presented a PGCG of the
left mandible molar region of 4 years old female
patient caused by bad oral hygiene and profound
caries of decideus molar and was discussed its
etiology, clinical, radiological and therapeutic features
in the light of the current literature.
Key Words: Intraosseous lesions, Giant cell
lesions, Peripheral giant cell granuloma.

ÖZET
Periferal dev hücreli granüloma (PDHG), di
çekimi, kötü dental restorasyonlar, g#da gömülmeleri,
iyi adapte olmam# protezler ve tartar gibi lokal irritan
faktörler sebebiyle di etinde ve alveol kretinde ortaya
ç#kan reaktif bir lezyondur.
PDHG, ço<u ya grubunda görülebilirken, 40-60
ya aras# görülme oran# daha yüksektir. Bayanlar,
erkeklerden daha çok etkilenmektedir.
Makalemizde, 4 ya #ndaki k#z çocu<unda sol alt
çene molar bölgesinde kötü hijyen nedeniyle olu an
PDHG vakas# sunulacak, PDHG’nin etiyolojisi, klini<i,
radyolojik bulgular# ve tedavisi güncel literatürler
# #<#nda tart# #lacakt#r.
Anahtar Kelimeler: ntraosseoz lezyonlar,
Dev hücreli lezyonlar, Periferal dev hücreli granüloma.
GR
Çeneler bölgesinde görülen dev hücreli
lezyonlar aras#nda santral veya periferal yerle imli dev
hücreli granülomalar, hiperparatiroidizmde rastlanan
Brown tümörleri, anevrizmal kemik kistleri, cherubizm
ve dev hücreli tümörler say#labilir.1
Dev hücreli granülomlar, ilk defa 1953 y#l#nda
2
Jaffe taraf#ndan tan#mlanm# genellikle mandibula ve
maksillada meydana gelen benign, neoplastik olmayan
lezyonlard#r.3 S#kl#kla intraossöz santral yerle imli iken
nadir olarak da di etinde ve alveol kretinde periferal
yerle imli olarak görülürler. Santral yerle imlilerde
etyoloji tam olarak kesinlik kazanmamas#na ra<men
kal#t#mdan travmaya geni bir yelpazeye sahiptir.4
Periferal yerle imliler ise s#kl#kla kötü protez ve dental

restorasyonlar, travmatik di çekimleri, plak ve tartar
gibi kötü oral hijyene sebep olabilecek nedenlerden
dolay# meydana gelirler. Periferal dev hücreli lezyonlar
bu özellikleriyle reaktif lezyonlar olarak da kabul
edilirler.3-5
PDHG genelde küçük, iyi s#n#rlanm# , koyu k#rm#z# karaci<er dokusu benzeri kütle oda<#na sahip,
periodontal ligamentten ya da mukoperiosteumdan
köken alm# , sapl# veya saps#z, di eti ve alveol kreti
üzerinde yerle mi , a<r#s#z, kanamal# bir klini<e
sahiptir.5,6
Histolojik incelemede lezyon çok say#da fibroblastik hücre ile beraber hemorajik alanlar#n çevresinde
toplanm#
multinükleer dev hücreleri içerisinde
bar#nd#r#r. Bununla birlikte yine ço<u lezyonda
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hemosiderin art#klar#, enflamasyon hücreleri ve osseoz
karakter gösteren kalsifiye alanlar da histolojik incelemede izlenebilir.5-7 Dev hücreli lezyonlar#n ay#r#c#
tan#s#nda di<er dev hücreli lezyonlar olan dev hücreli
tümörler, anevrizmal kemik kistleri ve hiperparat
roidizme ba<l# Brown tümörleri dü ünülmelidir ve klinik, radyografik, biyokimyasal, hormonal ve histopatolojik bilgiler # #<#nda bunlar#n ayr#m# yap#lmal#d#r.8
PDHG herhangi bir ya ta ortaya ç#kma ihtimali
varken en çok 40–60 ya lar# aras#nda görülür. Genellikle bayanlar erkeklere oranla daha fazla etkilenmektedir. Santral yerle imlilere ço<u yeni literatürler de 30
ya alt#nda rastland#<#ndan bahsedilmektedir. Lezyonun çap# 0,5 ila 3,0 cm aras#nda de<i irken çok daha
büyük çaptaki lezyonlar da rapor edilmi tir. 4,5 Yine
büyük çapl# PDHG lezyonlar#nda sistemik bir tak#m
etkilerin varl#<# henüz kesinlik kazanmam# t#r.7
PHDG’nin tedavisi lezyonun çevre yumu ak
dokulardan bir miktar sa<lam s#n#rlar# da içine alacak
ekilde eksizyonu ve ilgili bölgenin küretaj#d#r. Bununla
beraber lezyona sebep oldu<u dü ünülen lokal
etiyolojik faktörlerin elimine edilmesi nüks olas#l#<#n#
azaltmak için çok önemlidir.5,6

Resim 1: Hastan#n ekstra-oral görünümü – I.

VAKA
4 ya #ndaki k#z çocu<u sol alt çene molar bölgesindeki i lik nedeniyle klini<imize ba vurdu (Resim 1,
2). Ailesinin de yard#m#yla al#nan anamnezde çocukta
herhangi bir sistemik rahats#zl#<#n olmad#<# ve ilgili
bölgedeki i li<in 6 ayd#r oldu<u fakat asimetri olu turacak kadar büyüklü<e son 1 ayd#r ula t#<# ö<renildi.
Çocukla kooperasyon kurulamamas# nedeniyle subjektif semptomlar#n de<erlendirilmesi sadece ebeveynlerden al#nan bilgiler do<rultusunda yap#labildi. A<r# ve
enfeksiyon belirtisi mevcut de<ildi ve lenfodenopati
yoktu. Çocukta lezyonla ilgili ikâyetin, asimetri ve
fonksiyon s#ras#ndaki zorluk oldu<u ö<renildi.
ntraoral muayenede, sol alt çene molar bölgesi
vestibül yüzde 2,5 x 4,5 x 1,5cm boyutlar#nda yüzeyden kabar#k lezyonla kar #la #ld# (Resim 3). lgili
bölgede süt 3 ve 4 nolu di lerde derin çürükler ve 1.
süt molarda ise a #r# kron harabiyeti mevcuttu. A<#z
hijyeni oldukça kötüydü. Lezyon saps#z, ülsere
olmayan ve hiperemik bir görüntüye sahipti. Radyografik incelemede ilgili bölgedeki dekompoze köklerle
beraber alveol kreti üzerinde az miktarda kemik
rezorbsiyonu izlendi (Resim 4).

Resim 2: Hastan#n ekstra oral-görünümü – II.

Resim 3: Lezyonun intra-oral görünümü
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Resim 4: Hastan#n panaromik radyografisi.
Resim 6: Lezyonun histopatolojik kesiti-II. Multinükleer dev
hücreler görülmektedir (HE X 200).

ntraoral ensizyonel biyopsi gerçekle tirildi ve
histopatolojik inceleme sonucunda herhangi bir malign
de<i im saptanmad#. Daha sonra Atatürk Üniversitesi
Di Hekimli<i Fakültesi A<#z, Di , Çene Hastal#klar# ve
Cerrahisi Anabilim Dal# yatakl# servisinde genel
anestezi alt#nda hastan#n süt 3, 4, 5 numaral# di leri
çekildi ve lezyon eksize edildi. lgili bölge kürete
edildikten sonra yara kenarlar# primer olarak sutüre
edilerek operasyon sonland#r#ld#. Post operatif dönem
sorunsuzdu ve hasta 3. günün sonunda taburcu edildi.
1 hafta sonra kontrolü yap#ld# ve sutürlar al#nd#.
Patolojik incelemede, yüzeyde çok katl# yass#
epitel alt#nda aktif endotelle dö eli artm# say#da vasküler yap#lar (Resim 5) ve osteoklast tipi multinükleer
dev hücreleri bulunduran stroma izlenmektedir (Resim
6). Lezyonun Dev Hücreli Reperatif Granülom oldu<u
rapor edildi.

TARTI MA
Gingivadaki reaktif fokal büyümelerin, en büyük
sebebi gingival bölgelerde olu an irritasyonel faktörlerdir.5 Bugüne kadar gingival dokular d# #nda PHDG’ye
rastlan#ld#<#na dair bir vaka rapor edilmemi tir. Bu
yüzden birçok ara t#rmac#, lezyonun periostun artm#
irritasyonuna cevap olarak mukoperiosteumdan veya
periodontal ligamentten kaynaklanabilece<ini öne
sürmü tür. 3,5,6
Fibroselüler cevab#n, fibröz hiperplazi ve periferal ossifying fibroma gibi epulis benzeri lezyonlarla
benzerlik gösterdi<i saptanm# t#r.5 Birçok lezyonda
kalsifiye doku parçac#klar#yla kar #la #l#r. Bu kalsifiye
alanlar geç dönemde ortaya ç#kmaktad#r. Osteoblastlarca reaktif olarak olu turuluyor olabilir.7 Lezyonda ortaya ç#kan dev hücrelerin kayna<# henüz netlik kazanmam# ken bu konuda otörlere ait çok çe itli görü ler
mevcuttur. Bu hücrelerin olas# kaynaklar# aras#nda
osteoblastlar, fagositler, endotelyal hücreler ve spindle
hücreleri say#labilir.5-7
Büyük çapta lezyona sahip olanlar#n ya ortalamas#, küçük çaptakilere sahip olanlar#nkinden daha
yüksek olmas#na ra<men vakam#z çap#n büyüklü<ü ve
ya #n küçüklü<üyle bunun tam tersini gösteriyordu.
Küçük ve büyük lezyonlara genellikle s#ras#yla mandibula anterior ve molar bölgelerde kar #la #lmaktayd#.
Maksillada görülme s#kl#<# oldukça azd#.3,5 Bayanlar#n
yap#lan vaka analizleri do<rultusunda daha çok etkilendikleri ortaya ç#k#yordu.6
PDHG lezyonlar#nda radyografik bulgular
genelde dikkate de<er de<ildir. Bunun sebebi lezyonun
yumu ak dokuya ait olmas#d#r ama irritasyonel faktör-

Resim 5: Lezyonun histopatolojik kesiti-I. Çok katl# yass#
epitel ve vasküler yap#lar görülmektedir (HE X 40).
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lerin ortaya ç#kar#lmas#nda radyografiden yararlan#labilir. Az say#daki literatürde, vakam#zda oldu<u gibi
yüzeyel kemik rezorpsiyonu rapor edilmi tir.6,7 Bu
rezorpsiyonun lokal irritan faktörler yüzünden meydana gelmi enfeksiyondan dolay# oldu<u dü ünülmü tür. Bununla beraber ayn# lezyonun santral yerleimli olan#nda radyografi oldukça de<erli bir tan#
arac#d#r.
Kfir ve ark.9 taraf#ndan yap#lan çal# mada, çok
say#da lezyonun büyüklü<ü de<erlendirilmi ve lezyon
büyüklü<ü 0,1 - 3,0 cm aras#nda bulunmu tur. Bu
çal# ma göstermi tir ki birçok lezyon k#sa zamanda fark
edilerek eksize edildi<i için büyük lezyonlara nadir rastlan#yordu. Hastam#z sosyo-ekonomik artlar# nedeniyle
klini<imize
ba vurmada
gecikmi tir.
Dolay#s#yla
lezyonun boyutu ortalamalar#n üzerindedir. Ayr#ca
vakam#z görülme ya # itibariyle de nadirdir.
Bodner ve ark3.n#n yapt#<# bir çal# mada ise
büyük lezyonlar#n görüldü<ü hasta grubunun ço<unda
a<#z kurulu<una rastlanm# t#r. Tükürük kompozisyonundaki de<i ikli<e e lik eden azalm# tükürük ak# #,
tükürü<ün doku iyile mesini h#zland#r#c#, mekanik
olarak mukozay# temizleyici ve mukozay# kayganla t#r#c# etkilerinin azalmas#na sebep olur. Bunun sonucu
olu an, tükürü<ün mukoza koruyuculu<undaki etkisinin
azalmas# bu lezyonlar#n ortaya ç#kmas#n# kolayla t#rabilmektedir.10 Vakam#zda ise azalm# tükürük h#z#na ve
dolay#s#yla a<#z kurulu<una rastlanmad#.
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