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SUMMARY

ÖZET
Odontojenik keratokist çenelerde olu an
geli imsel epitelyal bir kisttir ve çenede görülen tüm
kistlerin %11’ini olu turmaktad r. S kl kla mandibula
ramusu ve angulus mandibulada görülür ve belirgin
ekspansiyon yapma potansiyeli, biti ik dokulara
ilerleyebilme ve h zl büyüme potansiyelinden dolay çok
büyük
boyutlara
ula abilmektedir.
Odontojonik
keratokist’in tedavi yöntemi halen tart mal d r. Sunulan
vaka raporunda radyografik olarak dentigeröz kist ön
tan s konan lezyon histopatolojik incelenmeden sonra
odontojenik keratokist “parakeratotik tip” tan s
konulmu tur. 12 ayl k takip periyodu sonucunda nüks
olmad ; tespit edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Odontojenik keratokist,
parakeratotik tip.

The odontogenic keratocyst is an epithelial
developmental cyst of the jaws, and comprises
approximately 11% of all cysts of the jaws. The cysts
are most often seen in the mandibular ramus and
angle, and can become quite large bacause of its
potential for signifiacant expansion, extension into
adjacent tissues, and rapid growth. Treatment
modalities of odontogenic keratocyst are still
controversial. In this case report radiographically
diagnosed
dentigerous
cyst
appeared
as
parakeratinized type odontogenic keratocyst according
to histopathological examination. Recurrence was not
detected after 12 month follow-up period.
Key
words:
Odontogenic
keratocyst,
parakeratinized type.

G R
Odontojenik keratokist (OKK), çenelerde görülen kistlerin yakla k %11’ini olu turan epitelyal geli imsel bir kisttir.1 Histopatolojik özellikleri, özellikle de
keratinize epitelinin bulunu u nedeniyle bu patolojik
olu um “odontojenik keratokist” olarak tan mlanmaktad r.2 Keratokistler di;er çene kistleri gibi kemikte
ekspansiyon yapana kadar veya enfekte olana kadar
belirti vermeden seyreder.3 En önemli fark kemikte
yapt ; ekspansiyonun radyografide gözüken boyutlar na
göre çok az olmas d r.3 Agresif klinik özelli;i ve nüks
oran n n çok fazla olmas birçok çal man n ana konusu
olmu ve bu çal malar n sonucunda OKK epitelinin
intrinsik büyüme potansiyelinin oldu;u gösterilmi tir. 4,5
Cerrahi müdahale sonras nüks görülme s kl ; n n %2,5–
62,5 aras nda oldu;u rapor edilmi tir.6,7

büyük lezyonlarda görülür.8 Bununla beraber lezyonlar n
ço;u unilokulerdir ve %40 oran nda da sunulan vakada
oldu;u gibi sürmemi bir di in kronu ile ili kili olarak
görülür (dentigeröz kist pozisyonu). 8
Odontojenik keratokist mandibulada maksillaya
nazaran yakla k 2 kat daha fazla geli ir.9 En s k
görüldü;ü lokalizasyon mandibula gövdesinin arka k sm
(%90 oran nda kanin di in distalindeki bölgede görülür)
ve ramus’tur. 9 Lezyonun merkezi mandibular sinir
kanal n n üstündedir, bu pozisyondaki kist dentigeröz
kist ile benzer di ili kisinde ve pozisyondad r bu yüzden
radyografik olarak dentigeröz kistten ay rt edilemez.9
Bu vaka raporunda, nadir kar la lan ve nüks
oran çok yüksek olan parakeratotik tip odontojenik
keratokist olgusu ve tedavi sonras 12 ayl k takip
sonucu sunulmaktad r.

Radyografik olarak düzgün radyoopak s n r
olan, iyi tespit edilebilen radyolusensi eklinde görülür.
S kl kla multilokülerdir ve bu özellik daha s k olarak
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olarak geli irler. Bizim vakam zdaki keratokist mandibular 3. molar di bölgesinde izlenmi , enfekte olana
kadar asemptomatik geli mi tir.
Cerrahi müdahale öncesi, klinik ve radyolojik
olarak keratokist te hisinin konulmas çok zordur.
Keratokistten aspire edilen kist s v s n n total çözülebilir
protein konsantrasyonunun di;er non-keratinize odontojenik kistlerinkinden daha dü ük oldu;unun (<4,0
gr/100ml) belirtilmesi ay r c te histe yard mc olmaktad r.10 Ay r c tan s dentigeröz kist, kalsifiye odontojenik kist, adenomatoid odontojenik tümör, ameloblastik fibroma ve di;er nadir görülen odontojenik kistler
ile yap l r. Bununla beraber santral dev hücreli granüloma, travmatik kemik kisti ve anevrizmal kemik kisti
gibi radyolusent, non-odontojenik tümörler genç
hastalarda ayr c tan ya eklenebilir.3,9
OKK’in en belirgin özelli;i yüksek nüks oran d r,
%2,5–62,5 aras nda de;i ik nüks oranlar n n oldu;u
rapor edilmi tir.7,9 Aktif mural büyüme ve epitelyal
proliferasyonun keratokistin nüksünü belirleyen faktör
oldu;u belirtilmektedir.3 Literatürde tedaviden sonraki
ilk 5–7 y l içinde ve daha uzun süre sonra nüks olu tu;u
rapor edilen vakalar mevcuttur.11
OKK tedavisi için bir çok tedavi yöntemi sunulmaktad r (Tablo-1). Tan mlanan bu tedavi yöntemleri
aras nda nüksü önlemede en etkin yöntem rezeksiyon
olarak görülmektedir; 5 ara t rmac uygulad klar rezeksiyon ile %0 nüks oran tespit etmi lerdir; fakat bu
ara t rmac lar n kaç y ll k takip yapt klar belirtilmemi tir.18 OKK sadece basit enükleasyon yap ld ; nda
%17–56 aras nda nüks oran na sahip benign bir
hastal kt r. Kist epiteli parçalanmadan tek parça halinde
enükle edildi;inde nüks oran n n %18 oldu;u rapor
edilmi tir.7 Nüksü en aza indirmek için en ideal yöntem
kesin tedavi yap lmadan önce tüm kistlerden bir örnek
al p histopatolojik incelemenin yap lmas d r.

VAKA RAPORU
19 ya ndaki bayan hasta sa; alt çene 3. molar
di i bölgesinde olu an ani i lik ve a;r dan dolay
Cumhuriyet Üniversitesi Di Hekimli;i Fakültesi A.D.Ç.
Hastal klar ve Cerrahisi Anabilim Dal klini;ine ba vurmu tur. Klinik ve radyografik muayenede 3. molar
di lerinin gömülü oldu;u ve sa; alt üçüncü molar di ile
ili kili ramusa do;ru ilerlemi , büyük, unilokuler, s n rlar
belirgin, radyolusent alan görülmü tür (Resim–1).
Lokal anestezi alt nda yap lan ameliyatta di ile
beraber tek parça halinde kist ç kar ld . Kist çeperinin
gömülü di e yap t ; mine-sement birle im yerinde
meydan gelen y rt lma ile kal n, sar , kat , peynirimsi
k vamdaki kist içeri;i görüldü (keratin). Küret ile yüzeyel
küretaj yap ld ktan sonra epitel art ; n n kal p kalmad ;
kontrol edildi ve bölge sütur ile primer kapat ld .
Al nan kitlenin histopatolojik incelenmesi sonucunda “odontojenik keratokist, parakeratotik tip”
kesin tan s konmu tur. Mncelenen örnekte kistin klasik
özellikleri d nda epitelinde geni çe bir ülserasyon ve
lümeninde bu dokudan parçalar dikkati çekmi tir (Resim
2-A, 2-B). Hastan n yap lan 12 ayl k kontrol grafisinde
nüks ile ilgili her hangi bir bulgu gözlenmedi (Resim 2).
Hastan n takibi devam etmektedir.
TARTI MA
Odontojenik keratokist dental lamina epiteli
art klar ndan geli en s kl kla mandibula ramusunda ve
angulus mandibulada görülen, di;er çene kistleri gibi
kemikte ekspansiyon yapana kadar veya enfekte olana
kadar semptom vermeden seyreden epitelyal geli imsel
kisttir. Odontojenik keratokistin iki tipi tarif edilmektedir,
ortokeratotik tip ve parakeratotik tip. Aralar nda çok az
demografik farkl l ; n olmas ile beraber en önemli
farkl l k parakeratotik tipin ortokeratotik tipe nazaran
oldukça yüksek nüks özelli;inin olmas d r.
OKK her ya ta görülebilmektedir. Bununla beraber en s k 20–30 ya aras nda ve erkeklerde bayanlara
nazaran daha fazla görülmektedir. Genellikle semptomsuz olmakla birlikte, hafif bir i kinlik de olu abilmektedir. Sekonder enfeksiyon nedeniyle a;r olu abilir.
Sundu;umuz 19 ya ndaki bayan hasta a;r ve ani i lik
ikâyeti ile klini;imize ba vurdu.
Mandibulada maksillaya göre iki misli fazla görülen OKK, maksiler kanin ve mandibular 3. molar bölgelerde seyrek gözlenir. Devital di lerle ilgisi olmadan,
kortikal ekspansiyona hatta perforasyona neden olup
bölgedeki di leri migrasyona u;rat rlar ve asemptomatik

Tablo 1: Odontojenik Keratokist için önerilen
tedavi metotlar8
1.
Kist kavitesini, kist uzakla t r lmadan önce
Carnoy solusyonu ile y kamak12,13
2.
Brosch i lemi14
3.
Kist kavitesinin dekompresyonunu takiben
ikinci bir operasyon ile kistin enükleasyonu15
4.
Rezeksiyon ve kemik transplantasyonu12
5.
Preoperatif dönemde te his edilmi OKK’in
tedavisi için çene kemi;inin devaml l ; n n
bozulmad ; marjinal rezeksiyon16
6.
Enükleasyon ve s v nitrojen kriyoterapi
kombinasyonu kullanmak17
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Kriyocerrahi

Operasyon öncesi mutlaka ayr c tan lar iyice
belirlenmeli ve lezyondan biyopsi yap l p sonuca göre
kesin tedavi uygulanmal d r. Sunulan bu vaka
radyografik ve klinik tetkiklerin yan s ra histolojik
kontrollerin de yap lmas zorunlulu;unun vurgulanmas
aç s ndan ilginç bulunmu tur. Oniki ayl k kontrolde klinik
ve radyografik olarak nüks bulgusuna rastlan lmam t r
(Resim-3).

Resim-2-B: Kesitin ba ka bir alan ndan detayl görünüm:
Homojen kal nl kta skuamöz epitel örtüsü. Üstte lümen
taraf nda kist epitelinin ülseröz yerinden kopan iltihabi
granülasyon doku parças ve arada parakeratin lamelleri
görülmektedir. (H.E. X 75)

Resim-1: Panoramik radyografide sa; alt üçüncü molar di ile
ili kili uniloküler, belirgin s n rl , ramusa uzanan radyolusent
alan.

Resim-3: Ameliyattan sonraki 9. ay radyografik görünüm
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Resim-2-A: Kesitte homojen kal nl kta sa; üst kö ede
ülseratif, skuamöz epitelle dö eli kistik bo lu;un aç kl ; yukar
bakan bir bölümü görülmektedir. Ülser zemininde iltihabi
granülasyon dokusu, lümende serbest keratin lamelleri, iltihabi
elemanlar, epitelyum alt nda fibroadipoz doku görülmektedir.
(H.E. X 30 )
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