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SUMMARY

ÖZET

The term ranula is used to describe mucoceles
occuring on the floor of the mouth. Ranulas develop
from extravasation of mucous after trauma to the
sublingual gland or obstruction of the ducts. Several
methods of treatment for ranulas have been reported
including excision of the ranula, marsupialization,
excision of the lesion with sublingual gland, and
cryosurgery.
In this case, we present a sublingual ranula
treated marsupialization.

Ranula a1#z taban#nda yer alan mukoselleri
ifade etmek için kullan#lan bir terimdir. Sublingual bez
veya kanal#ndan kaçan mukusun doku aral#klar#nda
birikmesi sonucu olu tu1u dü ünülmektedir. Ranulalar#n
tedavisi için eksizyon, marsupyalizasyon, bezle beraber
ranulan#n eksizyonu ve criyocerrahi gibi tedavi metodlar#
rapor edilmi tir.
Bu çal# mam#zda marsupyalizasyonla tedavi
etti1imiz bir ranula vakas#n# sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Ranula, sublingual tükrük
bezi, sublingual ranula.

Key Words: Ranula, sublingual gland, sublingual
ranula

G R
Ranulalar a1#z taban#n#n ön bölümünde yer
alan, effaf mavimsi görünümlü mukoseller olarak kabul
edilmektedir1,2. Sublingual bez veya kanal#n hasar#
sonucu doku aral#klar#na biriken mukusa çevre dokunun
verdi1i cevap sonucu olu tu1u dü ünülmektedir3. A1#z
taban#nda olu an bu birikim mylohyoid kas üzerinde
kal#rsa basit ranula (sublingual ranula), mylohyoid kas#n
alt ve arkas#na do1ru uzan#rsa submandibular ranula,
sublingual ve submandibular ranulan#n birlikte görüldü1ü
vakalar ise mixt ranula olarak s#n#fland#r#l#r2,4,5.
Submandibular ve mixt ranulalar ayn# zamanda plunging
ranula olarak da adland#r#l#r4-6. Ranulan#n etyolojisi tam
olarak bilinmez ancak obstruksiyon, travma ve konjenital
anomalilerin
ranulaya
sebep
olabilece1i
dü ünülmektedir1,4.
Klinisyenler ranulalar#n tedavisinde farkl# metodlar
kullanm# lard#r. Bu tedavi seçenekleri aras#nda insizyon
ve drenaj, marsupyalizasyon, ranulan#n eksizyonu,
ranulan#n bez ile beraber eksizyonu say#labilir3.

OLGU SUNUMU
20 Ya #nda bayan hasta, sa1 a1#z taban#nda bir
i lik nedeni ile GATA Di hekimli1i Bilimleri Merkezi A1#z,
Di , Çene Hastal#klar# ve Cerrahisi AD. Klini1imize
ba vurdu. Hasta anamnezinde, 2 ay önce dilin alt#nda
ba layan ve zamanla büyüyen, yemek yeme esnas#nda
a1r#ya sebep olan bir i likten ikayet ediyordu. Klinik
muayenede dilin sa1 alt taraf#nda,
palpasyonda
yumu ak ve fluktan mavimtrak, 2 cm boyutlar#nda
lezyon görüldü (Resim-1). Ekstraoral muayenede ise bir
i lik tespit edilemedi. Sublingual ranula ön tan#s# ile
operasyona al#nan hastaya marsupyalizasyon i lemi
uygulanmas#na karar verildi. Lokal anestezi alt#nda
lezyonun üst duvar#daki kist duvar#n# uzakla t#racak
ekilde 1 cm2 lik oval bir insizyon yap#ld#. nsize edilen bu
parça kald#r#ld#ktan sonra kist muhteviyat# bo alt#ld# ve
kist epiteli ile a1#z epiteli süturlar ile birle tirildi (Resim 2). A1z#n bir yan bo lu1u haline getirilen kist bo lu1u,
çevre dokunun bo lu1a ilerlemesini engellemek
maksad#yla içine antibiyotik pomadl# bir gaz tampon
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yerle tirilerek bir hafta pansumana devam edildi (Resim3). Bir hafta süresince hergün gaz tampon yenilendi. Bu
süre sonras#nda hastan#n diki leri al#nd# ve hasta
peryodik kontrollere ça1r#ld#. Bir y#l sonraki kontrolde
yaran#n tamamen iyile mi oldu1u ve nüks olmad#1#
görüldü (Resim-4).

Resim-4: Ranulan#n postoperatif birinci y#l sonundaki klinik
görünümü.

TARTI MA
Ranula a1#z taban#nda yer alan mukoselleri
ifade etmek için kullan#lan bir terimdir7. Sublingual bez
veya kanal#ndan s#zan mukusun doku aral#klar#nda
birikmesi ve buna çevre dokunun vermi oldu1u cevap
sonucu olu tu1u dü ünülmektedir3. Etyolojik sebepleri
aras#nda travma, bez kanal#n#n daralmas# ve konjenital
anomaliler say#lmaktad#r1,4. Mukus birikimi a1#z
taban#nda mylohyoid kas üzerinde ise basit ranula
(sublingual ranula) ad#n# al#r2. Mylohyoid kas#n alt ve
arkas#na do1ru uzanan mukoseller submandibular
ranula, sublingual ve submandibular ranulan#n birlikte
görüldü1ü vakalar mixt ranula olarak s#n#fland#r#l#r2,4,5.
Submandibular ranula ve mixt ranula ayn# zamanda
plunging ranula olarak da adland#r#l#r4-6.
Ranulan#n ideal tedavisi hala tart# mal#d#r.
Yoshimura8 ve arkada lar# 27 hastada 3 farkl# tedavi
metodunu kar #la t#rm# lar, ranulan#n eksizyonunda %
25, marsupyalizasyonda %36 ve ranula ile sublingual
bezin eksizyonunda %0 nüks rapor etmi lerdir8. Crysdale
9
ve arkada lar# yine 3 farkl# tedavi metodunu kar #la t#rm# lar, ranulan#n eksizyonunda % 0, marsupyalizasyonda %61 ve ranula ile sublingual bezin eksizyonunda
%0 nüks rapor etmi lerdir9 Sublingual bezin eksizyonunu
içermeyen insizyon ve drenaj, ranulan#n eksizyonu,
marsupyalizasyon gibi tedavi metodlar#nda nüks oran#
oldukça yüksek bulunmu tur10-12. Sublingual bezin komple eksizyonu ranulan#n en etkili tedavisi olarak görülmektedir5. Bununla birlikte baz# cerrahlar sublingual
bezin eksizyonu s#ras#nda görülebilecek lingual sinir
zarar#, warton kanal#n#n hasar# gibi muhtemel cerrahi
komplikasyonlardan dolay# ranulan#n ba lang#ç tedavisinde öncelikle marsupyalizasyonu dü ünmektedirler4,13,14. Mintz ve arkada lar#15 basit ranulalar#n tedavi-

Resim-1: Ranulan#n preoperatif klinik görünümü

Resim-2: Operasyon esnas#ndaki marsupyalizasyon görüntüsü

Resim-3:

Marsupyalizasyon

bo lu1unun

gaz

tampon

yerle tirilmi görünümü.
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5.

sinde kullan#lan en basit cerrahi yakla #m# marsupyalizasyon olarak belirtmi lerdir. Marsupyalizasyonda insizyondan sonra yara kenarlar#na aral#kl# olarak diki ler
konulur, geri kalan kist duvarlar# a1#z taban# ile ayn#
seviyede olacak ekilde b#rak#l#r. Konvensiyonel marsupyalizasyon tedavisinde, yara kenarlar#, hareketli dil ve
a1#z taban# ayr#ca alan#n darl#1# nedeni ile birbirine
yakla ma e1ilimindedir. Bunun sonucu olarak a1z#n bir
yan bo lu1u haline getirilmeye çal# #lan kavitenin tekrar
izole bir kist bo lu1u haline gelmesi yani nüks olu umu
söz konusu olmaktad#r13. Literatürde marsupyalizasyonda
ba ar#s#zl#k oran# 6 hafta ile 12 ayl#k bir dönem içersinde
%61-%89 oran#nda oldu1u rapor edilmi tir.16 Baurmash4
marsupyalizasyondan sonra lezyon bölgesine 7-10 gün
boyunca gazl# bir tampon koyarak bu bölgenin do1al
olarak exfoliate olmas#n# sa1lad#1#n# rapor etmi tir. Bu
metodu uygulad#1# 12 vakadan yaln#z bir tanesinde
sublingual bezin al#nmas# gerekti1ini bildirmi tir. Bu
metodu uygulayan di1er otörler de benzer ekilde oral
ranulan#n marsupyalizasyonla tedavi edilmesinde, nüks
oran#n#n oldukça azald#1#n# bildirmi lerdir 1,13,14.
Ranulalar#n ay#r#c# tan#s#nda a1#z taban#nda yer
alan sellülit, kalkulus, Wharton kanal# kistleri, aksesuar
tükrük bezi mukoseli, dermoid epidermoid inklüzyon
kistleri, tyroglossal duktus kistleri, brankial kistler,
hemangiom, lenfangiom, lipom ve pleomorfik adenom
gibi patolojiler göz önünde bulundurulmal#d#r1.
Sonuç olarak basit ranulalar#n tedavisinde ilk
yakla #m olarak marsüpyalizasyonun tercih edilmesi,
ancak lezyonun nüks etmesi halinde ranulan#n total
eksizyonu veya sublingual bez ile beraber komple
ç#kar#lmas#n#n uygun olaca1# dü ünülmektedir.
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