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ABSTRACT
Cysts of the maxillary sinus of odontogenic
origin have been well documented in the literature.
Most of these lesions involve the apex of the offending
tooth and appear well-defined periapical radiolucency.
Presented here is a case of an unusually large lesion,
which involved the entire maxillary sinus. The lesion
also caused pain on the affected side. The lesion was
removed with surgically treatment without any
postoperative complications.

Odontojenik orijinli maksiler sinüs kistleri
literatürde iyi bir ekilde belirtilmi tir. Bu lezyonlar n
ço4u etkilenen di in apeksini içine alan iyi s n rl
radyolüsent bir lezyon olarak ortaya ç kar. Burada
maksiller sinüsü kaplayan al lmam büyüklükte bir
lezyon sunulmu tur. Lezyon etkilenen bölgede a4r ya
da sebep olmu tu. Tedavisi, postoperatif herhangi bir
komplikasyon olmaks z n, cerrahi olarak yap ld .
Anahtar Kelimeler: Kist, Radiküler kist,
Maksiler sinüs kistleri, Kistlerin cerrahi tedavisi

Key Words: Cyst, Radicular cyst, Maxillary
sinus cysts, Surgical cyst treatment.

G R
Kistler nispeten yayg nd r ve vücudun hemen
her organ veya dokusunda kar la labilen lezyonlard r.
Özellikle ba -boyun bölgesi ve çeneler, kistlerin mü terek olarak daha yayg n ortaya ç kt 4 bölgelerdir1.
Radiküler kistler çenelerin enflamatuar kistleridir ve odontojenik kistlerin en yayg n d rlar. E4er bir
çürük kavitesi pulpa dokusunu ula r ve bunu takiben
periapikal dokularda kronik inflamatuar granülasyon
dokusu ortaya ç karsa, bu durum kistik bir lezyonun
olu mas na sebep olabilir. Malessez epitel art klar
enflamasyon taraf ndan stimüle edilir ve geni leyen
epitel dokusunun merkezindeki hücrelerin dejenerasyonunu takiben kist ekillenir. S v yla dolan kavite çok
katl squamoz epitelle dö elidir ama maksiller di lerin
periapikalinden geni leyen ve maksiller sinüse ula an
lezyonlar gibi baz nadir vakalarda kist kavitesi yalanc
çok katl silyal kolumnar epitelle dö elidir2-6.
Ço4u kist asemptomatiktir, ama özellikle
enfekte kistler bazen a4r ya sebep olabilirler. En fazla
üçüncü dekatta ortaya ç karlar ve görülme s kl 4
erkeklerde biraz daha fazlad r. Maksillan n anterior

bölgesinde daha yayg nd rlar. Genellikle 5-15 mm çapl
küresel veya oval ekilli olmalar na ra4men antrumu
tamamen dolduran vakalarda rapor edilmi tir. Küçük
kistlerin tedavisi kanal tedavisi ve apikal rezeksiyondan
olu ur. Daha büyük kistlerde ise ili kili di in çekimi
gerekli olabilir. Ayr ca marsupyalizasyonda bir tedavi
seçene4i olarak dü ünülebilir2.
VAKA RAPORU
23 ya nda ki bir bayan 11 ayd r devam eden
maksiller sa4 molar bölgesindeki iddetli a4r ikayeti
ile klini4imize ba vurdu. Ek olarak hastada sa4 yanak
bölgesinde dolgunluk hissi ve postnasal ak nt gibi
ikayetler mevcuttu. Yap lan klinik muayenesinde üst
sa4 çenede enfekte bir di gözlendi. Ba -boyun bölge
muayenesinde herhangi ba ka bir semptom bulunamad ve lenf bezleri normaldi. Etkilenen di non-vitaldi.
Yap lan ponksiyonda enfekte kist s v s aspire edildi.
Radyolojik muayenede sa4 maksiler sinüste, üst sa4
birinci az di inin apeksinden kaynaklanan ve apikale
ve laterale do4ru geni leyen radyolüsent bir lezyon
saptand (Resim 1,2). Al nan BT’de lezyonun sa4
maksiler sinüsü kaplad 4 anla ld (Resim 3,4,5,6).
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Daha sonra hastan n cerrahi tedavisi Atatürk
Üniversitesi Di
Hekimli4i Fakültesi Oral ve
Maksillofasiyal Cerrahi klini4inde yap ld . Lokal anestezi
alt nda Caldwel-Luck operasyonu ile maksiller sinüse
ula larak lezyon kapsülüyle birlikte enükle edildi ve
ilgili di çekilerek flep primer olarak kapat ld . Ç kart lan
dokular histopatolojik olarak incelendi ve radiküler kist
epiteli ile uyumlu oldu4u rapor edildi.
Hastaya postoperatif bir hafta analjezik ve
antibiyotik reçete edildi. Süturlar bir hafta sonra al nd .
Operasyonu takiben 14. gündeki kontrolde herhangi
bir komplikasyona rastlanmad (Resim 7). Bir ay sonra,
kötü iyile me dokusu ve a4r yoktu. Hastan n üçüncü
ay ndaki kontrolünde protetik tedavi için engel olacak
herhangi bir durum gözlenmedi ve hastaya gerekli
tavsiyeler yap ld (Resim 8). Ayr ca hastaya gömülü alt
sol birinci premolar di inin çekimi önerildi fakat
semptomsuz oldu4u için i lem hasta taraf ndan kabul
edilmedi.

Resim 3: Pre-operatif paranasal sinus CT görünümü.

Resim 1: Pre-operatif panoramik görünümü.

Resim 4: Pre-operatif paranasal sinus CT görünümü.

Resim 2: Pre-operatif Water’s Sinus radiografi görünümü.

Resim 5: Pre-operatif paranasal sinus CT görünümü.
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kistler ise radiküler ve lateral periodontal kistlerdir2.
Dünya Sa4l k Örgütüne göre ise çene kemi4inin tek
inflamatuar kisti; radiküler kisttir. Main ve Craig
inflamatuar kistlerin di4er ekilleri olarak inflamatuar
kollateral kist ve paradental kisti öne sürmü lerdir1.
Radiküler kistler; enfekte ve nekrotik pulpal di lerin
apeksinde yer alan inflamatuar çene kistleridir.
Simon; radiküler kistleri, taban epitel ile dö eli,
kavitesi tamamen kapal gerçek kistler ve taban epitel
ile dö eli ancak bir di in kök kanallar na aç lan apikal
cep kistleri olmak üzere iki kategoriye ay rm t r3,4,6.
Vakam zda maksiller sa4 I. molar di kistle ili kili
oldu4u için kavite apikal cep kisti olarak
s n fland r labilir.
Operasyonu
takiben
yap lan
histopatolojik inceleme sonucu lezyon radiküler kist ile
uyumlu bulunmu tur.
Radiküler kistler yava büyürler ve genellikle
çok büyük boyutlara ula mazlar. Kist kavitesi enfekte
olmad kça genellikle a4r ya sebep olmaz. Geni kistler
di lerde mobilite ve vitalite kayb na sebep olabilirler7.
Hastam z n a4r ikayetlerinin kist kavitesinin enfekte
olmas ndan kaynakland 4 dü ünmekteyiz. Vakam zdaki
radiküler kistle ili kili maksiler sa4 I. molar di te
mobilite yoktu ve elektrikli pulpa testi sonucu negatifti.
Birçok klinisyen kök kanal terapisinden sonra
radiküler kistlerin büyük bir k sm n n iyile ece4i
görü ündedir3,8,9. Hatta bu ba ar ço4u klinisyen
taraf ndan %85-90 olarak kaydedilmi tir3,4,8,9,10. Fakat,
tedavi s ras nda herhangi bir apikal lezyonun histolojik
durumu tam olarak bilinememekte ve ba ar l -ba ar s z
vakalar ay rt edilememektedir3,8. Ço4u klinisyen,
1cm’den küçük lezyonlarda konvansiyonel endodontik
tedaviyi tavsiye etmektedir ancak daha geni
lezyonlarda ise tedavi tart mal d r. Ayr ca bu
klinisyenler konvansiyonel endodontik tedaviyi takiben
iyile menin de4erlendirilmesi için en az bir y l
beklenilmesi gerekti4ini savunurlar. Ancak bu sürenin
sonunda iyile me görülmedi4i taktirde ise cerrahi
yollara ba vurulmas gerekti4ini savunmaktad rlar4.
Bununla birlikte baz yazarlar kistik lezyonlardan, 3
cm’den küçük olanlar n n epiteliyle birlikte tamamen
enükleasyonunu önermekteyken 3 cm’den büyük
lezyonlar için marsupyalizasyon önermektedirler6,10.
Olgumuzdaki kist kavitesi enfekte oldu4u ve ayr ca ileri
derecede a4r ya sebep oldu4u için di çekilerek kist
kapsülüyle birlikte enükle edilmi tir. Radiküler kistler
yayg n olarak non-keratinize squamoz epitel ile
dö elidir7,12,13. Vakam z n patoloji sonucunda da bu

Resim 6: Pre-operatif paranasal sinus CT görünümü.

Resim 7:
radyogram.

Post-operatif14.

Resim 8:
radyogram.
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TARTI MA
Odontojenik kistler maksillofasial bölgenin
muhtemelen en yayg n lezyonlar d r. Bu kistler genel
olarak etiyolojilerine göre enflamatuar ve geli imsel
olarak ikiye ayr labilirler. Geli imsel kistler; primordial
kist, dentijeröz kist, erüpsiyon kisti ve gingival kistler
olarak s n fland r labilir. Di4er taraftan inflamatuar
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bilgiyle uyumlu olarak kist kapsülünün squamoz epitel
ile dö eli oldu4u belirtilmi tir.
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