Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:18, Say#: 1, Y#l: 2008, Sayfa: 33-36

BÜYÜKKURT, ARAS, YOLCU,
YAVUZ, AYRANCI

MAKS LLER S NÜSTE GEN HAC ML RAD KÜLER K ST
(VAKA RAPORU)
A LARGE RADICULAR CYST INVOLVING THE
MAXILLARY SINUS: (CASE REPORT)

Yrd. Doç. Dr. M. Cemil BÜYÜKKURT *
Ar1 Gör. Dt. Mutan Hamdi ARAS *
Ar1 Gör. Dt. Ümit YOLCU*
Yrd. Doç. Dr. M. Selim YAVUZ*
Ar1 Gör. Dt. Ferhat AYRANCI*
ÖZET

ABSTRACT

Odontojenik kistler her ne kadar çok büyük
boyutlara ula abilseler dahi, nadiren maksiler sinüsü
kaplayacak kadar büyüklü9e ula #rlar. Bu makalede,
maksiler sinüste göz taban#na kadar ula an ve burun
yan duvar#n# rezorbe etmi olan bir radiküler kist
vakas#n#n cerrahi olarak tedavisi sunulmu tur.
Anahtar kelimeler: Radiküler kist, Maksiller
sinüs

Although odontogenic cysts may enlarge huge
dimension, odontogenic cysts which involved the
entire maxillary sinus are rare. We presented
surgically treatment of a case radicular cyst which
have reached floor of the orbital cavity and have
perforated lateral wall of the nasal cavity in this
article.
Key words: Radicular cyst, Maxillary sinus
kalm# köklerinden orijin alan ve tüm sol maksiller
sinüsü kaplam# bir radiküler kist vakas#n#n tedavisini
sunmaktay#z.

G R
Odontojenik kistler sadece oral ve maksillo
fasial bölgeyi etkilemeleri nedeniyle e siz kistlerdir1. Bu
lezyonlardan radiküler kistlerin, inflamatuar odontojenik kistlerin en yayg#n tipi olmas#na ve en s#kl#kla da
maksiler anterior bölgede ortaya ç#kmas#na ra9men2,
maksiller sinüsü kaplayacak kadar büyük odontojenik
kistler nadir olarak ortaya ç#kar3,4.
Radiküler kistin muhtemel radyolojik seyri,
periapikal granülomaya benzer bir ekilde non vital bir
di in veya kalm# bir kökün apeksinde küçük bir
radyolüsent lezyon olarak ba lar5. Bu kistler enfekte
olmad#kça genellikle herhangi bir semptom vermezler6.
Bununla birlikte bu tip lezyonlar belli büyüklüklere
ula #rsa kom u di lerde yer de9i tirme veya mobilite,
ekspansiyon veya parestezi gibi baz# semptomlar
verebilirler5. Bu makalede, maksiler ikinci az# di inin

VAKA RAPORU
Maksiler sol molar bölgesindeki iddetli a9r#,
postnasal ak#nt# ve vestibül sulkusta ki ekspansiyon
ikâyeti ile Atatürk Üniversitesi Di Hekimli9i Fakültesi
Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi klini9imize ba vuran 30
ya #nda ki erkek hastan#n yap#lan klinik muayenesinde
sol molar bölgede ekspansiyon ve mobil üçüncü az#
di i mevcuttu. Radyolojik muayenede sol maksiler
sinüsün normal görünümünden daha bulan#k bir
radyolüsentli9e sahip oldu9u ayr#ca kalm# köklerin ve
üçüncü az# di inin sinüsle irtibatl# oldu9u saptand#.
(Resim 1) Yap#lan aspirasyon biyopsisinde, enfekte kist
s#v#s# aspire edildi. Al#nan BT’de lezyonun tüm sol
maksiler sinüsü kaplad#9# ve burun yan duvar#n#

* Atatürk Üniversitesi Di Hekimli9i Fakültesi Cerrahi A.D, Erzurum, TÜRKHYE
Not: Bu makale “Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derne9i 14. Uluslar aras# Kongresinde (31 May#s-4 Haziran 07 Belek/ANTALYA)” poster olarak sunulmu tur.
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rezorbe etti9i ayr#ca göz taban#na kadar ula t#9#
gözlemlendi. (Resim 2) Lokal anestezi alt#nda CaldwellLuc operasyonu uyguland#. Operasyonda, tuber,
infraorbital, infiltratif ve palatinal anestezileri takiben
öncelikle sol birinci küçük az# di inin hemen distalinden
üçüncü az# di inin distaline kadar sirküler ve kret
tepesinden de düz bir insizyon at#larak ba land# ve
insizyonun ba lang#ç ve biti bölgelerinden vestibülden
vertikal insizyonlar ile insizyon tamamland#. Takiben
bölgeden zarf flep kald#r#larak kiste ula #ld#. (Resim 3)
Kist kapsülüyle birlikte enüklue edildi. Bölgede kalm#
kökler ve üçüncü büyük az# di i çekildi. Kemik kenarlar#
düzeltilip kanama kontrolü yap#larak flep primer olarak
kapat#ld#. Histopatolojik inceleme sonucunda, lezyonun
radiküler kist ile uyumlu oldu9u rapor edildi. Operasyonu takiben 8. ayda hastan#n kontrolü yap#lm# ve
herhangi bir komplikasyona rastlanmam# t#r. (Resim 4)
Hastan#n klini9imizde kontrolleri devam
etmekte olup protetik tedavi için ilgili anabilim dal#na
yönlendirilmi tir.

Resim 2: Pre-operatif paranasal sinus BT görünümü.

Resim 3: Maksiller sinüsteki kitle lokal anestezi alt#nda
enüklue edildi.
Resim 1: Pre-operatif panoramik görünümü.

Resim 4: Postoperatif 8. aydaki radyografi.
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TARTI MA
Radyografik olarak radiküler kistler genellikle
periapikal bölgede, oval veya armut
eklinde,
unilokuler radyolüsent lezyonlar eklinde ortaya ç#kar.
Genellikle ince bir kortikal kemikle s#n#rland#r#lm# lard#r
ve çok büyük boyutlara ula mazlar6. Bununla birlikte
büyük radiküler kistler nadiren ortaya ç#kar ve belli
boyutlara ula t#klar# zaman ise odontojenik keratokist
veya dentigeröz kist gibi patolojileri dü ündürürler7.
Bizim vakam#zda ise radiküler kist, al# #lmad#k ekilde
maksiler sinüsü tamamen kaplam# t# ve hatta burun
yan duvar#nda rezorbsiyona sebep olmu tu.
Odontojenik
kistlerin
maksiller
sinüse
yay#l#mlar# kistlerin tiplerinden çok lezyonun sinüse
olan yak#nl#9# ile ili kilidir. Enflamatuar kistler simetrik
ekspansiyon yaparlar ve kemi9in zay#f oldu9u
alanlardan sinüs gibi bo luklar kolayca yay#labilirler ve
bu nedenle ço9u zaman sinüs bo lu9unu tamamen
doldurana kadar fasiyal asimetriye yol açmazlar ve geç
te his edilebilirler. Dolay#s#yla maksiller sinüs
odontojenik kist ve tümörlerin kolayca ula abildi9i
potansiyel bir bo luktur. Sinüs bo lu9u normal
artlarda radyolüsent bir bo luktur, kistik lezyonlar
kemik içerisindeyken radyolüsent görünmekle birlikte
sinüse yay#ld#klar#nda sinüs bo lu9una göre k#smen
radyoopak görünürler ki bunun sebebi dansite
farkl#l#9#d#r. Ayr#ca sinüs bo lu9u ile kist kapsülü
aras#nda radyoopak bir çizgi mevcuttur ki buda
kistlerin te hisini kolayla t#r#r8,9. Vakam#zda, panoramic
radyografide kistin radyografik görünümünü normal
sinüs den biraz daha bulan#k bir radyolüsentli9e
sahipti. Bununla birlikte, kist maksiler sinüsü tamamen
kaplayacak boyutlara ula t#9# ve hatta burun yan
duvar#n# rezorbe etti9i ve ayr#ca kist enfekte oldu9u
için, hastada iddetli a9r#, postnasal ak#nt# ve vestibül
sulkusta ekspansiyon gibi çe itli semptomlar mevcuttu.
Ayr#ca kist hastan#n maksiler sol üçüncü molar di inin
köklerini de içine alm# ve bu di te mobilite ba latm# t#.
Maksiller sinüsü içine alan, tümörler,
fibroosseos hastal#klar, mukosel ve çe itli odontojenik
kist gibi lezyonlar maksillada ekpansiyona sebep
olabilirler3. Özellikle, retansiyon psedö kistler,
odontojenik kistlerle benzer görünüm vermesine
ra9men etraf#nda bir kortex olmamas# ay#r#c# tan#da
yard#mc# olmaktad#r9. Bu patolojilerden kistlerin
radyolojik olarak te hisi nispeten kolay olmas#na
kar #n, özellikle maksiller sinüsü kaplayan patolojilerin

te hisi ve bu patolojilerin büyüklü9ünün tespiti
konvansiyonel radyografik yöntemlerle zor olmaktad#r.
Kistlerin, çenelerdeki muhtemel di9er patolojilerden
ay#rt edilebilmesi için magnetik resonans görüntüleme
(MRI) ile ekstra bilgiler elde edilebilir10. Bununla
birlikte bilgisayarl# tomogrofi (BT) ile kistler; solid
tümörler veya fibroosseos lezyonlar gibi çe itli
patolojilerden kolayca ay#rt edilebilir3. Vakam#zda
hastadan al#nan konvansiyonel radyografiler ile
maksiler sol bölgedeki lezyonun s#n#rlar# tam olarak
tespit edilememi , bu yüzden BT çekilerek radyografik
inceleme desteklenmi tir.
Radiküler kistlerin tedavisi genellikle etken
di in veya di lerin apikal rezeksiyonu ile birlikte kist
enükleasyonunu kapsar. Baz# durumlarda özellikle kist
ile ili kili di lerde ciddi mobilite mevcut ise ilgili di lerin
ve bölgede kalm# köklerin çekimi gerekir6. Kistlerin
tedavilerinde, radikal cerrahiye alternatif bir tedavi
olarak marsüpyalizasyon önerilebilir. Bu
ekilde
özelikle genç eri kinlerde kistin belirli bir miktar
küçültülmesi ve daha sonra kistin enükleasyonu
dü ünülebilir11. Fakat bu tedavinin; uzun sürmesi, iki
a amal# bir cerrahi tedavi gerektirmesi ve en önemlisi
marsupyalizasyonun major dezavantaj# olan kist
epitelinin insi tu karsinomaya prolifere olma riski gibi
dezavantajlar# unutulmamal#d#r11,12. Vakam#zda kistin
enfekte olmas#, hastan#n rutin kontrollere gelememe
ihtimali olmas# gibi sebeplerden dolay# kistin
enükleasyonu gerçekle tirildi.
Sonuç olarak bu makalede, maksiler sinüste
ender olarak rastlanan; göz taban#na kadar ula m# ve
burun yan duvar#n# rezorbe etmi olan bir radiküler kist
vakas#n#n cerrahi olarak tedavisi sunulmu tur.
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