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ABSTRACT

ÖZET

Stafne’s bone cavities are round or ovoid, wellcircumscribed radiolucencies located at the lingual
cortex of mandible, below the inferior alveolar canal,
mostly near the angle. These asymptomatic and
benign entities may cause confusion in establishing
diagnosis particularly when characteristic features are
not present. The present report demonstrates two
cases of Stafne’s bone cavity in the posterior mandible
which were coincidentally recognized in radiologic
examination and the value of diagnostic techniques is
discussed.
Key words: Jaw, Bone Cysts, Diagnostic
Imaging

Stafne kemik kavitesi, mandibulanın lingual
korteksinde, sıklıkla angulus bölgesinde ve inferior
alveoler kanalın altında izlenen, yuvarlak veya oval
şekilli,
yoğun
radyoopak
sınırlı,
radyolusent
oluşumlardır. Asemptomatik ve benign olan bu
oluşumlar, karakteristik özellikleri sergilemediğinde
tanı koymak güçleşmektedir. Bu makalede iki ayrı
olguda radyografik incelemede tesadüfen saptanan,
mandibula posterior bölgede yerleşmiş Stafne kemik
kavitesi sunulmakta ve doğru tanıya ulaşmak için
başvurulabilecek yöntemlerin değeri tartışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Çene, Kemik Kistleri,
Tanısal Görüntüleme

GİRİŞ

Stafne kemik kavitesinin etyolojisine yönelik
pek çok teori ileri sürülmüşse de, halen açıklığa
kavuşturulamamıştır. Bu teorilerden biri, oluşumun
konjenital olduğunu ve mandibula gelişimi sırasında
tükürük bezi dokularının bir kısmının kemik içinde
sıkışması nedeniyle meydana geldiğini ileri sürmektedir.1,11 Buna göre, mandibuler posterior bölge
dışında, diğer tükürük bezlerinin komşuluğunda olan
ramusta ve anterior bölgede mandibuler simfiz ve
foramen mentale yakınlarında da ortaya çıkması
açıklanabilmektedir.2-4,7,17,18 Konjenital teoriyi çürüten
ve gelişimsel olduğunu savunan teori ise, çoğu olgunun 5. ve 6. dekadda (yaş ortalaması: 11-87 yıl) gözlenmesi ve 11 yaşından küçük hiçbir olguda bildirilmemiş olması ile ortaya çıkmıştır.10,16,19 Oluşumun
gelişimsel olduğuna yönelik başka bir teoride, mandibuler korteksin lingual kısmında tükürük bezi, fasiyel
arter veya kan damarları gibi komşu anatomik

Stafne ilk kez 1942’de, 34 hastaya ait
intraoral radyografilerde inferior alveoler sinirin
altında, birinci molar dişler ile angulus mandibula
arasında yerleşmiş, yuvarlak veya oval şekilli, yoğun
radyoopak sınırlı, asemptomatik, radyolusent
lezyonlar tanımlamıştır.1 Zaman içinde bu lezyonlar,
Stafne kemik kisti veya kavitesi veya defekti;
mandibuler tükürük bezi depresyonu veya defekti;
latent veya statik veya idiopatik kemik kisti veya
kavitesi; ektopik tükürük bezi; lingual mandibuler
kemik defekti, konkavitesi, defekti veya depresyonu
terimleri ile de adlandırılmışlardır.2-16 “Stafne kemik
kisti” ifadesindeki kist terimi, gerçek bir kisti ifade
etmediği ve yerleşimi değişkenlik gösterebildiği için
“Stafne kemik kavitesi” ifadesinin kullanılması daha
uygun bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir.15
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yapılardan kaynaklanan sürekli kompresyon nedeniyle
oluşan reaktif iskemik rezorpsiyonun etken olduğu öne
sürülmektedir. 3,4,10,20-24
Bu makalede iki olgu nedeniyle seyrek görülen
Stafne kemik kavitesi sunulmakta ve tanıya ulaşmak
için başvurulabilecek yöntemlerin değeri tartışılmaktadır.
OLGU 1

Resim 1. Olgu 1’e ait panoramik grafide izlenen
unilateral Stafne kemik kavitesinin, mandibular kanal
ve mandibula alt kenarı ile yakın komşuluğu.

Diş tedavisi ve protetik rehabilitasyon isteği ile
fakültemize başvuran 50 yaşındaki erkek hasta
panoramik radyografide izlenen radyolusent bulgunun
değerlendirilmesi için kliniğimize yönlendirildi. Dış
merkezde çekilen panoramik grafide sol tarafta orta
hattan itibaren görüntünün bulanık olduğu ve
superpozisyonlar oluştuğu görüldü. Buna rağmen sol
korpus mandibulada, foramen mentale ile angulus
mandibula arasında, eksik olan sol alt birinci molar diş
hizasında, inferior alveoler kanalın altında yerleşmiş,
uniloküler, oval şekilli radyolusent oluşum izlendi.
Oluşumun mandibula alt kenarına ince bir kortikal
kemik tabakası ile ayrılacak kadar yakın olduğu
görüldü (Resim 1). Hastanın hiçbir sistemik hastalık ve
travma hikayesi bulunmamaktaydı. Oluşum asemptomatikti ve bölgesel lenfadenopati saptanmadı. Ağız içi
muayenede bölgedeki mukozanın sağlıklı olduğu
görüldü. Palpasyonda bukkal ve lingual kortekslerde
bütünlük kaybı izlenmedi. Mevcut verilere dayanarak
Stafne kemik kavitesi ön tanısı koyuldu. Panoramik
grafide izlenen bulanık görüntü nedeniyle ve ön tanıyı
doğrulamak amacıyla konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
(KIBT) alınmasına karar verildi. KIBT’de oluşum, 8x4.4
mm boyutlarında, yoğun radyoopak kortikal kemik ile
çevrili olduğundan sınırları belirgin, medial yüzeyi litik
olan hipodens bir lezyon şeklinde izlenmekteydi. Bukkal yönde yalnızca kortikal kemikle çevrili olduğu ve
ekspansiyona yol açmadığı görüldü. Oluşum benign
karakterli kemik kisti olarak tanımlandı ve ön tanı
kesinleştirildi (Resim 2). Hastaya oluşumun benign
olduğu ve tedavi gerektirmediği açıklandı ve düzenli
olarak takiplerinin yapılması önerildi.

Resim 2. Koronal, aksiyal ve sagital kesitlerde ve 3
boyutlu rekonstrüksiyonda oluşumun görüntüsü.
OLGU 2
Diş tedavilerinin yapılması isteği ile kliniğimize
başvuran hastaya ait panoramik grafide mandibula sağ
tarafta, ikinci molar dişin apeksi hizasından başlayıp
angulusa kadar devam eden, mandibula alt kenarından
oldukça ince bir sklerotik kemikle ayrılan, sklerotik
sınırlı, uniloküler, radyolusent, oval şekilli bir oluşum
görüldü (Resim 3). Hastanın herhangi bir sistemik
hastalık ve travma hikayesi bulunmamaktaydı. Oluşum
asemptomatikti ve bölgesel lenfadenopati saptanmadı.
Ağız içi muayenede bölgedeki mukozanın sağlıklı olduğu görüldü. Palpasyonda bukkal ve lingual kortekslerde bütünlük kaybı izlenmedi. Mevcut verilere dayanarak Stafne kemik kavitesi ön tanısı koyuldu. Tanıyı
kesinleştirmek için alınan KIBT’de oluşumun belirgin
sınırlı ve 22.89x13.86 mm boyutlarında olduğu, aksiyal
düzlemde bukkal kortekste ekspansiyona yol açmadığı
ancak korteksin çok inceldiği görüldü. Oluşumun
lingual kemikte bütünlük kaybına neden olduğu
görüldü. Inferior alveoler kanalın alt sınırının yer yer
kaybolduğu ve oluşumun inferior alveoler sinir ile
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komşuluğu bulunduğu izlendi (Resim 4). Bu verilere
dayanarak ön tanı kesinleştirildi. Hastaya oluşumun
benign olduğu ve tedavi gerektirmediği açıklandı ve
düzenli olarak takiplerinin yapılması önerildi.

ile devamlılık gösteren, oval şekilli, radyolusent
görüntü olarak tanımlanmıştır. Oluşumun görülme
sıklığının, tek bir merkezdeki hastaların dahil edildiği
bir
çalışmada
0.1-0.48
arasında
değiştiği
19
bildirilmiştir.
Ükemizdeki bir merkezde yapılan
çalışmada ise 1472 hastanın 8’ine ait panoramik
grafilerde teşhis edil- miştir.25 Philipsen ve ark.16 da
sıklığı posterior yerle- şimli kaviteler için %0.009,
anterior yerleşimli olan- lar için ise %0.15 olarak
bildirmişlerdir. Oluşumun, görülme sıklığına göre
posterior, anterior, ramus ve bukkal ramus
yerleşimli kaviteler olarak sınıflandı- rılabilecek 4
topografik varyantı bildirilmiştir.16 Kavi- telerin
boyutlarının 0.5-2 cm arasında değiştiği (ortalama
1.2 cm) bildirilmiştir.2,3,4 Kavitenin boyut- larında
zaman içinde değişiklik meydana gelme- mektedir
ancak bunun aksini bildiren olgu raporları da
mevcuttur.10,16,26,27 Olguların çoğu unilateral olmakla
birlikte, bilateral olanlar da bildirilmiştir.7,24 Tek veya
birkaç kaviteden oluşabilir.6,7,27,28 Bu ma- kalede
sunulan olgularda oluşum, radyografik incelemede
tesadüfen fark edilmiştir ve olgular cinsiyet, yaş,
unilateral ve posterior yerleşimli olma özellikleri ile
literatür bilgileri ile uyumludur.
Bu oluşumlar çoğu zaman radyografide tesadüfen fark edilmektedir. Radyografik incelemede
izlenen tipik bulgular ve asemptomatik olması ile kesin
tanı konulur. Tipik özellikleri dışında görüntü verdiklerinde ise tanı koymak güçleşir ve oluşumun ciddi bir
patolojik durum olarak kabul edilmesi ile oluşan
endişe, hastanın gereksiz cerrahi girişime maruz kalması ile sonuçlanabilir. Ayırıcı tanı yapılırken, travmatik
kemik kisti, odontojenik keratokist, dentigeröz kist,
periapikal kist, non-ossifying fibroma, fibröz displazi,
ameloblastoma, metastaz, dev hücreli tümör, vasküler
malformasyonlar, fokal osteoporotik kemik iliği defekti,
bazal hücreli nevus sendromu ve hiperparatiroidizmin
Brown tümörü, miksom, eozinofilik granülom, benign
non-odontojenik tümör, myeloma akla gelmelidir.5,8,9,14,26,29
İntraoral dental radyografi ve panoramik grafi
tanı koymak için çoğu zaman yeterli olur ancak şüpheli
durumlarda aspirasyon, sialografi, bilgisayarlı tomografi görüntüleme (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve biyopsiden yararlanılabilir. Kavitenin
tükürük içermediği ve/veya kas, fibröz bağ dokusu,
kan damarları, yağ veya lenfoid doku içerdiği durumlarda sialografi ve aspirasyon negatif sonuç verebilir.

Resim 3. Olgu 2’ye ait panoramik grafide oluşumun
yerleşimi

Resim 4. Aksiyal, sagital kesitlerde ve 3 boyutlu
rekonstrüksiyonda oluşumun görünümü
TARTIŞMA
Stafne kemik kavitesinin karakteristik radyografik bulguları angulus mandibula yakınlarında
ve inferior alveoler kanalın altında yerleşmiş,
sklerotik kortikal kemikle çevrili, mandibula gövdesi
12
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Sialografi posterior yerleşimli kavitelerde uygulanabilmekle birlikte anterior yerleşimli olgularda sublingual
bez için uygulanması oldukça kısıtlıdır. Bunun nedeni
çapları dar olan çok sayıdaki Rivinus kanallarına kanülasyon yapmanın çok güç olmasıdır.24 Ayrıca kanalda
travma oluşması, asiner yırtılma ve sepsis benzeri
komplikasyonlar gelişebilmektedir.28,30 Buna ilave
olarak hasta için zor ve rahatsızlık verici bir yöntem
olabilmektedir ve hasta iyonize ışına ve kontrast
maddeye maruz kalmış olur.15 İleri görüntüleme
tekniklerinde tanıya ulaştıran en önemli kriter kavitenin
mandibulanın lingual yüzeyine kortikal bir hat ile
açılmış olmasıdır. BT ve MR görüntüleme yöntemlerinde gerek bu açıdan gerekse de lezyonun yerleşimi,
submandibuler bez ile ilişkisi, boyutları, sınırları ve
içeriği hakkında geleneksel radyografilere kıyasla çok
daha detaylı bilgi elde edilir. BT, invazif olmayan ve
uygulaması kolay bir görüntüleme yöntemidir. BT ile
lezyonun periferdeki kaynağı belirlenmekte ve lingual
bölgedeki kortikal kemiğin sınırlarını net olarak takip
etmek mümkün olmaktadır.31 BT ile kontrast madde
kullanılarak ve kullanılmaksızın lezyonun boyutları ve
içeriği hakkında yumuşak doku ve kemik pencerelerinden görüntü elde etmek mümkündür.20 Ariji ve
ark.32 çalışmalarındaki 8 olgunun 6’sında kavite içinde
submandibuler bez varlığını BT ile tespit ederek bunu
BT destekli sialografi ile de doğrulamışlardır. Minowa
ve ark.22 da BT bulguları ile kavite içeriğinin histolojik
sonuçları arasında korelasyon bildirmişlerdir. Kontrast
madde kullanılarak BT alırken hastada kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişme olasılığı bulunduğu
unutulmamalıdır. BT’de hasta, geleneksel radyografilere kıyasla çok daha yüksek düzeyde radyasyona
maruz kalmaktadır.33 Bununla birlikte, günümüzde
KIBT ile hastanın maruz kaldığı radyasyon dozu
standart medikal BT’ye kıyasla önemli ölçüde azalmıştır.34,35 Ludlow ve ark.33 bu oranı 1/30 olarak bildirmişler ve görüntünün 70 saniyede, hastanın yalnızca
18 saniye iyonize ışına maruz kalması ve panoramik
radyografiye kıyasla minimum kontrast kaybı ile elde
edilebildiğini göstermişlerdir. BT’de oluşabilecek
kontrast reaksiyonları görüntü kalitesini etkileyebilir.
MR görüntülemenin ise pek çok kesitte ve farklı eko
sekanslarında görüntü sağlama gibi üstün özellikleri
vardır.15 MR görüntüleme yumuşak doku lezyonlarını
tanımlayıcı özelliği ve hastanın kontrast maddeye ve
iyonize ışına maruz kalmaması avantajı ile Stafne
kemik kavitelerinin tanısında bazı araştırıcılar tarafın-

dan invazif olmayan yöntemler arasında altın standart
olarak kabul edilmektedir.15,36 MR görüntüleme; oluşumun proton yoğunluğu ve T1 ağırlıklı sekansta submandibuler bez ile devamlılık göstermesi ve isointense
olması durumunda tanı yöntemleri arasında öne
çıkmaktadır.15 MR ile ideal görüntü, yeterli tükürük
miktarı bulunması durumunda ve 1.0 mm kalınlığında
kesitler alındığında elde edilmektedir.29 MR görüntülemenin dezavantajları ise yüksek maliyeti ve metal
içeren dental materyaller nedeniyle distorsiyon artefaktlarına ve ayrıca hastada klostrofobiye neden
olabilmesidir. Literatür taramasında, BT en sık rastlanan tanı yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sunduğumuz her iki olguda da oluşumun asemptomatik klinik seyri ve panoramik grafide tipik Stafne
kemik kavitesi ile uyumlu olması ile tanıya ulaşılmıştır,
ancak BT inceleme lezyon sınırları ve boyutları, çevre
kemiğin durumu hakkında detaylı bilgi vermesi
yönünden tanısal yönden değer katmıştır.
Cerrahi girişim uygulanan çalışmalarda, kavitenin tükürük bezi, fibröz bağ dokusu, yağ, kas ve
damar gibi yumuşak dokular içerdiği gösterilmiştir
ancak bu dokuların çevre dokudan biyopsi örneği alınması sonucu elde edildiği ileri sürülmüştür.3,20,21,32,37
Kavitenin boş olduğu olgular da bildirilmiştir.3 Bunun
nedeni olarak, kavitenin içindeki submandibuler
tükürük bezinin cerrahi girişim esnasında yer değiştirmesi11 veya tükürük sekresyonunun oluşturduğu basıncın kavite içeriğinde atrofiye ve glandüler dokuların
kaybolmasına yol açması gösterilmiştir17. Kavitenin
pleomorfik adenom8 ve ossifiye fibrom29 içerdiği olgular da bildirilmiştir. Bizim olgularımızda görüntüleme
yöntemleri ile tanı konulmuş ve invazif bir cerrahi
girişime gerek görülmediğinden içeriğin kesin yapısı ile
ilgili bilgi edinilememiştir.
Stafne kemik kavitesi tedavi gerektirmez ve
hastanın klinik ve radyolojik takibi yeterlidir. Cerrahi
girişim ve biyopsinin ise radyografik bulguların tipik
olmadığı durumlarda patolojik bir lezyon olasılığını
dışlamak için ve radyolojik takipte kavite boyutlarında
değişiklik olması durumunda yapılması önerilmektedir.
Çene kemiklerinde radyolusent alanlar pek çok
lokal ve sistemik durumla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.
Mandibulada posterior ve/veya anterior bölgede
izlenen ve genellikle klinik olarak belirti vermeyen
radyolusent lezyonların tanısını koyarken, oldukça
seyrek rastlanan Stafne kemik kavitesi olma olasılığı da
akılda tutulmalıdır. Tanı koymak ve düzenli takipler için
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öncelikli olarak konvansiyonel yaklaşımlar tercih
edilmeli, bununla birlikte ileri görüntüleme tekniklerine
gerek görülürse yukarıda anlatılan yöntemlerden en
uygun olanı seçilmedir.
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