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ÖZ E T

Kemiklerin en sık görülen primer malign tümörü olan osteosarkomun mandibulaya 
yerleşimi %  0 - %  8 arasında değişmektedir. Burada mandibulanın nadir sayılabilecek bu 
tümörüne bağlı olarak subtotal mandibulektomi uyguladığımız bir olgumuzu sunduk.

G İ R İ Ş

Osteosarkomlar, Ackerman ve Del Regato’ya göre malign kemik tür 
mörlerinin % 30’unu teşkil ederler(4).Halbuki bu tömür mandibula tümör-
lerinin düşük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Garrinton'a(4) göre tüm oste- 
osarkomların yaklaşık % 6.5’u çenede yerleşirken, Coley’e göre 985 oste- 
osarkom olgusunun % 6Tsı çenede yerleşmektedir. Lee ve Mac Kenzie' 
nin 1935 olgunun bildirildiği altı serinin toplamında bu yerleşim % 0 - 8 ara-
sında bildirilmektedir(l). Mandibula osteosarkomu baş, boyun tümörlerinin 
% 0.5’ inden az bulunmuştur(6).

Mandibula osteosarkomu uzun kemik osteosarkomundan daha az agresif 
olup, maksilla daha az yerleşim gösterir(5). Genelde genç yaşta izlenir. Or. 
talama görülme yaşı Coley’e göre 36 (1), Kargh’a(3) göre 33, Ward ve. 
Hendrick'e göre 26-52,  Sckvvartz'a göre 20 - 30’dur(l). Erkeklerde daha 
sıktır. Schwartz’a göre erkeklerde iki kat daha fazla görülür (1,4, 5, 6).

Hastaların doktora başvurma nedeni % 95 kitle, % 50’den az ağrı, 
% 25 alt dudakta duyarsızlık olmaktadır. Diş dökülmesi de sık olan bir baş-
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vuru nedenidir(2). Tümör tuttuğu bölgede cildi kabartır, fakat cilt ve cilt al-
tım nadiren tutar. Alveolar proçes kabarık, gingiva kırmızı ve yer yer ülsere-
dir^).Röntgen bulgusu olarak, kemikte destrüksiyon ve ekspansiyon, periost 
reaksiyonu, litik ve sklerotik görünümlerin yanı sıra % 25’nde güneş ışını 
manzarası vardır(2, 6).

Patolojik olarak gross görünümü: Nonkapsüle, korteksi incelten, kesit 
yüzü gri - beyaz, yer yer nekroze ve hemorajik, bazen jelatinöz, bazen kal- 
sifiye görünümlü bir dokudur. Mikroskopik olarak: Fibroblastik, kondroblas- 
tik diye, sınıflandırılabilir. Ayırıcı tanıda kondrosarkom, fibrosarkom, fibröz 
displazi, dev reperatif hücreli granülom, metastatik karsinom ve ossifying 
fibroma gözönünde bulundurulmalıdır(l).

Tedavide cerrahi, preoperatif radyoterapi, postoperatif radyoterapi, pos- 
toperatif kemoterapi ve bunların kombinasyonları seçilebilir. Kür için seçile- 
sbMecek en başarılı yol radikal rezeksiyondur(l, 2, 4, 5,6).

Rekürrensler ve metastaslar sıklıkla postoperatif ilk yılda izlenebilir. 
Kemoterapi ve radyoterapi lokal rekürrens ve uzak metastası önlemede ya-
rarlıdır. Tümörün tekrarlaması genellikle lokal rekürrens ve intrakranial, ak-
ciğer metastası şeklindedir(6).

Coley, 1949 ve 1960 yıllarındaki raporlarında 5 yıllık yaşam hızını 
% 33.5 ve % 17 olarak rapor etti. Diğer bir seride bu oran % 30 ölenlerin 
% 80'inde uzak metastas saptandı(l).

OLGU SUNULMASI

Olgumuz M.K., 26 yaşında, serbest meslek sahibi, erkek. Bir yıl ön-
ce dil altında sivilce gibi bir şişlik olmuş, antibiyotik tedavisi almış. Takiben 
çenesinde önce sağ, sonra solda şişlik olmuş ve hızla büyümüş. Dört ay 
sonra başvurduğu Ankara Onkoloji Hastanesinde alınan biyopsi Osteosarkom 
olarak rapor edilince sağ ve sol olmak üzere çenesine toplam 7000 Rad. Iık 
radyoterapi uygulandıktan sonra cerrahi girişim için hastanemize yollanan 
hasta bölümümüzce görülüp, hastanemiz Onkoloji Bölümüyle de konsülte 
edildi. Akciğer tomografisi, iskelet survey ve karaciğer dalak sintigrafislnde 
metastas bulunmaması nedeniyle önce cerrahi takiben kemoterapi uygulandı.

Hastamızın soy geçmişinde özellik yoktu. Öz geçmişinde son bir yılda 
onaltı kilogram kaybetme, on yıldır günde bir paket sigara içme mevcuttu.

Fizik İncelemesinde : (Şekil 1) ağız tabanını tamamen dolduran dili ar-
kaya iten kitle sol mandibula ramusunun yarısından başlayıp sağ angulus 
mandibulayı geçiyordu. Küçük lobullerden oluşan ve yaklaşık 8 cm. çaplı iki
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büyük lob halindeydi. Kitle üzeri gingiva mukozası hiperemikti. Lenfadenopa- 
ti bulunamadı. Laboratuvar incelemede, Alkalen Fosfataz'ın 27 KA olması 
dışında patoloji yoktu.

Röntgenlerinde sağda angulus mandibuladan başlayan litik iezyonlar 
yapıp, korteksi incelten ve devamlılığını bozan kitle solda koronold proçese 
kadar uzanıyordu.

Şekil 1 : Tümörün önden ve yandan görünümü.

Şekil 2 : Bilateral suprahyoid insizyon Şekil 3: : Fleplerin kaldırılması.
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Şekil 4 : Subtotal mandibulektomi Şekil 5 : Mukoza defektinin deri grefti ile 
- , kapatılması.

ŞekH 6 : Subtotal marıdibulektomiden sonra fleplerin dikilmesi 
ve mandibutanm görünümü.



TEDAVİ

Hastaya ameliyathanede yapılan trakeostomiyi takiben genel anestezi 
uygulandı. Takiben bilateral suprahyoid insizyonu ile (Şekil 2) deri flepleri 
kaldırıldı (Şekil 3). Tümörü çevreleyen normal görünümlü yumuşak dokudan 
frozen'lar alındı. Buralarda infiltrasyon görülmeyince (Şekil 4) sağda ramus 
mandibula yarısından, solda ise temporomandibular eklemden dezartiküle 
edilerek subtotal mandibulektomi yapıldı. Kitle deri üzeri, deriden ameliyat 
anında alınan frozen - section’da tümör gelmemesi üzerine tümörü Örten böl-
gelerde deri korundu. Kitle ile beraber eksize edilen mukoza yerine split - 
thickness deri grefti (Şekil 5) konarak ağız iç yüzü kapatıldıktan sonra deri 
flepleri dikildi (Şekil 6).

Ameliyat sonrası takipte de komplikasyon izlenmeye hastanın patoloji 
raporu, «Osteöblastik osteojenik sarkom ve cerrahi sınırlarda tümör yok» 
şeklinde rapor gelince hastaya postoperatif onbeşinci günde «Oıikovin - Akti- 
nomisin - Endoksan» kemoterapi planı başlandı. Uç aylık kontrollere gelen 
hasta, altıncı ayında yedi kilogram almış ve tekrarlanan tetkiklerinde de re- 
kürrens veya metastas saptanmamıştı.

SONUÇ

Mandibulanın nadir tümörü olan osteosarkomlu bu olgumuzu tümörün 
geniş olması ve bu nedenle pekçok cerrahın önerdiği hemimandibulektomi ile 
yetinmeyip subtotal mandibulektomi uyguladığımız için sunduk. Bizde yine 
çoğunlukta olan radikal eksizyon ve postoperatif kemoterapi tedavi plânını 
uygun buluyoruz.

S U M M A R Y

Osteosarcoma of the Mandible «Case Report»

A subtotal mandibulectomy performed in one patient with extensive osteosarcoma 
of the mandible is presented.
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