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ÖZET
Orta hat nazal dermoid sinüs kistleri, embriyolojik gelişim 
bozukluğuna bağlı nadir görülen konjenital lezyonlardır. Bu 
durumun erken tanı ve tedavisindeki başarısızlık, kistin 
progresif genişlemesi, iskelet deformasyonu, kist rüptürü, 
tekrarlayıcı enfeksiyonlar ve havayolu tıkanıklığı ile 
intrakraniyal uzantısı olması halinde menenjit veya beyin 
apsesine y o l açabilecek prim  er veya tekrarlayan  
enfeksiyonlara neden olabilir. Nazal dermoid sinüs kistlerinin 
patojenezinin anlaşılması, plastik cerraha tanı kararını 
vermede, tedavi planını oluşturmada ve potansiyel morbiditeyi 
anlamakta yardımcı olur. Bu makalede nazal dermoid sinüs 
kistinde emhryopatojenez, preoperatif değerlendirme, ayırıcı 
tanı ve açıkrinoplastinin rolü ile ilgili mevcut literatür gözden 
geçirilmekte ve 22 yaşında nazal dermoid sinüs lüsti olan kadın 
olguda kitlenin açık rinoplasti ile ekstirpasyonunu taldben 
rekonstmksiyonu ve cerrahi sonuçlan sunulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Nazal dermoid sinüs kisti, açık rinoplasti

Konjenital orta hat kitleleri her 20.000-40.000 canlı 
doğumda bir görülen nadir lezyonlardır1 -2. Bu lezyonlarm 
en sık görüleni, vücuttaki tüm dermoidlerin %1- 3 ’linü 
2'5, baş ve boyundaki derm oidlerin % 3-12’sin i6-7, 
oluşturan orta hat nazal dermoid sinüs k istleridir 
(NDSK). Çoğu lezyon doğumdan sonraki ilk 3 yılda 
teşhis edilir ancak sunduğumuz olgudaki gibi yıllarca 
ND SK ’i tanısı konulm adan veya tedavi edilmeden 
devam eden olgular da görülmektedir8-9. Cinsiyetler 
arasında  eşit s ık lık ta  g ö rü lü r5. A ilese l o luşum  
bildirilmekle birlikte çoğu kist sporadik olarak meydana 
gelir5,10'12. Wardinskyn NDSK’i olan hastaların %41’mde 
konj enital anomaliler olduğunu bildirmişse de birliktelik 
gösteren  k o n jen ita l anom alile rin  sık o lm adığı 
düşünülmektedir3-12ı 14_ 1 °.

Orta hat nazal dermoid sinüs kistleri embriyolojik 
gelişim bozukluğuna bağlı nadir görülen konjenital 
lezyonlardır1 A Kist, sinüs veya fıstül şeklinde olma 
potansiyelleri, daha derindeki komşu yapıları içine 
almaları ve intrakraniyal uzantı potansiyelleri ile diğer 
fasial dermoidlerden ayırıhrlar5. Teşhis ve tedavideki 
başarısızlık, kistin p rogresif genişlemesi, rüptürü,
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SUMMARY
Nasal dermoid sinüs cyst: a case report
Midime nasal dermoid sinüs cysts are rare congenital lesions 
that resultfromfaulty embryological development. Failure to 
recognize and treat this condition promptly may resıdt in Pro
gressive enlargement o f the cyst, skeletal deformation, cyst 
rupture, recurrent infections, ainvay obstructions or primer 
or recurrent infection which may lead to meningitis or brain 
abscess in the presence o f intracranial extension. Understand- 
ing the nasal dermoid pathogenesis helps the physician de
ler minin g  the diagnosis, formulating a treatment plan and 
understanding the potential morbidity. This report reviews 
the existing literatüre about embryopathogenesis, preopera- 
tive evaluation, differential diagnosis and the role o f  öpen 
rhinoplasty in nasal dermoid sinüs cysts and presents the case 
o f 22-year- oldfemale with nasal dermoid sinüs cyst recon- 
structedfollowing extirpation o f  the cyst with öpen rhinoplasty 
and its surgical results.
Key Words : Nasal dermoid sinüs cyst, öpen rhinoplasty

kraniofasial iskelet deform asyonları ve havayolu 
obstrüksiyona, intrakraniyal uzantısı olması halinde ise 
menenjit veyabeyin apsesine yol açabilecek primer veya 
rekürren enfeksiyona sebep olabilir20.

OLGU SUNUMU
Yirmi iki yaşındaki kadın hasta, burunda şekil 

bozukluğu şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın 
öyküsünden burun sırtındaki lezyonun doğuştan bu yana 
m evcut olduğu ancak son birkaç senede büyüme 
gösterdiği ve şekil bozukluğu dışında başka bir şikayete 
sebep olmadığı öğrenildi. Daha önce bu şikayeti ile 
başvurduğu hekimlerin bir kısmının antibiyotik tedavisi 
verdikleri, bir kısmının da lipom tanısıyla cerrahi olarak 
çıkarılmasını önerdikleri öğrenildi.

Preoperatif yapılan kraniyal manyetik rezonans 
(MR) görüntülemede, burun sırtmda yaklaşık 25 "15 mm 
boyutlarında, intrakraniyal uzantısı olmayan, tüm 
kesitlerde yüksek yoğunlukta izlenen kitle tespit edildi 
(Şekil la , lb). Nörolojik ve sistemik muayenesinde 
başkaca patoloji görülmeyen hasta ameliyata alındı. Açık 
rinoplasti tekniği ile supratip bölgesindeki sinüs traktına
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Şekil 1: Burun sırtında yaklaşık 25x15 mm. 
A: Sagittal kesit B: Koronal kesit

Şekil 2A : Olgunun ameliyat öncesi yan görünümü. B: Kit 
rekonstrüksiyonu sonrası olgunun yan görünümü.

ulaşıldı. Trakt ve kist altta üst lateral kartilaj İar ve nazal 
kemikler, üstte subkutanöz dokudan diseke edilerek 
bütün olarak çıkarıldı. Kavite antibiyotikli solüsyonla 
yıkandı. Kütlenin nazal kemik ve septumun ön-üst kısmım 
deprese ettiği ve bu yapıların bifîd gelişimine neden 
olduğu görüldü. Septumdaki bu deforme kısım eksize 
edildi, Nazal kemik orta hattında kistin yuvalandığı oluk 
şeklindeki kemik kısım osteotomi ile çıkarıldı. Lateral 
osteotomiler sonrası, kitlenin, gelişimini baskılayarak 
deprese ettiği nazal kem ik ve septum un üzerine 
yerleştirilmek üzere kostal kıkırdak grefti alındı. Tip 
desteğinin de yetersiz olduğu görüldüğünden “L” 
şek linde  k ık ırd ak  g re fti k o n u la rak  burun  sırtı 
rekonstrükte edildi (Şekil 2a,2b,3a,3b). Nazal tamponlar 
2 gün, alçı bir kez değiştirilmek üzere 14 gün tutuldu.

Histopatolojik incelemede “dermoidkist ve bundan 
çıkan yassı hücreli epitel ile döşeli fıbrokonnektif doku 
ile sonlanan kanal” saptandı. Postoperatif erken dönemde

uzantısı olmayan kitlenin ameliyat öncesi kraniyal MR görüntüleri.

ı açık rinoplasti ile çıkarılması ve kostal kıkırdak grefti ile

herhangi bir komplikasyon görülmedi. Oniki aylık 
takipte tatm in edici bir kozm etik sonuçla birlikte 
rekürrense dair herhangi bir bulgu saptanmadı.

TARTIŞMA
Grumvaldün 1910 yılında ileri sürdüğü NDSK’nin 

embriyogenezisi ile ilgili en geniş kabul görmüş teori, 
1965 yılında “prenazal teori” adıyla Pratt1 tarafından 
genişletilmiştir. Bu teoriye göre, erken embriyolojik 
gelişim sırasında burun 3 tabakadan oluşur: ektoderm, 
mezoderm ve kartilajinöz kapsülün bir parçası olan daha 
derin kartilaj tabakası. Sonra gebeliğin 50-60. gününde 
mezodermin intramembranöz ossifıkasyonu ile nazal ve 
frontal kemikler gelişir ancak fontikulus nazofrontalis 
denen boşluk ile halen birbirinden ayrıdırlar. Nazal ve 
frontal kem ikler ve daha derin kartilajinöz kapsül 
arasında kafa tabanından nazal tipe bir boşluk uzanır. 
Erken embriyoda cilt ile temas eden küçük bir dura

118



Türk Plast Cer Derg (2000) Cİlt:8, Sayı:2

Şekil 3A: 22 yaşındaki kadın hastanın burun sırtındaki kistik kitlenin ve sinüs traktının sonlanarak saçın içerisinden çıktığı çilt 
çukurunun (ok) görünümü. B: Hastanın ameliyat sonrası önden görünümü

çıkıntısı bu boşluğa ulaşır. Büyüme ilerledikçe frontal 
kemiğin nazal proçesi cildi duradan aymr ve duranın 
çıkıntısı, foramen cecum denen frontal kemikteki açıklık 
ile kuşatılır. Foram en cecum  sonradan fontikulus 
nazofrontalis ile ilerideki cribriform düzlük alanında 
birleşerek nöroektodermal bağlantılar kapanmış olur. 
E ğer bu süreç tam am lanam azsa foram en cecum  
içerisinden, nazal tipten intrakranial boşluğa kadar 
gelişimsel yolda herhangi bir seviyede dermal bağlantılar 
bulunabilir. Aynı teori kraniofasial orta hat gliomaları 
ve ensefalosellere de uyarlanabilir, g lial dokular 
ekstrakraniyal devamlılıklarını sürdürdüklerinde glioma 
veya ensefalosel ile sonuçlanırlar1,21,22.

H isto lo jik  te tk ik te  derm oid  sinüs k isti hem  
ektodermal hem mezodermal kökeni içerebilir5,21. Yassı 
hücreli epitel ile çevrili, saç folikülleri, pilosebasöz 
bezler ve düz kası içerebilen özelleşmiş adneksal 
doku lardan  o lu şu r21,23,24. A dneksal derm al 
komponentlerin bulunuşu, dermoid kistleri basit epıder
moid kistlerden ayırır ve teratomlardan farklı olarak 
endodermal komponent içermezler21. Bunun yanısıra 
enfeksiyon veya içeriğin boşalması sonucu bu adneksal 
yapılar histolojik olarak görülemeyebilir ve bu da sıklıkla 
epidermoid kistlerden tam histolojik ayırımını imkansız 
kılabilir21,23,24.

Nazal orta hat kitlelerinin ayırıcı tanısı, enfeksiyöz 
veya enflamatuar lezyonlar (subkutanöz apse, allerjik 
polip v.b.), fasial travma, benign neoplazmalar (anjioma, 
fıbröz displazi, meninjioma, nörofıbroma, odontojenik 
tümörler v.b.), malign neoplazmalar (rabdomyosarkom, 
teratom, olfaktör nöroblastom, histiositoz, lenfoma v.b.), 
konjenital veya gelişimsel kitleleri içerir25. Nazal der
moid sinüs kistleri, ensefaloseller ve nazal gliomalar, 
nazal orta hatta bulunan konjenital lezyonlardan 
birkaçıdır25,26. Ensefalosel beyin ve meningslerin bir 
kısmının etmoidaî defekttenprotrüzyonudur, Furstenberg 
testi ile juguler vene bası uygulandığında yumuşak ve

pulsasyon veren kitlenin genişlemesi ensefaloselin 
göstergesidir2,26 Nazal glioma ensefalosele benzer ancak 
m eningeal devam lılığı yoktur. Tüm bu lezyonlar 
embryolojik olarak farklı da olsa klinik olarak benzerdir. 
N azal derm oidler g lahelladan kolum ellaya kadar 
herhangi bir yerde orta hat kisti veya sinüsü olarak 
görülürler ve çoğunlukla saçın içerisinden çıktığı bir 
çukur (patognomonik bulgu) içeren subkutanöz fistül 
traktı ile sonlanırlar (Şekil 3), ancak % 45’ e kadar 
varab ilen  oranda nazoseptum , kafa  tabanı veya 
intrakraniyal yapılara penetre olabilirler20,22,27.

Teşhis ve kitlenin sınırlarını belirlemek amacıyla 
bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans 
(MR) görüntüleme gereklidir28. B TJ de genişlemiş fora
men cecum veya bifıd crista galli lezyonun intrakraniyal 
bağlantısı olduğunu düşündürür8,9. Ancak BT ile yanlış 
pozitif ve negatif sonuçlar nadir değildir28. Yumuşak doku 
çözünülürlüğünün daha yüksek olması, intrakranial 
uzantının ve sinüs traktının doğrudan tanımlanabilmesi 
nedeniyle MR daha yaygın olarak tercih edilmektedir
25,28

Nazal dermoid sinüs kistinin tedavisi cerrahidir8>24. 
Dermal elemanların bırakılması halinde %50’den % 
100’e varan rekürrens oranlan bildirildiğinden cerrahinin 
amacı lezyonun tümüyle çıkarılmasıdır23. Mümkün 
olduğunca erken uygulanması gereken cerrahi yaklaşım, 
lezyonun uzantı ve lokalizasyonuna bağlı olarak 
değişebilir29. İntrakraniyal uzantı olması halinde koronal 
bir insizyon ve kombine intrakraniyal-ekstrakraniyal 
yaklaşım gerekir27. Pollack’a göre seçilen cerrahi girişim 
şu dört kritere uymalıdır:

1) tüm orta hat kistlerine ulaşmaya ve gerekirse 
osteotomiye olanak sağlamalı,

2) kribrifonn defektin ve birleşik komplikasyonların 
onarımmı mümkün kılmalı,

3) nazal dorsumun rekonstrüksiyonuna yardımcı 
olmalı,
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4) kabul edilebilir bir skar sağlamalıdır27. 
T ransnazal yak laşım  iç in  b irçok  insizyon  

kullanılmaktadır: orta hat vertikaî, transvers, ters U, lat- 
eral rinotomi, ekstemal (açık) rinoplasti27. Rohrich’ e göre 
vakaların çoğunda açık rinoplasti endikedir ve bu 
yaklaşımı tercih etmesinin sebepleri şunlardır:

1) lezyonun açığa çıkardmasımn kolaylığı,
2) tüm burun sırtının geniş olarak açığa çıkarılması,
3) kontrollü ekstemal osteotomi,
4) dorsal rekonstrüksiyonun kolaylığı,
5) üst yan kıkırdaklar ve septumun geniş olarak açığa 

çıkarılması,
6) daha iyi kozmetik sonuç20.
Nazal dermoid sinüs kisti bulunan olgumuzda, 

cerrahi yaklaşım  olarak standart insizyonlara göre 
yukarıda sayılan avantajlara sahip olan açık rinoplasti 
tekniği tercih edilmiş, 12 aylık takipte rekürrense dair 
herhangi b ir bulgu saptanm am ış ve tatm inkar bir 
kozmetik sonuç elde edilmiştir.
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