
NADİR BENİGN ODONTOJENİK TÜMÖR AMELOBLASTOMA: 
ARDIŞIK 3 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sayın Editör,
Mandibula tümörleri ağızda ve yüzde şişlik, çenede 

ağrı dişlerde sallanma bulguları ile veya tesadüfen diş 
muayenesi ve tedavisi sırasında dikkati çeker. Bu 
tümörler kistik, inflamatuvar, gelişimsel veya travma 
sonrası kitleler olarak sınıflandırılabilir Kemik içine 
yerleşen benign yapılı kist ve kitlelerde korteks 
İnvazyonu tesbit edilmezken, malign karakterli kitle ve 
kistlerde ise iç ve dış kortekste tahribat gelişebilir. 
Ameloblastoma, odontojenik kökenli ektodermal epitelin 
ameloblastlara diferansiye olması sonucunda gelişen ve 
lokal invazyon gösterebilen bir iyi huylu tümördür.

Ağızda ve yüzde şişlik şikayeti ile başvuran 23, 52 
ve 58 yaşında üç hastada ameloblastoma tesbit edildi. 
Hastaların ikisi kadın, biri erkekti. Bir olguda son iki 
aydır dişlerinde sallanma yakınması vardı. Hastalarda 
ağızda submukozal yerleşimli sert kıvamlı kitle ve 
yüzdeki şişlik nedeniyle yüz asimetrisi belirgindi. Palpabl 
bölgesel lenf nodu tesbit edilmedi. Panoreks grafıde 
radyolusen görülen mandibula kitlesi vardı. İki olguda 
kistik yapının sınırları belirgindi.

Her üç olguda, bukkojinjival insizyon ve mukoza 
diseksiyonu ile kitleye ulaşılarak, elevatör yardımı ile 
mandibuladan çıkarıldı. Kanamalı ve sert kıvamlı olduğu 
görüldü. Ancak operasyon sırasındaki bulgular 
ameloblastoma için ya da benign malign tümör ayrımı 
için spesifik değildi. Eksizyon sonrasında küretaj 
yapılarak kitlenin tüm parçalan çıkarıldı. Eksizyon 
m ateryalinin patolojik incelenm esi sonrasında, 
histopatolojik yapı ilk iki hastada akontomatöz tip, son 
olguda pleksiform tip ameloblastoma olarak belirlendi. 
(Tablo 1). Olgular ortalama 11 ay (9-12 ay) takip edildi. 
Nüks saptanmadı. Radyolojik olarak iyileşme klinik 
düzelmeden daha yavaş ilerledi.

Mandibulanm kist ve kitlelerinde fizik muayene ve 
radyolojik incelem e ile histopatolojik  yapının 
belirlenmesi mümkün olmadığından genellikle kitle 
eksizyonu ve küretaj sonrasında histopatolojik inceleme 
yapılabilmektedir. Bu yaklaşım sık görülen birçok iyi 
huylu tümör için, tedavi anlamı da taşımaktadır. Ancak

malign yapılı tümörler için, işlem biyopsi değeri taşıyıp 
tekrar tedavi planlanmasını gerektirmektedir.

Am eloblastom a radyolojik olarak değişik 
görünümlü olabilmektedir. Uniloküler veyamultiloküler 
şekilde görünüm verebilir. Dentijiröz kist, multiloküler 
kist ya da bal peteği şeklinde görülebilir. Diş köklerinde 
tahribat yaratan kistik kitle görünümü ise, en sık 
radyolojik bulgu olarak belirtilmektedir u .

Tedavide cerrahi eksizyon ile küretaj sonrasında sıkı 
takip konservatif yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. 
Ancak tekrarlayan olgularda daha radikal girişimler 
önerilmektedir. Uniloküler görünümlü kitlelerde 
enükleasyon ve küretaj ilk tedavi seçeneği olarak 
değerlendirilirken, multiloküler kitlelerde konservatif ya 
da radikal cerrahinin ilk tercihi değişebilmektedir 1_3. 
Yaşamsal bölgelere komşuluktaki tümör radikal cerrahi 
ile tedavi edilmelidir. Çünkü tekrarlama sonrasında 
eksizyonu güç ya da imkansız olabilmektedir. Maksilla 
ve mandibulanm tümör ile birlikte eksizyonu ve kemik 
grefti ile onarımı bu olgularda seçilecek etkili bir yöntem 
olarak bildirilmektedir 4,5. Hastalarda tümör eksizyonu 
ve küretaj ile konservatif yaklaşımda bulunuldu. 
Tekrarlama durumunda mandibulektomi ve kemik grefti 
ile onarım seçeneği planlandı. Ancak takip süresince 
nüks ile karşılaşılmadı.
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Tablo 1: Hastaya ve tümöre ait bulgular görülmektedir.

Olgu Yaş Cinsiyet Yerleşim Bölgesi Patolojik tip Radyolojik tip

1 52 K Korpus-simfiz Akantomatöz Unikİstîk
2 58 K Korpus Akantomatöz Unikistik
3 23 K Ramus-angulus Pleksiform Multioküler
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