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MANDİBULADA DEV AMELOBLASTOMA
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Sayın Editör
Ameloblastoma; çenenin odontojenik tümörüdür. 

Dental embriyojenik kalıntılardan, odontojenik kistlerin 
epitel örtüsünden, dental lamina ya da cnamel organdan, 
oral boşluğun stratifiye squamöz epitelinden ya da yer 
değiştirmiş epitelial kalıntılardan köken alır. Tüm kistlerin 
ve çenede oluşan tümörlerin yaklaşık % Tini oluşturur A  
Bu neoplazm genellikle benign olarak bilinir, nadiren 
agresif seyrettiği ya da metastatilc yayılım gösterdiği 
bildirilmektedir. Ameloblastomalar daha çok 40'lı yaşlarda 
görülmekle beraber kadın ve erkeklerde eşit südıktadır2’3.

Resim 1: Hastanın preoperatif önden görünümü.

Kliniğimize çenede şişlik, ağrı, görünüm bozukluğu 
ve yemek yemede güçlük şikayetiyle başvuran hastanın 
yapılan fizik muayenesinde; sol kondiler bölgeden başlayıp 
mandibula simlizis bölgesine uzanan ve yüzün sol yansını 
genişleten kitle izlendi (Resim 1). Hastanın Bilgisayarlı 
Tomografisinde; sol mandibula kondiler bölgeden başlayıp 
mandibula simfîzisine uzanan ve multikistik görünüme 
yol açan, mandibulayı erozyona uğratan kitle tesbit edildi. 
Kitle genel anestezi altında eksize edildi. Ameliyatta kitlenin 
kemiği genişlettiği, erozyona uğrattığı ve bu nedenle 
kemiğin yumuşak doku kıvamında olduğu görüldü (Resim 
2). Hastaya serbest fleple rekonstrüksiyon seçeneğini kabul 
etmemesi nedeniyle yer tutucu olarak kirshner teli ile 
tesbit yapıldı. Postoperatif dönemde problemi olmayan 
hastanın 3 yıldır takibi sürmekte olup rekkürens 
görülmemiştir (Resim 3).

Ameloblastoma nadir görülen odontojenik orijinli 
yavaş büyüyen bir tümördür. Tüm lezyonlarm %80'i 
mandibulada, %20' si ise maksillada oluşur4,5. Rekurrens 
oram %55-75 olarak bildirilmektedir. Ameloblastomalarm 
Bazal hücreli kanser gibi davrandığı yani metastaz yapmayıp 
lokal agresif olduğu kabul görmektedir4 5, Çok nadir de

Resim 2: Kitlenin eksize edildikten sonra makroskopik görünümü.
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olsa metastazların %75-80'i akciğere , daha nadir sıklıkta 
servikal lenf no dİ arına, beyine ve kemiklere olduğu 
bildirilmektedir 4. Unilokuler ameloblastomlar sıklıkla 
enukluc ya da kürete edilir. Fluoroskopik tanının konmasıyla 
benign natürlü olan bu lezyonda çok agresi f bir cerrahiden 
uzaklaşılabilir. Ameloblastoma milcroskopik olarak 3 tiptir: 
U nikistik, peri ferah m ultik istik  ya da solid ' .

Unikistik tip ille kez 1977 yılında Robinsoıı ve Martinez 
tarafından tanımlanmış olup Gol d tarafından rapor 
edilmiştir. Tüm vakaların %15'i unikistik tiptedir. Unikistik 
am el o b las to rnalar yavaş büyüy en  r adi ölüsen 
neoplazmalardır, diğer tiplere göre daha erken yaşta 
görülürlerJ'5.

Pcriferal ameloblastoma nadirdir, 1959 yılında rapor 
edilmiştir ve mikroskobik olarak solid ameloblastomalara 
benzerler. Kemikle beraber yumuşak doku tutulumu da 
görülür. Perifcral amcloblastomada tam eksizyon yapılır, 
kür şansı yüksektir, rektirrens halen rapor edilmemiştir. 

M ihtilastık ya da solid tip en yaygın tiptir ve Gold tarafından 
düşük grade malign neoplazm olarak kabul edilir, yavaş 
büyür, infıltratiftir, kemik ve yumuşak doku dcstrüksiyoııu 
görülür, komplet eksize edilmezse rekurrcııs eğilimlidir4’'.
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Sayın Editör;
Kaza ve yanık sonrası olan geniş vücut yüzeyi 

kaybında deri ile rekonstrüksiyon yapılması zorunlu bir 
işlemdir. Çünkü açık yaralar protein ve sıvı kaybına neden 
olur ve bakteria.1 invazyon için uygun bir ortam sağlarlar.

Yanık ve kaza sonrası oluşan geniş yaraların 
tedavisinde eryopreserved deri grefti kullanılması halen 
en iyi seçenek ve en başarılı tedavi modalitesidir. Geniş 
kullanım alam olmasma rağmen deri grefti saklanması için 
kabul edilmiş herhangi bir yol ve saklama zamanı yoktur1.

İnsan otogrefti ilk olarak 1903'de Wentscher tarafından 
0°C'de fizyolojik salın içinde saklandı ve takiben kendi 
donör alanına yeniden konuldu. Donmuş deri saklamaktaki 
esas amaç viabîliteyi vc deri hücrelerinin yapısal 
bütünlüğünü korumak ve uygun ortam oluştuğunda grefti 
alıcı alana transfer eünektir. Hipotermik deri saklanmasının 
etkinliğini gösteren kriterler; posttransplantasyon adaptasyon 
ve revaskularizasyondur 3,3.

Bu çalışmada; değişik hastalardan elde edilen ve 
rekonstrüksiyon sonrası artan KKDG (kısmi kalınlıkta deri


