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YAŞ – CİNSİYET :  49 ,  Erkek

ŞİKAYET :  Alt çene ön bölgede ağrı ve şişlik şikayeti

MEDİKAL   ANAMNEZ : Hasta gardner sendromu tanısı ile takip edilmektedir.

EKSTRAORAL MUAYENE :  Alın bölgesinde şişlik (Şekil 1)

İNTRAORAL MUAYENE :  14-16-18-26-36-44-45 eksik, 24 radiks ,  generalize periodontitis ve 28-38 dişler tam retansiyonlu gömük                  

RADYOGRAFİK MUAYENE : Rutin olarak alınan panoromikte (opg) 31-32 nolu diş bölgesinde 22x20 mm boyutlarında radyolüsent lezyon.

Alt ve üst çene kemiklerinde gardneri destekleyen yaygın osteomlar izlenmektedir. (Şekil 2). İleri tetkik alınan alt çene ön bölge CBCT

kesitlerinde de ise 22x20 mm boyutlarında opg’ yi destekleyen hipodens alan ve osteomu destekleryen hiperdens alanlar izlenmektedir (Şekil 3)

LABORATUAR BULGULARI : Normal

HİSTOPATOLOJİK İNCELEME:. Genel anestezi altında 32-31 nolu diş

bölgesinden insizyonda flep kaldırıldı. 1x2 cm biyopsi meteryali alındı.

Biyopsi sonrasında hastada herhangi bir enfeksiyon gelişmedi.

Histopatolojik incelemesi GHOST CELL HÜCRELİ AMELOBLASTOMA

olarak raporlandı. Hasta rezüdiv riski yüksek olduğu için rutin kontrole

alındı.

Gardner ile ameloblastomanın birlikte olduğu vakalar nadirde olsa raporlanmıştır. Ameloblastoma gardner hastalarında ortaya çıkan tümörlerlerden

biri olabilir daha çok vaka raporu ile birlikte görülme ihtimali desteklenmelidir.

Genel olarak cilt ve kemik anormallikleri kolon poliplerinden önce yaklaşık olarak 10 yaş civarında gelişmektedir. Bu neden ile hastada gömük dişler,

osteomlar varlığında diş hekimi gardner tanısını düşünmeli ve gardner tanısını ilk koyan kişi olabilmektedir.

Üç veya daha fazla osteom ve epidermoid kist varlığında hastalar sistemik olarak gastrointestinal tarama için yönlendirilmelidir.

İleri görüntüleme tekniklerinden (CBCT, BT) tanı konulmasında ve cerrahi işlem öncesinde yararlanılmalıdır

Şekil 1: Hastanın  extraoral alın bölgesinde osteom 

Şekil 2: Hastanın  ortopantomografi görüntüsü

Gardner sendromu kolon polipleri, çok sayıda osteom , cilt ve yumuşak dokuda mezenkimal tümör varlığı ile tanımlanmış

otozomal dominant kalıtım gösteren ve nadir görülen bir hastalıktır. Gardner sendromunun cilt bulguları epidermoid kist, desmoid tümör

ve diğer benign tümörleri içermektedir. Gardner sendromunun literatürde birçok farklı tümör ile ilişkisi ortaya konmuştur. Olgumuzda ise

mandibulada ameloblastoma mevcuttur. Ameloblostama lokal agresif özellik gösteren, odontojenik epitel dokusu kaynaklı benign bir

tümördür. Cinsiyet ve ırk ayrımı göstermez. %80 mandibulada ve %20 maksillada görülür. Ameloblastoma ile Gardner sendromu ilişkisi

tam olarak açıklanmamış olsa da nadir olarak ameloblastoma ile Gardner sendromunun birlikte bulunduğu vakalar mevcuttur. Olgumuz

ile nadir olarak beraber görülen Gardner sendromunu ile ameloblatoma olgusunu birbiri ile ilişkisini inceleyerek klinik ve radyolojik

olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Şekil 3: Hastanın CBCT görüntüleri



Olgu Sunumu

Sonuç
Ramus mandibula içersinde supernümere ektopik diş görülme olasılığı çok nadirdir. ( %2 )
Üç veya daha fazla supernümere diş görülme olasığı %1’den azdır. 
 Uygun radyografik yöntem ve cerrahi prosedürün uygulanması sonucunda tedavileri mümkündür.
 Konvansiyonel radyografi tanı aşamasında yeterli iken, tedavi planlaması aşamasında ileri görüntüleme tekniklerinden yararlanılır.
 PRP tekniği ile postoperatif dönem kısalmaktadır ve ağrı, ödem, enfeksiyon riski azalmaktadır.

Süpernümere dişler dental arkta normal sayıdaki dişlerden fazla olarak oluşan dişlerdir. Gömük süpernumere dişler sürmüş olanlarından

5 kat fazladır. 3. molar dişlerin distalinde yer alan süpernümere dişler distomolar olarak adlandırılır. Süpernümere dişlerin mandibulada görülmesi

nadirdir (%2) . Üç ve ya daha fazla süpernümere dişin görüldüğü olgular ise % 1’in altındadır. Sıklıkla dentigeröz kist ile birlikte görülürler . Bu

olgularda tanı, panoramik radyografiler ile konur. Fakat ektopik dişe cerrahi operasyon planlandığında konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT)

görüntülerinden yararlanılır. Dentigeröz kist içeren süpernumere dişlerin standart tedavisi, enükleasyon ve kistle ilişkili gömük dişin çekimidir. Bu

çalışmada nadir olarak hem maksillada hem mandibulada bulunan, ektopik olarak yerleşmiş bilateral dört süpernümere diştomolar dişi ve gömük 28

nolu dişi bulunan bir olgu klinik özellikleri, radyografik tanı yöntemleri ve tedavileri ile birlikte değerlendirilerek sunulmaktadır.

Herhangi bir sistemik hastalık hikayesi ya da bulgusu yok MEDİKAL ANAMNEZ :     

YAŞ-CİNSİYET: 39 Yaş, Erkek

YAKINMA: Bir aydır sağ alt çenesinde  baş ve boyuna yayılan ağrı

Önceden ekstrakte edilmiş 38 nolu diş dışında tüm dişler mevcut.

 25 nolu dişte amalgam restorasyon

 Periodontal sağlığı iyi  (cep derinliği 1-2 mm ve sondlamada kanama ya da mobilite yok) 

 47 numaralı dişten başlayarak kondil başına  uzanan sulkuler insizyon ve 47 nolu 

dişin mezyal bölgesine vertikal serbestleştirici insizyon yapılarak tam kalınlıklı flep 

kaldırıldı (Resim 4).

 48 nolu  diş 49 nolu ektopik yerleşimli gömük artı diş ve  dentigeröz kist total 

olarak çıkarıldı (Resim 5).

 Operasyon yerine iyileşmeyi indükte etmek için trombositten zengin plazma (PRP ) 

uygulandı (Resim 6).

 Bölge primer olarak kapatıldı. Yapılan histopatolojik  inceleme dentigeröz kist 

tanısını doğrular nitelikteydi (Resim 7).

 Hasta 19, 28, 29 ve 39 nolu  dişlerinden şikayeti olmadığından bu dişlerle ilgili 

operatif tedaviyi istemedi.

 PRP tekniği ile komplikasyonsuz iyileşme gerçekleşmiştir (Resim 8).
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Radyografik Bulgular

Resim 1. Operasyon öncesi alınan panoramik radyografi

Operasyon

Resim 2. Operasyon öncesi alınan dikey dilimleme

volümetrik tomografi görüntüsü

Resim 3. Operasyon öncesi alınan eğimli dilimleme 

volümetrik tomografi görüntüsü

İNTRAORAL MUAYENE:

* 39 ve 49 nolu dişler  ramus  mandibula içerisinde gömülü                 * 19, 28 ve 29 nolu dişler maksiller sinüs ile yakın komşuluk ilişkisinde  
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Resim 4:Operasyon bölgesi Resim 5: Cerrahi operasyon ile uzaklaştırılan                 
süpernümere ve gömük diş

Resim 7: Operasyon sonrası 
Resim 6: Operasyon bölgesine uygulanan PRP

Resim 8: Postoperatif 1. ay panoramik görüntüsü



MANDİBULER SOLİTER OSTEOMA
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Osteoma
 gerçek neoplazm
 gelişimsel anomali
 travma

etken

 trismus
 ilerleyici malokluzyon
 fasiyal asimetri
 Yutkunmada, konuşmada 

zorlukOLGU: 45 Yaş, Kadın

 estetik olmayan görüntü
 2,5 aydır asemptomatik

şişlik

 sistemik hastalık  Ø
 geçirilmiş travma öyküsü Ø

 sol vestibüler
sulkusta kabarıklık
 ağrısız 
 sert 
 hareketsiz 13 mm 

çaplı, nodüler kitle



Klinik bulgularYakınma Anamnez

Radyolojik bulgular

 Cerrahi işlem sırasında  masseter kasın liflerinin 
osteomanın dış yüzeyine tutunmasından  dolayı diseke
edilmiştir.

 Lezyonun klinik ve radyolojik özellikleri nedeniyle periferal
osteom tanısı  konuldu.

Kodak 9000 3d 
DVT Sistemi
Tüp potansiyeli: 
70 kvp
Total filtrasyon:> 
2,5mm Al
Işınlama süresi. 
32,4 sn
Voksel büyüklüğü. 
200 μm

Osteoma çap (mm)

Aksiyal 14,5* 9,3

Koronal 14,8* 9,3

Sagittal 15,4* 14,1

OPG cihazı (Soredex, Tuusula, 
Finland)     60 kvp 10 mA 17,6 sn

Kompakt\ spongioz kemik yapısında olabilen, 
yavaş büyüyen reaktif kemik lezyonlardır. 
Genellikle kraniyofasiyal bölgede, nadir olarak 
da çene kemiklerinde gelişmektedirler.

boyut ve lokalizasyonları 

Preoperatif görüntüsü

Cerrahi tedavi

Postoperatif
1. ay 
görüntüsü

etki



ANTERİOR STATİK KEMİK KİSTİ
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OLGU: 61 Yaş, Erkek
 Rutin dental muayene

Radyolojik bulgular

Kodak 9000 3d DVT Sistemi
Tüp potansiyeli: 70 kvp
Total filtrasyon:> 2,5mm Al
Işınlama süresi. 32,4 sn
Voksel büyüklüğü. 200 μm

Stafne
kisti

DVT çap (mm)

Aksiyal 11,2* 12,6
Koronal 11,6* 13,2
Sagittal 11,4* 12,1

OPG cihazı (Soredex, Tuusula, 
Finland)  60 kvp 10 mA 17,6 sn

 Statik Kemik Kavitesi (Stafne Kisti\ SKK) sıklıkla tükürük bezine ait dokular içeren 
gelişimsel bir anomalidir. Genellikle rutin radyografik inceleme sırasında panoramik 
radyografide kolaylıkla teşhis edilebilmektedir. Posterior kaviteler, panoramik 
radyografide mandibuler kanalın altında birinci molar diş ile angulus mandibula
arasında lokalize, iyi sınırlı yuvarlak veya ovoid yapıda uniloküler radyolüsensiler
olarak görülmektedir. 

 Anterior kavite (ASKK), nadir olup mandibular premolar bölgede bulunan, SKK’ nın
bir çeşit anatomik varyasyonudur. Sublingual tükrük bezlerinin ASKK’ ya neden 
olduğu düşünülmektedir. Bunun dışında lenfoid ve vasküler dokularında ASKK’ ya 
neden olabileceği düşünülmektedir. 

 Sağlıklı, klinik yakınması Ø
 Ekstraoral-intraoral bulgusu Ø
 Asemptomatik

BT değerlendirme

MRG değerlendirme

DVT değerlendirme

 Öncelikle dış merkezlerde  
çekilmiş BT, MRG görüntüleriyle  
3 yıllık takipe ulaşan kavitenin 
boyutlarının stabil olduğu tespit 
edildi.

 Klinik olarak 
asemptomatik 
lezyonun, tipik 
lokalizasyonu 
nedeniyle statik 
kemik kavitesi 
olduğu 
düşünüldü ve 
herhangi bir 
cerrahi işlem 
uygulanmadı. 

Panoramik  değerlendirme

Takip sonrasında elde edilen dış 
merkezli BT/ MRG görüntüleri
BT cihazı: 130 kvp, 100 mA 3 sn

 1 yıllık panoromik takipte boyutlarının 
değişmediği saptandı
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