OLGU SUNUMU

Genel Tıp Dergisi

Maksiller fibröz displazinin egzofitik varyantı; Fibröz displazi
protuberans
Hasan Erdoğan¹, Yahya Paksoy1, Mesut Sivri¹, Cengiz Erol², Emine Uysal¹, Mustafa Koplay¹
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

1
2

Fibröz displazi, normal kemik dokunun yerini fibröz doku içeren mineralize bir dokunun aldığı, gelişimsel, neoplastik olmayan bir
kemik hastalığıdır. Direkt radyografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme, fibröz displazi tanısında kullanılan
radyolojik görüntüleme yöntemleridir. Bu yazıda maksiller fibröz displazinin oldukça nadir görülen egzofitik varyantının klinik özellikleri, radyolojik görüntüleme bulguları ve ayırıcı tanısı sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Fibröz displazi, maksiller, egzofitik, BT, MRG

Exophytic variant of maxillary fibrous dysplasia; Fibrous dysplasia protuberans
Fibrous dysplasia is a non-neoplastic bone disease which a mineralized fibrous tissue replaces normal bone tissue. Direct radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging are used radiological imaging modalities in the diagnosis of fibrous
dysplasia. In this paper, the clinical characteristics, radiological imaging findings and differential diagnosis of a exophytic variant of
maxillary fibrous dysplasia which is rarely seen is presented.
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Giriş
Fibröz displazi (FD) yapısal olarak zayıf fibröz ve osseöz
dokunun, normal medüller kemiğin yerini aldığı benign
bir kemik hastalığıdır. İlk olarak 1938’de Lichtenstein tarafından tanımlanmıştır. Tüm benign kemik tümörlerinin
%7’sini oluşturur (1). Etyolojisi bilinmemektedir.
Bu yazıda, sağ maksiller sinüs anterior duvarından köken
alan ve egzofitik olarak cilt altına doğru ekspansiyon gösteren FD olgusuna ait radyolojik görüntüleme bulguları
sunulmuştur.

Olgu
Elli yaşında kadın hasta, 13 yıldır yüzünün sağ yarısında
olan şişlik şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Muayenesinde sağ maksiller bölgede yaklaşık 4x2 cm ebadında sert
fikse kitle lezyon saptandı. Deformite ve fasial asimetri haYazışma Adresi:
Hasan Erdoğan
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Aanabilim Dalı, Konya
E-posta: dr.hasanerdogan@gmail.com

Maksiller fibröz displazi - Erdoğan ve ark.
Ek-36

ricinde herhangi bir semptom veya bulgusu yoktu. Nörolojik muayene bulguları normaldi.
Maksillofasial bölgeye yönelik yapılan bilgisayarlı tomografide (BT), sağ maksiller sinüs anterior duvarından köken alan ve egzofitik olarak premaksiller alana doğru cilt
altına ekspansiyon gösteren 33x33x26 mm boyutlarında
çevresi ossifiye, benign natürde olduğu düşünülen kitle
lezyon izlendi. Kitlenin maksiler sinüse uzanımı saptanmadı. Kitle, nazolakrimal duktusla da yakın komşuluk
göstermekteydi (Resim 1).
Yüze yönelik yapılan manyetik rezonans görüntülemede
(MRG), sağda premaksiller bölgede maksiller sinüs anterior duvarında yerleşimli, infraorbital kanalda genişlemeye sebep olan ve infraorbital kanalla bağlantılı olduğu
izlenen kitle lezyon saptandı. Lezyon kemik yapıda ekspansiyon oluşturmaktaydı, ancak kemik yapılarda erezyon
saptanmadı. Lezyon intravenöz kontrastlı incelemede ise
heterojen kontrast tutulumu göstermekteydi (Resim 2).
Hastaya parsiyel maksillektomi ile kitle eksizyonu yapıldı. Dokuların patolojik incelemesi sonucu tanı FD olarak
geldi. Ek bir cerrahi tedavi uygulanmadı. Hasta klinik ve
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Resim 1: Aksiyal (a), koronal reformat (b) ve 3D reformat (c)
maksillofasial BT görüntülerde, sağ maksiler sinüs anterior duvarından kaynaklanan ve cilt altına doğru ekspanse olan, yumurta
kabuğu şeklinde ossifikasyon gösteren kitle lezyon izleniyor.

radyolojik olarak yaklaşık 2 yıldır stabil olarak takip edilmektedir.

Tartışma
FD’nin Ramsey ve ark. tarafından tarif edilen üç klinik tipi
vardır: monostotik FD, poliostotik FD, ve McCune-Albright sendromu (1). En sık görülen monostotik formda
(%70-80), genellikle kosta veya kraniofasiyal kemiklerden
sadece biri etkilenir. Poliostotik form tüm vakaların %20
-25’ini oluşturur ve sıklıkla ekstremitelerin uzun kemikleri, kostalar ve pelvisten ikisini veya daha fazlasını tutar.
Tipik olarak çocuklarda görülür ve ciddi kraniofasiyal
tutulum ve iskelet tutulumu yapabilir. McCune-Albright
sendromunda (%3) ise, poliostotik FD’nin yanında endokrin bozukluklar ve kutanöz hiperpigmentasyon gözlenir
(1,2). Hastalık sıklıkla adolesan ve genç erişkinlerde görülür. Genellikle kemik büyümesi ağrısız bir şişlik halinde
olur. Lezyon genişleyerek büyürken, nazal obstrüksiyona,
baş ağrısına, diş problemlerine, paranazal sinüslerde, orbita veya internal akustik kanalda fonksiyonel bozukluklara
yol açabilir (2).
Kraniofasiyal bölge, monostotik FD’li hastaların %1025’inde ve poliostotik FD’li hastaların ise %40-60’ında
etkilenir (3). Buna rağmen kraniofasiyal FD’li hastaların
çoğu monostotiktir (2,3). Kraniofasiyal bölgedeki en sık
tuttuğu yer pek çok araştırmada farklılık göstermektedir
(3,4,5,6). Kraniofasiyal FD’nin insidansı da kesin olarak
bilinmemektedir. Literatürde sporadik vaka takdimleri ve
daha az olarak büyük hasta serileri bulunmaktadır (7,8).
BT görüntüleme çalışmaları da çok az sayıdadır (9). ÇoGenel Tıp Derg 2014;24(Ek 2):36-38

Resim 2: Aksiyal T1 ağırlıklı (a), aksiyal T2 ağırlıklı (b) ve sagital
T2 (c) ağırlıklı MRG görüntülerde, sağ maksiler sinüs anterior duvarından kaynaklanan ekspansil kitle lezyon izleniyor. Kontrastlı
madde enjeksiyonu sonrası alınan aksiyal T1 ağırlıklı görüntüde
(d) ise lezyonda minimal heterojen kontrast tutulumu izlenmektedir.

ğunluğu asemptomatik olduğundan ve genellikle başka
sebeplerle istenmiş radyolojik incelemelerde tespit edildiğinden, insidansının daha yüksek olması olasıdır (1).
Radyolojik bulgular karakteristiktir fakat patognomonik
değildir; bu yüzden kesin tanı için biyopsi ile histopatolojik değerlendirme gerekir (2).
Radyolojik olarak FD’nin ayırıcı tanısı; ossifiye fibroma,
Paget hastalığı, anevrizmal kemik kistleri, dev hücreli tümör, dev hücreli reperatif granülom, nörinom ve hiperparatiroidizmde görülen Brown tümörü ile yapılmalıdır (9).
Fibro-osseöz lezyonların histopatolojik ayırıcı tanısı ise,
FD, ossifiye fibroma ve iyi diferansiye osteosarkom arasında yapılmalıdır.
Görüntüleme yöntemi olarak, direkt grafi, BT, MRG,
Single-photon emission computed tomography (SPECT)
ve Gallium-67 uptake sintigrafisi kullanılan modalitelerdir (10-14). FD’yi göstermede BT en iyi yöntemdir. Direk
grafide buzlu cam görünümünde yamasal lezyon olarak
izlenir. BT görünümleri Tokano ve ark.’nın rapor ettikleri gibi; lameller tarzda (soğan zarı) olabileceği gibi zaman
içinde yumurta kabuğu görünümüne de değişebilir (11).
Bizim olgumuzda ise maksilla anterior duvarından köken
alan ve egzofitik olarak premaksiller alana doğru ekspanse
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olan (egzofitik uzanan) çevresi ossifiye (yumurta kabuğu
görünümü) kitle lezyon olarak izlendi.
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