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13 
 

 

ODONTOGEN TÜMÖRLER 
  

 
 

Dişlerin oluşum ve gelişim evrelerini içeren sürece “odontogenezis” adı verilir. Odontogenezis 

farklı evrelerde oluşan karmaşık bir süreçtir. Odontogen tümörlerin nitelikleri ile odontogenezis 
arasında büyük benzerlikler vardır. İntrauterin dönemin 6. haftasında başlayan odontogenezis, 

20. yaşa dek sürer. Odontogenezis olgusunun başlamasıyla birlikte epitel ve mezenkim arasında 

karmaşık bir etkileşim mekanizması süreci tetiklenir. Embriyonal dönemde başlayan bu süreçte 
ortaya çıkan çeşitli hücre tipleri, birbirlerini etkileyerek geçtikleri aşamaların sonunda dişleri 

oluşturan sert dokuları üretirler. İşlevleri son bulan hücre grupları apoptozisle ortadan kalkar.  
 

ODONTOGENEZİS BİYOLOJİSİ 
 

İnsan organizması epitelyal ve mezenkimal dokulardan oluşur. Epitelyal ve mezenkimal dokular 

arasındaki etkileşimler, embriyolojik dönemde başlar ve gelişim süresince etkin olur. Başlangıç-

ta ilkel nitelik taşıyan mandibular ark (1.brankiyal ark) kökenli epitelyal ve nöral krista kökenli 
mezenkimal hücreler arasında başlayan etkileşim, genetik şifrelerin açılımı ile belirli yönlerde 

değişimlere neden olur (morfodiferensiyasyon). Morfodiferensiyasyon aşamasını organa-özgü 

hücre diferansiyasyonları izler (organogenezis).  
Odontogenezisin evrelerini sıralamak gerekirse; 

1. Dental lamina evresi 

2. Diş tomurcuğu evresi (bud stage) 

3. Mine organı evresi (cap stage ve bell stage) 
4. Kök oluşumu evresi 

5. Dişerin sürmesi evresi 
 

1. Dental lamina evresi: ağız epiteli ektodermden kökenlidir. Gebeliğin 6. haftasında ağız 

epitelinin bazal hücrelerindeki tomurcuklanmalar altındaki ektomezenkimal doku içerisine 

doğru iki sıra hücreden oluşan bir uzantı meydana getirir; buna dental lamina adı verilir 

(Şekil 13.1). Dental laminanın programlanmış alanlarında başlayan epitel hücresi proliferas-
yonları ilk 20 taslakta 2’şer adet  “diş tomurcuğu” oluşturur. Her dental laminadaki 2 diş 

taslağından biri süt dişine, ötekisi ise sürekli dişe aittir. Geri kalan 12 dental laminada 

sürekli dişlerin gelişeceği tek taslak vardır. Her bir diş taslağı, kendisine özgü genetik 
programı izleyerek alveol kreti içerisindeki gelişimlerini tamamlar ve sürer. 
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Şekil 13.1. Dental lamina. Çizim ve Mikrofoto: Ölü fetüsten alınan alveol kreti. Odontogenezis süreci 

alveol kretlerini örten çok katlı yassı epitelin bazal tabaka hücrelerindeki proliferasyonlarla () başlar. 
 

2. Diş tomurcuğu evresi (bud stage): dental laminanın uç kesimindeki aktivasyon ile tomurcuk 

evresi (diş tomurcuğu; bud stage) başlar. Kısa süren bu evrenin sonunda diş tomurcuğunun 
distal ucunda bir çöküntü meydana gelir, mezenkimal hücrelerde aktivasyon izlenir, mine 

organı oluşmaya başlar. 
 

3. Mine organı evresi (cap stage ve bell stage): diş tomurcuğunun distal ucunda meydana gelen 

çöküntü önceleri şapka (kep) izlenimi verir (cap stage). Kep biçimindeki diş taslağı çok kısa 
bir süre içinde gelişir ve çan biçimini alır (çan organı; bell stage); bu oluşuma Mine organı 

(enamel organ) adı da verilir. Mine organının belirmesiyle birlikte dental laminayı oluşturan 

epitel hücreleri dağılır (apoptozis), mine organı ile ağız epiteli arasındaki köprü ortadan 

kalkar (dental laminayı oluşturan epitel hücrelerinin kalıntılarına yaşam boyu rastlanabilir; 
bunlara Serres epitel artıkları adı verilir).  

Mine organını oluşturan hücre grupları arasında belirgin farklılıklar ortaya çıkar. Çan 

biçimindeki oluşumun dıştaki konveks yüzeyini oluşturan hücre grubuna dış mine epiteli, 
içbükey yüzeyi oluşturan hücrelere ise iç mine epiteli adı verilir (Şekil 13.2).  

İntrauterin dönemin yaklaşık 8. haftasında, iç mine epitelini oluşturan hücreler yüksek 

silindirik bir görünüm kazanarak mineyi üretecek olan hücrelere (ameloblastlar) diferansiye 
olur. Çevresi dış ve iç mine epiteliyle kuşatılmış olan çan organının iç kesimlerini mine 

pulpası (stellate reticulum) adı verilen, glikoaminoglikanlardan zengin gevşek bir doku 

doldurur.  

İç mine epiteli ile mine pulpası arasında genellikle 2 sıra kübik hücreden oluşan bir bölme 
vardır; bu bölmeye stratum intermedium adı verilir. Farklı işlevleri ve morfolojik özellikleri 

olan epitel hücrelerinden oluşan mine (çan) organının çevresi bazal membran niteliğinde bir 

kapsülle kuşatılmıştır. 
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Şekil 13.2. Mine (çan) organı 
 

Diş tomurcuğu evresinde başlayan ektomezenkimal hücre aktivasyonu ve proliferasyonu, iç 

mine epitelinin belirmesiyle ve indüksiyonuyla birlikte bazı değişimler gösterir; mezenkimal 

hücre yoğunlaşması daha da artar, odontogen mezenkim adı verilen dokuya diferansiyasyon 
görülür. İç mine epiteliyle yüz yüze bakan ve bazal membrana yapışık olan odontogen 

mezenkim hücreleri preodontoblastik hücrelere diferansiye olur. Preodontoblastik hücreler 

geliştikçe iç mine epitelindeki değişiklikler başlar (iç mine epitelini oluşturan hücre dizisi 

preameloblastik hücrelere dönüşür); sitoplazma yüksek silindirik bir görünüm alır, çekirdekler 
stratum intermedium yönüne doğru çekilir. Preameloblastik ve preodontoblastik hücreler 

arasında bazal membran niteliğinde bir sınır vardır (Şekil 13.3). Preameloblastik hücreler 

hemen karşılarındaki preodontoblastik hücrelere indüksiyon yaparak yeni bir 
morfodiferansiyasyon olgusunu tetikler ve aralarındaki bazal membran boyunca tek sıra 

halinde dizilen odontoblastların oluşmasını sağlar. Odontoblastlara diferansiye olan hücreler 

büyük oranda tip 1 kollagenden oluşan predentin/dentinoid matriksinin üretimine başlar 
(dentin matriksi üretimi başlaması için herhangi bir indüksiyona gerek yoktur). 

Predentin/dentinoid üretimiyle birlikte, odontoblastlar ile preameloblastlar arasındaki bazal 

membranda çözülmeler görülür. Predentin/dentinoid madde, preameloblastları uyararak mine 

Dental lamina 

Sürekli diş taslağı 

. 

Dış mine epiteli 
. 

İç mine epiteli (ameloblastlar) 

. 

Mine pulpası (stellate reticulum) 

. 

Odontogen mezenkim 
. 
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matriksi üreten olgun ameloblastlara dönüşmelerini tetikler (bu aşamada predentin/dentinoid, 
ameloblastlar ile odontoblastlar arasında yer alır) (Şekil 13.3). 
 

 

   
 

                        
Şekil 13.3. Dentin ve Mine üretimi. 

Üst sıra (Mikrofotolar). Sol: preodontoblastik hücreler ( ) ve preameloblastik hücreler ( ) ile bunları 

birbirinden ayıran bazal membran ().  Sağ: predentin (beyaz ok) üretimi başlamış ve preameloblastik 

hücrelere indüksiyon yaparak ameloblastlara (siyah ok) dönüşmelerine neden olmuştur, ancak mine 
matriksi üretimi henüz başlamamıştır. Dentin üretimi için indüksiyona gerek yoktur. Oysa mine 

matriksinin oluşması için dentinin ameloblastlar üzerine indüksiyonu gerekir. 

Alt sıra (Çizimler). Sol: predentin üretimi başlamış ve preameloblastik hücrelere indüksiyon yaparak 

ameloblastlara dönüşmelerine neden olmuştur, ancak mine matriksi üretimi henüz başlamamıştır.  

Sağ: Dentin ve mine üretiminin tamamlanmış olduğu evrede saptanan elemanlar. 
 

Predentin/dentinoid ile ameloblastlar arasında mine matriksi oluşur. Predentin/dentinoid 
maddenin kalsifikasyonuyla dentin, mine matriksinin kalsifikasyonuyla mine ortaya çıkar. Mine 

üretiminin ve kalsifikasyonunun tamamlanmasıyla birlikte ameloblastların bir bölümü ortadan 

kalkar (apoptozis). Kalan ameloblastik hücreler ile dış mine epitelinin hücreleri, sürmekte olan 

dişin kuronunu kuşatan koruyucu bir kılıf oluştururlar. Mine ve dentin üretimi programlanmış 
sınırlar içersinde tamamlandıktan sonra, kök oluşumu için gerekli olan osteoblastik ve 

fibroblastik eylemler tetiklenir; iç ve dış mine epitelinin oluşturduğu Hertwig kök kını, 

sementoblastik hücreler, alveol kemiği ve periodonsiyum gelişmeye başlar. Hertwig kök kını 
boyunca dentin ve dentini kuşatan sement ile sementi kuşatan periodonsiyum ve alveol kemiği 

üretimi olur; bu eylem dişin sürmesi tamamlanana ve kök ucu kapanana dek sürer (4. ve 5. evre). 

Stratum intermedium 

Ameloblast dizisi 

Dentin 

Odontoblast dizisi 

Mine 
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İşlevini tamamlayan dental lamina ile Hertwig kök kınının dağılması ve epitel hücrelerinin 
ortadan kalkması aşamasında, bazı hücre gruplarının kontrol mekanizması dışında kaldıkları 

görülür. Alveol kreti ile periost arasındaki dental lamina kalıntılarına “Serres epitel artıkları”, 

periodonsiyumdaki Hertwig kök kını kalıntılarına ise “Malassez epitel artıkları” adı verilir.  
Serres epitel artıkları ve Malassez epitel artıkları, odontogen tümörlerin ve odontogen kistlerin 

patogenezinde önemli rol oynarlar. 

Odontogenezis sürecinin tüm aşamalarında etkin olan epitel ve mezenkim etkileşimlerinde 

(indüksiyon) solubl büyüme faktörleri, bunlara duyarlı olan reseptörler, transkripsiyon faktörleri, 
ekstrasellüler matriks ve adezyon moleküllerinin önemli görevleri vardır. Son yıllardaki 

çalışmalar aşağıda sıralana protein yapısındaki uyarıcı moleküllerin ve yapısal gelişim 

(homeobox) genlerinin üzerine yoğunlaşmaktadır. 
   

Tablo 13.1. Protein yapısındaki uyarıcı moleküller ve yapısal gelişim (homeobox) genleri görevleri 

 

Protein yapısındaki uyarıcı moleküller ve 

Yapısal gelişim (homeobox) genleri   

 

 

Görev 

Transforming Büyüme Faktörleri (Transforming Growth 
Factors; FGF)  

- BMP (bone morphogenic protein;  
odontogeneziste BMP 2, 4, 7) 
-Activin 
-NGF (sinir büyüme faktörü) 

-IGF (insüline benzer büyüme faktörü) 

 
 
Epitelden mezenkime yönelik indüksiyonlar 
(odontogen mezenkim ve odontoblast oluşumu); 
ameloblastik hücrelerin diferansiyasyonu 

Fibroblast büyüme faktörü (Fibroblast growth factor; Fgf)  
Fgf1-Fgf10 

Tüm odontogenezis evrelerindeki indüksiyonların 
organizasyonu 

TNF (tümör nekrozu faktörleri; Eda, Edar, Edaradd) 
 

Diş tüberküllerinin düzenlenmesi 

 Shh (Sonic hedgehog) Dental lamina ve iç mine epiteli oluşumu; ameloblastik 

hücre diferansiyasyonunun düzenlenmesi 

Msx  
Msx 1 (odontogen mezenkim) 
Msx 2 (mine organı) 
 

Nöral krista ve 1.Brankiyal ark kökenli hücrelerin 
göçü 

Dlx Nöral krista ve 1.Brankiyal ark kökenli hücrelerin 
göçü 

Barx-1 (yalnızca azıdişlerinin gelişeceği odontogen 
mezenkimde) 

Azıdişlerinin biçimini belirlemek 

Pax Odontogen mezenkim transkripsiyonu 

Wnt Dişlerin yerini belirlemek 

IL-7 (interlökin 7) Ameloblast dizisinin polarizasyonu 

Runx2 (Cbfa1) Odontogen mezenkimin gelişimi ile osteoblastik hücre 
diferansiyasyonunun ve kemik üretiminin 
düzenlenmesi 
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EPİTEL Dental lamina                                                                      

 

                                                            MEZENKİM 

 
            

                            Odontogen mezenkim     

                          
İç mine epiteli                                                       Preodontoblastik hücreler 

(Preameloblastik  hücreler) 

 

 
 

 
   Odontoblast               Dentin 

 

 

 

   
 

Şekil 13.4. Odontogenezis olgusunda indüksiyon mekanizmaları. Odontogenesis olgusunda yüksek 

düzeyli bir etkileşim (indüksiyon) mekanizması çalışır. Etkileşim süreci Dental lamina aşamasında başlar; 

dental laminanın en aktif evresinde iç mine epitelinin bir bölümü preameloblastik hücrelere, mezenkimal 

doku ise odontogen mezenkime ve preodontoblastlara değişir. Preameloblastik hücreler, tam karşılarındaki 

preodontoblastik hücre dizisini bir kez daha etkileyerek odontoblastların oluşmasını sağlar. Odontoblastlar 
doğrudan dentin üretir (dentin üretimi için indüksiyona gerek yoktur). Bu kez dentin, preameloblastlar 

üzerindeki etkisiyle ameloblastik hücrelerin oluşmasına ve mine üretiminin başlamasına yol açar.    

 

 

 

Mine 

 

Ameloblast  
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Odontogen Tümörlerin Histogenezi  
 

Odontogen tümörlerin histogenezinde temel kaynak epiteldir. Odontogen tümörlerin kaynağı 

olan epitel dokusu ya odontogen epiteldir ya da dişeti epitelidir. Odontogenezis epitelle başlar; 

odontogen tümörlerin de başlangıcında epitel vardır; odontogen epitel olmaksızın, odontogen 
tümör oluşamaz. 

Odontogen epitel: Serres epitel artıkları ve Malassez epitel kalıntıları odontogen tümörlerin en 

önemli kaynağıdır. Bazı odontogen tümörler ise daha önceden oluşmuş bir odontogen kistin 

epitelinden çıkabilir. 
Dişeti epiteli: Dişeti epiteli odontogen epitele dönüşebilme gücünü yaşam boyunca sürdürür. 

Yaşamın herhangi bir döneminde, dişeti epitelinden odontogen bir tümör başlayabilir.  
 

Odontogen epitel, odontogenezis evrelerinde yaptığı indüksiyon işlevini tümörlerinde 

yapmayabilir; mezenkim indüksiyonu olmayan odontogen tümörlerde yalnızca epitel hücrelerin-
den oluşan tümörler gelişir. Odontogen epitelden kökenli tümör hücreleri mezenkime indüksiyon 

yaparsa, şu olasılıklar vardır:  

a) odontogen epitel ve odontogen mezenkim birlikte gelişir,  
b) odontogen epitel indüksiyonu yaptıktan sonra odontogen mezenkim oluşur ve tek başına 

gelişir, odontogen epitel geri planda kalır. 
 

Tablo 13.2. Odontogenezisin çeşitli dönemlerindeki odontogen elemanlara göre Odontogen tümörler 
(Tahsinoğlu, 1975) 

 

 

Dönem 
 

  

Dokular 

    

Tümör 

I. dönem  Epitel      Ameloblastoma 

II. dönem  Epitel  Mezenkim     Ameloblastik fibroma 

III. dönem  Epitel  Mezenkim  Dentin    Ameloblastik dentino-fibroma 

IV. dönem  Epitel  Mezenkim  Dentin  Mine   Ameloblastik odonto-fibroma 
Odontoma 

V. dönem   Mezenkim  Dentin  Mine  Sement  Odontogen fibroma, Dentinoma (?), 
Enameloma (?), Sementoma 

 

Kurallar:  

1. Odontogen epitel olmaksızın odontogen mezenkim oluşamaz.  
2. Odontogen mezenkimden odontoblast diferansiyasyonu için epitel indüksiyonu gereklidir. 

3. Odontoblastların dentin üretmesi için indüksiyon gereği yoktur, dentin üretimi kendiliğinden 

başlar.   
4. Dentin olmaksızın ameloblastlar mine üretemez.  

5. Sement üretilmesi için indüksiyona gerek yoktur.                                                                         
 

Organizmanın herhangi bir yerindeki herhangi bir tümörde olduğu gibi, odontogen tümörler de 

kökenini aldıkları hücreleri ve dokuları taklit ederler. Odontogen tümörlerin epitelyal ögelerini 

oluşturan hücreler ameloblastları, mezenkimal komponentleri içeren odontogen tümörlerdeki 

hücreler ise odontogen mezenkimi anımsatır. 
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ODONTOGEN TÜMÖRLERİN SINIFLANDIRILMASI 

 

Diş için özgün sayılan hücreleri (ameloblast, odontoblast, sementoblast) ve onların ürünlerini 

(dentin, mine, sement) içeren neoplazmlara Odontogen tümör denir. 

Odontogen tümörler farklı araştırmacılar tarafından değişik biçimlerde sınıflandırılır; 

geneline bakıldığında bu sınıflandırmalar arasında çok büyük bir fark görülmez. Odontogen 
tümörlerin sınıflandırılmasında en farklı olanı Tahsinoğlu tarafından önerilen ve indüksiyon 

ilkelerinin ön planda tutan sınıflandırmadır.  

Tahsinoğlu, indüksiyon ilkelerinin odontogen tümörlerde de geçerli olduğunu savunarak 
önerdiği sınıflandırmasında, 2 ana grup vardır:   

1. İndüksiyonsuz odontogen tümörler,  2. İndüksiyonlu odontogen tümörler.  
 

Tahsinoğlu Sınıflandırması  (parantez içinde verilenler malign tümörlerdir) 
 

1. İndüksiyonsuz tümörler  
1.1. Epitelyal tümörler  
1.1.1. Dentelioblastoma  
1.1.2. Ameloblastoma (Malign ameloblastoma) 
1.1.3. Adenomatoid odontogen tümör   
1.1.4. Pindborg tümörü  
1.1.5. Gölge hücreli odontogen tümör  
1.1.6. Skuamöz odontogen tümör  

1.1.7. Ektopik: Kraniofaringioma  
 

1.2. Kollizyon tümörleri  
1.2.1. Ameloblastik nörinoma  
1.2.2. Ameloblastik angioma  
1.2.3. Ameloblastik granüllü hücreli myoblastoma  
 

2. İndüksiyonlu tümörler 

2.1. Hamartomatöz kompozisyon tümörleri  
2.1.1. Compound odontoma 
2.1.2. Complex odontoma 

2.2. Gerçek kompozisyon tümörleri  
2.2.1. Dentelioblastik fibroma (Dentelioblastik sarkoma) ve Ameloblastik fibroma (Ameloblastik sarkoma ve 
Odontogen karsino-sarkoma)  
2.2.2. Ameloblastik dentino-fibroma (Ameloblastik dentino-sarkoma)  
2.2.3. Ameloblastik odonto-fibroma (Ameloblastik odonto-sarkoma)  

2.2.4. Odontogen karsino-sarkom  
 

3. Odontogen fibroma/miksoma (Odontogen fibrosarkoma)  
 

4. Sement tümörleri 
4.1. Periapikal semental displazi  
4.2. Benign sementoblastoma (Sementoblastik sarkoma)  

4.3. Sementleşen fibroma  
4.4. Dev sementoma  
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Tahsinoğlu sınıflandırılmasının odontogenezis ilkelerini izlemesi, odontogen tümörlerin 
anlaşılmasını ve öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Ancak, uluslararası Oral Patoloji platformun-

da WHO sınıflandırmasının kullanılması yeğlenir. Aslında, dikkatlice değerlendirildiğinde WHO 

sınıflandırmasının da odontogenezis ilkelerini izlediği, fakat tümör gruplarının adlandırılmasında 
deskriptif yöntemi seçtiği görülür. Tahsinoğlu sınıflandırmasının düzenlendiği yıllardan (1975) 

sonra tanımlanan odontogen tümörlerin indüksiyon ilkelerine göre uygun ana başlıkların altına 

alınabilmesi oldukça kolaydır. WHO’nun sınıflandırmasındaki bazı zorlamalara ve yüzeyselliğe 

karşın, konuyla ilgili bilgileri uluslararası eğilimlere kısmen uyarak aktaracağız. 
 

WHO Sınıflandırması 
 

Benign odontogen tümörler 
Saf odontogen epitelyal tümörler (odontogen mezenkim içermeyenler) 

- ameloblastoma  
- skuamöz odontogen tümör 
- kireçlenen epitelyal odontogen tümör 

Odontogen epitel ve odontogen mezenkim içeren odontogen tümörler 
- ameloblastik fibroma 
- ameloblastik fibro-odontoma 
- odontoameloblastoma 
- adenomatoid odontogen tümör 

- kireçlenen odontogen kist/odontogen gölge hücreli tümör 
- odontoma 

Odontogen mezenkim üstünlüğü olan tümörler 
- odontogen fibroma 
- odontogen miksoma/miksofibroma 
- benign sementoblastoma 

 

Malign odontogen tümörler 

Odontogen karsinomlar 
- malign ameloblastoma 
- primer intraosseöz (santral) karsinom 
- berrak hücreli odontogen karsinom 

- odontogen epitel içeren tümörlerde karsinomatöz değişim gösterenler 
- odontogen kist kökenli karsinomlar 

Odontogen sarkomlar 
- ameloblastik fibrosarkom 
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BENİGN ODONTOGEN TÜMÖRLER 
 

Odontogen epitelyal tümörler (odontogen mezenkim içermeyenler) 
 

AMELOBLASTOMA (adamantinoma) 
 

Odontogen tümörlerin en sık görülenidir; tüm ağız tümörlerinin %1’i, odontogen tümörlerin 

yaklaşık %50’si ameloblastomadır. Afrika ve Kore halklarında daha fazladır.  

Ameloblastomalar, çenelerde litik lezyon yapan öteki lezyonlara benzer radyolojik nitelikleri 
içerir. Genellikle multilokülerdir, bazı olgular uniloküler yapı gösterir. Gömük diş bulunabilir. 

Üstçene tümörlerinin radyolojik incelemesinde, bazı ameloblastomaların kafa tabanına dek 

ulaşabildiği görülmüştür. Genellikle ekspansif büyüdükleri halde, kemik korteksini ileri 

derecede inceltebilirler. Bazı ameloblastomalar ve ameloblastik karsinomlar parathormon gibi 
etki gösteren peptidler salgılayarak hiperkalsemiye neden olabilmektedir. 

Ameloblastomaların kendi içindeki sınıflandırmalarında, en küçük farklılıklar bile ayrı bir 

ameloblastoma alt-türü olarak nitelendirilmeye çalışılmış ve bu davranış konuyu giderek daha 
karmaşık bir konuma getirmiştir. Ameloblastomalar, klinik nitelikleri ile radyoloji ve patoloji 

bulgularına göre 3 tipe ayrılırlar; 

(1) Santral ameloblastoma, 
(2) Periferik ameloblastoma, 

(3) Ameloblastik karsinom. 
 

Santral ameloblastoma  
Çene kemiklerinde oluşan ameloblastomalardır. Sıklıkla 20-45 yaşlarında görülür; yaş 
ortalaması 35’tir. Cinsiyet ayrımı yoktur, bazı istatistiklerde erkeklerde biraz daha fazla 

olabildiği gösterilmiştir.  

Olguların 4/5’i altçenede ve 3/4’ü çenelerin arka bölümündedir. Yavaş ve ekspansif 
büyümesine karşın çoğunda yerel invazyon vardır. Kitlenin bulunduğu alandaki dişlerde yer 

değiştirmeler ve oklüzyon bozuklukları tümöre özgü erken bulgulardır. Başlıca klinik bulgu, 

ortalama 1 yılı aşkın bir süredir büyüyen şişliktir. Yüz asimetrisi belirgindir. Çok büyük 
tümörler kilogramı geçebilen kitleler yapar, patolojik fraktür gelişebilir. Ağıziçi incelemede, 

ilgili tarafın alveol kretini genişleten (ekspansif) bir oluşum görülür. Tümörün kemik korteksini 

aşarak ağız boşluğuna ulaştığı olgularda ülserleşmeler saptanır, böyle olgularda dişler dökülmüş 

olabilir. Üstçene tümörleri nazofarinks, maksilla sinüsleri, orbita ve kafa tabanı yönünde 
gelişebilir. Bazı yazarlar bu tür bir davranış gösteren tümörleri  “sinonazal ameloblastoma” 

olarak adlandırır. 

Kistik tümör olgusuna tümör patolojisi açısından bakıldığında 2 olasılıkla karşılaşılır;  
(1) önceden bir kist vardır ve bu kisti döşeyen epitelden bir tümör çıkar,  

(2) önce solid bir tümör vardır, tümördeki dejenerasyonlar sonucunda kistik boşluklar oluşur. 
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Ameloblastomalar için de aynı kural geçerlidir; odontogen kist epitelinden kökenli olabilir ya da 
solid bir ameloblastomadaki dejenerasyonların sonucunda kistik yapı ortaya çıkar.  

Klinik nitelikleri, radyoloji ve patoloji bulgularına göre 2 tip santral ameloblastik tümör 

vardır; (a)Uniloküler ameloblastoma; (b) Multiloküler ameloblastoma. 
 

Uniloküler ameloblastoma:  tüm ameloblastomaların yaklaşık %5’ini oluşturan uniloküler kistik 
ameloblastomalar, genellikle dentigeröz kist ya da keratokist gibi bir odontogen kistin döşeyici 

epitelinden kökenli tümörlerdir. Dentigeröz kistler ve keratokistler gibi, uniloküler kistik 

ameloblastomalar da dentisyon döneminde görece sıktır; hastaların çoğu 10-24 yaşlar arasındadır 
(yaş ortalaması 18). Uniloküler kistlerin radyolojik tanısı genellikle dentigeröz kist olarak konur; 

gömük bir dişin çevresinde sınırları sklerotik uniloküler kistik bir boşluk vardır.  

Gömük dişin kuronunu çevreleyen kistik oluşumun makroskopik incelemesinde, çeperde yer yer 

kalınlaşmalar görülür. İçyüzü döşeyen epitelde lümene doğru tümsekler oluşturan ekzofitik tümör 
tomurcuklanmaları olabilir. Bazı kistlerdeki tomurcuklanmalar endofitiktir; çepere doğru gelişirler 

ve ancak mikroskopik incelemelerde görülebilirler. Kalın çeperli dentigeröz kist olgularında, 

çeperi kalınlaştıran nedenin tümör infiltrasyonu olduğu belirlenir 
Tedavisinde küretaj ya da enükleasyon gibi cerrahi yöntemler uygulanır,  %25’lere varabilen 

yinelemeler (residiv) olabilmektedir. Yineleme saptanan olgularda daha radikal cerrahi yöntemler 

zorunlu olabilir. Radyoterapi yararsızdır. 

Multiloküler ameloblastoma: yerel agresif niteliklerin en fazla görüldüğü ameloblastoma türüdür. 
Multiloküler ameloblastomalar genellikle solid ve infiltratif tümörlerdir. Böyle bir tümördeki 

dejenerasyonlar, kistik boşlukların oluşmasıyla sonlanır; kistik alanlar içeren solid 

ameloblastomalara  “multikistik ameloblastoma” adı da verilmektedir.  
Multiloküler ameloblastomalarda yaş ortalaması 40’tır; bu tip ameloblastomalar dentisyon 

dönemindeki çocuklarda ender görülür. Olguların çok büyük bir bölümü altçene 3.azı bölgesinde 

yerleşir. Radyolojik olarak multiloküler yapı izlenen çene lezyonlarının ayırıcı tanısında öncelikle 
düşünülmesi gereken birkaç lezyondan biri de ameloblastomadır. Klasik ameloblastoma 

radyolojisinde ekspansif, sınırları sklerotik, multiloküler yapıda litik bir lezyon vardır. Geniş 

alanlarda saptanan kemik korteksi yıkımı tümörün agresif davranışının önemli bulgularındandır. 

Litik lezyonlar içerisinde, tümöre “iri gözeli” yapıyı kazandıran kemik trabekülasyonları izlenir; 
mine ve dentin üretimi yoktur. 

Rezeksiyon ve eksizyon piyeslerinin kesitlerinde, radyolojik bulgulara uyan bir görünüm vardır; 

belirgin kapsülü bulunmayan, sınırları yer yer silik, kirli beyaz renkli ve orta katılıkta destrüktif 
bir solid tümör saptanır. Tümörün ekspansiyonu lingual tarafta daha belirgindir. Bazı olgularda, 

alveol kreti yönünde gelişerek kemik dokusunu ortadan kaldırdığı ve ağız boşluğuna taşan bir 

kitle yaptığı izlenir. Solid tümör infiltrasyonu içerisinde multikistik yapılar saptanabilir, kistik 
boşlukların lümenlerinde sarı-saydam bir sıvı bulunur.  

Multiloküler ameloblastomaların tedavisinde en uygun yöntem eksizyon ya da blok 

rezeksiyondur. Çok küçük tümörler küretaj ya da enükleasyon+küretajla iyileşebilmektedir, ancak 

residiv riski fazladır (%50-90). Çok büyük tümörlerde yarım-çene rezeksiyonları zorunlu olabilir. 
Tümör ışınlara duyarsızdır. Bu tür ameloblastomaların agresif davranışı, immunhistokimyasal 

araştırmalarda belirlenen yüksek PCNA (proliferating cell nuclear antigen) ve Ki67 düzeyi ile 

açıklanmaya çalışılmaktadır.  
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Şekil 13.5. Ameloblastoma. Röntgen: (Üst) Uniloküler tümör; (Alt) Multiloküler tümör. 

 

Periferik ameloblastoma 
Dişetinde yerleşen, kemik lezyonu içermeyen ameloblastoma olgularıdır. Odontogen gingival 

epitelyal hamartoma olarak tanımlayan araştırmacılar vardır. Dişeti epitelinden ya da Serres 
epitel artıklarından kökenli olan yumuşak doku tümörlerine "Periferik ameloblastoma" adı 

verilir. Klinik incelemelerde fokal dişeti hiperplazisi izlenimi uyandırırlar. Klinik davranışları 

açısından oldukça uysal tümörlerdir; cerrahi girişimden sonra residiv yapmazlar. 

 



 

225 

 
 

Şekil 13.6. Periferik ameloblastoma. Mikrofoto: Dişeti epitelinden (O) başlayan ve derin dokulara doğru 

gelişen ameloblastik hücre kümeleri (). 
 

Ameloblastomaların mikroskopik özellikleri 
 

Tümörün santral ya da periferik oluşu ameloblastomaların mikroskopik niteliklerini etkilemez; 

mikroskopik yapıları ortaktır. Yalnızca epitel kökenli elemanlar vardır, mine ve dentin üretimi 

görülmez.  

Tümör, 2 temel elemandan oluşur;  
• tümör adacıklarının periferik kesimlerinde tek sıra halinde bulunan ameloblastik epitel 

hücreleri (mine organındaki iç mine epiteli ya da ameloblastların karşılığı),  

• tümör adacıkların ortasında bulunan gevşek bir ortamda serpilmiş yıldız biçiminde 
hücreler (mine organındaki Stellate reticulum karşılığı).  

Bu 2 temel elemanın gösterdiği değişik organizasyonlar, farklı mikroskopik tiplerin ortaya 

çıkmasına yol açar. 
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Şekil 13.7. Ameloblastomaların histolojik tipleri. 

 
1. Foliküler tip: mikroskopik tipler arasında 

en sık görülenidir. Birbirinden izole tümör 

adacıkları görülür. Tümör adacıklarının 

çevresinde bir sıra ameloblastik epitel hücresi, 

ortasında ise yıldızsı hücrelerden oluşan 

gevşek bir yapı vardır. Değişik büyüklükte 

olan adacıklar birbirleriyle bağlantı 

kurmazlar. Bazı olgularda ameloblastik 

hücrelerin sitoplazmaları şeffaf olabilir. 

 

 

 

 
2. Pleksiform tip: foliküler tip 

ameloblastomalarda tanımlanan nitelikleri 

içerir, ancak tümör adacıkları arasında 

bağlantı oluşturan ve birbirleriyle 

anastomozlar yapan epitel kordonları izlenir. 

Epitel kordonları 1 ya da 2 sıra ameloblastik 

hücreden oluşur. Bazı kordonlardaki epitel 

hücreleri, odontogenezisteki dental laminayı 

oluşturan ilkel epitel hücrelerini anımsatır 

(Tahsinoğlu, bu hücreleri dentelioblast olarak 

adlandırmıştır). Ameloblastik hücrelerin 
sitoplazmaları şeffaf olabilir. 

 

 

 

3. Akantomatöz tip: foliküler ya da pleksiform 

ameloblastomalardaki tümör adacıklarının 

ortasında, yıldızsı hücreler içeren gevşek 

yapıdaki alanlarda skuamöz epitel metaplazisi 

görülür, keratinleşme ()  olabilir. Eski 

olgularda keratin kireçlenebilir. Bazı olgularda 
skuamöz epitel metaplazisinin yanısıra mukuslu 

hücreler (mukoepidermoid prozoplazi) ya da 

gölge hücreleri bulunabilir. 

(Çok katlı yassı epitelin bulunduğu kistlerde ya 

da tümörlerdeki mukuslu hücreleri metaplazi 

olarak nitelemek yanlıştır; bu olgu  “prosoplasia” 

olarak tanımlanmalıdır). 
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Dentelioblastik hücreler özgün bir tümörün (bazaloid tip ameloblastoma; dentelioblastik 

ameloblastoma) ana elemanı olabildiği gibi bir başka odontogen tümörün elemanlarından biri de 

olabilir. Herhangi bir odontogen tümörün komponentlerinden biri olduğunda, genellikle o 
tümörün ilk dönemini temsil eder. Bazı odontogen tümörlerde ve kistlerde yalnızca 

dentelioblastik hücre proliferasyonu söz konusudur ve bunlar germinatif (doğurucu) hücre rolü 

oynarlar. Bazan küçük bir biyopsi parçasında yalnızca dentelioblastik hücrelerin yaptığı 

kordonlar saptanır. Daha derin biyopsiler ya da genişçe çıkarılmış ameliyat piyesleri 
incelendiğinde, başka komponentlerin de varlığı izlenir. Dentelioblastik hücreler başlıca 5 yönde 

gelişme gösterebilir:  

1. Odontogen epitelyal tümörler grubu (ameloblastoma)  
2. Odontoma 

3. Odontogen epitel ve odontogen mezenkim içeren herhangi bir odontogen tümör 

4. Odontogen fibroma  
5. Odontogen kistler grubu.  

 
4. Granüllü-hücreli tip: foliküler ya da 
pleksiform tipteki tümörlerde, yıldızsı 

hücrelerin bazılarında sitoplazmalar geniş ve 

eozinofil granüllüdür. Granüllü hücrelerin 

() çekirdekleri küçük ve hiperkromatiktir. 

Ameloblast dizileri arasında da granüllü 

hücrelere rastlanabilir. Bazı olgular 

mukoepidermoid metaplaziyle birlikte 

olabilir. 

 

 

 
 

5. Bazaloid tip (dentelioblastik 

ameloblastoma): ender görülen bir 

mikroskopik özelliktir. Tümör hücreleri, 
odontogenezisteki dental laminayı oluşturan 

ilkel epitel hücrelerini anımsatırlar. Tüm 

kesitlerde, iki sıra epitel hücresinden oluşan 

ve birbirleriyle anastomozlar yapan 

kordonlar görülür. Araştırmacıların bir 

bölümü bu hücreleri skuamöz epitelin bazal 

tabaka hücrelerine benzetir. Odontogenezisi 

anımsarsak, mine organı ile ağız mukozasını 

birbirine bağlayan ve bir süre sonra ortadan 

kalkan dental lamina da skuamöz epitelin 

bazal hücrelerinden kökenlidir.  

İncelenen örnek, bir dentigeröz kist 
epitelinden () kökenlidir. 
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Bunların yanısıra yaşamın değişik dönemlerinde dişeti yüzeyini örten çok katlı yassı epitelin 
bazal hücre tabakasından derine doğru gelişen ilkel odontogen epitel kordonları saptanabilmek-

tedir. Bunların çoğunluğu dişeti yangısına bir yanıt olarak belirirken küçük bir bölümü tümör 

niteliği gösterir (bazaloid tip ameloblastoma).  
Multipl basal cell nevi sendromunda (Gorlin-Goltz sendromu), çenelerdeki çok sayıda kerato-

kistlerden ameloblastomalar çıkabilmektedir; bunun nedeni olarak, hastalardaki bazal hücrelerin 

proliferasyon gücü gösterilebilir. Bu tür ameloblastomalar, bazaloid (dentelioblastik) hücreler-

den oldukça zengindir.  
 

Ameloblastik kollizyon tümörleri: Ameloblastoma komponentine ek olarak ikinci bir tümöral 

gelişme bulunabilir; bu tür tümörlere Ameloblastik kollizyon tümörleri denir, ana komponent 

ameloblastomadır. 
Ameloblastik nörinoma: ameloblastomanın yanısıra gelişmiş bir nörinoma vardır. Literatürdeki olguların 

bir bölümünde gerçek bir nörinoma bulunmuş, bir başka grupta ise amputasyon nöromu (travmatik nörom) 

içersine doğru gelişmiş ameloblastoma saptanmıştır.  

Ameloblastik angioma: ameloblastomanın yanısıra gelişmiş bir angioma vardır. Ameloblastomayı 

oluşturan epitel adacıkları arasında lümenleri eritrositlerle dolu geniş kan damarları saptanır.  

Ameloblastik granüllü hücreli myoblastoma: Ameloblastomanın yanısıra gelişmiş bir granüllü hücreli 

myoblastoma (Abrikossof tümörü) saptanır. Granüllü hücreli myoblastomadaki hücreler poligonaldir. 

Geniş ve ince granüllü sitoplazmaları vardır. Çekirdekleri yuvarlaktır. Ayrı ayrı oluşan iki tümörden 

ameloblastomanın, daha sonra granüllü hücreli myoblastoma içersine girdiği sanılmaktadır.  
 

SKUAMÖZ ODONTOGEN TÜMÖR (Squamous odontogenic tumor; SOT)  
 

Malassez ve Serres epitel artıklarından kökenli olduğu varsayılmaktadır. Her yaş grubunda 

görülebilir; 15-40 yaşlarında görece sık rastlanır. Bazı araştırmacılara göre bir hamartoma 
olduğu savunulan oluşum, genellikle santral yerleşim gösterir; dişetinde oluşan periferik tipleri 

çok enderdir. Üstçene tümörleri ön dişler bölgesinde, altçene tümörleri ise arka dişler kesiminde 

saptanır. En önemli klinik bulgu, periodontal membran ile alveol kemiği yıkımına bağlı olan 

sallanmaları ve kayıplarıdır. Üstçene lezyonlarındaki alveol kemiği kaybı daha hızlı gelişir. 
SOT radyolojisinde, diş köklerini kuşatan, sklerotik sınırlı litik bir lezyon saptanır. Bazı 

olgularda sürmekte olan dişin kökünü kuşatan bir lezyon biçimindedir. 

Mikroskopisinde, fibroblastik hücreler ve kollagen demetlerinden yapılı stroma içinde 
skuamöz epitel hücrelerinin oluşturduğu küre ya da virgül biçiminde adacıklar görülür. Tümör 

hücreleri, hücrelerarası bağlantıları, sitoplazma ve çekirdek özellikleriyle tipik skuamöz epitel 

niteliklerini taşırlar; ameloblastik hücreleri anımsatan hiçbir bulgu yoktur. Bazı spinal hücre 
kümelerinin ortasında akantolitik değişime benzer dejenerasyonlar ya da hyalin cisimler gelişe-

bilir. Tümörlerin bir bölümünde sement dokusu izlenimi veren kalsifikasyonlar bulunabilir.  

Tedavisinde, sallanan diş(ler)in çekimini izleyen enükleasyon uygulaması yapılır. Görece 

hızlı gelişen üstçene tümörlerinde, enükleasyon+küretaj uygulaması önerilmektedir. Residiv 
enderdir; residiv olduğunda rezeksiyona gidilmelidir.  
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Şekil 13.8. Skuamöz odontogen tümör. Röntgen: Dişköklerini iterek büyüyen sklerotik sınırlı tümör. 
Mikrofoto: skuamöz epitel hücrelerinin oluşturduğu küre ya da virgül biçimindeki adacıklar ve ortadaki 

epitel adacığının ortasında akantoliz (). 
 

KİREÇLENEN EPİTELYAL ODONTOGEN TÜMÖR (Calcifying epithelial 

odontogenic tumor; CEOT; Pindborg tümörü) 
 

Ender görülen odontogen tümörlerden biri olan CEOT, Pindborg tarafından ilk kez 
tanımlandığında “kalsifikasyonların” çokluğu öne çıkarılarak “calcifying” nitelemesiyle özgün-

leştirilmiştir. Ancak, bugüne dek bildirilen olguların bazılarında kalsifikasyon görülmemiştir. 

Bilinen olguların saptandığı hastalar 15-70 yaşları arasındadır, cinsiyet ayrımı yoktur.  

Genellikle santral yerleşim gösterir; olguların çoğu altçenededir. Dişetinde oluşan periferik 
tipine rastlanabilir. Santral tip lezyonlar premolar dişlerin arkasında kalan kesimlerde, periferik 

tipler ise önündeki kesimlerde gelişir. 

Yavaş büyüyen ancak yerel agresif özellikler gösterebilen bir tümördür. Klinikte, tümörün 
kitlesine bağlı olan şişlik vardır. Üstçene tümörleri arasında kafa tabanına dek gelişebilen 

olgulara rastlanmıştır.  

Radyolojik incelemede, sınırları belirgin uniloküler litik bir lezyon saptanır. Olguların büyük 
bir bölümünde bir ya da birden fazla gömük diş görülmüştür (çoğunlukla altçene üçüncü 

büyükazı ve altçene küçükazı dişleri). Tümörün litik yapısı içerisinde dağılmış irili ufaklı 

kireçlenmelere rastlanır. Agresif tümörlerde sklerotik sınırın yer yer silikleştiği görülür. Bazı 

olgular multilokülerdir ve kavitelerin tümü tümör dokusu tarafından doldurulur. Sürmemiş bir 
dişin incelenmesi amacıyla yapılan radyolojik incelemeler sırasında raslantı olarak küçük 

tümörler bulunabilir; gömük dişle birlikte olan ve kalsifikasyon içermeyen olgularda odontogen 

kist tanısı öne çıkabilir.  
Mikroskopik incelemede, poligonal tümör hücrelerinin yaptıkları gruplar ve kitleler saptanır. 

Tümör hücrelerinin yuvarlakça-oval ve orta derecede kromatinli çekirdekleri, eozinofil 

sitoplazmaları vardır. Bazı tümörlerde hücreler berrak sitoplazmalıdır. Tümör kitleleri arasında 

ve içinde irili ufaklı boşluklara rastlanır. Yuvarlakça olan bu boşluklar amorf eozinofil bir madde 
ile doludur, bu madde amiloidi boyayan maddelerle genellikle boyanır. Congo red ile boyanan 
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kesitler polarize ışıkta amiloide özgü yansıma gösterir. Bu nedenle Pindborg tümörüne "amiloid 
üreten odontogen tümör" adı da verilmektedir. Kimyasal yapısı amiloide benzeyen bu maddenin 

-özellikle eski tümörlerde- kireçlendiği saptanır. Kireçlenmeler genellikle konsantriktir ve 

Liesegang halkalarını anımsatır. Tümör hücrelerini daha ayrıntılı incelediğimizde, intersellüler 
köprülerin varlığı görülür. Çekirdekler vezikülerdir; birden fazla çekirdekli hücrelere rastlana-

bilir. Çekirdek pleomorfizmi saptanan olgularda yinelemeler görece sıktır. Histokimyasal 

belirteçlerle yapılan incelemeler ve EM araştırmaları, tümör hücreleri ile mine organındaki 

stratum intermedium hücreleri arasında önemli benzerliklerin varlığını göstermiştir. İmmun-
histokimya uygulamalarında cytokeratin boyanmaları seçicidir; yalnızca cytokeratin AE1/AE3 

ve 14 ile pozitif boyanma saptanır. Bazı tümörlerde Langerhans hücrelerine rastlanabilir. 
 

Tablo 13.3. Radyolojik ayırıcı tanıda ipuçları 
Gömük diş + kalsifikasyon içeren litik lezyon CEOT 

AOT 
Ameloblastik dentinofibroma 
Odontoma 

Gömük diş + kalsifikasyon içermeyen litik lezyon CEOT 

Dentigeröz kist 
Ameloblastoma (uniloküler) 

Yalnızca kalsifikasyon içeren litik lezyon Fibröz displazi 
Ameloblastik dentinofibroma 

Kalsifikasyon içermeyen litik lezyon Ameloblastoma 
Dev hücreli reparatif granulom 
Odontogen keratokist 

Odontogen fibroma 
Odontogen miksoma 
Ameloblastik fibroma 

 
 

    
 

Şekil 13.9. Pindborg tümörü. Röntgen: Gömük kanin çevresinde minik kalsifikasyonlar () içeren tümör. 

Mikrofoto: İntersellüler köprüleri seçilen skuamöz epitel hücreleri arasında eozinofil bir madde ile dolu 

yuvarlakça boşluklar ().  
 

Oldukça gevrek ve dağılgan bir tümör olduğundan cerrahi girişim sırasında parçalanır. 

Tümörün kitlesi parlak pembe-sarı renklidir. Kesilirken kumlu gibi bir izlenim verir. 
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İleri derecede pleomorfizm, çok sayıda mitoz ve damar invazyonu ile radyolojisinde 
agresyon bulguları içeren olgular Pindborg tümörünün malign formu olarak nitelendirilmektedir. 

Bazı tümörlerdeki hücreler berrak sitoplazmalıdır; “berrak hücreli odontogen tümör/karsinom” 

olarak nitelendirilirler.  
Tedavisinde cerrahi sınırları tümör içermeyen eksizyon ve blok rezeksiyon yararlı 

olmaktadır. Olguların %15 kadarında residiv görülür. Residiv yapan olguların çoğu küretajla 

tedavi edilenler ya da berrak hücre içeren tümörlerdir. Prognozu iyidir. Bazı olgulardaki tümör 

hücrelerinde saptanan çekirdek pleomorfizmine, iki çekirdekli hücrelere ve az sayıda mitozlara 
karşın metastaz yapan olgu bildirilmemiştir.  
 

ADENOMATOİD ODONTOGEN TÜMÖR (AOT) 
  

Mikroskopik nitelikleri nedeniyle, önceleri glanduler adamantinoma, adenoameloblastoma, 

adenoameloblastik odontoma, teratomatöz odontoma ve ameloblastik adenoma gibi adlar 

verilmiştir. Olguların büyük bir bölümü yaşamın ikinci dekadında (10-19 yaşlar) saptanır. Kız 

çocuklarında fazla görülür.  
Üstçenede yerleşme altçenenin iki katıdır. Olguların %90’ı lateral ve premolar dişler 

arasındadır. Ekspansif bir kitlenin varlığı ve tümörün oluştuğu alanda sürmemiş diş öyküsü 

klinik bulguların başında gelir. Şişlik, yüz asimetrisi yapacak kadar büyük değildir ancak üst 
dudağı hafifçe itebilir. Flüktüasyon verebilir. Nadiren ağrı bulgusu saptanır.  Periferik yerleşim 

enderdir. 

Radyolojik incelemede, arasında bulunduğu dişlerin köklerini iterek gelişen, sınırları 
oldukça belirgin (sklerotik sınırlı) litik bir lezyon saptanır. Lezyonun içerisinde ya da bir 

kenarında gömük diş (genellikle kanin) görülür. Olguların çoğunda, litik alan içerisinde 

genellikle granüllü, bazan amorf radyopak alanlar (kireçlenme) vardır. Gömük dişle birlikte 

sınırları sklerotik uniloküler bir lezyon öncelikle dentigeröz kisti düşündürür; ancak, lezyonun 
yeri, hastanın yaşı ve kireçlenme bulunması AOT tanısına yaklaştırır. Klasik radyolojik 

bulguların yanısıra odontogen kistlerin herhangi birini anımsatan lezyonlara da rastlanabilir. 

Enükleasyonla çıkarılan oluşumun düzenli ve kalın bir kapsülü vardır. Sıklıkla 1-3 cm 
çapındadırlar. Kesilirken kumlu gibi bir izlenim alınır. Kesitinde beyaz-pembemsi-sarı renkte 

solid bir tümör görülür. Tümörün bir kenarında kuronu tümöre gömülmüş diş bulunabilir. 

Olguların bir bölümünde, AOT’un bir dentigeröz kistin döşeyici epitelinden lümene doğru 
kabarıklık yapar biçimde oluştuğu ya da kist boşluğunu tümüyle doldurduğu izlenir. 

Mikroskopik incelemede başlıca 3 komponent saptanır:   

(1) Ameloblastlar,  

(2) Stratum intermediumu anımsatan hücreler,  
(3) Dış mine epitelini taklit eden hücreler. 

Mikroskopide, küçük büyütmelerle yapılan incelemelerde ilk bakışta, özgün ve tanı koydurucu 

iki yapı dikkati çeker:  
(a) Epitel hücrelerinden yapılı yuvarlakça büyük kitlelere "adenomatoid lobulus" denir. 

Adenomatoid lobuluslar (1) ve (2) hücrelerinden yapılıdır. Ameloblastlar küçük-yuvarlak 

ya da uzun-tubuler lümenler yaparlar. Bunların lümenlerinde eozinofil bir madde 
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bulunabilir. Adenomatoid lobuluslarda, epitel halkalarının arasında görülen uzunca 
hücreler stratum intermediumu temsil ederler.  

(b) Adenomatoid lobuluslar dışındaki geniş alanlarda ağ gibi kordonlar yapan hücreler dış 

mine epitelini taklit etmektedirler. Bu kordonlar arasındaki bağ dokusu gevşek yapıdadır 
ve damarlardan oldukça zengindir.  

Tümörün içerisinde görülen eozinofil madde PAS(+) boyanır, granüler kalsifikasyonlar 

içerebilir. Önceleri amiloid olduğu savunulan bu maddenin, şimdilerde mine matriksi ya da 

dentin olduğu yönünde görüşler vardır. Ancak, mine matriksi savı odontogenezis ilkelerine 
aykırıdır; dentin olmayan bir ortamda mine matriksi yapılamaz. Ayrıca, AOT ve CEOT’un 

birlikte olduğu örneklerin varlığı, eozinofil maddenin mine matriksinden çok bir amiloid türü 

olduğunun göstergesidir. AOT’un değişik kesimlerine serpilmiş biçimde distrofik kalsifikasyon 
alanlarına rastlanır. Kalsifikasyonların bir bölümündeki konsantrik yapı sementikelleri anımsatır. 

Dekalsifiye edilen kesitlerde, sementikel izlenimi veren kalsifikasyonların bazılarının ortasında 

gölge hücrelerinin varlığı saptanır.  
 

 
Şekil 13.10a. Adenomatoid odontogen tümör: 
Kuronu kuşattığı gömük dişle birlikte çıkarılmış AOT. 

 

 
Şekil 13.10b. Adenomatoid odontogen tümörde  
Adenomatoid lobuluslar () 

 

AOT kapsüllü bir tümördür. Yavaş büyür ve agresif özelliği yoktur. Kapsülüyle birlikte 
kolayca enükle edilir, residiv görülmez.  

 

GÖLGE HÜCRELİ ODONTOGEN TÜMÖR (Odontogenic ghost cell tumor) 
 

Ender görülen bir odontogen tümördür. Olguların bir bölümü önceden bulunan kireçlenen 

odontogen kist (calcifying odontogenic cyst) epitelinden kökenlidir. Gölge hücrelerinin baskın 
olduğu odontogen kistler ve tümörlerin yanısıra odontogen kökenli tümörlerin bir bölümünde 

gölge hücresi grupları görülebilir. 
 

Tablo 13.4. Gölge hücresi içeren oluşumlar. 
 

Kist  Gölge hücreli (calcifying) odontogen kist 

Tümör Gölge hücreli odontogen tümör 

Gölge hücresi içeren oluşumlar - odontoma 
- ameloblastoma 
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Yukarıdaki bulguları saptayan araştırmacıların bazıları dentinogenic ghost cell tumor, epithelial 
odontogenic ghost cell tumor gibi farklı adlandırmalar önermektedir. 

Genellikle santral yerleşimli bir tümördür; dişeti yerleşimi gösteren periferik tipleri oldukça 

seyrektir. Altçene ve çenelerin arka bölümleri görece sık tutulan kesimlerdir. Ekspansif büyür. 
Agresif türlerinde mukoza ülserleşebilir, ağrı yakınması olabilir. Yaş ve cinsiyet ayrımı yoktur.   

Radyolojik incelemede, sınırları yer yer silik ve düzensiz litik bir lezyon saptanır. Büyük bir 

bölümü unilokülerdir ve gömük bir dişle birlikte olabilir. Litik lezyon içersinde küçük benekler 

biçiminde kireçlenmelere rastlanır. Kireçlenme alanları özellikle orta kesimlerde yoğunlaşır. 
Sarımsı-beyaz renkli solid bir tümördür, kesilirken kumlu gibi izlenim alınır. Mikroskopik 

incelemede, tümörün iki ana elemandan yapılı olduğu görülür. Bunlardan biri, tümörün periferik 

kesimlerinde bulunan ameloblastik hücrelerdir. Ortalara doğru gelindikçe ameloblastik hücre-
lerin gölge hücrelerine değiştikleri izlenir.  

 

 
 

Şekil 13.11. Gölge hücreli odontogen tümör.. Mikrofoto: Gölge hücrelerinin oluşturduğu kümeler () ve 

bunları kuşatan ameloblastik hücreler. 
 

Gölge hücreleri, geniş eozinofil sitoplazmalı poligonal hücrelerdir. Sitoplazma sınırları 
belirgindir. Birçoğunda çekirdekler hayal biçiminde görülür. Çekirdekleri seçilebilen hücrelerin 

bir bölümünde nükleer pleomorfizm bulunabilir. Tümörün ortalarına gidildikçe ameloblastik 

hücrelerden arınmış, yalnızca gölge hücrelerinden oluşan bir yapı vardır. Ortalardaki gölge 

hücrelerinin hemen tümü kireçlenmiştir. Ameloblastik hücreler cytokeratin ile boyanırken gölge 
hücreleri boyanmaz. Apoptozis belirteçleriyle yapılan incelemeler, gölge hücrelerinin farklı bir 

keratinleşme tipi olabileceğini göstermiştir. 

Tümörün ilk tanımlandığı dönemlerde enükleasyon ya da küretaj uygulamalarının yeterli 
olabileceği savulmuştu. Ancak, olgu sayısı arttıkça yerel agresif nitelikler içerdiği, konservatif 

tedavi yöntemlerini residivlerin izlediği saptanmıştır. Günümüzde eksizyon ya da blok 

rezeksiyon önerilmektedir. Dişetlerinde oluşan periferik tiplerin santral tiplere oranla daha 

agresif oldukları ve residiv olasılığının yüksek olduğu uyarısı vardır. 
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Hücre pleomorfizmi ve nekrozlar içeren, agressif davranan ve metastaz yapan, bu nitelikleri 
nedeniyle “Odontogen gölge hücreli karsinom” olarak nitelendirilen çok az sayıda olgu 

bulunmaktadır. Karsinom niteliği gösteren olgularda atipik epitel hücreleri ön plandadır. Bunlar 

arasında gölge hücresi kümeleri görülür, ameloblastomayı anımsatan iyi diferansiye alanlar yok 
denecek kadar azdır. Gölge hücrelerinde kalsifikasyon, çevrelerinde yabancı cisim dev hücreleri 

vardır. Bazı araştırmacılar, tümörün klinik ve radyolojik özellikleriyle bir ameloblastoma türü 

olduğunu, histolojik olarak "keratinleşme” içerdiğini savunmaktadır. 

 
Odontogen epitel ve odontogen mezenkim içeren tümörler 

 

Bu gruptaki odontogen tümörlerde, ameloblastik hücreler ve odontogen mezenkim ikilisi ön 

plandadır.  Odontogenezis ilkelerine göre, önce epitelyal komponent (ameloblastik hücreler) 

oluşur, ameloblastik hücreler çevrelerindeki mezenkimal dokuyu etkileyerek odontogen 

mezenkim görünümünün oluşmasına yol açar. Ameloblastik hücreler ve odontogen 
mezenkimden oluşan tümörlere ameloblastik fibroma adı verilir. Hücresel fonksiyonu yeterli 

olan odontogen mezenkim varlığında üçüncü komponent olarak dentinoid üretimi görülür; 

ameloblastik hücreler, odontogen mezenkim ve dentinoid içeren tümörler ameloblastik fibro-
odontoma olarak nitelenir. 

Birçok klinisyen ve patolog, Ameloblastik sözcüğünün geçtiği her tümörün ameloblastoma 

gibi davranacağını sanmaktadır. Oysa ameloblastik komponent içeren indüksiyonlu tümörlerin 

selim türleri çoğunlukla kapsülüdür ya da iyi bir sınırı vardır. Ameloblastoma gibi yerel invazif 
nitelik göstermezler. Bu tümörler dikkatli bir küretaj ya da enükleasyonla tedavi edildiklerinde, 

residiv olasılığı yok denebilecek kadar azdır.  
 

AMELOBLASTİK FİBROMA 
 

Ameloblastomaya oranla seyrek görülen odontogen tümörlerdir. Hastaların çoğunluğu 15 yaş 
dolaylarındadır. Belirgin bir cinsiyet ayrımı yoktur; bazı toplumlarda erkek hastalar görece 

sıktır. 

Genellikle altçenede ve çenelerin arka bölümünde ortaya çıkarlar. Yavaş büyürler. Başlıca 
klinik bulgu tümörün ekspansiyonuna bağlı olan şişliktir. Diş eksikliği bulunabilir. Olguların bir 

bölümü rutin grafilerde raslantı sonucu saptanır.  

 

Radyolojik incelemede, sınırları düzenli litik bir lezyon bulunur. Tümörün ekspansif büyü-
düğü görülür. Sıklıkla uniloküler bazan multilokülerdir. Lezyon içersinde gömük dişe rastlama 

olasılığı fazladır. Bazı olgularda, gömük diş bulunduğu halde diş dizisinde eksik diş yoktur; 

gömük olan diş bir süpernümerer diştir.  
Makroskopik incelemede, tümör örneklerinin kesitleri sarımsı-beyaz renkli ve lastik 

kıvamındadır. Enükleasyonla çıkarılan tümörlerde düzenli bir kapsül görülür, bir kenarında 

gömük diş bulunabilir. 
Mikroskopik incelemede, odontogen mezenkimden oluşan bir fibroma komponenti vardır. 

Bu komponent içinde kordonlar ya da adacıklar yapan epitel hücreleri bulunur. Kordon yapıları 

genellikle 1-2 dizi ilkel odontogen epitelden (dentelioblastik hücre) yapılıdır; çoğunlukla dalla-
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narak değişik yönlere uzantılar veren kordonlar arasında anastomozlar izlenir. Bazı kordonlarda 
karşılıklı bulunan dentelioblastların arasındaki yarık genişleyebilir ve küçük kistik boşluklar 

oluşabilir. Büyükçe epitel adacıklarının periferik kesimindeki hücreler ameloblastları taklit eder, 

adacıkların ortasında stellate reticulum bulunur; gölge hücresi kümeleri saptanabilir. Olguların 
bir bölümünde, epitel adacıklarını saran hyalin niteliğinde bir bağ dokusu yoğunlaşması vardır; 

epitelin indüksiyonuna bağlı bir yanıttır. Bazı olgularda fibroma komponenti hücrelerinin 

sitoplazmalarında granüller saptanmıştır; bu olgular ameloblastik granüllü hücreli fibroma 

olarak tanımlanırlar.  

 
 

Şekil 13.12. Ameloblastik fibroma.  Mikrofoto: (Sol) Ameloblastik hücrelerin oluşturduğu kümeler () 

ve bunları kuşatan odontogen mezenkim kökenli hücreler. (Sağ) Mezenkimal komponentleri ön plana 

çıkaran özel boya ile aktif odontogen mezenkim hücreleri (), ameloblastik hücre kümeleri (O). 
 

Tedavide kullanılan cerrahi yöntemler enükleasyon ve eksizyondur. Küretaj daha az 

kullanılan bir yöntemdir. Residiv seyrektir ve daha çok küretaj yapılan olgularda ortaya çıkar. 
Genellikle prognozu iyi olan bu tümörlerde, fibroma komponentinin hücrelerindeki mitozlar, 

residivlerin olabileceğini düşündürmelidir. Bazı ameloblastik fibroma olgularında görülen 

residivlerin malign bir tümöre (ameloblastik sarkoma) dönüştüğü saptanmıştır; bu olgularda 

tabloya belirgin bir ağrı yakınması da eklenir.  
 

AMELOBLASTİK FİBRO-ODONTOMA (Ameloblastik odontoma)  
 

Oldukça ender görülen selim bir odontogen tümördür. Çoğu nitelikleriyle ameloblastik 

fibromayı anımsatır. Yaş açısından yapılan değerlendirmeler, odontogenezisin ve dentisyonun 

aktif olduğu 8-12 yaş dönemini göstermektedir. Erkek çocuklarında görece sıktır. Olguların 
%60’ı altçenededir. Çenelerin her bölgesinde görülebilirler. Başlıca klinik bulgu tümörün 

kitlesine bağlı olarak beliren şişliktir.  

Radyolojik incelemede, sınırları sklerotik, uniloküler ya da multiloküler litik bir lezyon 

saptanır. Saf ameloblastik odonto-fibroma olgularında, litik lezyon içersine serpilmiş olan irili 
ufaklı kireçlenmeler ya da amorf-kalsifiye bir kitle bulunur. Ortalarına doğru giderek daha da 

radyopak görünüm alan kalsifiye kitleler, çoğu kez radyolusent bir çemberle kuşatılır. 



 

236 

Cerrahi materyalin makroskopik incelemesi sırasında, kesit yapılırken kumlu gibi bir izlenim 
alınır. Kitle yapan kalsifikasyon alanlarında dişe benzer yapılarla ya da amorf bir kitle ile 

karşılaşılabilir. Yumuşak dokuların kesit yüzeyi sarımsı-beyaz, kıvamı lastik gibidir. 

Mikroskopik incelemede, ameloblastik hücrelerden oluşan ve ortalarında stellate reticulum 
bulunan epitel adacıkları ile bunu çevreleyen odontogen mezenkim proliferasyonu saptanır. 

Ameloblastik hücrelerle odontogen mezenkim arasında değişik genişlikte ya da büyüklükte 

parlak eozinofil bir madde görülür; bu madde predentin ya da ilkel dentindir. Predentin ya da 

ilkel dentin içeren tümörlere ameloblastik dentinofibroma (ameloblastik fibrodentinoma) adı 
verilir.  

 

 
 

Şekil 13.13. Ameloblastik dentino-fibroma.  Mikrofoto: Ameloblastik  hücre kümeler (A);  bunları kuşatan 

odontogen mezenkim kökenli hücreler () ve dentin (D). 
 

Ameloblastik dentinofibroma içeriğindeki dentinin ameloblastlar üzerine indüksiyonu varsa 
mine yapımı başlar. Tümörün yapısına minenin de katılmasıyla ortaya çıkan oluşuma 

ameloblastik fibro-odontoma adı verilir; bir ameloblastik fibro-odontoma epitel, odontogen 

mezenkim, dentin ve mine komponentlerinden oluşur. Ayrıca osteodentin, sement ve diş 
pulpasını anımsatan dokulara rastlanır.  

Radyolojik bulgular ile mikroskopik bulgular arasındaki bir koşutluk vardır. Aktif bir 

ameloblastik fibro-odontoma olgusunda, tümörün tümünü içine alan bir kesitin mikroskopik 
incelemesinde 3 katman görülür. Tümörün periferik kesimlerini oluşturan katmanın mikroskopik 

yapısı ameloblastik fibroma niteliğindedir; bu katmanda kalsifiye komponent yoktur ve 

radyolojik incelemelerde radyolusent bir çember şeklinde izlenir. Tümörün olgunlaşmış olan en 

içteki (santral) kesimlerinde epitel, odontogen mezenkim, dentin ve mine komponentleri vardır; 
radyolojik incelemelerde görülen radyopak alanlar,  dentin ve minenin birlikte oluşturduğu 

yoğunluktan kaynaklanır. Bu iki katman arasında kalan ara kesimde epitel hücreleri, odontogen 

mezenkim ve dentin vardır; radyolojik incelemelerde ortadaki radyopak kitle çevresinde görülen 
daha az kalsifiye alanlar dentinden başka kalsifiye komponentin bulunmadığını gösterir. Bu 

duruma göre, ameloblastik dentinofibroma, ameloblastik fibroma ile ameloblastik fibro-

odontoma arasındaki geçiş evresini yansıtmaktadır.  
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Tedavisi enükleasyondur. Büyük tümörlerde rezeksiyon yapılır. Residiv enderdir ve yetersiz 
enükleasyon uygulanan olgularda görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 13.14. Ameloblastik odonto-fibroma.  Mikrofoto: Ameloblastik hücre kümeleri (A);  bunları kuşatan 

odontogen mezenkim kökenli hücreler (ok), dentin (D), dekalsifikasyon nedeniyle eriyerek yerinde 

boşluklar bırakan mine (M) ve sement (S) dokusu. 
 

Odontoameloblastoma 

WHO sınıflandırmalarında görülen karmaşa, Odontoameloblastoma gibi bir tümörün varlığının kabul 
edilmesiyle daha da büyük boyutlara ulaşmaktadır. İlgili kuruluşun verdiği ölçütlere göre, ameloblastik 

hücre adacıkları (odontogen epitel), odontogen mezenkim, dentin, osteodentin, mine, sement ve diş 

pulpası gibi komponentleri içeren tümörler “Odontoameloblastoma” olarak nitelendirilmelidir. Literatürde 

çok az sayıda olan Odontoameloblastoma olgularının klinik ve radyolojik nitelikleri de Ameloblastik 

fibro-odontoma ile örtüşmektedir.  
 

ODONTOMA 
 

Odontomalar, odontogenezis ilkelerinin tümüne uyan nitelikler içeren hamartomatöz 

kompozisyon tümörleridir. 2 tür odontoma vardır; 

— Compound (Bileşik) odontoma,  

— Complex (Süngersi) odontoma.  
Odontomaların gerçek tümör olduğu Tahsinoğlu hipoteziyle kolayca açıklanabilir. Bu 

hipoteze göre, odontomaların oluşma süreci odontogenezisle koşuttur. Odontogenezis, dişeti 

epitelinin tomurcuklanmasıyla başlar. Bu tomurcuk derine doğru uzayarak "dental lamina"yı 
oluşturur. Sonra süt ve sürekli dişleri yapacak iki tomurcuğa ayrılır. Eğer 3. bir tomurcuk 

gelişirse süpernümerer dişi yapacak mine organı ortaya çıkar. Dental lamina üzerinde çok sayıda 

tomurcuk oluşursa çoğunluğu bozuk yapıda çok sayıda diş meydana gelir; buna Compound 
odontoma denir. Dental lamina üzerinde oluşan çok sayıdaki diş tomurcuğunda diş morfolojisini 
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oluşturma yetisi (morfodiferensiyasyon) yoksa ovoid-küresel ve kesiti süngersi yapıda kitlecikler 
meydana gelir; buna Complex odontoma denir.  

Normal odontogeneziste ve compound odontoma’da ameloblastlar içyüzde olduğu için, 

dentin ve mine iç tarafta oluşur. Complex odontoma’da ise ameloblastik hücreler epitel kitle-
lerinin dış yüzündedir; yeni oluşan dentin ve mine kabuk gibi epitel kitlesini dışarıdan sarar.  

İçerdikleri elemanlar bakımından odontomaların gelişme dönemleri 4’e ayrılır. Compound 

odontoma’daki bu dönemler, normal odontogenezise koşut olduğu için kolayca izlenebilir.  
 

 
 

Şekil 13.15. Odontomaların oluşumu 

(Tahsinoğlu;1975)  (a) Normal 

odontogenezis; süt ve sürekli diş 

taslakları. (b) Süpernümerer diş oluşumu; 

dental lamina bir süt ve 2 sürekli diş 

taslağı içeriyor. (c) Complex odontoma; 

dental laminanın ucunda çok sayıda diş 
taslağı ortaya çıkar. (d) Compound 

odontoma; dental laminanın ucunda, dişe 

özgü elemanları karmaşık bir konumda 

olduğu ve içiçe girmiş çok sayıda diş 

taslakları. 
 

 

 

 
 

Complex odontoma’nın dönemleri şöyledir:  

Evre 1. Ameloblastik fibroma dönemi: epitel kitlelerinin dış yüzündeki ameloblastların bağ 
dokusuna indüksiyonu ile kitleler arasında “odontogen mezenkim" oluşur.  

Evre 2. Ameloblastik dentino-fibroma dönemi: ameloblastların yeni bir indüksiyonu ile 

odontogen mezenkimden "odontoblastlar" meydana gelir ve dentin yapılır.  

Evre 3. Ameloblastik odonto-fibroma dönemi: dentin meydana geldikten sonra, ameloblastlar 
mine üretmeye başlar. Mine, ameloblastlarla dentin arasında ikinci bir kabuk oluşturur.  

Evre 4. Olgun odontoma: dentin yapımı çevreye doğru giderek artar ve öteki kitlelerin dentiniyle 

kaynaşır. Mine yapımı içeri doğrudur, mine arttıkça epitel ortaya sıkışır ve sonunda ortadan 
kalkar. En son dönemde, dentinden yapılı bir sünger ve bu süngerin boşluklarını dolduran mine 

görülür (spongious odontoma). Bazı olgularda compound ve complex odontoma yapıları bir 

aradadır.  
Complex odontoma'nın özel bir tipi olan "nodüler odontoma”da konsantrik yapıda ayrı ayrı oluşumlar 

görülür. Bu oluşumlar nodüller biçimindedir ve her nodülde, periferiden merkeze doğru odontomanın 

olgunlaşma dönemleri saptanır. Yani dışta ilkel odontogen epitelden ve ameloblastlardan yapılı germinatif 

tabaka, bunun içinde ameloblastik dentino-fibroma dönemi ve ameloblastik odonto-fibroma dönemi, en 

ortada ise olgun odontoma bulunur. 

Odontomalar 10-30 yaşlarında sık görülürler, cinsiyet ayrımı yoktur. Compound odontoma 

üstçene ön dişler kesiminde, complex odontoma altçene molar dişler bölgesinde görece sıktır. 
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Klinik olarak sürme gecikmesine bağlı diş eksikliği ve diş dizisindeki bozulmaların yol 
maloklüzyonlar vardır. Büyük oluşumların kitlesine bağlı şişlik saptanabilir. Bazı odontomalar 

diş gibi sürerler ve ağız boşluğuna çıkınca infekte olabilirler.  

Radyolojik incelemelerde, çene kemiği içerisinde çok sayıda dişin birlikte olduğu 
(compound) oluşum ya da radyopak bir kitle (complex) saptanır. Nadiren altçene ve üstçene 

arkuslarında çok sayıda odontomalar izlenir; buna diffuse odontomatosis adı verilir. Odontoma-

larda, yoğun sert doku yapımı nedeniyle radyopak alanların egemenliği vardır. Ameloblastik 

fibroma ve ameloblastik odonto-fibromada olduğu gibi, radyopak kitleyi kuşatan radyolusent bir 
çember seçilir. Tümörün sınırları genellikle sklerotiktir. Düzenli morfolojisi olan gömük diş 

yoktur; çünkü ağızda eksik olan dişin gelişeceği dental laminadan odontoma gelişmiştir. Bunlar 

her 2 odontoma için ortak radyolojik bulgulardır. Radyopak kitle içinde birbirinden ayrı ya da 
kaynaşmış, çok sayıda, irili-ufaklı, bazıları eğri büğrü dişlerin görülmesi compound odontomaya 

özgün radyolojik farklılıktır. Complex odontomalarda diş yapısı seçilemez, tümörün ortasında 

kalsifiye bir kitle vardır.  

Genellikle kapsüllü olduklarından kolaylıkla enükle edilirler. Makroskopik incelemede katı 
bir oluşum saptanır. Compound odontoma’nın kapsülü açıldığında, çok sayıda irili-ufaklı, tek tek 

ya da birbirine yapışık, çoğu biçimsiz ve bozuk yapıda dişler görülür. Complex odontoma 

olgularındaki oluşum katı bir kitledir, dekalsifikasyon yapılmadan ancak testere ile kesilebilir. 
Kalsifiye kitlenin kesitinde küçük boşluklar saptanır; dekalsifikasyon sonrasında boşlukların 

daha da büyüdüğü ve süngere benzer bir yapının ortaya çıktığı izlenir (süngersi odontoma). 

Dekalsifikasyon sonrasında gözeneklerin büyümesinin nedeni kalsifiye minenin ortadan 
kalkmasıdır. 
 

    
 

Şekil 13.16. Compound odontoma.  Röntgen: (Sol) Üstçene sol tarafında nodüler kalsifikasyonlar içeren 

oluşum. (Sağ) İntra-oral radyografide, çok sayıda dişlerden oluşan kitle. 
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Şekil 13.17. Compound odontoma.  Enükleasyon uygulanan oluşumun kapsülü açıldığında, bazıları 

birbirlerine yapışık olan çok sayıda ve bozuk yapıda dişler görülür. 
 

Compound odontoma’nın mikroskopisinde, odontogenezisin değişik dönemlerinde olan 
dişler görülür. Olguların büyük bölümünde, bu oluşumların gelişmelerini tamamladıkları ya da 

tamamlamak üzere oldukları saptanır. Bazılarının bir kenarında ya da dişlerden birine yapışık 

olarak küçük bir complex odontoma adacığı bulunabilir.  

Complex odontoma'nın histolojik yapısı incelendiğinde olgunlaşma döneminin elemanları 
saptanır. En bol olan eleman dentindir, ikinci sırayı mine alır. Ancak dekalsifiye edilen kesitler-

de mine eriyerek ortadan kalktığından yerinde bir boşluk ya da mine matriksi artıkları kalır. 

Complex odontoma'larda görülebilen bir başka eleman gölge hücreleridir; ameloblastik hücrelere 
komşu olarak bulunurlar. Gölge hücrelerinin hemen sınırında, çerçeve niteliğinde sement/ 

sementikel yapımı görülebilir.  

Odontomaların tedavisinde enükleasyon yöntemi uygulanır, residiv görülmez. 
 

 
 

Şekil 13.18. Complex odontoma.  Mikrofoto: Mine, dentin ve sement dokularının içiçe girdiği odontoma 

tipi. Dentin (D), dekalsifikasyon nedeniyle eriyerek yerinde boşluklar bırakan mine (), mine matriksi 

artıkları (M),  gölge hücreleri (G), sement (O). 
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Odontogen mezenkim üstünlüğü olan tümörler 
 

Bu gruptaki odontogen tümörlerde, odontogen mezenkim ön plandadır; odontogen epitel 

komponentine birkaç küçük alanda rastlanabilir ya da tümüyle kaybolmuştur. 
 

ODONTOGEN FİBROMA 
 

Odontogen mezenkimden kökenli selim bir tümördür; arada serpilmiş durumda küçük odontogen 

epitel adacıkları bulunabilir. Her yaşta görülür; kadınlarda görece sıktır. Üstçene tümörleri ön 

bölgede meydana gelir, altçene tümörleri daha çok molar dişler kesiminde yerleşir. Ekspansif 
büyürler. Soliter tümörlerdir; multipl olgular çok enderdir (mine hipoplazisi ve hipodontinin 

eşlik ettiği multipl odontogen fibroma olgularına rastlanmıştır). Periferik yerleşimli olgular 

dişetinde oluşur; dişetinde kitle oluşturan bir fibröz hiperplaziyi anımsatırlar. 

Radyolojik incelemede, sınırları belirgin, uniloküler, ekspansif gelişen litik bir lezyon 
saptanır; multiloküler lezyonlar görece seyrektir. Büyükçe tümörler diş köklerini iter, kök 

rezorpsiyonlarına neden olabilir. Periferik yerleşim gösterenlerin basısı alveol kemiğinde basınç 

atrofisine yol açar.  
Mikroskopik nitelikleri üzerinde yapılan her türlü irdelemeye karşın, kollagen liflerden 

zengin bir ortamda dağılmış fibroblastik hücreler arasında görülen ilkel odontogen epitel 

adacıkları odontogen fibroma tanısı için yeterlidir. Fibroma komponentini oluşturan hücreler 
sitoplazmik granüller içerebilir; bu tür tümörlere “santral granüllü hücreli odontogen tümör” 

adını öneren ve granüllü hücrelerin histiosit kökenli olduğunu savunan araştırmacılar vardır. 

Ayrıca, bazı olgularda odontogen epitelin görülememesi; minik kalsifikasyonlar, kemik ya da 

sementi andıran sert dokulara ve miksomatöz değişikliklere rastlanması farklı tanılara 
götürebilir. Özellikle odontogen epitel içermeyen periferik fibromalarda sıkça karşılaşılan farklı 

mikroskopik bulguların tanımlanmasında görüş farklılıkları olmaktadır. Santral lezyonların 

tedavisinde enükleasyon ve küretaj, periferik tümörlerde eksizyon uygulanır. Residiv nadirdir.  
 

 
 

Şekil 13.19. Odontogen fibroma.  Mikrofoto: Yoğun odontogen mezenkim kökenli hücre proliferasyonu 

içinde minik odontogen epitel adacıkları ve kordonları ().  
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ODONTOGEN MİKSOMA / MİKSOFİBROMA 
 

Yalnızca çenelerde görülebilen bir başka odontogen tümör örneğidir.  Odontogen miksoma 

oluşmasını açıklayan 2 görüş vardır;   

(1) miksomaların odontogen kökenli tümörler olduğunu ileri süren araştırmacılar kaynak olarak 
diş papillası artıklarını ve periodontal membranı göstermektedirler;  

(2) bazı araştırmacılar ise olayın başlangıçta odontogen fibroma olduğunu, sonradan gelişen 

miksomatöz dejenerasyon ve odontogen epitelin yitirilmesiyle bu görünümü kazandığını 

vurgularlar.  
Santral miksomaların, öteki kemiklere oranla çene kemiklerinde daha fazla bulunması, her iki 

görüşü de destekleyen bir bulgudur.  

Ağız boşluğunda görülen miksomaların çok büyük bölümü her iki çenede ve çenelerin her 
bölgesinde santral yerleşim gösterirler. 10-30 yaşlarında daha sıktır, cinsiyet ayrımı yoktur.  

Periferik tipleri dişetinde lokalizedir; çok enderdir.  

Yavaş gelişen yerel agresif tümörlerdir; olguların bir bölümü rutin grafilerde raslantı olarak 
farkedilir. Büyük tümörlerdeki başlıca klinik bulgu ekspansiyona bağlı şişliktir. Dişleri iterek 

konumlarını bozar. Ağrı yakınması seyrektir. Canalis mandibularis basısına bağlı anestezi ve 

parestezi saptanabilir.  

Özgün bir radyolojik bulgu yoktur. Uniloküler ya da multiloküler litik lezyonlar oluşturur. 
Ekspansif büyüdükleri halde bazı alanlarda sınırları seçilemez, çevredeki sağlıklı kemik dokusu 

içerisinde, tümör invazyonuna bağlı küçük erime alanları dikkati çeker (güve yeniği bulgusu). 

İçinde ya da çevresinde gömük diş olabilir. Diş köklerini itebilir. Kök rezorpsiyonu yapabilir. 
Multiloküler miksomaların gelişmesi daha hızlı, ekspansiyonu daha belirgin ve yerel invazyonu 

daha agresiftir. 

Makroskopik incelemede, belirgin bir kapsülün varlığı seçilemeyen, gri-beyaz renkli, pelte 

kıvamında, kolayca parçalanabilen bir doku olarak görülür. Kollagen liflerden zengin olan 
tümörlerin kıvamı görece katıdır. 

Mikroskopisinde, soluk bazofil boyanan lifsel bir ara madde içinde serpilmiş yıldızsı 

hücreler görülür. Bu hücrelerin çekirdekleri hiperkromatik ve yuvarlakça-ovaldir, sitoplazma 
sınırları belirsiz ve uzantılıdır. Bazı olgularda kollagen lif yapımı boldur (miksofibroma/ 

fibromiksoma). Yer yer kapiller damar zenginliği ve küçük kemik kalıntıları göze çarpar. Lifsel 

ara maddenin özel boyalarla incelenmesi sonucunda bunların mezenkimal hücreler (myxoblast) 
tarafından üretilen mukopolisakkarid niteliği taşıdığını gösterir. Miksoid yapı içerisinde ilkel 

odontogen epitel adacıklarına rastlanabilir. Odontogen epitel saptanmayan olgularda, Antoni B 

alanlarından oluşan schwannoma ile ayırıcı tanıya gidilir (S-100 schwannomalarda pozitiftir). 

Kapsülsüz bir tümör olan miksomalarda cerrahi sınırların gözetilmesi çok önemlidir. Küçük 
tümörlerde eksizyon+küretaj, büyük tümörlerde rezeksiyon yöntemleri uygulanmaktadır. Cerrahi 

sınırı yetersiz olan ve yalnızca küretajla tedavi edilen olgularda residivlerin sıklığı dikkati çeker.  
Malign türü olan miksosarkoma olağanüstü seyrektir. Pleomorfizm gösteren olgularda, öncelikle 

kondrosarkoma üzerinde durulmalıdır.  
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Şekil 13.20. Odontogen miksoma.  Röntgen: Kanin ve premolar dişler arasında, kökleri iterek gelişen, 

yerel agresif tümör. Mikrofoto: Lifsel bir ara madde içinde serpilmiş yıldızsı hücrelerden oluşan 

miksomatöz yapı içinde minik odontogen epitel hücre kordonları ().  
 

SEMENTOBLASTOMA (Gerçek sementoma) 
 

Periodontal membranı oluşturan mezenkimal dokudan kökenli selim bir tümördür. 10-45 yaşlar 

arasında görülür. Erkeklerde görece sıktır. Genellikle altçenede ve premolar dişlerin distalinde 
kalan alanlarda yerleşir. Oluşumun kitlesine bağlı hafif bir şişlik görülür. Bazı olgular rutin 

grafilerde raslantı sonucu saptanır. Canalis mandibularis basısı hafif ağrı yakınmalarına yol 

açar. Büyük tümörlerde patolojik kırık gelişebilir. 
Radyolojisinde, bulunduğu alandaki bir dişin köküne yapışık, litik ve sklerotik alanlar içeren 

yuvarlakça bir oluşum saptanır; ortadaki radyopak kitleyi radyolusent bir çerçeve kuşatır. 

Sınırları belirgindir. Çevredeki dişlerin köklerinde tümörün basısına bağlı rezorpsiyon vardır. 

Kemik korteksi incedir, perforasyon olabilir.  İlgili alandaki diş önceden çekilmişse ya da 
radyopak kitle tarafından maskelenmişse tanı güçleşir. Radyolojik ve mikroskopik ayırıcı tanıda 

osteoblastoma öne çıkar. 

Makroskopik incelemede -oluşum dişle birlikte çıkarılmışsa- sürekli bir dişin köküne sıkıca 
yapışık 2-4 cm çapında kitle saptanır (süt dişleriyle birlikte olan tümörler seyrektir). Birden fazla 

dişin köküne yapışık olabilir. Kesiti yapıldığında, sınırları belirgin, ortalarına doğru gidildikçe 

daha da kalsifiye alanlar içeren bir oluşum belirlenir.  
Dekalsifiye edilen kesitlerin mikroskopik incelemesinde, fibroblastik hücrelerden ve 

damardan zengin bir zeminde yoğun olarak üretilen ve çevresinde bir dizi aktif sementoblastlar 

bulunan, birbirleriyle anastomozlar yapan sementoid doku bandları görülür. Sementoid madde 

bandları içersinde değişik zamanlardaki appozisyonu belirleyen hafif bazofil çizgiler ve gömülü 
kalmış tek tük hücrelerin (sementosit) varlığı seçilir. Bazı alanlarda az miktarda osteoid doku ve 

birkaç klastik hücre (sementoklast ve osteoklast) görülebilir. Mikroskopik nitelikleri kemiklerde 

görülen osteoblastomayı anımsatır; bazı olgulardaki hücre morfolojisi sementosarkoma ya da 
osteosarkoma gibi habis tümörlerin irdelenmesini gerektirebilir.  
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Şekil 13.21. Sementoblastoma.  Mikrofoto: Çevresinde bir dizi aktif sementoblast () bulunan, 

birbirleriyle anastomozlar yapan sementoid doku bandları (O).  
 

Tedavisinde bağlı bulunduğu dişle birlikte enükleasyonu gerekir. Olguların 1/3’ünde residiv 
gelişir. Bazı olgularda ilgili dişteki periodontal bir hastalığa bağlı olarak tümörün çevresinde 

yangı oluşabilir. Bu olgularda ayrıca osteomyelit tedavisi gerekebilir.  
 

SEMENTLEŞEN FİBROMA (Cementyfing fibroma) 
 

Oral patoloji topluluğunda süregelen irdelemelerin ana konusu tümör/displazi ekseni üzerinde 

geçmektedir; araştırmacıların bir bölümü sementleşen fibroma olgularını gerçek bir tümörden 

çok fibro-osseöz bir displazi türü olarak sunma çabasındadır. Tüm nitelikleriyle, periodontal 
membrandaki mezenkimal elemanlardan kökenli bir tümöre daha yakın görünen sementleşen 

fibroma genellikle soliter bir kitle yapar; multipl nitelik gösteren birkaç olgu bildirilmiştir.  

20-40 yaşlarında daha çok görülür, cinsiyet ayrımı yoktur. Altçeneyi daha fazla tutar. 
Klinikte oluşumun kitlesine bağlı şişlik, yüz asimetrisi ve dişlerde yer değiştirme bulguları 

vardır. Bazı olgular rutin grafilerde raslantı sonucu saptanırlar. Bir bölümü ise patolojik fraktüre 

yol açabilecek kadar büyük olabilir.  
Radyolojik incelemede, tümörün bulunduğu alanda diş kökleriyle herhangi bir bağlantısı 

olmayan, sınırları belirgin litik bir lezyon saptanır. Bu litik alan içersinde yer yer yoğunlaşan 

granüllü yapıda kireçlenme alanları vardır. Kalsifikasyon düzeyleri olgular arasında farklılıklar 

gösterir; örneğin, bazı olgularda radyolojik kalsifikasyon seçilemezken, olguların bir bölümü 
kalsifiye bir kitle niteliği gösterir. 

Mikroskopik incelemede, mononükleer genç mezenkim hücrelerinden yapılı bir fibroma 

komponenti görülür. Bu komponent içersinde yer yer yoğunlaşan, bazı alanlarda serpilmiş olarak 
bulunan sementikeller vardır. Sementikeller irili ufaklı kürecikler biçimindedir. Sement 

küreciklerinin ortası genellikle kalsifiyedir, periferik kesimlerinde band biçiminde sementoid 

madde ve sementoblastik hücreler bulunur. Sementoid maddeden çevreye doğru saçaklanan 

kollagen lifler oldukça incedir. Bazı sementikellerin ortasında dejenere epitel hücrelerini ya da 
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gölge hücrelerini anımsatan hücre hayalleri bulunabilir. Sementikellerin büyük bölümü hücresiz 
sement özelliğindedir. Bazı sement adacıkları osteoid madde içerebilir. 

 

   
 

Şekil 13.22. Sementleşen fibroma.  Mikrofoto: Mononükleer genç mezenkim hücrelerinden yapılı bir 

fibroma komponenti içersinde yer yer yoğunlaşan, bazı alanlarda serpilmiş olarak bulunan sementikeller 

(). 
 

Tedavisinde eksizyon ve küretaj yöntemlerine başvurulur. Bazı olgularda multipl kitle 
varlığı ya da korteksin çokça incelmiş olması çene rezeksiyonunu gerektirebilir. Residiv 

nadirdir. Prognoz iyidir.  

 
MALİGN ODONTOGEN TÜMÖRLER 

 

MALİGN AMELOBLASTOMA (Ameloblastik karsinom) 
 

Ameloblastik karsinomun tanımlanmasında önemli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bazı 

tümörlerin güçlü hücre pleomorfizmi ve agresif nitelikler içerdikleri halde metastaz 

yapmamaları, bazılarının ise görece iyi mikroskopik niteliklerine karşın metastaz yapabilmeleri 
sorunun temelini oluşturmaktadır. Bu sorunu aşma çabası gösteren WHO, tümör hücrelerinde 

güçlü pleomorfizm saptanan agresif bir ameloblastomanın ya da metastaz yapan herhangi bir 

ameloblastik tümörün malign kabul edilmesi ilkesini benimsemiştir.  
Ameloblastik karsinomlar geniş bir yaş yelpazesi içinde görülürler (5-60), olguların çoğu 

30’lu yaşlarda kümeleşir. Erkeklerde görece daha fazladır. Lokalizasyon nitelikleri ile klinik ve 

radyolojik bulgular selim ameloblastomalarla aynıdır. Bazı ameloblastomalar ve ameloblastik 

karsinomlar parathormon gibi etki gösteren peptidler salgılayarak hiperkalsemiye neden 
olabilmektedir. 

Ameloblastomaların yerel agresif davranışları biyolojik yapılarından kaynaklanan bir 

bulgudur. Çoğu olgularda, tümörün malign niteliği ancak metastazların ortaya çıkmasıyla 
anlaşılabilmektedir. Primer tümör ele alındığında, olguların birçoğuna önceden ameloblastoma 

tanısı konduğu ve gereken tedavinin yapıldığı görülür. Histolojik olarak malign görünümü 

olmayan bu tür olgular bir süre sonra metastazlarıyla belirirler. Malign ameloblastoma olguları-
nın bir başka grubunda ise, ameloblastomanın yanısıra squamous cell carcinoma olarak bilinen 
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malign tümörün de varlığı görülmüştür. Bu durumda iki olasılık düşünülür: ilk olasılığa göre, 
önceden bir ameloblastoma vardır, bu tümördeki yassı epitel metaplazisi alanlarından squamous 

cell carcinoma çıkmaktadır. İkinci olasılık ise, çenede bir santral karsinom oluşmuştur, bu 

karsinom az diferansiyedir ve bazı alanları ameloblastlara benzeyen hücrelerden yapılıdır.  
 

   
 

Şekil 13.23. Malign ameloblastoma.  Röntgen: Altçene sol tarafında, ramusa doğru gelişen, sınırları 

belirsiz litik lezyon (). Mikrofoto: Malign ameloblastoma niteliği taşıyan atipik odontogen epitel hücresi 

adacığının (A) bir tarafından gelişen skuamöz hücreli karsinom (E). 
 

Malign ameloblastoma olarak tanımlanan olgularda radikal cerrahi girişimlerin yanısıra 
radyoterapi yapılmaktadır. Prognoz kötüdür. Tümörün belirlendiği anda metastaz saptanmayan 

hastalarda, tedaviyi izleyen 2. yıldan sonra metastaz görülebilir; bazı hastalarda bu süre 20 yıla 

dek uzayabilir. Lenfojen ve hematojen yolla metastaz yaparlar; servikal lenf düğümleri, akciğer 
ve kemik (vertebra) metastazları vardır; karaciğer, böbrek ve deri metastazlarına rastlanabilir. 
 

PRİMER SANTRAL KARSİNOM 
 

İnsan organizmasında hiçbir kemikte santral primer karsinom oluşmaz. Çene kemikleri bu 

kuralın dışındadır. İntrauterin dönemin ilk aylarında başlayan odontogenezisin değişik 
aşamalarında ortaya çıkan epitel kalıntıları çeşitli odontogen kistlerin ve tümörlerin kökeni 

olabildiği gibi çene kemiklerinin derinliklerinde oluşan bir primer karsinomun da kaynağını 

oluşturabilirler. Çene kemiğinin primer santral karsinomlarının bir bölümü önceki odontogen 

kistin epitelinden gelişebilir. Önemli olan çene kemiğinde saptanan karsinomun ayırıcı tanısıdır. 
Örneğin, ağız mukozasının skuamöz hücreli karsinomu sık görülen kanserlerden biridir ve 

altındaki kemik dokusunu kolaylıkla infiltre edebilir. Bir başka ayırıcı tanı çalışması da primeri 

başka bir yerde olan kanser metastazı olasılığı üzerinde yoğunlaşmalıdır; örneğin, akciğerlerdeki 
skuamöz epitel metaplazilerinden kökenli karsinomlar öteki kemikler gibi çene kemiklerine de 

metastaz yapabilir. Çene kemiklerinde saptanan primer santral karsinomlara çok ender rastlanır;  

bu nedenle, tümörün primer olduğunu söyleyebilmek için tüm olasılıkların değerlendirilmesi 
gerekir. 



 

247 

Çene kemiklerinin primer santral karsinomu erkeklerde daha sık görülür. Günümüze dek 
bildirilen 50 kadar olguda hastaların geniş bir yaş yelpazesinde (4-76 yaş) yer aldıkları izlenir. 

Olguların çok büyük bir bölümü –odontogen tümörlerin çoğu gibi- altçene arka kesimlerinde 

yerleşir. Bulundukları yerde şişlik yapan ve ağrıya neden olan tümör, kısa sürede ağız boşluğuna 
ulaşarak ülserli bir kitle meydana getirir. Böyle bir davranış içinde olan lezyonların kökenini 

(santral ya da periferik) belirlemek zorlaşabilir. Ağrının dişlerden kaynaklandığı düşünülerek 

tümöre yakın bölgelerdeki dişlerin çekilmesi, karsinomun ağız boşluğuna ulaşmasını kolaylaş-

tırır. Çekim yeri iyileşemez. Parestezi ve anestezi bulguları N.alveolaris inferior invazyonunun 
sonucudur. Servikal lenf düğümlerindeki metastazlara bağlı lenfadenomegali olabilir. 

Radyolojik bulgular tümörün büyüme hızına bağlıdır. Yavaş gelişen olgularda sınırları görece 

belirgin litik bir lezyon saptanır. Hızlı gelişen olgularda sınırlar seçilemez; tümör ile normal 
kemik arasında mikroskopik infiltrasyonların göstergesi olan alacalı bir yapı vardır. Diş 

köklerinde rezorpsiyon görülür. Yumuşak dokulara açılmanın bulunduğu alanlarda kortikal 

kemik tümüyle silinmiştir.  

Mikroskopik incelemelerde, atipik skuamöz hücrelerden oluşan bir tümör görülür. Değişik 
alanlarda farklı diferansiyasyonlar görülebilir. İyi diferansiye olgularda, tümör hücreleri arasında 

diskeratotik hücrelere ve keratin küreciklerine rastlanabilir. Kötü diferansiye tümörlerin ayırıcı 

tanısında immunhistokimyasal belirteçlerden yararlanılır. Bazı tümörlerde, bağ dokusundaki 
tepkinin oranına göre desmoplastik değişikliklere rastlanabilir.  

Çene kemiklerinin primer karsinomları kökenini genellikle Malassez ya da Serres epitel 

artıklarından alırlar. Bu klasik bilginin dışında kalan tümörlerin mikroskopisinde ilginç nitelikler 
görülür; 

- Söz konusu tümör, önceden bulunan herhangi bir odontogen kisti döşeyen epitelden 

kaynaklanabilir; bu tür olgularda, kistin içyüzünü döşeyen skuamöz epitelde displastik ve 

anaplastik değişiklikler içeren tümör hücrelerinin yaptığı çeper invazyonu vardır. 
- Özellikle bazı dentigeröz kistlerde, kist çeperini döşeyen skuamöz epitel hücreleri arasında 

değişik oranlarda mukuslu hücrelere de rastlanmaktadır. Mukuslu hücrelerden kökenli 

primer tümörler mukoepidermoid karsinom yapısında olabilir. 
- Çok ender olmakla birlikte, herhangi bir kist olmaksızın gelişen tükürük bezi karsinomlarına 

(mukoepidermoid karsinom, adenoid kistik karsinom) rastlanabilmektedir. 
 

Çene kemiklerinin primer karsinomlarında uygulanan tedavi yöntemleri oldukça radikaldir. 

Tedavi yöntemlerinin kombinasyonunda klinik evre (stage) önemlidir. Küçük tümörlere 
rezeksiyon, büyükçe tümörlerin cerrahi tedavisinde hemimandibulektomi veya hemi-

maksillektomi uygulanır. Lenf düğümü metastazı olan hastalarda, ayrıca servikal diseksiyon 

gerekir. Onkoterapi uygulaması yapılabilir. Prognoz kötüdür. 
 

BERRAK HÜCRELİ ODONTOGEN KARSİNOM (Clear cell odontogenic 

carcinoma) 
 

Önceden bulunan bir ameloblastomadan ya da Pindborg tümöründen kökenli olan, ancak özgün 

mikroskopik nitelikleriyle farklı bir tümör tipi olarak tanımlanan olgulardır. 
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Çok ender bir tümördür. Bildirilen az sayıdaki olguda hastaların çoğu orta yaşın üzerindeki 
kadınlardır. Altçenenin arka kesimlerinde oluşan tümörler kemikte ekspansiyona neden olur. 

Radyolojik incelemede, sınırları silik litik bir lezyon saptanır. 

Mikroskopik incelemede, çevresindeki kemik dokusuna infiltrasyon gösteren bir tümör 
izlenir. Tümörü oluşturan epitel hücreleri, endokrin tümörlerdekine benzer biçimde küresel 

adacıklar ya da kalın kordonlar oluştururlar. Tümör adacıkları ve kordonları arasında ince bağ 

dokusu bölmeleri vardır. Tümör hücrelerinin sitoplazmaları geniş, poligonal ve genellikle 

berrak, çekirdekleri yuvarlakça ve hiperkromatiktir. Bazı hücrelerin sitoplazmasında soluk 
boyanan ince granüller seçilir. Benzer hücrelere Pindborg tümöründe de rastlanabilmektedir; bu 

nedenle, ayırıcı tanı oldukça önemlidir. Ayrıca, çene kemiklerine metastaz yapabilen endokrin 

sistem ve böbrek kanserleri araştırılmalıdır. 
Tedavisi radikaldir; geniş rezeksiyonlar ve servikal diseksiyon uygulanır. Bölgesel lenf 

düğümü ve akciğer metastazlarına rastlanabilir. Prognoz konusundaki istatistiksel değerlendir-

meler yetersizdir. 
 

AMELOBLASTİK SARKOMA (Ameloblastik fibrosarkoma) 
 

Oldukça seyrek görülen malign bir karma tümördür; tümördeki epitelyal komponenti amelo-
blastik hücreler, mezenkimal komponenti ise atipik fibroblastik hücreler oluşturur. Mezenkimal 

komponentin malign tümör nitelikleri içermesi nedeniyle Ameloblastik sarkom olarak tanımla-

nırlar. Ameloblastik sarkomların çoğu daha başlangıçta sarkomdur; bir bölümü ise daha önceden 
bulunan ve birkaç kez residiv yapmış olan bir ameloblastik fibromanın mezenkimal komponen-

tindeki malign değişmeye bağlıdır. Hızlı büyürler. 

Olguların büyük bölümü altçenede ve azı dişleri kesiminde yerleşir.15-30 yaşlar arasında ve 
erkeklerde görece sıktır. Klinik bulguların başında ağrı ve N.alveolaris inferior etkilenmesi gelir. 

İyi huylu odontogen tümörlerde ağrı bulgusu yoktur; bu nedenle, ağrı bulgusu tümörün malign 

olduğu ya da malign tümör niteliği kazandığı yönünde önemli bir kanıttır. Hızlı büyüyen tümör 

kısa sürede yüz asimetrisi yapabilecek boyutlara ulaşır. Bazı olgularda, tümör çene kemiğini ve 
alveol kretlerini infiltre eder; dişler sallanır ve dökülür. Bu tür olgularda ağız boşluğuna doğru 

gelişen bir tümör kitlesi bulunur, kitlenin üzeri sıklıkla ülserleşir. Bazı olgularda olaya 

osteomyelit de katılarak tabloyu ağırlaştırır.  
Radyolojik incelemelerde, sınırları yer yer belirsiz olan uniloküler litik bir lezyon saptanır. 

Daha önce ameloblastik fibroma tanısı konmuş multiloküler bir lezyonda malign değişme 

gösteren residiv olursa, ilk lezyon içersinde görülen trabekülasyonların ikinci lezyonda 
oluşmadığı izlenir. Ana lezyon çevresindeki kemik dokusu içersinde, tümörün çevreye invazyo-

nunu gösteren küçük rezorpsiyonlar saptanır. Kemik infiltrasyonu daha çok alveol kreti 

yönündedir; dişler kısa sürede dökülür. Öte yandan altçene alt kenarı korteksinde incelme 

bulunabilir. Periost reaksiyonu yoktur.  
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Şekil 13.24.  Ameloblastik sarkoma.  Röntgen: Altçene sol tarafında, ramusa doğru gelişen, altçene alt 

kenarında korteks sınırları belirsiz litik lezyon (). Mikrofoto: Atipik mezenkimal hücreler (sarkoma) 

arasında ilkel odontogen epitel kordonlarının kalıntıları (). 
 

Mikroskopik incelemede, mezenkimal hücrelerde ileri derecede pleomorfizm saptanır. Bu 

hücrelerin çekirdekleri genellikle oval-fusiformdur, kromatin yapısı değişkendir. Çekirdekler 

arasında önemli büyüklük farkları vardır; mitozlar ve tümör dev hücreleri sıktır. Ameloblastik 
(epitelyal) komponente ancak birkaç alanda rastlanır; genellikle ameloblastomalardaki 

görünümü anımsatan epitel adacıkları yaparlar. Yetersiz cerrahi nedeniyle residiv yapan 

ameloblastik sarkoma olgularında epitelyal komponent tümüyle silinmiş olabilir. Öte yandan, 
“çenelerin santral fibrosarkom"larından alınan seri blok ve kesitlerde kalıntı biçiminde 

odontogen epitel bulunursa, tümörün odontogen kökenli bir sarkom olduğu düşünülmelidir.  

Prognozu çok kötüdür. Tedavide radikal cerrahi tedavi uygulanmalıdır, onkoterapi protokolü 

de eklenebilir. Yetersiz rezeksiyonlarda residivler kaçınılmazdır. Öncelikle akciğer metastazları 
oluşur, sistemik yayılma görülebilir. Bu özelliği ile çenenin santral fibrosarkomundan daha hızlı 

bir gidiş göstermekledir.  
   

AMELOBLASTİK DENTİNO-SARKOMA  
 

Literatürdeki en iyi örneği Tahsinoğlu tarafından verilen Ameloblastik dentino-sarkoma, 1970’li 

yılların en iyi oral patoloji kitaplarındaki sınıflandırmalarda yer alan bir tümördü. Son yıllarda, 
WHO ve AFIP tarafından yapılan değerlendirmelerde adı geçmemektedir.  

Çok ender tümörler olduklarından sıklık, yaş ve cinsiyet açısından oranlar vermek güçtür. 

Bildirilen olguların hemen tümü altçenede görülmüştür. Klinik ve radyolojik bulgular amelo-

blastik fibroma ve ameloblastik sarkomayı anımsatır; tek ek bulgu ayrıca yer yer radyopak 
alanların (kalsifikasyon) bulunmasıdır.  
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Şekil 13.25. Ameloblastik dentino-sarkoma (Tahsinoğlu).  Mikrofoto: Sarkoma komponenti atipik 

odontogen mezenkim hücrelerinden () oluşan tümörde ameloblastik hücre kümeleri (-) ve dentinoid 

madde üretimi (O). 
 

Tümörlerin ameloblastik fibroma ve ameloblastik sarkomadan ayrılabilmesindeki tek etmen, 

histolojik kesitlerde saptanan dentin/dentinoid madde varlığıdır. Ameloblastik dentino-sarkoma 

olgusunu benimsemeyen kuruluşlar, tümörde saptanan dentin/dentinoid varlığını görmezden 
gelmektedirler. Anımsamak için biraz geriye gidersek, ameloblastik dentino-fibromada ana yapı 

ameloblastik fibromadır; ek olarak, ameloblastik hücrelerle odontogen mezenkim arasında 

bazıları kanalcıklar içeren soluk eozinofil bir madde (dentin/dentinoid) bulunur. Ameloblastik 
dentino-sarkomada ise ana yapı ameloblastik sarkomadır; ameloblastik hücrelere komşu 

mezenkimal dokuda dentin/dentinoid izlenir. 

Tedavi yöntemleri ve prognozu ameloblastik sarkoma gibidir.  
 

ODONTOGEN KARSİNOSARKOM 
 

Çok ender görülen malign bir karma tümördür. Aynı tümör içinde hem karsinom hem de sarkom 
komponentleri vardır; karsinom komponentini atipik ameloblastik hücreler, sarkom kompo-

nentini ise atipik fibroblastik hücreler oluşturur. 
Hızla gelişerek kısa sürede yumuşak dokulara ve ağız boşluğuna ulaşan ekspansif bir kitle 

oluşturur. Ağız boşluğundaki kitlenin üzerini örten mukoza genellikle ülserleşir. Radyolojik 

incelemede, sınırları belirsiz, multiloküler litik lezyon saptanır.  

Mikroskopik incelemede, atipik fusiform hücrelerden oluşan infiltrasyon içinde atipik 
ameloblastik hücrelerin yaptığı düzensiz kümeler görülür. Bazı epitel kümelerindeki skuamöz 

metaplazi alanlarında displastik ve anaplastik değişikliklere rastlanır.  
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Şekil 13.26. Odontogen karsinosarkoma.  Mikrofoto: Sarkoma komponenti atipik odontogen mezenkim 

hücrelerinden (),  karsinoma komponenti ise atipik ameloblastik hücrelerden oluşan malign tümör (O). 
 

 

SEMENTOSARKOM (Sementoblastik sarkoma) 
 

Çok ender bir tümördür. Klinik özellikleri ile öteki çene sarkomlarına benzer; hızlı gelişir. 

Radyolojik incelemede, kemikte yıkım yaparak yumuşak dokulara taşan, sınırları düzensiz ve 

içersinde radyopak alanlar bulunan litik bir lezyon saptanır. Periost reaksiyonu yoktur.  
Mikroskopik incelemede, pleomorfizm gösteren mezenkimal doku (fusiform hücreli sarkom) 

içerisinde genellikle hücresiz, osteoid dokudan farklı bir madde (sementoid) bulunur. Atipik 

mezenkimal hücrelerin çoğu sementoid madde adacıklarının çevresine dizilirler; bu nitelikleri 

sementoblastları anımsatır. Bazıları kireçlenen sementoid madde içersinde normal sement 
dokusundakine benzer çizgiler (reversal line) bulunabilir.  

Mikroskopik yapısıyla da osteosarkomu anımsatan bu tümörün ayırıcı tanısında, sementoid 

ve osteoid maddelerin ayrımı gerekir. Osteoid maddenin yaptığı ince trabeküller yerine, 
sementoid maddenin sementikelleri anımsatan kürecikler oluşturduğu izlenir. Bazı araştırma-

cılar, çene kemiklerinin osteosarkomlarında sementoid madde varlığını doğal bir gelişme 

sayarlar; bu nedenle, sementosarkoma nitelemesini benimsemezler. 
Tedavisinde öteki çene sarkomlarına uygulanan radikal yöntemler seçilmelidir. Prognoz 

kötüdür, öncelikle akciğerlere metastaz yaparlar. 
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Şekil 13.27. Sementosarkoma.  Mikrofoto: Atipik sementoblastik hücrelerle () kuşatılmış sementoid 

madde adacıkları (S). 
 

EK 

Tartışmalı odontogen oluşumlar 
 

Enameloma (Mine incisi)  

Bir tümörden çok oluşum kusuru olarak kabul edilmelidir. Dişin kolesinde, mine-sement 

sınırında ya da sement üzerinde, küre biçiminde katı-beyaz bir oluşum biçiminde saptanır. Dişe 

sımsıkı yapışıktır.  
Dişin embriyonal gelişme döneminde ameloblastların dışa doğru anormal bir kıvrım yapması ve 

burada mine üretiminin artması sonucudur. Bazıların ortasında bir miktar dentin ve çok seyrek 

olarak diş pulpası görülebilir. Üstçene sürekli azılarının kök bifurkasyon-trifukasyon alanlarında 
sıktır. Radyolojik incelemede diştaşı sanılabilir  
 

Dentinoma  
Çok nadirdir. Altçene azıdişleri alanında oluşur. Radyolojik incelemede, gömük bir azıdişinin 
kuronu çevresinde radyopak cisimler saptanır, çevresinde litik bir sınır vardır.  

Araştırmacıların bir bölümü dentinomaların iki dönemi olduğunu savunurlar:  

1. Dentinoblastoma dönemi (ameloblastik dentino-fibroma dönemi): periodontal membrandaki 
odontogen epitel kalıntıları mezenkimal dokuya indüksiyon yaparak odontogen mezenkim 

oluşmasını ve dentin üretimi sağlarlar.  

2. Dentinoma dönemi (olgun dentinoma dönemi): dejenere olan epitel ortadan kalkar ve 
mezenkimal dokuda yoğun dentin/dentinoid adacıkları saptanır. Dentin adacıklarından bazıları 

osteoid madde içerebilir (osteodentin). Yer yer düzensiz dentin kanalcıkları görülür. Bazı 

olgularda, bu kitlelerin çevresinde sement oluştuğu saptanır.  

Dentinomanın başlangıcı Ameloblastik dentino-fibroma'dır. Bu tümör, belirgin bir 
büyüklüğe ulaşamadan stabil bir döneme girmektedir. Gerçekten de, literatürde dentinoma 
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olarak bildirilmiş olguların bir bölümünün ameloblastik dentino-fibroma olduğu görülür; bu 
olguların tek özelliği üretilen dentinin fazla oluşudur. Aşırı dentin yapımı sonucu hücresel 

elemanlarda basınç atrofisi olmakta ve tümörün gelişmesi duraklamaktadır.  
 

Sementikel  
Periodontal membranda sıklıkla saptanan küre biçiminde kalsifiye oluşumlardır. Bunların 

ortasında genellikle dejenere epitel kalıntıları vardır. Ayrıca odontogen tümörlerin bir 

bölümünde saptanan sementikellerin oluşumunda Malassez epitel artıklarının büyük etkinliği 
olduğu ve bu hücrelerin çevresinden başlayan sement üretiminin gittikçe artarak epitel 

hücrelerini sardığı görülür.  

Sementikellerin periodontal membranda bulunuşları özellik gösterir. Bir bölümü serbest 
olarak bulunurlar. Başka bir grup sementikel ise, bir kenarı ile ilgili dişi saran sement dokusuna 

yapışıktır (sementoeksostoz). Daha az görülen tipi ise, kök sementi içerisinde gömük olanlardır. 

Öte yandan, dişlerin kök pulpasında saptanan ve dentikel olarak nitelenen kireçlenmelerin 

bazılarının gerçekte sementikel olduğu görülmektedir.  
 

Odontogen gingival hamartoma  

Dişetinde birkaç mm çapında kitle yapan oluşumlardır. Çok ender görülürler.  
Çene kemiği dışında ve dişeti papili içerisinde meydana gelmiş bir diş minyatürü saptanır. 

Bu diş normal dişten çok küçüktür. Ancak, pulpası, dentini ve minesi tam gelişmiştir. Kök 

dentininin üzerini yer yer örten bozuk yapıda sement dokusu izlenir. Kök çevresinde bir dizi 

ilkel odontogen epitel (dentelioblast) hücresi bulunabilir.  
Odontogen gingival hamartomaların kitlesi ile yaptığı dişeti kabarıklığı fibrom, iritasyon 

fibromu ya da dişeti hiperplazisine benzer.  
 

 
 

Şekil 13.28. Odontogen gingival hamartoma. Mikrofoto: Hiperplazisi nedeniyle rezeke edilen dişeti papili 

içinde, yüzeyi örten çok katlı yassı epitelin (O) hemen altına, düzenli kuronu bulunan (), kökü 

gelişmemiş bir diş taslağı. 
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Ektopik odontogen tümör: Kraniofaringioma  
Hipofiz bezi lojunda ortaya çıkan selim bir tümördür. Hipofizin ön lobu (adenohipofiz) 

bölümünde oluşur. Adenohipofiz, embriyonal dönemde ağız boşluğunun da geliştiği Rathke 

kesesinden kökenlidir. Embriyonal yaşamda, ağız boşluğu ile adenohipofiz arasında bir kanal 
(ductus craniopharyngealis) bulunur. Zamanla ortadan kalkan bu kanalın artıklarına "Erdheim 

cisimleri" denir, kraniofaringioma bu artıklardan kökenlidir.  

25 yaşından küçüklerde daha sık görülen bir tümördür. Radyolojik incelemede, hipofiz 

lojunun genişlediği ve bazı olgularda granüllü yapıda kireçlenmelerin bulunduğu saptanır.  
Mikroskopik incelemede, kollagen demetlerinden oluşmuş bağ dokusu içersinde dağılmış 

epitel adacıklarına rastlanır. Bu adacıklar ameloblastomadakilere benzer: periferik kesimlerde 

ameloblastik hücreler, ortada stellate reticulum bulunur. Bazı olgularda tümör adacıklarının 
ortasında ya da çok katlı yassı epitelle döşeli boşlukların lümenlerinde gölge hücreleri vardır. 

Gölge hücrelerinde kireçlenmeler izlenir. Kistik boşluklar içeren olgularda, lümeni döşeyen çok 

katlı yassı epitelin bazal tabakası ameloblastik hücreleri anımsatır. Bazı olgularda tümörle 

birlikte diş oluşumu da bulunabilir.  
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