
SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI 
ve PATOLOJİSİ14

ORAL KAVİTE

ORAL KAVİTENİN ÜLSERATİF VE İNFLAMATUVAR 
LEZYONLARI

Aftöz Ülserler

• Stres, ateş gibi durumlarla ilişkili yumuşak damak, bukkolabial mukoza ve dil kenarı 
yerleşimli lezyonlardır. Eritem / papül / ülser aşamaları vardır.

• Otoimmün kökenli oldukları düşünülmektedir.

• Çok sık tekrarlarsa Behçet hastalığı veya Crohn hastalığı araştırılmalıdır.

Herpes Virüs Enfeksiyonları

• HSV-tip I etkendir. Trigeminal ganglionlarda latent konumdaki virüsün ateş, güneş 
ışığı, soğuk, ÜSYE, travma gibi bir sebeple aktive olması sonucu eritem / papül / 
vezikül (intraepitelyal) / ülser aşamalarından geçen bir lezyondur. Dudak kenarları 
ve nazal orifis sık etkilenir. 

• Tzanck testi (+) ve Cowdry A inklüzyonları (intranükleer inklüzyon 
cisimleri) görülebilir. Tzanck testi vezikül sıvısında inklüzyonlu hücreler ve dev 
hücrelerin görülmesidir. Tzanck testi HSV ve pemfigus vulgariste pozitiftir.

Herpes Simpleks Virüsünün İntranükleer İnklüzyon Cisimciği  

Fungal Enfeksiyonlar

• Candida albicans sık izlenir. Psödomembranöz kandidiazis (pamukçuk) ağız 
boşluğunun en sık görülen fungal enfeksiyonudur.

Hairy Lökoplaki

• AIDS hastalarında görülen, etkenin EBV’nin olduğu bir ağız lezyonudur.

• Displazi içermez. Malignleşmez.

Lökoplaki
• Bu tanım epidermiste kalınlaşma ve hiperkeratoz oluşturan, mukozal yama ya 

da plaklar halinde beyaz, iyi sınırlı lezyonları ifade eder. 
• Mikroskobik olarak epitelyal displaziden in-situ karsinoma kadar değişen 

bulgular saptanır.
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• Etyoloji:

o Tütün (en sık neden) özellikle pipo kullanımı ile güçlü birlikteliği vardır. 
• Skuamöz hücreli karsinom gelişebilir.

• En sık alt dudakta izlenir. Dudak ve dilde görülen lezyonların malign transformasyon 
oranı daha yüksektir. Bu oran %3-25’tir.

@ Lökoplaki mukozadan kazınamayan ve herhangi bir hastalık varlığı ile 
açıklanamayan beyaz renkte yama ve plak lezyonlardır.

Eritroplaki
• Kötü sınırlı, kırmızı, yüzeyden kabarık olabilen lezyonlardır. 
• Epitelyal displazi belirgindir ve malignleşme oranı en az %50’dir.
• Ağızda malignleşme potansiyeli en yüksek lezyondur

SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM

• En sık görülen oral kavite malignitesidir. Hemen daima 40 yaşından sonra 
görülür.

• Risk faktörleri:
o Lökoplaki
o Eritroplaki
o Tütün
o Alkol
o HPV (tip 16,18)
o Kronik irritasyon

• Sıklıkla keratinize iyi diferansiye tümörlerdir. 
• En sık alt dudağın lateral kenarında görülür. 
• Lenf nodu metastazı dudak tümörlerinde çok nadirken (en iyi prognoz); dil 

kökenli karsinomlarda %50, ağız tabanı kaynaklılarda ise %60’ın üstündedir (en kötü 
prognoz).

@ Oral kanserler sigara ve alkol,orofarengeal kanserler HPV ile ilişkilidir 

ODONTOJENİK KİST VE TÜMÖRLER

İnflamatuvar Kistler
• Periapikal kist: Uzun süren pulpit sonucunda oluşurlar
• Rezidüel kist
• Paradental kist

Gelişimsel Kistler

• Dentigeröz kist:
o Dental follikülün dejenerasyonu sonucu oluşur 
o   Rekürrens olabilir
o   Ameloblastoma veya skuamöz hücreli kansere dönebilir

• Odontojenik keratokist:
o Lokal agresif ve yüksek nüks oranı ile diğer kistlerden ayrılır 
o   Gorlin sendromunda multipl olabilirler

• Yenidoğanın jinjival kisti
• Erişkinin gingival kisti
• Erupsiyon kisti
• Lateral perodontal kist
• Glandüler odontojenik kist
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Ameloblastom
• Odontojenik epitelden köken alır
• Ektomezenkimal diferansiyasyon göstermez
• Yavaş gidişli, lokal agresiftir, kistiktir.
• Genelde masumdur (benign)
• Grafide sabun köpüğü manzarası vardır
• Çene kemiklerinde (molar bölgede) sıktır

TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI

Sialadenit
• Sialadenitin en sık nedeni mukoseldir. Genelde travma ile birliktedir.
• Viral etkenli bir hastalık olan kabakulak (etken paramiksovirüs) sık görülür ve 

parotisi tutar. 
• Sjögren sendromu otoimmün sialadenit yapar. 
• Bakteriyel sialadenitler sıklıkla taş nedenli obstrüksiyonla (sialolitiazis) olur.
• Sialolitiazis en sık submandibular bezde oluşur.

Tükürük Bezi Tümörleri

Tükürük Bezi Tümörleri

Benign Malign

• Pleomorfik adenom (mikst tümör) (%50)
• Warthin tümörü (papiller kistadenoma 

lenfamotozum) (%5)
• Onkositom (%2)
• Kistadenom (%2)
• Bazal hücreli adenom (%2)

• Mukoepidermoid karsinom (%15)
• Adenokanser (%6)
• Asinik hücreli karsinom (%6)
• Adenoid kistik karsinom (%4)
• Malign mikst tümör (%3)

• İleri yaşta ve kadınlarda daha sık görülürler. 
• En sık parotisten çıkarlar ve bunların çoğu benigndir. 
• Malignite riski en fazla minör tükürük bezlerinde iken, bunu azalan sırayla 

submandibular gland ve parotis izler.

Mikst Tümör (Pleomorfik Adenom)

• Tükürük bezlerinin en sık görülen tümörüdür. 
• En sık parotise yerleşir.
• 30-50 yaş arası izlenir. Benign seyirli, yavaş büyür ve kapsüllüdür. Ancak kapsül 

etrafına mikroinvazyonları vardır. Bu yüzden kapsülden çıkarmak yeterli olmaz. 
Yüzeyel parotiste, ağrısız şişlik olarak görülür. Kolayca çıkarılır (fasiyal sinire dikkat 
edilerek), nüks gelişebilir.

• Histolojide miksoid bir stroma ve kondroid görünümlü alanlar içinde 
epitelyal diferansiyasyon alanları görülür. 

• Malign transformasyon uzun süreli tümörlerde %10 görülebilir. Parotis dışı mikst 
tümörlerde bu oran artar. En sık metastazını lenf nodlarına yapar. En agresif 
tükürük bezi tümörü malign miks tümördür, 5 yıllık survivali % 30- 50 
dir. (Rubin patolojiye göre yüksek dereceli adenoid kistik kanserin 5 
yıllık survivali % 15’dir).

• PLAG gen mutasyonu (+).

Warthin Tümörü (Papiller Kistadenolenfomatosum)

• İkinci sık görülen benign tükürük bezi tümörüdür. Erkeklerde daha fazla 
görülür.

• İleri yaşta, sadece parotis glandında görülen, 2-5 cm çaplı, kapsüllü, benign 
tümördür. 
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• Sigara kullanımı gelişme riskini arttırır. 
• Boyun lenf nodlarında Warthin tümörü görülebilir, bu metastaz olarak 

değerlendirilmez.
• %10 bilateral ve multipl odaklıdır. 
• Epitelyal komponent neoplastiktir.  
• Histolojide lenfoid follikül içermesi ve çift sıra epitelle döşeli olması 

tipiktir.

Warthin Tümörü
A. Epitel ve Lenfoid Elemanlar   B. Kistik Boşluklar Neoplastik Epiteli Lobullere Ayırır

Mukoepidermoid Karsinom

• Tükürük bezlerinin en sık görülen malign tümörüdür. Ayrıca ikinci sık 
görülen tükürük bezi tümörüdür.

• En sık parotisten köken alır. 20 yaş altı primer tükürük bezi tümörlerinin de en 
sık görülen tipidir. 

• Radyasyona bağlı olarak gelişebilir. 
• T (11;19) tipiktir. 8 cm çapa ulaşabilirler. 
• Skuamöz hücreler baskınsa yüksek grade’li, mukus sentezleyen hücreler 

baskınsa düşük grade’lidir.

Adenoid Kistik Karsinom

• Parotis harici; özellikle minör tükürük bezlerinin en sık malign tümörüdür. 
Ayrıca lakrimal gland, nazofarinks, nazal kavite, sinüsler ve akciğere de 
yerleşebilir.

• Özellikle perinöral invazyon (pankreas ve prostat kanseri gibi) oluşturması 
ile tanınır, bu nedenle çok ağrılı olabilir. Parotis kaynaklılara göre daha kötü 
prognozludur. 

• Histolojik olarak silindroma ile karışır.

Asinik Hücreli Kanser

• Tükürük bezinin normal seröz hücrelerine benzeyen şeffaf sitoplazmalı 
hücrelerin oluşturduğu adalar, kordonlar ve glandlardan oluşan, en sık parotiste 
gelişen tükürük bezinin nadir malign tümörüdür. Bilateral olabilir.

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

ÖZOFAGEAL OBSTRÜKSİYON

Mukozal Ring (Halka)

• Vaskülarize fibröz bir bant ile mukozanın lümene doğru çıkıntı yapmasıdır. Bu lezyon 
üst özofagusta olursa web adını alırken; gastroözofagial bileşkede olursa Schatzki 
ring (halkası) olarak bilinir.
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Web

• Genellikle üst uçta olur, 40 yaş üstü kadında sıktır. Etiyolojide reflü, kronik graft versus 
host hastalığı, büllü deri hastalıkları vardır. Paterson-Brown Kelly veya Plumber- 
Vinson sendromunun komponenti olabilir (demir eksikliği anemisi, glossit, 
çeliozis, web). Genellikle yarım daire şeklindedir. Disfaji ile gelir. Epitel ve damardan 
oluşur.

Ring-Schatzki Halkası

• Tam dairedir, kalındır, genellikle alt uçtadır, mukoza-submukoza ve bazen T. 
muskularis içerir. Eğer gastroözofageal bileşkenin üzerinde ise A ring, altında ise B 
ring denir.

@ Konjenital fistüller GİS‛te en sık özofagusta görülür

DİVERTİKÜL
Faringeal (Zenker) Divertikülü

• En sık görülen ve en semptomatik olandır. 
• Üst özofagusta motor fonksiyonun bozulmasına bağlı olarak üst özofageal sfinkterin 

üstünde oluşur. Bir kaç cm. çaplı olup, boyunda kitle ve regürjitasyon ile karakterizedir. 
Aspirasyon pnömonisi için anlamlı risk söz konusudur. 

• Nadiren skuamöz hücreli karsinom gelişebilir.

Traksiyion Divertikülü
• Sıklıkla orta özofagusta mediastinal ya da lenf nodlarının fibrozisi sonucu gelişen 

lezyonlardır. Genellikle asemptomatiktir.

Epifrenik Divertikül

• Alt özofageal sfinkterin hemen üzerinde yerleşirler. 

HİATAL HERNİ

• Midenin bir kısmının diyafragmanın üzerine çıkmasıdır. İki anatomik pattern 
tanımlanmıştır;
§ Sliding: En sık görülen tiptir. Gastroözofageal bileşke diyaframın üzerine çıkar. Reflü 

özofajit, kanama, ülsere neden olur.
§ Paraözofageal: Diyaframdaki açıklıktan midenin büyük kurvaturu yukarıya çıkar. 

Obstrüksiyon ve strangülasyon sıktır.

AKALAZYA

• Triyadı vardır. Alt özofagus sfinkter basıncı artacak, burada peristaltizm olmayacak ve 
bu sfinkter tam olarak gevşemeyecek.

• Primer Akalazya: Miyenterik pleksusta ganglion azalması ya da kaybolması. Genellikle 
idiyopatiktir.

• Sekonder Akalazya: Sekonder akalazyanın en sık nedeni Chagas hastalığıdır. 
(Trypanosoma cruzi neden olur-sfinkterdeki ganglion hücrelerini tahrip eder).

• Akalazya benzeri hastalıklar ise diyabetik otonomik nöropati, infiltratif hastalıklar 
(malignite, amiloidoz, sarkoidoz), dorsal motor nükleus hasarı (poliyomiyelit, cerrahi).

• Tedavide miyotomi, balon dilatasyonu ve botoks vardır.  
• Baryumlu grafide kuş gagası görüntüsü oluşur.

@ Allgrove (Triple A) sendromu: OR geçer. Akalazya, alakrimi, ACTH dirençli 
adrenal yetmezlik beraberliğidir.


