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ÖZET
Nazoalveolar kist, non-odontojenik epitelden gelişen nadir görülen bir hastalık 
olup genellikle tek taraflı olarak ortaya çıkar. Gelişimsel kaynaklı olduğu 
değerlendirilen bu kistler nazal alar bölgede dolgunluk, damakta şişlik ve bazen 
de burun tıkanıklığı ile kendini gösterirler. Bu yazıda, nazoalveolar kist ön tanısıyla 
sublabial kist eksizyonu yapılarak tedavi edilen ve histopatolojik olarak da tanısı 
doğrulanan iki olgu sunuldu. Has¬taların kliniği, radyolojik bulguları ve tedavi 
yaklaşımları literatür bilgisi eşliğinde anlatıldı. 
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SUMMARY
Radiological findings and treatment approaches for nasolabial cysts: Case 
report
Nasolabial cyst is a rare disease which develops from non-odontogenic epithelium 
and is usuallu unilateral, especially seen in the left side. Nasolabial cyst is usually 
asymptomatic and it is localized near the lateral nasal wing. As the size of the cyst 
grows it becomes symptomatic by manifesting swelling in the face and hard palate, 
sometimes in the form of nasal obstruction. The preferred treatment is the excision 
of the cyst by sublabial approach, while there are other optional treatments like 
cyst aspiration, endoscopic marsupialization by transnasal approach and injection 
of slerosing agents. İn this article we present two cases with initial diagnosis of 
nasolabial cyst who were performed sublabial cyst excision and the diagnosis 
was histopathologically verified ;the radiological findings and the treatment 
approaches being presented according to literature information.
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Giriş
Nazolabial kistler, nasoalveolar kist veya Klestadt’ ın kisti 

olarak da adlandırılırlar. Odontojenik kökenli olmayan bu kist-
ler nadir görülen gelişimsel yapılardır. Tüm çene kistlerinin 
% 0.7’sini oluştururlar ve daha çok sol tarafta görülürler (1). 
Kadın¬larda erkeklere oranla yaklaşık 3 kat daha fazla görü-
lürler (2). Sert damak ve nazal vestibülde yerleşirler. Alar ve 
nazolabial sulkusta dolgunluk, sert damakta düzgün yüzeyli 
submukozal kitle ve nazal vestibül girişinin taban kısmında 
yukarı doğru bombeleşme şeklinde bulgular verirler. Bu kistler 
seröz şeffaf sıvı içermekte olup genellikle ağrısızdırlar. Ancak 
enfekte olmaları halinde ağrı ve pürülan akıntıya neden olabi-
lirler. Bu yazıda Ekim 2013 ve Kasım 2013 tarihlerinde nazola-
bial kist tanısı konularak tedavi edilen 2 hasta sunuldu.

Olgu 1
 21 yaşında erkek hasta, yaklaşık 2 yıldır damakta yavaş 

büyüyen şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Özgeçmişi 
kulak burun boğaz (KBB) ve diş hastalıkları açısından özellik 
arz etmeyen hastanın orofarenks muayenesinde sert damak 
sol yarısında yaklaşık 3*2 cm boyutlarında orta sertlikte, düz-
gün sınırlı, üzerindeki mukozanın normal görünümde olduğu 
kitle lezyonu palpe edildi (Resim 1). Gingivobukkal sulkusun 
hemen inferiorunda sol üst kesici dişlerin hemen üst kısmın-
da yaklaşık 2*1 cm’lik alanda kistle uyumlu görünüm izlendi 
(Resim 2). Anterior rinoskopik muayenede sol nazal pasaj giri-
şinde tabanda inferior konkaya doğru bombeleşme izlenmekle 

Resim1: Sert damak sol yarısı ön tarafta yerleşen kitle lezyonu görülmektedir.
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beraber üzerindeki mukoza intakt idi. Hastanın diğer KBB mu-
ayenesi normal sınırlarda idi. Kistik kitleden yapılan ponksi-
yonda seröz şeffaf kıvamda mayi gelişi izlendi. Paranazal BT’ 
de sol nazal vestibül ve alar bölge ile sert damak yerleşimli, 
düzgün sınırlı, 3*3 cm boyutlarında, hipodense görünümde 
kistle uyumlu kitle lezyonu izlendi (Resim 3). Hastaya cerrahi 
tedavi öncesi alınan diş hastalıkları konsültasyonu sonucunda, 
klinik değerlendirmenin nazolabial kist ile uyumlu olduğu, kist 
ile komşu ön üst kesici 2 dişin vital olduğu ve cerrahi esnasın-
da korunmasının uygun olacağı ifade edildi. 

Olgu 2
21 yaşında erkek hasta, yaklaşık 10 aydır damakta gide-

rek büyüyen şişlik, son zamanlarda gelişen burundan nefes 
almakta zorlanma ve son 1 aydır da ağzına kötü kokulu akıntı 
gelmesi şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Özgeçmişi KBB 
ve diş hastalıkları açısından özellik arz etmeyen hastanın sert 
damak sol ön kısmında yaklaşık 3*2 cm boyutlarında yumuşak 
kıvamlı düzgün sınırlı submukozal kitle palpe edildi. Palpas-
yon esnasında gingiva–diş bileşkesinden püy gelişi izlendi. 
Anterior rinoskopik muayenede sol nazal vestibül tabanında 
kabarıklığa yol açarak sol nazal pasajı daraltan kit¬le izlen-
di. Hastanın diğer kulak burun boğaz muayenesi normaldi. 
Kitleden yapılan ponksiyonda pürülan materyal aspire edildi. 
Paranazal BT’ de sert damak sol yarısında maksiller kemikte, 
yaklaşık 3 cm çapında, sert damak kemiğini incelterek inferi-

or konka ile beraber yukarı doğru yaylandıran düzgün sınırlı 
kitle lezyonu izlendi (Resim 4). Hastaya cerrahi tedavi öncesi 
alınan diş hastalıkları konsültasyonu sonucunda, klinik değer-
lendirmenin nazolabial kist ile uyumlu olduğu, kist ile komşu 
dişlerin vital olduğu ve cerrahi esnasında korunmasının uygun 
olacağı ifade edildi.

Her iki hasta da mevcut klinik ve radyolojik bulgulara göre 
nazolabial kist olarak değerlendirildi. Hastalara genel anes-
tezi altında sublabial yaklaşımla kist eksizyonu planlandı 
(Resim 5). Her iki hastada da sol üst gingivobukkal sulkusa 
paralel olarak kist üzerine uyan sublabial alana yaklaşık 4-5 
cm’lik inzisyon yapılarak kistik kitleye ulaşıldı. Ardından künt 
diseksiyonla kist çevre dokudan ayrılmaya başlandı. Bu esna-
da her iki olguda da kistin bası etkisi ile sert damak kemiğini 
incelterek kemikte yer yer defektler yaratmış olduğu görüldü. 
Ameliyat sonrası oronazal fistül gelişimini engellemek için kist 
eksizyonu esnasında nazal taban mukozası ve damak mu-
kozasını hasarlamamaya özen gösterildi. Her iki olguda da 
kistler damak mukozasında laserasyon yapmadan ve ön üst 
dişler korunarak eksize edilerek dışarı alındı. Patolojik değer-

Resim 2:Sublabial alanda kistik kitle görülmektedir.

Resim 3: Aksiyel paranazal BT kesitinde sol alveoler bölge ve sert damak 
yerleşimli düzgün sınırlı hipodense lezyon izlenmektedir.

Resim 4: Koronal paranazal BT kesitinde anterior sert damağı erode ederek 
sol nazal pasaj tabanını yukarı doğru yaylandıran hipdense düzgün sınırlı kistik 
lezyon izlenmektedir. 

Resim 5: Olgu 2’ ye ait sublabial yaklaşım görülmektedir.
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lendirme her iki hasta için de, skuamoz epitelle döşeli, duvarı 
lenfoid hücrelerden zengin bening kist olarak raporlandı. Bu 
patolojik görüntünün, kistin genişleyerek intraluminal basıncı-
nın artmasıyla, kolumnar epitelyum yerini çok katlı yassı epi-
tele bırakması neticesinde oluştuğu değerlendirildi (3). Sonuç 
olarak olguların her ikisinde de tanının, bu patolojik bulgular ve 
klinik değerlendirme göz önüne alındığında “nazoalveoler kist” 
olduğu değerlendirildi. Ameliyat sonrası dönemde komplikas-
yon gözlenmeyen hastalarda cerrahi sonrası 3.aydaki kontrol 
muayenesinde nüks saptanmadı. 

Tartışma
Nazolabial kist (NAK) için nasolabial kist, nazal kanat kisti, 

subalar kist, na¬zal vestibüler kist gibi farklı isimler de kullanı-
lır. NAK benign bir hastalık olmakla birlikte literatürde bir olgu-
da malign dejenerasyon bildirilmiştir (4). NAK’ ların gelişimsel 
bir patoloji olduğu kabul edilmekte olup bu etyolojiye yönelik iki 
teori öne sürülmüştür. İlk teori nazolakrimal kanal artı¬ğından 
geliştiği, diğeri ise bu kistlerin embri¬yonik fissür kisti oldu-
ğudur. İlk tanımlandığı dö¬nemde bu kistlerin mukozal salgı 
bezlerinin retansiyonu sonucu geliştiğine inanılmıştır (5). Daha 
sonra Klestadt (2) bu lezyonların emb¬riyojenik nazal mukoza-
nın maksilla prosesi ve lateral-medial nazal prosesin birleşme-
si sıra¬sında arada kalan dokulardan geliştiğini öne sürmüştür. 

NAK kadınlarda, er¬keklere oranla 3 kat fazla görülür. En sık 
4. ve 5. dekatlarda görülmektedir (6,7). Unilateral yerleşmeye 
eğilimli olup, genellikle sol tarafta izlenir. Hastaların yaklaşık 
% 10’ unda NAK bilateral görülür (8). Hastalarımızın her ikisi 
de erkek olup yaşları 21 idi. Bu durumun literatür ile uyumsuz 
olmasının nedeni hasta potansiyelimizin önemli bir kısmının 20 
yaş grubu erkeklerden oluşmasından kaynaklandığı değerlen-
dirildi. 

NAK genellikle asemptomatik olup lateral burun kanadı 
komşuluğunda yerleşim gösterir (4). Kistin boyutları arttıkça 
semptomatik hale gelerek sıklıkla yüzde ve sert damakta şiş-
lik, bazen de burun tıkanıklığı şeklinde kendini belli eder. Seröz 
karakterde sıvı içeren NAK, enfekte olup burun ya da ağız boş-
luğuna drene olarak ağız ve burunda kötü kokulu akıntı ile ağrı 
şikayetlerine de neden olabilir (4).

NAK kemik yapı içinde yerleşim göstermektedir. Bu nedenle 
bilgisayarlı tomografi (BT) kistin yerleşimini, kistin sert damak 
ile nazal ve oral kavite ile olan ilişkisini ve kemik yapının duru-
munu detaylı gösterdiği için ilk tercih edilen görüntüleme yön-
temidir (9). Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kist içeri-
ğini daha iyi göstermesi açısından BT’ ye üstünlük sağlar ve 
özellikle malignite şüphesinin uyandığı olgularda ek görüntüle-
me tetkiki ola¬rak tercih edilir (5). NAK’ lar komşu kemik yapı-
larda destrüksiyona yol aç¬maz. Ancak kistin uzun dönemde 
yarattığı bası etkisine bağlı olarak çevresindeki kemik dokuda 
erozyon ve hatta defekte neden olabilir. BT’ de bu bulgulara 
ek olarak lezyon çevresinde sklerotik dansite artımları da iz-
lenebilir (5). Biz de olgularımızda görüntüleme yöntemi olarak 
öncelikle BT incelemeyi tercik ettik. BT’ de görüntü kist lehine 
olup benign bir lezyon olarak değerlendirildiği için MRG ile ileri 
inceleme gereksinimi duymadık. 

Hastalarda klinik ve radyolojik bulgular NAK tanısı açısın-
dan oldukça anlamlı olmakla beraber kesin tanı histopatolo-
jik bulgularla konu¬lur. NAK histopatolojik incelemede fibröz 
kapsüllü, goblet hücreleri de içerebilen yalancı çok katlı silyalı 
kolumnar epitelle döşeli kistik yapı olarak izlenir. Kistin boyutla-
rı büyüyüp intraluminal basıncı arttıkça, kolumnar epitel yerini 
çok katlı yassı epitele bırakır (3). Sunduğumuz olguların his-
topatolojik incelemesinde, muhtemel intralüminal basıncı yük-

selmiş, nazolabial kistle uyumlu olarak skuamoz epitelle döşeli 
fibröz yapıda kapsülü olan kistik yapı saptandı. 

Anterior maksiller-alar bölgede nazal vestibül ve sert damağı 
da ilgilendiren düzgün sınırlı kitlenin ayırıcı tanısında nasola-
bial kist ile birlikte odontojenik kökenli kistler ile neoplastik lez-
yonlarında bulunması gerektiği akılda tutulmalıdır (4).

NAK’ ların tedavisinde genellikle sublabi¬al yaklaşımla kistin 
eksizyonu tercih edilir (5). Literatürde kist aspirasyonu, trans-
nazal yaklaşımla endos¬kopik kist marsupializasyonu ve skle-
rozan madde enjeksiyonu diğer tedavi seçenekleri içinde yer 
almaktadır. Jae Yang ve ark.(10) ile Chao ve ark.(11), sublabi-
al yaklaşımla ve transna¬zal endoskopik marsupializasyonla 
tedavi ettikleri NAK’ lı hasta gruplarında her iki cerrahi tedavi 
seçeneğini birbirleri ile karşılaştırmışlardır. Buna göre transna-
zal endoskopik marsupializasyonun sublabial eksizyona göre 
operasyon süresini kısaltması, maliyeti düşürmesi ve daha 
kısa süreli postoperatif ağrı oluşturması nedeniyle daha avan-
tajlı olduğunu bildirmişlerdir. Ameliyat sonrasında ise her iki 
grupta da nüks gözlenmediğini bildirmişlerdir. Sonuç olarak da 
transnazal endoskopik marsupializasyonun NAK teda-visinde 
avantajlı ve etkili bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 
transnazal endoskopik yolla tam olarak eksize edilerek tedavi 
edilen bir nasolabial kist olgusu da bildirilmiştir. 

Sublabial yaklaşımda gingivo¬bukkal sulkusa paralel olarak 
yapılan insizyonla kitlenin üzerine düşüldükten sonra kitlenin 
çevre dokulardan diseksiyonuna başlanır. Bu esnada nazal 
taban mukozası ile kitlenin yakın komşuluk halinde olması ne-
deniyle mukozanın perfore olabileceği akılda tutulmalı ve dik-
katli olunmalıdır (9). Kistin sert damak kemiğini erode ederek 
damak mukozası ile komşu olması durumunda damak muko-
zasında diseksiyon esnasında yırtılmaması için özen gösteril-
melidir. Kistin çeperi ile birlikte tam olarak çıkarılmasıyla cerra-
hi sonrası nüks önlenebilir. Biz olgularımızda nazal pasaja ek 
olarak sert damakta da etkilenme olduğu için sublabial yakla-
şımla kist eksizyonu tercih ettik. Kistler her iki olguda da kiste 
komşu mukozaları zedelememeye özen göstererek tam olarak 
eksize edildi. Yaklaşık 3 aydır takip ettiğimiz olguda herhangi 
bir komplikasyon ve nüks izlenmedi. 

Sonuç olarak; nazal vestibüler ve alar bölge ile sert damakta 
şişlik yakınması ile gelen hastalarda nadir görülmekle birlik-
te ayırıcı tanı içinde NAK bulunmalıdır. NAK, benign gelişim-
sel bir patoloji olup eksize edilerek tedavi edilebilir. Sublabial 
yaklaşımla kist eksizyonu en çok tercih edilen cerrahi tedavi 
yöntemi olup transnazal endoskopik kist eksziyonu da alter-
natif diğer bir cerrahi tedavi seçeneğidir. Cerrahi sonrası nüks 
nadiren görülür.
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