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OLGU SUNUMU

Maksiller sinüs yerleflimli brown tümörü: Olgu sunumu
Brown tumor of the maxillary sinus: a case report
Dr. C. Zuhal ERDEM,1 Dr. L. Oktay ERDEM,1 Dr. Fikret ÇINAR,2 Dr. Sadi GÜNDO⁄DU1

Paranazal sinüs yerleflimli brown tümörü nadirdir. Benign özellikte fibroosseöz lezyon olan brown tümörü,
tipik olarak, kortikal defekte neden olan ekspansil kitle
fleklinde izlenir. Bu yaz›da, burun kanamas›, bafl a¤r›s› ve sa¤ maksiler bölgede flifllik flikayetleri olan 13 yafl›ndaki erkek hastan›n sa¤ maksiler sinüs yerleflimli
brown tümörü radyolojik bulgular› ile birlikte sunuldu.
Biyokimyasal incelemede primer hiperparatiroidizm ile
uyumlu bulgular elde edildi. Parsiyel paratiroidektomi
ile maksiller sinüsteki kitle ç›kar›ld›. Hastan›n alt› ayl›k
izleminde nüks ya da rezidü kitle saptanmad›.

Brown tumor of the paranasal sinuses is rare. It is a
benign fibro-osseous lesion, typically presenting as
an expansile mass that leads to a cortical defect. We
presented the radiological findings of a brown tumor
of the right maxillary sinus in a 13-year-old boy who
presented with complaints of swelling in the right maxillary region, headache, and epistaxis. Biochemical
findings were compatible with primary hyperparathyroidism. The lesion was removed by partial parathyroidectomy. No recurrences or residual mass were
detected during a six-month follow-up period.
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Paranazal sinüs ve maksilla yerleflimli brown tümörü nadir görülür.[1-7] Bu yaz›da, primer hiperparatiroidizmli bir olguda bafllang›ç bulgusu olarak saptanan sa¤ maksiller sinüs yerleflimli brown tümörü
radyolojik bulgular› eflli¤inde sunuldu.

kayetleri de vard›. Waters grafi ve paranazal sinüs
bilgisayarl› tomografi (BT) incelemeleri yap›ld›. Konvansiyonel paranazal sinüs grafisinde sa¤ maksiller
sinüsü kapatan radyoopasite saptand› (fiekil 1). Aksiyel ve koronal kesitteki BT incelemesinde komflu
kemiklerde incelme ve yaylanmaya neden olan, sa¤
maksiller sinüs ve nazal kaviteyi dolduran ve medial maksiller duvarda afl›nma yaparak komflu orbitaya uzan›m gösteren, uniloküle ekspansil osteolitik
lezyon belirlendi (fiekil 2a, b). Sa¤ maksiller sinüsten
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On üç yafl›nda erkek hasta sa¤ maksiller sinüste
yaklafl›k dört y›ld›r var olan flifllik flikayetiyle baflvurdu. Hastada ayr›ca bafl a¤r›s› ve burun kanamas› fli◆
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punch biyopsi yap›ld›. Histopatolojik incelemede
dev hücreli reparatif granülom-brown tümörü ayr›m› yap›lamad›. Hiperparatiroidizme yönelik biyokimyasal incelemede primer hiperparatiroidizm ile
uyumlu bulgular elde edildi: Plazma kalsiyum 12.6
mg/dl (normal de¤erleri 8.2-11), inorganik fosfat
2.5 mg/dl (3-4.5), alkalen fosfataz 948 U/L (75-290),
paratiroit hormon (PTH) 541 pg/ml (12-70). Paratiroit bezinin sintigrafi ile incelenmesinde sol inferior
paratiroit adenom belirlendi. Lezyon brown tümörü olarak de¤erlendirildi. Parsiyel paratiro i d e k t o m i
uyguland› ve maksiller sinüs kitlesi ç›kar›ld›. Hastan›n alt› ayl›k izleminde yap›lan paranazal sinüs
BT incelemelerinde nüks ya da rezidü kitle saptanmad›.
TARTIfiMA
Hiperparatiroidizmde fokal veya difüz kemik lezyonlar› oluflur. Difüz iskelet de¤iflikliklerine osteoitis
fibroza sistika; fokal iskelet de¤iflikliklerine ise brown
tümörü denir. Brown tümörü s›kl›kla vertebra, kotlar,
uzun kemikler ve mandibulada yerleflim gösterir.[8]
Paranazal sinüslerde yerleflimi nadird i r.[1-7]

fiekil 1 - Konvansiyonel paranazal sinüs grafisinde sa¤ maksiller
sinüsü kapatan radyoopasite görülüyor.

rek tafl›, poliüri, gastrointestinal ve nörolojik bozukluklar gibi hiperkalsemiye ba¤l› de¤ifliklikler fleklinde olmas›na ra¤men, daha nadir olarak brown tümörüne ba¤l› ekspansil lezyonlar da bafllang›ç bul[10]
gusu olabilmektedir. Olgumuzda da önce brown
tümörü belirlendi; ard›ndan yap›lan incelemelerde
paratiroit adenom saptand›.

Brown tümörü, klasik olarak primer hiperparatiroidizm ile birlikte görülür. Primer hiperparatiroidizm etyolojisinden paratiroit adenom (%81), hiperplazi (%15) ve karsinom (%4) sorumludur.[9] Olgumuzda da paratiroit adenom saptand›. Primer hiperparatiroidizmde klinik bafllang›ç genellikle böb(a)

(b)

fiekil 2 - (a) Yumuflak doku penceresindeki aksiyel paranazal sinüs BT incelemesinde, sa¤ maksiller sinüs ve nazal kaviteyi dol duran, ekspansil, 3x4x4 cm büyüklü¤ünde hipodens kitle lezyonu . ( b ) Kemik penceresindeki koronal paranazal sinüs
BT incelemesinde sa¤ maksiller sinüsteki kitle lezyonunun komflu kemiklerde afl›nma yaparak sa¤ orbita taban›na ve
nazal kaviteye uzand›¤› görülüyor.
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Brown tümörü genellikle asemptomatik bir seyir
izledi¤inden tan›s› genellikle gecikir.[11] Olgumuzda
ortaya ç›kan klinik semptomlar› kitlenin nazal kaviteyi ve maksillay› dolduracak kadar büyümesine
ba¤l›yoruz.

mümkündür. Sinüs enfeksiyonlar›ndan en s›k mantar enfeksiyonlar› paranazal sinüste ekspansiyona
neden olur. Bu durum genellikle mukozal kal›nlaflma, sklerotik kemik oluflumu gibi di¤er enfeksiyon
bulgular› ile birlikte görülür.[15] Yeni kemik oluflumu,
hiperparatiroidizme ba¤l› brown tümöründe izlenmez. Kalsifikasyon ve/veya yeni kemik oluflumu
varsa ay›r›c› tan›da öncelikle fibroosseöz lezyonlar
düflünülmelidir. Fibröz displazi ve ossifiye fibromda
ço¤unlukla korteks sa¤lamd›r; buzlu cam görünümü veya kaba kalsifikasyonlar izlenir.[16] Kemik destrüksiyonunun bulundu¤u, ancak kalsifikasyonun
efllik etmedi¤i durumlarda maligniteden ve enfeksiyondan ay›rt etmek mümkün olmayabilir. Sinonazal
sarkom, inverting papillom, ektramedüller plazmasitom, tükürük bezi tümörleri, melanom, granülositik sarkom ve hemanjioperisitom yeni kemik oluflumu ve sinüste ekspansiyon ile birlikte görülür. Bu
lezyonlar da radyolojik olarak brown tümöründen
ay›rt edilemeyebilir.[15]

Brown tümöründe histopatolojik görünüm, fibröz reaksiyon ve kanaman›n efllik etti¤i dev hücreler
fleklindedir.[12] Dev hücreli reparatif granülom, osifiye fibrom ve brown tümörü histopatojik ve radyolojik olarak genellikle ay›rt edilemez.[3,12] Bu nedenle
ay›r›c› tan›da klinik ve biyokimyasal farkl›l›klar
önem tafl›r. Hiperkalsemi, hipofosfatemi ve hiperkalsiüri hiperparatiroidizmin karakteristik biyokimyasal bulgular›d›r. Brown tümörü klinik olarak hiperparatiroidizmin varl›¤› ile di¤erlerinden ay›rt edilir.[11] Olgumuzda da ay›r›c› tan› bu yolla yap›ld›.
Brown tümörleri tipik olarak kemikte destrüksiyondan çok ekspansiyona neden olan, lokal agresif,
[7,8]
yavafl büyüyen benign oluflumlard›r. Hiperparatiroidizmde sürekli yüksek olan paratiroit hormon
düzeyleri osteoklastik aktiviteyi art›rarak kemikte
rezorbsiyona ve intertrabeküler fibrozise neden olur.
Kemik rezorbsiyonunun ilerlemesiyle mikro-k›r›klar ve mikro-kanamalar oluflur. Paratiroit hormon
osteojenik hücrelerin osteoblast ve osteoklastlara
dönüflümüne neden olur. Osteolitik ve osteoklastik
aktivitenin artmas›na ba¤l› olarak zay›f yap›da kemik trabeküler formasyon oluflur. Hemorajik stroma, histolojik ve cerrahi olarak izlenen karakteristik
kahverengi görünüme neden olur. Kanama ve doku
dejenerasyonuna ba¤l› olarak kist oluflabilir. Histopatolojik incelemede fibrovasküler stroma içinde hemoraji ve hemosiderinin efllik etti¤i, osteoklastik
dev hücreler, fibroblastlar, ve lipid-yüklü makrofaj[13]
lar izlenir.

Sonuç olarak, hiperparatiroidizmin herhangi bir
döneminde brown tümörüne rastlanabilir. Paranazal sinüs yerleflimli litik, ekspansil kitle lezyonlar›n›n ay›r›c› tan›s›nda brown tümörü de akla gelmelidir.
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