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OLGU SUNUMU

Yenido¤anda nadir bir tümör: Do¤uﬂtan epulis
A rare tumor in a newborn: congenital epulis
Dr. Erol KELEﬁ,1 Dr. Nusret AKPOLAT,2 Dr. H. Cengiz ALPAY,1 Dr. Ayça TAZEGÜL1

Yedi günlük bir k›z çocu¤u, a¤›z d›ﬂ›na taﬂan kitle
nedeniyle klini¤imize getirildi. Maksiller alveolden
kaynaklanan üst kesici ve köpek diﬂlere uyan bölgede 3x2 cm çap›nda, düzgün yüzeyli, üzeri normal
mukoza ile kapl› pediküllü kitle görüldü. Kitle genel
anestezi alt›nda eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu do¤uﬂtan epulis olarak bildirildi. Ameliyat
sonras› alt› ayl›k kontrolde nükse rastlanmad›. Do¤uﬂtan epulis benign bir tümördür, yerleﬂimi solunum ve beslenme gibi fonksiyonlar› etkiliyor ise
ameliyatla ç›kar›lmas› gerekir.

A seven-day-old female newborn was examined for a
mass protruding from the mouth. Physical examination showed a smooth and pedicled mass with normal
mucosal tissue, 3x2 cm in size, originating from the
maxillary alveolar edge on the upper incisor and
canine teeth. The mass was excised under general
anesthesia. Histopathologic diagnosis was congenital
epulis. No recurrence was observed during postoperative six- months. Congenital epulis is a benign tumor.
It should be dealt with surgically if it significantly
affects respiratory and alimentary functions.

Anahtar Sözcükler: Diﬂeti neoplazileri/do¤uﬂtan/patoloji/
cerrahi; bebek, yenido¤an.
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‹lk olarak Neumann taraf›ndan tan›mlanan do¤uﬂtan epulis, oral kavitenin nadir görülen benign
bir tümörüdür.[1] Bu tümör, do¤uﬂtan gingival granuler cell tumor, do¤uﬂtan myoblastoma ve Neumann’s
tümörü olarak ta bilinir. Do¤uﬂtan epulis genellikle
maksillan›n alveoler hatt› boyunca özelliklede “incisor” ve “canin” diﬂlerin bulundu¤u bölgelerde, nadiren de maksiller molar diﬂlere uyan bölgede görülür. Maksiller alveolde, mandibuler alveole göre üç
kat daha s›k görülür. Genellikle diﬂlerde anomali veya ek do¤uﬂtan malformasyonlarla iliﬂkili de¤ildir.[2]

%5-16’s›nda birden fazla odak ﬂeklinde görülebilece¤i bildirilmiﬂtir.[4] Do¤uﬂtan epulisde k›z/erkek
oran› 10:1 olarak bildirilmiﬂtir.[5] Endojen hormonal
uyar›, kad›n bask›nl›¤›n›n nedeni olarak savunulmuﬂtur. Ancak östrojen ve progesteron reseptörlerinin lezyon içinde bulunamamas› nedeniyle bu teori
kan›tlanmam›ﬂt›r.[6]
Do¤uﬂtan epulis’in epidemiyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Ultrasonografi ile yap›lan kontrollerde antepartum dönemde tan› konulabilmesi mümkündür, ancak olgular›n ço¤unlu¤unda do¤umdan sonra fark edildi¤i bildirilmektedir.[5] Histopatololojik aç›dan do¤uﬂtan epulisi tan›mak zordur. Bu zorluk, odontojenik epitelyum, un-

Alveoler mukozadan kaynaklanan bu tümör 3-90
mm3 ebatlar›nda, pediküllü, düzgün yüzeyli ve genellikle soliter kitle ﬂeklinde görülür.[3] Olgular›n
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(a)

(b)

ﬁekil 1 - (a) Do¤uﬂtan epulisli olgunun ameliyat öncesi görünümü; (b) kitle ç›kar›ld›ktan sonraki görünümü.

diferansiye mesenkimal hücreler, perisitler, fibroblastlar, düz kas hücreleri, sinir iliﬂkili hücreler ve histiositler gibi birçok hücreden oluﬂmas›ndan kaynaklanmaktad›r.[7,8]

TARTIﬁMA
Do¤uﬂtan epulis, yeni do¤anlarda diﬂeti yast›¤›nda görülen nadir bir gingival tümördür. Bu lezyon-

Bu makalede nadir görülen, benign karakterli
do¤uﬂtan epulisli yenido¤an bir olgu sunuldu.
OLGU SUNUMU
Yedi günlük k›z bebek do¤um sonras›nda fark
edilen a¤›z d›ﬂ›na taﬂan kitle ﬂikayeti ile klini¤imize
getirildi. Muayenesinde maksiller alveolden kaynaklanan üst incisor ve canin diﬂlere uyan bölgede
3x2 cm boyutlar›nda düzgün yüzeyli, üzeri normal
mukoza ile kapl› sapl› kitle saptand› (ﬁekil 1a). Yap›lan genel ve kulak burun bo¤az muayenesinde baﬂka bir patolojiye rastlanmad›. Kitle nedeniyle beslenme güçlü¤ü bulunan olgunun solunum s›k›nt›s›
yoktu. Bebek, 40 haftal›k normal süresinde spontan
yolla do¤muﬂtu. Beslenme zorlu¤una neden olan bu
kitlenin, solunum s›k›nt›s›na da neden olabilece¤i
düﬂünülerek, kitle genel anestezi alt›nda ameliyatla
ç›kar›ld›. Oluﬂan gingival defekt sekonder iyileﬂmeye b›rak›ld› (ﬁekil 1b). Histopatolojik incelemede,
yüzeyi döﬂeyen skuamöz epitelin alt›na kadar ilerleyen diffüz granüler hücre proliferasyonu izlendi
(ﬁekil 2). Bu granüler hücreler aras›nda yer yer belirginleﬂen damar yap›lar› ve hafif fibröz septalar görüldü. Granüler hücreler eozinofilik ve granüler
stoplazmal›, nükleuslar› rölatif olarak küçük ve k›smen periferde yerleﬂik olup, immünohistokimyasal
boyamada granüler hücrelerin S-100 ve Vimentin ile
negatif boyand›¤› saptand› (ﬁekil 3, 4). Hastan›n alt›
ayl›k takibinde nükse rastlanmad›.

ﬁekil 2 - Yüzeyi döﬂeyen sküamöz epitel alt›na kadar ilerleyen neoplastik hücre proliferasyonu ve bu hücreler aras›nda da¤›n›k halde damar yap›lar› izlenmektedir (Hemotoksilen X 40).
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lihidramniyoza neden olabilir. Do¤uﬂtan epulis’in
do¤umdan sonra genellikle büyüme göstermedi¤i,
lezyonun boyutunda küçülmeye e¤ilim, hatta spontan gerileme görülebilece¤i bildirilmiﬂtir.[9]

lar, sadece oral yerleﬂimde, özellikle de üst alveoler
kenar incisor ve/veya canin diﬂ bölgesinde görülür.[4]
Genellikle tek bir kitle olarak görülmektedir. Ancak
%5-16 oran›nda multipl lezyonlar olarak eﬂ zamanl›
maksiller, mandibuler ve lingual yerleﬂimde görülebilir. Düzgün yüzeyli, sert k›vaml›, alveolar kenara
geniﬂ veya dar bir sapla ba¤l› yumuﬂak dokudan
ibaret kitle, Epulis’in tipik görünümünü oluﬂturmaktad›r.[4] Bizim olgumuzda da kitle üst incisor ve
canin diﬂlere uyan bölgede geniﬂ tabanl› bir sap ile
maksiller alveole ba¤l› idi.

Do¤uﬂtan epulisin etyolojisi halen tart›ﬂ›lmaktad›r. Etyoloji myoblastik, odontojenik, nörojenik, fibroblastik, histiositik ve endokrinolojik gibi çeﬂitli teoriler ile aç›klanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.[10,11]
Literatürde do¤uﬂtan epulis ile do¤uﬂtan gingival granüler hücreli tümör eﬂ anlaml› olarak kullan›lm›ﬂt›r.[12] Do¤uﬂtan epulis granüler hücrelerden
meydana gelmiﬂtir, ancak gerçek granüler hücreli
tümöre (GHT) benzemekle beraber bu iki tümörün

Bu tümörler do¤umda solunum, do¤umdan sonra ise beslenme zorlu¤una neden olabilir. Ayr›ca po-

ﬁekil 3 - Daha büyük büyütmede granüler hücrelerin stoplazmalar›nda belirgin granüler görünüm ve nükleuslar›n perifere itildi¤i görülmektedir (H-E x
200).

ﬁekil 4 - S-100 protein ile boyamada granüler
hücrelerin (G) negatif boyand›¤›, arada baz› nöral elemanlar›n (oklar) pozitif boyand›¤› görülmektedir (‹mmünoperoksidaz x 100).
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epidemiyolojisi ve histolojisi farkl›d›r. Granüler hücreli tümör damarsal yap›lardan fakirdir ve s›kl›kla
pseudoepitelyamatöz hiperplazi komponenti vard›r.
Ayr›ca do¤uﬂtan epulisten daha fazla sinir a¤› içermektedir. Do¤uﬂtan epulis sadece yeni do¤an ça¤›nda diﬂeti yast›¤›nda bulunurken, granüler hücreli
tümör genellikle 20-60 yaﬂ aras›nda ve birden fazla
organda görülebilir. Granüler hücreli tümör %30-50
dilde, %30 oran›nda ise ciltte görülür. Ayr›ca supraglottik ve infraglottik havayolu, bronﬂlar, mastoid,
orbita, meme, kas ve dudakta görülebilir. Bu iki tümörün histolojik ve morfolojik özellikleri benzerdir.
Histolojik görünümünün intrasellüler eozinofilik
granülasyon olmas› bu benzerli¤in nedeni olarak
gösterilmektedir. Granüler hücreli tümörden farkl›
olarak immünhistokimyasal boyama ile S-100 protein genellikle do¤uﬂtan epulisde negatif olarak saptan›r ve bu marker ay›r›c› tan›da kullan›l›r.[12,13] Ay›r›c›
tan›da yeni do¤an›n melanotik nöroektodermal tümörü, nöroblastom göz önünde tutulmal›d›r.[13] Bizim olgumuzda immünohistokimyasal olarak S-100
protein negatif olarak saptand› (ﬁekil 5).

Özetle, do¤uﬂtan epulis yenido¤an›n diﬂ yast›¤›nda görülen nadir bir lezyondur. Bu makalede nadir görülen, maksiler alveolden kaynaklanan ve beslenme zorlu¤una yol açan do¤uﬂtan epulis olgusu
sunuldu. Do¤uﬂtan epulisin tan›s›, histopatolojisi,
klini¤i ve tedavi seçenekleri tart›ﬂ›ld›.
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Literatürde do¤uﬂtan epulisin kitlenin alt›ndaki
diﬂin yoklu¤u veya hipoplastik olmas› ﬂeklinde görülebilece¤i gibi izole kitle olarak da ortaya ç›kabilece¤i bildirilmiﬂtir.[2] Bizim olgumuzda maksilla veya
mandibulada ek do¤uﬂtan anomali yoktu.
Tedavide olgular›n ço¤unda alveoldeki tümörün
diﬂlere hasar vermeden alveolus düzeyinde ameliyatla ç›kar›lmas› önerilmektedir.[4] Bu lezyonlar›n
yerleﬂim yeri maksiller veya mandibuler alveolün
genelde orta k›sm› oldu¤undan beslenme ve solunum sorunlar›na neden olabilir. Bu nedenle bu lezyonlar›n erken dönemde ç›kar›lmas› önerilmektedir.[4,5] Bununla birlikte literatürde dört ayda tamamen spontan gerileyen olgular bildirilmiﬂtir.[9] ‹nkomplet eksizyondan sonra bile do¤uﬂtan epulisin
malign transformasyonu veya rekürrensi bildirilmemiﬂtir.[4] Bizim olgumuzda kitle beslenme zorlu¤una
neden oldu¤u için ameliyatla ç›kar›ld› ve hastan›n
alt› ayl›k takibinde nükse rastlanmad›.
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