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ÖZET
Kulak Burun Boğaz uzmanları osteomlarla en sık frontal ya da etmoid sinüslerde karşılaşırlar.
Temporal kemik osteomları nadir tümörlerdir ve sıklıkla dış kulak yolunda görülürler.   Mastoid
yerleşim ise literatürde sınırlı sayıda rapor edilmiştir. İyi huylu olan bu tümörler kozmetik
deformite dışında bulgu vermezler. Bu yazıda  mastoid osteom tanısı alan olgu literatür verileri
eşliğinde sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mastoid osteom, dış kulak, glenoid fossa.

ABSTRACT 
Osteomas of the temporal bone are rare and are usually located in the external acoustic canal,
squamous part of the temporal bone, middle ear, glenoid fossa, Eustachian tube, styloid process,
internal acoustic canal. A limited number of mastoid osteomas have been reported in the
literature. These tumors are usually nonsymptomatic unless they are too big leading to cosmetic
deformity. In this report, a young male patient diagnosed with mastoid osteom is presented with
literature review.
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GİRİŞ 

Osteom iyi diferansiye matür osseoz dokuya sahip iyi huylu  osteoblastik mezenkimal bir
tümördür (1). Mastoid kemik yerleşimli osteom nadirdir ve kraniyal kemik tümörlerinin
%1'inden azını oluştururlar. Kulak arkasında yavaş büyüyen sert ağrısız kitle şeklinde görülür.
Çok nadir olmakla birlikte bası etkisiyle epileptik nöbete neden olabilir (2). 

Kadınlarda daha sık gözlenen mastoid osteom, sıklıkla kozmetik nedenlerle tedavi gerektirir
(3).  Malign  transformasyon görülmemektedir. Yetersiz cerrahi eksizyon, rekürrens nedenidir.
Bu çalışmada mastoid osteom tanısına sahip ve cerrahi olarak  tedavi edilmiş olan bir olgu
sunulmaktadır.

OLGU

25 yaşında erkek hasta kliniğimize sol kulak arkasında  2.5 yıldır olan ağrısız ve sert  şişlik
şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde özellik olmayan hasta kitlenin yarattığı kozmetik
görünümden rahatsızdı. Hastanın yapılan muayenesinde sol mastoid bölgede  4x3 cm
boyutlarında sert, mobil olmayan, düzgün yüzeyli kitle tespit edildi. Her iki dış kulak yolu ve
zarlar normal idi. Yapılan işitme testinde sol kulakta mikst tipte orta derecede işitme kaybı
saptandı. Hastanın temporal kemik bilgisayarlı tomografisinde (BT) sol mastoid kemikte post
auriküler bölgede 17x25x38  mm boyutlarında, homojen, kemik dansitesinde egzofitik uzanım
gösteren kitle  saptandı (Resim 1).

Mastoid osteom ön tanısıyla kitle genel anestezi altında total olarak eksize edildi (Resim 2).
Kitle, etrafındaki dokudan ayrılacak şekilde, sınırında normal ve havalanan mastoid sellüler
görülerek tur yardımıyla çıkarıldı. Eksizyon sonrasında kitlenin çapı turlamaya bağlı olarak 2.5
cm’ye kadar küçülmüştür (Resim 3). Post operatif herhangi bir komplikasyon olmadı. Hastadan
eksize edilen  kitlenin patoloji sonucu mastoid osteom olarak rapor edildi. 

TARTIŞMA

Baş boyun bölgesi osteomları nadir görülmektedir. Sıklıkla frontal ve ethmoid sinüslerde tarif
edilmiştir (4). Temporal kemik osteomları ise daha nadir görülmektedir. Temporal kemikte en
sık yerleşim eksternal akustik kanaldır. Ayrıca temporal kemiğin skuamöz parçası, mastoid, orta
kulak, glenoid fossa, östaki tüpü, stiloid proses, internal kanal yerleşimleri de  rapor edilmiştir
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(4).

Mastoid osteom mastoid kemik korteksinden kaynak alır ve tüm
kraniyal kemik benign tümörlerinin %0.1 ile %1 ini
oluşturmaktadır (1). İlk olarak Adam Politzer tarafından 1887 de
tarif edilmiş ve temporal kemik osteomlarını  içeren birkaç olgu
sunumu ile yayınlanmıştır (5). Literatürde 150 civarında mastoid
osteom olgusu mevcuttur (6).

Mastoid yerleşimli osteomlar, sesil ya da pedinküllü olabilirler ve
ekstrakraniyal büyüme gösterirler.  Kadınlarda daha sık görülür
ve sıklıkla kozmetik nedenlerle tedavi edilirler (3).

Osteom iyi diferansiyedir ve histolojik olarak  kompakt,
spongiyotik ve mikst tipleri vardır. Kompakt osteoma haversiyan
sisteme sahiptir ve fildişi osteoma olarak bilinir (7). Spongiyotik
osteom, süngerimsi ya da osteid osteom olarak bilinir. Mikst form
ise kompakt ve spongiyotik osteom birlikteliğidir. Süngerimsi
osteom, fildişi osteom göre daha hızlı büyüme gösterir.

Osteomların etyolojisinde,  travma, cerrahi , radyoterapi, kronik
enfeksiyon ve hipofiz bezi disfonksiyonu gibi faktörlerin rol aldığı
düşünülmektedir (8). Bununla birlikte sunulan hiçbir vakada
etyoloji spesifik olarak belirlenememiştir.  Bizim olgumuzda
hastanın spor nedenli travma hikayesi olması etyolojik faktör
olarak değerlendirilebilir.

Mastoid osteom genellikle asemptomatiktir. Hastamızda olduğu
gibi mastoid bölgede dışa doğru çıkıntı oluşturan kitle  şeklinde
görülür. Nadiren yanağa yansıyan ağrı, gözlük takarken
rahatsızlık, tıkanıklığa bağlı iletim tipi işitme kaybı ya da kronik
süpüratif otitis media görülebilir (5). Hastamızda mastoid
kemikteki osteom ne dış kulak yolunu tıkıyordu ne de orta kulak
yapılarıyla ilişkisi vardı. Bu yüzden tespit edilmiş olan mikst tip
işitme kaybının travma öyküsü ile ilişkili olabileceği düşünüldü. 

Temporal kemik içine doğru ilerleyen lezyonlarda kulak çevresi
ve yanakta ağrı hissedilebilir. Buna majör aurikular ve minör
oksipital sinir irritasyonu sebep olur. İç tabulaya ulaşan osteomlar
basıya bağlı generalize epileptik nöbetle sonuçlanabilir (2). Kitle
bulgusu dışında semptom vermeyen mastoid osteomlar genellikle
3 cm'nin  altındadır (3). Bizim olgumuzda kitle uzun çapı yaklaşık
3.5 cm idi ve hastanın kozmetik rahatsızlık dışında bir şikayeti
yoktu.

Multipl osteomlar herediter kolorektal polipozisin ekstra
gastrointestinal bulguları arasında görülebilir (9). Bu Gardner
sendromu olarak bilinir ve otozomal dominant kalıtım gösterir.
Bu nedenle hastalarda aile öyküsünün sorgulanması faydalı
olacaktır.

Literatürde mastoid osteom malign transformasyon gösteren
olguya rastlanmamıştır. Bunun yanında cerrahi sonrası  rekürrens
iki olguda rapor edilmiştir (9).

Temporal kemik BT’si mastoid osteom tanısında  oldukça
yararlıdır. Mastoid osteom BT’ de yüksek opasiteli, iyi sınırlı,

mastoid kemikten dışa doğru uzanan sklerotik lezyon
görünümündedir.  Osteid osteom, osteoblastom, ossifiye fibrom,
fibröz displazi, osteokondrom, kalsifiye menengiom, izole
eozinofilik granülom, dev hücreli tümör, osteosarkom,
osteoblastik metastazlar ayırıcı tanıda yer almalıdır ve radyolojik
bulgular bu lezyonların tanısında oldukça faydalıdır (3,5). Bütün
osteomlarda olduğu gibi mastoid osteomlarda da radyolojik olarak
sınırlarının belirgin olması diğer malign lezyonlardan
ayırdedilmelerini kolaylaştırır.

Mastoid osteomlarda tedavi cerrahidir. Asemptomatik ve küçük
boyutlu lezyonlarda düzenli görüntüleme kullanılarak takip
önerilebilir. Bununla birlikte osteomlar ağrı, kozmetik nedenler
veya yol açabileceği muhtemel komplikasyonlar nedeniyle
ameliyat edilebilir. Eksizyon normal  mastoid hücreler görülerek
yapılırsa rekürrens oranı önemli ölçüde düşer (10).  Fasiyal sinire,
kemik labirente, fallopian kanala yakın yerleşimli mastoid
osteomlarda  cerrahi sırasında bu yapıların zarar görme olasılığı
göz önünde bulundurulmalıdır (3,6).

Operasyon sonrası mastoid kortekste oluşan defekt büyükse
periostal flep kaydırma veya titanyum mesh kullanımı ile bu
defekt giderilebilir. İntakt kanal mastoidektomi sonrasında oluşan
defektin kapatılması için periostal flep kaydırma yeterli
olabilirken, geniş mastoidektomilerde kombine mesh kullanımı
ile rekonstriksiyon sağlanabilir (6).

Sonuç

Mastoid osteom, nadir görülen yavaş büyüyen iyi huylu bir
tümördür. Temporal kemiğin diğer lezyonlarından ayrımında
bilgisayarlı tomografi oldukça faydalıdır.Tedavi lezyonun total
olarak eksizyonudur.Genellikle kozmetik nedenlerden dolayı
tedavi edilen mastoid osteomun nadir de olsa rekkürrens
ihtimalinin olduğu unutulmamalıdır.

Kesgin ve ark.

Resim 2. Cerrahi esnasında ortaya konmuş mastoid osteom. Resim 1. Bilgisayarlı tomografi aksiyal kesitte görünen mastoid os-
teom. 

Resim 3. Çıkarılan spesimenin görüntüsü.
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