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کیست مجرای نازوپاالتین ،شایعترین کیست غیر ادنتوژنیک رشدی – تکاملی حفرۀ
دهان است و  01درصد از کیستهای فکی را تشکیل میدهد .این کیست از بقایای
اپیتلیوم مجرای نازوپاالتین منشأ میگیرد .اکثر این کیستها بدون عالمت بوده و در
صورت وجود عالیم ،شایعترین عالمت ،تورمی کوچک در خلف پاپیالی کام میباشد
که نسبت به خط وسط همیشه بهصورت متقارن قرار نمیگیرد .میزان عود این ضایعه2
درصد میباشد .در این گزارش ،مردی  20ساله اهل اهواز معرفی میشود ،که شکایت
اصلی وی بیحسی ،لقشدگی دندانهای قدامی ،تورم داخل دهانی و غیر قرینگی در
صورت بود .در معاینۀ بالینی تورم بدون درد ،در خط میانی کام سخت و وستیبول
باکال ،پوشیدهشده با مخاط نرمال ،لقشدگی و انحراف مزیالی تاج دندانهای سانترال
اینسایزور مشاهده شد .تصویربرداری پانورامیک ،اکلوزال کراس سکشنال فک باال،
پری اپیکال دندانهای قدامی فک باال و توموگرافی کامپیوتری ) ،(CTرادیولوسنسی
تکحفره با حدود مشخص ،منظم و کورتیکال را در قدام فک باال نشان داد.از ضایعه
بیوپسی بهعمل آمد و تشخیص پاتولوژی نهایی" ،کیست مجرای نازوپاالتین" بود.
بنابراین در صورت وجود رادیولوسنسی تکحفره در قدام فک باال ،کیست مجرای
نازوپاالتین را باید بهعنوان یک تشخیص افتراقی مدنظر قرار داد .بررسی
هیستوپاتولوژی ضایعه ،ما را به تشخیص صحیح نایل نموده و از درمانهای غیر
ضروری بینیاز میگرداند.
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مقدمه
کیست مجرای نازوپاالتین ،اولین بار در سال 0904

قلبیشکل بهنظر میرسد (.)03-00 ،4این کیست اکثراً

توسط میر ( )Meyerشرح داده شد (0و .)2این کیست

موجب متباعد شدن ریشۀ دندانهای سانترال از یکدیگر

شایعترین کیست غیر ادنتوژنیک رشدی– تکاملی حفرۀ

میشود و گاهی تحلیل ریشه اتفاقمیافتد (.)4شایعترین

دهان است()3و به نامهای کیست کانال اینسایزیو ،کیست

تشخیص افتراقی یک اینسایزیو فورامن بزرگ است(.)4در

پاالتین قدامی و کیست ماگزیالری قدامی میانی نیز

مجموع،دیگر تشخیصهای افتراقی شامل کیست

شناخته میشود(.)4باور بر این است که این کیست از

رادیکوالر ( )03 ،8 ،4کراتوسیستیک ادنتوژنیک تومور

بقایای اپیتلیوم مجرای نازوپاالتین منشأ میگیرد (.)5 ،3

))00،8(،(KOT

این کیست  01درصد از کیستهای فکی را شامل میشود

))03 ،9 ،5( ،(CGCGمیباشد.

سنترال

جاینت

سل

گرانولوما

( )4و  0درصد از کل جمعیت را درگیر میکند (.)6 ،3

از لحاظ هیستوپاتولوژی بافت پوشش اپیتلیالی کیست

توزیع سنی آن وسیع بوده و در اکثر موارد در دهۀ چهارم

بسیار متنوع بوده( )00و ترکیبی از اپیتلیوم مطبق

و ششم زندگی کشف میشود ( .)7،4در مطالعهای

سنگفرشی غیر کراتینیزه ،استوانهای مطبق کاذب ،استوانۀ

گسترده بر روی  334مورد ازکیست مجرای نازوپاالتین،

مطبق و مکعبی ساده را شامل میشود ( .)00 ،8دیوارۀ

میانگین سنی  42/5سال بود( .)06 ،8شیوع این کیست در

همبندی کیست ممکن است حاوی عروق و اعصاب

مردان سه برابر زنان میباشد (.)01-9 ،4

نازوپاالتین و همچنین ساختارهای غدهای باشد(.)04

اتیولوژی این کسیت ناشناخته است()00 ،9 ،0؛ هرچند

درمان مناسب برای این کیست انوکلئاسیون میباشد (،4

عواملی چون ضربه ،عفونت مجرا و بهطور شایع

،)00که بهمنظور جلوگیری از آسیب به عصب نازوپاالتین،

دژنراسیون کیستیک خود به خود در بقایای مجرای

انوکلئاسیون از سمت کام انجام میگیرد(.)4اگر کیستبزرگ

نازوپاالتین بهعنوان عوامل احتمالی درنظر گرفته شدهاند

باشد و خطر از دست رفتن وایتالیتی دندانها یا ایجاد

(.)00 ،3

شدن فیسچول بینی به دهان یا سینوس به دهان وجود

اکثر این کیستها بدون عالمت میباشند( )8 ،4و یا

داشته باشد ،جراح ممکن است روش مارسوپیالیزاسیون را

عالیم خفیفی ایجاد میکنند که برای زمانهای طوالنی

انتخاب کند ( .)7 ،4میزان عود این ضایعه  31-2درصد

قابل تحمل است( .)4در صورت وجود عالیم ،شایعترین

گزارش شده است( )05 ،03 ،9و تغییرات بدخیم نیزبه-

عالمت ،تورمی کوچک با حدود مشخص در خلف

ندرت گزارش شده است(.)00 ،3

پاپیالی کام میباشد( )00 ،9 ،8 ،4که نسبت به خط وسط

مورد حال حاضر یک کیست مجرای نازوپاالتین در

همیشه بهصورت متقارن قرار نمیگیرد( .)4فشار وارده از

یک فرد  20ساله است که از نظر ردۀ سنی ،وقوع ضایعه

طرف کیست به اعصاب نازوپاالتین در مجاورت کیست

قابل توجه است و میتواند به اشتباه یک ضایعۀ پری

میتواند سبب احساس سوزش یا بیحسی مخاط گردد

اپیکال تشخیص داده شود.
شرح مورد :بیمار مردی  20ساله اهل اهواز بود که با

(.)4
در نمای رادیوگرافیاکلوزال و پری اپیکال ناحیۀ دندان-

شکایت تورم در داخل دهان ،غیر قرینگی در صورت،

های سانترال اینسایزور فک باال این کسیت بهصورت یک

بیحسی و لقشدگی دندانهای قدامی به بخش

رادیولوسنسی کیست مانند با حدود مشخص و کورتیکال

رادیولوژی فک و صورت دانشکدۀ دندانپزشکی اهواز

به شکل دایره یا بیضی دیده میشود؛ گاهی اوقات بهدلیل

ارجاع داده شده بود .بیمار از حدود یکسال پیش ،متوجه

سوپرایمپوز شدن سایۀ خار بینی روی کسیت ،ضایعۀ
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وجود این تورم شده بود و شکایتی از درد و هیچ سابقه-
ای از تروما نداشت.

در تصاویر توموگرافی کامپیوتری ) ،(CTنمای آگزیال
وکرونال ،یک ضایعۀ رادیولوسنت در قدام ماگزیال

در معاینۀ خارج دهانی غیر قرینگی و تورم در ناحیۀ

مشاهده شد که سبب تورم در دیوره لترال حفرات بینیو

قدام ماگزیال و چین نازولبیال سمت راست مشاهده شد.

قدام آلوئالر پراسس ماگزیال شده است .اروژن در کام،

(تصویر )0هیچگونه شواهدی از لنفادنوپاتی مشاهده نشد.

کف حفرۀ بینی و قدام ماگزیال مشاهده میشود .انحراف

تورم سفت ،بدون درد ،غیر مواج و بدون حضور نبض

سپتوم بینی به سمت راست مشهود است(تصویر .)4
براساس یافتههای کلینیکی (به غیر از لقشدگی دندان-

بود.
در معاینۀ داخل دهانی ،تورم پوشیدهشده با مخاط

ها) و رادیوگرافی ،تشخیصهای افتراقی اولیه شامل

نرمال در وستیبول باکال دندانهای سانترل و لترال

کیست رادیکوالر ،کیست مجرای نازوپاالتین و سنترال

اینسازور سمت راستمشاهده شد که به کام سخت

جاینت سل گرانولوما ) (CGCGبود .بعد از بیوپسی و

گسترش پیدا کرده بود .انحراف مزیالی تاج دندانهای

در نهایت انجام عمل جراحی ،بررسی هیستوپاتولوژی بر

سانترال اینسایزور و لقشدگی دندانهای قدامی مشاهده

روی ضایعه بهعمل آمد.
در بررسی میکروسکوپی ،پوشش کیست بهصورت

شد(تصویر .)2
رادیوگرافی پانورامیک ،اکلوزال کراس سکشنال فک

اپیتلیالی مطبق سنگفرشی تا مکعبی ساده دیده میشود .در

باال و پری اپیکال دندانهای قدامی فک باال ،یک

جدار همبندی زیرین ،ارتشاح متوسط سلولهای التهابی

رادیولوسنسی منفرد ،تکحفره ،قلبیشکل با حدود

مزمن لنفوسیت ،پالسماسل و هیستوسیت و بعضاًسلول-

مشخص ،منظم و کورتیکال را در قدام و در ناحیۀ خط

های التهابی حاد نوتروفیلی و نیز مقاطع باندلهای عصبی،

وسط ماگزیال نشان داد که حدوداً تا ناحیۀ پری اپیکال

شریانچه و ورید قابل رویت است .تشخیص نهایی

دندانهای پرمولر دوم هر دو سمت امتداد یافته بود.

کیست مجرای نازوپاالتین بود(تصویر .)5

ضایعه به حفرات بینی چپ و راست گسترش پیدا کرده

بیمار جهت پیگیری  0سال بعد از عمل جراحی

بود .در تصاویر داخل دهانی المینا دورا در اطراف دندان-

مراجعه نمود .معاینۀ داخل دهانی عدم وجود لقی در

های قدامی دیده نمیشود و تحلیل اپکس ریشۀ دندان

دندانهای قدامی را نشان داد و بیحسی مخاط کامالً

لترال اینسازور سمت راست مشهود است .دندان سانترال

برطرف شده بود .رادیوگرافی پانورامیک و فتوگرافی از

اینسازور سمت راست تحت درمان ریشه ) (RCTقرار

بیمار بهعمل آمد .رادیوگرافی پانورامیک ،ناحیۀ جراحی

گرفته بود(تصویر .)3

در حال ترمیم و فتوگرافی از چهرۀ بیمار ،عدم وجود
آسیمتری را نشان داد(تصویر .)6
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تصویر  :0نمای کلینیکی چهرۀ بیمار .غیر قرینگی و تورم در ناحیۀ قدام ماگزیال و چین نازولبیال
سمت راست مشاهده میشود.

B

A

تصویر  (A , B) :2تورم پوشیدهشده با مخاط نرمال در وستیبول باکال دندانهای سانترل و لترال اینسازور سمت راست مشاهده میشود
که به کام سخت گسترش پیدا کرده است ،انحراف مزیالی تاج دندانهای سانترال اینسایزور مشاهده میشود.
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A

D

C

B

تصوير  (A , B) :3راديوگرافي پانورامیک و اکلوزال کراس سکشنال فک باال ،يک راديولوسنسي منفرد ،تکحفره ،قلبيشکل با
حدود مشخص ،منظم و کورتیکال را در قدام و در ناحیۀ خط وسط ماگزيال نشان داد که حدوداً تا ناحیه پری اپیکال دندانهای
پرمولر دوم هر دو سمت امتداد يافته است .ضايعه به حفرات بیني چپ و راست گسترش پیدا کرده است (C , D) .راديوگرافي
پریاپیکال دندانهای قدامي فک باال ،المینا دورا در اطراف دندانهای قدامي ديده نميشود و تحلیل اپکس ريشۀ دندان لترال
اينسازور سمت راست مشهود است (فلش سفید).
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D

B

C

A

تصوير  :4تصاوير توموگرافي کامپیوتری ) (A , B) ،(CTنمای آگزيال ،يک ضايعۀ راديولوسنت در قدام ماگزيال مشاهده ميشود
که سبب تورم در ديوره لترال حفرات بیني و قدام آلوئالر پراسس ماگزيال شده است(C, D) .نمای کرونال ،اروژن در کام ،کف
حفرۀ بیني و قدام ماگزيال مشاهده ميشود .انحراف سپتوم بیني به سمت راست مشهود است.

A

B

C

تصویر  :5تصاویر میکروسکوپی (A , B , C)،پوشش کیست بهصورت اپیتلیالی مطبق سنگفرشی تا مکعبی ساده دیده میشود .در جدار
همبندی زیرین ،ارتشاح متوسط سلولهای التهابی مزمن لنفوسیت ،پالسماسل و هیستوسیت و بعضاً سلولهای التهابی حاد نوتروفیلی و
نیز مقاطع باندلهای عصبی ،شریانچه و ورید قابل رویت است.
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B

A

تصوير  :6تصوير راديوگرافي پانورامیک و فتوگرافي يکسال پس از عمل جراحي(A) ،راديوگرافي پانورامیک ناحیۀ جراحي در
حال ترمیم و) (Bفتوگرافي از چهرۀ بیمار عدم وجود آسیمتری را نشان ميدهد.

بحث
کیست مجرای نازوپاالتین اولین بار در سال 0904

بدخیم میباشد( .)2تاکنون لقی دندانها همراه با کیست

توسط میر( )Meyerشرح داده شد( .)2،0این کیست

مجرای نازوپاالتین گزارش نشده است .از اینرو ،وجود

شایعترین کیست غیر ادنتوژنیک رشدی–تکاملی حفرۀ

لقی در دندانها همراه با کیست مجرای نازوپاالتین می-

دهان است( .)3باور بر این است که این کیست از بقایای

تواند یک مورد نادر باشد .بیشتر بررسیها نشان دادند که

اپیتلیوم مجرای نازوپاالتین منشأ میگیرد( .)5 ،3این

کیست مجرای نازوپاالتین یک رادیولوسنسی با حدود

کیست  01درصد از کیستهای فکی را شامل میشود

مشخص ،به شکل گرد ،بیضی یا قلبیشکل است(-00 ،4

( )4و  0درصد از کل جمعیت را درگیر میکند (.)6 ،3

 ،)03در بررسی بیمار کنونی نیز ضایعه ،مشخصات مشابه

توزیع سنی آن وسیع بوده و در اکثر موارد در دهۀ چهارم

داشت .با توجه به اینکه عواملی چون ضربه ،عفونت مجرا

و ششم زندگی کشف میشود ( .)7 ،4مورد حال حاضر،

و بهطور شایع دژنراسیون کیستیک خود به خود در بقایای

یک کیست مجرای نازوپاالتین در یک فرد  20ساله است

مجرای نازوپاالتین بهعنوان عوامل احتمالی درنظر گرفته

که از نظر ردۀ سنی وقوع ضایعه میتواند قابل توجه باشد.

شده است ( )00 ،3و عدم وجود سابقۀ تروما ،میتوان

اکثر این کیستها بدون عالمتمیباشد ( .)8 ،4شایعترین

علتهای احتمالی را التهاب ناشی از درگیری پالپ دندان

عالمت تورمی کوچک ،با حدود مشخص در خلف

سانترال اینسایزور سمت راست و یا دژنراسیون کیستیک

پاپیالی کام میباشد ( .)00 ،9 ،8 ،4مورد گزارششده از

خود به خود در بقایای مجرای نازوپاالتین درنظر گرفت.

تورم ،غیرقرینگی و بیحسی و لقشدگی دندانهای قدامی

همانطور که در این گزارش مشاهده میشود ،وجود

شکایت داشت .سابقۀ درمان ارتودنسی و نیزشواهدی از

شواهدی از درمان ریشه) (RCTدر موارد وجودکیست

وجود بیماری پریودنتال و اکلوژن تروماتیک وجود

مجرای نازوپاالتین شایع است؛ چرا که این ضایعه ممکن

نداشت .لقشدگی دندانها از نشانههای کلینیکی ضایعات

است بهطور شایعی به اشتباه ضایعۀ پالپ و پری اپیکال
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 گزارش مورد:کیست مجرای نازوپاالتین

 این روش درمان،ضایعه به روش انوکلئاسیون انجام شد

 ماهیت مهاجم این کیستها را.)02( تشخیص داده شود

.)00 ،4(مناسبی برای این کیست میباشد

نباید نادیده گرفت؛ چرا که میتوانند سبب تخریب وسیع
 در تشخیص افتراقی این ضایعه میتوان.)8( شوند

نتیجهگیری
 شایعترین کیست غیر،کیست مجرای نازوپاالتین

 کراتوسیستیک ادنتوژنیک،)03 ،8 ،4( بهکیست رادیکوالر
سل

جاینت

سنترال

)00،8(

،(KOT)

تومور

 تکاملی حفرۀ دهان است و باید از-ادنتوژنیک رشدی

از لحاظ.) اشاره کرد03،9،5( ،(CGCG)گرانولوما

.سایر رادیولوسنسیهای قدام ماگزیال افتراق داده شود

هیستوپاتولوژی بافت پوشش اپیتلیالی کیست بسیار متنوع

-تشخیص نهایی پس از بررسی هیستوپاتولوژی تأیید می

) و ترکیبی از اپیتلیوم مطبق سنگفرشی غیر00(بوده

 آگاهی کلینیسینها از خصوصیات کلینیکی و.شود

 استوانۀ مطبق و مکعبی، استوانهای مطبق کاذب،کراتینیزه

-رادیوگرافی کیست مجرای نازوپاالتین حایز اهمیت می

 بررسی میکروسکوپی.)00،8(ساده را شامل میشود

.باشد

 جراحی.ضایعۀ کنونی نیز مطابق با این یافتهها است
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Abstract
Nasopalatine duct cysts are the most common of developmental
non-odontogenic cysts in the oral cavity and represent 10% of
maxillary cysts. The cyst arises from epithelial remnants from
the nasopalatine duct. These cysts are usually asymptomatic,
but the most commonly reported clinical symptom is swelling
in the anterior part of the palate, just behind the palatal papilla.
This swelling is not always on midline. The recurrence of this is
rare (2%). In this report, a 21-year-old man from Ahvaz, with
the chief complaints of numbness, anterior teeth mobility,
intraoral swelling and facial asymmetry, is reported. On clinical
examination, a nontender swelling on the midline of hard palate
and buccal vestibule, covered by normal mucosa was seen. The
crown of central incisors was displaced mesially. In panoramic,
maxillary occlusal cross sectional, anterior maxillary periapical
and computed tomography views, a well-defined unilocular
radiolucency with corticated margins was seen in the anterior
region of maxilla. Biopsy of the lesion was planned and final
pathologic diagnosis was “nasopalatine duct cyst”. Therefore,
nasopalatine duct cyst is one of the differential diagnoses of
unilocular radiolucencies in the anterior region of maxilla.
Histopathologic examinations help us to reach the correct
diagnosis and disburden us from unnecessary treatments.
Keywords: Nasopalatine duct cyst, Non-odontogenic cyst,
Developmental cyst.
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