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Zmiany o charakterze torbieli są uznawane za jedne z najczęstszych patologii obszaru szczękowo-

twarzowego. Najpowszechniejszym przedstawicielem tych nieprawidłowości jest torbiel 

korzeniowa (ang. radicular cyst, RC). Mimo, iż tło zapalne odgrywa kluczową rolę w jej 

patogenezie, etiologia innych torbieli obszaru szczękowo-twarzowego jest zróżnicowana. Druga, 

co do częstości rozpoznawania, torbiel zawiązkowa (ang. dentigerous cyst, DC) ma zwykle 

charakter rozwojowy, a torbiel retencyjna (ang. retention cyst, RtC) powstaje najczęściej na 

skutek zablokowania przewodu wyprowadzającego gruczołu śluzowego błony śluzowej zatoki 

szczękowej. Związkami, które mogą mieć potencjalne znaczenie w powstawaniu i ekspansji 

patologii o charakterze torbieli są metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. matrix 

metalloproteinases, MMPs). Stanowią one liczną grupę enzymów proteolitycznych 

odpowiedzialnych za katalizowanie procesu hydrolizy wiązań peptydowych białek macierzy 

zewnątrzkomórkowej (ang. Extracellular matrix, ECM). Dotychczas podkreślano związek MMPs 

m.in. w procesie tworzenia się przerzutów nowotworowych, w etiologii zakrzepicy naczyń 

krwionośnych czy stwardnienia rozsianego. Opisywano również ich powiązanie z przebiegiem 

procesów fizjologicznych np. angiogenezy, rozwoju i morfogenezy tkanek. Jednakże, rola MMPs 

w etiopatogenezie torbieli twarzoczaszki wciąż jest niejasna. Dotychczasowe doniesienia na ich 

temat nie są liczne, a część z nich dostarcza sprzecznych wyników, co nie pozwala na 

wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.  

Celem niniejszej pracy było poznanie roli MMP-2 i MMP-9 wraz z ich naturalnymi inhibitorami 

tkankowymi, TIMP-1 i TIMP-2, w patogenezie torbieli obszaru szczękowo-twarzowego. W tym 

celu podjęto się (1) oceny aktywności żelatynolitycznej MMP-2 i MMP-9 w surowicy, płynie oraz 

ścianie torbieli korzeniowych, zawiązkowych i retencyjnych, (2) oceny stężenia TIMP-1, TIMP-2 

w surowicy oraz płynie torbieli korzeniowych, związkowych i retencyjnych oraz (3) oceny 

aktywności MMP-2 i MMP-9 w surowicy oraz płynie torbieli korzeniowych, zawiązkowych oraz 

retencyjnych poprzez ocenę współczynników MMP-2/TIMP-2 oraz MMP-9/TIMP-1.  



Do badania zostało zakwalifikowanych 25 pacjentów w wieku od 18 do 66 lat, u których 

zdiagnozowano 30 tych patologii o charakterze torbieli korzeniowej, torbieli zawiązkowej lub 

torbieli retencyjnej. Najliczniejszą grupę stanowiły zmiany o charakterze RC (n=20), następnie 

RtC (n=7) oraz DC (n=3). Materiał badawczy stanowiła surowica, fragment  

torebki zmiany oraz treść pobrana ze światła torbieli drogą aspiracji podczas zabiegu 

wyłuszczenia zmiany. Do oceny aktywności żelatynolitycznej MMP-2 oraz MMP-9 w obrębie 

surowicy, płynu pobranego ze światła zmiany oraz fragmentu ściany torbieli wykorzystano 

zymografię żelatynową. W celu oznaczenia stężenia TIMP-1, TIMP-2 w surowicy oraz płynie 

pobranym ze światła zmiany wykorzystano komercyjne zestawy ELISA.  

Badanie aktywności MMPs przy użyciu zymografii żelatynowej wykazało obecność zarówno 

MMP-2 jak i MMP-9 we wszystkich rodzajach materiałów. Różnice pomiędzy aktywnościami 

(bądź stężeniami) każdego z analizowanych parametrów; MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, 

MMP-2/TIMP-2; MMP-9/TIMP-1 w surowicach pacjentów z różnymi rodzajami torbieli okazały 

się nieistotne statystycznie. Wykazano wzrost aktywności MMP-9, stężenia TIMP-1 oraz wartości 

współczynnika MMP-9/TIMP-1 w płynie pobranym z RC w porównaniu do RtC. Stężenie TIMP-

1 w płynie pobranym z DC również było wyższe w porównaniu do RtC. Wykazano również 

najwyższy odsetek wykrywalności MMP-9 w ścianie RC (65% zmian), a najwyższą aktywność 

MMP-2 spośród analizowanych ścian torbieli wykazano w przypadku DC.  

Na podstawie przeprowadzonych wyżej badań można wnioskować iż, MMP-9 może odgrywać 

rolę w patogenezie RC. Powyższe stwierdzenie potwierdza zaobserwowanie najwyższej 

aktywności MMP-9 w płynie pobranym ze światła torbieli w porównaniu do pozostałych 

badanych zmian. Należy również podkreślić, iż obecność tej żelatynazy została potwierdzona w 

ścianach RC u najwyższego odsetka zmian. Z drugiej strony, niska aktywność MMP-2 w ścianach 

RtC wskazuje na mały wpływ tej żelatynazy na rozwój tego typu patologii. 

 

 

Abstract  
Cyst lesions are considered to be one of the most often pathologies of the maxillofacial area. The 

most common representative of these abnormalities is radicular cyst (RC). Although the 

inflammatory background plays a key role in its pathogenesis, the etiology of other cysts within 

the maxillofacial area is differential. The second most frequently diagnosed cyst is dentigerous 

cyst (DC) which is usually of a developmental nature. In turn, retent cyst (RtC) is most often 

caused by blockage of the discharge tube of the mucous gland of the maxillary sinus mucosa. 

Compounds that may have a potential role in the formation and expansion of cyst pathologies are 

matrix metalloproteinases (MMPs). They constitute a large group of proteolytic enzymes 

responsible for catalysing the hydrolysis of extracellular matrix (ECM) protein peptide bonds. It 

has been emphasized their involvement in the process of metastatic tumor formation, blood vessel 

thrombosis or multiple sclerosis development. Their connection with the course of physiological 

processes, e.g. angiogenesis, tissue development and morphogenesis, has also been described. 

However, the role of MMPs in the etiopathogenesis of the craniofacial cyst is still unclear. 

Previous reports are scant, and some of them provide conflicting results, which does not allow to 

draw correct and clear conclusions.  

The aim of this study was to understand the role of MMP-2 and MMP-9 with their natural tissue 

inhibitors, TIMP-1 and TIMP-2, in the pathogenesis of the maxillofacial region. For this purpose, 

(1) evaluation of gelatinolytic activity of MMP-2 and MMP-9 in serum, liquid and wall of 

radicular, dentigerous and retention cysts, (2) assessment of TIMP-1, TIMP-2 concentration in 

serum and liquid of radicular, dentigerous and retention cysts, and (3) assessment of MMP-2 and 

MMP-9 activity in serum and fluid of radicular, dentigerous and retention cysts, by assessing 

MMP-2/TIMP-2 and MMP-9/TIMP-1 coefficients were performed.  

25 patients aged from 18 to 66 years who were diagnosed with 30 radicular, dentigerous and 

retention cysts were enrolled in the study. The most numerous group were RC (n = 20), then RtC 



(n = 7) and DC (n = 3). The study material was the patients’ serum, a fragment of the lesion wall 

and the fluid taken from the cyst cavity by aspiration during the enucleation of the lesion. To 

assess the gelatinolytic activity of MMP-2 and MMP-9 within the serum, fluid and a cyst wall 

fragment, gelatin zymography was applied. Commercial  

ELISA kits were used to determine TIMP-1, TIMP-2 concentrations in serum and fluid taken 

from the cyst cavity.  

Gelatin zymography showed the presence of both MMP-2 and MMP-9 in all types of materials. 

Differences between activities (or concentrations) of each among the analyzed parameters; MMP-

2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2, MMP-2/TIMP-2; MMP-9/TIMP-1 in serum of patients with various 

types of cysts were statistically insignificant. An increase in MMP-9 activity, TIMP-1 

concentration and MMP-9/TIMP-1 ratio values in the fluid obtained from RC in comparison to 

RtC has been noticed. The concentration of TIMP-1 in the fluid drawn from DC was higher 

compared to RtC. The highest detection rate of MMP-9 in the RC wall (65% of changes) was also 

demonstrated, and the highest MMP-2 activity from the analyzed cyst walls was observed in the 

case of DC.  

Based on the above studies, it can be concluded that MMP-9 may play a role in the pathogenesis 

of RC. The above statement confirms the observation of the highest activity of MMP-9 in the 

liquid taken from the cyst cavity in comparison to the other studied lesions. It should also be 

emphasized that the presence of this gelatinase was confirmed in RC walls at the highest 

percentage of this changes. On the other hand, the low activity of MMP-2 in the RtC walls 

suggests a small effect of this gelatinase on the development of this type of lesions. 


