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STRESZCZENIE 

Zębopochodna torbiel rogowaciejąca (OKC) jest jedną z najczęściej występują-

cych torbieli kości szczękowych, stanowi ona 10–20% torbieli zębopochodnych. Cha-

rakteryzuje się obecnością delikatnej, regularnej wyściółki zbudowanej z nabłonka wie-

lowarstwowego płaskiego o grubości 5–8 warstw, który ulega parakeratozie. Warstwa 

podstawna nabłonka torbieli wykazuje palisadowaty układ komórek z jądrami odsunię-

tymi od błony podstawnej, czyli odwróconą polaryzację. Rozwój zębopochodnej torbie-

li rogowaciejącej jest podstępny, charakteryzuje ją naciekający wzrost oraz zdolność 

niszczenia otaczających tkanek. Rosnąc długo pozostaje asymptomatyczna, zaś wykry-

wana jest przypadkowo podczas badania radiologicznego, bądź w przypadku osiągnię-

cia znacznych rozmiarów z towarzyszącą manifestacją objawów klinicznych. Spotykane 

są także przypadki klinicznie bezobjawowe, ze współistniejącym niszczeniem przez 

torbiel otaczającej kości. OKC wykazuje agresywność miejscową, jednak rokowanie 

jest dobre. Prowadząc leczenie należy pamiętać o tendencji zmiany do nawracania – 

może pojawić się ona nawet 10 lat po przeprowadzonym zabiegu chirurgicznym. Więk-

szość wznów występuje w ciągu 5 lat, jednak systematyczna kontrola kliniczna i radio-

logiczna jest nieodłącznym etapem prowadzonego leczenia. Agresywny wzrost zębopo-

chodnej torbieli rogowaciejącej oraz jej tendencja do nawrotów decyduje o konieczno-

ści poszukiwań czynników mogących mieć wpływ na jej obraz i przebieg kliniczny. 

Celem pracy była próba oznaczenia oraz oceny immunoekspresji markerów dia-

gnostycznych zębopochodnej torbieli rogowaciejącej, a także próba oceny wystąpienia 

zależności między ich ekspresją a obrazem klinicznym, radiologicznym oraz histopato-

logicznym zębopochodnej torbieli rogowaciejącej. Analizowano następujące czynniki 

mogące mieć wpływ na ekspresję markerów diagnostycznych w: 

 badaniu klinicznym: wiek i płeć, lokalizację torbieli, asymetrię twarzy, bolesność 

palpacyjną, deformację kości, przemieszczenie zębów, ścieńczenie blaszki korowej, 

objęcie tkanek miękkich, zakażenie zawartości torbieli, zaburzenia czucia, złamania 

patologiczne  

 badaniu radiologicznym: kształt i obrysy ubytku osteolitycznego oraz jego odgrani-

czenie, występowanie wewnętrznych przegród kostnych w obrębie ubytku, prze-

mieszczenie i resorpcja korzeni sąsiadujących zębów, powiązanie z zębem zatrzy-
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manym, lokalizację względem uzębienia, kierunek ekspansji, stan istoty korowej 

kości oraz kanału żuchwy, obecność złamań patologicznych  

 badaniu histopatologicznym: obecność akantozy, ortokeratozy lub parakeratozy 

w nabłonku zębopochodnej torbieli rogowaciejącej, obecność stanu zapalnego 

w ścianie torbieli, liczbę warstw nabłonka, występowanie zwapnień, ziarniny ol-

brzymiokomórkowej, torbieli satelitarnych 

Analizie poddano białko Patched (PTCH) związane ze szlakiem sygnałowym 

Sonic Hedgehog (SHH), uczestniczącym w patogenezie zębopochodnej torbieli rogo-

waciejącej, podjęto próbę oceny zależności między jego ekspresją a wystąpieniem cech 

obrazu klinicznego, radiologicznego i histopatologicznego. W celu oceny wystąpienia 

zależności między ekspresją markera diagnostycznego a cechami klinicznymi, radiolo-

gicznymi i histopatologicznymi OKC przeanalizowano także poziom ekspresji antygenu 

proliferacyjnego Ki-67, topoizomerazy II α oraz podoplaniny. 

W przeprowadzonej analizie ocenie poddano materiał kliniczny Zakładu Chirur-

gii Stomatologicznej UM w Lublinie, zebrany w latach 2010–2017, oraz materiał kli-

niczny Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM w Krakowie, uwzględniający 

pacjentów leczonych z powodu zębopochodnej torbieli rogowaciejącej w latach 2008–

2014. Kryterium włączenia do analizowanej grupy stanowiło rozpoznanie histopatolo-

giczne: „zębopochodna torbiel rogowaciejąca”, „rogowaciejąco-torbielowaty guz zębo-

pochodny”, „torbiel rogowaciejąca”, „torbiel pierwotna” – 23 pacjentów, oraz „torbiel 

korzeniowa”, „torbiel zawiązkowa”, „ortokeratotyczna torbiel zębopochodna”, „zębo-

pochodna torbiel gruczołowa”, „torbiel naskórkowa” – 18 chorych.  

11 przypadków OKC (47,8%) wykryto u kobiet, 12 przypadków (52,2%) – 

u mężczyzn. Średni wiek pacjentów w grupie badanej wynosił 26 lat, wahał się on 

w przedziale od 13 do 78 lat. 18 ognisk (78,3%) zębopochodnej torbieli rogowaciejącej 

lokalizowało się w żuchwie, zajmując jej odcinek boczny. W 3 przypadkach (13%) 

stwierdzono związek torbieli z zespołem Gorlina-Goltza. 7 przypadków (30%) OKC 

było leczonych chirurgicznie poprzez wyłuszczenie, 5 przypadków (22%) – przez wy-

łuszczenie z radykalizacją obwodową, zaś 11 (48%) – metodą dwuetapową. Nawrót 

torbieli stwierdzono w 5 przypadkach (21,7%). W 3 przypadkach nawrót miał związek 

z zespołem znamionowych nabłoniaków podstawnokomórkowych. 

W 9 przypadkach (39,1%) torbiel była asymptomatyczna. Wśród najczęściej ob-

serwowanych cech klinicznych towarzyszących OKC obserwowano: ból występujący 

w 14 przypadkach (60,9%), deformację kości – 13 przypadków (56,5%) oraz ścieńcze-
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nie blaszki korowej kości – 12 przypadków (52,2%). W obrazie radiologicznym OKC 

prezentowała się, jako jednokomorowe przejaśnienie w 15 przypadkach (65,2%), posia-

dające gładkie obrysy – w 20 przypadkach (87%). We wszystkich przypadkach stwier-

dzono dobre odgraniczenie zmiany od otoczenia oraz widoczną otoczkę osteosklero-

tyczną. Przegrody kostne w obrębie torbieli wystąpiły w 7 przypadkach OKC (30,4%). 

Przeprowadzając badanie histopatologiczne, wykazano obecność parakeratozy w obrę-

bie nabłonka torbieli oraz obecność odczynu zapalnego w jej ścianie we wszystkich 

przypadkach grupy badanej. W 11 przypadkach (47,8%) OKC występowało 8 warstw 

nabłonka, w 7 przypadkach (30,4%) – 7 warstw, w 4 przypadkach (17,4%) – 6 warstw, 

zaś w jednym (4,3%) 5 warstw.  

Wnioski: 

1. Ekspresja białka Ki-67 w komórkach warstwy przypodstawnej nabłonka zębopo-

chodnej torbieli rogowaciejącej występuje znacznie częściej i jest znacznie bardziej 

nasilona, niż w przypadku innych torbieli kości szczękowych. 

2. Ekspresja topoizomerazy II α występuje znacznie częściej w obrębie komórek war-

stwy przypodstawnej nabłonka zębopochodnej torbieli rogowaciejącej niż w innych 

torbielach kości szczękowych. 

3. Podoplanina wykazuje silniejszą ekspresję w warstwie podstawnej i przypodstawnej 

nabłonka zębopochodnej torbieli rogowaciejącej niż w innych torbielach kości 

szczękowych. 

4. Zakażenie zawartości zębopochodnej torbieli rogowaciejącej wiąże się z większą 

częstością występowania ekspresji podoplaniny w warstwie przypodstawnej na-

błonka. 

5. Obfity odczyn zapalny towarzyszący zębopochodnej torbieli rogowacijącej wiąże 

się z częstszym występowaniem większego nasilenia ekspresji podoplaniny w obrę-

bie okolicznych naczyń limfatycznych. 

6. Wraz ze zwiększającą się liczbą warstw nabłonka zębopochodnej torbieli rogowa-

ciejącej wzrasta nasilenie ekspresji białka PTCH, a zmniejsza się ekspresja topo-

izomerazy II α. 

7. Wraz z wiekiem ekspresja topoizomerazy II α w warstwie przypodstawnej nabłonka 

zębopochodnej torbieli rogowaciejącej występuje istotnie rzadziej, a ekspresja po-

doplaniny w obrębie nabłonka jest mniej nasilona. 
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8. Ekspresja słaba PTCH w nabłonku zębopochodnej torbieli rogowaciejącej występu-

je istotnie częściej w grupie 21–40 latków, niż w pozostałych grupach wiekowych 

(do 20 lat i powyżej 40 lat). 

9. Nie stwierdza się zależności między stopniem immunoekspresji markerów PTCH, 

podoplaniny, Ki-67 i topoizomerazy II α, a badanymi cechami radiologicznymi zę-

bopochodnej torbieli rogowaciejącej oraz większością badanych cech klinicznych 

(z wyjątkiem wieku). 
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SUMMARY 

Odontogenic Keratocyst – OKC is one of the most common cysts occurring in 

the maxillary bones, it accounts for 10–20% of odontogenic cysts. It is characterised by 

the presence of a delicate, regular lining made of multilayered flat epithelium, 5–8 lay-

ers thick, which undergoes parakeratosis. The basal layer of the cyst epithelium shows 

a palisade-like arrangement of cells with the nuclei moved away from the basal mem-

brane, i.e. reverse polarity. The development of Keratocyst – OKC is insidious, charac-

terised by infiltrating growth and the ability to destroy surrounding tissues. As it grows, 

it remains asymptomatic for a long time, and is detected accidentally during radiological 

examination, or when it reaches significant size with the accompanying manifestation of 

clinical symptoms. There are also clinically asymptomatic cases with concomitant de-

struction of the surrounding bone by the cyst. OKC shows local aggressiveness, but the 

prognosis is good. When carrying out treatment, one should remember about the ten-

dency of the lesion to recur – it may appear even 10 years after the surgery. Most recur-

rences occur within five years, but systematic clinical and radiological control is an in-

tegral part of the treatment. The aggressive growth of odontogenic keratocyst – OKC 

and its tendency to recur determine the necessity to search for factors that may affect its 

image and clinical course. 

The aim of the study was an attempt to determine and evaluate the immuno-

expression of diagnostic markers of odontogenic keratocyst – OKC, as well as an at-

tempt to assess the relationship between their expression and the clinical, radiological 

and histopathological picture of the odontogenic keratocyst. The following factors that 

may affect the expression of diagnostic markers in: 

 clinical examination: age and sex, cyst localisation, face asymmetry, palpation pain, 

bone deformation, tooth dislocation, thinning of the cortical bone, affecting soft tis-

sue, infection of the cyst contents, sensory disturbances, pathological fractures 

 radiological examination: the shape and contours of the osteolytic defect and its de-

limitation, the presence of the internal septum within the defect, displacement and 

resorption of adjacent teeth roots, connection with the impacted tooth, location in re-

lation to the dentition, direction of expansion, condition of the cortical bone and the 

mandibular canal, presence of pathological fractures 



111 

 histopathological examination: presence of acanthosis, orthokeratosis or parakerato-

sis in the epithelium of odontogenic keratocyst, the presence of inflammation in the 

cyst wall, the number of epithelial layers, the presence of calcifications, magnocel-

lular granuloma, satellite/daughter cysts. 

 The Patched (PTCH) protein related to the Sonic Hedgehog (SHH) sig-

nalling pathway involved in the pathogenesis of odontogenic keratotic cyst was ana-

lysed, an attempt was made to assess the relationship between its expression and the 

occurrence of clinical, radiological and histopathological features. In order to assess the 

relationship between the expression of a diagnostic marker and clinical, radiological and 

histopathological features of the OKC, the level of expression of the Ki-67 or MKI67 

(Marker Of Proliferation Ki-67), topoisomerase II α and podoplanin was also analysed. 

 In the conducted analysis, the clinical material of the Department of Oral 

Surgery, Medical University of Lublin, collected in 2010-2017, and the clinical material 

of the Department of Oral Surgery of the the Jagiellonian University Medical College in 

Krakow, including patients treated for odontogenic keratotic cyst in 2008-2014, were 

assessed. 

The criterion for inclusion in the analysed group was the histopathological diag-

nosis: “odontogenic keratocyst – OKC”, „keratocystic odontogenic tumour, KCOT”, 

“keratocistis”, “primordial cyst” – 23 patients, and “root cyst”, “radicular cyst”, “den-

tigerous cyst”, “orthokeratinized odontogenic Cyst, OOC”, “glandular odontogenic cyst 

(GOC)”, “epidermoid cyst” – 18 patients. 

Eleven cases of OKC (47.8%) were found in women, 12 cases (52.2%) – in men. 

The mean age of the patients in the study group was 26 years, ranged from 13 to 78 

years. Eighteen foci (78.3%) of keratocistis were located in the mandible, occupying its 

lateral section. In three cases (13%), the cyst was associated with Gorlin-Goltz syn-

drome. Seven cases (30%) of OKC were treated surgically by enucleation, five (22%) – 

by enucleation with peripheral radicalisation, and 11 (48%) – by the two-stage method. 

Cyst recurrence was found in five cases (21.7%). In three cases, the recurrence was re-

lated to the nevoid basal-cell carcinoma syndrome (NBCCS). 

 In nine cases (39.1%) the cyst was asymptomatic. The most frequently 

observed clinical features accompanying OKC were: pain in 14 cases (60.9%), bone 

deformity – 13 cases (56.5%) and thinning of the cortical bone – 12 cases (52.2%). 

In the radiological image, the OKC presented itself as a unilocular radiolucency in 

15 cases (65.2%), with smooth contours – in 20 cases (87%). In all cases, a good de-
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limitation of the lesion from the region and a visible osteosclerotic areola were found. 

Bone septum within the cyst occurred in seven cases of OKC (30.4%). During the 

histopathological examination, the presence of parakeratosis within the cyst epithelium 

and the presence of inflammatory reaction in its wall were demonstrated in all cases of 

the study group. In 11 cases (47.8%) of OKC there were eight layers of epithelium, in 

seven cases (30.4%) – seven layers, in four cases (17.4%) – six layers, and in one 

(4.3%) five layers. 

Conclusions: 

1. The expression of the Ki-67 protein in cells of the basal layer of the odontogenic 

keratocyst – OKC is much more frequent and is much more intense than in other 

maxillary cysts. 

2. Expression of topoisomerase IIα occurs much more frequently in the basal layer of 

OKC epithelium than in other maxillary bone cysts. 

3. Podoplanin is much more expressed in the parabasal and basal layer of the epithe-

lium of the odontogenic keratocyst – OKC than in other maxillary cysts. 

4. The analysis showed that infection of the contents of the odontogenic keratotic cyst 

leads to the increase in the frequency of podoplanin expression in the basal epithe-

lial layer. 

5. A significant increase in the expression of podoplanin in the surrounding lymphatic 

vessels was demonstrated when the odontogenic keratotic cyst is accompanied by 

profuse inflammation. 

6. There was a significant increase in PTCH protein expression along with an increas-

ing number of OKC epithelial layers and inversely proportional intensification of 

topoisomerase II α expression within the epithelium. 

7. It has been shown that the younger the study group, the more frequent the expres-

sion of topoisomerase II α in the basal layer of the odontogenic keratotic cyst, and 

the more intense expression of podoplanin within the epithelium. 

8. The weak expression of PTCH in the epithelium of the odontogenic keratotic cyst is 

more frequent in the group of 21-40 years old than in the other age groups (up to 20 

years and over 40). 

9. As a result of the analysis, no correlation was found between the degree of immuno-

expression of PTCH, podoplanin, Ki-67 and topoisomerase II α markers, and the 

examined radiological features of the odontogenic keratotic cyst and the majority of 

clinical features (except for age). 


