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T α νοσήματα των οστών των γνάθων περιλαμ-
βάνουν: 

α. Οδοντογενείς όγκους

β. Μη οδοντογενή νοσήματα
• Aντιδραστικές εξεργασίες
• Δυσπλαστικές εξεργασίες
• Γενετικά νοσήματα
• Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη)

γ. Φλεγμονώδη νοσήματα

ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ
Οι οδοντογενείς όγκοι (odontogenic tumors) 

αποτελούν μία ετερογενή ομάδα σπάνιων όγκων 
οδοντογενούς προέλευσης (<1% των όγκων της 
στοματογναθικής περιοχής), οι οποίοι εμφανίζουν 
διαφορές ως προς τα κλινικά χαρακτηριστικά, την 
ιστολογική εικόνα, τη βιολογική συμπεριφορά και 
την ιστογένεση. 

Κοινό χαρακτηριστικό των οδοντογενών όγκων 
είναι η προέλευσή τους από ιστούς που συμμετέ-
χουν στην οδοντογένεση, γεγονός που ερμηνεύει 
την εντόπισή τους σχεδόν αποκλειστικά στις γνά-
θους και λιγότερο συχνά στα ούλα και στον φατνι-
ακό βλεννογόνο. Η παραμονή υπολειμμάτων της 
οδοντογένεσης εξηγεί τη δυνατότητα εμφάνισης 
οδοντογενών όγκων σε όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Η ταξινόμηση των οδοντογενών όγκων έχει απο-
τελέσει επί σειρά ετών θέμα μεγάλης συζήτησης και 
αντιπαράθεσης, με πολλά σημεία όσον αφορά στην 
παθογένεια, στη βιολογική συμπεριφορά, στην ιστο-

λογική ποκιλομορφία και στο μοριακό υπόβαθρο 
αυτής της ομάδας των όγκων να είναι αμφιλεγόμενα 
και να απαιτούν περαιτέρω μελέτη. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO 2017) σε 
μια προσπάθεια απλοποίησης της κατηγοριοποίη-
σης, έχει προτείνει την ταξινόμηση των οδοντογενών 
όγκων σε καλοήθεις και κακοήθεις. Τόσο οι καλοήθεις 
όσο και οι κακοήθεις διακρίνονται περαιτέρω σε 
τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την προέλευ-
σή τους από το οδοντογενές επιθήλιο με ή χωρίς 
ενεργοποίηση του οδοντογενούς εκτομεσεγχύματος 
ή από τους μεσεγχυματικούς ιστούς (πίνακας 20.1).

Οι οδοντογενείς όγκοι είναι στη πλειοψηφία ( 94%-
99%) καλοήθη νεοπλάσματα μερικά από τα οποία 
εμφανίζουν τοπικά επιθετική συμπεριφορά, ενώ οι 
κακοήθεις όγκοι με δυναμικό μετάστασης είναι ιδι-
αίτερα σπάνιοι.

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ OΔΟΝΤΟΓΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτυχθούν το αδαμα-

ντινοβλάστωμα, το οδόντωμα και το οδοντογενές 
μύξωμα, όγκοι οι οποίοι αποτελούν τους συχνότε-
ρους τύπους καλοήθων οδοντογενών νεοπλασμά-
των. Θα περιγραφούν επίσης ο αδενωματοειδής 
οδοντογενής όγκος, ο ενασβεστιούμενος επιθηλι-
ακός οδοντογενής όγκος (όγκος Pindborg) και το 
αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα. Οι λοιποί τύποι οδο-
ντογενών όγκων, οι οποίοι είναι ασυνήθεις, θα ανα-
φερθούν επιγραμματικά.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι καλοήθεις οδο-
ντογενείς όγκοι παρά τις όποιες διαφορές παρου-
σιάζουν και πολλές ομοιότητες ως προς τα κλινικά 

Κ ε φ ά α ι ο  

Νοσήματα των οστών των γνάθων 
Οδοντογενείς όγκοι
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Πίνακας 20.1. Ταξινόμηση των οδοντογενών όγκων 
(WHO 2017).

Καλοήθεις όγκοι

Οδοντογενές επιθήλιο με ώριμο, ινώδες στρώμα 
χωρίς οδοντογενές εκτομεσέγχυμα

• Αδαμαντινοβλάστωμα
― Μονοκυστικός τύπος
― Εξωοστικός/περιφερικός τύπος
― Μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα

• Ακανθοκυτταρικός οδοντογενής όγκος

• Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος

• Αδενωματοειδής οδοντογενής όγκος

Οδοντογενές επιθήλιο με οδοντογενές εκτομεσέγχυ-
μα, με ή χωρίς σχηματισμό σκληρών ιστών

• Αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα

• Αρχέγονος οδοντογενής όγκος

• Οδόντωμα
― Σύμπλεκτο

― Σύνθετο

• Οδοντονογενής όγκος κυττάρων φαντασμάτων

Μεσέγχυμα ή/και οδοντογενές εκτομεσέγχυμα 
με ή χωρίς οδοντογενές επιθήλιο

• Οδοντογενές ίνωμα

• Οδοντογενές μύξωμα/μυξοΐνωμα

• Οστεϊνοβλάστωμα

• Οστεϊνο-οστεοποιό ίνωμα

Κακοήθεις όγκοι

• Οδοντογενή Καρκινώματα

― Αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα

―  Πρωτοπαθές ενδοοστικό καρκίνωμα μη συγκε-
κριμένης ταξινόμησης (NOS)

― Σκληρωτικό οδοντογενές καρκίνωμα

― Διαυγοκυτταρικό οδοντογενές καρκίνωμα

― Οδοντογενές καρκίνωμα κυττάρων φαντασμάτων

Oδοντογενές καρκινοσάρκωμα

Οδοντογενή σαρκώματα

χαρακτηριστικά και τα ακτινογραφικά ευρήματα, οι 
οποίες δημιουργούν πρόβλημα διαφορικής διάγνω-
σης όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με οδοντογενείς 
και μη οδοντογενείς κύστεις και άλλες ενδοοστικές 
αλλοιώσεις.

Συγκεκριμένα οι καλοήθεις όγκοι έχουν κατά κα-
νόνα ήπια συμπεριφορά με εξαίρεση το αδαμαντι-

νοβλάστωμα, τον όγκο Pindborg, τον οδοντινογενή 
όγκο κυττάρων φαντασμάτων και το οδοντογενές 
μύξωμα που παρουσιάζουν τοπικά επιθετική συ-
μπεριφορά. Προσβάλλουν συνήθως νεαρά άτομα, οι 
περισσότεροι εντοπίζονται εκλεκτικά στην οπισθία 
μοίρα της κάτω γνάθου και σχετίζονται με έγκλειστα 
δόντια (συνήθως 3ο γομφίο). Αποκαλύπτονται ως επί 
το πλείστον τυχαία κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο 
και απεικονίζονται σαν μονόχωρες ή πολύχωρες 
ακτινοδιαυγαστικές αλλοιώσεις ή σαν συνδυασμός 
διαυγάσεων/σκιάσεων (με εξαίρεση το οδόντωμα 
και το οστεϊνοβλάστωμα τα οποία απεικονίζονται 
ως σκιάσεις) (πίνακας 20.2).

Πίνακας 20.2. Ομοιότητες και διαφορές καλοήθων 
οδοντογενών όγκων.

Ομοιότητες
• Προσβολή νεαρών ατόμων, (συνήθως ανδρών)
• Εντόπιση στην οπίσθια μοίρα της κάτω γνάθου
• Περιφερική/έξω-οστική εντόπιση, (σπάνια)
• Κλινική εικόνα σκληρής/ελαστικής διόγκωσης 
• Τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα
• Σχέση με έγκλειστα δόντια (συνήθως 3ος γομφίος)
• Ακτινογραφικά χαρακτηριστικά

Διαφορές
• Ιστογένεση 
• Βιολογική συμπεριφορά
• Ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά

ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΜΕ ΩΡΙΜΟ, 
ΙΝΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΣ 
ΕΚΤΟΜΕΣΕΓΧΥΜΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΊΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑ 
ΚΟΊΝΟ-ΣΥΜΠΑΓΕΣ 
(Ameloblastoma conventional, solid)

Το αδαμαντινοβλάστωμα, αν και ασύνηθες, είναι 
το πιο συχνό καλόηθες οδοντογενές νεόπλασμα 
και αντιπροσωπεύει το 40–50% των οδοντογενών 
όγκων. Αποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα οδοντο-
γενή όγκο μετά τα οδοντώματα. Παρουσιάζει τοπικά 
διηθητική και επιθετική συμπεριφορά.

Ιστογένεση: Η ιστογενετική προέλευση του όγκου 
αποδίδεται σε υπολείμματα της οδοντικής ταινίας, 
στο όργανο της αδαμαντίνης, στο λεπτυνθέν επιθή-
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λιο της αδαμαντίνης ή στο επιθήλιο οδοντογενών 
κύστεων.

Ταξινόμηση: Εκτός από το κοινό συμπαγές, σύμ-
φωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση του WHO (2017), 
ανάλογα με την εντόπιση, την κλινική συμπεριφορά 
και τους ιστολογικούς χαρακτήρες, διακρίνονται 3 
τύποι:

•  Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα (Unicystic 
ameloblastoma)

•  Περιφερικό (εξω-οστικό) αδαμαντινοβλάστωμα 
(Peripheral/Extraosseous ameloblastoma)

•  Μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα (Metastatic 
ameloblastoma).

Κλινική εικόνα: Το κοινό, συμπαγές αδαμαντινο-
βλάστωμα αντιπροσωπεύει το 85% του συνόλου 
των αδαμαντινοβλαστωμάτων. Είναι πιο συχνό σε 
άτομα μέσης ηλικίας και εντοπίζεται εκλεκτικά στην 
κάτω γνάθο (περίπου 80%), ιδιαίτερα στην περιοχή 
γομφίων και κλάδου. 

Εξελίσσεται αργά, αλλά είναι τοπικά επιθετικό κα-
θώς αναπτύσσεται διαμέσου των μυελικών χώρων 
και του φλοιώδους οστού επεκτεινόμενο στους 
μαλακούς ιστούς. Ανάλογα με το μέγεθος, μπορεί 
να προκαλέσει σκληρή διόγκωση, η οποία είναι 
δυνατόν να αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις και να 
συνοδεύεται από κινητικότητα δοντιών, διαταρα-
χές της σύγκλεισης, παραισθησία, πόνο, μειωμένη 
διάνοιξη του στόματος μέχρι απόφραξη της αερο-
φόρου οδού. Στην άνω γνάθο μπορεί να επεκταθεί 
στο ιγμόρειο, ενώ ανεξέλεγκτη αύξηση μπορεί να 
αποτελέσει αιτία θανάτου (εικόνα 20.1).

1.  Το μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα αντιπροσω-
πεύει το 10% περίπου του συνόλου των αδαμαντι-
νοβλαστωμάτων.

Προσβάλλει νεαρότερους ασθενείς με υψηλότερη 
συχνότητα στη δεύτερη δεκαετία της ζωής χωρίς 
προτίμηση φύλου.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων 
(άνω του 90%), ο όγκος προσβάλλει τις οπίσθιες πε-
ριοχές της κάτω γνάθου. 

Σε περιπτώσεις εκτεταμένων βλαβών παρατηρεί-
ται ασυμπτωματική διόγκωση.

2.  Το περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα αντιπροσω-
πεύει το 5% του συνόλου των αδαμαντινοβλα-
στωμάτων

Εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στη μέση 
ηλικία χωρίς προτίμηση φύλου. 

Εντοπίζεται εξ ορισμού στα ούλα και στον νωδό 
φατνιακό βλεννογόνο με μεγαλύτερη συχνότητα 
στις οπίσθιες περιοχές της κάτω γνάθου. 

Εμφανίζεται ως ανώδυνη διόγκωση των μαλακών 
μορίων (εικόνες 20.2, 20.3).

3.  Το μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα είναι πολύ 
σπάνιο. Έχει μεταστατικό δυναμικό σε πνεύμονες, 
λεμφαδένες και οστά παρά τα καλοήθη ιστοπαθο-
λογικά του χαρακτηριστικά, τα οποία είναι όμοια 
με εκείνα του κοινού αδαμαντινοβλαστώματος 
τόσο στην πρωτοπαθή όσο και στις μεταστατικές 
εστίες.

Ακτινογραφική εικόνα: Το κοινό συμπαγές αδα-
μαντινοβλάστωμα εμφανίζεται ως μονόχωρη ή συ-

Εικόνα 20.1. Κλινική εικόνα κοινού αδαμαντινοβλα-
στώματος. Σκληρή διόγκωση στην ουλο-χειλική, ουλο-
παρειακή αύλακα της κάτω γνάθου.

Εικόνα 20.2. Ευμέγεθες περιφερικό αδαμαντινοβλά-
στωμα με ελκωμένη επιφάνεια στην περιοχή των γομ-
φίων της κάτω γνάθου.
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χνότερα, πολύχωρη ακτινοδιαύγαση με καλά περι-
γεγραμμένα, ομαλά ή δαντελωτά (scalloped) όρια. 
Η τυπική πολύχωρη αλλοίωση μοιάζει με «σαπουνό-
φουσκες» ή «κηρήθρα μέλισσας».  Η βλάβη μπορεί 
να περιβάλλει ένα έγκλειστο δόντι ή να έχει ακρορ-
ριζική ή πλάγια περιρριζική εντόπιση. Απορρόφηση 
των ριζών ή μετατόπιση των παρακείμενων δοντιών 
αποτελούν συχνά ευρήματα (εικόνες 20.4–20.6).

1. Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα

Πρόκειται για μια καλά περιγεγραμμένη μονόχωρη 
ακτινοδιαυγαστική αλλοίωση με ομαλά ή δαντελωτά 
(scalloped) όρια. Συχνά η βλάβη περιβάλλει τη μύλη 
ενός έγκλειστου τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου 
εικόνα που μοιάζει με οδοντοφόρο κύστη. 

2. Περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα

Δεν προκαλεί ακτινογραφικά ευρήματα εκτός από 
μια επιφανειακή διάβρωση του φατνιακού οστού.

3. Μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα

Εμφανίζει όμοια ακτινογραφική εικόνα με εκείνη 
του κοινού συμπαγούς αδαμαντινοβλαστώματος.

Ιστοπαθολογική εικόνα: Το κοινό χαρακτηρι-
στικό των διαφόρων μορφών αδαμαντινοβλα-
στώματος είναι η παρουσία βλαστών επιθηλιακών 
κυττάρων με την παρουσία αδαμαντινοβλαστών, 
οι οποίες περιφερικά εμφανίζονται ως υψηλά 
κυλινδρικά κύτταρα σε παράλληλη διάταξη που 
θυμίζουν «φράχτη από πασσάλους» και κεντρικά 
μοιάζουν με το αστεροειδές δίκτυο του οδοντικού 
οργάνου (εικόνα 20.7). Οι πυρήνες των κυττάρων 
παρουσιάζουν «αντίστροφη πόλωση» καταλείπο-
ντας κενοτόπια στο τμήμα του κυτταροπλάσματος 
που γειτνιάζει με τη βασική μεμβράνη. Έχουν πε-
ριγραφεί, ποικίλοι ιστολογικοί τύποι όπως Θυλα-
κιώδης, Δικτυωτός, Ακανθωτός, Κοκκιοκυτταρικός, 
Βασικοκυτταρικός, και Δεσμοπλαστικός, χωρίς ση-
μαντική συσχέτιση με τη βιολογική συμπεριφορά 
του όγκου (εικόνες 20.8–20.11).

Εικόνα 20.3. Περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα στα 
προσπεφυκότα ούλα στην περιοχή του κυνόδοντα της 
κάτω γνάθου με την εικόνα ελκωμένου όγκου.

Εικόνα 20.5. Ακτινογραφική εικόνα αδαμαντινοβλα-
στώματος με τη μορφή ευμεγέθους μονόχωρης ακτινο-
διαύγασης στην κάτω γνάθο δεξιά.

Εικόνα 20.6. Εικόνα αδαμαντινοβλαστώματος με τη 
μορφή μονόχωρης ακτινοδιαύγασης που προκαλεί με-
τατόπιση των ριζών των παρακειμένων δοντιών.

Εικόνα 20.4. Ακτινογραφική εικόνα αδαμαντινοβλα-
στώματος ως πολύχωρη ακτινοδιαύγαση.



ι  κύστεις των οστών των γνάθων περιλαμβά-
νουν:

Οδοντογενείς κύστεις
• Αναπτυξιακές

• Φλεγμονώδεις 

Μη οδοντογενείς κύστεις 
• Αναπτυξιακές

Μη επιθηλιακές κύστεις (Ψευδοκύστεις).

ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΙΣ KΥΣΤΕΙΣ
Οι οδοντογενείς κύστεις (odontogenic cysts) απο-

τελούν σχετικά συχνές αλλοιώσεις των οστών των 
γνάθων, οι οποίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό 
την προέλευσή τους από το οδοντογενές επιθήλιο, 
το οποίο παραμένει στις γνάθους με τη μορφή υπο-
λειμμάτων της οδοντογένεσης. 

Ανάλογα με την ακριβή εντόπισή τους, τα υπο-
λείμματα αυτά διακρίνονται σε:

•  Υπολείμματα Malassez (εντός του περιρριζικού 
χώρου)

• Υπολείμματα Serres (εντός των ούλων) 

•  Υπολείμματα της οδοντικής ταινίας (εντός των 
γνάθων).

Με βάση την αιτιοπαθογένεια οι οδοντογενείς 
κύστεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
φλεγμονώδεις και αναπτυξιακές. 

Οι φλεγμονώδεις οδοντογενείς κύστεις αναπτύσ-
σονται ως αποτέλεσμα φλεγμονωδών ερεθισμάτων, 

τα οποία συνήθως προέρχονται από νέκρωση του 
πολφού ή από περιοδοντική νόσο και διεγείρουν 
τον πολλαπλασιασμό των οδοντογενών επιθηλια-
κών υπολειμμάτων, με αποτέλεσμα την κεντρική 
κυστική εκφύλιση, τη δημιουργία αυλού και την 
προοδευτική ανάπτυξη και αύξηση.

Στις αναπτυξιακές οδοντογενείς κύστεις, το αί-
τιο είναι άγνωστο, αν και πρόσφατα ερευνητικά 
δεδομένα έχουν δείξει τη συμμετοχή διαφόρων 
μοριακών μηχανισμών. 

Οι οδοντογενείς κύστεις αποτελούν καλοήθεις 
οντότητες, με σημαντική διακύμανση στην κλινική 
συμπεριφορά, με διαφορές στο αυξητικό δυναμικό 
και στην τάση υποτροπής. Είναι επίσης δυνατή η 
νεοπλασματική εξαλλαγή του επενδυτικού κυστι-
κού επιθηλίου σε καλοήθεις αλλά τοπικά επιθετι-
κές οντότητες (όπως το αδαμαντινοβλάστωμα) ή 
σπανιότερα, σε κακοήθη νεοπλάσματα [όπως το 
πρωτοπαθές ενδοοστικό καρκίνωμα μη συγκεκρι-
μένης ταξινόμησης (NOS)]. Συχνότερα κακοήθης 
εξαλλαγή παρατηρείται στο επενδυτικό επιθήλιο 
υπολειμματικών κύστεων, οδοντοφόρων κύστεων 
και οδοντογενών κερατινοκύστεων.

Ποικίλες ταξινομήσεις των οδοντογενών κύστεων 
έχουν προταθεί κατά καιρούς με συχνές αναθεωρή-
σεις. Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται η κλασική 
ταξινόμηση των οδοντογενών κύστεων σε αναπτυ-
ξιακές και φλεγμονώδεις, η οποία συμφωνεί με την 
ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(WHO 2017) (πίνακας 23.1).

Κ ε φ ά α ι ο  

Κύστεις των οστών 
των γνάθων
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ

Στο παρόν κεφάλαιο των αναπτυξιακών οδοντο-
γενών κύστεων θα αναπτυχθούν η οδοντοφόρος 
κύστη, η οποία αποτελεί την πιο συχνή αναπτυξιακή 
οδοντογενή κύστη και τη 2η σε συχνότητα οδοντο-
γενή κύστη των γνάθων μετά την ακρορριζική, κα-
θώς και η παραλλαγή της, η κύστη ανατολής. 

Θα περιγραφεί επίσης η οδοντογενής κερατινο-
κύστη, η οποία αποτελεί την 3η σε συχνότητα οδο-
ντογενή κύστη των γνάθων και έχει τοπικά επιθετική 
βιολογική συμπεριφορά. Τα υπόλοιπα είδη αναπτυξι-
ακών κύστεων τα οποία είναι σπάνια θα αναφερθούν 
επιγραμματικά με εξαίρεση την ενασβεστιούμενη 
οδοντογενή κύστη ή κύστη Gorlin.

ΟΔΟΝΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΣΤΗ 
(Dentigerous cyst)

Η οδοντοφόρος κύστη είναι η συχνότερη αναπτυ-
ξιακή οδοντογενής κύστη των γνάθων με ποσοστό 
20% και η δεύτερη σε συχνότητα κύστη των γνά-
θων. Εξ ορισμού, αναπτύσσεται σε συσχέτιση με ένα 
έγκλειστο δόντι, το οποίο και περιβάλλει. 

Αιτιολογία-Παθογένεια: Η ανάπτυξή της οφεί-
λεται σε συσσώρευση υγρού μεταξύ του λεπτυθέ-
ντος οργάνου της αδαμαντίνης και της μύλης του 
εγκλείστου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κυστι-
κής κοιλότητας που προσφύεται στην αδαμαντινο-
οστεϊνική ένωση.

Κλινική εικόνα: Προσβάλλει συχνότερα άτομα στη 
2η με 4η δεκαετία της ζωής με μικρή προτίμηση 
στους άνδρες. Εμφανίζεται συχνότερα στην κάτω 
γνάθο και συνήθως σχετίζεται με έγκλειστους 3ους 
γομφίους σε ποσοστό 75%. 

Η οδοντοφόρος κύστη είναι συνήθως ασυμπτω-
ματική και συχνά αποτελεί τυχαίο ακτινογραφικό 
εύρημα ή αναγνωρίζεται κατά τη διερεύνηση της 
καθυστέρησης ανατολής ενός δοντιού. Ευμεγέ-
θεις οδοντοφόρες κύστεις μπορεί να προκαλέ-
σουν ανώδυνη σκληρή διόγκωση, ή οποία συνο-
δεύεται από πόνο σε περίπτωση δευτερογενούς 
επιμόλυνσης.

Ακτινογραφική εικόνα: Ακτινογραφικά απεικονί-
ζεται ως μονόχωρη ακτινοδιαύγαση με σαφή όρια, 
η οποία περιβάλλεται από ακτινοσκιερή γραμμή 
γύρω από τη μύλη έγκλειστου δοντιού (εικόνες 
23.1, 23.2). Ευμεγέθεις βλάβες μπορεί να περιέχουν 
οστικά διαφραγμάτια δίνοντας την εντύπωση πο-
λύχωρης ακτινοδιαυγαστικής βλάβης. Ανάλογα με 
την ακριβή σχέση της ακτινοδιαύγασης σε σχέση 
με το έγκλειστο δόντι διακρίνονται ακτινογραφικές 
ποικιλίες, όπως: 

• Η κεντρική (η μύλη προβάλλει εντός της κύστης)

•  Η πλάγια (η κύστη αναπτύσσεται κατά μήκος της 
ρίζας και περιβάλλει εν μέρει τη μύλη)

Πίνακας 23.1. Ταξινόμηση των οδοντογενών κύστε-
ων (WHO 2017).

Αναπτυξιακές
• Οδοντοφόρος κύστη 

― Κύστη ανατολής
• Οδοντογενής κερατινοκύστη
• Ορθοκερατινοποιημένη οδοντογενής κύστη
• Ουλική κύστη 

― Νεογνών
― Ενηλίκων

•  Πλάγια περιοδοντική κύστη και βοτρυοειδής 
οδοντογενής κύστη

• Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη
• Αδενοειδής οδοντογενής κύστη

Φλεγμονώδεις
• Ακρορριζική κύστη

― Πλάγια περιρριζική κύστη
― Υπολειμματική κύστη

• Φλεγμονώδεις παράπλευρες κύστεις
― Παραοδοντική κύστη 
― Κύστη παρειακού διχασμού

Εικόνα 23.1. Ακτινογραφική εικόνα οδοντοφόρου κύ-
στης ως ακτινοδιαύγαση με έγκλειστο δόντι.
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•  Η περιμετρική (η κύστη περιβάλλει τη μύλη και 
ένα σημαντικό μέρος της ρίζας του εγκλείστου) 
(εικόνα 23.3).

Τα παρακείμενα δόντια μπορεί να υποστούν με-
τατόπιση ή απορρόφηση των ριζών τους, ενώ το 
έγκλειστο δόντι μπορεί να παρεκτοπιστεί σημαντι-
κά. Πολλές άλλες οδοντογενείς και μη οδοντογενείς 
οντότητες μπορεί να εμφανίζουν παρόμοια ακτι-
νογραφική εικόνα. Επιπλέον, μία μικρού μεγέθους 
περιμυλική ακτινοδιαύγαση είναι πιθανό να αντιπρο-
σωπεύει ένα υπερπλαστικό οδοντοθυλάκιο. 

Ιστοπαθολογική εικόνα: Η οδοντοφόρος κύστη 
εμφανίζεται ιστολογικά ως κυστική κοιλότητα που 
επενδύεται από λεπτού πάχους, μη κερατινοποιημέ-
νο πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο χωρίς καταδύσεις 
(εικόνες 23.4, 23.5). Το τοίχωμα της κύστης αποτε-
λείται από ινώδη συνδετικό ιστό, ο οποίος μπορεί να 
περιέχει νησίδια αδρανούς οδοντογενούς επιθηλίου 
και συνήθως είναι ελεύθερος φλεγμονής.

Πρόγνωση: Η πρόγνωση θεωρείται άριστη με 
σπάνιες υποτροπές. Έχουν αναφερθεί μεμονωμέ- νες περιπτώσεις νεοπλασματικής εξαλλαγής του 

επιθηλίου οδοντοφόρων κύστεων, με αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη πρωτοπαθούς ενδοοστικού οδοντογε-
νούς καρκινώματος μη συγκεκριμένης ταξινόμησης 
(ΝΟS-not otherwise speci�ed). 

Θεραπεία: Η οδοντοφόρος κύστη αντιμετωπί-
ζεται συνήθως χειρουργικά με εκπυρήνιση της 
βλάβης και ταυτόχρονη εξαγωγή του έγκλειστου 
δοντιού. Σε περίπτωση μεγάλου μεγέθους βλάβης 
με δυνατότητα ανατολής του δοντιού προτιμάται 
η μαρσιποποίηση.

Εικόνα 23.3. Σχηματική παράσταση ακτινογραφικών 
ποικιλιών οδοντοφόρου κύστης: (α) κεντρική, (β) πλά-
για, (γ) περιμετρική.

Εικόνα 23.4. Ιστοπαθολογική εικόνα οδοντοφόρου κύ-
στης με λεπτό επενδυτικό επιθήλιο.

Εικόνα 23.5. Ιστοπαθολογική εικόνα οδοντοφόρου 
κύστης σε μεγαλύτερη μεγέθυνση με παχύνσεις στο 
επενδυτικό επιθήλιο.

Εικόνα 23.2. Ακτινογραφική εικόνα οδοντοφόρου κύ-
στης που περιβάλλει μύλη εγκλείστου 3ου γομφίου.

(α) (β) (γ)
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ΚΥΣΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Eruption cyst)

Αποτελεί παραλλαγή της οδοντοφόρου κύστης, 
η οποία περιβάλλει τη μύλη ενός ανατέλλοντος 
δοντιού που έχει διατρήσει το φατνιακό οστούν 
και βρίσκεται εντός των υπερκείμενων μαλακών 
μορίων.

Αιτιολογία-Παθογένεια: Όπως και στην οδοντο-
φόρο κύστη, η βλάβη σχηματίζεται λόγω του δια-
χωρισμού του οδοντοθυλακίου που καλύπτεται από 
λεπτυθέν όργανο της αδαμαντίνης, από τη μύλη του 
δοντιού που βρίσκεται σε φάση ανατολής. 

Κλινική εικόνα: Προσβάλλει κυρίως παιδιά στην 
πρώτη δεκαετία της ζωής.

Συνήθως εντοπίζεται στην πρόσθια μοίρα των γνά-
θων σε συσχέτιση με την ανατολή νεογιλών τομέων 
ή στην περιοχή των πρώτων μόνιμων γομφίων που 
βρίσκονται σε διαδικασία ανατολής (εικόνα 23.6). Εμ-
φανίζεται ως διόγκωση του φατνιακού βλεννογόνου 
με μαλακή ή κλυδάζουσα σύσταση και χροιά φυσιο-
λογική ή διαυγή. Συχνά, παρατηρείται συσσώρευση 
αίματος στην κυστική κοιλότητα λόγω τραυματι-
σμού, με αποτέλεσμα η βλάβη να αποκτά υποκύανο, 
ερυθρό ή φαιό χρώμα (αιμάτωμα ανατολής-eruption 
hematoma) (εικόνα 23.7).

Ακτινογραφική εικόνα: Πρόκειται για βλάβη των 
μαλακών μορίων, η οποία δεν προκαλεί ακτινογρα-
φικές αλλοιώσεις. Ο ακτινογραφικός έλεγχος είναι 
χρήσιμος για να επιβεβαιώσει την παρουσία του 
δοντιού που βρίσκεται σε ανατολή.

Ιστοπαθολογική εικόνα: Η κυστική κοιλότητα 
επενδύεται από λεπτού πάχους μη κερατινοποιη-
μένο πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο. Η οροφή της 
κυστικής βλάβης διαχωρίζεται από τη στοματική 
κοιλότητα από λεπτό στρώμα καλυπτικού βλεννο-
γόνου.

Πρόγνωση: Η πρόγνωση είναι άριστη.

Θεραπεία: Συνήθως συμβαίνει αυτόματη ρήξη 
της κυστικής βλάβης, η οποία συνοδεύεται από 
την ανατολή του δοντιού. Σε περιπτώσεις καθυ-
στέρησης της ανατολής απαιτείται απλή χειρουρ-
γική αφαίρεση της οροφής της κύστης (μαρσιπο-
ποίηση). 

ΟΔΟΝΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΣΤΗ

Κ ι α  ε α

•  Είναι η πιο συνήθης αναπτυξιακή οδοντογενής 
κύστη

•  Είναι η δεύτερη σε συχνότητα κύστη των γνά-
θων μετά την ακρορριζική

•  Προσβάλλει κυρίως νέα άτομα
•  Συνηθέστερη εντόπιση είναι η κάτω γνάθος σε 

σχέση με έγκλειστους 3ους γομφίους
•  Συνήθως εμφανίζεται ως ασυμπτωματική μο-

νόχωρη καλά περιγεγραμμένη ακτινοδιαυγα-
στική βλάβη 

•  Επενδύεται από λεπτού πάχους, μη κερατινο-
ποιημένο πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο 

•  Θεραπεία εκλογής είναι η εκπυρήνιση της βλά-
βης με εξαγωγή (ή κατευθυνόμενη ανατολή) του 
έγκλειστου δοντιού

•  Η πρόγνωση είναι άριστη

Εικόνα 23.6. Κλινική εικόνα κύστης ανατολής στην πε-
ριοχή των γομφίων της άνω γνάθου.

Εικόνα 23.7. Κύστη ανατολής με υποκύανο χρώμα στη 
θέση του άνω πλαγίου τομέα (αιμάτωμα ανατολής).


