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ODONTOTERAPIE

The marsupialization of a voluminous dentiger 
odontogenic keratocyst 

Marsupializarea keratochisturilor odontogene dentigere mari – studiu de caz
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abstRaCt
In 2005, the World Health Organization published the latest classification of odontogenic tumors (1). Within this 
classification, the odontogenic keratocyst with parakeratosis was called the odontogenickeratocystic tumor and 
was defined as a "uni- or multilocularintraosseous tumor of odontogenic origin, characteristically lined with a par-
akatinized type epithelial epithelium with an aggressive potential (1).
The treatment of the dentigerodontogenic keratocyst is surgical and consists mostly of cystectomy (5). For large 
sizes, marginal or segmental marsupialisation or even resection (14,15) is indicated.
This article presents a clinical case of a voluminous dentigerodontogenickeratocyst, localized to the mandible 
that was treated by marsupialization because of the risk of damage to the alveolar vasculo-nervous pack as well 
as the risk of fracture in the pathological bone if the radical treatment of first intention. After decompression of 
the cyst, the premise of bone regeneration is created due to the absence of intracystic pressure. One year after 
marsupialization, we proceed with a radical cure of the cyst and once the bone is healed, the edentation is treated 
by implanto-prosthetic rehabilitation.
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REZUMAT
În 2005, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a publicat cea mai recentă clasificarea a tumorilor odontogene (1). 
În cadrul acestei clasificări, keratochistul odontogen cu parakeratoză a fost denumit tumoră keratochistică 
odontogenă şi a fost definit ca fiind „tumoră intraosoasă uni- sau multichistică de origine odontogenă, fiind 
caracteristic căptuşită cu un epiteliu scuamos stratificat de tip parakeratinizat şi cu un potenţial agresiv“ (1). 
Tratamentul keratochistului odontogen dentiger este chirurgical şi constă de cele mai multe ori în chistec-
tomie (5). Pentru formele de mari dimensiuni, se indică marsupializarea sau chiar rezecţia marginală sau 
segmentară (14,15).
Acest articol prezintă un caz clinic de keratochist odontogen dentiger voluminos, localizat la mandibulă, care a 
fost tratat prin marsupializare, deoarece prezenta riscul de lezare a pachetului vasculo-nervos alveolar, cât şi 
riscul de fractură în os patologic dacă s-ar fi tentat tratamentul radical de primă intenţie. După decomprima-rea 
chistului, se creează premisele unei regenerări osoase, datorată absenţei presiunii intrachistice. La 1 an de la 
marsupializare se realizează cura radicală a chistului şi după vindecarea osoasă se tratează edentaţia prin 
reabilitare implanto-protetică.

 Cuvinte cheie: keratochist, marsupializare, obturator

INtRODuCeRe

Termenul de keratochist a fost introdus de Pli-
lipsen in 1956 şi a avut la bază aspectul histopato-
logic al membranei care prezintă cheratinizarea 
epiteliului. În clasificarea OMS din 1972 se preferă 
termenul de chist primordial, considerat ca rezultat 

din degenerarea chistică a epiteliului adamantin, 
înaintea dezvoltării structurilor dure dentare. Re-
clasificarea ca un neoplasm real de origine odonto-
genică subliniază comportamentul agresiv cunos-
cut, cu o înaltă rată de recidivă (2). Modificările în 
controlul ciclului celular şi compoziţia locală a ma-
tricei extracelulare sunt responsabile pentru acest 
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comportament invaziv la nivel local (8,9). Chisturi-
le odontogene ale maxilarelor nu au caracter infil-
trativ, ci îşi măresc volumul din cauza creşterii pre-
siunii lichidului osmotic intraluminal (11).

Keratochisturile reprezintă aproximativ 5-10% 
din totalul chisturilor odontogene. Apar cel mai 
frecvent la adolescenţi şi tineri, fiind mai frecvente 
la sexul masculin (5). Pot fi prezente şi la copii în 
contextul sindromului nevic bazocelular (Gorlin), 
caz în care sunt întâlnite keratochisturi multiple, în-
soţite de leziuni tegumentare, oculare, leziuni ale 
sistemului nervos şi endocrin. Cel mai frecvent 
apar la mandibulă în dreptul unghiului mandibular, 
iar la maxilar în regiunea molară şi canină (5).

Evoluează de obicei asimptomatic, induc re-
sorbţia rădăcinilor şi mobilitatea dinţilor vecini. Au 
tendinţa de extindere, ducând la liza corticalelor 
osoase, împing pachetul vasculo-nervos alveolar 
fără a produce tulburări de sensibilitate (5,8,12).

Radiologic apar ca leziuni osoase radiotranspa-
rente, cu limite precise, uni- sau multiloculare. 
Dacă este însoţită de prezenţa unui dinte intralezio-

nal putem vorbi de keratochist odontogen dentiger. 
Lipsa dintelui inclus sugerează un diagnostic de ke-
ratochist odontogen primordial (5).

Ca tratament, chistectomia este prima intenţie 
curativă. Marsupializarea este indicată în cazul ke-
ratokisturilor dentigere, lăsând posibilitatea erupţi-
ei dintelui inclus, dar şi atunci când dimensiunea 
leziunii este mare existând riscul de fractură în os 
patologic. Este de asemenea indicată marsupializa-
rea şi în cazurile de edentaţie mixtă pentru evitarea 
riscului de lezare al mugurilor dentari, dar şi în ca-
zul chisturilor infectate (6).

MATERIAL ŞI METODĂ

Pacient în vârstă de 31 ani, clinic sănătos, se 
prezintă pentru o deformare a regiunii geniene infe-
rioare şi angulo-mandibulare drepte. Leziunea este 
nedureroasă spontan sau la palpare, tegumente aco-
peritoare de aspect normal, la palpare se percepe 
osul cortical deformat. La examenul oral se observă 
deformarea voluminoasă a corticalei vestibulare şi 

FIGURA 1. Deformarea şi resorbţia 
osoasă severă ale celor două corticale. 
Pachetul vasculo-nervos alveolar 
împins mult către bazilară
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orale în regiunea corpului şi unghiului mandibular 
drept, cu lipsa de pe arcadă a molarilor 1,2 şi 3, 
mucoasa acoperitoare de aspect normal, nedureroa-
să spontan sau la palpare, de consistenţă variabilă, 
alternând zone dure cu zone depresibile în special 
la nivelul crestei alveolare edentate. Pacientul nu 
acuză tulburări de sensibilitate în teritoriul nervului 
alveolar inferior. Dinţii 4.6 şi 4.7 au fost extraşi cu 
aproximativ 5 ani în urmă (afirmativ).

Pacientul nu a relatat nici un episod dureros în 
ultimii 5 ani, deformarea corticală fiind lentă, ne-
dureroasă, progresivă, fără modificarea aspectului 
ţesuturilor adiacente.

Examenul CBCT a evidenţiat o leziune chistică 
voluminoasă situată la nivelul corpului şi unghiul 
mandibular drept de 51/42/35 mm, cu dintele 4.8 
intrachistic, împingerea pachetului vasculo-nervos 
alveolar mult spre bazilara mandibulei, cele două 
corticale vestibulară şi orală foarte resorbite, cu 
erodarea în totalitate a corticalei crestei alveolare în 
zona molară pe o suprafaţă de 15/11 mm (Fig. 1).

De asemenea, este erodată şi corticala linguală 
în suprafaţă de 6/8 mm. Dinţii vecini nu sunt inte-
resaţi de leziune.

Se practică o biopsie incizională pentru stabili-
rea diagnosticului de certitudine. Fragmentul de 
membrană chistică este recoltat din zona molară 
acrestei alveolare. Rezultatul examenului histopa-
tologic – membrană conjunctivă căptuşită cu epite-
liu pavimentos stratificat, pe suprafaţa căruia se 
găseşte un strat parakeratinizat – keratochist odon-
togen dentiger.

PROtOCOL OPeRatOR

În baza rezultatului examenului histopatologic,  
tratamentul de elecţie este chirurgical – chistecto-
mia cu extracţia dintelui inclus. Având în vedere 
volumul mare al chistului, resorbţia severă a celor 
două corticale osoase şi contactul membrane chisti-
ce cu pachetul vasculo-nervos alveolar, se decide 
marsupializarea keratochistului odontogen denti-
ger împreună cu extracţia dintelui inclus.

Intervenţia se realizează sub anestezie loco-re-
gională. Se excizează o porţiune de 20/15 mm din 
membrana chistului la nivelul crestei alveolare din 
regiunea molară, se extrage dintele inclus prin ori-
ficiul creat şi se suturează membrana chistică la 
mucoasa gingivală. Cavitatea chistică se transfor-

mă într-o cavitate anexă a cavităţii bucale. Se apli-
că o meşă iodoformată în defect. După 5 zile se 
amprentează defectul şi se realizează un obturator 
din material siliconic. Proteza obturator se adaptea-
ză prin micşorarea volumului timp de 1 an la inter-
val de 2 luni. La 1 an de la marsupializare se reali-
zează chistectomia – tehnica în 2 faze. La 2,5 ani de 
la marsupializare se inseră în regiunea molară două 
implanturi în poziţiile 4.6 şi 4.7, care se încarcă 
provizoriu la 5 luni şi definitiv la 7 luni.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Având în vedere rezultatul examenului histopa-
tologic de keratochist odontogen cu prezenţa dinte-
lui inclus intralezional, diagnosticul este de kerato-
chist odontogen dentiger (3,4,5,7,10).

Marsupializarea reprezintă o metodă de creare a 
unei comunicări între chist şi cavitatea orală, prin 
desfiinţarea unui perete al cavităţii chistice şi deci 
transformarea acesteia într-o „cavitate anexă“ a ca-
vităţii orale, marginile membranei chistice fiind su-
turate la mucoasa orală adiacentă pentru a nu per-
mite închiderea spontană a comunicării oro-chistice 
(6,14,15).

Indicaţiile marsupializării ca intervenţie tranzi-
torie sau definitivă sunt reduse: în chisturile supu-
rate, când colecţia este în tensiune, chisturi volumi-
noase mandibulare cu risc de fractură în os 
patologic, chisturi dentigere care au raporturi cu 
numeroşi muguri dentari sau dinţi în erupţie la co-
pii, peretele chistic este singura barieră între chist şi 
sinus sau nas, starea generală a pacientului nu per-
mite cura radicală sau refuzul pacientului pentru 
chistectomie (9,13,11).

Metoda are însă avantaje de necontestat: datori-
tă faptului că nu mai există presiune intrachistică, 
se reduce progresiv volumul chistului, făcând loc 
regenerării osoase.

Astfel se explică de ce la 1 an de la marsupiali-
zare cantitatea de os cortical şi-a dublat volumul, 
pachetul vasculo-nervos alveolar are tendinţa de 
revenire la poziţia iniţială (Fig. 2).

Pe măsură ce ţesuturile din profunzime prolife-
rează, se creează premisele regenerării osoase, iar 
oburatorul siliconic va fi redus fără a fi prejudiciată 
însă stabilitatea acestuia. Obturatorul şi cavitatea 
trebuie igienizate zilnic, pentru prevenirea compli-
caţiilor septice şi a zonelor de iritaţie (Fig. 3).
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Metoda are şi dezavantaje: păstrarea unei porţi-
uni din membrana chistului – poate degenera ame-
loblastic sau malign, se poate reface dacă nu se 
menţine deschiderea, vindecare şi cicatrizare com-
pletă extrem de lentă. Cu toate aceste inconvenien-
te, sunt autori care preferă ca după chistectomie să 
marsupializeze cavitatea în cazul chisturilor volu-
minoase, când dehiscenţa este previzibilă şi impli-
cit infectarea plăgii postoperatorii.

La 2 ani de la marsupializare volumul osos este la 
2/3 din volumul iniţial, iar pachetul vasculo-nervos 
alveolar aproape a revenit la poziţia iniţială (Fig. 4).

După 2,5 de la marsupializare se inseră implan-
turi dentare în poziţiile 4.6 şi 4.7. Controlate radio-

FIGURA 2. Control radiologic la 1 an de la marsupializare – îngroşarea celor două corticale, pachetul vasculo-nervos 
poziţionat mai cranial. Se observă obturatorul siliconic.

FIGURA 3. Oburatorul siliconic aplicat în cavitatea orală la 
1 an de la marsupializare 
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logic la 3 ani, implanturile se încarcă provizoriu şi 
apoi definitiv. Radiografia făcută la 3 ani de la mar-
supializare găseşte osul refăcut în proporţie de 90% 
şi pachetul vasculo-nervos mentonier în poziţie 
anatomică (Fig. 5). 

FIGURA 4. Refacerea volumului osos la 2/3 din volumul iniţial, canalul mandibular în poziţie cranială

FIGURA 5. La 3 ani de la marsupializare volumul osos refăcut în proporţie de 90% cu canalul mandibular 
în poziţie anatomică 

CONCLuzII

Marsupializarea ca metodă de tratament a fost 
considerată o bună bucată de vreme ca paliativă, 
eventual ca prim timp în vederea efectuării ulteri-
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oare a unei cure radicale. Experienţa a arătat însă că  
uneori în chisturile mari, cum este cazul de faţă, 
este preferabilă marsupializarea înaintea curei radi-
cale.

De asemenea, în cazurile în care s-a practicat 
cura radicală, când postoperator se produce o de-

hiscenţă, în mod obligatoriu trebuie să se recurgă la 
marsupializare (6).
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