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INTRODUCERE 

      Actualitatea temei abordate 

      Keratochistul odontogen (KO), descris pentru prima dată de Philipsen în 1956 [55], este 

formațiune chistică osoasă benignă, catalogată în rândul chisturilor odontogene de dezvoltare și 

care reprezintă aproximativ 10% din chisturile maxilare. Este caracterizat printr-un comportament 

agresiv cu o înaltă rată de recidivă. Din aspect histologic, KO apare ca urmare a perturbării 

odontogenezei, principale surse find lamina dentară cu resturile sale și extensiile stratului bazal al 

epiteliului de acoperire oral. Este constituit dintr-un spatiu chistic ce conține cheratină descuamată, 

căptușită cu epiteliu scuamos uniform parakeratinizat de la 5 până la 8-10 straturi celulare, cu un 

strat bazal distinct de celule columnare sau cuboidale în palisadă, ale căror nuclei tind să fie 

orientați vertical. Activitatea mitotică a KO este mai mare decât a altor chisturi de origine 

odontogenă.[4,1,11,21] Din cauza acestei particularități histologice, prezintă preponderent un 

comportament agresiv, cumulativ, datorită faptului că o mare parte a leziunilor sunt asociate cu o 

mutație sau inactivare a genei supresoare tumorale, numită “protein pattched homolog 

gene”(PTCH). Suspiciunea unei naturi neoplazice a KO se datorează ratei sale înalte de recidivă 

și creșterii potențial distructive. În contextul dat, Ki-67 și P53, care sunt de obicei markeri 

imunohistochimici asociați neoplaziei, au prezentat o supraexpresivitate mai frecventă și mai 

intensă în comparație cu alte chisturi odontogene.[4] 

 În a treia ediție a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în „Clasificarea tumorilor capului 

și gâtului” această entitate nozologică este inclusă în grupul de neoplasme odontogene cu 

denumirea de tumoră odontogenă keratochistică (TOK).[9] Recent, în cea mai recentă (a 4-a) ediție 

a Clasificării OMS a Tumorilor capului și gâtului publicat în ianuarie 2017 [19], s-a constatat că, 

în prezent, nu există dovezi suficiente pentru a susține originea neoplazică a aceastei leziuni 

chistice și că sunt necesare cercetări suplimentare.[35] În consecință, numele KO a fost reintrodus, 

înlocuind termenul TOK (Tumoră odontogenă keratochistică), care a fost eliminat din clasificare. 

În marea majoritate a cazurilor de KO, s-a atestat o absență a oricărui tip de simptomatologie, 

deoarece formațiunea chistică este de obicei descoperită în timpul unui examen stomatologic 

radiologic de rutină (OPG). Mecanismul de creștere a acestei patologii este lent cu tendința de 

extindere în direcție anteroposterioră, interesând spatiile intramedulare ale osului. Drept 

consecință, în majoritatea cazurilor, în stadiile incipiente ale leziunii, nu se poate constata clinic 

prezența KO, din cauza consolidării integrității corticalei osoase.[54]   

  Aspectul radiologic al KO a fost descris drept o zonă de radiotransparență uniloculară sau 

multiloculară cu contur clar, delimitată de margini corticale. Leziunile uniloculare prevalează, în 

timp ce forma multiloculară se observă în aproximativ 30% din cazuri. Localizarea cea mai  
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frecventă a KO este zona mandibulei (65-83%), leziunea interesând corpul, unghiul și chiar ramul 

ascendent, având marginile bine delimitate cu aspect de margine sclerotică, dar parțial poate fi și 

difuz. Dinții adiacenți pot fi deplasați, dar resorbția rădăcinilor s-a întâlnit rar. Așadar, s-a constatat 

că aspectul radiologic al leziunii nu este mereu unul patognomonic. În cadrul cercetărilor, s-a 

idenificat faptul că un keratochist unilocular poate interesa apexul radicular al dintelui, simulând 

un chist periapical. Alternativ, poate interesa coroana unui dinte afectat, potențial confundat cu un 

chist dentiger. Dacă keratochistul este localizat între rădăcinile unui dinte, acesta poate fi 

diagnosticat eronat drept un chist radicular sau periodontal lateral. Un KO care se dezvoltă de-a 

lungul liniei mediane poate simula un chist al canalului nazopalatin.[4] Deasemenea, leziunile 

extinse pot fi asociate în cursul diagnosticului diferențial cu ameloblastomul, tumora odontogenă 

epitelială calcificată (tumora Pindborg), tumora odontogenă adenomatoidă (TOA) și fibromul 

ameloblastic. La radiografia panoramică, KO unilocular mandibular poate prezenta septuri puține 

și incomplete în cadrul leziunilor; această constatare este mai frecventă în KO de dimensiuni mari 

decât în cel de mărimi mici.[51] 

  În prezent tratamentul KO rămâne controversat, cu diferite strategii de tratamen, variind de la 

abordări chirurgicale cu caracter conservativ, până la manopere chirurgicale cu caracter radical. 

Tratamentul cu caracter conservativ a KO constă din marsupializare (chistotomie), chiuretajul 

formațiunii chistice, decompresie și chistectomie, în timp ce abordările mai agresive sunt rezecția 

în bloc (segmentară), marginală, cu eventuale dezarticulări, precum și utilizarea terapiilor 

adjuvante, cum ar fi soluția Carnoy sau criodistrucția cu azotul lichid. Cu toate acestea, cercetarea 

particularităților KO și natura benignă a leziunii a stimulat optarea către efectuarea intervențiilor 

conservative precum este chistectomia cu tehnicile sale complementare, având drept scop 

consolidarea unei morbidități minime. Dintre tratamentele complementare, osteomia periferică a 

fost evidențiată ca o tehnică care poate fi realizată cu ușurință prin diversitatea chirurgicală 

convențională și care generează o rată scăzută de complicații post-operatorii. Rezecția marginală 

sau segmentară este de obicei indicată în leziunile voluminoase și frecvent recidivante, cu 

localizare în regiunea unor formațiuni anatomice importante.[4] 

În prezent, nu există un consens despre cea mai bună metodă de tratament a keratochistului 

odontogen. Incertitudinea specialiștilor privind managmentul operator al pacienților cu KO 

râmâne tot mai actuală, fapt ce a motivat continuarea acestei lucrări, sugerând proiectarea și 

implementarea unui studiu complex, la fel și monitorizarea unui eșantion compus din pacienți cu 

KO, care sunt supuși managmentului operator corespunzător, pentru a îmbunătăți eficacitatea și 

rezultatele tratamentului. 
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Scоpul lucrării  

Evaluarea particularităților de evoluție, diagnostic și tratament al keratochistului odontogen. 

     

Оbiеctivеlе cеrcеtării  

1. Analiza literaturii de specialitate privind evoluția keratochistului odontogen. 

2. Studiul particularităților clinice, radiologice și morfopatologice caracteristice 

keratochistului odontogen.  

3. Stabilirea unui plan specific de tratament chirurgical al pacienților cu keratochist 

odontogen, în funcție de tabloul clinic, a investigațiilor radiologice și a rezultatelor  

histopatologice. 

4. Elaborarea unui algoritm de conduită și de monitorizare în dinamică a pacienților cu 

keratochist odontogen pre- și postoperator. 

  

 Importanța practică a tezei de licență 

    Keratochistul odontogen reprezintă o entitate nozologică cu comportament agresiv, dar care are 

tendința de a fi asimtomatic pe parcursul multor ani, din această cauză este deseori diagnosticat 

tardiv, deseori, după investigațiile stomatologice de rutină, atunci când deja a atins dimensiuni 

considerabile. Astfel, această formațiune poate fi soldată cu complicații destul de grave, ce includ 

recidiva, rezecții importante de maxilar, malignizare. Îmbunătățirea examenului clinic și paraclinic, 

este un prim pas important în evitarea genezei complicațiilor și recidivelor post-tratament. 

Importanța tezei este accentuată, preponderent, prin faptul că informația despre tratamentul 

chirurgical cu caracter radical la pacienții cu KO este insuficientă, mai ales ceea ce ține de 

consolidarea rezultatului obținut. La realizarea unei analize ample s-a accentuat gradul de 

agresivitate și frecvență înaltă de recidivă la pacienții cu KO, crescând riscul apariției unor 

consecințe grave, care pot surveni în lipsa unei tactici corecte de tratament.  
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1. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI 

1.1. Etiopatogenia keratochistului odontogen  

Keratochistul odontogen, din punct de vedere histologic, se dezvoltă ca urmare a perturbării 

odontogenezei,  principale surse find lamina dentară cu resturile sale și extensiile stratului bazal al 

epiteliului de acoperire oral și este constituit dintr-un spațiu chistic, în fazele primare fiind fără 

tendință de expansiune, din cauza presiunii oncocitului intern. Creșterea KO este legată de factorii 

asociați epiteliului ce tapetează peretele chistic sau de activitatea celulelor epiteliale în 

profunzimea peretelui chistului.[4,1] 

Se cunosc mai mulți factori determinanți ce sunt implicați în perturbarea procesului complex de 

odontogeneză, ca „Sonic Hedgehog”(SHH), Proteina Morfogenetică Osoasă, „Bone 

Morphogenetic Protein”(BMP), Factorul de Creștere Uman „Human Growth Factor”(HGF) și 

Factorul de Creștere a Fibroblastelor „Fibroblast Growth Factor”(FGF), Protein Pattched Homolog 

Gene (PTCH), PCTH1, Smoothened (SMO) și Gliomul Asociat Oncogen 1 „Glioma-associated 

Oncogene Homolog 1”(GlI1), care sunt un mic subset de factori ce au un rol important în marcarea 

proliferării celulare atipice la nivelul unor varietăți de țesuturi, precum sunt mucoasa orală, dinții 

ș.a.[71] 

Gena PTCH a fost cartografiată, iar în urma studiului s-a demonstrat rolul acesteia în etiologia 

KO, participând drept genă tumorală supresoare [8]. În mod normal, PTCH formează un complex 

receptor cu oncogena SMO pentru SHH-ul ligand. Studiile asupra cazurilor  sporadice de  KO au 

a furnizat dovezi moleculare ale unui mecanism bidirecțional în patogeneza acestui chist, 

demonstrând pierderea alelică, a doi sau mai mulți loci, la nivelul brațului lung al cromozomului 

9 (9q22) [40], care declanșează supraexpresia genelor BCL-1 și P53. Există, de asemenea, 

numeroase date care vin să confirme implicarea genei PTCH, care ar avea un rol semnificativ în 

dezvoltarea cazurilor sporadice de KO. În mucoasa epitelială tapetată a KO, se conțin concentrații 

mai ridicate de P53 decât în alte tipuri de chisturi. Această supraexpresie nu este datorată mutației 

genei date, reflectând mai mult supraproducția și/sau stabilizarea markerului proliferativ P53 [32]. 

Identificările respective sunt utile pentru a putea înțelege și explica comportamentul agresiv al KO. 

 

1.2. Epidemiologia keratochistului odontogen 

  KO reprezintă aproximativ 10% din chisturile odontogene și distribuția de vârstă raportată este 

considerabil de vastă (de la 8 până la 82 de ani), cu un vârf de incidență în a treia decadă a  

vieții . Majoritatea studiilor au arătat o ușoară prevalență a genului masculin.[35] 

 Prezența mai multor focare de KO, care apare la diferite perioade de vârstă în timpul vieții 

pacienților, se asociază de obicei cu Sindromul Carcinomului Bazocelular Nevoid „Nevoid Basal  
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Cell Carcinoma Syndrome”(NBCCS), cunoscut și sub denumirea de Sindrom Gorlin-Goltz, o 

boală multisistemică autosomal dominantă. La acești pacienti, incidența patologiei pe vârsta medie 

scade la aproximativ 25 de ani [79]. O revizuire a literaturii a exprimat faptul că limitele de vârstă 

pentru KO sunt cuprinse între decadele I-IX de viață, incidența sa maximă find în decadele II-III 

de viață [68]. Oda si colab., pe o serie de 430 de KO, provenind de la 393 pacienți din nord vestul 

SUA, a constatat dezvoltarea KO între 7-93 de ani, cu incidența maximă în decadele II-IV de viață 

[53]. Pe o cazuistică de 225 KO, Ahlfors si colab. au constatat o incidență maximă între 25-34 de 

ani și una minimă între 55-64 de ani [13], în timp ce Haring și Van Dis, investigând 60 de cazuri 

au constatat o distribuție bimodală, cu vârfuri de incidență între 21-30 de ani și între 61-70 de ani 

[30]. Crowler și colab. au constatat că vârsta medie de apariție a KO parakeratinizate a fost de 39,6 

ani, în timp ce pentru KO ortokeratinizate a fost de 33,8 ani [17]. Majoritatea studiilor indică o 

prevalență a leziunilor la bărbați. Astfel, Brannon si colab.[13] au primit pentru KO un raport pe 

sexe de 1,35:1 în favoarea bărbaților, în timp ce Haring și van Dis [30] au determinat o valoare de 

M/F = 1:3. Ahlfors si colab. au constatat că bărbații sunt de două ori mai frecvent afectați decât 

femeile, iar KO parakeratinizate sunt de două ori mai frecvente la bărbați, în timp ce cazurile de 

KO ortokeratinizat a afectat ambele sexe în proporții egale.[2] 

 

1.3. Originea keratochistului odontogen  

Similar altor entități nozologice de origine odontogenă, KO își are originea din regiunile de 

proveniență dentară. Ele apar de două ori mai mult la mandibulă decât la nivelul maxilarului . 

Datele din literatură ne relatează faptul că mandibula este mult mai frecvent afectată, ea fiind 

interesată în 65-83% din cazuri. În 50% din cazuri se dezvoltă la nivelul unghiului mandibulei sau 

a ramului ascendent, în aria celui de-al 3-lea molar, de unde se poate extinde superior în ramul 

mandibulei, sau anterior spre simfiză. În schimb, cea mai frecventă localizare a KO la maxilarul 

superior este regiunea anterioră, în principal între canin și incisivul lateral și regiunea molarului 3. 

Leziunile de dimensiuni mari sunt deosebit de frecvente la nivelul unghiului și ramului mandibular 

[4]. În conformitate cu alte date literare, KO poate fi localizat în poziție periapicală, într-o pozitie 

pericoronară sau în poziție laterală radiculară. În aproximativ 30% din cazuri, nu prezintă relații 

cu nicio structură dentară [49]. În ciuda comportamentului agresiv, KO, în majoritatea cazurilor, 

provoacă o expansiune osoasă minimă din cauza tendinței de evoluție de-a lungul spațiului 

intramedular, „crescând în lungimea osului” în direcție antero-posterioară [42]. Leziunile 

voluminoase, care provoacă deformarea semnificativă a plăcii corticale și care implică structurile 

anatomice învecinate, mai pot fi observate și la pacienții asimptomatici timp îndelungat. În 

consecință, mai ales în țările occidentale, prezența KO poate fi diagnosticată la o etapă tardivă de 

evoluție, drept identificare accidentală în timpul efectuării unei investigații stomatologice de rutină. 
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O revizuire sistematică a literaturii publicate în 2011, a arătat că pacienții din Asia de Est pot 

prezenta manifestări clinice precoce, caracterizate prin edem și durere, în timp ce supurarea și 

pareza nervul alveolar inferior sunt descrise mai frecvent la latino americani [70]. Spre deosebire 

de alte leziuni odontogene cu comportament agresiv similar, cum ar fi ameloblastomul, KO 

cauzează foarte rar resorbția radiculară a dinților adiacenți. Rata de recidivă raportată a KO după 

intervențiile chirurgicale este înată, până la 30%, majoritatea recidivelor apar după tratamentul 

chirurgical cu caracter conservativ precum chistotomia sau chistectomia leziunilor simple [5]. Rate 

mai mari de recidivă sunt raportate la pacienții afectați de Sindromul Carcinomului Bazocelular 

Nevoid (NBCCS) și în formele multiloculare. Recidivele s-ar putea explica prin diferite cauze:  

✓ îndepărtarea incompletă a stratului bazal extrem de activ al căptușelii epiteliului chistic 

✓ parakeratinizarea stratului superficial ce tapetează membrana chistică 

✓ creșterea chisturilor satelite intramedulare mici rămase în urma tratamentului chirurgical 

conservativ  

✓ dezvoltarea leziunilor localizate în regiunile adiacente ale maxilarelor.[1,4] 

Date din literatură indică posibilitatea dezvoltării KO în diverse locații specifice altor tipuri de 

chisturi maxilare, cum ar fi: în poziția unut chist dentiger (asociat cu coroana unui dinte neerupt), 

a unui chist primordial (în zona unui dinte nedezvoltat), a unui chist rezidual (în aria unde un dinte 

a fost anterior prezent), a unui chist lateral vital, a unui ch. globulo-maxilar sau a unui chist nazo-

palatin.[17]  

 

1.4. Clasificările keratochistului odontogen  

De-a lungul anilor, chirurgii oro-maxilo-faciali au încercat să înțeleagă natura, identificarea și 

proveniența patologiei respective. În tot acest proces, s-au realizat o succesiune de clasificări și 

reclasificări ale acestei afecțiuni. Au fost făcute multe încercări anterioare de a clasifica chisturile 

odontogene într-o manieră logică. Totul a început încă din 1887, când Bland–Sutton a subdivizat 

odontoamele în chisturi. Mai târziu Gabell, James și Payne în 1914; Thomas și Goldman în 1946; 

Pindborg și Clausen 1958; Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în 1971; ca mai apoi OMS în 

1992 să urmeze aceste acțiuni de clasificare şi reclasificare a chisturilor odontogene [57]. 

Keratochistul odontogen (KO) era un chist enigmatic de dezvoltare, pe care Mikulicz l-a descris 

pentru prima dată în 1876 ca patologie a unei stări familiale ce afecta oasele maxilare. Cu toate 

acestea, în 1926, a fost cunoscut pentru prima dată ca „colesteatom”. Colesteatom însemna o masă 

chistică ce conținea cheratină descuamată cu o „matrice” vie.[8] Datele istorice confirmă faptul că 

chisturile în general au fost depistate cu mult înaintea inventării razelor X în 1896, de către John 

Hunter, care a descris un chist dentar în 1774. Ulterior, Paget în 1853 a inventat termenul „chist 

dentiger”.[28] Conceptul de „chist primordial” a fost menționat pentru prima dată de Robinson în 
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1945, deoarece se credea că chisturile au o origine primordială, întru-cât apăreau din rămășițele 

laminei dentare sau a organului adamantin.[61] Forssell și Sainio aveau o preferință către termenul 

„chist primordial” demonstrând faptul că în aceste leziuni (keratochisturile autentice) epiteliul era 

distinct parakeratinizat cu celule bazale columnare sau cuboidale palisate și uneori 

ortokeratinizate.[23] Termenul de „Keratochist odontogen” a fost propus pentru prima dată de 

Philipsen în 1956, în timp ce era încă student în domeniul stomatologic lucrând cu Jens J. Pindborg 

la Copenhaga, descriind „keratochistul odontogen”. Termenul de „keratochist” a fost folosit pentru 

a descrie orice chist maxilar în care era prezentă cheratină în concentrații înalte. Histopatologia 

KO era tipică și a fost bine caracterizată, constituindu-se dintr-un spațiu chistic ce conține cheratină 

descuamată, căptușită cu epiteliu scuamos uniform parakeratinizat de la 5 până la 8-10 straturi 

celulare, cu un strat bazal distinct de celule columnare sau cuboidale palisate, ale căror nuclei tind 

să fie orientați vertical, prezentând adesea edem intracelular; un epiteliu plat fibros, joncțiunea 

tisulară, de obicei lipsită de prelungirile rețelei epiteliale; și o capsulă fibroasă relativ subțire, 

lipsită de inflamație și infiltrat celular [55,6]. (Mai multe detalii sunt redate în Anexa 3, pag.62) 

 

1.5      Tabloul clinic al keratochistului odontogen 

    Keratochistul odontogen prezintă un tablou clinic variat, cu o multitudine  de  variante  şi  

dimensiuni. Poate varia de la dimensiuni mici, în cazul formelor uniloculare, până la dimensiuni 

mari, cu predilecție leziunilor multiloculare și/sau uniloculare. Este în general asimptomatic, dar 

pe măsura ce evoluează, poate induce mobilitatea dinţilor adiacenți, rar implicând rezorbția 

radiculară a dinților învecinați [1]. Astfel, leziunea în stadiile primare de evoluție este de obicei 

asimptomatică, cu excepția cazurilor când se suprainfectează [73]. Deşi  împinge pachetul vasculo-

nervos alveolar inferior spre bazilara mandibulei, nu induce tulburări  senzitive în teritoriu. Are 

tendinţa de a se extinde mai mult în plan mezio-distal, evoluând intramedular de-a lungul 

spongioasei osoase, şi mai puțin vestibulo-lingual, rar producând deformarea tablei osoase, acest 

semn manifestîndu-se mai mult în cazul formelor tardive ale leziunii sau în cazul suprainfectării. 

Liza corticalelor osoase se produce în zonele cu corticala mai subțire şi mai puțin densă, la maxilar 

în special  spre  vestibular, la mandibulă spre lingual, în zona laterală şi spre vestibular, în zona 

anterioară şi premolară [1]. În cazul în care chistul perforeaza regiunile mai subțiri ale corticalei 

osoase, din interior spre exterior, la inspecție se poate evidenția o ușoară asimetrie facială fiind 

prezent edemul în regiunea defectului osos. Această manifestare se atestă deseori și în cazul altor 

chisturi odontogene, precum chistul radicular sau dentiger. Într-un termen foarte scurt, pacienții 

pot dezvolta trismus în caz de KO voluminos prezent în ramul mandibular. KO de dimensiuni mai 

mari la nivelul osului  maxilar se poate extinde în sinusul maxilar și poate provoca obstrucția 

nazală pe aceeași parte. Pe de altă parte, chisturile cu o creștere relativ lentă precum este KO, pot 
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stimula apoziţia tablei ososase, provocând ulterior, expansiunea osoasă fără perforarea 

corticalei.[56]  Din cauza particularității sale histologice, uneori membrana chistului se poate 

perfora, drenându-se un lichid de culoare alb lăptos, cu conținut bogat în keratină. Conținutul 

inflamator poate pătrunde în structurile anatomice învecinate, inducînd o reacţie inflamatorie 

marcată.[1] 

KO simptomatice sunt leziunile ce cuprind dimensiuni mari, fiind mai distructive și mai dificile 

de supus tratamentului chirurgical, deoarece tind să crească în profunzimea osului spongios o 

perioadă îndelungată de timp, mecanism asimptomatic, astfel, pacienții fiind alertați de prezența 

patologiei deja în stadiile când are loc extinderea bucală sau linguală a formațiunii [13,22]. Într-

adevăr, expansiunea leziunii este deobicei determinată la examenul clinic într-o fază tardivă de 

evoluție, când formațiunea a atins o dimensiune mare, implicând sinusul maxilar sau întregul ram 

ascendent, moment în care pacientul poate suferi o fractură patologică [67]. KO la maxilă este mai 

predispus suprainfectării, chiar și atunci când este de dimensiuni mici, fapt ce explică, cel mai 

probabil, diagnosticarea formațiunii chistice într-un stadiu precoce de evoluție [24]. Expansiunea 

extraosoasă a  KO este întâlnită rar, cu toate acestea, creșterea accelerată în volum a leziunii poate 

duce la deplasarea dinților de pe procesul alveolar [60], totodată poate leza integritatea diferitor 

zone ale regiunii maxilo-faciale, cum ar fi podeaua orbitei, antrul maxilar (comunicarea oro-antrală) 

[34], baza craniului, fosa infratemporală [15] împreună cu afectarea țesuturilor moi din jur [20]. 

Simptomele neurologice au fost raportate ocazional. Deși KO poate varia considerabil în mărime, 

Forssell a raportat că aproximativ jumătate din cazurile sale aveau 40 mm sau mai mult în diametru, 

în special în cazurile localizate în ramul ascendent și a unghiului mandibulei, comparativ cu 

localizarea KO la nivelul maxilarului sau a corpului mandibular [24]. Conform lui Morgan și 

colaboratorilor săi, optimizarea tehnologiilor de radio-imagistică și efectuarea mai frecventă a 

examenului radiologic pacienților aflați în cursul investigațiilor stomatologice de rutină, ar putea 

ajuta semnificativ medicii specialiști, din perspectiva identificării leziunilor în stadiile precoce de 

evoluție, simplificându-se, astfel, planul de tratament, iar manipulațiile chirurgicale ar fi astfel mai 

puțin invazive și traumatice pentru pacient.[50] 

 

1.6      Aspecte imagistice ale keratochistului odontogen  

Tehnicile de imagistică cel mai frecvent utilizate în studiul KO sunt radiografia convențională, 

preponderent ortopantomografia (OPG), tomografia computerizată cu fascicul conic [„Cone Beam 

Computed Tomografy”(CBCT)] și rezonanță magnetică nucleară (RMN). Aceste modalități de 

imagistică diferă semnificativ prin caracteristicile tehnice, indicațiile și datele paraclinice pe care 

le furnizează. Imagistica radiologică, în special tomografia computerizată joacă un rol important 

în diagnosticul precoce și monitorizarea KO. Deși aceasta nu oferă întotdeauna un aspect 
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patognomonic al acestei patologii, cunoștințele despre caracteristicile radiologice tipice și atipice 

ale KO sunt esențiale în diagnosticarea și planificarea tratamentului. În special, combinarea datelor 

clinice și radiologice obținute este utilă în evaluarea amplorii leziunilor KO și a relațiilor acestei 

patologii cu structurile anatomice învecinate.[4, 63] 

1.6.1      Ortopantomografia  

Ortopantomografia (OPG) este utilă în evaluarea preliminară a localizării dimensiunii, formei 

KO, totodată în delimitarea marginilor formațiunii. Cu toate acestea, această tehnică radiologică 

are un rol limitat în diagnosticarea riguroasă a KO, deoarece oferă o imagine bidimensională, astfel 

structurile interesate ale regiunii oro-maxilo-faciale pot fi distorsionate geometric și/sau suprapuse. 

Prin urmare, se indică în paralel efectuarea CBCT-ului, care este o tehnică  imagistică ce oferă o 

imagine tridimensională, necesară pentru aprecierea expansiunii marginilor KO în raport cu 

formațiunile anatomice învecinate (fascicolul vasculo-nervos alveolar inferior, bazilara 

mandibulară, sinusul maxilar, orbita ș.a), și preponderent pentru planificarea preoperatorie a 

planului de tratament, în special în leziunile voluminoase.[4] 

  Radiologic, KO apare ca o zonă de  radiotransparență uniloculară sau multiloculară bine 

definită, delimitată de margini corticale. Leziunile uniloculare prevalează, în timp ce forma 

multiloculară se observă în aproximativ 30% din cazuri, cel mai frecvent la nivelul mandibulei. 

KO unilocular localizat mandibular poate prezenta septuri puține și incomplete în cadrul leziunilor; 

această constatare este mai frecventă în cazul KO de dimensiuni mai mari decât în cele mici.  

Aproximativ 30% dintre KO sunt asociate cu cel puțin un dinte neerupt, cel mai frecvent fiind 

implicat molarul trei [64]. Această manifestare clinică apare mai ales la pacienţii tineri. Aspectul 

radiologic al KO nu este mereu unul patognomonic, în special în leziunile uniloculare mici [40], 

din motiv că KO unilocular poate interesa apexul radicular al dintelui, simulând un chist periapical. 

Alternativ, poate interesa coroana unui dinte afectat, potențial confundat cu un chist dentiger. Dacă 

keratochistul este localizat între rădăcinile unui dinte, acesta poate fi diagnosticat eronat drept un 

chist radicular sau periodontal lateral. Un KO care se dezvoltă de-a lungul liniei mediane maxilare 

simulează un chist al canalului nazopalatin.[3, 62] 

Aspectul multilocular al formațiunii este mai des raportat la mandibulă decât la maxilă iar 

leziunile multiloculare sunt în mod deosebit susceptibile de a fi diagnosticate greșit cu 

ameloblastom, în special luând în considerație natura agresivă pe care o posedă patologia 

respectivă [69]. KO mandibulare de dimensiuni mari tind să crească predominant de-a lungul 

lungimii osului medular, cu expansiune buco-linguală minimă, mai ales în interiorul corpului 

mandibular. La radiografia panoramică, acest mecanism particular de creștere poate determina 

extinderea leziunii, având aspectul unei zone de radiotransparență cu dimensiuni meziodistale 

considerabile, fără o expansiune corticală semnificativă. Pe de altă parte, KO maxilare mari au o 
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tendință majoră de expansiune către marginile procesului alveolar și tind să implice structurile 

anatomice adiacente. În special, atunci când un KO maxilar provine din regiunea molară, se 

observă frecvent expansiunea în sinusul maxilar [42]. Radiologic, KO poate prezenta deplasarea 

dintelui si resorbția radiculară; această ultimă constatare fiind o caracteristică radiologică incertă 

a KO, cu o incidență raportată variind între 1,3 și 11%.[40] Deplasarea în jos a nervului alveolar 

inferior a fost determinată radiologic destul de des pe când cazurile de resorbție a corticalei 

marginii bazilare și perforarea osului mai rar.[67] 

1.6.2      Tomografia Computerizată 

Examinând metodele de imagistică a KO, se poate de afirmat că CBCT-ul este considerat mai 

eficient în aprecierea modificărilor patologice a plăcilor corticale ale maxilarelor (bucale, palatine 

sau linguale). Ca și în cazul radiografiei panoramice, CBCT-ul poate evidenția trăsăturile 

radiologice bazice ale unui OKC, cum ar fi dimensiunea, forma (hidraulică sau festonată), 

marginile procesului alveolar (bine definite sau întrerupte), aspectul intern (tip uni- sau 

multilocular) și efectele nocive asupra formațiunilor anatomice învecinate (deplasarea dinților, 

resorbția radiculară, ridicarea planșeului sinusului maxilar, deplasarea inferioară a canal 

mandibular) [4,7]. Adițional, tomografia computerizată oferă o imagine mai precisă a 

modificărilor patologice osoase (expansiunea leziunii în direcția bucolinguală/palatinală și 

eroziunea tablei osoase), densitatea internă și expansiunea formațiunii chistice în țesuturile moi. 

Prin urmare, CBCT-ul este considerat superior radiografiei  panoramice convenționale în 

diferențierea KO de alte leziuni osteolitice uniloculare sau multiloculare, precum și în planificarea 

preoperatorie. Așadar, atunci când KO provine din osul alveolar subiacent sinusului maxilar, 

podeaua acestuia este ridicată, iar lumenul este micșorat în dimensiuni. Diferența dintre 

mecanismul de creștere expansiv al KO maxilar comparativ cu cel localizat mandibular, poate fi 

explicată prin existența unei corticale mai groase la mandibulă față de cea a maxilarului [41]. 

 Pe imaginea CBCT, KO se manifestă de obicei ca o leziune osteolitică ce prezintă un aspect 

unilocular sau predominant o morfologie uniloculară cu septuri puține și incomplete. Forma 

multiloculară cu chisturi satelite adiacente (chisturi fiice) este observată, în special în leziunile 

mari. În aceste cazuri, loculațiile sunt de obicei voluminoase și puține (aspect de bule de săpun). 

Zonele interne de înaltă densitate sunt frecvent găsite și reflectate datorită prezenței membranei 

înalt keratinizate. Deși rar se întâlnesc, pot apărea calcificări în cadrul KO, această modificare 

fiind observată în mare parte la efectuarea examenului histologic.[31] 

1.6.3     Rezonanța magnetică nucleară  

În procesul de evaluare a leziunilor chistice ale maxilarelor, rezonanța magnetică nucleară 

(RMN) este în principal efectuată ca tehnică complementară CBCT-ului și poate fi utilă în cazurile 

ce necesită o mai bună reprezentare a trăsăturilor interne a țesuturilor moi implicate. KO arată de 
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obicei diferite intensități de semnal pe imaginile RMN, care reflectă materialul conținut în 

interiorul leziunii. Se prezintă drept o leziune cu un conținut mărit de keratină asociată uneori cu 

corpi hialini la prezența inflamației [33]. Diverși autori au raportat că la examinarea RMN, 

majoritatea KO reflectă un semnal de intensitate intermediară sau ridicat, pe secvențele ponderale 

T1 și un semnal de intensitate heterogen (de la scăzut la ridicat) pe secvențe ponderale T2 [66]. 

Anumite studii au subliniat faptul că caracteristicile semnalului RMN sunt utile în diferențierea 

diagnostică între KO și ameloblastom. Într-un studiu retrospectiv care a inclus 19 cazuri de 

ameloblastom și 14 de KO, Fujita și colab.[26] au comparat valorile intensității semnalului de 

uniformitate ale componentelor chistice ale celor două tipuri de leziuni odontogene. În 

conformitate cu alți autori, aceștia au observat că componentele chistice ale ameloblastomului şi 

KO au afișat valori de uniformitate semnificativ diferite pe toate secvențele. În special, atât 

unichistic, cât și multichistic, ameloblastoamele prezintă o intensitate a semnalului RMN mai 

omogenă, care este scăzută pe imaginile ponderale T1 și ridicate pe T2. Acest fenomen poate fi 

explicat prin faptul că ameloblastomul are de obicei un perete gros și neregulat, cu sau fără proiecţii 

papilare sau noduli intralezionali. Aceste constatări reflectă prezența unui conținut mai vâscos al 

KO determinat de prezența de keratină descuamată în cantități mai mari, în timp ce spațiile chistice 

ale ameloblastomului conține de obicei lichid ușor proteic, uneori cu materiale coloidale.[76] 

1.6.4     Diagnosticul diferențial și cheile de interpretare a imaginii radiologice a 

keratochistului odontogen   

Investigațiile paraclinice, în special CBCT-ul și RMN, joacă un rol important în diagnosticul  

definitiv al KO. Cu toate acestea, KO, poate prezenta semne imagistice practic  imposibil de distins 

de alte leziuni osteolitice ale sectorului OMF. Așadar, imagistica radiologică în cazurile de KO 

este utilizată în special pentru stabilirea diagnosticului primar, în evaluarea expansiunii leziunii, a 

efectelor asupra țesuturilor adiacente și a planificării tacticii de tratament. Se raportează că, în 

unele KO, combinația de constatări clinice și radiologice permite îngustarea diferenţialului 

diagnostic și, în unele cazuri, stabilirea unui diagnostic corect [79]. Prin urmare, diagnostic 

definitiv va fi pus în baza examenului histopatologic. Analizând literatura de specialitate, KO cel  

mai frecvent este diagnosticat imagistic eronat, cauza fiind alte chisturi de dezvoltare odontogene  

precum chistul dentiger (folicular), chistul radicular și ameloblastomul.[4] Radiologic, cheile de  

diferențiere ale patologiilor menționate în raport cu KO sunt reprezentate în Anexa 1. 

 

1.7     Examenul histopatologic al keratochistului odontogen  

Diagnosticul  de  certitudine  al  keratochistului odontogen se stabileşte numai în urma 

examenului histopatologic. Keratochistul odontogen este o entitate specifică unică din punct de 
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vedere histopatologic și comportamental. Este cea mai agresivă și recurentă formațiune dintre toate 

chisturile odontogene și prezintă trăsături comune atât cu un chist, cât și cu o tumoare benignă.[46] 

1.7.1     Macroscopie 

KO are un aspect uni- sau multichistic, de dimensiuni variabile, bine delimitat, incapsulat, cu 

un conținut lichidian clar, seros sau semisolid, keratinos-brânzos, ce conţine keratină în cantități 

variabile. Cavitatea chistică este tapetată de un epiteliu subțire și fragil, aderent la țesuturile 

înconjurătoare. Prezintă și cazuri când decolat, are numeroase încrețituri. Au fost raportate și 

variante solide de KO.[17] 

1.7.2     Microscopie 

Membrana KO este căptușită de un epiteliu scuamos uniform parakeratinizat de la 5 până la 8-

10 straturi celulare, cu un strat bazal distinct de celule columnare sau cuboidale palisate, ale căror 

nuclei tind să fie orientați vertical, prezentând adesea edem intracelular; un epiteliu plat fibros. 

Joncțiunea tisulară, de obicei lipsită de prelungirile rețelei epiteliale; și o capsulă fibroasă relativ 

subțire, lipsită de inflamație și infiltrat celular.[1] Elementul morfologic distinct ce diferențiază 

forma parakeratinizată a KO de cel cu ortokeratinizare este faptul că nucleii celulelor bazale au 

tendința de a fi plasați la distanță de membrana  bazală și sunt intern bazofili.  

Deasupra stratului bazal se observă câteva rânduri de celule poliedrice scuamoase, care se 

maturează într-o suprafață parakeratotică. Stratul superficial este subțire, eozinofil, alcătuit din 

celule parakeratinizate, în care persistă nuclei, adesea cu aspect ondulat. În majoritatea cazurilor, 

în lumen este prezentă o cantitate variabilă de keratină descuamată . Aceasta poate să nu conțină 

nuclei și din acest motiv diferențierea acestui chist de unul ortokeratinizat se va face nu numai în 

baza analizei conținutului chistic, ci și pe cea a stratului bazal. În straturile suprabazale pot fi 

observate frecvent mitoze tipice. 

Peretele chistului este subțire, fibros, dar adesea poate avea si un aspect lax sau mixoid . Spre 

deosebire de alte chisturi odontogene, epiteliul de tapetare este slab atașat și adesea apare detașat 

de peretele fibros [16]. Nu  este  prezentă  o reacţie  inflamatorie  perilezională, decât în cazul 

suprainfectării.[1] 

Variații histologice: Membrana KO inflamată cu pierderea stratului superficial, cu 

parakeratinizare și proliferări epiteliale cu formare de creste, aspect caracteristic chisturilor 

odontogene inflamatorii  [63]. Uneori, în peretele KO sunt vizibile chisturi epiteliale fiice, mai 

ales în cele din sindromul Gorlin-Goltz. Au mai fost descrise proliferări epiteliale solide nodulare 

intraluminale, resturi odontogene și înmuguriri bazale în peretele conjunctiv al chistului. Varianta 

solidă macroscopic, este alcătuită  din structuri chistice obișnuite al căror epiteliu de căptușire 

invadează osul și țesuturile moi adiacente sub forma unor proliferări epiteliale solide cu 

keratinizare centrală [79]. Prezintă forme cu mineralizare în țesutul fibros chistic, cel mai probabil 
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din cauza calcificării resturilor odontogene sau a unor calcificări distrofice. Forma cu acumulări 

de colesterol observate mai des în chisturile inflamate sau în tumorile multichistice. Forma cu 

corpi hialini (corpi Rushton) prezenți cel mai frecvent intraepitelial și mai rar în țesutul conjuctiv 

juxtaepitelial. Ei pot avea morfologie lamelară sau granulară și pot fi prezenți și în alte chisturi 

odontogene precum chistul radicular (CR) și chistul dentiger (CD) [16]. Asupra originii acestora 

s-au emis mai multe teorii și anume că ar fi produși de către celulele epiteliale odontogene, ca 

rezultat al procesului de degradare a membranelor bazale, a matricei smalțului, sau a capilarelor 

hialinizate și eritrocitelor degenerate [47]. Au fost raportate cazuri de KO ce conținea melanocite 

sau pigment melanic în stratul interepitelial suprabazal [16]. Smith și colab. au raportat existența 

de celule mastocitare infiltrate atât în capsulă cât și în epiteliul de tapetare al KO, sugerând astfel 

implicarea lor în patogeneza acestei leziuni (remodelarea țesuturilor chistului în cursul creșterii 

lor, degenerarea osteolitică a țesutului osos adiacent și expansiunea maxilară). Lo Muzio și colab. 

au constatat că supraexpresia genei P53 și a oncoproteinei BCL-2 în KO asociate sindromului 

Gorlin-Goltz, sugerând că agresivitatea acestora s-ar datora perturbării dezvoltării expresiei 

acestor proteine, implicate în controlul proliferării celulare [39]. Această ipoteză a fost susținută 

și de câtre Kimi si colab. care au evidențiat implicarea și altor factori reglatori ai ciclului celular, 

a apoptozei (P16, P21 și P27, ADN- topoizomeraza II alfa, proteina Fas si Fas-l și caspaza-3) în 

histogeneza acestor leziuni [37]. 

În plus, au evidențiat faptul că cel mai intens imunomarcaj al markerului proliferativ P53 dintre 

chisturile odontogene l-a determinat în KO, explicând astfel,  agresivitatea acestor chisturi pe 

seama compartimentului celular suprabazal, cu cea mai intensă reacție pentru acest marker [37]. 

Shear, studiind expresia markerilor specifici ai proliferării celulare de tipul Ki67, precum și 

expresia P53 în chisturile odontogene, a constatat o reactivitate mult mai mare în KO (îndeosebi 

în stratul parabazal) comparativ cu celelalte tipuri de chisturi odontogene și mai ales în KO asociate 

sindromului Gorlin-Goltz comparativ cu KO solitare.[72] 

Unii autori susțin că figurile mitotice se găsesc frecvent în stratul suprabazal, astfel epiteliul 

care tapetează membrana chistică poate suferi modoficări displazice, cu toate acestea, 

transformarea malignă în carcinom cu celule scuamoase s-a atestat rar [43,45].(Anexa 4) 

 

1.8    Diagnosticul definitiv al keratochistului odontogen  

 Diagnosticul final al KO se pune în baza examenului morfopatologic. Evaluarea 

histopatologică prin biopsia incizională este cea mai precisă și actuală metodă de diagnosticare 

finală a KO înainte de intervenția chirurgicală, atunci când au apărut suspecții asupra prezenței 

bolii (KO), la investigarea  clinică și paraclinică [73]. Biopsia incizională poate provoca inflamația 

KO, astfel poate interfera negativ, influențând corectitudinea rezultatul final la analiza 
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histopatologică. Peretele chistului este fibros și căptușit de epiteliu parakeratinizat plat, subțire, 

regulat cu 5-8 straturi celulare groase. Suprafața parakeratinei este de obicei ondulată, iar stratul 

bazal este bine delimitat și adesea palisat, cu nucleele hipercromatice și zonele focale ce prezintă 

polaritate nucleară inversată [70]. Cu toate acestea, după cum s-a menționat anterior, inflamarea  

chistului poate duce la un rezultat fals negativ secundar din cauza posibilei metaplazii a peretelui 

chistului.  Biopsia prin aspirație pentru studiul concentrației de proteine și keratină din lichidul de 

aspirație, intervine ca metodă complemetară biopsiei incizionale ce poate ajuta la depășirea 

impedimentelor  stabilirii  rezultatului corect al examenului histopatologic.[36] 

 

1.9   Metodele de tratament ale keratochistului odontogen  

Managementul KO urmărește reducerea riscului de recidivă minimizând, în același timp, 

invazivitatea metodei de tratament. Astfel, traumatismul chirurgical scade, diminuându-se  

morbiditatea pentru pacient. În prezent, nu există un consens despre cea mai bună modalitate de 

tratament. La alegerea tipului de tratament specific leziunii participă numeroși factori, inclusiv 

dimensiunea și localizarea leziunii, unilocularitatea sau multilocularitatea, prezența deformării 

tablei ososase sau a invadării țesuturilor moi și nu în ultimul rând, vârsta pacientului. Au fost luate 

în considerare diferite opțiuni chirurgicale, chistectomia convențională sau asociată cu mijloace  

adjuvante (ostetomie periferică, soluția Carnoy, crioterapie), marsupializarea și decompresia, 

rezecția marginală sau segmentară completată chiar și cu o eventuală dezarticulare [49]. Într-o 

revizuire sistematică a literaturii, Johnson și colab. a arătat că chistectomia prezintă cea mai înaltă 

rată de recidivă de aproximativ 30%, fiind depășită doar de marsupializare care cuprinde o rată de 

recurență de aproximativ 38%. Asocierea chistectomiei leziunii cu tehnica adjuvantă chimică prin 

cauterizarea cavității chistice după înlăturarea integrală, cu soluție Carnoy (amestec de alcool 6,0 

ml, cloroform 3,0 ml, acid acetic glacial 1,0 ml și clorură ferică 1,0 gr), au redus semnificativ ratele 

de recurență la aproximativ 8%. Rezecția chirurgicală, atât marginală, cât și segmentară, prezintă 

actualmente cea mai scăzută rată de recurență. Din cauza morbidității sale, nu este recomandată ca 

o metodă de tratament primară, sugerându-se de a fi o manoperă rezervată, mai mult în cazurile  

alternative indicată spre retratarea pacienților care suferă de leziuni multiple recidivante [35]. 

Conform literaturii de specialitate, cele mai multe recidive ale KO apar în primii 5-7 ani după 

tratament.[77]  

Metodele de tratament a KO constau inițial din manopere terapeutice, cu predilecție în leziunile 

de dimensiuni mici, fiind succedate de intervențiile chirurgicale cu caracter conservativ sau radical, 

indicate în formațiunile voluminoase și recidivante.  

  Tehnica terapeutică de tratament este  indică în cazul prezenței dinților nevitali aflați în 

nemijlocită apropiere de marginile leziunii. Aceștia pot fi tratați endodontic și menținuți pe 
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procesul alveolar. Dinții ce au suferit aderarea membranei chistice la suprafața radiculară sau care 

prezintă resorbție radiculară cauzată de către KO, trebuiesc îndepărtați. [73] Actualmente, există 

dezbateri considerabile cu privire la rata de recurență și morbiditatea tratamentului chirurgical 

asociate managementului KO. Au fost descrise mai multe opțiuni de tratament în literatura de 

specialitate, variind de la tratamentul prin chistectomie simplă, cu sau fără utilizarea substanțelor 

adjuvante, până la îndepărtarea chirurgicală cu caracter agresiv.[44] 

1.9.1   Chistectomia  

Chistectomia KO constă în îndepărtarea integrală a chistului, sarcina dată fiind este destul de 

dificil de realizat din cauza membranei subțiri și a peretelui fragil. Astfel, intervenția este 

completată frecvent de chiuretajul minuțios al cavității osoase pentru a elimina insulele chistice 

rămase [12]. Îndepărtarea completă a chistului permite expedierea unui fragment patologic intact 

către examenul histopatologic, oferind oportunitate medicului morfopatolog să determine cu 

exactitate prezența insulelor epiteliale sau a microchisturilor [73]. Mai mulți autori au raportat 

dificultăți legate de chistectomia și chiuretajului KO cu sau fără perforație corticală, cauzată de 

invadarea membranei subțiri la osul adiacent sănătos sau la țesuturile moi [27], în special în KO 

multiloculare mari. O serie de factori, precum membrana friabilă și subțire, accesul chirurgical 

limitat, perforația corticalei osoase, pun în gardă decizia chirurgului privind tehnica de îndepărtare 

a KO, iar tentativa de a păstra structurile anatomice învecinate vitale poate duce la îndepărtarea 

incompletă a formațiunii.[50] Unii autori au raportat că 6 din 7 cazuri de KO recidivant era cu 

localizare în regiunea simfizei-corp, deoarece chirurgii aveau tendința de a trata leziunea în această 

regiune în mod conservativ. Mai mult de atât, leziunile recurente au fost, de asemenea, observate 

mult mai frecvent în zona mandibulară, în special atunci când KO era asociat cu implicarea dinţilor 

perilezional, din cauza abordului chirurgical complicat și astfel îndepărtarea țesutului chistic era 

incompletă.[14] Toate eforturile specialiștilor trebuie să urmărească eliminarea integrală a 

eventualelor resturi epiteliale ale peretelui chistic.[74] În cazul în care chistectomia este selectată 

ca metodă de elecție în tratamentul chirurgical al KO, o atenție deosebită trebuie acordată zonei 

dentate, iar îndepărtarea dinților ar trebui luată în considerație dacă există vreo îndoială cu privire 

la aderarea țesutului patologic la suprafața dentară.[14] În general,se recomandă excizia unei 

porțiuni de mucoasă intactă cu scopul eliminarii insulelor epiteliale și a microchisturilor situate în 

mucoasa supraiacentă sănătoasă.[74] Studii recente au examinat rezultatele clinico-patologice și 

imunohistochimice a KO după chistectomia simplă și au raportat o prezență mai mare a chisturilor 

fiice și neogeneza epitelială printre leziunile care au recidivat.[38] 

1.9.2   Chistectomia completată de terapii adjuvante 

Printre terapiile adjuvante care au fost propuse, cele mai frecvent utilizate au fost completarea  

chistectomiei cu soluția Carnoy, osteotomia periferică, crioterapia și electrocauterizarea.[12] 
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    Unele studii sugerează că tratamentul general al KO diagnosticat precoce ar trebui include 

chistectomia formațiunii chistice, urmată de chiuretajul mecanic, folosind albastru de metilen ca 

agent de marcare, urmată de aplicarea soluției Carnoy pe un interval de 3 minute. [73] S-a constatat 

că avantajul acestei tehnici este păstrarea intactă a osului sănătos adiacent, a țesuturilor moi și a 

structurilor dentare. În rezultat s-a atestat o reducere a invazivității și a costului tratamentului. 

A.Pogrel afirmă că efectuând chistectomia completată cu aplicarea azotului lichid, a raportat o rată 

de recurență de aproximativ 11,5%, ceea ce reprezintă o rată mai mică comparativ cu ratele de 

recidivă obținute de către alți specialiști (20-60%) care au fost raportate după efectuarea 

chistectomiei simple. Pacienți au fost monitorizați pe o perioadă de cca 5 ani, constatându-se o 

scădere a ratei de recidivă de până la 10%.[58] 

Potrivit lui Stoelinga [74], utilizarea agentului de cauterizare ușoară, precum este soluția Carnoy, 

avînd o adâncime medie de penetrare a osului de 1,54 mm după 5 minute de aplicare[78], 

sugerează că ar trebui să fie suficient pentru a elimina integral insulele epiteliale localizate 

superficial în defectul osos. 

Unii autori  susțin ipoteza precum că aplicarea soluției lui Carnoy trebuie efectuată după 

chistectomie timp de 10-15 minute [80], însă în cazurile în care nervul alveolar inferior este expus 

în cavitatea chistică, aplicarea soluției Carnoy direct în această zonă este contraindicată, prevenind 

astfel, eventuale complicații postoperatorii precum pareza sau arsura chimică [25]. În același timp 

trebuie de explorat cu deosebită prudență defectul osos pentru a elimina septurile prezente în 

leziunile multiloculare, fapt ce va permite soluției Carnoy să-și exercite efectul propus. 

Electrocauterizarea a fost sugerată ca o modalitate de tratament adjuvant în cazurile în care 

corticala linguală sau bucală a fost perforată de membrana chistică, cu scopul evitării  recidivei în 

ţesuturile moi.[74] 

     Adițional, pulverizarea cu azot lichid (-196,6 °C) aplicat o dată în cavitatea osoasă timp de 1 

minut, induce înghețarea celulelor epiteliale rămase și a conglomeratelor de microchisturi, ceea ce 

provoacă moartea fizică a țesutului patologic până la o adâncime de 1,5 mm. Cu toate acestea, 

utilizarea acestei tehnici prezintă o reducere a ratei de recidivă controversată. Aplicând spray-ul 

cu azot lichid în special pe corticalele ososase mandibulare fragile, crește considerabil riscul 

postoperator de fractură patologică.[12] 

1.9.3   Marsupializarea  

Termenul de marsupializare sau chistotomie include procesul de exteriorizare a conținutului 

chistului prin rezecția peretelui superficial și suturarea marginilor tăiate ale peretelui rămas la 

mucoasa adiacentă. Marsupializarea prezintă mai mult un aspect paliativ și este propusă drept o 

metodă nedistructivă de tratament și mai acceptabilă din punct de vedere fiziologic [44], deoarece 
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nu sunt aplicate substanțe adjuvante în defectul osos, astfel morbiditatea chirurgicală fiind 

minimă.[48] 

 Marsupializarea are drept rezultat o reducere considerabilă a volumului chistic și scade șansa 

de traumatizare a structuri anatomice importante (cum ar fi cea a nervul alveolar inferior) [59]. 

Unii autori specifică utilizarea tehnicii de marsupializare pentru a reduce dimensiunea KO și apoi 

urmăresc chistectomia chirurgicală a structurii chistului rămasă [27]. Totuși, manopera dată 

efectuată în 2 etape nu modifică semnificativ rata de recidivă a KO [52]. Principalul avantaj al 

acestei opțiuni de tratament este păstrarea intactă a oaselor și a dinților asociate cu KO. Reducerea 

dimensiunii cavității chistice prin decompresie, favorizează formarea de os nou în direcție 

centripetă, prin umplerea defectului și reducerea volumului chistului. [51,18]. Deoarece 

majoritatea pacienților cu KO sunt tineri având o capacitate bună de regenerare, aceste intervenții 

sunt mai puțin invazive și evită necesitatea realizării reconstrucției defectului prin grefare ososasă 

[48]; totuși, această tehnică necesită urmărirea unui tratament de lungă durată (până la 14 luni), 

fiind cuprinsă din mai multe etape, totodată, impunând și o cooperare bună a pacientului. Acestea 

sunt principalele cauze ce determină medicul specialist în concordanță cu pacientul să renunțe 

tratamentul propus.[59] 

 Unii autori critică această abordare susținând că marsupializarea nu permite îndepărtarea 

completă a întregii aderări epiteliale, ceea ce ar putea duce la a proliferarea continuă a epiteliului 

ce tapetează membrana KO, facilitând astfel apariția recidivei. Pe de altă parte afirmă în continuare 

că pacientul trebuie să urmeze anumite indicații în timpul tratamentului pentru o perioadă 

prelungită de timp, dovedindu-se a fi un dezavantaj considerabil. Așadar, marsupializarea este o 

intervenție grea de suportat de către pacient. Prin urmare, este contraindicată mai des vârstnicilor, 

pacienților cu risc vital înalt și cu KO de dimensiuni mari.[13] 

1.9.4   Chistectomia completată cu rezecția maxilară 

Rezecția cuprinde 2 tehnici individuale,fiind divizată în rezecția segmentară și rezecţia 

marginală, tehnici de tratament executate în special la mandibulă. Diferenţa dintre cele 2 tehnici 

este că rezecția segmentară îndepărtează o secțiune întreagă de os cu pierderea continuității osului, 

în timp ce rezecția marginală menține continuitatea marginilor inferioare sau posterioare ale 

mandibulei.[10]  

Luând în considerație rata înaltă de recidivă a KO, unii specialiști susțin că chistectomia (cu sau 

fără terapii adjuvante) se indică doar în formțiunile uniloculare mici și sugerează rezecția 

(marginală sau segmentară) completată cu augumentare osoasă în leziunile mari [27]. Pentru a 

reconstrui defectul după mandibulectomie sau rezecție mandibulară segmentară se utilizează grefe 

autogene sau os lezional autogen congelat reimplantat.  Deși unii autori au recomandat rezecția 

radicală ca tratament de elecție în KO, care au suferit perforarea corticalei osoase, alţii consideră 
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că rezecţia ar trebui să fie luată în considerație în tratamentul KO recidivant, intervenția dată 

oferind chirurgului condiții intraoperatorii în care se va asigura îndepărtarea completă a chisturilor 

satelite rămase sau a resturilor epiteliale ale peretelui chistic.[80] 

Potrivit lui Stoelinga, nu există studii sau chiar rapoarte de caz care să susțină prezența 

microchisturilor în profunzimea osului din jurul KO, ceea ce îl face foarte critic față de susținătorii 

rezecțiilor radicale, inclusiv a rezecțiilor de continuitate a mandibulei sau maxilectomii. El afirmă 

că studiile privind keratochisturile recidivante au demonstrat că în aproape toate cazurile insulele 

epiteliale și/sau microchisturile sunt prezente superficial, la mucoasa aderentă.[75]  

În același timp, în ciuda ratei scăzute de recidivă asociată  rezecției radicale a KO, uneori, 

defectele rezultate postoperator sunt considerabile, fapt ce îi determină pe unii specialiști să indice 

această metodă de tratament agresiv numai în cazuri extreme. Astfel, intervenția chirurgicală cu 

caracter radical a KO ar trebui utilizată la pacienți cu leziuni recidivante multiple, în formațiunile 

chistice multiloculare care nu pot fi gestionate prin alte metode (de ex. KO prezente la nivelul 

condilului mandibular) sau în leziuni care au suferit modificări displazice (malignizare) și 

transformare ameloblastomatică.[29] 
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2. MATERIALE ȘI METODE 

2.1 Date generale 

Cercetările clinice au la bază atât studiul retrospectiv, utilizând arhivele clinice din cadrul 

Instituției-Medico Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă (IMSP IMU) în perioada 2010-

2021, cât și studiul prospectiv efectuat timp de un an (2021-2022) în cadrul clinicii stomatologice 

SRL „Omni Dent”. Studiul a inclus cercetarea a 20 de pacienți, cu vârsta medie de 52 ± 3 ani, 14 

bărbați și 6 femei, dintre care 17 au fost tratați în condiții de staționar iar 3 în ambulator. 

În cadrul IMSP IMU, metoda de studiu utilizată a fost de tip dоcumеntаră – studiеrеа și аnаlizа 

dоcumеntеlоr mеdicаle аlе pacienților diagnosticați cu keratochist odontogen, internați în secția 

de chirurgie oro-maxilo-facială (OMF), din cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Caracteristica 

definitorie statistică a studiului care a stat la baza cercetării este un indicator absolut – diagnosticul 

de keratochist odontogen la pacienți, recurgându-se atât la metode cu caracter curativ, cât și la 

intervenții radicale. 

S-au studiat 17 fișe medicale de observație a pacienților cu KO pe o perioadă de 11 ani (2010-

2021) care au necesitat tratament chirurgical în condiții de staționar. Pentru alți 3 pacienți din cei 

20, criteriile menționate au fost colectate și evaluate în cadrul clinicii stomatologice SRL „Omni 

Dent”, cărora li s-a efectuat intervenție chirurgicală în condiții de ambulator. Tratamentul 

chirurgical a avut drept scop înlăturarea prin chistectomie a formațiunii, urmată de expedierea 

piesei operatorii la examenul histopatologic, pentru a putea confirma diagnosticul primar de KO.  

 

2.2  Criteriile de divizare a pacienților incluși în studiu 

     Parametrii studiului reprezintă date retrospective, distribuite în conformitate cu: 

• Vârsta 

• Sexul   

• Data internării  

• Localizarea KO 

• Forma KO 

• Confirmarea examenului histopatologic 

• Simptomatologia  

• Tipul anesteziei  

• Intervenția chirurgicală principală 

• Data intervenției 

• Durata operației  

• Numărul zilelor de spitalizare  
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• Recidiva  

Aceste date au fost selectate din fișele pacienților și prelucrate statistic cu ajutorul programului 

Microsoft Excel, incluzându-se într-o bază de date. Parametrii au fost prelucrați pentru a obține 

date obiective necesare studiului, care au fost expuse ulterior. 

 

2.3  Metode de investigare a pacienților incluși în studiu  

Pacienții au fost examinați clinic și paraclinic, condiție obligatorie, realizată cu mare atenție în 

ședința de consultație. De asemenea, s-au studiat cartelele de ambulator și fișele medicale de 

staționar [65].  Examenul clinic al pacienților se efectuează conform succesiunii: examen subiectiv, 

examen obiectiv (exo și endooral). În cadrul examenului subiectiv se obțin date generale despre 

pacienți, anamneza vieții și a bolii. Examenul clinic obiectiv include examenul exooral (general și 

al extremității cefalice) și examenul endooral, conform protocolului de examinare al pacienților 

(Anexa 2). Examenul fotostatic exooral (în normă frontală, laterală și semiprofil) și endooral (din 

normă frontală, laterală dreapta și stânga, la arcada superioară și cea inferioară) a permis 

documentarea datelor colectate preoperator, cu scopul evaluării în dinamică a pacienților aflați în 

studiu. Pentru diagnostic, celor 20 de pacienți li s-a realizat localizarea și reperarea limitelor 

chistului vis-a-vis de formațiunile anatomice înconjurătoare (canalul mandibular, rădăcinile 

dentare,etc.); planificarea tratamentului precum și controlul postoperator s-a efectuat prin 

intermediul investigațiilor radiologice OPG și CBCT suprapuse cu ajutorul „Tomografului Sirona, 

Orthophos SL cu software-ul Sidexis 4.2, Galaxis”.  

În cadrul studiului au fost incluși 17 pacienți care au fost reablilitați chirurgical, utilizându-se 

metodele tipice de realizare a protocolului chirurgical, iar formațiunea chistică fiind înlăturată prin 

chistotomie sau chistectomie. Pe de altă parte, la 3 pacienți din cei 20 s-a realizat chistectomia 

completată cu rezecția de mandibulă, iar pentru o precizie înaltă a planificării intervenției 

chirugicale, s-au utilizat tehnologii moderne de tratament. Determinându-se gradul de evoluție a 

formațiunii chistice și utilizând softurile disponibile de planificare, s-a planificat intervenția 

propriu-zisă, vizualizându-se rezultatul virtual preoperator, prin reconstrucția segmentului 

osteotomiat și confecționarea ghidurilor chirurgicale cu ajutorul Printerului 3D “MoonRay S”.  În 

completare piesele operatorii prelevate au fost expediate la examenul histopatologic, ce a furnizat 

date exacte despre prezența formei nozologice de KO.  Decizia de a opta către tratament chirurgical, 

a fost susținută de comasarea indicilor paraclinici și a confirmării examenului histopatologic. 

Pentru spitalizarea și efectuarea intervențiilor chirurgicale fară riscuri vitale, pacienții au fost 

supuși următoarelor testări paraclinice de rutină: ECG, hemoleucograma, probele hepatice, indicii 

de coagulabilitate, ionograma serică, glicemia, grupa și factorul Rh, analiza generală a urinei. La 

pacienții cu deviații de la normă, s-a temporizat intervenția până la ameliorarea  analizelor. 
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3. REZULTATE PROPRII ȘI DISCUȚII 

3.1  Analiza statistică 

În total, în studiu s-au inclus 20 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 24-71 de ani. Inițial s-a 

efectuat studierea rezultatelor în urma analizei fișelor a 17 pacienți, care au necesitat tratament 

chirurgical în staționar, în cadrul IMSP IMU. La alți 3 pacienți din cei 20 li s-a acordat tratament 

chirurgical de ambulator, în incinta clinicii stomatologice SRL “Omni Dent”, metoda de bază fiind 

tipică chirurgicală prin chistectomie. Vârsta medie a pacienților incluși în studiu a constituit 52 de 

ani.  

 

       Figura 1. Repartizarea pe sexe a pacienților 

 

Analizînd raportul femei – bărbați conform datelor ilustrate în figura 1, din cadrul lotului total 

de reprezentanți observăm o predominare a sexului masculin – 14 pacienți, ceea ce constitue 70%, 

asupra celui feminin – 6 paciente sau 30% la subiectul studiat, rezultând că bărbații sunt mai des 

afectați de apariția KO în sectorul OMF. 
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Figura 2. Repartizarea pacienților operați cu KO în condiții de staționar și ambulator  

 

Referindu-ne la divizarea bolnavilor, dar și a condițiilor operatorii în care s-a desfășurat 

intervenția chirurgicală, am determinat o prevalență a pacienților ce au fost operați în condiții de 

staționar fiind incluși 17 pacienți, sau 85 % din cazuri, pe de altă parte 3 pacienți (15%) au dispus 

de intervenție în condiții de ambulator, din care putem conclude faptul că condițiile de operare a 

pacienților diagnosticați cu KO depind direct de: 

✓ dificultatea intervenției 

✓ tipul anesteziei aplicate  

✓ durata intervenției chirurgicale 

✓ gradul de exteriorizare a KO și a invazivității operației 

✓ tipul psihologic al pacienților 

Astfel, din cele expuse anterior am stabilit că 17 pacienții operați în staționar au necesitat 

preponderent intervenție efectuată sub anestezie generală (AG) – la nr de 7; anestezie loco-

regională  completată cu  sedarea pacienților (ALR+potențiere) – 8, și ALR – 2. Analizând datele 

respective putem afirma că la 15 pacienți din 17, invazivitatea operației a fost înaltă, din cauza 

dimensiunilor mari a KO și a tendinței de migrare a epiteliului de tapetare chistic către formațiunile 

anatomice învecinate, iar pentru a minimaliza morbiditatea intervențiilor s-a recurs la anestezia 

generală sau sedarea pacienților dați. În același timp observăm că la 2 pacienți, operați în staționar, 

s-a aplicat anestezie loco-regională, ceea ce demonstrează mai exact că tipul psihologic al 
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pacienților poate avea un impact important asupra modificării condițiilor de realizare a intervenției. 

Deci, anxietatea și felul de interpretare emotiv, având un impact psihologic nefavorabil asupra 

intervenției al celor 2 pacienți, a determinat schimbarea locației și condițiilor de desfășurare a 

operației.  Durata medie intervențiilor de staționar a constituit 69,6 minute; Cea mai îndelungată 

intervenție chirurgicală propriu-zisă de înlăturare a KO prin chistectomie, a durat 165 de minute, 

pe când cea mai scurtă – 46 minute.  

     Concomitent, la 3 dintre cei 20 de pacienți, datorită complianței pacienților dați și a condițiilor 

favorabile ce ne-au permis manipulațiile respective, intervențiile s-au desfășurat în condiții de 

ambulator. Am stabilit că pacienții dați au fost operați într-un timp mai scurt, comparativ cu 

pacienții de staționar, în medie durata fiind de 37,6 minute. Anestezia efectuată a fost loco-

regională terminală, ceea ce ne vorbește despre faptul că pacienții s-au adresat în stadiu precoce al 

KO, minimalizându-se astfel riscurile intraoperatorii. Keratochistul odontogen de dimensiuni mici 

favorizează efectuarea intervenției în condiții de ambulator, pe când morbiditatea și invazivitatea 

intervenției se măresc odată cu creșterea în dimensiuni a KO, impunând o prudență sporită, astfel 

se realizează în staționar. 

   În funcție de localizarea keratochistului odontogen, o pondere mai mare o constituie 

localizarea la nivelul ramului ascendent, interesând 12 pacienți, sau 60% din cazuri; la 5 pacienți 

s-a depistat localizarea concomitentă a KO atât în ramul mandibular cât și în corp, reprezentând 

25% din cazuri; la nivelul corpului mandibular sau întâlnit 2 cazuri (10%); cel mai rar în cazul 

pacienților incluși în acest studiu s-a atestat 1 caz de localizare a KO la maxilarul superior, la 

nivelul sinusului maxilar, reprezentând doar 5 %. Datele obținute privind localizarea KO, pot fi 

explicate prin faptul că mecanismul său de creștere, care întâlnind rezistență din partea corticalelor 

osoase dure, tinde să aibă o expansiune de-a lungul spațiului intramedular în direcție antero-

posterioară, ocolind zonele trabeculare dense. (Figura 3) 
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Figura 3. Repartizarea pacienților conform localizarea KO 

 

Clinica pacienților incluși în studiu, determinată în urma efectuării diagnosticului clinic și 

paraclinic riguros, include următoarele rezultate. O evoluție asimptomatică a KO s-a depistat la 8 

pacienți – 40%. Totuși, 12 pacienți au prezentat manifestări clinice, ceea ce constitue 60%. Acest 

raport ne reflectă o predominare a pacienților simtomatici față de cei asimptomatici, presupunerea 

fiind că societatea în care ne aflăm este slab informată, pacienții necunoscând despre necesitatea 

vizitelor regulate la medicul stomatolog, se prezintă în fazele avansate ale KO, când prezintă riscul 

de exteriorizare a formațiunii, inducând în rezultat un tablou clinic de o variată gravitate. 

Analizând evoluția clinică a KO la pacienții studiați, am constatat că este interdependentă de 

prezența sau absența suprainfectării formațiunii, dimensiunile pe care le-a atins KO, asociatiate cu, 

sau fără exteriorizarea către formațiunile anatomice învecinate. Paralel, cu toate că nu au prezintat 

simptome, pacienții asimptomatici au fost diagnosticați întâmplător în timpul unei investigații 

stomatologice de rutină.  Date cu privire la tipurile de manifestări clinice prezente la pacienții 

studiați sunt expuse în tabelul nr.2. 

 

 

 

 

 

1

12

2

5

sinus maxilar ram ascendent corpul mandibulei ramul și corpul mandibular



29 
 

Tabelul nr.1 Tipurile de manifestări clinice întâlnite la pacienți 

Manifestările clinice și 

radiologice 

Intraosos 

 Dimensiuni 

mici și medii 

Exteriorizare 

Dimensiuni mari  

Suprainfectare 

Durere acută  - - + 

Dureri moderate cu 

exacerbare 

+ + - 

Hiperemie  - + + 

Edem  - - + 

Tumefacție  - + + 

Simptomul Depuytren / 

Jucăriei de pergament 

- + + 

Simptomul fluctuenței - - + 

Asimetrie facială - + + 

Dereglări respiratorii  - - - 

Jenă la masticație  - + + 

Dereglări fonetice - - + 

Tulburări de deglutiție - - + 

Subfebrilitate  - - + 

Fatigabilitate  - - + 

Alterarea stării generale - - + 

Trismus - + + 

Obstrucție nazală - - - 

Fractură patologică - + - 

Nr pacienți 8 8 4 

 

Astfel, analizând datele literaturii privind manifestările clinice întâlnite la pacienții cu KO și a 

datelor obținute în tabelul 1 conform pacienților incluși în studiu, accentuăm că în stadiile inițiale, 

când KO prezintă dimensiuni mici, nu deranjează pe pacient, având o evoluție asimptomatică, pe 

când o dată cu creșterea în volum, exteriorizându-se sau suprainfectându-se se instalează un tablou 

clinic spontan cu debut acut. 

Desigur, ținând cont de tergiversarea adresării timpurii a unor pacienți la controlul stomatologic, 

la 4 pacienți - 20% din cei 20, s-a observat suprainfectarea formațiunii chistice, după cum este 

expus în figura 4. Indicatorii obținuți ne oglindesc următoarea părere. Necătând la faptul că există 
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metode contemporane moderne de diagnostic și tratament a KO, indiferența și neglijența 

pacienților poate duce la agravarea formei nozologice, urmate de complicații precum 

suprainfectarea.  

 

Figura 4. Repartizarea pacienților privind prezența sau absența suprainfectării KO 

 

Analizând aspectele OPG și CBCT ale formelor radiologice ale KO, am obținut o prevalență a 

formei uniloculare la 13 pacienți din 20, ceea ce reprezintă 65%, iar formele multiloculare au 

interesat 7 pacienți sau 35% din lotul total. Aspectul unilocular predominant poate fi explicat prin 

faptul că capacitatea de extindere a KO se realizează în direcție antero-posterioară în profunzimea 

spongioasei formând o cavitate omogenă, pe când aspetul multilocular mai des l-am întâlnit în 

cazurile afectării a două sau mai multe sectoare intraosoase, exmplu fiind implicarea KO atât la 

nivelul ramului, cât și apariția acestuia în zona corpului mandibular, totdată, odată cu creșterea în 

volum are tendința de exteriorizare către alte formațiuni, fiind separat uneori de septuri incomplete, 

formând astfel cavități intraososase.(Figura 5) 
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Figura 5. Divizarea aspectului radiologic KO la pacienți 

 

Preoperator, în timpul consultării pacienților, s-a discutat despre planul de tratament, condițiile 

de realizare ale acestuia, posibilele complicații și riscurile recidivării post-operatorii. 

Tactica chirurgicală aplicată pacienților a variat în diferite cazuri. Preponderent, conform figurii 

6 s-a efectuat chistectomia formațiunii chistice – 13 pacienți, la 3 pacienți s-a efectuat chistectomia 

completată cu rezecția de mandibulă, alți 4 au constituit pacienții cărora li s-a realizat chistotomia 

formațiunii.  

Figura 6. Metodele de tratament chirurgical aplicate pacienților incluși în studiu 

 

Dat fiind faptul că KO, radiologic se poate asocia cu alte tipuri de chisturi odontogene, iar din 

punct de vedere morfopatologic prezintă un aspect uni- sau multichistic, de dimensiuni variabile, 

bine delimitat, cu un conținut lichidian clar, seros sau semisolid, keratinos-brânzos, dar care este 

dificil de diferențiat macroscopic. Astfel, cu diagnosticul inițial de KO s-au raportat 24 de pacienți, 

iar în urma înlăturătii formațiunii, s-a expediat piesa operatorie spre examenul histopatologic, 

pentru a putea confirma diagnosticul primar. În rezultat, la 20 pacienți din cei 24, a fost confirmată 
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prezența KO, dintre care la 4 diagnosticul prezumtiv nu a corespuns cu diagnosticul definitiv, 

stabilindu-se la 3 pacienți diagnoza de chist folicular, iar la unul de ameloblastom, respectiv ei nu 

au fost incluși în acest studiu. Astfel, studiul l-au alcătuit 20 de pacienți la care s-a pus diagnosticul 

definitiv de KO. 

Unul din cel mai concludent indicator care a vizat inițierea acestui studiu a fost aprecierea ratei 

de recidivă post-chirurgicală a pacienților, în dependență de metoda de tratament chirurgicală 

efectuată, în vederea  stabililirii metodei cele mai eficiente în reabilitarea pacienților cu KO. 

Urmărirea în cadrul tratamentului chirurgical, a diminuării recurenței formațiunii și a minimalizării 

traumatismului postoperator are ca scop prevenirea complicațiilor diverse care pot surveni ulterior.  

În contextul stabilirii gradulului de eficiență a metodelor de tratament chirurgical efectuate, în 

urma efectuării chistotomiei formațiunii, am obținut cea mai mare rată de recidivă de 50%, urmată 

de chistectomie cu o rată de recidivă de 15,38 %, iar în cazul chistectomiei completate cu 

Fig.7 Eficiența intervenției chirurgicale în contextul prevenirii recidivei postoperatorii 

 

rezecția de mandibulă nu s-a atestat nici un caz de recidivă. Orientându-ne după datele elucidate 

în figura 7, putem afirma cu exacticitate că cea mai bună metodă cu o eficiență de 100%  în 

combaterea recidivei KO este rezecția maxilară, însă trebuie de luat în calcul faptul că este o 

intervenție radicală, cu o morbiditate mai înaltă comparativ cu chistectomia sau chistotomia. 

Riscurile intra și postoperatorii sunt numeroase, de aceea la această tactică, în cazul tratamentului 

KO se recurge în cazurile când s-au exclus orice altă metodă de tratament cu caracter curativ. 
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3.2 PREZENTARE CAZ CLINIC 
CAZ CLINIC 1 

Date generale: 

Nume/Prenume: T/T 

Fișa medicală: Nr. 1916473 

Data internării: 10.09.2019 

Sex : F 

Vîrsta: 57 ani  

Profesia : inginer 

Domiciliul: Mun.Chișinău 

Boli antecedente și concomitente: HBV, HCV, TBC, HIV/SIDA, DZ - neagă. 

Examenul clinic subiectiv: 

Acuzele pacientului: Dureri și edem în regiunea procesului alveolar pe stânga, stare subfebrilă, 

fatigabilitate, iritabilitate, stare generală alterată, asimetrie facială, acuze funcționale: jenă la 

masticație, tulburări de fonație, deglutiție.  

Anamneza actualei maladii: Pacienta afirmă că maladia a debutat acum 2 ani, iar în urma unor 

recidive frecvente se internează programat pentru tratament specializat. 

Examenul clinic obiectiv: 

Examenul exobucal: Tegumentele roz-pale, prezența deformației pe stânga, asimetrie facială atât 

în plan frontal, cât și sagital, la palpare părțile moi dureroase în regiunea parotido-maseterică 

stângă, subangulo-mandibulară, planurile osoase integre, punctele sinusale și de emergență 

trigeminală nedureroase, la palparea articulației temporo-mandibulare nu se depistează dureri, fără 

modificări patologice (cracmente sau crepitații) (Figura 8A,B).Ganglionii limfatici regionali ușor 

palpabili. 

Examenul endobucal: La inspecție, deschiderea maximă a cavității bucale este sub limitele 

normei (3-4 cm), determinarea trismusului. Vestibulul și fundul de sac alveolar este roz-pal fără 

leziuni și erupții patologice; Limba este mobilă, fără depuneri. La sondarea țesuturilor adiacente 

formațiunii - sensibilitate pe traiectul nervului alveolar inferior. La palpare, determinarea 

fluctuenței și simptomul Depuytren / jucăriei de pergament pozitiv. 

Examenul paraclinic radiologic: s-a efectuat OPG și CBCT suprapuse cu ajutorul „Tomografului 

Sirona, Orthophos SL cu software-ul  Sidexis 4.2, Galaxis. Examinările au pus în evidență o zonă 

de radiotransparență multiloculară cu limitele iregulate în zona posterioară a mandibulei, cu 

interesarea ramului ascendent stâng, inclusiv condilul mandibular; s-a determinat efracționarea 

corticalei interne. Leziune intraososasă mandibulară osteolitică voluminoasă cu o expansiune 

antero-posterioară, fiind prezentă rezorbția tablei ososase bucolinguale, constatându-se astfel 
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exteriorizarea formațiunii către formațiunile învecinate. Formațiunea strangulează fascicolul 

vasculo-nervos alveolar inferior. (Figura 8C) 

Diagnostic: Diagnoza finală s-a pus în baza biopsiei incizionale a formațiunii, în urma căreia s-a 

stabilit diagnosticul de keratochist suprainfectat la mandibulă pe stânga. (Figura 8D) 

 

Planul de tratament: Luând în calcul dimensiunile mari ale formațiunii depistate, deasemenea 

gradul de extindere crescut către formațiunile învecinate, care a dus la suprainfectarea KO, 

pacienta fiind inclusă în categoria pacienților cu prezența suprainfectării, conform datelor relevate 

în tabelul nr.1, tactica chirurgicală aleasă a inclus chistectomia completată de rezecţie de 

mandibulă, cu dezarticulare şi reabilitarea cu placă de osteosinteză individualizată din titan, 

hemiartroplastie superioară cu implant articular din biopolimer, adaptat la placa de reconstrucţie. 

Protocolul standart a cuprins următoarele etape: Pregătirea psihologică a pacientei, conştientizarea 

asupra afecţiunii prezente şi acordul informat pentru un tratament efectuat sub AG. Stabilirea 

diagnosticului și a conduitei chirurgicale de tratament. Pentru a efectuarea intervenției chirurgicale 

fară riscuri vitale, pacienta a fost supusă următoarelor investigații paraclinice de rutină: ECG, 

Fig.8 Examinarea cinică și paraclinică a pacientei T.T, F/57 ani; A. Aspect clinic din normă frontală; 
B. Aspect clinic din semiprofil; C. Aspect radiologic preoperator (OPG); D. Rezultatul investigației 

histopatologice  (Cazuistica Secția Chirurgie OMF) 

A                                                             B 

C                                                                                       D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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hemoleucograma, probele hepatice, indicii de coagulabilitate, ionograma serică, glicemia, grupa 

și factorul Rh, analiza generală a urinei.  

 

Etapele tratamentului: 

1)Planificarea virtuală properatorie a intervenției: 

Colectarea datelor pentru planificarea chirurgicală virtuală presupune inițial efectuarea unui 

CBCT sau CT multispiralat și achiziționarea imaginilor 3D, care oferă o vizualizare superioară a 

anatomiei regiunii oro-maxilo-faciale, fapt ce a facilitat stabilirea diagnosticului, elaborarea 

planului de tratament și evaluarea rezultatului tratamentului chirurgical prin chistectomie cu 

rezecția blocului osos afectat. Planul virtual poate fi transferat cu usurință în sala de operație cu 

ajutorul modelelor anatomice printate 3D, a șabloanelor de osteotomie/repoziție și a splinturilor 

ocluzale confecționate din rășini autoclavabile. In acelasi timp, modelele virtuale pot fi exportate 

în format digital și accesate la necesitate de chirurg în timpul intervenției. Modelele anatomice 

sunt utilizate la planificarea interventiei dar si cu scop didactic, deoarece interacțiunea cu aceste 

modele facilitează o mai bună înțelegere a anatomiei regiunii de interes, iar o simulare 

preoperatorie pe modelele personalizate printate 3D reduc riscurile intraoperatorii. Ghidurile de 

osteotomie permit plasarea intraoperatorie a liniei de osteotomie in conformitate cu planificarea 

digitală preoperatorie. Cât priveste splinturile chirurgicale, acestea pot fi fabricate în mod clasic 

prin intermediul modelelor de ghips, a arcului facial și a articulatorului modern în format digital, 

ceea ce oferă o precizie mai înaltă. Reieșind din avantajele fabricării virtuale, splinturile ocluzale 

digitale sunt tot mai des implementate în practica chirurgiei radicale. Grafic pentru o vizualizare 

mai bună, datele virtuale pre și postoperatorii sunt reprezentate în figura 9. Astfel, s-a realizat 

simularea preoperatorie virtuală a zonei de osteotomie a blocului osos patologic cu implicarea 

liniei de osteotomie verticală de la corticala vestibulară al corpului mandibular până la marginea 

bazilară (Figura 9A). Ulterior simularea zonei de implantare a articulației artificiale urmând să fie 

aplicată în fosa glenoidă și fixată cu șuruburi de osteositeză, antero-posterior la nivelul suturii 

apofizei temporale a osului zigomatic cu apofiza zigomatică a osului temporal. Dimensiunile 

implantantului artificial fiind de 18x16 mm, iar adâncimea de 6 mm. A urmat vizualizarea 

postoperatorie a plăcii reconstructive din titan „Conmet”, simultan cu adaptarea virtuală a 

poziționării orificiilor de fixare a plăcii la procesul alveolar, predestinate pentru înserarea 

șuruburilor de osteosinteză transcorticale.(Figura 9B,C) 
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2) Protocolul chirurgical a inclus – sub anestezie generală completată cu anestezie loco-

regională, după prealabila prelucrare a câmpului operator, s-a reperat marginea inferioară a 

mandibulei, s-au trasat viitoarele linii de incizii, o linie orizontală subangulomandibulară (Figura 

10B), două preauriculare și câteva incizii cutanate indicatoare pentru adaptarea marginilor plăgii 

(Figura 10A). S-a efectuat o incizie liniară de 15 cm pornind subangulomandibular de la nivelul 

unghiului mandibulei din stânga în proiecția marginii bazilare până în regiunea mentonieră. În 

mod bont și acut s-a creat accesul către zona afectată (Figura 10C), preparându-se formațiunile 

anatomice strat cu strat prin mușchiul platisma și fascia coli propria, disescția mușchiului maseter, 

apoi cu precauție s-a continuat prepararea pe straturi, până la punerea în evidență a limitelor  

 

Fig.9 Planificarea virtuală a intervenției chirurgicale; A.Vizualizare  preoperatorie; 

B. Simulare reconstrucție cu placă reconstructivă individualizată C. Modelul stereolitografic  

cu placa individualizată din titan și fosa articulară din biopolimer (Cazuistica Secția Chirurgie 

OMF)   

A                                                   B           

C                                                           
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formațiunii chistice. S-a realizat puncția membranei KO, drenându-se un lichid alb-gălbui fără 

miros (Figura 10D). Aplicarea ghidului chirurgical pentru a executa cu precizie rezectarea zonei 

de osteotomie (Figura 10E). Cu ajutorul fierăstrăului chirurgical s-a efectuat menajat osteotomia, 

pornind de la corticala vestibulară a corpului mandibular, vertical până la bazilara mandibulară, în 

limita de 1,0 cm de os sănătos de la hotarele țesutului patologic (Figura 10F). S-a continuat 

prepararea de-a lungul ramului ascendent pentru a delimita hotarele formațiunilor anatomice 

restante de corticala mandibulară afectată. În rezultat s-a mobilizat blocul osos afectat, s-a efectuat 

dezarticularea condilului mandibular și îndepărtarea integrală a  

Fig.10 Aspect clinic intraoperator al pacientei T.T; F/57 ani; A. Trasarea liniilor de incizie 

preauriculare; B. Trasarea liniei de incizie subangulomandibulară; C. Prepararea pe straturi;  
D. Expunerea formațiunii chistice, conținutul chistului; E. Aplicarea ghidului chirurgical pentru 

osteotomie; F. Osteotomia; G. Piesa operatorie (Cazuistica Secția Chirurgie OMF) 

A                                B                                   C 

D                                                             E                                     

F                                                                   G                                     
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ramului mandibulei patologice. Piesa operatorie a fost revizuită, observându-se deformarea 

pereților osoși, membrana fiind de o culoare alb-gălbuie, neomogenă cu conturul marginilor 

iregulate,  fiind expediată la investigația histopatologică. (Figura 10G) 

Protocolul chirurgical a continuat cu realizarea a două incizii preauriculare de dimenisunile 2x1 

cm cu scopul  creării accesului către loja formațiunii la nivelul fosei glenoide (Figura 10H). Pe 

cale endobucală a avut loc hemiartroplastia, prin adaptarea articulației artificiale în fosa glenoidă, 

dimensiunile implantului articular fiind de 18 x 16 mm, iar adâncimea de 6 mm (Figura 10I). 

Fixarea implantului articular în fosa glenoidă cu șuruburi de osteositeză, antero-posterior la nivelul 

suturii apofizei temporale a osului zigomatic cu apofiza zigomatică a osului temporal. (Figura 10J) 

Ulterior, s-a efectuat aplicarea plăcii reconstructive confecționate individual „Conmet” cu 

proteză de condil. Verificarea adaptării plăcii la suprafața articulară a implantului articular (Figura 

10K,L). A urmat aplicarea  splinturilor ocluzale confecționate și imobilizarea intermaxilară cu 

ajutorul acestora, pentru o repoziționare precisă a plăcii de reconstrucție în ocluzie, astfel ca 

excursia condilului hemiarticulației drepte să se realizeze în ocluzia habituală preoperator (Figura 

10M). Ulterior în urma verificării poziționării corecte a orificiilor de osteosinteză a plăcii la corpul 

mandibulei, s-a efectuat fixarea ei cu 6 șuruburi de osteosinteză transcorticale, 5 de dimensiunile 

2,7x18 mm și 1 de 2,7x20 mm. (Figura 10N) 

S-a efectuat controlul hemostatic (Figura 10O), prelucrarea cu soluții slab antiseptice, suturarea 

pe straturi anatomice pentru a închide etanș formațiunile anatomice la suprafața plăcii de 

reconstrucție, realizarea a două suturi cu fir intradermal la nivelul tegumentelor, fixarea drenajului 

pasiv de tip lamă. Prelucrarea antiseptică. (Figura 10P)  

 

Perioada de reabilitare - a decurs corespunzător traumatismului operator, fără depistarea unor 

complicații severe. 

Vizita de control la 1 săptămînă postoperator: s-a atras atenția asupra edemului, caracterului 

durerii, eliminărilor din plagă, prezenței sau absenței hemoragiei. S-au atestat astfel, în primele 3-

4 zile postoperator – edem, eliminări sangvinolente din plagă datorită drenării pe traiectul drenului 

pasiv, ulterior la o săptămână edemul regresează, eliminări sangvinolente nu mai sunt, drenurile 

fiind înlăturate la a 4-a zi, iar suturile la o săptămână. Gradul de deschidere a gurii la o săptămână 

limitat (3-4 cm), mișcările mandibulei slab dureroase la deschiderea forțată.  
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Fig. 10 (Continuare) Aspect clinic intraoperator. H.Incizia preauriculară I.Artroplastia prin acesul 

subangulomandibular;  J. Fixarea implantului articular prin acces preauricular;  K,L. Adaptarea plăcii 

reconstructive din titan; M. Imobilizarea intermaxilară cu splint ocluzal; N. Fixarea șuruburilor de osteosinteză 

transcorticale; O. Revizia câmpului operator; P. Suturarea și aplicarea drenajului. (Cazuistica Secția Chirurgie 

OMF) 

H                                           I                                             J 

 K                                                                   L 

M                                                                N 

O                                                                      P 
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Vizita de control la 1 lună postoperator 

S-a vizualizat o ameliorare vădită a aspectului facial, cu minimalizarea dereglărilor funcționale, 

diminuarea trismusului, gradul de deschidere a gurii fiind în limitele normei, datorită regresiei 

edemului în totalitate. Se identifică vindecarea naturală a cicatriciei, constatându-se o regenerare 

pozitivă. 

Pacienta a fost dispensarizată și monitorizată timp de 2 ani. S-a efectuat OPG  și  CBCT peste 

un an și respectiv, peste 2 ani după externare. Complicații pe parcursul monitorizării pacientei nu 

s-au determinat, rezultând o reabilitare morfofuncțională fără particularități. (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 Aspect radiologic peste 2 ani postoperator al pacientei. G.T; F/63 ani A. Aspect OPG 

postoperator;  B,C. Reconstruirea 3D a plăcii reconstructive prin intermediul programului “SIDEXIS 

4.2” B. Aspect tomografic frontal;  C. Aspect tomogragic din profil stânga (Cazuistica OmniDent) 

A    

B    C    
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CAZ CLINIC 2 

Date generale: 

Nume/Prenume: G/T 

Fișa medicală: Nr. 2001338 

Data internării: 21.01.2020 

Sex : F 

Vîrsta: 63 ani  

Profesia : șomeră 

Domiciliul: Tiraspol 

Boli antecedente și concomitente: hepatită virală, tuberculoză, HIV/SIDA-neagă. 

Examenul clinic subiectiv: 

Acuzele pacientului:  Pacienta asimptomatică. Careva simptome sau dereglări funcționale nu a 

prezentat. 

Anamneza actualei maladii: Pacienta s-a adresat cu scopul tratamentului edentației subtotală 

bilaterală terminală la ambele maxilare, iar în urma efectuării unui OPG de rutină s-a depistat 

formațiunea. 

Examenul clinic obiectiv: 

Examenul exobucal: Tegumentele roz-pale, fața simetrică, etajele proporționale, la palpare părțile 

moi nedureroase, planurile osoase integre, punctele sinusale și de emergență trigeminală 

nedureroase, la palparea articulației temporo-mandibulare nu s-au depistat dureri, fără modificări 

patologice (cracmente sau crepitații). Ganglionii regionali nu sunt palpabili. 

Examenul endobucal: La inspecție, deschiderea maximă a cavității bucale este în limitele normei  

(5-6 cm), linia roșie a buzelor este continuă. Vestibulul și fundul de sac alveolar este roz-pal fără 

leziuni și erupții patologice. Ocluzia ortognată. Gingia de culoare roz-pală cu prezența edemațierii 

în zona dinților frontali. Sunt prezente depuneri dentare moi și dure, mobilitatea dentară este 

absentă, adâncimea la sondarea pungilor parodontale are valoarea de 3-5 mm, recesiune gingivală, 

la nivelul dinților incărcați protetic. Localizat, la nivelul frontalilor inferiori, papilele gingivale 

sunt cu semne de inflamație – edemațiată, hiperemiată și tumefiată, netedă-lucioasă, roșie, cu o 

consistență moale. La sondare pacienta nu acuză dureri. Sunt proteze mobilizabile dentare care 

restabilesc integritatea arcadelor cu edentații subtotale bilaterale terminale. La palpare, simptomul 

Depuytren/ jucăriei de pergament negativ. 
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Examenul paraclinic radiologic: s-a efectuat OPG și CBCT suprapuse cu ajutorul „Tomografului 

Sirona, Orthophos SL cu software-ul  Sidexis 4.2, Galaxis. OPG și CBCT relevă o zonă de 

radiotransparență multiloculară cu limitele bine definite în regiunea posterioară a mandibulei cu 

interesarea ramului ascendent stâng, delimitată de margini corticale. Leziune intraososasă 

mandibulară osteolitică cu o expansiune antero-posterioară, fără ascensiunea bucolinguală, fiind 

păstrată integritatea corticalei osoase. Fascicolul vasculo-nervos alveolar inferior neafectat. Pe 

secțiunea axială și coronară s-a înregistrat îngustarea corticalei osoase mandibulare de pe ambele 

părți, respectiv, canalul mandibular fiind deplasat spre inferior. (Figura 12) 

 

Diagnostic: În baza anamnezei și examenului clinic exobucal și endobucal, s-a stabilit 

diagnosticul primar de keratochist la mandibulă pe stânga. 

Planul de tratament: În cazul respectiv, afecțiunea prezentând o evoluție intraosoasă, după cum 

ne expune tabelul nr.1, în care pacienta dată se inclunde în categoria pacienților cu dimensiunea 

mică a KO, evoluția intraososasă, s-a luat decizia de a fi operată sub ALR+potențiere. Preoperator, 

Fig.12 Aspect radiologic preoperator al pacientei. G.T; F/63 ani A. Aspect OPG preoperator;   

B,C,D. Reconstruirea 3D a formațiunii chistice prin intermediul programului “SIDEXIS 4.2”   

B. Aspect tomogragic din profil dreapta  C.Aspect tomografic frontal  D. Secțiune CBCT preoperator- 

vedere coronară (Cazuistica OmniDent) 

 

A 

B                                        C                                          D           
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în timpul consultării pacientului, s-a discutat despre planul de tratament, condițiile de realizare ale 

acestuia, posibilele complicații și riscurile recidivării post-operatorii. Tactica de tratament a inclus 

operația ”chistectomie”, urmată de investigația histopatologică pentru confirmarea 

morfopatologică a formațiunii. Obiectivul principal a fost minimalizarea traumatismului operator.  

Protocolul standart a cuprins următoarele etape: Pregătirea psihologică a pacientei, 

conştientizarea asupra afecţiunii prezente şi acordul pentru un tratament efectuat sub 

ALR+potențiere. Stabilirea diagnosticului și a conduitei chirurgicale de tratament. Pentru a 

efectuarea intervenției chirurgicale fară riscuri vitale, pacienta au fost supusă următoarelor testări 

paraclinice de rutină: ECG, hemoleucograma, probele hepatice, indicii de coagulabilitate, 

ionograma serică, glicemia, grupa și factorul Rh, analiza generală a urinei.  

Etapele tratamentului: 

1) S-a prelucrat câmpul operator extern cu alcool 70% și câmpul endooral cu clorhexidină 0,05%, 

urmată de efectuarea anesteziei – ALR+potențiere (Figura 13A) 

2) a urmat crearea accesului către zona operatorie, utilizându-se depărtătoarele de buză și gingie. 

3) s-a efectuat o incizie marginală retromolară dreaptă până la unghiul mandibular, cu 

descărcare spre vestibular;  

4) abordul chirurgical a fost oral, prin crearea unui lambou muco-periostal, ce s-a efectuat 

menajat pentru a pune în evidență corticala osoasă, astfel încât să expunem un câmp operator bine 

vizibil pentru zona de osteotomie. Aspectul intraoperator al sectorului afectat de formațiune, a avut 

un aspect integru, fără a prezenta o fenestrație rezultată prin erodarea acesteia de către KO, astfel 

necesitând crearea unei căi de acces cu ajutorul instrumentarului rotativ. (Figura 13B) 

5) prin abord retromolar s-a creat accesul către formațiune sub forma unei ferestre ovale 5x2cm 

plasată pe linia oblică externă a mandibulei;  (Figura 13C,D) 

6)După înlăturarea peretelui osos, cu ajutorul unei chiurete fine ce se înseră între capsula 

chistului și os,  s-a decolat peretele chistic și s-a realizat enucleerea formațiunii chistice în totalitate; 

7) cavitatea osoasă rezultată a fost inspectată și revizuită pentru a nu fi lăsate careva insule de 

țesuturi patologice; în caz contrar, eventualele porțiuni de membrană restantă la nivelul cavității 

osoase constituind premisele unei recidive. (Figura 13E) 

8) a urmat prelucrarea cu soluții antiseptice a câmpului operator, controlul hemostatic; suturarea 

și aplicarea drenajului. 
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Membrana chistului era subțire, ușor s-a decolat de la pereții osoși, conținutul - un lichid alb-

gălbui fără miros.  Piesa operatorie a fost trimisă spre examinare la analiza histopatologică (Figura 

14A). Rezultatele examenului morfopatologic au confirmat diagnosticul primar. 

Examenul histopatologic: Concluzia histopatologică denotă diagnosticul definitiv de 

keratochist odontogen cu prezența elementelor scuamoase intraluminale, cu suprafețe keratinizate 

și invadare cu sânge. (Figura 14B) 

 

 

Fig.13 Operația Chistectomie (Aspect intraoperator) A.ALR; B. Incizia și decolarea muco-periostală;  

C. Crearea abordului chirurgical; D. Osteotomia; E.Chistectomia (Cazuistica Secția Chirurgie OMF)   

 

 A                                      B                                           C 
C 

D                                                                    E                                       

Fig.14 Rezultatele examenului histopatologic a pacientei G.T; F/63 ani; A. Fișa de trimitere la 

investigația histopatologică  B. Concluzia histopatologică (Cazuistica Secția Chirurgie OMF)   
  

A B 
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CONCLUZII 
 

1. Tergiversarea adresării pacienților la examenul stomatologic de rutină, în special pacienții 

afectați de prezența KO în sectorul OMF, poate induce apariția complicațiilor de o variată 

gravitate. 

2. În ambulator după cum ne elucidează datele din acest studiu, manipulațiile chirurgicale 

sunt cu risc minim de morbiditate, datorită acordării tratamentului specializat în stadiile 

primare ale KO, când are dimensiuni mici spre medii cu o evoluție intraosoasă. Astfel se 

minimalizează traumatismul intraoperator, ceea ce ne permite efectuarea intervenției 

conservative tipice prin chistectomie sub anestezie loco-regională în condiții standarte de 

ambulator. 

3. Din cauza particularităților de evoluție asimptomatică a KO o perioadă 

îndelungată,pacienții se prezintă în stadii avansate, când a atins dimensiuni considerabile, 

fiind susceptibili către suprainfectarea sau exteriorizarea formațiunii către formațiunile 

anatomice înveciante. Astfel se poate instala un tablou clinic acut cu alterarea stării 

generale,  ceea ce impune efectuarea unor intervenții invazive, mărindu-se traumatismul 

intraoperator. În consecință se recurge la intervenție chirurgicală cu caracter radical, de o 

mare amploare, operație laborioasă cu grad de dificutate mărit, sub anestezie generală, 

realizată în condiții de staționar, necesitând dotarea suplimentară a sălii de operație cu 

tehnică medicală modernă corespunzătoare. Reabilitarea morfofuncțională postoperatorie 

a pacienților respectivi fiind astfel de lungă durată. 

4. Tactica chirurgicală selectată, în special cea cu caracter radical precum rezecția segmentară, 

dispune de cea mai mică rată de recidivă obținută în cadrul acestui studiu, însă având o 

morbiditate ridicată, va impune inițial confirmarea histopatologică în baza biopsiei 

preoperatorii, ulterior o intenție curativă, optându-se mai întâi către metode precum 

chistotomia sau chistectomia. 
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Anexe 
Anexa 1. Particularitățile radiologice de diferențiere ale KO (info PubMed) 

Leziunile 

Odontogene 

Vârsta 

(decada) 

Genul Localizarea 

predominantă 

Semnele radiologice distincte 

Keratochistul 

odontogen 

a 3-a M > F Mandibulă, 

zona 

posterioară 

(ramul 

ascendent, 

unghi, corp 

mand.) 

Leziune osteolitică uniloculară bine 

definită în reg. posterioară a 

maxilarelor, delimitată de margini 

corticale. Leziune mandibulară 

osteolitică voluminoasă cu puţine 

septuri şi incomplete, cu o expansiune 

antero-posterioară,  bucolinguală 

minimă . 

Chist dentiger a 2-a – 3-

a 

M > F Mandibulă, 

zona 

posterioară  

Leziune osteolitică uniloculară aflată 

în jurul coroanei dintelui inclus sau 

semiinclus cu inserția la nivelul 

joncțiunii smalț-cement.  Nu prezintă 

septuri sau loculații în interiorul 

chistului. Tinde să se extindă mai mult 

buco-lingual la mandibulă decât mezio-

distal. Zonă de radiotransparență bine 

delimitată. 

Ameloblastom a 3-a – 5-

a 

M > F Mandibulă, 

zona 

posterioară 

(unghiul 

mand., ramul 

ascendent, 

corp) 

Tumoră benignă, aspect multilocular 

cu multiple septuri interne. Numeroase 

locularități radiotransparente comfluate 

între ele cu aspect de „bule de săpun”, 

mai des în cazurile voluminoase la 

mandibulă. Aspectul unilocular poate fi 

întâlnit în tumorile mici.   Expansiune 

bucolinguală la mandibulă. Specific 

tumorei este deplasarea dinților afectați 

și resorbția radiculară. 
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Chist 

Radicular 

1-a – a 5-

a 

M~F Zona 

periapicală  

Leziune osteolitică uniloculară de 

dimensiuni mici, rotundă sau în formă 

de pară.  Epicentrul este situat în zona 

apexului radicular a unui dinte nevital. 

 

 

Anexa 2. Etapele Protocolului de Examinare Clinică a Pacientului  

(Cazuistica Secția Chirurgie OMF) 

1. Anamneza: 

• Datele de identificare ale pacientului : Nume/Prenume/Vârsta/etc.  

2. Examenul subiectiv 

• Motivul prezentării pacientului: durere cu localizare variată, edentație, alterarea 

masticației, deglutiției, fizionomiei, fonației, parafuncții, zgomote articulare, 

subluxații, oboseală musculară, spasme musculare, etc. 

• Istoricul bolii: debutul bolii, ordinea de apariție a simptomelor, succesiunea și evoluția 

lor, tratamentele urmate și rezultatele obținute. În caz de prezență a durerilor se 

determină sediul, debutul, periodicitatea, caracterul durerii, intensitatea, factori 

declanșatori ai durerii. 

• Antecedente eredo-colaterale (AEC):  

• Generale: tuberculoza, sifilisul, SIDA, bolile mamei înainte de sarcină, bolile 

mamei din timpul sarcinii; perturbarea organogenezei, hemofilia;  

• ale ADM: prognația mandibulară anatomică, ocluzia adâncă acoperită, 

dizarmonia dento-alveolară, amelogeneza imperfectă ereditară, dentinogeneza 

imperfectă ereditară, maladia Cap de Pont, tulburări de ocluzie, predispoziție la 

carie, afecțiuni parodontale. 

• Antecedente personale (AP) generale:  

• fiziologice: grup sangvin, Rh, menopauza, nr. de sarcini; 

• patologice: afecțiuni ale sistemului nervos; afecțiuni cardiovasculare; afecțiuni 

digestive; afecțiuni respiratorii; afecțiuni ORL; afecțiuni urogenitale; afecțiuni 

osteo-articulare; afecțiuni dermatologice; afecțiuni endocrine; afecțiuni 

sanguine; reacții alergice; tratamente medicamentoase actuale; 

• Antecedente personale (AP) locale:  
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• principalele leziuni odontale, extracții, semne de parodontopatie, tratamente 

stomatologice, parafuncții. 

3. Examenul obiectiv clinic general : 

• Permite evaluarea stării generale a pacientului 

• dezvoltarea generală (somatică): normotrof sau normosom (dezvoltarea generală 

corespunde vârstei), hipotrof sau hiposom (pacientul este mai mic decât vârsta 

cronologică), hipertrof sau hipersom (pacientul este mai mare decât vârsta cronologică) 

• tip constituțional: ectomorf sau longilin (înalt, suplu, creștere predominant antero-

posterioară, anomalii dento-maxilare în plan sagital), endomorf sau digestiv (scund, 

dezvoltare în plan transversal), mezomorf sau atletic (creștere echilibrată, transversală 

si sagitală) 

• sistem nervos: tare, slab echilibrat sau neechilibrat 

• comportament 

4. Examenul obiectiv clinic specializat : 

A. Examenul exobucal: 

• Inspecție:   

o expresia feței : absența expresivității faciale, facies chinuit de durere, facies 

hipocratic, facies imobil. 

o examenul conjunctivelor, a globilor oculari, este esențial în asocierea 

diagnosticului cu alte afecțiuni cum ar fi: exoftalmie bilaterală, exoftalmie.  

o forma feței, simetria feței, proporția etajelor.  

o formațiuni și colorații deosebite – paloarea poate indica o anemie, 

hipotiroidism, afecțiuni renale, TBC sau malnutriție 

o examinarea profilului (pacientul se poziționează astfel încât orizontala de la 

Frankfurt să fie în poziție orizontală - există profil drept, convex și concav. 

• Palpare:  

o puncte de emergență vasculo-nervoase: supra- si suborbitale, mentoniere - se 

urmărește prezența sensibilității dureroase. 

o integritatea conturului osos maxilar și mandibular.  

o palparea părților moi ale feței, ganglionilor, glandelor salivare.  

o examenul musculaturii.  

B. ATM si deschiderea cavității bucale :  
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• cracmente la nivelul ATM, amplitudinea deschiderii cavității bucale. 

C. Examenul endobucal :  

o Examenul vestibulului, mucoasei: 

• nivelul inserției plicelor alveolo-jugale si a frenurilor labiale 

o Examenul arcadelor dentare: 

• gradul de afectare coronara, poziția dintilor restanți pe arcada – axul lor de 

implantare, gradul de implantare. 

o Examenul parodontal : 

• indice de placa, indice de sângerare, etc.  

• starea tesuturilor de susținere a dintilor restanți, inflamația gingivala, importanta 

alveolizei. 

o Examenul ocluziei 

• raporturile inter arcadice trebuie evaluate static si dinamic  

o Examenul protetic 

• spatiul protetic, varietăți de construcții protetice. 

5. Examenul paraclinic : 

• analize de laborator : Hemograma, Timpul de sângerare si coagulare  

• metode radiologice : OPT, CT, RMN, etc. 

• metode complementare : Ecografia, Artroscopia, ECG, ș.a. 

6. Consultul intra- si interdisciplinar : 

• obligatoriu pentru cazurile care depășesc cunoștințele medicului direct. 

implicat se apelează la: Cardiolog, Hematolog, Traumatolog, s.a. 

7. Consultul bibliografic : 

• medicul trebuie sa aibă o bibliografie care sa acopere domeniul sau de activitate. 
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Anexa 3. Date cronologice privind clasificarea formelor nozologice ale KO  

(informație analizată și prelucrată din PubMed) 
 

Propus de aspect Semnificație/Trăsături 

 

 

 

 

John 

Hunter 

(1774) 

 

 

Chisturile au fost recunoscute cu mult 

înainte de inventarea razelor X. John H. a 

descris acel chist maxilar mare infectat ca 

pe o entitate nozologică drept o consecință 

a cariilor dentare.  

 

 

 

 

 

 

Mikulicz  

(1926) 

                             Colesteatom 

* Mikulicz a menționat-o ca parte a unei 

afecțiuni familiale care afectează 

maxilarele. 

* S-a considerat că provine din 

degenerarea chistică a epiteliului organului 

de smalț înainte de dezvoltarea țesutului 

dur dentar. 

 *A a descris-o ca fiind „masă chistică 

sau deschisă de scuamuri de keratină cu o 

matrice vie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin 

(1945) 

 

Chist Primordial  

                   Chist primordial 

 

*Se credea că chisturile au o origine 

primordială, deoarece au apărut din resturi 

ale laminei dentare  sau din organele 

smalțului înainte ca formarea smalțului să 

fi avut loc (prin degenerarea reticulului 

stelat). 

*Epiteliul era distinct parakeratotic cu 

celule bazale palisate cuboidale sau 

columnare și, uneori, ortokeratotic. 
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       OMS  

(1992) 

 

 

                                             KO 

 

*OMS a clasificat OKC în categoria 

chisturilor de dezvoltare odontogenică ale 

maxilarului 

 

 

Reichartd              

Philipsen 

(2002) 

 

 

Tumoră odontogenă chistică    

keratinizată 

 

*Redenumit OKC ca tumoră 

odontogenă chistică keratinizantă (KCOT) 

și plasat-o la subtitlul de neoplasm benign 

al epiteliului odontogen.Caracteristici: 

-Stroma fibroasa matură;  

ectomezenchimul nu este prezent. 

*Această clasificare a primit aprobarea 

OMS/IARC la Conferința editorială și de 

consens, desfășurată la Lyon, Franța în 

iulie 2003, iar în clasificarea actuală, OKC 

a fost redenumită „tumoră odontogenă 

chistică keratinizantă”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMS 

(2005) 

 

           Tumoră  odontogenă  

         keratochistică 

 

*OMS „recomandă termenul de tumoră 

odontogenă keratochistică, deoarece 

reflectă mai bine natura sa neoplazică”. 

*KOT a fost clasificată în tumorile 

benigne   în „TUMORILE CAP ȘI GÂT”. 

 

 

OMS                   

(2017) 

 

                          KO 

*KO a fost reinclus în categoria  de 

„Chisturi odontogene ale regiunii OMF". 
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Anexa 4. Investigația histopatologică a unui fragment de KO (PubMed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa 5. Rezumatul articolului din Revista Medicina Stomatologică Vol.3 (59) / 2021 

 

 

 

 
 

A. Hipercromatismul stratului bazal;  B. Membrana KO tapetată de celule epiteliale scuoamoase 

A B 
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Anexa 6. Diplomă de paticipare în cadrul Conferinței Științifice Anuale, Cercetarea în 

Biomedicină și Sănătate: Calitate, Excelență și Performanță 2021 
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Anexa 7. Rezumatul din cadrul Congresului Medical International MedEspera ediția 9-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 8.  Certificatul de participare în cadrul Congresului Medical Internațional 

MedEspera ediția 9-a cu prezentarea posterului, abordând tema „Particularitățile de 

diagnostic și tratament al keratochistului odontogen. Caz zlinic” 
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