
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη
(calcifying odontogenic cyst) ή κύστη του Gorlin
είναι µία ασυνήθιστη οδοντογενής βλάβη που πεP
ριγράφηκε χωριστά από τους Gorlin και συν.1 το

1962 και τον Gold2 το 1963. Αντιπροσωπεύει το
2% όλων των οδοντογενών βλαβών των γνάθων3

και παρουσιάζει ποικιλοµορφία στην κλινική συP
µπεριφορά και την ιστοπαθολογική εικόνα4, που
έχει οδηγήσει στη διατύπωση αντικρουόµενων
απόψεων αναφορικά µε την ονοµασία και την ταP
ξινόµησή της5. Στην πλέον πρόσφατη ταξινόµηση
των οδοντογενών βλαβών (2005) από τον ΠαP
γκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ)6, η βλάβη περιP
γράφεται ως ενασβεστιούµενος κυστικός οδοP
ντογενής όγκος (ΕΚΟΟ) και ορίζεται ως «καλόηθες
κυστικό νεόπλασµα οδοντογενούς προέλευσης
που χαρακτηρίζεται από προσοµοιάζον µε αδαP
µαντινοβλάστωµα επιθήλιο και κύτταρα φαντάP
σµατα που µπορεί να ενασβεστιωθούν».

Ο ΕΚΟΟ αντιστοιχεί στο 0,37% έως 2,1% του συP
νόλου των οδοντογενών όγκων7P10. Συνήθως αναP
πτύσσεται στα οστά των γνάθων (κεντρικός ΕΚΟΟ),
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Η
ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη (calcifying odontogenic cyst) ή κύστη του Gorlin είναι µία ασυ�
νήθιστη οδοντογενής βλάβη που αντιπροσωπεύει το 2% όλων των οδοντογενών βλαβών των γνά�
θων και παρουσιάζει ποικιλοµορφία στην κλινική συµπεριφορά και την ιστοπαθολογική εικόνα. Στην

πλέον πρόσφατη ταξινόµηση των οδοντογενών βλαβών από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, θεωρείται
ως καλόηθες κυστικό νεόπλασµα οδοντογενούς προέλευσης και περιγράφεται ως ενασβεστιούµενος κυ�
στικός οδοντογενής όγκος. Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη των κύριων κλινικών και ακτινογραφικών
χαρακτηριστικών 27 περιπτώσεων ενασβεστιούµενων κυστικών οδοντογενών όγκων και η σύγκρισή τους
µε τα ευρήµατα προηγούµενων µελετών. Το υλικό της παρούσας αναδροµικής µελέτης αποτέλεσαν 27 πε�
ριπτώσεις ενασβεστιούµενων κυστικών οδοντογενών όγκων. Οι κλινικές πληροφορίες αντλήθηκαν από τα
παραπεµπτικά ιστολογικής εξέτασης και αφορούσαν στην ηλικία, το φύλο, την ανατοµική εντόπιση, την
ακτινογραφική εικόνα και τη µέγιστη ακτινογραφική διάσταση της βλάβης. ∆ιαπιστώθηκε πως ο ενασβε�
στιούµενος κυστικός οδοντογενής όγκος εµφανιζόταν συχνότερα στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία, µε µέ�
ση ηλικία εµφάνισης τα 40,24 έτη. Υπήρχε ελαφρά υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών, και της άνω
γνάθου έναντι της κάτω. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η βλάβη απεικονιζόταν ακτινογραφικά ως απλή
διαύγαση και οι διαστάσεις της κυµαίνονταν συχνότερα από 2 έως 4 εκατοστά.
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ενώ η εξωοστική εντόπιση στα ούλα (περιφερικός
ΕΚΟΟ) είναι πιο σπάνια, µε ποσοστό που υπολογίP
ζεται περίπου στο 12% έως 20%4,5,11P14. Οι κεντριP
κοί ΕΚΟΟ εκδηλώνονται ως ανώδυνες διογκώσεις
των γνάθων που αναπτύσσονται αργά και αποτεP
λούν συχνά τυχαίο ακτινογραφικό εύρηµα7,12,15. Οι
περιφερικοί ΕΚΟΟ έχουν τη µορφή µισχωτών ή άµιP
σχων ογκιδίων των ούλων, χωρίς ιδιαίτερα κλινιP
κά χαρακτηριστικά4,16P19. ∆εν υπάρχει προτίµηση
φύλου, µε τους κεντρικούς ΕΚΟΟ να είναι συχνόP
τεροι σε ασθενείς στη δεύτερη δεκαετία της ζωής
τους, και τους περιφερικούς στην έκτη δεκαετία7,20P

22. Τόσο οι ενδοοστικές όσο και οι εξωοστικές βλάP
βες, εµφανίζονται µε την ίδια περίπου συχνότητα
και στις δύο γνάθους, µε προτίµηση για την πεP
ριοχή τοµέων και κυνοδόντων4,5,7,11,20,23.

Ιστολογικά4,11,15, o ΕΚΟΟ εµφανίζει κοιλότητα, η
οποία περιβάλλεται από πυκνό ινώδη συνδετικό
ιστό και επενδύεται από µη κερατινοποιηµένο
οδοντογενές επιθήλιο (εικ. 1). Τα περιφερικά κύτP
ταρα του επιθηλίου προσοµοιάζουν µε αδαµαντιP
νοβλάστες, ενώ τα κεντρικά µε το αστεροειδές
δίκτυο του οργάνου της αδαµαντίνης. ∆ιαγνωP
στικό εύρηµα είναι η παρουσία κυττάρων φανταP
σµάτων (εικ. 2). Πρόκειται για σφαιροειδή και ελαP
φρώς ηωσινόφιλα κύτταρα που διατηρούν τα κυτP
ταροπλασµατικά τους όρια, έχουν κενό χώρο στη
θέση του πυρήνα, και βρίσκονται µέσα στο επενP
δυτικό επιθήλιο, επεκτείνονται ή ακόµα και πληP
ρούν την κυστική κοιλότητα, ή διεισδύουν στο
συνδετικό ιστό του τοιχώµατος, εγείροντας αντίP
δραση ξένου σώµατος24. Συχνά τα κύτταρα φαP
ντάσµατα εµφανίζουν ενασβεστίωση, αρχικά µε

µορφή λεπτών βασεόφιλων κοκκίων ή εκτεταµέP
νων µαζών. Κύτταρα φαντάσµατα ανευρίσκονται
και σε άλλες οδοντογενείς βλάβες, όπως το αδαP
µαντινοβλάστωµα, το οδόντωµα και το αδαµαP
ντινοβλαστικό ινοοδόντωµα11,24,25, αλλά και στο
ενασβεστιούµενο επιθηλίωµα του Malherbe στο
δέρµα και στο κρανιοφαρυγγίωµα της υπόφυP
σης11,25. Η φύση των κυττάρων φαντασµάτων είP
ναι αµφιλεγόµενη, όπως ασαφής παραµένει και η
διαδικασία ενασβεστίωσής τους4,11,24P27. Τέλος, στο
τοίχωµα του ΕΚΟΟ µπορεί να παρατηρηθούν δυP
σπλαστική οδοντίνη ή άλλοι οδοντογενείς όγκοι,
όπως σύνθετο ή σύµπλεκτο οδόντωµα, αδαµαP
ντινοβλάστωµα, αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα, αδαP
µαντινοβλαστικό ινοοδόντωµα, αδενωµατοειδής
οδοντογενής όγκος και οδοντοαδαµαντινοβλάP
στωµα4,11,15.

Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη των κύριων
κλινικών και ακτινογραφικών χαρακτηριστικών 27
περιπτώσεων ΕΚΟΟ και η σύγκρισή τους µε τα ευP
ρήµατα προηγούµενων µελετών.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Το υλικό της παρούσας αναδροµικής µελέτης
προέρχεται από τα ιστοπαθολογικά αρχεία του ΕρP
γαστηρίου της Στοµατολογίας της Οδοντιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού ΠανεπιP
στηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) µεταξύ των ετών 1972 και
2009 και του Division of Oral Pathology, School of
Dentistry, University of Minnesota (UM) µεταξύ
των ετών 1982 και 2009. Όλα τα παρασκευάσµαP
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Εικ. 1. Η κυστική κοιλότητα επενδύεται από µη κερατινοποιηµένο
οδοντογενές επιθήλιο. ∆ιακρίνονται οµάδες από κύτταρα φα@
ντάσµατα (βέλη). (Χρώση αιµατοξυλίνης @ ηωσίνης, αρχική µε@
γέθυνση x200).

Εικ. 2. Αθροίσεις κυττάρων φαντασµάτων (βέλη) µε το χαρα@
κτηριστικό περίγραµµα του πυρήνα. (Χρώση αιµατοξυλίνης @
ηωσίνης, αρχική µεγέθυνση x400).



τα που έφεραν διάγνωση κύστη/όγκος του
Gorlin ή ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη
συγκεντρώθηκαν και επαναξιολογήθηκαν µικροP
σκοπικά. Οι κλινικές πληροφορίες αντλήθηκαν από
τα παραπεµπτικά ιστολογικής εξέτασης και αφοP
ρούσαν στην ηλικία, το φύλο, την ανατοµική εP
ντόπιση, και επιπλέον για τις περιπτώσεις του
ΕΚΠΑ στην ακτινογραφική εικόνα και τη µέγιστη
ακτινογραφική διάσταση της βλάβης. Η κλινικοP
στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών της βλάP
βης έγινε για τα στοιχεία του κάθε εργαστηρίου ξεP
χωριστά και στη συνέχεια συνολικά. Οι διαφορές
µεταξύ των δύο εργαστηρίων για το φύλο και την
ηλικία ελέγχθηκαν για την ύπαρξη στατιστικής σηP
µαντικότητας µε τη δοκιµασία x2 (p<0,05).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο ιστοπαθολογικό αρχείο του ΕργαστηρίP
ου Στοµατολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ εντοπίστηκαν 14 περιπτώσεις κεντριP
κών ΕΚΟΟ και του UM 13 περιπτώσεις. Σε όλες
τις περιπτώσεις η επαναξιολόγηση επιβεβαίωσε
την αρχική διάγνωση. ∆εν βρέθηκε περίπτωση
περιφερικού ΕΚΟΟ ή ΕΚΟΟ σχετιζόµενου µε άλP
λο οδοντογενή όγκο. Τα κύρια κλινικά χαραP
κτηριστικά των 27 περιπτώσεων παρουσιάζοP
νται συνοπτικά στον πίνακα 1.

Αναφορικά µε την ηλικία των ασθενών (εικ. 3),
στα περιστατικά του ΕΚΠΑ παρατηρήθηκε υψηλόP
τερη επίπτωση στην τέταρτη δεκαετία µε ποσοστό
28,6%, µε αµέσως επόµενη την τρίτη δεκαετία

(21,4%). Μέση ηλικία ήταν τα 48±25,47έτη, µε εύP
ρος διακύµανσης από 14 έως 92 έτη. Στις περιP
πτώσεις του UM υψηλότερη επίπτωση καταγράP
φηκε την τρίτη δεκαετία µε ποσοστό 23%. Η µέση
ηλικία προσβολής υπολογίστηκε στα 30±15,41 έτη
και το εύρος διακύµανσης ήταν από 8 έως 56 έτη.
Η διαφορά µεταξύ των δύο εργαστηρίων δεν ήταν
στατιστικώς σηµαντική (p=0,07).
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Εικ. 3. Κατανοµή ανά ηλικία 25 περιπτώσεων ενασβεστιούµε@
νων κυστικών οδοντογενών όγκων από τα αρχεία ΕΚΠΑ και
UM.
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Πίνακας 1. Κύρια κλινικά χαρακτηριστικά των 27 πεP

ριπτώσεων ενασβεστιούµενων κυστικών

οδοντογενών όγκων (Ν=27) από το ιστοP

λογικό αρχείο των ΕΚΠΑ (1P14) και UM (15P

27)

α/α ηλικία φύλο εντόπιση

1 29 θήλυ κάτω γνάθος

2 14 θήλυ άνω γνάθος

3 22 θήλυ κάτω γνάθος

4 35 άρρεν άνω γνάθος

5 82 θήλυ κάτω γνάθος

6 60 θήλυ κάτω γνάθος

7 32 άρρεν άνω γνάθος

8 25 θήλυ άνω γνάθος

9 92 άρρεν κάτω γνάθος

10 77 θήλυ άνω γνάθος

11 73 θήλυ κάτω γνάθος

12 62 άρρεν άνω γνάθος

13 38 άρρεν άνω γνάθος

14 31 άρρεν κάτω γνάθος

15 25 άρρεν κάτω γνάθος

16 48 θήλυ κάτω γνάθος

17 P P P

18 8 άρρεν άνω γνάθος

19 19 θήλυ άνω γνάθος

20 33 άρρεν άνω γνάθος

21 35 θήλυ άνω γνάθος

22 P άρρεν άνω γνάθος

23 21 άρρεν κάτω γνάθος

24 26 άρρεν κάτω γνάθος

25 14 άρρεν άνω γνάθος

26 49 άρρεν άνω γνάθος

27 56 θήλυ κάτω γνάθος



Το 57,1% των ασθενών του ΕΚΠΑ ήταν γυP
ναίκες και το 42,9% άνδρες, ενώ στο UM οι άνP
δρες συνιστούσαν το 66,6% και οι γυναίκες το
33,3% (αναλογία ανδρών:γυναικών 2:1). Η διαP
φορά µεταξύ των δύο εργαστηρίων δεν ήταν
στατιστικώς σηµαντική (p=0,225).

Σχετικά µε την ανατοµική εντόπιση της βλάP
βης, στο ΕΚΠΑ καταγράφηκε ισοκατανοµή µεP
ταξύ άνω και κάτω γνάθου, ενώ στο UM το 53,9%
των ΕΚΟΟ εντοπιζόταν στην άνω γνάθο και το
38,4% στην κάτω. Η εντόπιση δεν ήταν γνωστή
σε µία βλάβη. Επιπλέον, δεν υπήρχαν στοιχεία
για την ακριβή θέση των βλαβών στο οδοντικό
τόξο. Η διαφορά µεταξύ των δύο εργαστηρίων
δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική (p=0,671).

Ακτινογραφικά, σε 13 περιπτώσεις του ΕΚΠΑ,
το 78,5% είχε µορφή διαύγασης, ενώ το 14,3%
συνδυασµού διαύγασης P σκίασης. Στο 50% των
13 περιπτώσεων, το µέγεθος της βλάβης ήταν
2 έως 4 εκατοστά, ενώ στο 21,4% η µέγιστη διάP
σταση ήταν µέχρι και 2 εκατοστά.

Συνολικά, στις 27 περιπτώσεις που µελετήP
θηκαν, παρατηρήθηκε υπεροχή των ανδρών
(51,9%), υψηλότερη επίπτωση στην τρίτη και τέP
ταρτη δεκαετία (22,25% κάθε µία), µέση ηλικία
40,24±23,02 έτη (εύρος από 8 έως 92 έτη), ενώ
η άνω γνάθος εµφάνιζε ελαφρά προτίµηση έναP
ντι της κάτω (51,9% έναντι 44,4%).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ο ΕΚΟΟ έχει ανευρεθεί σε όλο το φάσµα των ηλιP
κιών, από ενός ως 82 ετών4,11. Σε ανασκόπηση 141
περιπτώσεων κεντρικών και περιφερικών ΕΚΟΟ οι
Shear και Speight9 βρήκαν υψηλότερη συχνότητα
εµφάνισης στη δεύτερη δεκαετία, ενώ σε µελέτη
215 περιπτώσεων, ο Buchner7 παρατήρησε δίP
κορφη ηλικιακή κατανοµή, µε υψηλότερες κορυP
φές στη δεύτερη δεκαετία και έκτη έως έβδοµη
δεκαετία. Το τελευταίο εύρηµα θεωρήθηκε ενδειP
κτικό της παρουσίας στο υλικό δύο διαφορετικών
νοσολογικών οντοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι
οι ΕΚΟΟ που σχετίζονται µε οδοντώµατα τείνουν
να προσβάλλουν νεότερους ασθενείς, µε µέσο
όρο ηλικίας τα 17 έτη4,5,7,11,28.

Στην παρούσα µελέτη, στο σύνολο των 27 πεP
ριπτώσεων κεντρικών ΕΚΟΟ, η υψηλότερη επίπτωση
της βλάβης ήταν στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία,
και η µέση ηλικία ήταν 40,24 έτη. Σηµειώνεται η
παρουσία στο υλικό αυτής της µελέτης, περίπτωP
σης ΕΚΟΟ σε ασθενή 92 ετών.

Αναφορικά µε το φύλο, η διαφορά που παραP
τηρείται στη βιβλιογραφία θεωρείται αµελητέα9,13,29P

32. Ισόποση κατανοµή εµφανίστηκε και στη µελέP
τη των περιφερικών ΕΚΟΟ από τους Kaugars και
συν.33. Στην παρούσα µελέτη, στο υλικό του ΕΚΠΑ
οι γυναίκες υπερτερούσαν ελαφρώς των ανδρών
(57,1% και 42,9%, αντίστοιχα), και στο υλικό του UM
οι άνδρες ισχυρώς έναντι των γυναικών (66,6%
έναντι 33,3%). Έτσι, συνολικώς στο δείγµα καταP
γράφηκε σχεδόν ισόποση κατανοµή ανδρών/γυP
ναικών. Οι διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων που
µελετήθηκαν δεν µπορούν να ερµηνευθούν, καP
θώς σε προηγούµενες µελέτες δεν φαίνεται να
υπάρχουν επιδηµιολογικές διαφορές σε σχέση µε
τη χώρα προέλευσης των ασθενών.

Στις περιπτώσεις που µελετήθηκαν στην παP
ρούσα εργασία, συνολικά η ΕΚΟΟ εµφάνιζε ελαP
φρά προτίµηση για την άνω γνάθο, χωρίς να είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί η σχέση µε συγκεκριP
µένη ανατοµική περιοχή. Η προτίµηση αυτή προP
κύπτει κυρίως από του δείγµα του UM και έχει αναP
φερθεί και σε προηγούµενες µελέτες34. Σαφής
προτίµηση για την άνω γνάθο έχει περιγραφεί στις
µελέτες των Nagao και συν.22 από την Ιαπωνία, και
Li και Yu30 από την Κίνα. Οι Freedman και συν.20

παρατήρησαν πως η βλάβη εντοπιζόταν στην άνω
γνάθο στο 70% των ασθενών που ήταν νεώτεροι
των 40 ετών, και στην κάτω γνάθο στο 80% των
ασθενών που ήταν µεγαλύτεροι των 40 ετών. ΑνάP
λογη διαφορά δεν προέκυψε από τις περιπτώσεις
της παρούσας µελέτης.

Ακτινογραφικά, ο κεντρικός ΕΚΟΟ απεικονίζεP
ται συνήθως ως µονόχωρη ακτινοδιαύγαση µε σαP
φή όρια11,28,32. Σπάνια µπορεί να έχει τη µορφή ποP
λύχωρης βλάβης ή να εµφανίζει ανώµαλα και ασαP
φή όρια32,35,36. Στο εσωτερικό της βλάβης, στο 1/3
έως 1/2 των περιπτώσεων, παρατηρούνται ακτιP
νοσκιεροί σχηµατισµοί που παριστούν ενασβεP
στιώσεις και αποτελούν σηµαντικό διαφοροδιαP
γνωστικό χαρακτηριστικό του ΕΚΟΟ1,2. Στις 16 πεP
ριπτώσεις των Yoshida και συν.37 ακτινοσκιερό υλιP
κό παρατηρήθηκε στο σύνολο των περιπτώσεων.
Στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων, η βλάβη σχεP
τίζεται µε δόντι το οποίο δεν έχει ανατείλει, συP
χνότερα κυνόδοντα4, ενώ µπορεί να παρατηρηP
θεί και απορρόφηση ριζών ή µετακίνηση παρακείP
µενων δοντιών3,4,11,32,35,38,39. Σηµειώνεται, πως καP
θώς ο ΕΚΟΟ µπορεί να συνυπάρχει µε άλλους οδοP
ντογενείς όγκους32, η ακτινογραφική εικόνα είναι
δυνατόν να περιπλέκεται και να προσοµοιάζει µε
οδόντωµα, αδαµαντινοβλάστωµα, υπολειµµατική
κύστη και άλλο οδοντογενή όγκο ή κύστη.

4 Ν. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ, Κ. ΚΑΤΟΥΜΑΣ, Κ.Ι. ΤΟΣΙΟΣ, Ι.Γ. ΚΟΥΤΛΑΣ, Α. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥPΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68



Στους 13 ΕΚΟΟ από το Πανεπιστήµιο Αθηνών
που αξιολογήθηκαν ακτινογραφικά στην παρούσα
µελέτη, η ακτινογραφική εικόνα αναφερόταν ως
διαύγαση (78,5%) και µόνο σε δύο περιγράφονταν
ακτινοσκιεροί σχηµατισµοί στο εσωτερικό της διP
αύγασης. Αν και δεν αναφερόταν σχέση µε έP
γκλειστο δόντι, απορρόφηση ή µετακίνηση παραP
κειµένων δοντιών, πρέπει να σηµειωθεί πως τα
στοιχεία προέρχονταν από την περιγραφή της
ακτινογραφικής εικόνα σε παραπεµπτικά ιστολοP
γικής εξέτασης, η οποία δεν είναι κατά κανόνα λεP
πτοµερής και αναλυτική. Επιπλέον, τα στοιχεία αυP
τά συνηγορούν υπέρ της επικρατούσας άποψης
για τη δυσκολία διαφορικής διάγνωσης του ΕΚΟΟ
από άλλες οδοντογενείς βλάβες. Στην ακτινοP
γραφική διαφορική διάγνωση περιλαµβάνονται κυP
ρίως ο ενασβεστιούµενος επιθηλιακός οδοντογεP
νής όγκος (όγκος του Pindborg), ο αδενωµατοειP
δής οδοντογενής όγκος, το αδαµαντινοβλαστικό
ινοοδόντωµα, και το οδόντωµα40.

Οι ακτινογραφικές διαστάσεις του ΕΚΟΟ στους
περισσότερους κυµαίνονται από 2 µέχρι 4 εκατοP
στά στη µεγαλύτερη διάσταση, όπως παρατηρήP
θηκε και στην παρούσα µελέτη, ενώ έχουν περιP
γραφεί και όγκοι µε µέγιστη διάσταση έως και 15
εκατοστά4,15. Οι διαστάσεις αυτές είναι κατά καP
νόνα ικανές να προκαλέσουν έκπτυξη των οστιP
κών πετάλων και διόγκωση της γνάθου35.

Θεραπεία εκλογής του ΕΚΟΟ είναι η χειρουργιP
κή εκπυρήνιση και η απόξεση της οστικής κοιλόP
τητας, όταν πρόκειται για ενδοοστική βλάβη4,11,41,42.
Οι υποτροπές είναι σπάνιες και έως το 2004 είχαν
τεκµηριωθεί 8 περιπτώσεις στη διεθνή βιβλιογραP
φία1,43P45. Έχει, επίσης, αναφερθεί και η επιτυχής
χρήση της µαρσιποποίησης, ακολουθούµενης από
εκπυρήνιση σε δεύτερο χρόνο, σε µεγάλης έκταP
σης ενδοοστικούς ΕΚΟΟ42. Όταν η βλάβη σχετίζεP
ται µε άλλους οδοντογενείς όγκους, η θεραπεία
και η πρόγνωση είναι η ίδια µε αυτή του σχετιζόP
µενου οδοντογενούς όγκου4,7.

Συµπερασµατικά, στο υλικό της παρούσας µεP
λέτης ο ΕΚΟΟ εµφανιζόταν συχνότερα στην τρίP
τη και τέταρτη δεκαετία, µε µέση ηλικία εµφάP
νισης τα 40,24 έτη. Υπήρχε ελαφρά υπεροχή
των ανδρών έναντι των γυναικών, και της άνω
γνάθου έναντι της κάτω. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων η βλάβη απεικονιζόταν ακτινοP
γραφικά ως απλή διαύγαση και οι διαστάσεις της
κυµαίνονταν συχνότερα από 2 έως 4 εκατοP
στά.

Η διαφορά των 10 ετών στη µέση ηλικία, που
προέκυψε µεταξύ των δύο δειγµάτων, δεν αξιοP
λογήθηκε, καθώς δεν ήταν στατιστικώς σηµαντιP
κή. Σηµειώνεται η παρουσία στο υλικό αυτής της µεP
λέτης περίπτωσης ΕΚΟΟ σε ασθενή 92 ετών.
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CALCIFYING EPITHELIAL
ODONTOGENIC TUMOR.

A RETROSPECTIVE CLINICAL STUDY
OF 27 CASES.

STOMATOLOGIA 2011,68(3):

The calcifying odontogenic cyst (COC) or Gorlin
cyst is an unusual odontogenic lesion,
representing 2% of all odontogenic lesions of the
jaws, with variable clinical behavior and
microscopic features. In the World Health
Organization’s most recent classification of
odontogenic lesions COC is considered as a benign
cystic neoplasm and is being renamed as
calcifying cystic odontogenic tumor (CCOT). The
aim of the present retrospective study was to
describe the main clinical and radiographic
features of a case series of 27 CCOTs and
compare them with those of previous studies.
Data regarding age, gender, anatomic location,
radiographic appearance and maximum
radiographic size of the lesions were recorded
from the biopsy report forms. It was shown that
the peak incidence of CCOT was between the 3rd
and 4th decade of life, with a mean age 40.24
years. A slight male predilection was found, as
well as a slight preference for the maxilla. The
majority of the cases presented as radiolucencies,
ranging from 2cm to 4cm in their maximum
diameter.

KEY WORDS: Jaw tumors, Odontogenic tumors, Calcifying
epithelial odontogenic cyst, Host cells.
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