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Tońiel zębonośna u koni
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Equine dentigeorus cyst in hotses
Summary

Equine dentigeorus cysts are congenital lesions of unknown etiology that usually fi|l the paranasal sinuses,
mandible or temporal region. They usually occur in young horses, but occasionally are seen in older animals.
Synonymous terms for dentigeorus cysts are heterotopic polyodontia, ear fistula, tempora| cyst, ear tooth,
temporal odontoma. Some authors consider cysts to appear as a result of closure failure of the first bronchial
c|eft or inc|usion of cell nests in this area. Some cysts contain dental structures which resemble cheek teeth but
others may be filled with fluid. Signs which usually appear are nasal discharge, facial swelling, nasal airway
obstruction, respiratory noise. Recognizing the above condition usually is not very difficult, and occurs
thorough clinical examination, radiography and endoscope. Sinusosco_py or computed tomography can be
very helpful in planning treatment. Treatment consists of surgical resection of the cysts.
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Torbiel zębonośna to dosyć rzadko występująca wada
wrodzona o nieznanej etiologii tłanlezapalnego. Polega
na występowaniu jamy zawierającej fragmenty pocho-
dzenia nabłonkowego z różną ilością elementów zębo-
pochodnych (1, 3, 8, 11), a ściślej mowiap pochodzenia
odontogenicznego. Mogą tam się ztajdowac albo tylko
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fornrowania się przetoki (3). Inne terminy uzywane
w przypadl<u torbieli zębonośnej to: przemieszczente zę-
bów nadliczbowych (10), przetoka uszna, cysta skronio-
wa, cysta tnałzowinowa ( 1 l ). Cysty te poj awiają się praw-
dopodobnie w następstwie niezamknięcia się pierwsze-
go łuku skrzelowego ( l , 8, 1 1 ). Mogą powstawać z prze-
mieszczenia tkanki zarodkowej zębow łuku skrzelowe-
go (l5). Torbiel zębonośna zazwyczaj umiejscawia się
w części łuskowej kości skroniowej i objawia się wtedy
uwypukleniemba!ż przetoką u podstawy ucha (ryc. 3

i 4), aczkolwiek moze występować w róznych rejonach
głowy, takich jak szczękaczy zatokl oboczne nosa (ryc. 5

i 6) (8, 11, 16, 21). Obecność torbieli moze powodować
deformacje szczeli lub zatok obocznych nosa (1, 5-7,
1i). Częściej występują jednostronnie. Niektórzy auto-
rzy donosząo obustronnym występowaniu (4). Autorzy
tego artykułu obsetwowalj u 2-miesięcznego miniaturo-
wego kucyka szetlandzkiego torbiel zębonośną u pod-
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Ryc. 2. Fragmentt, przypominające zęby policz-
kowc

usznej Ryc.4. Uwypuklenie u pod-
stawy małżowin1, usznej
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Ryc. 3. Przetoka u podstawy małżowiny



Ryc. 5. Torbie| okolicy kości Ryc. 6. Torbiel zatoki szczęko-
szczękowej wej

stawy małzowin usznych obustronnie, po jednej stronie
była widoczna przetoka, a po drugiej wyczuwalne zgru-
bienie. Radiologiczniewykazano po stronie lewej u pod-
stawy małżow iny usznej I ząb, a po stronie prawej 2 zęby
(ryc. 7).

Cześć cyst znajdujących się w obrębi e zatoki szczęko-
wej jest nieznanego pochodzenia, szczególnie te, które
rri e zawi eraj ą zaw lązkow zębowych. Częśc iej lokalizuj ą
się one w tylnej części zatoki (19). Niektórzy altorzy
okleślająje jako zmiany cystopodobne lub śluzowe zwy-
rodnienie kości szczęki. Wśród przyazyn wymienia się
wady wrodzone, nabytą blokadę otworu nosowoszczę-
kowego np. w następstwie rozwijającego się nowotworu
(9). Cysty te obserwuje się także u koni dorosłych za-
zwyczaj powyzej 9. roku życia (5) i wtedy zaprzyczynę
uważa się krwawienia w obre.bie kości sitowej (1l, 16,
21). Niektórę z nich zawierąązawiapki zębowe i są to
wtedy cysty pochodzenia zębowego będące wynikiem
nienormalnego rozwoju tkanki zarodkowej (9, Il, żI),
występuja.ce głównie u koni młodych do 2. rokl życia
(5, 16). Mogą równiez występować w zuchwie i w oko-
licy kości czołowych (4). Elementy zębowe mogą być

luźno ułozone w obrębie cysty lub mocno połączone
z kością (Il). Zawia3ki zębowe zawarte w torbieli mogą
miec różny wygla! poczaJNszy od szczątków zębowych
do całych zębów włapznie przypominających zęby po-
liczkowe (ryc. l i 2). Mogą to byc elementy pojedyncze
jak i mnogie (1, 8). Na terenie zatoki szczękowej obser-
wowano u 8 koni 2 cysty zawlerajage zawiązki zębowe,
natomiast u 6 stwierdzono śluzowo-Iopną zawartość
i wtorne zmiany zapalne (2). Zazwryczaj brak jest predy-
lekcji rasowych lub związanych zpłcią.

Rozpoznanie

Dokładnę badanie kliniczne pozwala stwierdzić nie-
bolesne obrzmienie w miej scu rozwoju torbieli, np, u pod-
stawy małżowiny usznej. Często towarzyszy temuprze-
toka,z ktorej wydostaje się wysięk (11). Bolesność poja-
wia się, gdy dołączy sięzakażenie (11). Zmiany mogą
występowac jednostronnie, jak i obustronnie. Czasami
po jednej stronie jest widoczne tylko obrzmienie, a po
drugiej przetoka (obserwacj a autorów). Wraz zupłlłvem
czasu w miejscu obrzrnienia pojawia się przetoka. Cysty
są zazwyczaj obecne juz w chwili urodzenia i ulegają
powiększeniu w ciagu pierwszych tygodni zycia (11).
Większość z nlcll jest diagnozowana w ciągu 2 pierw-
szych lat życia,

Badanie dodatkowe, takie jak endoskopia jam noso-
wych pozwala stwierdzić deformacje i zwęzenie małżo-
win nosowychw przypadku cyst na terenie zatokprzy-
nosowych (21). Badanie rentgenowskie moze potwier-
dzić podejrzenię torbieli zębonośnej, ukazujap w cyście
zaw iązki z ęb ow e. P o zw al a p onadto ustali c liczb ę zaw iag-
ków zębowych, co ma niebagatęlnę znaczęnie dla lecze-
nia operacyjnego. Jednak nie zawsze jest mozliwe uwi-
docznienie w badaniu rtg małych przemieszczonych
zawiązków zębowych ( 1 1, 13). Pomocna w takich przy-
padkach j e st radio grafi a komputerow a p ozw alaj aqa mo -
dyfikować uzyskany obraz lub tomografia komputero-
wa. W przypadku przetoki u podstawy małzowiny usznej
w badaniu rtg zazwyczaj jest dobrze widoczna cysta lub
zawiązek zęba w okolicy łuskowej kości skroniowej
(,yc. 7) zmniej lub bardziej wyodrębnionąkorą. Pomocna
w rozpoznaniu moze być fistulogrufta z zastosowaniem
kontrastu pozytywnego, pozwalaj ąca prześle dzic prze-
bieg przetoki i wykazać jej łącznośc z torbielą (ryc. 8).

Trudniejsze do diagnostyki rentgenowskiej są cysty
w obrębie zatoki szczękowej , szczegóInie we wczesnych
okresach rozwoju (6). Zmiany rentgenowskie są wtedy
mało specyftczne (21). W torbielach takich zazwyczaj
ni e sp otyka si ę zaw iązków zęb owy ch, le cz ob s erwuj e s i ę
mnogie cysty wypełnione płynem (15). Występują one
głównie u koni młodych do 5 lat, ale mozliwe są także
u koni starszych aczkolwiek rzadko. Zasadnicze objawy
to występująca deformacja okolicy szczękowej, jedno-
stronny wypływ znozdrzy, duszność (15, 16,21). W ba-
daniu rtg zazwyczaj widoczna jest linia horyzontalna
wskazujapą na obecnośó płynu (5), czasami obser,wuje
się nienormalną architekturę zębów, a niekiedy jest wi-
doczna ściana cysty (16, 2l). Cysty te mogą być poje-
dyncze lub mnogie (15). W przypadku znaczącego po-
większenia rozmiarów cysty moze dojść do zmian w ob-
rębie małżowin nosowych, zwężenia przewodów noso-Ryc, 7. Obraz rtgczaszń z widocznymi zawiązkami zęłronymi



Ryc. 8. Obraz z Iot.'7 po poda- Ryc. 9. Obustronne defor-
niu kontrastu do przetok' 
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wych i deformacji przegrody nosowej (5, 6). Cysty te
zawierają zwykle żółty płyn o duzej lepkości. W przy-
padku zatkanla otworu nosowoszczękowego prowadzi
to do gromadzęnia siępłynu w zatoce szczękowej, Ra-
diologicznie jest wtedy bardzo trudno odróznić je od
krwiaka lub nowotworu (5).

W przypadku cyst w tej okolicy zawierajapej zawiązki
zębowe diagnostyka rlg jest łatwiejsza (6,7).Pomocne
moze być również badanie ultrasonograftczne. Występują
wtedy obszary o zwiększonej echogeniczności, powodu-
jące powstanie cienia akustycznego (17). Potwierdzeniem
rozpoznania torbieli zębonośnej jest wykazanie w bada-
niu histopatologicznym tkanki pochodzenia zębowego.
Czasami wynik tego badania jest niespecyficzny, bowiem
znajdowanajest jedynie tkanka ziaminowa, ogniska mi-
neraltzacji lub blaszki kostne (2I). Zazwyczaj cysta jest
częściązatoki, a czasami moze penetrować jązzewnatrz,
np. zmałżowin (13, 21).

W rozpoznaniu róznicowym należy uwzględnić mu-
koidalne zwyrodnienie małzowin nosowych (mnogie cys-
Ę w obrębie zuchwy), nowotwory i włókniste zwyrod-
nienie kości (ryc, 9). Schorzenia te równlęż występują
u zwierząt młodych. T ow arzy szą im obrzmienie, defor-
macja kości szczeki, wypływ ropn} duszność (1). Po-
nadto w r o zp o znanil ró znic owym nalie ży w ziap p o d uwa-
gę przemie s zczen:'e tkanki gruczołowej ślinianki, choro-
by zębów, nowotwory ropne procesy zapalne w obrębie
zatok.

Leczenie
Metodąz wyboru jest chirurgiczre usunięcie cysty wraz

z zawańością (1, 11). Nie obserwowano samoistnego
cofnięcia się procesu chorobowego lub jego ustąpienia
po leczeniu zachowawczym (l1). Leczenie chirurgiczne
jest skuteczne wtedy, gdy usuniemy całą cystę i wszyst-
kie zaw tązki zęb owe (I 8), Z te go wz ględu w skazane j e st
dosyc obszerne otwarcie zatokt szczękowej (ż0, żI).
W wieluprzypadkach dochodzi do nawrotu choroby (dłu-
go utrzymująca się przetoka Topna lub ponowne otwar-
cie się przetoki po jej wcześniejszym wygojeniu). Ko-

nieczne są wtedy kolejne operacje (20). Nalezy zacho-
wać szczegolną ostrozność podczas zabiegu, aby unik-
nąc złamah kości czaszki lub uszkodzenia nerwów tej
okolicy, co moze prowadzic do trwaĘch powikłań w po-
staci porazeń czy uszkodzenia ważnych naczyn tętni-
czych. Jeżeli wada pojawia się u bardzo młodych zwie-
rza! i nie jest to przyczynąpowaznych dolegliwości, to
lepiej jest odczekac z interwencj ąchtnrglcznąkilka mie-
sięcy ze względu na łatwiejszę znteczlllęnie starszych
źrebiąt.

W przypadku cyst w zatoce szczękowej należy $ryko-
nac trepanację, dokładnie usunąć całązawatlośó izapew-
nić dobry drenaż do jamynosowej (21). Niektótzy auto-
rzy sązdania,że czasami wystarcza naturalne połapzenie
jamy nosowej z zatokąszczękową popTzez otwór noso-
woszczękowy (9). Jednak w przypadkach dfugo trwają-
cych wskazane jest wykonanie dodatkowego otworu do
jamy nosowej w zatoce małzowiny nosowej dobrzlsz-
nej i zŃożenie specjalnego kateteru w celu zapewnienia
dobrego odpływu do jamy nosowej. Bardzo wazne jest
dokładne płukanie jamy powstałej po operacji.
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