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• Παθολογικές κοιλότητες που επενδύονται ή όχι από επιθήλιο.

• Περιέχουν υγρό και οφείλονται σε επιθηλιακά υπολείμματα

του οδοντογενούς επιθηλίου

• Απεικονίζονται ως ακτινοδιαυγαστικές περιοχές με σαφή

συνήθως όρια και υπεροστικό περίγραμμα

• Ταξινομούνται σε οδοντογενείς, μη οδοντογενείς και

ψευδοκύστεις



ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ



Ακρορριζική ή περιακρορριζική κύστη

• Σχετίζεται  με νεκρό δόντι ή ατελή ενδοδοντική θεραπεία 

• Φλεγμονώδης κύστη από τα επιθηλιακά υπολείμματα 

Malassez της περιοδοντικής μεμβράνης 

• 50-70% των κύστεων των γνάθων και 60% περίπου στην άνω 

γνάθο

• Μονόχωρες κυκλικές διαυγάσεις με σαφή όρια 

• Διαφορική διάγνωση θα γίνει από ανατομικό μόριο, 

ακρορριζικό κοκκίωμα, ακρορριζική ουλή, οστείνωμα, 

τραυματική κύστη, κύστεις εμβρυικών σχισμών.



Περιακρορριζική κύστη



Περιακρορριζική κύστη



Υπολειμματική κύστη

• Αποτελεί μια πλάγια, ακρορριζική ή οδοντοφόρο κύστη που 

παρέμεινε μετά από την εξαγωγή του υπεύθυνου δοντιού

• Εντοπίζεται στην φατνιακή ακρολοφία ή στο οστό της 

γνάθου σε νωδές περιοχές

• Είναι ασυμπτωματική και εμφανίζεται ως μονόχωρη

οστεολυτική διαύγαση, περιγεγραμμένη με σαφή όρια και 

υπεροστικό περίγραμμα

• Διαφορική διάγνωση : τραυματική κύστη, οδοντογενής

κερατινοκύστη



Υπολειμματική κύστη



Υπολειμματική κύστη



Οδοντοφόρος κύστη Ι

• Περιβάλει τη μύλη εγκλείστου δοντιού και προσφύεται στον 

ανατομικό αυχένα 

• Εμφανίζεται κυρίως σε νεαρά άτομα, σε μόνιμα δόντια και σε 

ποσοστό 20% του συνόλου των οδοντογενών κύστεων

• Αποτελεί τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα και σπάνια 

εξαλλάσσεται σε αδαμαντινοβλάστωμα, ακανθοκυτταρικό

καρκίνωμα και ενδοστικό βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα



Οδοντοφόρος κύστη



Οδοντοφόρος κύστη



Οδοντοφόρος κύστη ΙΙ

• Απεικονίζονται ως μονόχωρες περιγεγραμμένες διαυγάσεις με 

σαφή όρια που περιβάλλουν  την μύλη εγκλείστου ή ολόκληρο 

το έγκλειστο δόντι

• Προκαλούν απώθηση του γναθιαίου πόρου ή απορρόφηση 

ακρορριζίων παρακείμενων δοντιών

• Διαφορική διάγνωση από οδοντοθυλάκιο, αδαμαντινοβλαστικό

ίνωμα, τοιχωματικό αδαμαντινοβλάστωμα, αδενοματοειδή

οδοντογενή όγκο και κύστη Gorlin



Οδοντοφόρος κύστη



https://ddmfr.org/el/dentigerous-follicular-cyst/#7

https://ddmfr.org/el/dentigerous-follicular-cyst/#7








Οδοντογενής κερατινοκύστη ή 
κερατινοκυστικός οδοντογενής όγκος Ι

• Καλόηθες κυστικό νεόπλασμα, άγνωστης αιτιολογίας

• Παρακερατινοποιημένο πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο επενδύει 

την κύστη 

• Σε ποσοστό 60% εμφανίζεται στα οπίσθια δόντια της κάτω 

γνάθου και στο 30% υποτροπιάζει

• Αναπτύσσεται με αργό ρυθμό και απεικονίζεται ως μονόχωρη

περιγεγραμμένη διάυγαση με σαφή όρια με ή χωρίς υπεροστικό

τοίχωμα και δαντελωτή όψη, ή ως πολύχωρη διάυγαση με μορφή 

φυσαλίδων σαπουνιού



Οδοντογενής κερατινοκύστη



Οδοντογενής

κερατινοκύστη



Οδοντογενής κερατινοκύστη ή 
κερατινοκυστικός οδοντογενής όγκος ΙΙ

• Προκαλεί έκπτυξη και διάτρηση συμπαγών πετάλων, 

απορρόφηση ριζών, απώθηση γναθιαίου πόρου

• Διαφορική διάγνωση ως μονόχωρη βλάβη

Υπολλειματική κύστη, τραυματική κύστη , αδαμαντινοβλάστωμα

αρχικό στάδιο

• Διαφορική διάγνωση ως πολύχωρη βλάβη

Κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα

Οδοντογενές μύξωμα, ανευρυσματική κύστη, 

αδαμαντινοβλάστωμα



Οδοντογενής

κερατινοκύστη



Πλάγια περιοδοντική κύστη

• Αναπτυξιακή οδοντογενής κύστη, παρόμοια με ουλική

κύστη

• Εντοπίζεται από περιοχή πλαγίου - β΄ προγομφίου στην 

κάτω γνάθο ως μεσορριζική διαύγαση με σαφή όρια, 

στρογγυλή ή ωοειδής

• Συρρέουσες κύστεις ονομάζονται βοτρυοειδής κύστη



Πλάγια περιοδοντική κύστη



ΠΛΑΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΗ



Ενασβεστιούμενη οδοντογενής
κύστη ή κύστη Gorlin

• Εντοπίζεται στους τομείς και κυνόδοντες άνω και κάτω γνάθου 

και σχετίζεται με έγκλειστο δόντι

• Διάυγαση μονόχωρη και στο 1/3 των περιπτώσεων εμφανίζει 

ενασβεστιώσεις

• Διαφορική διάγνωση: οδοντοφόρος κύστη αδενωματοειδής

οδοντογενής όγκος, τοιχωματικό αδαμαντινοβλάστωμα

• Όταν υπάρχουν σκιάσεις: όγκος Pingborg και οστεοποιό ίνωμα



Ενασβεστιούμενη οδοντογενής

κύστη ( κύστη Gorlin)



Ενασβεστιούμενη οδοντογενής

κύστη ( κύστη Gorlin)



Παρειακά διακλαδούμενη
οδοντογενής κύστη (BBC)

• Φλεγμονώδης οδοντογενής κύστη που αναπτύσσεται άπω ή παρειακά 

του α΄ μόνιμου γομφίου ή ημιεγκλείστου γομφίου

• Στο 1/3 των περιπτώσεων εμφανίζεται άμφω

• Περιγεγραμμένη μονόχωρη διάυγαση, περιβάλει τμήμα μύλης και 

ριζών με μέγεθος εως 2,5 εκ.

• Γλωσσική παρεκτόπιση ριζών δοντιού και στοιχεία αντιδραστικής 

περιοστίτιδας παρειακά των δοντιών

• Διαφορική διάγνωση από οδοντοφόρο κύστη και περιοδοντική κύστη



Κύστη παρειακού διχασμού 

(buccal bifurcation cyst)



Κύστη παρειακού διχασμού 

(buccal bifurcation cyst)



Β19.29



ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ 

ΠΑΡΑΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ



ΜΗ ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΣΤΕΙΣ
(ΜΟΚ)



Κύστη τομικού πόρου

• Αναπτυξιακή κύστη που εντοπίζεται μέσα στον τομικό πόρο και 

αυξάνεται με αργό ρυθμό

• Μονόχωρη διάυγαση περιγεγραμμένη εμφανίζεται ως τυχαίο 

ακτινογραφικό εύρημα μεταξύ κεντρικών τομέων άνω γνάθου

• Καλύπτει το 75% των Μ.Ο.Κ. και διαφορική διάγνωση γίνεται 

από ακρορριζική κύστη, πλάγια ριζική, περιοδοντική κύστη  ή 

υπερμέγεθες τρήμα (>8 mm)



Κύστη τομικού πόρου







Ρινοχειλική κύστη

• Εντοπίζεται στην ρινοχειλική αύλακα ως μονόπλευρη

υποβλεννογόνια διόγκωση με μαλακή σύσταση

• Απεικονίζεται σε τομές υπολογιστικής τομογραφίας μαλακών

μορίων ως κυστικό μόρφωμα

• Διαφορική διάγνωση από οξύ οδοντοφατνιακό απόστημα,

καλοήθη νεοπλάσματα σιελογόνων αδένων



Ρινοχειλική κύστη



Τομογναθική κύστη

• Επιθηλιακά υπολείμματα μεταξύ μετωπορινικής και άνω 

γναθιαίας απόφυσης

• Ακτινοδιαυγαστική εικόνα σχήματος αχλαδιού μεταξύ 

πλαγίου και κυνόδοντα άνω γνάθου, προκαλεί απόκλιση 

ριζών 

• Διαφορική διάγνωση: Ακρορριζική ή πλάγια ριζική κύστη, 

κερατινοκύστη,  αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος, 

κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα



Τομογναθική κύστη



Ψευδοκύστεις



Τραυματική κύστη ή 

μονήρης οστική κύστη

• Δεν επενδύεται από επιθήλιο, περιέχει υγρό ή μαλακούς 

ιστούς ή είναι κενή

• Εμφανίζεται σε νεαρά άτομα κατόπιν πιθανού τραυματισμού

• Τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα ή ανώδυνη οστική διόγκωση 

που εισέρχεται μεταξύ των ριζών των δοντιών (Scalloping)

• Διαφορική διάγνωση από ακρορριζική κύστη, οδοντογενή

κερατινοκύστη, οστεινική δυσπλασία



Τραυματική κύστη



Τραυματική κύστη



Τραυματική κύστη



Ανευρισματική κύστη Ι

• Οστική κοιλότητα που περιέχει σηραγγώδεις χώρους με αίμα

• Προέρχεται από τοπική αγγειακή διαταραχή ή δημιουργείται σε 

έδαφος άλλων παθολογικών οντοτήτων  (αιμαγγείωμα, ινώδης 

δυσπλασία, κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα)

• Εμφανίζεται σε νεαρά άτομα στην οπίσθια περιοχή της κάτω 

γνάθου

• Τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα σε μικρό μέγεθος, ενώ σε 

μεγαλύτερο μέγεθος καθώς αναπτύσσεται με αργό ρυθμό 

πιθανόν να έχει σημειολογία ή συμπτωματολογία 



Ανευρυσματική κύστη



Ανευρυσματική κύστη



Ανευρισματική κύστη ΙΙ

• Έχει τρία στάδια εξέλιξης ως οστεολυτική διεργασία: 

- διαύγαση με ασαφή όρια

- μεγαλύτερη διαύγαση με σχεδόν σαφή όρια

- πολυχωρη διαύγαση με φυσαλιδώδη ή κυψελιδωτή οστική δομή

• Διαφορική διάγνωση από κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα, 

κεντρικό αιμαγγείωμα, αδαμαντινοβλάστωμα και οδοντογενή

κερατινοκύστη



Ανευρυσματική κύστη



Ιδιοπαθής οστική κοιλότητα 
ή κύστη Stafne

• Ανατομική παραλλαγή του οστού και όχι παθολογική

οντότητα

• Παγίδευση ή πίεση παρεγχύματος σιελογόνου αδένα

• Τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα κάτω από το γναθιαίο πόρο

χωρίς μεταβολή διαστάσεων



Κύστη Stafne



Κύστη Stafne



Β19.41


