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 Keratocystisk odontogen tumor 

 

 
Figur 1. CT-scan av Keratocystisk Odontogen Tumor(1) 
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Forord 

 

Jeg har valgt å skrive om Keratocystisk odontogen tumor (KOT), tidligere kalt odontogen 

keratocyste. Det er en av de vanligste cystene i kjeveregionen, og er regnet som en 

differensialdiagnose ved flere av de andre orale cystene. Spesielt har jeg fattet interesse for 

hva som var grunnlaget for å omklassifisere keratocysten til en odontogen tumor i 2008 av 

WHO. 

Oppgaven min er en litteraturstudie, kombinert med 3 casus og intervjuer med oralkirurger. 

I litteraturstudien har jeg brukt lærebøker samt nyere artikler, med  særlig fokus på nyere 

forskning, årsaken og konsekvensene av omklassifiseringen av KOT, og framtidsutsikter for 

videre forskning på KOT. Videre har jeg brukt tre reelle casus av KOT, hvor jeg viser hva man 

ser etter når man diagnostiserer KOT histologisk. Det har også vært interessant å snakke 

med oralkirurger  og få innsikt i hvordan KOT håndteres på klinikken og hva som er deres 

erfaring med dette. 

Jeg vil takke Tore Solheim for veiledning og tilrettelegging, samt oralkirurger som har delt sin 

erfaring og innsikt om KOT med meg. 
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Diagnose –før og nå 

 

Odontogen keratocyste (OKC) ble først beskrevet i 1956 av Philipsen(2). Allerede i 1967 
foreslo Toller at OKC var mer nyttig å kategorisere som en benign neoplasme pga dens 
kliniske oppførsel(2). Og i 1984 mente Ahlfors og andre at OKC burde betraktes som en ekte 
benign cystisk epithelial neoplasme, slik at det kunne få en mer riktig behandling(2). Siden 
har mange publikasjoner influert WHO i samme retning, og siden 2008 ble OKC reklassifisert 
av WHO som Keratocystisk Odontogen Tumor (KOT) med definisjon: 
 
” En benign uni- eller multicystisk, intraossøs tumor av odontogen opprinnelse, med 
karakteristisk parakeratinisert flerlaget plateepitel og potensiale til aggressiv innvasiv 
oppførsel.”(2,3) 
 
Tidligere sa man at keratocysten kunne være parakeratinisert eller orthokeratinisert, eller en 
blanding av disse. I dag er det bare den orthokeratiniserte cysten som fortsatt regnes som en 
oral cyste og har fått navnet Orthokeratinisert Odontogen Cyste (OOC). Cyster som har 
parakeratinisert plateepitel, inkludert cyster med blanding av orthokeratinisert og 
parakeratinisert plateepitel, bør regnes og behandlet som en odontogen tumor da de har 
potensielt samme vekst og recidivpotensiale(4). Forskjellen i epitelet til cystene til en 
orthokeratinisert og en parakeratinisert cyste er at i den parakeratiniserte persisterer 
cellekjernene i keratinlaget, mens det ikke er cellekjerner i keratinlaget i den 
ortokeratiniserte cysten. 
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Nevoid basalcellecarsinom syndrom (NBCCS) 
 

 
Forøvrig forbindes ca 4- 6% (5,6) av alle KOT med Nevoid basalcellecarcinom syndrom 
(NBCCS)/ Gorlins syndrom, mens det  ikke forekommer OOC hos denne pasientgruppen(7). 
NBCCS er et alvorlig syndrom som innebærer multiple KOT (Figur 2),  med høy recidivrate 
(82%)(2), multiple basalcellecarsinomer på huden, skeletale defekter -som bifide ribben, 
vertebrale og metacarpale abnormaliteter (ofte pits på hender og føtter), og forkalkning av 
falx cerebri (folden av dura mater som utgjør skilleveggen mellom de to cerebrale 
hemisphærene). De kan også ha faciale kjennetegn som bred neserygg, stor avstand mellom 
øynene og prognat mandibel. NBCCS har en autosomal dominant arvegang, og man får 
gjerne diagnosen stilt tidlig (som regel før 20 årene).(8) 
  
 

 

 
Figur 2 

Pilene viser de multiple KOT (9) 

 
 
 
 
 

Kliniske egenskaper 
 

 
KOT omfatter 10- 19% av alle cyster  i kjeven. Den er litt vanligere hos menn enn hos kvinner 
(hhv 51% mot 49%(6)). OOC derimot har vist seg å være mye vanligere hos menn, en studie 
fant at det var dobbelt så vanlig hos menn som hos kvinner(10). KOT sees i alle aldre, men er 
likevel en topp i begynnelsen av 30-årene. Vanligst posteriort i mandibelen, og generelt 
vanligere i mandibula enn i maxilla. Den finnes alltid i benvev. Noen ganger oppstår den 
rundt en ueruptert tann, men det har i nyere studier vist seg at har vært mer vanlig ved 
OOC(5,10). Vanligvis har en pasient med KOT ingen symptomer. Likevel kan det av og til sees 
en liten hevelse klinisk, enten ved at cysten har ekspandert corticalt ben eller perforert det.  
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Smerte kan også en sjelden gang oppstå ved at cysten blir infisert. Ved aspirasjon sees en 
tykk, gul/hvit og osteaktig masse (keratin).Den er vanligvis solitær, men multiple svulster kan 
forekomme(spesielt ved NBCCS). For OOC er det sjeldnere igjen med multiple cyster. 
Potensiell lokal destruksjon slik som resorpsjon av tenner er også et klinisk tegn. Recidiv 
etter behandling er rapportert mellom 25% og 60% (ved NBCCS 82%). Ved OOC er recidiv 
rapportert mellom 2,2%-12% (5,7,10) 
  
 
 
 

Radiologi (11) 

 

Hvis man mistenker at det kan være en KOT kan det være tilrådelig å henvise til en radiolog 

for en grundig undersøkelse, spesielt hvis cysten er stor og/eller multiloculær og/eller har 

perforert corticalt ben. Da kan en CT (computed tomografi) (Figur 1)være behjelpelig til å 

avgjøre ekstensjon og lokalisasjon av cysten før behandling slik at man kan bli mer sikker på 

at man får fjernet cysten helt. 

Lokalisajon 
KOT finner man oftest i mandibula (75-90%) (1,3,9)og posteriort for hjørnetennene.  50% av 
KOT finner man i ramus. Svulsten starter alltid over canalis inferior mandibularis. 
 

Avgrensning og form 
KOT er gjerne velavgrenset og ser ut som den har en cortical avgrensning (unntatt ved en 
infeksjon i cysten). Den er gjerne rund eller oval eller har en ytrebegrensnig som er formet 
som en serie av buer. 
 

Indre struktur 
Vanligvis er det indre av KOT radiolucent. Noen ganger ser det ut som det er flere septa og 
den ser multiloculær ut. 
 

Forhold til omliggende vev 
KOT vokser vanligvis langs den corticale begrensing og forårsaker sjelden ekspansjon, med 
unntak av i mandibelens ramus og prossessus coronoideus, der den kan forårsake tydelig 
ekspansjon. I sjeldne tilfeller kan cysten vokse raskere enn periosteums evne til å regenerere 
nytt ben dermed  penetreres corticalt ben og cysten blir beliggende delvis i bløtvev. KOT kan 
dessuten displassere og resorbere tenner samt displasere n.alveolaris inferior. KOT  i maxilla 
kan også vokse inn i sinus maxillaris. 
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Histologi 

 

(12) 

Figur 3   Parakeratinisert cellevegg                                  Figur 4 Orthokeratinisert cellevegg 

 

Når en kirurg har fjernet en cyste har han kanskje en anelse om hvilken den korrekte 
diagnosen (men en studie har vist at kun 32,2%(5) av kirurgene hadde tentativ diagnose KOT 
postoperativt). For sikker diagnostisering sender man gjerne en biopsi (en bit av cysten) til 
en histologisk undersøkelse.  Histologisk finnes imidlertidig tre typer keratocyster. Vi har 
parakeratinisert (figur 3), orthokeratinisert (Figur 4) og en kombinasjon av disse. 
Parakeratinisert er den vanligste (86,2%), orthokeratinisert finner vi hos 12,2 %, og 
kombinasjonen er svært uvanlig med 1,6%. (5) Det er viktig å skille mellom typene da den 
orthokeratiniserte ikke viser samme invasive tendens som de andre og har lav 
recidivtendens. OOC har vist seg å ha omtrent samme recidivtendens som andre 
odontogene cyster(5). Dette er også en av hovedgrunnene til at det ble sett på som 
nødvendig å skille mellom den parakeratiniserte og orthokeratiniserte typen av keratocyster. 
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Karakteristisk for KOT 
 

Som nevnt tidligere er det mest karakteristiske ved KOT det parakeratiniserte plateepitelet. 
Parakeratinisert plateepitel har, i motsetning til orthokeratinisert , cellekjerner som forblir i 
keratinlaget. Overflaten er også bølget og uregelmessig, mens den er mer avflatet i en 
orthokeratinisert cyste. Plateepitelet består av 2-10 cellelag (2, 13, 14),. I suprabasallaget er 
det ofte funnet mitotiske figurer i tillegg til i basallaget.  Dessuten kan man ofte se at 
basallaget vokser inn i bindevet med dannelse av dattercyster, som også kalles satelittcyster. 
Basalcellene er for øvrig reverst polariserte, søyleformede i basalcellelaget, og har dermed 
kjernen vekk fra basalmembranen. Epitelet løsner gjerne fra det underliggende bindevevet. 
Bindevevet er vanligvis er tydelig grovfibret. Man finner ikke tegn på inflammasjon. Cysten 
kan imidlertidig bli infisert. Da finner man typiske betennelsesceller som lymfocytter og 
plasmaceller. Betennelsen kan også bli akutt med granulocytter. Da mister typisk cysten sine 
karakteristiske trekk og det blir vanskeligere å diagnostisere KOT. 

 

 

Prevalens 

 
OKT ble tidligere klassifisert som en cyste og kalt Odontogen keratocyste (OKC) og var regnet 
som den tredje vanligste cysten etter radikulær cyste og follikulær cysten. Prevalensen var 
11- 19% (2,14) av cystene. Da inneholdt diagnosen de tre variantene:  KOT, OOC og 
blandingen av disse, som hadde prevalens på hhv:  86,2%,  12,2% og  1,6% (10). 
 
 En nyere studie fra Mexico (2010)(14) har gått gjennom alle histopathologiske prøver fra 
1981 til 2008 for å se hvordan reklassifiseringen av OKT som en odontogen tumor (OT) har 
forandret på prevalensen til OT og KOT. Signifikansnivå ble satt til 5%.  Da regnet de KOT som 
en cyste til og med 2004 og fra 2005 til 2008 som en tumor. Det de fant var at prevalensen til 
odontogene tumorer økte med 92%, fra 2,6% til 5% (3% ekskludert KOT). KOT var også blitt 
den vanligste benigne odontogene tumor, med en prevalens på 38,9% av OT. Den 
prosentvise andel av KOT var veldig lik i begge perioder: 8,7% (1981-2004) og 7,7% (2005-
2008).  Lignende tall er rapportert fra studier i Kina og Libya. Og fra tidligere studier er det 
stor likhet i prevalens mellom mexicanske og den amerikanske befolkning. 
 
 Vi kan altså nå vente at prevalensen til OT over hele verden vil øke drastisk, men må huske 
at dette kun er fordi vi har reklassifisert KOT som en OT, og ikke en reell økning av OT. 
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Behandling(2, 14, 15, 16) 

 

Marsupializasjon 
En kirurgisk åpning av en cyste eller et lukket rom, der man ved incisjon tømmer innholdet i 
cysten/rommet, og deretter suturerer kantene fast til tilgrensende vev, slik at det blir en 
lomme (Figur 5). Man legger inn et dren til rommet er helt tilhelet med normalvev. Dette 
krever at pasienten i flere måneder irregerer cystehulrommet selv hjemme. Marsupializasjon 
er vanligst å gjøre for å få cysten mindre, før en curettage eller cystectomi. 
 

Figur 5 En cyste er kirurgisk omdannet til en lomme. 
 
 

Enukleasjon (cystectomi) 
Fjerning av tumor/ cyste som helhet. 
 

Reseksjon 
Fjerne en del av et organ eller vev. Når det gjelder KOT, fjerner man da den delen tumoren 
sitter i f.eks ramus av venstre mandibel. 
 

Curettage 
Man bruker en curette eller annet for å skrape veggene av cysterommet for gjenværende 
vev fra tumoren/cysten. 
 

Dekompresjon 
Kirurgisk metode å fjerne trykk skapt av vann eller gass, på en kroppsdel. 
 

Carnoys solution 
Løsningen er sclerotiserende. Den er mild og etser ikke oral mucosa, hvis brukt riktig. I tillegg 
har den mild hemostatisk virkning. Løsningen brukes gjerne ved enucleation. Behandlingen 
kan kalles kjemisk curettage. 
 

Cryotherapy 
Teknikk der man benytter ekstrem kulde til å fryse og destruere abnormalt vev. 
 

Ostectomi 
Fjerning av benvev i umiddelbar nærhet til den fjernede cysten. 
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Vanlige behandlingsprinsipper 
 
De ulike teknikkene blir ofte kategorisert som konservative eller radikale. 
Konservative kan også kalles cysteorienterte og består av enucleation, med eller uten 
curettage, eller marsupialization. Disse metodene bevarer anatomiske strukturer og er milde 
behandlinger. Ofte anbefalt for yngre med KOT. 
 
Radikale metoder er ment for å møte den neoplastiske naturen til KOT og inkluderer perifer 
ostectomi, kjemisk curettage med Carnoy’s solution i tillegg til reseksjon. Disse metodene er 
oftest brukt på recidiv og store lesjoner. 
 
Noen forfekter viktigheten av å ta hensyn til størrelse og lokalisasjon av tumoren som en 
viktig del av behandlingsplanleggingen. Der er prinsippet at jo nærmer skallebasis  og jo 
større destruksjon, dess mer aggresive tiltak. 
 
Det er også anbefalt å fjerne mucosa som dekker cysten, da man har sett microcyster og 
epiteløyer her histologisk, og man er redd disse har potensiale til å forårsake recidiv. 
Noen vil igjen, særlig ved recidiv fjerne tilknyttede tenner, særlig uerupterte 3.molarer, da 
det er foreslått at disse kan være en del av pathogenesen til cysten. 
 
 
En gjennomgang av litteratur (18 studier av 875 ) (2) viste at det var relativt lav 
recidivprosent ved radikal behandling (Tabell 1).  
 
 
Tabell 1 

 
 
 

 Enucleation pluss Carnoys solution (9%) ga signifikant lavere recidivprosent enn 
enucleation (30%) alene. 

 Enucleation plus cryoterapi (38%) ga ingen signifikant lavere recidivprosent. 

 Marsupialization (33%) som eneste behandling ga signifikant høyere recidivprosent 
enn ved senere enucleation (13%). 

Behandlingsmetode Antall KOT Recidiv Recidivprosent 

Enucleasjon 465 141 30 

Enucleasjon  + Carnoys 122 11 9 

Enucleasjon  + ostectomi 11 2 18 

Enucleasjon  +Carnoys 
+ostectomi 

83 7 8 

Enucleasjon +cryoterapi 29 11 38 

Marsupializasjon 18 6 33 

Marsupializasjon +cystectomi 108 14 13 

Reseksjon 39 0 0 
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 Resection hadde en recidivprosent på 0, men ga likevel ikke signifikant lavere 
recidivprosent enn enucleation pluss Carnoys solution(9%), eller marsupialization 
pluss cystectomi(13%). 
 

Det har vist seg av studier gjort, at det var større sjanse for helbredelse ved mer aggressiv 
behandling. Reseksjon ga 0% (2, 15) recidiv men innebærer en ekstrem prosedyre. 
Derfor anbefaltes heller det nest mest effektive: enucleasjon pluss Carnoys væske pluss 
perifer ostectomi (8% recidiv av 83 KOT(2)), enucleasjon pluss Carnoys væske (9% recidiv av 
122 KOT(2)), eller marsupializasjon etterfulgt av enucleasjon (pasientens vilje/evne til 
egenbehandling tatt i betraktning(13% recidiv av 108 KOT(2). 
 
Den beste og mest effektive behandlingen av KOT, når man også tar hensyn til grad av 
innvasiv behandling (reseksjon) og avhengighet av pasientens/klinikkens oppfølging 
(marsupializasjon), blir enucleation fulgt av behandling med Carnoys solution 
  
Etter samtaler med flere norske kjeve- og oralkirurger, både i privat praksis og ved 
Universitetet i Oslo, er det mitt klare inntrykk at Carnoys solution er et middel som ikke 
brukes. Noen har ikke hørt om det, mens andre har hørt om det, men ikke har en klar 
mening om hva det er, og at det er en behandling som gir opptil 80% flere helbredelser  av 
KOT. Derfor skriver jeg litt mer om innhold og bruk. 
 
 

Carnoys solution (17) 
 
Voorsmit (1990) var den første til å foreslå å bruke vevsfikserende middel, som behandling 
av keratoscyster. På kirurgiske klinikker verden over ser man at bruk av Carnoys solution 
senker recidivfrekvensen. Ved riktig bruk er det ikke rapportert noen bivirkninger, selv 
eksponerte nerver (N. alveolaris inferior) er ikke blitt skadet 
 
Carnoys solution består av 
600 ml absolutt alkohol (minimum 99%) 
300 ml kloroform 
100 ml 98% eddiksyre 
 
Metode 
Ved åpning av cysten, deponeres straks væsken inn i lumen, der den får virke i fem minutter. 
Tenner og mucose må beskyttes fra væsken. Etter å ha renset området med fysiologisk 
saltvann, gjør man det hele en gang til. Først nå fjernes cystevevet fullstendig. Deretter 
repeteres deponeringen av Carnoys solution. 
 
En studie (18) har funnet at ved eksponering av Carnoys i mer enn 5 minutter, kan det det 
oppstå reversibel skade på blodkar. Det er derfor tilrådelig å følge bruksanvisningen 
nøyaktig. 
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Jeg har snakket med Jon E. Dahl på NIOM, og de har ingen anbefalinger verken for eller i mot 
bruk av ingrediensene i, eller Carnoys solution. Klinikeren kan sende oppskriften til apoteket 
og få den ferdig blandet i en flaske. 
 

 
Recidiv 

 
 
I 1976 ble det foreslått av Brannon(2) at det var tre mekanismer for recidiv:  

 ufullstendig fjerning av cystens epitel,  

 vekst av nye KOT fra satelittcyster og  

 fremvekst av KOT fra tilgrensende vev som feiltolkes som recidiv. 
 

I nyere tid er det forsket  på flere faktorer  
 alder,  

 kjønn, 

 lokalisasjon av tumor(mandibel/ maxilla/ anterior/ posterior),  

 størrelse,  

 tumor varianter(uniloculær eller multilokulær),  

 tilstedeværelse av dattercyster,  

 innvekst av cysteepitel, 

 grad av betennelse (telle inflammatoriske celler),  

 histologiske funn av høyt eller lavt uttrykk av Ki-67 (en proliferasjon(vekst)markør) i 
basallaget og suprabasallaget i cysten,  

 høyt eller lavt uttrykk av p53 (et tumorsupressorprotein) i epitelet. 
 
I den eneste kryssjekkede studien(19) gjort på dette, viste det seg at høyt uttrykk av Ki-67 
var den eneste av disse faktorer som kan brukes som en prognostisk faktor for recidiv. Men 
dette er en liten undersøkelse og det kan være at man kan ha nytte av å undersøke nærmere 
også andre faktorer som fikk nokså god sammenheng med recidiv. Disse parameterne var 
høyt uttrykk for Ki-67 i suprabasallaget,  epitelial vekst inn i omliggende vev og dattercyster.  
 
Det er også verdt å ta med seg det at alder, kjønn, tumorvariant, størrelse, inflammasjon og 
immunopositivitet for p53 ikke har noen prognostisk verdi. 
 
Det er likevel viktig å bemerke at den beste prognostiske faktoren for recidiv, er 
behandlingsmetode. Men for den konservative kliniker kan prognostiske markører, som f.eks 
Ki-67, brukes til valg av behandlingens grad av radikalitet, evt grad av oppfølging. 
 
Recidiv kommer ofte de første årene etter første KOT, men 25% av recidivene skjer etter 9 
år(5). Dessuten var det i de studiene jeg har lest,  blitt recidiv opp til 23 år (19) senere. 
Oppfølging bør skje livet ut. 
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Neoplasmen KOT 

 

 
Allerede i 1967 foreslo Toller at OKC var mer nyttig å kategorisere som en benign neoplasme 
pga dens kliniske oppførsel. Og i 1984 mente Ahlfors og andre at OKC burde betraktes som 
en ekte benign cystisk epitelial neoplasme, slik at det ville blitt satt spørsmålstegn ved 
behandlingen av cysten. Siden har mange utgivelser influert WHO i samme retning, og OKC 
ble reklassifisert som OKT. Det er flere begrunnelser for dette: 
 

Oppførsel 
 OKT er lokalt destruktiv og har høy recidivfrekvens.. Vekstpotensialet til KOT ligger ikke i det 
osmotiske trykket slik det gjør for andre cyster, men i epitelet. 
 

Histopatologisk 
Basallaget av KOT kan vokse inn i bindevevet. Det er også ofte funnet mitotisk figurer i det 
suprabasale laget, i tillegg til i det basale laget.  
 
 

Genetisk 
 
SHH (sonic hedgehog)-signalveien 
Denne signalveien spiller en viktig rolle i tannutviklingen. Ved forstyrrelser i denne 
signalveien hos voksne, er det derimot forbundet med tumordannelse (4) 
 
PTCH(”patched”) er et tumorsupressorgen, som det er funnet muterte varianter av i både 
KOT og NBCCS (2, 3, 6, 13, 20) I cellemembranen  former det et receptorkomplex med  
onkogenet SMO(”smoothened”)(Figur 6). Når PTCH binder seg til SMO, inhiberer det 
vekstfaktor-transduksjon. Når SHH derimot  binder seg til PTCH, oppheves inhiberingen . Hvis 
PTCHs funksjon mistes, vil proliferasjons-stimulerende effekten av SMO bli dominere. Man 
har sett at tumorsupressorgenet PTCH har mistet sin normale funksjon både i KOT og NBCCS, 
og derav følgende proliferasjonstimulerende effekt (av SHH) blir dominerende.  
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Figur 6 SHH- signalveien  

 
 

Two-hit theory/ Haploinsufficiency (2, 13) 
Dette er en forklaringsmodell for hvordan et tumorsupressorgen blir inaktivert. 
 

 -Muligens dominant arvelig ”first hit” mutasjon av en allele. 

 -LOH (loss of heterozygenity). Man senere mister funksjon av den andre allelen. 
 

Dette fører i KOT også til dysregulering av oncoproteinet cyclin D1 og 
tumorsupressorproteinet p53 (2). 

 

PTCH 
 Ki-67 er sett i signifikant høyere doser i epitelet av KOT med PTCH1-mutasjoner, enn i 

KOT uten PTCH1-mutasjon(21). PTCH1 mutasjoner er igjen assosiert med en sub-
gruppe av KOT som har høyere recidivtendens. 
 

 Når PTCH-genet er mutert får vi en abnormal funksjon av SHH-signalveien, og man 
har sett økt celleproliferasjon, inhibering av celledød, og utvikling  av KOT (22). 

 

 Når SHH binder til PTCH-SMO-komplekset, fører det til aktivering av gener av GLI-
familiens transkripsjonsfaktorer(13),. Studier viser at Gli1, som er et signalmolekyl i 
SHH/PTCH-signalveien er overuttrykt i KOT 
 

 Two-hit-teorien: KOT kan oppstå ved bare tap av en PTCH-allele, ved at det uttrykkes 
mindre, og dermed SMO aktiveres mer (13). Det at man har sett normale PTCH-
proteiner i KOT kan muligens støtte denne teorien. 
 

 Det finnes flere isoformer av PTCH1, med forskjellig uttykksprofiler, funksjon og 
transkripsjonsregulering. De vanligste formene er PTCHb, PTCHd og PTCHe. Alle disse 
kan inhibere SHH-aktivitet, men bare PTCHb kan fullstendig inhibere SMO-aktivitet, 
og denne isoformen er eksklusivt oppregulert i NBCC. (13,22) 
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Behandling i framtiden? 

 

De siste årene er det forsket på mulige nye behandlingsmetoder av KOT. Disse er basert på å 
undertrykke SHH-signalveien. Det er ment at en intracystisk injeksjon av en av disse stoffene 
vil ha det beste potensialet som en fremtidig behandlingsmulighet. 
 

 Cyclopamine, en plantebasert storoidisk alkaloid, inhiberer den cellulære responsen 
på SHH, når den er årsaket av oncogen mutasjon (2, 18). (Figur 7).  
 

 SMO-antagonist (CUR611414). Inaktiverer SHH-signalveien over lang tid etter kun en 
injeksjon, og kan også indusere celledød. Dette uten å hindre proliferasjon i benvev 
og mucosa som prolifererer uavhengig av SHH-signalveien (4). (Figur 7) 
 

  en wild-type (via retrovirus vektorer) av PTCH er også foreslått for å gjenopprette 
PTCH- funksjon (2,4). (Figur 7) 
 

 

 

Figur 7  Angrepspunkter for gjenopprettelse av en normalt fungerende SHH-signalvei 
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Histologiske casus med utdrag av karakteriske trekk 
 

 

Casus 1  
 

 Mann, 45 år med NBCCS 

 Har tre ganger tidligere blitt diagnostisert med KOT 

 Denne cysten var fra regio 33-34 og lå mot det buccale. 

 Innholdet var hvitlig, kornete og luktfritt. 

 Tentativ diagnose: Gorlins syndrom (NBCCS), cystis mandibularis sinister 
 

 
 
 
 
 

        
Figur 8  Casus 1, 10x objekiv         Figur 9  Casus 1, 20x objektiv   
 
 
Et vanlig kjennetegn er at basalmembranen løsner fra bindevevet og inn i lumen. (figur 8) 
 
Epitelet er parakeratinisert, da vi ser cellekjernerester i det keratiniserte laget. (figur 9) 
Orthokeratiniserte cyster har ikke cellekjernerester i det keratiniserte laget. 
 
Det er også tett i tett med celler i basalcellelaget med store cellekjerner, som er reverst 
polariserte.(Figur 9) 
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Figur 10  Casus 1, 40x objektiv 
 
 
Det underliggende bindevevet er grovfibret. (Figur 10) 
 

Diagnose: KOT 
 
 

Kommentar: 
KOT  forekommer ofte hos Gorlins syndrom (NBCCS), og er et av diagnosekriteriene for dette 
syndromet. 
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Casus 2  
 

 Kvinne, 66 år 

 Recidiv av KOT. 

 Recidiv etter 15 mnd. 

 
 
 

    
Figur 11  Casus 2,  10x objektiv     Figur 12  Casus 2, 40x objektiv 

 

Cysten har dannet små dattercyster og er blitt multicystisk. (figur 11) 

Overflaten er bølgete og det er cellekjernerester i epitelet samt sterkt fargede 
basalcellekjerner. (Figur 12) 
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Casus 3 
 

 Mann, 65 år 

 Cyste lokalisert interdentalt 43-44 (Figur 13, 14) 

 Tynnvegget kapsel med gullig seigt innhold 

 Perforert korticalis og sees som en tydelig kul på buccal slimhinne 

 Kulen oppstod for to måneder siden 

 Tentativ diagnose: gingivalcyste 
 

 
 
 
 

          
Figur 13 Casus 3, klinisk foto              Figur 14  Casus 3, røntgen 

 
KOT har perforert corticalt ben og sees tydelig buccalt (Figur 13). Dette finner man ganske 
sjelden.  Det er heller ikke så vanlig å se KOT anteriort i mandibula. 

 
Cysten ser røntgenologisk mest ut som en lateral periodontal cyste (Figur 14).  
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Figur 15 Casus 3, 40x objetiv 

 
Histologisk er alle kjennetegnene for KOT tilstede. Her ser vi keratin i lumen, epitel med 
tydelig basalcellelag og parakeratinisering i overflaten, samt korrugering av denne. Epitelet 
løsner også typisk fra underlaget. Det er også tydelig grovfibret bindevev subepitelialt. Det er 
ingen tegn til inflammasjon. (Figur 15) 
 
 

Diagnose: KOT 
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Spørsmål til kvinnelig oralkirurg 
 
 
 

1. Hvordan får du vanligvis først mistanke til KOT? 
 
 Lokalisasjon og form. Utelukke andre diagnoser. Den er ikke knyttet til tann 

 

2. Hva gjør du ved mistanke om KOT? 

Jeg tar røntgen. Ved en viss størrelse sender jeg til CT for å se korrekt lokalisasjon og om det 
er noen perforasjoner. Ved operasjon er fokus på å få ut hele cysten. Ser gjerne at det er en 
KOT ved operasjon pga den hvitlige tykke massen. Av og til kan det imidlertid også være en 
follikelcyste med cholesterollegemer. 

3.  Hva forteller du pasienten?  
 
At dette er en cyste som ligner mer på en tumor, og at den har stor recidivtendens.  Dette 
bør kontrolleres hvert halvår inntil bentilveksten er fullført og deretter årlig livet ut. Før sa 
man ti år, men denne praksis er nå endret etter at man har sett recidiv senere enn dette. 

 

4.  Hva er typisk reaksjon ved slik informasjon? 
 
Noen blir redde og tror at de har fått kreft og trenger og bli beroliget. 
 
 
5. Hvilke vurderinger gjør du ved valg av behandlingsalternativer ved konstatert 

diagnose? 

Vi bruker alltid samme metode. Vi fjerner cysten. Bruker også curette for å få med evt 
sattelittcyster og for å være sikre på at vi har fått med alt. 

6. Hvilke erfaringer har du ved de forskjellige behandlinger som er gjort i forbindelse 
med KOT?  

Det er mye recidiv. Har hatt pasienter som jeg har operert opp til 3-4 ganger og kjenner de 
som har operert sammepasient 5-6 ganger. 

7. Sender du alltid cysten til biopsi?  
 
Ja, alltid 
 
8.  Hvordan behandler du residiv?  Forandrer du behandlingsmetode? 
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Ja. Mer aggresiv behandling. Tar ben og evt nabotenner som kan ha en relasjon til recidivet. 
Bruker gjerne bor til å fjerne mer ben og curetterer hardere. Det kan ofte være en tøffere 
operasjon, da det kan være mye granulasjonsvev i området og cysten er mer adherert til 
omliggende vev. 

9.   Har du hørt om Carnoys solution? 

Ja, det er en eller annen rar blanding som skulle ha effekt, men har ikke hørt om at det er 
noen som bruker det. Hørte om det for mange år siden, men har ikke hørt noe om at det 
skulle ha en effekt. Skal til USA på seminar til høsten og regner med å få høre litt mer om det 
da. 

Overrasket da jeg forteller at det brukes flere steder i verden og at jeg kan fortelle at 
recidivtendensen senkes ned til 8% i en stor oversiktsstudie 

 

 

Spørsmål til mannlig oralkirurg 

 

1. Hvordan får du vanligvis først mistanke til KOT?  
  
Når det er en cyste som ikke har en annen forklaring, som at den f.eks er i forbindelse med 
en ikke-vital tann eller i forbindelse med en follikel. Det er ganske sjelden med store cyster 
slik at hvis den er stor og multilokulær, er jeg ganske sikker. 
 
2. Hva gjør du ved mistanke om KOT? 

Et av to. Opererer selv eller sender til et sykehus for operasjon.  

3.  Hva forteller du pasienten? 
 
Dette er en cyste som må fjernes. Den er ikke farlig i seg selv men er lokalt aggressiv og har 
stor tendens til å recidivere.  Området må kontrolleres av din tannlege for alltid. 
 
4.  Hva er typisk reaksjon ved slik informasjon? 
 
Helt greit! 
 
5. Hvilke vurderinger gjør du ved valg av behandlingsalternativer ved konstatert 

diagnose? 
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Jeg gjør alltid en cystectomi, dvs å fjerne alt cystevevet. Har god erfaring med det og har 
inntrykk av at recidivtendensen i mine hender er mye lavere enn det jeg har lest om i 
litteraturen. Hvis det er veldig stor cyste, og fare for spontanfraktur henviser jeg heller til et 
sykehus. 

 
6. Hvilke erfaringer har du ved de forskjellige behandlinger som er gjort i forbindelse 

med KOT? 

Det er lite recidiv. 

7. Sender du alltid cysten til biopsi? 
 
 Alltid! 
 
8. Hvilke oppfølgingsrutiner er vanlig, og hva er erfaringen din ved oppfølging?  

KOT bør oppfølges årlig livet ut. Dette bør gjøres av deres vanlige tannlege. 

9.  Hvordan behandler du residiv?  Forandrer du behandlingsmetode? 

Jeg gjør mer radikal kirurgi. I hovedsak en cystectomi, men f.eks kan jeg fjerne en tann i 
forbindelse med cysten. Men jeg gjør aldri reseksjon osv. 
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Sluttbemerkninger 

 
 

I Norge er den vanligste metoden for behandling av cyster å fjerne den (cystectomi/ 
enucleasjon), og det er vanligvis lik prosedyre for alle cyster. Imidlertidig har vi sett at KOT er 
en cyste som har mye hyppigere recidiv enn andre cyster. Det er også mange studier som 
har vist at med en mer radikal metode for fjerning av KOT, sank recidivprosenten betydelig 
(fra 30-42% til mellom 0-9%(2, 4, 15))  
 
Problemet er at man ikke kan si sikkert hvilken type cyste pasienten har ut fra røntgen eller 
ved operasjon, slik at det i praksis ikke er like lett å behandle kun KOT med en mer aggressiv 
metode. Diagnosen blir ikke fastslått før man har sendt inn en biopsi til en histologisk 
undersøkelse. Da er jo cysten for lengst fjernet og cystehulrommet suturert igjen. 
Spørsmålet er jo da om det er mulig å bruke disse metodene på alle cyster (i hvert fall de 
som man ikke kan utelukke er KOT) som en forebyggelse av recidiv. Metoden som senker 
recidivprosenten mest, utenom reseksjon, er cystectomi/ enucleasjon supplert med bruk av 
Carnoys solution, evt marsupialisering etterfulgt av cystectomi, men det krever igjen at 
pasienten over tid må drenere cystehulrommet og blir dermed igjen mer komplisert. 
 
Carnoys solution er ikke dyrt (100 ml for 13,15 USD),  og skader ikke omliggende vev hvis 
brukt riktig. Det er relativt lett å bruke, og vil ta 15 minutter lenger tid å operere. Men det vil 
til gjengjeld helbrede flere pasienter. 
 
Uansett er det viktigst at den nye definisjonen av OKT inspirerer klinikere til mer radikal 
behandling, slik at vi ser færre recidiv fremtiden. 
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