
Torbiel samotną kości (solitary bone cyst, SBC) 
zaliczamy do niezłośliwych zmian kostnych, 
które są charakterystyczne dla kości długich 

– ok. 65% dotyczy nasady bliższej kości ramiennej, 
a 25% – kości udowej. W rejonie anatomicznym twa-
rzoczaszki stanowi tylko ok. 1% zmian o charakte-
rze torbieli (1). Najczęściej lokalizuje się w bocznym 
odcinku trzonu żuchwy – w okolicy zębów trzono-
wych i przedtrzonowych (75%), dużo rzadziej w od-
cinku przednim, a incydentalnie – w obrębie gałęzi 
żuchwy (2). W porównaniu z innymi zmianami o cha-
rakterze torbieli częściej występuje u osób młodych. 
W piśmiennictwie torbiel samotna kości funkcjonu-
je pod różnymi nazwami: torbiel pourazowa, torbiel 
krwotoczna i torbiel prosta (3). Etiologia powstawa-
nia opisywanej torbieli jest niejasna. Uznawana przez 
lata teoria czynnika urazowego zakłada, że niepra-
widłowa organizacja pourazowego krwiaka prowa-
dzi do jego upłynnienia. W świetle ostatnich badań 
została ona podważona w związku z tym, że u wielu 
pacjentów nie można potwierdzić występującego 
w przeszłości czynnika urazowego (4). Alternatywne 
teorie zakładają: infekcje szpiku kostnego, zamknięcie 
przepływu naczyniowego w zmianach o charakterze 
malformacji naczyniowych i  limfatycznych, zmiany 
redukcyjne aktywności osteogenetycznej, zaburze-
nia metabolizmu wapnia w przebiegu chorób syste-
mowych, degenerację torbielowatą guzów kości (5). 
Obecnie za najbardziej prawdopodobną uważa się 
teorię antyseptycznej martwicy kości, która powstaje 
w wyniku wzrostu ciśnienia w jamie szpikowej kości 
na skutek nieprawidłowej funkcji naczyń krwionoś-
nych występujących w warstwie śródkościa. Torbiel 
samotna kości określana jest mianem pseudotorbieli, 
gdyż jej jama nie jest wysłana nabłonkiem. Zawiera ja-
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łowy płyn podobny do osocza z dużą zawartością en-
zymów świadczących o wzmożonym metabolizmie 
kostnym z komórkami charakterystycznymi dla zapa-
lenia przewlekłego, rzadziej niewielką ilość treści krwi-
stej lub jest pustą jamą w kości (6). Przebieg kliniczny 
SBC jest najczęściej bezobjawowy, zęby sąsiadujące 
ze zmianą pozostają żywe, a torbiel ta wykrywana jest 
z reguły przypadkowo na zdjęciach radiologicznych. 
Przyjmuje ona wtedy postać jednokomorowego, do-
brze ograniczonego przejaśnienia z cienką otoczką 
osteosklerotyczną lub stopniowo przechodzącego 
w niezmienioną kość. Niekiedy może dawać obraz 
ubytku policyklicznego, nie wytwarza jednak prze-
gród wewnętrznych. Charakterystyczne jest wpukla-
nie się torbieli samotnej pomiędzy korzenie sąsiadu-
jących ze zmianą zębów, jednak nie powoduje ona 
ich przemieszczenia i resorpcji (7). 

W radiologicznej diagnostyce różnicowej należy 
wziąć pod uwagę: torbiel korzeniową (RC), rogowa-
ciejąco-torbielowaty guz zębopochodny (KCOT), ol-
brzymiokomórkową zmianę wewnątrzkostną (CGCL), 
szkliwiaka jednokomorowego (UA) i śluzaka (OM) (8).

Opis przypadku 
Pacjentka, lat 19, została skierowana do Poradni Chi-
rurgii Stomatologicznej SCK UM w Lublinie w celu 
konsultacji dotyczącej zmiany o charakterze ogni-
ska osteolitycznego w okolicy wierzchołków korze-
ni zębów 33-43. Zmiana została wykryta przypad-
kowo w badaniu radiologicznym (fot. 1). Pacjentka 
nie podawała w wywiadzie żadnych schorzeń czy 
uczuleń. Nie przyjmowała na stałe leków. Wykryta 
zmiana nie dawała w przeszłości żadnych objawów. 
W wywiadzie pacjentka podawała uraz okolicy od-
cinka przedniego żuchwy w wieku 8 lat. W badaniu 
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klinicznym błona śluzowa była niezmieniona, palpa-
cyjnie niebolesna. Na zdjęciu pantomograficznym 
widoczne było ognisko osteolizy w okolicy wierzchoł-
ków korzeni zębów 33-43. Zęby w odcinku 33-43 były 
niebolesne na opukiwanie, wykazywały prawidłową 
reakcję na chlorek etylu i elektropobudliwość miaz-
gi. Na podstawie badania klinicznego i radiologicz-
nego postawiono wstępne rozpoznanie – torbiel 
samotna kości (solitary bone cyst, SBC). Rozszerzono 
diagnostykę radiologiczną o badanie CBCT odcinka 
przedniego żuchwy (fot. 2). Na podstawie badania 
określono wielkość zmiany: długość – 21,5 mm, wy-
sokość – 12,52 mm, i szerokość – 9,5 mm. Ze względu 
na podejrzenie SBC podjęto decyzję o zwiadowczym 
otwarciu światła torbieli. W znieczuleniu miejscowym 
nacięto i odwarstwiono płat śluzówkowo-okostnowy 
od zęba 33 do 43. Ze względu na grubą blaszkę zbitą 
kości przedniego odcinka żuchwy – ok. 1,5-2 mm – 
wykonano otwór zwiadowczy za pomocą wiertła tre-
panacyjnego i w wyniku aspiracji z wnętrza zmiany 
uzyskano treść krwistą (fot. 3). Za pomocą łyżki kost-
nej wyłyżeczkowano jamę torbieli i nie stwierdzono 
obecności torebki torbieli, co potwierdzało wstępne 
rozpoznanie kliniczne i radiologiczne. Pobrano wy-
skrobiny ze zmiany do badania histopatologicznego. 
Jamę torbieli przepłukano roztworem soli fizjologicz-
nej i roztworem metronidazolu 0,5%. Ranę zaopatrzo-
no chirurgicznie. Badanie histopatologiczne wykaza-
ło: fragmenta multiplicia valde parva ossis partim cum 
signis necrosis, sanguis (liczne niewielkie fragmenty 
martwiczej kości, krew).

Dyskusja 
Torbiel samotna ze względu na niską dynamikę wzro-
stu i przewlekły charakter jej rozwoju wykrywana jest 
przypadkowo podczas wykonywania zdjęć radiolo-
gicznych przeglądowych – najczęściej pantomogra-
ficznych. Bardzo rzadko doprowadza do  rozdęcia 
wyrostka kości, a przy zachowanej blaszce zbitej ro-
kowanie jest dobre. W obrazie radiologicznym ma naj-
częściej wygląd jednokomorowego ubytku kostnego 
o wyraźnych granicach, jeśli pozostaje w kontakcie 
z zębami, nie powoduje ich przemieszczeń ani re-
sorpcji, a w obrazie radiologicznym wierzchołki ko-
rzeni wyglądają jakby były „zawieszone w zmianie”. 
Miazga zębów objętych torbielą pozostaje żywa. Ob-
szarem najczęściej objętym przez zmianę jest trzon 
żuchwy, w obrębie szczęki torbiel ta występuje nie-
zwykle rzadko. Jedną z możliwości rzadszego wystę-
powania tej zmiany w obrębie szczęki jest nakładanie 
się obrazu radiologicznego torbieli na obraz zatoki 
szczękowej, ponieważ obie te struktury mają podob-

ną przezierność dla promieni rtg. Innym możliwym 
wyjaśnieniem mogą być różnice w jakości i ilości szpi-
ku kostnego i unaczynienia w szczęce w porówna-
niu do żuchwy (9). Leczeniem z wyboru jest leczenie 
chirurgiczne, a postępowanie polega na odbarcze-
niu zmiany poprzez zniesienie blaszki zbitej i zrewi-
dowaniu jamy torbieli. Śródzabiegowo stwierdza się 
pustą jamę torbieli lub jamę wypełnioną treścią krwi-
stą, surowiczą lub śluzową (10, 11). Kolejnym etapem 
postępowania powinno być wyłyżeczkowanie jamy 
torbieli w celu sprawdzenia ewentualnej obecności 
wyściółki nabłonkowej typowej dla torbieli zapalnych. 
Łyżeczkowanie prowadzi do skrwawienia kości i po-
wstania skrzepu, a to z kolei zapoczątkowuje procesy 
przebudowy i remodelingu kości. Niektórzy autorzy 
zalecają wykonanie zabiegu w osłonie antybiotyko-
wej w celu uniknięcia powikłań w postaci zakażenia 
wewnątrzkostnego krwiaka. Po  wyłyżeczkowaniu 

Fot. 1. Zdjęcie pantomograficzne pacjentki w chwili zgłoszenia się do poradni

Fot. 2. Przekrój strzałkowy z badania CBCT ukazujący zmianę
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zmiany możliwe jest jej zaopatrzenie hydroksyapa-
tytem, własną kością pacjenta lub jego odwirowaną 
krwią (12). Rokowanie po leczeniu jest dobre. Jak po-
dają inni autorzy, stopień nawrotów waha się w gra-
nicach 2-29%, najczęściej występują one w okresie 
36 miesięcy od zabiegu (13). Pełna odbudowa kostna 
następuje w przeciągu 8,5-21,5 miesięcy. Stąd kon-
trola radiologiczna powinna być prowadzona przez 
cały ten okres, jak również 3 lata po pełnym wygoje-
niu ze względu na możliwość nawrotów. 
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