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ÖSSZEFOGLALÁS
A kézen ritkán találkozunk epithel cisztákkal. Típusos esetben a beteg az érintett terület prog-

resszív fájdalmára, illetve nyomásérzékenységre panaszkodik. Röntgenfelvételeken unilokuláris jól 
definiált osteolytikus elváltozásként jelentkeznek, amelyeknek a kortikálisa elvékonyodott, illetve 
esetenként áttörhet. A helyes diagnózis felállítása esetén a sebészi ellátás – excochleatio – álta-
lában sikeres. Ezen elváltozások differenciáldiagnózisa azonban fejtörést okozhat, mivel számos 
betegséget utánozhat. A helyes diagnózis felállításában radiológiai módszerek (röntgen, MRI, ult-
rahang) laborvizsgálatok, aspirációs citológia, szövettan, illetve intraoperatív tenyésztési minták 
segíthetnek. Jelen dolgozatban áttekintjük a kéz intraossealis epithel cisztáinak irodalmát, illetve 
beszámolunk egy 63 éves férfi beteg hüvelykujján levő elváltozásról. A beteg a jobb hüvelykujj 
végpercének progrediáló fájdalma, illetve nyomásérzékenysége miatt jelentkezett ambulanci-
ánkon. A klinikai tünetek, illetve röntgenfelvételek alapján a beteget krónikus osteomyletis diag-
nózisával kezeltük. Műtéti feltárás során azonban az elváltozás nem tűnt típusos osteomyelitisnek, 
így a tenyésztési minták mellé szövettani mintavétel is történt. A beteg gyógyulása eseménymen-
tesen zajlott. A szövettani lelet a mintában malignus elváltozást nem mutató laphám sejteket, il-
letve krónikus gyulladás diszkrét jeleit igazolta. A szövettani diagnózis nem malignus laphám-
sejt proliferatio volt. A fentiek alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a megfelelő klinikai 
tünetegyüttes fennállása esetén kellő gyanakvással illetve a megfelelő diagnosztikus eszközök 
használatával a kéz intraossealis epithel cisztáit sikeresen kezelhetjük amennyiben sikerül megfe-
lelő diagnózist felállítani.
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J. Hetthéssy: Intraosseal epithelial cysts of the hand –case report and overview of the literature
Intraosseal epithelial cysts in the hand are rare. In a typical clinical scenario the patient 

presents with progressive pain and tenderness of the affected area. Radiologically they present 
as a unilocular well-defined osteolytic lesion with thinned or severed cortex on radiographs. 
When diagnosed correctly, treatment –surgical excochleation – is usually straightforward and 
successful. However, differential diagnosis of these lesions may be difficult, as they can mimic a 
number of conditions. Radiological imaging (radiographs, MRI, ultrasound), laboratory findings, 
fine needle aspiration cytology, histology samples, intra-operative swabs may be useful in 
establishing a correct diagnosis. In this paper we would like to give an overview of the literature 
on intraosseal epithelial cysts of the hand and report the case of a 63 year old male patient with 
an epithelial cyst in the thumb. The patient presented with progressive pain and tenderness of 
the distal phalanx of the right thumb. Based on clinical symptoms and radiological findings initial 
diagnosis was chronic osteomyelitis. During surgical exploration, the lesion was not typical of 
osteomyelitis, so both swabs and histology samples were taken. The patient made an uneventful 
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BEVEZETÉS
Az epithel ciszták laphámsejtekkel hatá-

rolt benignus képletek. Röntgenfelvételeken 
unilokoláris jól definiált osteolytikus elválto-
zásként jelentkeznek, amelyeknek a kortikálisa 
elvékonyodott, illetve esetenként áttörhet. 
Számos néven váltak ismertté az irodalomban, 
mint például epidermalis ciszta, keratin, illetve 
laphám ciszta, poszttraumás epithel ciszta, 
implantációs ciszta (5, 8, 10). 

Gyakran fordulnak elő a subcutan szöve-
tekben, az inakban, köröm alatt, de a csont-
állományán belül azonban ritkák (2). Irodalmi 
adatok alapján az intraossealis cisztákkal gyak-
rabban találkozhatunk az állkapocs csonton, a 
kézujjak végpercein, illetve a koponyán, és rit-
kábban a metacarpusok, lábujjak, az ulna, a 
tibia, a sternum, valamint a csigolyák területén 
(5, 10). Általánosságban kijelenthető, hogy az 
intraossealis előfordulásuk felettébb ritka.

ETIOPATHOGENESIS
Az intraossealis epithel ciszták kialaku-

lását számos elmélet magyarázhatja. A tra-
umás eredet elmélete szerint a laphámsejtek 
direkt transzplantáció útján kerülnek a csont-
szövetek közé (1, 4, 5, 7, 9). A iatrogen el-
mélet hasonló mechanizmust feltételez (3). 
Egy másik elmélet a laphámsejtek embrionális 
fejlődés során történő elvándorlása magyaráz-
hatja ezen laesio intraossealis megjelenését 
(10). Egyes szerzők úgy vélik, hogy az epithel 
ciszták akkor keletkeznek, amikor a lágyrészek 
a csontba türemkednek (4, 5). 

Alapvetően fontos a betegség differenci-
áldiagnosztikája, mivel a hibás diagnózis hely-
telen ellátáshoz vezethet. Az epithel cisztákat 
számos tumoros, illetve gyulladásos beteg-
ségtől kell elkülöníteni, mint például akut és 
krónikus infekció, osteomyelitis, chondromák 
(intreaossealis) ganglionok, osteoid osteomák, 

egyszerű, illetve aneurysmás csontciszták, óri-
ássejtes csonttumorok valamint metastasisok 
(5, 8, 10). A helyes diagnózis felállításában az 
alábbi diagnosztikus lehetőségek állnak ren-
delkezésre: képalkotó vizsgálatok (RTG, MRI, 
UH), laboratóriumi vizsgálatok (süllyedés, 
CRP), aspirációs citológia, szövettani minta-
vétel, intraoperatív tenyésztési minták (2, 3, 5, 
10). 

Ezen elváltozások javasolt ellátása 
excochleatio, illetve szükség esetén csont-
pótlás végzése. A helyes diagnózis felállítása 
esetén a fenti műtéti ellátás a legtöbb esetben 
zavartalan gyógyuláshoz vezetett. 

ESETISMERTETÉS
63 éves férfi beteg 3 héttel korábban kez-

dődő fokozatosan progrediáló fájdalomról 
panaszkodott jobb hüvelykujján. Elmon-
dása alapján éjszakai és nyugalmi fájdalmai is 
voltak. Anamnézisében trauma nem volt ki-
zárható. Fizikális vizsgálat során a végperc ki-
fejezetten duzzadt és erősen nyomásérzékeny 
volt az érintett területen. Korábbi sérü-
lésre utaló jel nem volt. A beteg ekkor láz-
talan volt. Az érintett területről készített két-
irányú röntgenfelvétel egy 8×7 mm-es jól defi-
niált osteolytikus laesiót igazolt, amelyet a ra-
diológus krónikus osteomyelitisnek leletezett 
(1. a–b ábra). Laboratóriumi mintavétel tör-
tént (Sy: 10.40 (H) G/l és CRP: 5 mg/l). A beteg 
részletes orvosi felvilágosítás ellenére a ter-
vezett műtéti beavatkozásba ekkor nem egye-
zett bele. Nem steroid gyulladáscsökkentővel 
(Diclofenac), illetve antibiotikummal ellátva 
(Amoxicillin/clavulánsav) bocsátottuk ottho-
nába. 

A beteg 3 nappal később visszatért in-
tézményünkbe és beleegyezett a műtéti el-
látásba. Ismételt röntgenfelvételek alapján 
megerősítették az osteomyelitis diagnózist. 

recovery. The histology report found the sample to contain squamous epithelial cells with no sign 
of malignancy, and discreet signs of chronic inflammation, it was diagnosed as non-malignant 
keratinocyte proliferation. We conclude, that with a high level of suspicion under the appropriate 
clinical circumstances, and the suitable application of the appropriate diagnostic tools, epithelial 
cysts may be treated with a high level of success, if the diagnosis is established.
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A laboratóriumi mintákat megismételtük (Sy: 
10.20 (H) G/l és CRP: 3 mg/l).

Feltárást, excochleatiót végeztünk int-
ravénás antibiotikum profilaxis mellett 
(Amoxicillin/clavulánsav), amelynek során 
az elváltozás tartalma nem tűnt krónikus 
osteomyelitisre jellemzőnek. Ennek megfele-
lően mind tenyésztési, mind szövettani min-
tavétel történt. A beteget alusín rögzítés, il-
letve orális antibiotikum mellett bocsátottuk 

otthonába. A vonatkozó szakirodalom 
spongiosa plasztika végzését kötelező jelleggel 
nem javasolja. A mi esetünkben nem tartottuk 
szükségesnek a defektus kitöltését. 

A beteg gyógyulása eseménytelenül zajlott. 
A szövettani lelet a mintában malignus elválto-
zást nem mutató laphám sejteket, illetve kró-
nikus gyulladás diszkrét jeleit igazolta. A szö-
vettani diagnózis nem malignus laphámsejt 
proliferatio volt.

1. a-b ábra  Primer kétirányú röntgenfelvétel

MEGBESZÉLÉS
Az intraossealis epithel ciszták ellátása 

során kiemelkedően fontos, hogy megfelelő di-
agnózist állítsunk fel, mivel ennek hiányában 
a beteg kezelése nem megfelelő. A differenci-
áldiagnosztika sikeressége részben azon múlik, 
hogy a megfelelő klinikai szituáció esetén (pél-
dául a területet ért korábbi trauma vagy műtét) 
gondoljunk erre az elváltozásra és a megfelelő 
vizsgáló eszközöket alkalmazzuk diagnózisunk 
igazolására (RTG, MRI, UH, laborvizsgálatok, 
biopszia, aspiratios citológia, intraoperatív te-
nyésztési, illetve szövettani minták) (2, 3, 5, 
10). 

Röntgenfelvételeken unilokuláris, jól defi-
niált osteolytikus elváltozásként jelentkeznek, 
amelyeknek a kortikálisa elvékonyodott, il-
letve esetenként áttörhet (8). Egyes szerzők 
specificitás elősegítésére kiegészítő MRI vizsgá-
latot javasolnak (4). Szövettani, illetve citológiai 
vizsgálatok szintén sikeres diagnosztikai esz-
köznek bizonyultak (3, 5). Műtéti ellátás során 
feltétlenül szükséges mind tenyésztési, mint 
szövettani mintavételt venni. 

KÖVETKEZTETÉSEK
A fentiek alapján azt a következte-

tést vontuk le, hogy amennyiben megfelelő 
tünetegyüttes észlelésekor felmerül bennünk 
az epithel ciszta, mint lehetséges diagnózis, si-
kerrel kezelhetjük ezeket az elváltozásokat.
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