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Ny utgave av WHOs klassifikasjon av svulster i hode-hals-regionen:

Keratocystisk odontogen tumor (parakeratinise-
rende keratocyste) er igjen klassifisert som en 
odontogen cyste

dontogen keratocyste har tradi-
sjonelt vært klassifisert som en 
odontogen cyste. I 2005 kom en 

ny utgave av WHOs klassifikasjon av 
svulster i hode-hals-regionen, og 
i denne utgaven ble den største under-
gruppen av odontogene keratocyster 
reklassifisert til en benign odontogen 
svulst og gitt navnet keratocystisk 
odontogen tumor (1), mens en mindre 
del av keratocystene fremdeles ble klas-
sifisert som cyster og fikk navnet orto-
keratinisert odontogen cyste. Dette ble 

også gjort rede for i en fagartikkel 
i NTFs tidende (2). Begrunnelsen for 
reklassifiseringen var spesielt genetiske 
funn i PTCH-genet og at keratocysten 
kan være del av nevoid basalcellecarci-
nomsyndrom (NBCCS, Gorlin-Goltz 
syndrom). Det var ingen internasjonal 
konsensus om reklassifiseringen og 
navneendringen av keratocysten, og 
mange patologer har ment at selv om 
cysten har spesielle kliniske og histopa-
tologiske karakteristika er der ikke 
grunnlag nok til å klassifisere den som 
en odontogen svulst. I den nye utgaven 
av WHOs klassifikasjon av svulster 
i hode-hals-regionen har dette blitt tatt 
hensyn til, og den odontogene kera-
tocysten er igjen klassifisert som en 
odontogen cyste (3). Bakgrunnen for 
dette er at man mener der det foreløpig 

ikke er tilstrekkelig genetisk grunnlag 
for å bekrefte at det dreier seg om en 
ekte neoplasme. De to navnene odonto-
gen keratocyste og keratocystisk odon-
togen tumor er nå sidestilte.
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