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WRODZONE TORBIELE SKÓRNE
W OKOLICY £UKU BRWIOWEGO
CONGENITAL DERMOID CYSTS OF THE EYEBROW
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Klinika Chirurgii Plastycznej Instytutu Chirurgii UM w £odzi

Streszczenie: Cel pracy: Torbiel skórna jest wrodzon¹ zmian¹ o charakterze guzowatym zlokalizowan¹ w tkance
podskórnej. Widoczna jest ona u dzieci ju¿ w pierwszym roku ¿ycia w postaci powoli powiêkszaj¹cego siê,
niebolesnego, oddzielonego od otoczenia podskórnego guzka, stanowi¹cego przede wszystkim problem kosmetyczny. Jej zawartoœæ stanowi treœæ serowata i elementy pochodzenia skórnego. Nale¿y j¹ ró¿nicowaæ z innymi
zmianami guzowatymi. Jedyn¹ skuteczn¹ metod¹ leczenia jest chirurgiczne, ca³kowite usuniêcie torbieli. Materia³ i metody. W Klinice Chirurgii Plastycznej, w latach 1972-2003, operacyjnemu wyciêciu wrodzonej torbieli
naskórkowej okolicy ³uku brwiowego poddano 25 pacjentów w wieku od 1 roku do 24 lat. Jako metodê leczenia
zastosowano wy³uszczenie torbieli z ciêcia na granicy w³osów brwiowych. Zwracano szczególn¹ uwagê na
ca³kowite usuniêcie torbieli i ewentualnych przetok dr¹¿¹cych do okolicznych struktur. Wyniki. We wszystkich
przypadkach leczenie przebiega³o bez powik³añ. Wynik badania histopatologicznego potwierdzi³ rozpoznanie
torbieli skórnej. Badanie kontrolne u leczonych chorych przeprowadzono po 1 i 6 miesi¹cach. Blizny oceniano
wed³ug ogólnie przyjêtych kryteriów: przebieg, kolor, wynios³oœæ, ewentualne zniekszta³cenie najbli¿szej okolicy.
Wszystkie blizny by³y kosmetyczne i s³abo widoczne. Wnioski. Dane z piœmiennictwa s¹ zbie¿ne z naszymi
obserwacjami dotycz¹cymi rozpoznania klinicznego i histopatologicznego, koniecznoœci leczenia chirurgicznego wrodzonych torbieli skórnych oraz dba³oœci o wynik kosmetyczny zabiegu. Ró¿nice dotycz¹ wieku leczonych
chorych, którzy za granic¹ operowani byli do 2 roku ¿ycia, zaœ œrednia wieku naszych pacjentów wynosi 9 lat.
S³owa kluczowe: wrodzona torbiel skórna, ³uk brwiowy, leczenie chirurgiczne
Abstract: The aim of the study. The dermoid cyst is a congenital cystic tumor located in the subcutaneus tissue. The
dermoid cyst appears during the first year of life as a slow-growing, painless, nonfixed subcutaneus tumor. Visible
deformity of the skin causes aesthetic problems. The content is a cheesy material which is often mixed with dermoid
elements. The dermoid cyst is to be distinguished from another tumor lesions. The only effective treatment is complete
surgical removal of the cyst. Material and methods. Between the years 1972-2003 25 patients aged 1-24 years
were operated in the Plastic Surgery Clinic in Lodz. Treatment consisted of surgical excision of the cyst just below the
eye-brow line. Special attention was paid to complete removal of the cysts together with draining fistulas if they
already existed. Results. The treatment was successful in all cases. Histopatology confirmed dermoid cyst in every
case. Postoperative examination was performed after 1 and 6 months. Cicatrices were examined according to
generally accepted standards: shape, colour, deformation of the nearest tissue; all were aesthetic and hardly
noticeable. Conclusion. Patient’s treatment in the Plastic Surgery Clinic in Lodz is very similar to the treatment
described in the world’s literature. The only difference is the age of the operated patients, averaging in the analyzed
cases at 9 years, whereas abroad the patients are operated before the second year of life.
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Wstêp
Torbiel skórna jest wrodzon¹ zmian¹ o charakterze guzowatym, najczêœciej usytuowan¹ w tkance podskórnej. Powstaje
ona w wyniku odszczepienia od macierzy, w trakcie rozwoju
wewn¹trzmacicznego, czêœci komórek pochodz¹cych z ek-
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todermy, a nastêpnie otoczenia ich i niejako „uwiêziena” przez
komórki mezenchymalne. W sytuacji niepe³nej izolacji komórek ektodermy mog¹ powstawaæ przetoki ³¹cz¹ce jamê torbieli ze strukturami po³o¿onymi g³êbiej (1, 3, 5).
Oko³o 7% wszystkich torbieli skórnych znajduje siê
w okolicy g³owy i szyi, przy czym po³owa z nich wystêpuje

Wrodzone torbiele skórne...
w okolicy ³uku brwiowego, najczêœciej w 1/3 zewnêtrznej
czêœci (ryc. 1a, 2a).
Torbiel skórna z regu³y widoczna jest ju¿ u dzieci
w pierwszym roku ¿ycia jako wolno powiêkszaj¹cy siê guzek w tkance podskórnej. Guzek jest elastyczno-twardy, g³adki, ruchomy i niebolesny. Skóra nad nim nie jest zmieniona.
W sytuacji, gdy torbiel skórna znajduje siê w bliskim s¹siedztwie koœci, mo¿e powodowaæ w niej zag³êbienie wskutek
ucisku. Zewnêtrzna torebka torbieli jest cienka i ma budowê
³¹czno-w³óknist¹. Jej zawartoœæ stanowi treœæ serowata i elementy pochodzenia skórnego (1, 4, 7).
Torbiele skórne nale¿y ró¿nicowaæ z innymi zmianami
guzowatymi (nerwiako-w³ókniakami, naczyniakami, otorbionymi cia³ami obcymi). Bardzo czêsto s¹ b³êdnie rozpoznawane jako popularny kaszak, choæ wystêpuje on u dzieci
niezmiernie rzadko (1).
Torbiele skórne stanowi¹ g³ównie problem kosmetyczny,
gdy¿ powoduj¹ widoczne uwypuklenie pow³ok. Wzrost
podskórnego guzka, choæ powolny, zwykle budzi niepokój
opiekunów dziecka lub pacjenta.
Jedyn¹ skuteczn¹ metod¹ leczenia jest chirurgiczne, ca³kowite usuniêcie torbieli (1-4). Najczêœciej stosuje siê ciêcie
wzd³u¿ linii Langera przebiegaj¹ce bezpoœrednio nad, powy¿ej lub poni¿ej guzka. Torbiele w okolicy ³uku brwiowego
Rycina 1 a, b. Wrodzona torbiel naskórkowa usytuowana nad
brwi¹, w jej zewnêtrznej czêœci (a); 6 miesiêcy po wy³uszczeniu
torbieli, rany zeszyto szwami (b).
a)

wy³uszcza siê z ciêcia na granicy ow³osienia brwiowego.
W piœmiennictwie opisane s¹ metody dojœcia do torbieli
przez powiekê górn¹ i miêsieñ okrê¿ny oka. Wszystkie dzia³ania chirurgiczne maj¹ na celu uzyskanie s³abo widocznej
i kosmetycznej blizny (2, 4, 6).

Materia³, metoda i wyniki
W Klinice Chirurgii Plastycznej, w latach 1972-2003, operacyjnemu wyciêciu wrodzonej torbieli skórnej okolicy ³uku
brwiowego poddano 25 pacjentów w wieku od 1 roku do
24 lat (w tym by³o 12 dziewczynek i kobiet oraz 13 ch³opców i mê¿czyzn). Zmiana w postaci wygórowania zauwa¿ona by³a w wieku kilku miesiêcy lub kilku lat. Wiêkszoœæ – 20
torbieli – by³a zlokalizowana w okolicy lewego ³uku brwiowego, a 5 (20%) po stronie prawej. W 80% torbiel by³a usytuowana w 1/3 zewnêtrznej ³uku, nad lub pod brwi¹. Badaniem palpacyjnym potwierdzono torbielowaty charakter
guzków, których œrednica wynosi³a od 1 do 2,5 cm. Skóra
nie wykazywa³a zmian o charakterze zapalnym. We wszystkich przypadkach w badaniu histopatologicznym stwierdzono torbiel skórn¹.
Jako metodê leczenia zastosowano wy³uszczenie torbieli
z ciêcia na granicy w³osów brwiowych. Zwracano uwagê na
ca³kowite usuniêcie torbieli. Ranê zeszywano szwami lub
sklejano klejem skórnym (ryc. 1b, 2b) (8). U dzieci do 14
Rycina 2 a, b. Wrodzona torbiel naskórkowa pod ³ukiem
brwiowym (a); 1 miesi¹c po usuniêciu torbieli i sklejeniu brzegów rany klejem skórnym (b).
a)

b)
b)
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roku ¿ycia zastosowano znieczulenie ogólne do¿ylne,
natomiast u pozosta³ych chorych wystarczy³o znieczulenie miejscowe nasiêkowe. Pobyt w szpitalu trwa³ od 1
do 3 dni.
We wszystkich przypadkach leczenie przebiega³o bez powik³añ. Badanie kontrolne u leczonych chorych przeprowadzono
po 1 i 6 miesi¹cach. Blizny oceniano wed³ug ogólnie przyjêtych
kryteriów: przebieg, kolor, wynios³oœæ, ewentualne zniekszta³cenie najbli¿szej okolicy. Brano pod uwagê nie tylko opiniê lekarza,
ale tak¿e pacjentów lub ich opiekunów. U wszystkich naszych
pacjentów blizny by³y estetyczne i s³abo widoczne.

Dyskusja
Torbiel skórna ³uku brwiowego jest rozpoznawana
u dzieci ju¿ w pierwszym roku ¿ycia. W piœmiennictwie,
œredni wiek operowanych pacjentów nie przekracza³ 2 lat
(2, 4). W naszym materiale œredni wiek chorych by³ wy¿szy i wynosi³ 9 lat. U naszych pacjentów wiêkszoœæ torbieli umiejscowiona by³a po stronie lewej (80%). Inni autorzy tak¿e zaznaczyli czêstsze lewostronne usytuowanie
torbieli, ale opisano równie¿ ich obustronne wystêpowanie (2, 4). W rozpoznaniu ró¿nicowym nale¿y braæ pod
uwagê inne guzowate zmiany podskórne (kaszak, nerwiako-w³ókniak, naczyniak, cia³o obce, rozrost z³oœliwy),
choæ rozwój i kliniczny wygl¹d opisanych torbieli jest charakterystyczny (1, 4).
W naszym materiale badanie histopatologiczne w 100%
potwierdzi³o rozpoznanie wstêpne. W piœmiennictwie tak¿e

podkreœlana jest wartoœæ badania przedmiotowego, z regu³y
bez koniecznoœci wykonywania skomplikowanych badañ
dodatkowych (2, 4).
Wszyscy autorzy uwa¿aj¹, co jest zgodne z naszymi pogl¹dami, ¿e jedynym skutecznym leczeniem jest chirurgiczne wy³uszczenie torbieli, z dba³oœci¹ o ca³kowite usuniêcie torebki
oraz taki wybór ciêcia aby powsta³a blizna by³a jak najmniej
widoczna (2, 4). Inni chirurdzy, podobnie jak w naszej Klinice,
rodzaj znieczulenia dostosowuj¹ do wieku pacjenta (2).
Nie stosowaliœmy nigdy ciêcia przez bruzdê powieki górnej, opisywanego w piœmiennictwie, poniewa¿ metoda jest
trudniejsza technicznie i nie wydaje siê konieczna dla uzyskania lepszego wygl¹du blizny (2, 4, 6). Wszystkie blizny,
powsta³e u naszych pacjentów na granicy brwi, by³y kosmetyczne i s³abo widoczne.

Wnioski
1. Guzek podskórny, zlokalizowany w okolicy ³uku
brwiowego, widoczny ju¿ w pierwszym roku ¿ycia i rosn¹cy
bardzo powoli, powinien budziæ podejrzenie wrodzonej
torbieli skórnej.
2. W rozpoznaniu ró¿nicowym wrodzonej torbieli naskórkowej z kaszakiem nale¿y wzi¹æ pod uwagê wyj¹tkowe wystêpowanie kaszaka u dzieci, szczególnie w okolicy ³uku
brwiowego.
3. Podczas wy³uszczania wrodzonej torbieli skórnej nale¿y dbaæ o ca³kowite usuniêcie torebki i ewentualnych przetok dr¹¿¹cych do okolicznych struktur.
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