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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η µάθηση, έλεγε ο Αϊνστάιν, δεν είναι προϊόν σχολικής εκπαίδευσης αλλά της δια βίου
προσπάθειας να την αποκτάς. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το internet έδωσε στο σύγχρονο
άνθρωπο όχι µόνο την ευκαιρία για αυτήν την προσπάθεια αλλά προκάλεσε µια πραγµατική
επανάσταση στους τρόπους µετάδοσης και το περιεχόµενο της ανθρώπινης εµπειρίας και
επιστηµονικής γνώσης.
Η πρόσβαση στη γνώση γίνεται ασύγκριτα πιο εύκολα και πολυπαραγοντικά από δεκαετία σε
δεκαετία και οι δυνατότητες σύνθεσης και παραγωγής νέας γνώσης ανανεώνονται σχεδόν από
µέρα σε µέρα. Οι προκαταλήψεις και τα στεγανά δοκιµάζονται και σταδιακά
αποδυναµώνονται αφήνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες να κυκλοφορούν ολοένα και πιο
ελεύθερα, δηµιουργικά και εποικοδοµητικά.
Από τις µαύρες οθόνες των αρχών της δεκαετίας του ΄90, που πληκτρολογούσαµε τους
κωδικούς για να µπούµε στο internet µετά από πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες σύνδεσης
και υπό το συνεχή κίνδυνο να πέφτει και να ξαναπέφτει η γραµµή, περάσαµε στη σηµερινή
πραγµατικότητα µε την οποία κάθε σύγκριση, ποσοτική και ποιοτική, είναι απλά συντριπτική.
Όταν πριν τρία χρόνια ξεκινούσα να παρουσιάζω στο Γναθολόγιο κάποιες αποσπασµατικές
απλές περιπτώσεις ασθενών και κάποιες θεµατικές και περιορισµένης έκτασης ανασκοπήσεις
δεν περίµενα την µεγάλη απήχηση που έβλεπα να καταγράφεται στις στατιστικές των
αναγνώσεων.
Σαν παλιός οµιλητής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια µου προκαλούσε εντύπωση πώς ήταν
δυνατόν ένα τέτοιου είδους διαδικτυακό άρθρο, το οποίο τις περισσότερες φορές δεν
ακολουθούσε ούτε την τυπική δοµή µιας παρουσίασης ούτε τις αυστηρότητες της συγγραφής,
να µπορεί να βρίσκει πολλαπλάσια «ακροατήρια» από αυτά που συνήθως προσδοκούν οι
οµιλητές στα συνέδρια.
Αλλά η εξήγηση ήταν απλή. Τη διαφορά την κάνει η δυναµική του µέσου και η ελεύθερη
διαθεσιµότητά του. Η ποιότητα του περιεχοµένου µπορεί να επηρεάζει το θετικό αποτέλεσµα
αλλά δεν το καθορίζει. Αλλά αυτό το θετικό αποτέλεσµα µπορεί να αξιοποιηθεί και να γίνει
δούρειος ίππος για την ανανέωση της γνώσης ακόµη κι αν οι µορφές δεν είναι οι γνωστές και
δοκιµασµένες.
Η αλληλεπίδραση µορφής και περιεχοµένου της ηλεκτρονικής επιστηµονικής εµπειρίας και
γνώσης είναι ακόµη εν τω γεννάσθαι. Σε αυτήν τη σύγχρονη πνευµατική περιπέτεια κάθε
συµβολή, που είναι ταυτόχρονα επιστηµονικά τεκµηριωµένη θα πρέπει να θεωρείται
ευπρόσδεκτη. Αλλά και αναγκαία ώστε να εξισορροπείται η ταχύτητα και η πληθώρα των
εκπαιδευτικών δυνατότητων της δια βίου µάθησης.
Η παρούσα έκδοση περιέχει τα περισσότερα εκπαιδευτικά άρθρα που δηµοσιεύτηκαν ως
αναρτήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα «Γναθολόγιο» από το 2008 µέχρι το 2013 και αποτελεί
µια µικρή συµβολή σε αυτή την προσπάθεια.
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Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόµενη µε την παρουσία άνω
εγκλείστου φρονιµίτη.
Εισαγωγή
Ο πόνος κατά τη διάρκεια της κατάποσης (οδυνοφαγία) όταν έχει οδοντοφατνιακή αιτιολογία
συσχετίζεται µε φλεγµονές των ούλων και των δοντιών και κυρίως µε τους έγκλειστους
φρονιµίτες της κάτω γνάθου, πριν ή µετά την εξαγωγή τους(1). Ωστόσο περιπτώσεις
οδυνοφαγίας που να συσχετίζονται µε άνω έγκλειστους φρονιµίτες και µάλιστα χωρίς σηµεία
φλεγµονής δεν έχουν αναφερθεί. Περιγράφουµε µια τέτοια περίπτωση.
Αναφορά περίπτωσης
27-χρονος άνδρας µε ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, προσήλθε αναφέροντας πόνο κατά την
κατάποση τους τελευταίους τρεις µήνες. Η κλινική εξέταση της στοµατικής κοιλότητας και η
πανοραµική ακτινογραφία δεν ήταν ενδεικτικές για βλάβες που να συσχετίζονται µε τα
συµπτώµατα του ασθενή. Επίσης η παθολογική και ΩΡΛ εξέταση, µετά από
υπερηχογράφηµα τραχήλου και ενδοσκοπήσεις της ανωτέρας αεροπεπτικής οδού δεν
κατέληξαν σε ύποπτα παθολογικά ευρήµατα. Προτάθηκε ότι η παρουσία του άνω αριστερού
εγκλείστου φρονιµίτη, ο οποίος απεικονιζόταν στην πανοραµική ακτινογραφία (Εικόνα 1),
µπορεί να συσχετίζεται µε την οδυνοφαγία παρά την απουσία φλεγµονής.

Εικόνα 1. Πανοραµική ακτινογραφία στην οποία απεικονίζεται ο άνω έγκλειστος φρονιµίτης
(βέλη).
Ο ασθενής ενηµερώθηκε και συµφώνησε για την εξαγωγή. Προεγχειρητικά έγινε
οδοντιατρική υπολογιστική τοµογραφία (CBCT), ώστε να αποσαφηνιστούν σε τρισδιάστατο
επίπεδο οι ανατοµικές σχέσεις του εγκλείστου φρονιµίτη µε τον δεύτερο γοµφίο και την
κοιλότητα του ιγµορείου. Από την CBCT προέκυψε ένα επιπλέον ενδιαφέρον ανατοµικό
αλλά και ανατοµικό-χειρουργικό εύρηµα λόγω της σχέσης της υπερώιας ρίζας του εγκλείστου
φρονιµίτη µε τον µείζονα υπερώιο πόρο (ΜΥΠ), όπου το ακρορρίζιο απεικονίστηκε να
εισέρχεται στην περιοχή του µείζονος υπερωίου τρήµατος (ΜΥΤ)(Εικόνα 2).
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Εικόνα 2. Τοµές από την CBCT: (α): Ο µείζων υπερώιος πόρος, (β): Απεικόνιση του
ακρορριζίου της υπερώιας ρίζας του εγκλείστου φρονιµίτη µέσα στον µείζονα υπερώιο πόρο, στη
περιοχή του τρήµατος, (γ) και (δ): συνεχόµενες τοµές µε την υπερώια ρίζα.
Μετά την εξαγωγή του αριστερού άνω έγκλειστου σωφρονιστήρα ο ασθενής ανέφερε
σηµαντική βελτίωση της οδυνοφαγίας, µε ύφεση στην ένταση και τη συχνότητα των
συµπτωµάτων µέχρις πλήρους εξαλείψεως από την τρίτη µετεγχειρητική εβδοµάδα.
Συζήτηση
Η βασική ανατοµική γνώση είναι ότι, χωρίς ιδιαίτερες φυλετικές διαφοροποιήσεις, το ΜΥΤ
εντοπίζεται κυρίως (55%) υπερωίως του άνω τρίτου γοµφίου και σε µέση απόσταση 1,57cm
(1,22-1,87) από τη µεσότητα της υπερώας(2)(Εικόνα 3). Εποµένως όσο βαθύτερα βρίσκεται
ένας έγκλειστος φρονιµίτης στο οστούν της άνω γνάθου τόσο αυξάνει και η πιθανότητα να
καταλαµβάνει εγγύτερη θέση σε σχέση µε το ΜΥΤ και τον ΜΥΠ. Εκτός από το βάθος της
έγκλεισης, καθοριστική σηµασία έχει και η κλίση του εγκλείστου δοντιού. Αναφέρεται µία
περίπτωση κατά την οποία άνω έγκλειστος φρονιµίτης σε οριζόντια θέση ερχόταν σε στενή
σχέση µε το ΜΥΤ και τον ΜΥΠ(3).
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Εικόνα 3. Η σχετική θέση του µείζονος υπερωίου τρήµατος (ΜΥΤ) [βλέπε (2) στη Βιβλιογραφία]
Μέσα στον ΜΥΠ πορεύονται η µείζων και έλασσων υπερώιες αρτηρίες (κλάδοι της
κατιούσας υπερώιας αρτηρίας – κλάδος της έσω γναθιαίας) και το µείζον (πρόσθιο) και
έλασσον/να (οπίσθιο/α) υπερώια νεύρα (κλάδοι του άνω γναθικού – κλάδος του τριδύµου), τα
οποία νευρώνουν τον βλεννογόνο της σκληρής υπερώας και τα υπερώια ούλα (µείζον) και
τον βλεννογόνο της µαλακής υπερώας (έλασσον/να)(4)(Εικόνα 4).

Εικόνα 4. Το µείζον υπερώιο νεύρο κατερχόµενο στον µείζονα υπερώιο πόρο [βλέπε (4) στη
Βιβλιογραφία]
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Από ανατοµική άποψη θα ήταν αµφίβολο να θεωρηθεί ο άνω έγκλειστος φρονιµίτης ως
πιθανός αιτιολογικός παράγοντας των συµπτωµάτων του ασθενή, ακόµα και αν δεχτούµε την
εµπλοκή του ακρορριζίου στον ΜΥΠ και το ΜΥΤ. Γνωρίζουµε ότι η µαλακή υπερώα, της
οποίας η αισθητικότητα επηρεάζεται από τα νεύρα που κατέρχονται στον ΜΥΠ, κατά τη
δεύτερη (φαρυγγική) φάση της κατάποσης ανέρχεται και αποφράσσει τον ρινοφάρυγγα.
Ακόµη και αν υποθέσουµε ότι αυτή η κίνηση δρούσε σαν εκλυτικός παράγοντας στην
οδυνοφαγία του ασθενή, θα έπρεπε το γεγονός αυτό να τεκµηριωθεί σε σχέση και µε το
γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του φάρυγγα νευρώνεται αισθητικά από το
γλωσσοφαρυγγικό νεύρο.
Πέρα όµως από τη δυσκολία ανατοµικής συσχέτισης της αποδροµής των συµπτωµάτων µετά
την εξαγωγή του φρονιµίτη, το βέβαιο είναι ότι η ακτινολογική µαρτυρία για την όποιου
βαθµού εµπλοκή άνω εγκλείστου φρονιµίτη µε το ΜΥΤ και τον ΜΥΤ έχει ανατοµικήχειρουργική σηµασία από την άποψη του ελέγχου των χειρουργικών χειρισµών για την
αποτροπή ανεπιθύµητης αιµορραγίας. Ωστόσο η πιο συχνή επιπλοκή κατά την αφαίρεση των
άνω εγκλείστων φρονιµιτών είναι η πρόκληση στοµατοκολπικής επικοινωνίας(5), της οποίας
η πιθανότητα αυξάνεται σε περιπτώσεις βαθειάς έγκλεισης στο οστούν της άνω γνάθου.
Συµπέρασµα
Η περίπτωση που περιγράψαµε είναι ενδιαφέρουσα για δύο λόγους:
(α) Για την καταγραφή µιας περίπτωσης οδυνοφαγίας που συσχετιζόταν µε την παρουσία άνω
εγκλείστου φρονιµίτη, παρότι ανεπίπλεκτου και χωρίς σηµεία φλεγµόνης στην περιοχή.
(β) Για τη χειρουργική-ανατοµική σηµασία της οδοντιατρικής υπολογιστικής τοµογραφίας
(CBCT), η οποία σε περιπτώσεις βαθειάς έγκλεισης του τρίτου γοµφίου στο γναθιαίο
κύρτωµα µπορεί να αποσαφηνίσει τις ανατοµικές σχέσεις του φρονιµίτη όχι µόνο µε τον
παρακείµενο γοµφίο και το ιγµόρειο, αλλά και µε τον ΜΥΠ και το ΜΥΤ.
Summary
A 27-year-old man presented with a 3-month history of odynophagia. Initial examination did
not reveal neither signs of oral inflammation nor pathological findings in the upper
aerodigestive tract. Symptoms have subsided after the extraction of the upper impacted
wisdom tooth. As depicted on CBCT, there was a close relationship between the upper
wisdom tooth and the greater palatine canal and foramen.
Βιβλιογραφία
(1) Kang SH, Choi YS, Byun IY, Kim MK. Effect of preoperative prednisolone on clinical
postoperative symptoms after surgical extractions of mandibular third molars. Aust Dent J.
2010 Dec;55(4):462-7
(2) Jaffar AA και Hamadah HJ. An Analysis of the Position of the Greater Palatine Foramen.
(sharjah.academia.edu/AkramJaffar/Papers)
(3) Rusu MC, Nimigean V, Sirbu I, Săndulescu M, Ciuluvică RC, Vasilescu AR.
The anatomy of a horizontally impacted maxillary wisdom tooth. Folia Morphol
(Warsz). 2008 May;67(2):154-6
(4) McMinn RMH, Hutcings RT, Logan BM. A Colour Atlas of Head and Neck Anatomy.
Wolfe Medical Publications LTD , 1981
(5) Rothamel D, Wahl G, d’Hoedt B, Nentwig GH, Schwarz F, Becker J. Incidence and
predictive factors for perforation of the maxillary antrum in operations to remove upper
wisdom teeth: prospective multicentre study. Br J Oral Maxillofac Surg. 2007 Jul;45(5):38791
28/7/2012
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Μία περίπτωση αµφοτερόπλευρων υπεράριθµων γοµφίων άνω
γνάθου
Η επίπτωση υπεράριθµων γοµφίων αναφέρεται στη βιβλιογραφία 1- 2%. Οι υπεράριθµοι
γοµφίοι εµφανίζονται στους άνδρες µε υπερδιπλάσια συχνότητα σε σχέση µε τις γυναίκες και
συχνότερα στην άνω γνάθο (79-89%), στην οποία παρουσιάζουν συνήθως µικρότερο µέγεθος
σε σχέση µε τους παρακείµενους τρίτους γοµφίους, όπως και στη δική µας περίπτωση που
αφορούσε άνδρα 23 ετών, µη συνδροµικό, µε αµφοτερόπλευρους υπεράριθµους 4ους άνω
γοµφίους. Ο δεξιός υπεράριθµος βρισκόταν σε στενή σχέση µε την υπερώια ρίζα του τρίτου
γοµφίου(Εικόνα 1 α,β) ενώ ο αριστερός υπεράριθµος συµφυόταν στην άπω παρειακή ρίζα
του τρίτου γοµφίου(Εικόνα 1 γ,δ).

Εικόνα 1
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Kokten G, Balcioglu H, Buyukertan M. Supernumerary fourth and fifth molars: a report of two cases. J
Contemp Dent Pract. 2003 Nov 15;4(4):67-76
Shashikiran ND, Reddy VV, Mandroli P. Molariform supernumerary tooth--a case report. J Indian Soc
Pedod Prev Dent. 2000 Mar;18(1):18-20
Menardia-Pejuan V, Berini-Aytes L. Supernumerary molars. A review of 53 cases. Int Res Sci Stomatol.
2000;402(2-3):101-5
Rao PV. Supernumerary molar teeth: observations in the skulls.Cent Afr J Med.1999 Dec;45(12):324-7
Grimanis GA, Kyriakides AT, Spyropoulos ND. A survey an supernumerary molars. Quintessence Int
1991 Dec; 22(12):989-95
Muhle G. [Case of supernumerary molar in upper third molar area]. Quintessenz. 1989
Oct;40(10):1795-6 (in German)
Goaz-White. Oral Radiology. 2nd ed. NY: The C.V Mosby Co, 1987
Stafne’s Oral Radiografic Diagnosis. 5th Ed. Philadelphia:WB. Saunders Co, 1985
Spauge JD. Oral Pathology. St. Louis: Mosby Co, 1973
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Μία περίπτωση µεσόδοντα στην άνω γνάθο

Εικόνα 1. Καθυστέρηση ανατολής του άνω
αριστερού κεντρικού τοµέα (βέλος) σε 9-χρονο
αγόρι. (α) µασητική άποψη, (β) προστοµιακή
άποψη.

Εικόνα 2. Πανοραµική
ακτινογραφία στην οποία
εντοπίζεται µεσόδοντας (βέλη), ο
οποίος προκαλεί έγκλειση του
µονίµου κεντρικού τοµέα.

Εικόνα 3. (α): εγκάρσια τοµή CBCT στην οποία απεικονίζεται η υπερώια θέση του
υπεράριθµου (κόκκινο βέλος) και το χειλικό οστικό χείλος που τον υπερκαλύπτει (πράσινο
βέλος), (β): τρισδιάστατη ανασύνθεση στην οποία απεικονίζεται µε ακρίβεια η τοπογραφική
σχέση του υπεράριθµου (κόκκινο βέλος) στο εγκάρσιο επίπεδο.
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Εικόνα 4. (α): κάθετη
τοµή CBCT στην οποία
απεικονίζεται η θέση του
υπεράριθµου (κόκκινο βέλος)
και το υπερώιο οστικό χείλος
που τον υπερκαλύπτει
(πράσινο βέλος), (β και γ):
τρισδιάστατες ανασυνθέσεις
στις οποίες απεικονίζεται µε
ακρίβεια η τοπογραφική
σχέση του υπεράριθµου
(κόκκινο βέλος) στο
στεφανιαίο επίπεδο.

Εικόνα 5: ∆ιεγχειρητική εικόνα της
αφαίρεσης του υπεράριθµου (ένθετη
φωτό).

5/8/2011
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Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γοµφίο µετά από την
αφαίρεση του εγκλείστου φρονιµίτη

∆εν υπάρχει συµφωνία στη βιβλιογραφία σχετικά µε τον κίνδυνο περιοδοντικής βλάβης του
κάτω δεύτερου γοµφίου µετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιµίτη. Ο εργασίες που
αξιολογούν ακτινογραφικά και κλινικά τις περιοδοντικές βλάβες άπω του δεύτερου γοµφίου
(βάθος θυλάκων, επίπεδο πρόσφυσης, οστική απώλεια), καταλήγουν σε διαφορετικά
ευρήµατα τεκµηριώνοντας έτσι την αβεβαιότητα και τη µη προβλεψιµότητα σε αυτήν την
πιθανή επιπλοκή.
Άλλες εργασίες καταλήγουν ότι αυτές οι βλάβες δεν είναι κλινικά σηµαντικές (Richardson
DT. και Dodson TB. 2005) και ότι βελτιώνονται σηµαντικά µέσα στον πρώτο µετεγχειρητικό
χρόνο (Montero J. και Mazzaglia G. 2011) ή και ότι οδηγούν σε αύξηση του οστού (Krausz
AA. κσ. 2005) και άλλες ότι αυτές οι βλάβες µπορεί να είναι σηµαντικές και να συσχετίζονται
µε την εγγύς απόκλιση του εγκλείστου, την ακτινογραφική παρουσία ακτινοδιαυγαστικής
αλλοίωσης στην περιοχή, µε την στοµατική υγιεινή αλλά και την ηλικία (Kan KW. κσ. 2002,
Kugelberg CF. 1990)...
Ωστόσο υπάρχει συµφωνία στο ότι η επιλογή χειρουργικού κρηµνού (τύπου φακέλου,
τριγώνου ή άλλων τροποποιηµένων) δεν µπορεί να επηρεάσει την τελική µορφή της
ενδεχόµενης περιοδοντικής βλάβης. Αναφέρεται ότι µπορεί να επηρεάσει θετικά στο αρχικό
µετεγχειρητικό διάστηµα (Kirtiloğlu T. κσ. 2007) αλλά όχι και στην τελική έκβαση, ένα
χρόνο και περισσότερο µετά την αφαίρεση του εγκλείστου (Briguglio F. κσ. 2011, Chaves AJ
κσ. 2008, Karaca I. κσ. 2007, Quee TA. κσ. 1985). Έχει περιγραφεί και προληπτική
προεγχειρητική ορθοδοντική µετακίνηση του εγκλείστου ώστε να µετατραπεί η εξαγωγή του
σε µη χειρουργική (Hirsch A. κσ. 2003).
Είναι προφανές ότι θα χρειαστούν και άλλες µελέτες, κυρίως προοπτικές και µε περισσότερες
περιπτώσεις, τόσο για να εξεταστούν οι παράγοντες που συµβάλλουν στη εµφάνιση αυτής
της επιπλοκής όσο και για την πρακτική της αντιµετώπιση. Για παράδειγµα, ο παράγοντας
«χειρουργικοί χειρισµοί» – και ανεξαρτήτως επιλεγόµενου κρηµνού – θα πρέπει επίσης να
αξιολογηθεί. Τόσο από την πλευρά της έκτασης και του βάθους της επέµβασης που ενίοτε θα
απαιτηθούν για την ασφαλή χειρουργική του εγκλείστου όσο και από την πλευρά της
εµπειρίας.
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Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου µόνιµου γοµφίου
Η συχνότητα εγκλείστων κάτω δεύτερων µονίµων γοµφίων είναι εξαιρετικά σπάνια και
κυµαίνεται από 0,6-3/1000. Παρουσιάζουµε µια τέτοια περίπτωση σε άνδρα 18 χρονών µε
φυσιολογική σύγκλειση και χωρίς οδοντικές ή οδοντογναθικές ανωµαλίες. Ο έγκλειστος
δεύτερος γοµφίος εµφάνιζε κάθετη κλίση σε σχέση µε τον πρώτο γοµφίο (Vedtofte H. κ.σ.,
1999) και συνοδευόταν από την παρουσία εγκλείστου τρίτου γοµφίου και την ανάπτυξη
µικρού µεγέθους οδοντοφόρας κύστης (Εικ. 1).

Εικόνα 1. Πανοραµική
ακτινογραφία στην οποία
αποκαλύπτονται οι έγκλειστοι
#47 (κόκκινο βέλος) και #48
(πράσινο βέλος).

Παρά την πιθανή συσχέτιση διαφόρων παραγόντων, η αιτιολογία της έγκλεισης και µη
ανατολής των κάτω δεύτερων µονίµων γοµφίων παραµένει αδιευκρίνιστη. Επιπλέον λόγω
του περιορισµένου αριθµού των δηµοσιευµένων µεµονωµένων περιπτώσεων και σειρών,
ακόµη συζητείται η πλέον κατάλληλη θεραπευτική αντιµετώπιση. Στη δική µας περίπτωση
και µετά την ενδεικνυόµενη αφαίρεση του φρονιµίτη επιλέχτηκε η τακτική της
παρακολούθησης και επανεκτίµησης (Εικ. 2).

Εικόνα 2. Κλινικές
εικόνες: α) µετά τη χειρουργική
αποκάλυψη της µύλης του #47
(κόκκινο βέλος) και τον
τεµαχισµό της µύλης του # 48
(µε πράσινο βέλος η
υπολειπόµενη ρίζα) , β) µετά
την ολική αφαίρεση του #
48, γ) τµήµα του τοιχώµατος της
οδοντοφόρας κύστης (κόκκινο
βέλος) µε τον # 48 , δ) συρραφή.
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Για τους εµπλεκόµενους παράγοντες στην αιτιολογία, την πρόγνωση ανατολής και τις
δόκιµες θεραπευτικές προσεγγίσεις προτείνουµε τη µελέτη της ακόλουθης επιλεγµένης
βιβλιογραφίας, από την οποία µερικές αναφορές προσφέρονται σε µορφή full-text:
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failure. Eur J Orthod. 2006 Dec;28(6):535-40
García-Calderón M, Torres-Lagares D, González-Martín M, Gutiérrez-Pérez JL. Rescue surgery
(surgical repositioning) of impacted lower second molars. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005 NovDec;10(5):448-53. English, Spanish.
Baccetti T. Tooth anomalies associated with failure of eruption of first and second permanent molars.
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report. Quintessence Int. 1990 Feb;21(2):159-62
Grover PS, Lorton L. The incidence of unerupted permanent teeth and related clinical cases. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol. 1985 Apr;59(4):420-5
Hicks MJ, Greer RO Jr, Flaitz CM. Delayed eruption of maxillary permanent first and second molars
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∆ύο περιπτώσεις διδύµων φρονιµιτών

Περίπτωση 1

Περίπτωση 2

9/1/2010
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Τρεις περιπτώσεις υπεράριθµων προγοµφίων
Η συχνότητα εµφάνισης υπεράριθµων προγοµφίων στη µόνιµη οδοντοφυία αναφέρεται από
0.075-0.26%. Οι υπεράριθµοι προγόµφιοι συνιστούν το 8-9.1% του συνόλου της επίπτωσης
υπεράριθµων δοντιών, εµφανίζονται περισσότερο στους άνδρες, εντοπίζονται συχνότερα
στην κάτω γνάθο και είναι συνήθως µονήρεις(76-86%).
H ακριβής αιτιολογία της διάπλασης των υπεράριθµων δοντιών παραµένει άγνωστη.
Αναφέρονται, ωστόσο, ως εµπλεκόµενες παράµετροι, η κληρονοµικότητα, η διακοπή της
φυσιολογικής διάπλασης του δοντιού, η διχοτόµηση των οδοντικών σπερµάτων, η
υπερδραστηριότητα της οδοντικής ταινίας, ο αταβισµός κ.ά.
Οι υπεράριθµοι προγόµφιοι συνήθως αποτελούν τυχαία ακτινογραφικά ευρήµατα και
παραµένουν έγκλειστοι και ασυµπτωµατικοί. Ενίοτε µπορούν να συνδιαστούν µε την
εµφάνιση κύστεων, απορρόφησης παρακείµενων οδοντικών ριζών ή και σπανιότερα
άλγους(περιπτώσεις στην κάτω γνάθο). Ανάλογα µε την περίπτωση, η αντιµετώπιση µπορεί
να είναι απλή παρακολούθηση, χειρουργική αφαίρεση ή ορθοδοντική µετακίνηση.
Παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις µη συνδροµικών ασθενών µε υπεράριθµους προγόµφιους,
µία στην άνω γνάθο και δύο στην κάτω γνάθο σε άνδρες ηλικίας 25 ,35 και 55 χρονών,
αντίστοιχα. Και στις τρεις περιπτώσεις η µορφολογία του υπεράριθµου έµοιαζε µε την
µορφολογία προγοµφίου(supplemental form).
Περίπτωση 1
Ο 25-χρονος ασθενής παραπέµφθηκε για λοίµωξη στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου(∆Ε).
Εικ. 1 :
Πανοραµική
ακτινογραφία του
ασθενή στην οποία
απεικονίζεται ο
υπεράριθµος
προγόµφιος
(διακεκοµένο βέλος).
Ο ασθενής είχε
υποβληθεί σε
εξαγωγή του #14
για ορθοδοντικούς
λόγους (διευθέτηση του #13 στο οδοντικό τόξο). Υποψία ακρορριζικής αλλοίωσης(συµπαγές
βέλος ) στον #13(δοκιµασία ζωτικότητας θετική).

Εικ. 2 : Κλινική εικόνα της Περίπτωσης-1
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Εικ. 3 : Σε εγκάρσια τοµή υπολογιστικής
τοµογραφία(CBCT) απεικονίζονται µε
ακρίβεια οι τοπογραφικές σχέσεις του
υπεράριθµου µε τα παρακείµενα δόντια.

Εικ. 4 : Στις κάθετες
τοµές της υπολογιστικής
τοµογραφία(CBCT)
απεικονίζεται µε ακρίβεια
η κατεύθυνση του
υπεράριθµου (συµπαγές
βέλος) και η ακρορριζική
λύση του χειλικού οστικού
πετάλου (διακεκοµένο
βέλος).

Εικ. 5 : Στην τρισδιάστατη
ανασύνθεση των τοµών της
υπολογιστικής τοµογραφία(CBCT)
απεικονίζονται ο υπεράριθµος
προγόµφιος (διακεκοµένο βέλος) και
η ακρορριζική βλάβη του κυνόδοντα
(συµπαγές βέλος).
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Πριν την χειρουργική αφαίρεση έγινε ενδοδοντική θεραπεία στον κυνόδοντα.

Εικ. 6 : ∆ιεγχειρητική εικόνα του
υπεράριθµου προγοµφίου (βέλος).
Ταυτόχρονη ακρορριζεκτοµή του #13.

Εικ. 7 : ∆ιεγχειρητική επιβεβαίωση της
ακτινοδιαγνωστικής ένδειξης
για απορρόφηση της ρίζας του #15 (βέλος).

Εικ. 8 : Ο εξαχθείς υπεράριθµος µε µορφολογία
προγοµφίου (supplemental form).
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Περίπτωση 2

Εικ. 9 : Πανοραµική
ακτινογραφία στην
οποία απεικονίζεται ο
υπεράριθµος
προγόµφιος (βέλος). Ο
35-χρονος ασθενής
ανέφερε ήπιο άλγος
στη σύστοιχη
προγοµφιακή περιοχή.

Εικ. 10 : ∆ιεγχειρητική εικόνα του
υπεράριθµου προγοµφίου της Περίπτωσης-2
(βέλος).

Περίπτωση 3

Εικ. 11 : Πανοραµική
ακτινογραφία στην οποία
απεικονίζεται ο υπεράριθµος
προγόµφιος (βέλος) του 55χρονου ασθενή. Παρότι
ασυµπτωµατικός, ο
υπεράριθµός αφαιρέθηκε
λόγω προγραµµατισµού
τοποθέτησης οδοντικών
εµφυτευµάτων στην περιοχή.
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Eικ. 12 : ∆ιεγχειρητική εικόνα του
υπεράριθµου προγοµφίου της Περίπτωσης3(βέλος),
ο οποίος διχοτοµήθηκε για τις ανάγκες της
εξαγωγής (ένθετη φωτογραφία).

Παρατήρηση
Για την Περίπτωση -3 κρατώ µια επιφύλαξη αν τεκµηριώνεται ως περίπτωση υπεράριθµου ή
απλώς εγκλείστου προγοµφίου. Από το οδοντιατρικό ιστορικό και την προσωπική
συνεννόηση µε τον θεράποντα οδοντίατρο, ο οποίος παρέπεµψε τον ασθενή, προκύπτει ότι
πρόκειται για υπεράριθµο. Ωστόσο για την τεκµηρίωση θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνεται και
µια παλαιότερη ακτινογραφία της περιοχής.
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∆ύο περιπτώσεις απορρόφησης ριζών άνω δεύτερου γοµφίου λόγω
εγκλείστου φρονιµίτη

Περίπτωση 1 (Εικόνες 1 & 2)

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Περίπτωση 2 (Εικόνες 3 - 5)

Εικόνα 3 : Η ανατοµική
σχέση #18 µε #17
(σε ασθενή που προσήλθε
µε πόνο στην
περιοχή), (α) στην
πανοραµική ακτινογραφία
(βέλος), (β) µετά τις
εξαγωγές (βέλος).

Εικόνα 4 : Ο εξαχθείς
#17: (α) Παρειακή όψη
µε τη διαβρωτική
κοίλανση (βέλος), (β)
Όψη άπω επιφάνειας µε
τη διάβρωση της
οδοντικής ουσίας
(βέλος), (γ) Όψη εγγύς
ακέραιας

Αξίζει να τονισθεί η διαγνωστική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθείται σε αυτές τις
περιπτώσεις, που ενώ είναι σπάνιες, όταν συµβαίνουν στοιχίζουν την απώλεια ενός γοµφίου
σε νέους συνήθως ασθενείς.
Με τις απλές ακτινογραφίες δεν είναι εφικτή η ασφαλής διάγνωση (Εικόνα 5) . Η
υπολογιστική τοµογραφία µπορεί να βοηθήσει περισσότερο αλλά δεν θεωρείται εξέταση
ρουτίνας για την αφαίρεση φρονιµιτών.
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Εικόνα 5 : (α) απλή
ακτινογραφική εικόνα µη
ενδεικτική βλάβης του #17
που επιβεβαιώθηκε µε την
αφαίρεση του #18, (β) απλή
ακτινογραφική εικόνα
ενδεικτική βλάβης του #27
που δεν επιβεβαιώθηκε µε την
αφαίρεση του #28.

Κλινικά, το σύµπτωµα του πόνου θα πρέπει να αξιολογείται σαν ένδειξη πιθανής
απορρόφησης της οδοντικής ουσίας του δεύτερου γοµφίου από την πίεση του φρονιµίτη.
Επίσης, µε την κινητικότητα του δεύτερου γοµφίου µπορεί να εκδηλώνεται φατνιολυσία
λόγω του φρονιµίτη. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να ενηµερώνεται, προεγχειρητικά, ο
ασθενής.
Σε προληπτική βάση µια απλή πανοραµική ακτινογραφία κατά την ηλικία ανατολής των
σωφρονιστήρων και η έγκαιρη, επί ενδείξεως, αφαίρεση τους µπορούν να αποτρέψουν έναν
τέτοιον κίνδυνο πρόωρης απώλειας µόνιµων δεύτερων γοµφίων.

14/10/2010(Περίπτωση 1) , 8/2/2011 (Περίπτωση 2)
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ΚΥΣΤΕΙΣ – ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ
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Υπολειµµατική ακρορριζική κύστη

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5
1/7/2011
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Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
Η χειρουργική αφαίρεση ακρορριζικών κύστεων στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου
µπορεί να παρουσιάζει αυξηµένη δυσκολία στους χειρισµούς, όταν δεν έχει προκληθεί
λέπτυνση ή διάβρωση του οστικού παρειακού πετάλου και το τοίχωµα της κύστης γειτνιάζει
µε τον πόρο του κάτω φατνιακού νεύρου. Το αυξηµένο πάχος του εξωτερικού φλοιού σε
αυτές τις θέσεις µπορεί να απαιτήσει εκτεταµένη αφαίρεση οστού και πιο σύνθετες µορφές
αποκατάστασης.
Ένας απλός χειρουργικός χειρισµός που µπορεί να διευκολύνει και να συµβάλλει σε
µικρότερο τραυµατισµό των ιστών, χωρίς να διακινδυνεύσουν η ριζικότητα της αφαίρεσης
και ο έλεγχος του κάτω φατνιακού αγγειονευρώδους δεµατίου, είναι η δηµιουργία µικρού
οστικού παραθύρου στο παρειακό τοίχωµα και η χρησιµοποίηση του για τη δίοδο εργαλείων
σε συνδιασµό µε τους διαφατνιακούς χειρισµούς στο µετεξακτικό φατνίο. Αν υπάρχει
βοήθεια ενδοσκοπίου οι χειρισµοί µπορούν να γίνουν περισσότερο ατραυµατικοί.

Εικόνα 1: α) Ακρορριζική
βλάβη # 37(βέλη), β) Ένα
χρόνο µετά την
ενδοδοντική θεραπεία, η
αλλοίωση έχει επεκταθεί
(βέλη)

Εικόνα 2: Αφαιρείται ο #
37 και µετά από διάνοιξη
µικρού παραθύρου στο
παρειακό οστικό

1/2/2011
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Μια περίπτωση ευµεγέθους ακρορριζικής κύστης
Οι ακρορριζικές κύστεις αποτελούν τη συχνότερη µορφή κύστεων των γνάθων(52-68%).
Είναι γνωστό ότι αναπτύσσονται µετά από φλεγµονώδη ερεθισµό των επιθηλιακών
υπολειµµάτων στην περιοδοντική µεµβράνη. Είναι επίσης γνωστό ότι µία ακρορριζική κύστη
προκύπτει σαν εξέλιξη ενός ακρορριζικού κοκκιώµατος. Ωστόσο ένα κοκκίωµα δεν
εξελίσσεται πάντα σε κύστη. Για αδιευκρίνιστους ακόµη λόγους, µόνο σε ένα µικρό ποσοστό
(<10%), οι περιακρορριζικές βλάβες εξελίσσονται σε αληθείς ακρορριζικές κύστεις.
Αναγνωρίζονται δύο διακριτές κατηγορίες περιακρορριζικών κύστεων: α) οι περικλειόµενες
εξ ολοκλήρου από επιθηλιακή επένδυση, που αποτελούν και τη συχνότερη κατηγορία και β)
οι περικλειόµενες από επιθηλιακή επένδυση, οι οποίες όµως εµφανίζουν ανοικτή επικονωνία
µε ριζικούς σωλήνες(«bay cysts», «periapical pocket cysts»). Το τοίχωµα µιας ακρορριζικής
κύστης κυµαίνεται από πoλύ λεπτό µέχρι και 5 mm. Η εσωτερική της επιφάνεια µπορεί να
είναι λεία ή κυµατοειδής. Κιτρινόχροα τοιχωµατικά οζίδια χοληστερίνης µπορεί να
προβάλλουν στην κυστική κοιλότητα.
Οι ακρορριζικές κύστεις αυξανόµενες µπορούν να προκαλέσουν οστική έκπτυξη και
διάβρωση, παρεκτόπιση των παρακείµενων δοντιών και ήπια απορρόφηση των οδοντικών
ριζών. Ακτινογραφικά παριστούν συνήθως µονόχωρες ακτινοδιαυγαστικές βλάβες. Η
ακτινολογική διάκριση σε κύστη ή κοκκίωµα είναι αδύνατη παρότι µερικοί ερευνητές
υποστηρίζουν ότι µία βλάβη > 2 cm είναι πιθανότερο να συνιστά κύστη.

Περίπτωση
Άνδρας 37 χρονών προσήλθε µε ασυµπτωµατική διόγκωση της άνω γνάθου (Εικόνες 1-6).
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Εικόνα 1. Πανοραµική ακτινογραφία στην οποία απεικονίζεται µονόχωρη ακτινοδιαυγαστική
αλλοίωση διαστάσεων περ. 3 X 2 cm (κόκκινα βέλη). Παρατηρείται µετατόπιση του #14
(πράσινο βέλος) και απορρόφηση της ρίζας του #12 (κίτρινο βέλος), ο οποίος εµφανίζεται να
είναι η αιτία της βλάβης
Εικόνες 2 και 3. Στις κλινικές εικόνες παρατηρούνται η διόγκωση της ουλοπαρειακής
αύλακας και η εκσεσηµασµένη µετατόπιση του #14(πράσινο βέλος)
Εικόνα 4. Χειρουργική αποκάλυψη της κύστης (πράσινα βέλη)
Εικόνα 5. Η οστική κοιλότητα µετά τις εξαγωγές των #12, #14 και την αφαίρεση της
κύστης.
Η επικοινωνία της οστικής κοιλότητας µε την ρίζα του #12 είναι εµφανής (γαλάζιο βέλος).
Έγινε προεγχειρητική ενδοδοντική θεραπεία και διεγχειρητικά ακρορριζεκτοµή στον #11.
∆ιαπιστώθηκε οστική διάβρωση πλαγιοριζικά του #11 και στην άπω και άνω επιφάνεια της
οστικής κοιλότητας όπου υπήρχε επαφή µε τον βλεννογόνο του ιγµορείου έκτασης περ. 5 mm.
Η οστική κάλυψη του #16 ήταν πλήρης.
Εικόνα 6. Το παρασκεύασµα του τοιχώµατος της κύστης µετά την διάνοιξη του.
Παρατηρούνται τα οζίδια της χοληστερίνης (γαλάζια βέλη) και οι κυµατισµοί της ανώµαλης
επιφανείας στο εσωτερικό του τοιχώµατος (πράσινα βέλη). Το πάχος του τοιχώµατος σε
αρκετά σηµεία υπερέβαινε τα 3 mm.
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Ασυµπτωµατικό ιγµόρειο δεν σηµαίνει υγιές ιγµόρειο. Eνισχύεται,
όµως, ο οδοντογενής παράγοντας;
Η εργασία-αναφορά των Maloney και Doku για τη συχνότητα της οδοντογενούς ιγµορίτιδας
έκλεισε αισίως τα 40 της χρόνια. Ωστόσο, το 10-12 % παραµένει κυρίαρχο στην
εκπαιδευτική ύλη ακόµη κι αν σποραδικά παρουσιάζονται εργασίες, µε αξιόπιστο δείγµα,
στις οποίες το παραπάνω ποσοστό εµφανίζεται διπλάσιο ή και τριπλάσιο. Επιπλέον µε τις
δυνατότητες της υπολογιστικής απεικόνισης (υπολογιστική και µαγνητική τοµογραφία), η
τεκµηριωµένη συµβολή της οδοντικής και περιοδοντικής νόσου στις φλεγµονώδεις
αλλοιώσεις του ιγµορείου µπορεί πλέον να µελετηθεί µε µεγάλη ακρίβεια.
Στο πρόσφατο 28o ΠΟΣ, παρουσιάστηκε µια εργασία (ΕΑ29) από την Κλινική
Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόµατος της Οδ/κής Σχολής του ΕΚΠΑ, στην οποία
επιβεβαιωνόταν ένα εύρηµα µε ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον, στο οποίο έχουν
καταλήξει και άλλες, ολιγάριθµες, εργασίες από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ότι δηλαδή, µεγάλο
ποσοστό φλεγµονωδών αλλοιώσεων µπορεί να εντοπίζεται σε ιγµόρεια ασυµπτωµατικών
ασθενών και να συσχετίζεται µε οδοντική παθολογία. Επιπλέον, αυτή η εργασία προχωρούσε
σε σχέση µε τις προηγούµενες και αναφερόταν στην παρουσία σηµαντικού ποσοστού
µικροδιατρήσεων του εδάφους του ιγµορείου, οι οποίες αναπτύσσονταν στο έδαφος αυτών
των φλεγµονωδών αλλοιώσεων.
Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα συσχετίζονται τα ευρήµατα της εργασίας των
συναδέλφων µε τα σχετικά ευρήµατα άλλων επιστηµονικών εργασιών.

Τα συµπεράσµατα από τη µελέτη των δεδοµένων του πίνακα είναι προφανή και δεν
χρειάζονται σχολιασµό. Θα ήθελα µόνο να θέσω κάποια ερωτήµατα, τα οποία πιστεύω ότι η
τρέχουσα έρευνα πρέπει να προσεγγίζει:
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1. Σε τι βαθµό οι φλεγµονώδεις αλλοιώσεις που εµφανίζονται στα ιγµόρεια ασυµπτωµατικών
ασθενών οφείλονται σε οδοντικά και περιοδοντικά αίτια. Αυτή η προσέγγιση , νοµίζω, ότι
µεθοδολογικά θα πρέπει να αποκλείει ή να συνεκτιµά άλλες πιθανές αιτίες , όπως για
παράδειγµα τις διαταραχές του συµπλέγµατος των οστέινων στοµίων (ostiomeatal complex).
Επίσης παράγοντες όπως η ηλικία και η εποχή πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν στην ερµηνεία
της συχνότητας.
2. Σε τι βαθµό οι φλεγµονώδεις αλλοιώσεις που εµφανίζονται στα ιγµόρεια και έχουν
οδοντική αιτιολογία µπορούν να εξελιχθούν σε ιγµορίτιδα. Αυτή η προσέγγιση σχετίζεται µε
την παθοφυσιολογία της οδοντογενούς ιγµορίτιδας . Πιστεύω ότι η εργασία των Legert KG
κσ Sinusitis of odontogenic origin: pathophysiological implications of early treatment.» θέτει
το πλαίσιο και αναδεικνύει την κλινική σηµασία.
3. Σε τι βαθµό οι φλεγµονώδεις αλλοιώσεις που εµφανίζονται στα ιγµόρεια υφίενται ή
παρέρχονται µετά από τη θεραπεία των υπεύθυνων οδοντικών και περιοδοντικών
βλαβών. Και γενικότερα, σε τι βαθµό η οδοντιατρική θεραπεία µπορεί να συµβάλλει στην
πρόληψη αλλά και τη θεραπεία των φλεγµονωδών αλλοιώσεων του ιγµορείου.
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the maxillary sinus cavity. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007
[The odontogenic maxillary sinusitis: 31 cases] Tunis Med. 2007
Intentional replantation for the management of maxillary sinusitis. Int Endod J. 2007
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Μια περίπτωση ρινοχειλικής κύστης.
Οι ρινοχειλικές κύστεις αναπτύσσονται στα µαλακά µόρια του ανατοµικού χώρου κάτω από
το πτερύγιο της ρινός, το οποίο τελικά εκπτύσσεται και παραµορφώνεται ανάλογα µε την
θέση και το µέγεθός τους. Εξωστοµατικά µπορεί να προκληθεί απώθηση του χείλους µε
εξάλειψη της σύστοιχης ρινοχειλικής αύλακας και ενδοστοµικά διόγκωση του προστοµίου.
Όλα αυτά τα τελευταία δεν συµβαίνουν πάντα όπως δεν συνέβησαν και στην περίπτωση που
περιγράφουµε.
Αναφορά περίπτωσης
Γυναίκα 60 ετών, µε ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, εξετάστηκε για ασυµπτωµατική και επί
χρόνια αργά αυξανόµενη ανύψωση του εδάφους του αριστερής ρινικής κοιλότητας. Από την
κλινική εξέταση προέκυψε ήπια απώθηση του άνω χείλους χωρίς όµως εξαφάνιση της
ρινοχειλικής αύλακας και χωρίς προβολή της βλάβης στο προστόµιο. Ωστόσο η βλάβη
µπορούσε να ψηλαφηθεί ανώδυνη στο βάθος της ουλοχειλικής αύλακας και η παραµόρφωση
του πτερυγίου ήταν εµφανής (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Κλινική εικόνα.
Τα δόντια στην περιοχή ήταν ζωντανά και η πανοραµική ακτινογραφία(Εικόνα 2) δεν έδειξε
σηµαντικά ευρήµατα στο οστούν της άνω γνάθου της εξεταζόµενης περιοχής.

Εικόνα 2. Πανοραµική ακτινογραφία
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Αντίθετα στην µαγνητική τοµογραφία απεικονίστηκε καλώς αφοριζόµενη σφαιροειδής βλάβη
µεγίστης διαµέτρου περίπου 2,5 εκατοστών, εδραζόµενη στο χειλικό πετάλο της άνω γνάθου,
επί του οποίου είχε προκαλέσει εντύπωµα, και εκτεινόµενη από την αριστερή κάτω ρινική
κόγχη µέχρι την µέση γραµµή και µέχρι το ύψος των ακρορριζίων των προσθίων
οδόντων(Εικόνες 3 και 4).

Εικόνα 3α: Εγκάρσια τοµή(Τ1 ακολουθία) όπου η βλάβη δείχνει να αφορίζεται σαφώς
(βέλη), 3β: Εγκάρσια τοµή(Τ2 ακολουθία) όπου απεικονίζεται το οστικό εντύπωµα που προκαλεί
η βλάβη(κόκκινο βέλος) της οποίας το περιεχόµενο έχει την ίδια ένταση σήµατος µε εκείνην του
ΕΝΥ(µπλέ βέλος).

Εικόνα 4α: Η έκταση της βλάβης στο οβελιαίο επίπεδο(βέλη), 4β και 4γ: Μετωπιαίες τοµές(Τ1
και Τ2 ακολουθία, αντίστοιχα) µε την έκταση της βλάβης και την τοπογραφική σχέση των
κατώτερων ορίων της µε τα ακρορρίζια των δοντιών(βέλη).

38

Η χειρουργική αφαίρεση της κύστης έγινε µε ενδοστοµική τοµή(Εικόνα 5)

Εικόνα 5α: Το χειρουργικό πεδίο µετά την παρασκευή της βλάβης, 5β: Κινητοποίηση της
βλάβης. Αναγνωρίζονται το απιοειδές στόµιο της ρινικής κοιλότητας και το οστικό εντύπωµα
όπου εδραζόταν η βλάβη(βέλη), 5γ: Το χειρουργικό παρασκεύασµα.
Το αποτέλεσµα της ιστολογικής εξέτασης ήταν συµβατό µε την κλινική διάγνωση της
ρινοχειλικής κύστης. Το τοίχωµα της κύστης (πάχους 0,2 εκ.) επενδυόταν από
ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό κροσσωτό επιθήλιο µε παρουσία άφθονων βλεννοπαραγωγών
κυττάρων.
Συζήτηση
Η ρινοχειλική κύστη είναι µια σπάνια βλάβη (2,5% των µη οδοντογενών κύστεων) συνήθως
ετερόπλευρη, ανεπίπλεκτη και ασυµπτωµατική, που εµφανίζεται περισσότερο σε γυναίκες
µετά την ηλικία των 40 ετών και κυρίως στην αριστερή πλευρά του προσώπου.
Κατά µία παθογενετική θεωρία προέρχεται από έκτοπο επιθήλιο υπολειµµάτων του
ρινοδακρυϊκού πόρου και κατά µία άλλη θεωρία προέρχεται από επιθήλιο που εγκλείεται
κατά την διάπλαση ανάµεσα στην πλάγια ρινική, την σφαιροειδή και την άνω γναθιαία
απόφυση.
Η µαγνητική τοµογραφία µπορεί να βοηθήσει στην διαφορική διάγνωση της ρινοχειλικής
κύστης, η οποία περιλαµβάνει οδοντογενή λοίµωξη, κύστεις και νεοπλάσµατα των
σιαλογόνων αδένων, λίπωµα, σβάνωµα όπως επίσης επιδερµοειδείς και σµηγµατογόνες
κύστεις.
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Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται στην ενδοστοµατική εκπυρήνιση της κύστης.
Εναλλακτικά περιγράφεται και η διαρρινική ενδοσκοπική µαρσιποποίηση της κύστης µε
καλά αποτελέσµατα.

Summary: A case with unilateral nasolabial cyst is presented. MRI imaging has been used
for presurgical evaluation. Surgical excision performed using an intraoral approach.
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Μία περίπτωση περιφερικού ινώµατος των ούλων µε παρουσία
οστεολυσίας και απορρόφησης οδοντικών ριζών

Εικόνα 1
Γυναίκα 67 ετών, µε ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, παρουσίασε βλάβη (Εικ. 1α) στα παρειακά
ούλα της κάτω γνάθου προ έξι µηνών. Παρά την περιοδοντική θεραπεία και την λήψη
αντιβίωσης η µαλακή και ανώδυνη διόγκωση παρέµεινε αµετάβλητη και επιπλέον η
κινητικότητα των #47 και #48 παρατηρήθηκε αυξανόµενη. Στην οπισθοφατνιακή (Εικ. 1β)
και την πανοραµική (Εικ. 1γ) ακτινογραφία απεικονίστηκαν αλλοίωση στο παρακείµενο
οστούν και απορρόφηση της εγγύς ρίζας του #47 που επιβεβαιώθηκε µε την εξαγωγή (Εικ.
1δ). Κρίθηκε σκόπιµη η λήψη χειρουργικής βιοψίας πριν την ολική αφαίρεση της βλάβης.
Η τελική ιστοπαθολογική διάγνωση ήταν «περιφερικό ίνωµα». Το κλινικό ενδιαφέρον της
περίπτωσης συνίσταται στην παρουσία της επιφανειακής οστικής διάβρωσης και
της απορρόφησης των οδοντικών ριζών που συνοδευόταν από κινητικότητα των
οδόντων χωρίς ιστορικό οξείας φλεγµονής στην περιοχή.
Στο περιφερικό οδοντογενές ίνωµα µπορεί να παρατηρηθεί επιφανειακή απορρόφηση του
οστού. Στο περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα µπορεί επίσης, αλλά εξαιρετικά σπάνια,
να παρατηρηθεί απορρόφηση των ριζών. Ωστόσο η συνύπαρξη περιφερικού ινώµατος µε
οστική και οδοντική βλάβη είναι ακόµη σπανιότερη, αλλά όπως έδειξε η περίπτωσή µας,
µπορεί και αυτή να συµβεί.
Συνεπώς, όταν αντιµετωπίζουµε µια βλάβη µε τέτοια σηµειολογία, ο δείκτης της κλινικής µας
υποψίας, θα πρέπει να περιλαµβάνει όλο το φάσµα, από την απλή αντιδραστική µέχρι τη
νεοπλασµατική βλάβη .
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Αντιδραστικό ίνωµα βλεννογόνου παρειάς

Εικόνα 1. (α) Το ίνωµα και η
εγγύτητα του στο έπαρµα της
σιαλικής θηλής στο οποίο βρίσκεται
το στόµιο του πόρου της παρωτίδας
(κόκκινα βέλη). Στις ένθετες µικρές
φωτογραφίες η επιφάνεια (1) και η
βάση (2) του παρασκευάσµατος της
εκτοµής, (β) Εικόνα της συρραφής
στην οποία σηµειώνονται η σιαλική
θηλή (κόκκινα βέλη) και η λευκή
γραµµή (linea alba) της οδοντικής
σύγκλεισης (πράσινα βέλη), (γ) Τρεις
µήνες µετά την αφαίρεση.

Στην Εικόνα-1 απεικονίζεται συνοπτικά µια περίπτωση ελαστικού και συµπαγούς
αντιδραστικού ινώµατος βλεννογόνου δεξιάς παρειάς, διαστάσεων 0.9Χ0.8cm και µεγίστου
βάθους 0.6 cm, το οποίο εντοπιζόταν άνωθεν της λευκής γραµµής στο στοµατικό βλεννογόνο
31-χρονης γυναίκας.
Το αντιδραστικό ίνωµα (από τραύµα ή ερεθισµό) είναι η πιο συχνή καλοήθης βλάβη του
στοµατικού βλεννογόνου. Αναπτύσσεται συχνότερα στο βλεννογόνο της παρειάς – στο ύψος
της οδοντικής σύγκλεισης – αλλά επίσης στη γλώσσα και τα χείλη. Μπορεί να εµφανισθεί σε
κάθε ηλικία (συχνότερα από 20-49 χρονών), χωρίς γενετική ή φυλετική προδιάθεση.
Είναι ανώδυνο και εµφανίζεται συχνότερα µε πλατειά βάση και σπανιότερα έµµισχο. Μπορεί
να είναι ελαστικό και συµπαγές ή µαλακό και σπογγώδες. Η χροιά του είναι πιο λευκωπή από
τον υπόλοιπο βλεννογόνο, λόγω της µικρότερης αγγείωσης. Αναπτύσσεται αργά και σπάνια
υπερβαίνει το 1 cm. Λόγω του ερεθισµού µπορεί να φλεγµαίνει ή και να ελκωθεί.
Η µικροσκοπική εικόνα χαρακτηρίζεται από την υφή του στοµατικού βλεννογόνου και την
παρουσία ινοβλαστικής / υπερπλαστικής επεξεργασίας του χορίου. Στη διαφορική διάγνωση
λαµβάνεται υπόψιν η θέση της βλάβης και περιλαµβάνονται κυρίως βλάβες των σιαλογόνων
αδένων (αντιδραστικές ή νεοπλασµατικές) και λιπώµατα αλλά και πιο σπάνιες νοσολογικές
οντότητες.
Η χειρουργική αφαίρεση είναι η θεραπεία επιλογής. Αν οι συνθήκες τραύµατος / ερεθισµού
παραµείνουν µπορεί να παρουσιαστεί υποτροπή.
25/6/2011
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ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ - ∆ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ
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Ρευµατοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά

Στο τελευταίο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Head & FaceMedicine δηµοσιεύθηκε η
εργασία «Oral bisphosphonate-related
osteonecrosis of the jaws inrheumatoid arthritis patients: acritical discussion and two
case reports» των Nicolau Conte-Neto και συν., στην οποία παρουσιάζονται δυο περιπτώσεις
οστεονέκρωσης από διφωσφονικά σε ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Οι δύο
ασθενείς ήταν γυναίκες, 58 και 68 χρονών, οι οποίες λάµβαναν αλενδρονάτη για περισσότερο
από 3 χρόνια - κατά της οστεοπόρωσης που προκαλείται από την λήψη των στεροειδών.
Παρότι η ΡΑ θεωρείται προδιαθεσικός παράγοντας για την οστεονέκρωση δεν έχει
διευκρινιστεί ακόµη η παθοφυσιολογική τους σχέση.
Η πρώτη ασθενής µε ΡΑ εµφάνισε έντονο πόνο στην κάτω γνάθο µετά από πρόσφατη
προσθετική αποκατάσταση οδοντικού εµφυτεύµατος που είχε τοποθετηθεί πριν πολλά χρόνια.
Η αρχική διάγνωση ήταν περιεµφυτευµατίτιδα και η τελική διάγνωση της οστεονέκρωσης
οδήγησε σε αφαίρεση του εµφυτεύµατος και του νεκρωτικού οστού και απόξεση. Οι
στοµατοπλύσεις µε χλωρεξιδίνη και η λήψη αντιβιοτικών συνοδεύτηκαν από διακοπή της
αλενδρονάτης. Η δεύτερη ασθενής µε ΡΑ εκτός από αλενδρονάτη λάµβανε και µεθοτρεξάτη.
Παρουσίασε συµπτώµατα οδονταλγίας στην περιοχή του #45. Μετά την τελική διάγνωση της
οστεονέκρωσης έγινε εξαγωγή του δοντιού και ακολουθήθηκε η αγωγή της πρώτης
περίπτωσης. Και στις δύο περιπτώσεις επετεύχθη επούλωση.
Στη συζήτηση της εργασίας αναφέρεται ότι οι φλεγµονώσεις αλλοιώσεις που συνοδεύουν και εξωαρθρικά – τη ΡΑ καθώς και η λήψη φαρµάκων όπως τα στεροειδή και τα
ανοσοκατασταλτικά µπορούν να συνδέονται µε την εκδήλωση της οστεονέκρωσης από
διφωσφονικά. Ωστόσο υπάρχουν ασθενείς µε ΡΑ που παρουσιάζουν οστεονέκρωση από
διφωσφονικά παρότι δεν λαµβάνουν στεροειδή και ανοσοκατασταλτικά. Στην εργασία
συζητούνται οι πιθανοί παθογενετικοί µηχανισµοί και σχέσεις.
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το προφίλ των ασθενών µε ΡΑ που αναπτύσσουν
οστεονέκρωση από διφωσφονικά είναι συνήθως γυναίκες άνω των 60 που λαµβάνουν
αλενδρονάτη για περισσότερο από 3 χρόνια. Η οστεονέκρωση αφορά συνήθως την κάτω
γνάθο και συµβαίνει µετά από µικρές χειρουργικές επεµβάσεις όπως οι εξαγωγές και τα
οδοντικά εµφυτεύµατα – ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις αυτόµατης εµφάνισης. Επίσης οι
ασθενείς µε ΡΑ εµφανίζουν συχνότερα περιοδοντική νόσο, µετρίου ή και σοβαρού βαθµού.
Τα κυριότερα κλινικά σηµεία της οστεονέκρωσης από διφωσφονικά είναι η αποκάλυψη του
οστού, το οίδηµα, ο πόνος, η πυώδης εκροή και σε προχωρηµένα στάδια η παραισθησία, η
δηµιουργία συριγγίου ή και το παθολογικό κάταγµα - αν και συνήθως αυτό συµβαίνει σε
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ασθενείς µε νεοπλάσµατα. Παρότι η επίµονη απογύµνωση του οστού για διάστηµα
µεγαλύτερο από 8 εβδοµάδες θεωρείται ασφαλές διαγνωστικό σηµείο της οστεονέκρωσης
υπάρχουν και περιπτώσεις που µια τέτοια οστική αποκάλυψη δεν συµβαίνει.
Όσον αφορά την αντιµετώπιση της οστεονέκρωσης από διφωσφονικά δεν υπάρχει ενιαία
αποδεκτό πρωτόκολλο. Τα αποτελέσµατα της χειρουργικής θεραπείας εµφανίζονται
αντιφατικά στη βιβλιογραφία. Αντίθετα η εναλλακτική χορήγηση αντιβιοτικών και πλύσεων
µε χλωρεξιδίνη µε παράλληλη διακοπή των φαρµάκων που λαµβάνονται για τη ΡΑ, έχει
αποδειχθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα.
Στην εργασία συµπεραίνεται ότι θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες για να δοθεί επιστηµονική
βάση στην υπόθεση ότι η ΡΑ µπορεί να συνδέεται µε τη στοµατική οστεονέκρωση από
διφωσφονικά. Ωστόσο το γεγονός ότι στους ασθενείς µε ΡΑ η οστεονέκρωση διαγιγνώσκεται
συνήθως σε προχωρηµένο στάδιο, καθιστά αναγκαία την επαρκή ενηµέρωση των
ρευµατολόγων και τη στενή τους συνεργασία µε τους οδοντίατρους για την πρόληψη και την
έγκαιρη εντόπιση της βλάβης.
28/4/2011
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Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες;

Ruggiero SL, Mehrotra B. 2009,
Annu.Rev.Med. 60:85
Στο κύριο άρθρο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού «Head Face Medicine», µε τίτλο
«Infection, vascularization, remodelling - are stem cells the answers for bone diseases of the
jaws?», οι J. Handschel και U. Meyer επιχειρούν µια σύνοψη της βασικής και συχνά
αντιφατικής γνώσης σχετικά µε την παθοφυσιολογία των κυρίαρχων οστεονεκρωτικών
παθήσεων των γνάθων. Επιπλέον αναφέρονται στις νέες θεραπευτικές δυνατότητες που
επιφυλλάσσει για το µέλλον η εφαρµογή των βλαστοκυττάρων. Παραθέτουµε αυτό το
ενδιαφέρον editorial:
«Πολλές είναι οι δηµοσιεύσεις σχετικά µε την παθογένεση και τη θεραπευτική προσέγγιση
τριών νοσηµάτων που κυριαρχούν στην παθολογία των γνάθων:α) την οστεονέκρωση από
ακτινοβολία, β) την οστεοµυελίτιδα και γ) την οστεονέκρωση από διφωσφονικά [1, 2].
Παρότι σε αυτές τις µελέτες διασαφηνίζονται ικανοποιητικά η επίπτωση, οι παράγοντες
κινδύνου και οι στρατηγικές θεραπείας, εν τούτοις, λίγες είναι οι αναφορές στις
λεπτοµέρειες σχετικά µε την υποκείµενη παθοφυσιολογία και ειδικώτερα για κάθε µια από
αυτές τις τρείς παθήσεις, χωριστά.
Για παράδειγµα στους ασθενείς µε καρκίνο, η ανασοκαταστολή που προκαλείται από τη
θεραπεία και η παρουσία πλήθους µικροοργανισµών στη στοµατική κοιλότητα ευνοούν την
εµφάνιση της χρόνιας οστεοµυελίτιδας. ∆εν έχει ωστόσο διευκρινιστεί αν αυτές οι συνθήκες
ευνοούν και την εµφάνιση της οστεονέκρωσης από διφωσφονικά. Η τρέχουσα έρευνα είναι
περισσότερο ενδεικτική για λοίµωξη του νεκρωτικού οστού παρά για νέκρωση του
µολυσµένου οστού [3].
Σχετικά µε την επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστηµα η βιβλιογραφία είναι αντιφατική. Από
τη µια, τα διφωσφονικά αναστέλλουν την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασµό των Τλεµφοκυττάρων και καταστέλλουν την παραγωγή µονοκυττάρων και διαφόρων
προφλεγµονωδών κυτταροκινών [4]. Από την άλλη, τα διφωσφονικά αυξάνουν την
παραγωγή των προφλεγµονωδών κυτταροκινών των λεµφοκυττάρων [5].
Η ευρύτερα αποδεκτή άποψη σχετικά µε την αιτία της οστεονέκρωσης από ακτινοβολία είναι
η θεωρία της υποξίας, της µετακτινικής υπαγγείωσης και υποκυτταρικότητας [6, 7]. ∆εν
υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία ότι στις νεκρωτικές περιοχές της οστεονέκρωσης από
διφωσφονικά ελαττώνονται η αγγείωση και η αιµάτωση, παρότι έχει αναφερθεί η αντιαγγειογενετική επίδραση των διφωσφονικών [8].
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Παρότι δεν έχουν δηµοσιευθεί αποτελέσµατα σε ανθρώπους που να αποδεικνύουν την
επίδραση των διφωσφονικών στην οστική αναδόµηση, εν τούτοις, η καταστολή της
αναδόµησης θεωρείται αιτιολογικός παράγοντας για την οστεονέκρωση από διφωσφονικά [2].
Συνολικά, υπάρχουν ελάχιστες µελέτες σε πειραµατόζωα που να διευκρινίζουν τη βασική
παθοφυσιολογία αυτών των τριών οστικών παθήσεων. Μόλις πρόσφατα, µια νέα θεραπευτική
προσέγγιση προτάθηκε αποσαφηνίζοντας έναν πιθανό αιτιολογικό παράγοντα για την
οστεονέκρωση από διφωσφονικά
Οι Kikuiri και συν., πραγµατοποίησαν έγχυση µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων σε ποντίκια
που χρησιµοποιήθηκαν σαν πειραµατικά µοντέλα οστεονέκρωσης από διφωσφονικά. Τα
βλαστοκύτταρα, τροποποιώντας το ανοσοποιητικό σύστηµα, έδρασαν προληπτικά και
θεράπευσαν την οστεονέκρωση από διφωσφονικά [9].
Με δεδοµένη την ικανότητα τους να προκαλούν έκτοπο σχηµατισµό οστού [10] καθώς και
αγγειογένεση [11], τα βλαστοκύτταρα µπορούν στο µέλλον να αποτελέσουν θεραπευτική
επιλογή για τις οστικές παθήσεις που αναφέρθηκαν. Ειδικώτερα, σε ότι αφορά το σύνολο των
δυνατοτήτων από τις διάφορες σειρές βλαστοκυττάρων [12, 13], αυτά τα κύτταρα θα
µπορούσαν να καταστούν ένα ελπιδοφόρο εργαλείο στα χέρια των κλινικών.
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∆ιφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς µε πολλαπλούν
µυέλωµα

Οστεονέκρωση στην περιοχή της
δεξιάς έσω λοξής γραµµής

Την προηγούµενη εβδοµάδα δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό “HEAD & FACE MEDICINE” µια
άκρως ενδιαφέρουσα εργασία για την επίπτωση της οστεονέκρωσης των γνάθων στους
ασθενείς µε Πολλαπλούν Μυέλωµα (ΠΜ) που λαµβάνουν φαρµακευτική αγωγή µε
διφωσφονικά (∆Φ)...
Οστεονέκρωση των γνάθων από τη λήψη διφωσφονικών αλάτων ορίζεται ως η παρουσία
αποκαλυµµένου νεκρού οστού στη γναθοπροσωπική περιοχή που επιµένει για περισσότερο
απο 8 εβδοµάδες σε ασθενή, χωρίς ιστορικό ακτινοβολίας στην περιοχή, αλλά µε
προγενέστερη ή τρέχουσα θεραπεία µε διφωσφονικά. Η επίπτωση της οστεονέκρωσης από
λήψη διφωσφονικών σε ασθενείς µε ΠΜ, καρκίνο του µαστού και καρκίνο του προστάτη
αναφέρεται 3-11% και 7-21% στις αναδροµικές και τις προοπτικές µελέτες, αντίστοιχα.
Η παρουσιαζόµενη µελέτη είναι ενδιαφέρουσα όχι µόνο για το αντικείµενο αλλά και για την
µέθοδο της. Με βιβλιογραφικό δεδοµένο ότι σε παρόµοιες µελέτες περιλαµβάνονται ασθενείς
οι οποίοι εξετάζονται στη στοµατική κοιλότητα όντας ήδη συµπτωµατικοί, αυτή η µελέτη
περιέλαβε δύο µελέτες µε ίδιο αντικείµενο αλλά διαφορετική προσέγγιση.
Η µία ήταν αναδροµική και οι ασθενείς µε ΠΜ, οι οποίοι τελικά ευρέθησαν και συµµετείχαν
σε αυτήν, δεν είχαν υποβληθεί σε στοµατική εξέταση κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους µε
διφωσφονικά. Η άλλη ήταν διατµηµατική (cross-sectional) και οι ασθενείς µε ΠΜ, οι οποίοι
συµµετείχαν, υποβλήθηκαν σε στοµατική εξέταση που περιλάµβανε κατάσταση στοµατικής
υγιεινής, εντόπιση σηµείων φλεγµονής, βλαβών του βλεννογόνου και εστιών αποκαλυµµένου
οστού.
Στην αναδροµική µελέτη 4/81 (4.9%) και στη διατµηµατική µελέτη 16/76 (20.5%) των
ασθενών παρουσίασαν, αντίστοιχα, οστεονέκρωση των γνάθων. Και στις δυο µελέτες, το
συχνότερα χορηγούµενο διφωσφονικό ήταν το zoledronate ( Zometa, Zomera, Aclasta ,
Reclast). 9 περιπτώσεις αφορούσαν την κάτω γνάθο, 5 την άνω γνάθο και 6 αµφότερες τις
γνάθους. Στην καλύτερη αιµάτωση της άνω γνάθου αποδίδεται η µικρότερη της επίπτωση.
Μόνο µία περίπτωση οστεονέκρωσης δεν συνδέθηκε µε την παρουσία εκλυτικού παράγοντα.
Στις υπόλοιπες 19/20, διαπιστώθηκε η ύπαρξη εκλυτικού παράγοντα: εξαγωγές δοντιών (14),
άλλες χειρουργικές πράξεις (2), οξύαιχµη έσω λοξή γραµµή (ανατοµική θέση καλυπτόµενη
από λεπτό βλεννογόνο)(3).
Η κλινική σηµασία της εργασίας µπορεί να συνοψιστεί στις παρακάτω οδηγίες πρόληψης:
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Ασθενείς µε ΠΜ που προγραµµατίζονται για θεραπεία µε διφωσφονικά θα πρέπει να
παραπέµπονται για εξέταση της στοµατικής κοιλότητας, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τους
ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να λάβουν ακτινοβολία.
Πριν τη θεραπεία να γίνονται οι αναγκαίες εξαγωγές και οδοντικές αποκαταστάσεις και
καθόσον αυτή διαρκεί να ελέγχεται η στοµατική υγιεινή ώστε να αποτρέπονται πρόσθετες
χειρουργικές πράξεις και επανορθώσεις. Επιπλέον, επί ασυµπτωµατικής οστικής αποκάλυψης
θα πρέπει να αποτρέπεται η λοίµωξη.
Γενικά, η τακτική εξέταση της στοµατικής κοιλότητας ασθενών µε ΠΜ που λαµβάνουν
διφωσφονικά πρέπει να γίνεται για να µην διαφεύγουν της διάγνωσης οι ασυµπτωµατικές
αρχικές εκδηλώσεις της οστεονέκρωσης . Έχει διαπιστωθεί ότι η λήψη τέτοιων προληπτικών
µέτρων µπορεί να ελαττώσει την συχνότητα στης οστεονέκρωσης.

17/7/2010
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Νεώτερα δεδοµένα σχετικά µε την αντιµετώπιση ασθενών που
λαµβάνουν διφωσφονικά από το στόµα
Τα στοιχεία προέρχονται από πρόσφατη δηµοσίευση στο περιοδικό “The Journal of the
American Dental Association” στην οποία µελετήθηκαν τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας και
µπορούν να συνοψιστούν σε :
α) Γενικά συµπεράσµατα:
Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη οστεονέκρωσης των γνάθων µετά από στοµατική χορήγηση
διφωσφονικών είναι συγκριτικά ελάχιστος σε σχέση µε τον κίνδυνο µετά από ενδοφλέβια
χορήγηση (zolendronate) για την θεραπεία του καρκίνου.
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να στοιχειοθετηθούν ποσοστά επίπτωσης της
οστεονέκρωσης των γνάθων µετά από λήψη διφωσφονικών. Ωστόσο, στις υπάρχουσες
µελέτες αναφέρονται για µεν την ενδοφλέβια χρήγηση ποσοστά περίπου 20% ενώ για την
στοµατική χορήγηση ποσοστά από 0 µέχρι 0.04 % (από 0 µέχρι 1 περιπτώσεις στις 2.260).
∆εν υπάρχει αξιόπιστη προγνωστική εξέταση στην οποία να µπορεί να υπολογιστεί ο βαθµός
κινδύνου εµφάνισης της οστεονέκρωσης των γνάθων. Παρότι η οροδιαγνωστική και
ουρολογική δοκιµασία CΤΧ/NTX έχουν προταθεί σαν αξιόπιστες εξετάσεις, χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα για να εκτιµηθεί η προγνωστική τους αξία.
Επιπλέον, δεν προκύπτει από την βιβλιογραφία ότι η διακοπή των διφωσφονικών µπορεί να
εξαλείψει ή να ελαττώσει τον κίνδυνο εµφάνισης οστεονέκρωσης των γνάθων.
Σε κάθε περίπτωση ο µικρός κίνδυνος εµφάνισης οστεονέκρωσης των γνάθων µετά από
στοµατική χορήγηση διφωσφονικών θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται µε το µέγιστο όφελος
αυτών των φαρµάκων στην αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης και των επιπλοκών της.
β) Ειδικότερα και σε ότι αφορά την στοµατική χειρουργική και την τοποθέτηση
εµφυτεύµατων σε ασθενείς οι οποίοι λαµβάνουν διφωσφονικά από το στόµα:
Όταν προγραµµατίζονται εξαγωγές και γενικότερα επεµβάσεις στα οστά των γνάθων,
προτείνονται οι συντηρητικοί χειρουργικοί χειρισµοί και η σύγκλειση του στοµατικού
τραύµατος κατά πρώτο σκοπό , ακολουθούµενοι από στοµατοπλύσεις µε διάλυµα
χλωρεξιδίνης µέχρι την ολοκλήρωση της επούλωσης. Αντιβίωση χορηγείται σύµφωνα µε τις
γνωστές θεραπευτικές και προφυλακτικές ενδείξεις και όχι σύµφωνα µε τον αν λαµβάνονται
ή όχι διφωσφονικά.
Παρότι δεν υπάρχουν επαρκή βιβλιογραφικά δεδοµένα για την επίδραση της λήψης
διφωσφονικών στην τοποθέτηση των οδοντικών εµφυτευµάτων, ο/η θεράπων ιατρός θα
πρέπει να λαµβάνει υπόψιν ότι σε περιπτώσεις τοποθέτησης πολλών εµφυτευµάτων και σε
περιπτώσεις στις οποίες πρόκειται να εφαρµοστούν τεχνικές αύξησης του ελλειµµατικού
οστού, ο/η ασθενής µπορεί να υποβάλλεται σε µεγαλύτερο κίνδυνο.
Τονίζεται ότι ο/η ασθενής ο οποίος λαµβάνει διφωσφονικά από το στόµα θα πρέπει να
ενηµερώνεται αναλυτικά από τον/την θεράποντα ιατρό για τον πιθανό ελάχιστο κίνδυνο
εµφάνισης οστεονέκρωσης των γνάθων και πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε χειρουργική
στοµατική επέµβαση να έχει δώσει έγγραφη συγκατάθεση για αυτήν.
24/1/2009
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∆ιφωσφονικά και Οστεονέκρωση: Γνώση , Ενηµέρωση και
Εγρήγορση!
Από τις παρουσιάσεις εργασιών που παρακολούθησα στο πρόσφατο συνέδριο στη
Θεσσαλονίκη θα σταθώ σε τρείς επιστηµονικές εργασίες οι οποίες αναφέρθηκαν στο ζήτηµα
της χορήγησης διφωσφοικών σε ασθενείς στους οποίους έχουν ήδη ή πρέπει να
πραγµατοποιηθούνχειρουργικές παρεµβάσεις στα οστά των γνάθων.
Η εργασία (ΑΑΟ7) αφορούσε µία σειρά 69 ογκολογικών ασθενών, υπό ενδοφλέβια
χορήγηση διφωσφονικών, από τους οποίους ποσοστό 3% παρουσίασε οστεονέκρωση µετά
από εξαγωγές. Στην εργασία (ΕΑ26) παρουσιάστηκαν περιπτώσεις οστεονέκρωσης και
τονίστηκε η καταλυτική συσχέτιση της ενδοφλέβιας χορήγησης µε την εµφάνιση
οστεονέκρωσης. Τέλος, στην εργασία (ΕΑ59) συσχετίστηκε η στοµατική χορήγηση
διφωσφονικών µε την τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε 5 περιπτώσεις ασθενών και αναφέρθηκε
η προγνωστική σηµασία της οροδιαγνωστικής εξέτασης CTX(τελοπεπτίδιο τελικού C που
απελευθερώνεται από κολλαγόνο τύπου Ι), η οποία συνιστά δείκτη της οστικής
απορρόφησης.
Και οι τρείς αξιόλογες εργασίες των συναδέλφων επιβεβαίωναν τα ευρήµατα της
βιβλιογραφίας τα οποία θα µπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Η ενδοφλέβια χορήγηση διφωσφωνικών αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για χειρουργικές
πράξεις στα οστά των γνάθων.
2. Αντίθετα, για τη στοµατική χορήγηση η βιβλιογραφία παρουσιάζεται αντιφατική.
Αναφέρονται σειρές ασθενών µε ποσοστά οστεονέκρωσης µέχρι και 3% αλλά και σειρές
ασθενών στις οποίες δεν αποδεικνύεται καµµία αρνητική επίδραση της στοµατικής
χορήγησης στην έκβαση των χειρουργικών πράξεων. Αν, ωστόσο, παρουσιαστεί
οστεονέκρωση µετά από στοµατική χορήγηση, αυτή ανταποκρίνεται περισσότερο στη
θεραπεία από όσο η οστεονέκρωση µετά από ενδοφλέβια χορήγηση.
3. Πρόσθετο εργαλείο στην µάχη κατά της οστεονέκρωσης µετά από χορήγηση
διφωσφονικών είναι η προεγχειρητική αξιολόγηση του οροδιαγνωστικού δείκτη
CTX (τελοπεπτίδιο τελικού C που απελευθερώνεται από κολλαγόνο τύπου Ι).
Επί του πρακτέου, η ασθενής που λαµβάνει per os θεραπεία διφωσφονικών θα πρέπει να
ενηµερώνεται για τον έστω πολύ µικρό αλλά υπαρκτό πιθανό κίνδυνο οστεονέκρωσης
µετά από µία χειρουργική πράξη (πχ εξαγωγή, εµφύτευµα).
Ο επεµβαίνων θα πρέπει να αξιολογεί τη γενική κατάσταση της ασθενούς, τη διάρκεια
per os λήψης διφωσφονικών και τη λήψη άλλων φαρµάκων. Επίσης, η επιλογή και ο τρόπος
της χειρουργικής πράξης θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο ατραυµατικά.
Επιπλέον, ο επεµβαίνων θα πρέπει διαρκώς να ενηµερώνεται για τα νεώτερα επιστηµονικά
δεδοµένα. Για το σκοπό αυτό, προτείνω τη µελέτη των παρακάτω βιβλιογραφικών αναφορών:
Dental management of patients receiving oral bisphosphonate therapy: expert panel recommendations.
J Am Dent Assoc. 2006
Canadian consensus practice guidelines for bisphosphonate associated osteonecrosis of the jaw.J
Rheumatol. 2008
Osteonecrosis of the jaw: new developments in an old disease.J Rheumatol. 2008 Bisphosphonateassociated osteonecrosis of the jaw Can Fam Physician. 2008
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Do Fosamax-type drugs increase the risk of osteonecrosis of the jaw for patients receiving dental
implants?Gen Dent. 2008
Oral bisphosphonates and dental implants: a retrospective studyJ Oral Maxillofac Surg. 2008
Bisphosphonate therapy and dental treatment.J Indiana Dent Assoc. 2007-2008
Outcomes of placing dental implants in patients taking oral bisphosphonates: a review of 115 cases.J
Oral Maxillofac Surg. 2008
Oral bisphosphonate-induced osteonecrosis: risk factors, prediction of risk using serum CTX testing,
prevention, and treatment.J Oral Maxillofac Surg. 2007
Potential applications of biphosphonates in dental surgical implants Int J Immunopathol Pharmacol.
2007
Implant placement with or without simultaneous tooth extraction in patients taking oral
bisphosphonates: postoperative healing, early follow-up, and the ncidence of complications in two
private practices.J Periodontol. 2007
[Maxillar osteonecrosis associated with bisphosphonate treatment and dental implants]Rev Stomatol
Chir Maxillofac. 2007
Effect of long-term oral bisphosphonates on implant wound healing: literature review and
a case report.J Periodontol. 2007
Implants and oral bisphosphonates: risky business?J Periodontol. 2007
Osteonecrosis of the jaws associated with use of risedronate: report of 2 new cases.Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007
Medical contraindications to implant therapy: part I: absolute contraindications.Implant Dent. 2006
Bisphosphonates and avascular necrosis of alveolar bone: a potential threat to dental implants.
Dent Implantol Update. 2006
Dental endosseous implants in patients on bisphosphonate therapy.Implant Dent. 2006
[Osteonecrosis of the jaws by long term therapy with bisphosphonates]Mund Kiefer Gesichtschir.
2006
Safety of oral bisphosphonates: controlled studies on alveolar bone.Int J Oral Maxillofac Implants.
2006
Bisphosphonate-induced exposed bone (osteonecrosis/osteopetrosis) of the jaws:
risk factors, recognition, prevention, and treatment.J Oral Maxillofac Surg. 2005
Local biochemical markers of bone turnover: relationship to subsequent density of
healing alveolar bone defects.J Clin Periodontol. 2004

18/10/2008
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Περιεµφυτευµατίτιδα σε εµφύτευµα ακίνητης προσθετικής εργασίας
µε πρόβολο γεφύρωµα.
Η περιεµφυτευµατική νόσος είναι µια φλεγµονώδης εξεργασία που µπορεί να προσβάλλει τον
µαλακό ιστό(βλεννογόνο) ή και τον σκληρό ιστό(οστούν) γύρω από ένα οστεοενσωµατωµένο
και λειτουργικό οδοντικό εµφύτευµα. Η εµφάνισή της µπορεί να σχετίζεται µε τοπικούς
παράγοντες όπως η µορφολογία των περιεµφυτευµατικών ιστών που επηρεάζει την
µικροβιακή διείσδυση, αλλά και µε γενικούς συστηµατικούς παράγοντες όπως ο µη
ρυθµισµένος σακχαρώδης διαβήτης, η µακροχρόνια λήψη κορτικοειδών, η ακτινοθεραπεία
και χηµειοθεραπεία, η κακή στοµατική υγιεινή και το κάπνισµα.
Επίσης η άσκηση υπερβολικής µηχανικής πίεσης στο εµφύτευµα, η προβληµατική εφαρµογή
της επιεµφυτευµατικής αποκατάστασης, η χαλάρωση των προσθετικών εξαρτηµάτων ή
ακόµη και τα υπολλείµατα των κονιών που χρησιµοποιούνται µπορούν να συµβάλλουν
σηµαντικά στην εµφάνισή της. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι περιεµφυτευµατική νόσος
συνοδευόµενη µε απώλεια οστού(περιεµφυτευµατίτιδα) µπορεί να προσβάλλει τα οδοντικά
εµφυτεύµατα σε ποσοστό από 0 µέχρι 14,4% σε βάθος 5ετίας από την τοποθέτηση και
φόρτισή τους.
Η υπέρµετρη µηχανική πίεση µπορεί να οφείλεται σε βρουξισµό ή στην παρουσία φυσικών
δοντιών στο αντίθετο τόξο. Επίσης µπορεί να οφείλεται σε τοποθέτηση ανεπαρκούς αριθµού
εµφυτευµάτων ή σε κακό σχεδιασµό διευθέτησής τους στην ακρολοφία σε σχέση µε την
κατανοµή των πιέσεων. Και επίσης να συνδέεται µε την σχέση µήκους εµφυτεύµατοςστεφάνης ή µε καθαρά προσθετικούς παράγοντες όπως η µη παθητική εφαρµογή της
πρόσθεσης και η χρησιµοποίηση προβόλων σε κινητές ή ακίνητες αποκαταστάσεις.
Μια σχετική περίπτωση απεικονίζεται στην παρακάτω φωτογραφία, όπου παρατηρούµε την
εξέλιξη της νόσου στο οδοντικό εµφύτευµα #14 που στηρίζει πρόβολο #15 σε
συγκολλούµενη ακίνητη προσθετική εργασία. Το µόνο σύµπτωµα του ασθενή ήταν η
αίσθηση πόνου κατά την ψηλάφηση της παρειακής επιφάνειας του βλεννογόνου αντίστοιχα
µε το εµφύτευµα. Η κλινική εξέταση έδειξε παρειακό αιµορραγικό θύλακα βάθους 7mm και
άπω υπερώιο βάθους 6mm. Ακτινογραφικά υπήρχε γωνιώδης οστεολυσία κυρίως άπω, αλλά
και εγγύς του εµφυτεύµατος.

Εικόνα: (α) Η περιοχή κατά την αρχική φόρτιση, (β) Μετά από 5 χρόνια µε οστεολυσία
(βέλη), (γ) Χειρουργική προσπέλαση που δείχνει το µέγεθος της οστικής απώλειας(βέλη)
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Η χειρουργική αποκάλυψη της βλάβης επιβεβαίωσε τα κλινικά και ακτινολογικά ευρήµατα.
Η µεγαλύτερη οστική απώλεια εντοπιζόταν άπω του εµφυτεύµατος. Η περιοχή καθαρίστηκε
από τους µαλακούς ιστούς, εκπλύθηκε µε χλωρεξιδίνη και φυσιολογικό ορό και
συµπληρώθηκε µε αλλοπλαστικό υλικό και απορροφήσιµη µεµβράνη.
Σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας(Aglietta Μ. κ.σ., 2009) για τα ποσοστά διατήρησης και
βιολογικών επιπλοκών των εµφυτευµάτων που στηρίζουν ακίνητες προσθετικές εργασίες µε
πρόβολα γεφυρώµατα(ICFDPs: implant-supported cantilever fixed dental prostheses) και
χρόνο παρακολούθησης τουλάχιστον τα 5 χρόνια προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα: Στα 5
χρόνια παρουσιάστηκε περιεµφυτευµατίτιδα στο 9,4%(3,3–25,4%) και στα 10 χρόνια στο
17,9%(6,4–44,3%) από αυτά. Ωστόσο απώλεια του εµφυτεύµατος σηµειώθηκε µόνο για
το 5,7%(0-10,5%) στα 5 χρόνια και για το 11,1%(0-19,9%) στα 10 χρόνια. Σε άλλη εργασία
που εξετάστηκε η πρόγνωση εµφυτευµάτων σε ICFDPs ανάλογα µε την έκταση του
προβόλου δεν τεκµηριώθηκε ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στην εµφάνιση
περιεµφυτευµατίτιδας(14,3-18,6%) και στο µήκος του γεφυρώµατος(≤10mm, >10mm).
Αν και λείπουν από την βιβλιογραφία επαρκείς προοπτικές µελέτες για την αντιµετώπιση της
περιεµφυτευµατίτιδας υπάρχουν οι ενδείξεις ότι τα καλύτερα αποτελέσµα
τα, ιδιαίτερα όταν έχει σηµειωθεί σηµαντική απώλεια οστού, µπορούν να προκύπτουν µε την
χειρουργική προσπέλαση της βλάβης, τον καθαρισµό και την απολύµανση της περιοχής και
της αποκαλυµµένης επιφανείας του εµφυτεύµατος και εν συνεχεία µε την καθοδηγούµενη
ιστική αναγέννηση(κυρίως αυτοµόσχευµα ή υποκατάστατο οστού µε ή χωρίς µεµβράνη).
Ωστόσο παρά την πρόοδο των µεθόδων ιστικής αναγέννησης η αντιµετώπιση των οστικών
βλαβών της περιεµφυτευµατίτιδας δεν µπορεί να είναι προβλέψιµη. Σε σχετική ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας από τον Dr. Elangovan κατά την οποία µελετήθηκαν 17 εργασίες(173
εµφυτεύµατα) µε εύρος παρακολούθησης 5-36 µηνών, προέκυψε ότι µόνο το 10,4% των
εµφυτευµάτων είχαν πλήρη οστική κάλυψη ενώ το 85,5% παρουσίασε µερική οστική
αναπλήρωση. Το δε υπόλοιπο 4% δεν παρουσίασε καµία οστική ανάπλαση.
Από αυτή τη σύντοµη παρουσίαση ας κρατήσουµε δύο πράγµατα: (1) Ότι η
περιεµφυτευµατική νόσος και ειδικότερα η περιεµφυτευµατίτιδα παρά την σαφή εµπλοκή του
µικροβιακού και του µηχανικού παράγοντα είναι µια πολυπαραγοντική νοσολογική οντότητα
και (2) Ότι στα αρχικά στάδια η τοπική συντηρητική και φαρµακευτική αντιµετώπιση µπορεί
να δώσει ανάλογα αποτελέσµατα µε τη χειρουργική θεραπεία ενώ στα πιο προχωρηµένα
στάδια η ανοικτή χειρουργική θεραπεία µπορεί να δώσει καλά αλλά όχι προβλέψιµα
αποτελέσµατα.
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Τοποθέτηση οδοντικού εµφυτεύµατος µετά από εξαγωγή εγκλείστου
άνω κυνόδοντα.
Οι κυνόδοντες της άνω γνάθου εµφανίζουν την τρίτη κατά σειρά συχνότητα έγκλεισης µετά
τους κάτω και άνω φρονιµίτες – σε ποσοστό κάτω από 1% µπορούν να διασχίζουν την µέση
γραµµή (transmigration). Η ορθοδοντική µετακίνηση δεν είναι πάντα η θεραπεία επιλογής και
τότε το έλλειµµα µετά την αφαίρεση – για λειτουργικούς ή αισθητικούς λόγους – του
νεογιλού κυνόδοντα µπορεί να αποκατασταθεί µε ένα οδοντικό εµφύτευµα. Περιγράφουµε
µια τέτοια περίπτωση…
Νεαρή γυναίκα µετά από ορθοδοντική θεραπεία προσήλθε για την αφαίρεση του εγκλείστου
άνω αριστερού κυνόδοντα. Στην πανοραµική ακτινογραφία ο έγκλειστος κυνόδοντας
σχηµάτιζε γωνία 70 µοιρών µε τη µέση γραµµή και η κορυφή του έφτανε έως εγγύς της ρίζας
του κεντρικού τοµέα, µέχρι την ρινική άκανθα – χωρίς όµως να διασχίζει την µέση
γραµµή(Εικόνα 1α).

Εικόνα 1. Πανοραµική ακτινογραφία. 1α: Ο έγκλειστος κυνόδοντας, 1β: Το οδοντικό
εµφύτευµα.
Η χειρουργική προσπέλαση έγινε υπερώια, όπου και ο έγκλειστος εντοπίστηκε να βρίσκεται
σε στενή σχέση µε τις ρίζες του κεντρικού και πλαγίου τοµέα, αλλά και του πρώτου
προγοµφίου. Μαζί µε τον έγκλειστο αφαιρέθηκε και ο νεογιλός κυνόδοντας που κλινικά
εµφάνιζε έντονη ευσειστότητα. Μετά από δυόµισυ µήνες τοποθετήθηκε οδοντικό εµφύτευµα
(ΧΙVE 3,4/15) (Εικόνα 1β) και µετά από άλλους δύο µήνες τοποθετήθηκε η τελική
προσθετική εργασία(Εικόνα 2α-δ).
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Εικόνα 2. Κλινική εικόνα. 2α: Αποκάλυψη εµφυτεύµατος, 2β: Προσθετική φάση, 2γ-δ: Τελική
προσθετική εργασία.
Σε ανάλογες περιπτώσεις, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, έχει εφαρµοστεί η άµεση
τοποθέτηση ή και φόρτιση του οδοντικού εµφυτεύµατος κατά τον χρόνο της εξαγωγής του
εγκλείστου κυνόδοντα, όπως και τεχνικές οστικής αναγέννησης του µετεξακτικού
ελλείµµατος. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική που επιλέγεται εξαρτάται από παράγοντες όπως η
θέση του εγκλείστου και η σχέση του µε τα παρακείµενα δόντια, η κατάσταση του χειλικού
οστικού πετάλου κ.α.
Summary:Placement of implants in extractionsites of maxillary impacted canines: a
case report.
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Οδοντικά εµφυτεύµατα στην αισθητική ζώνη
«Είθισται», στα συνέδρια περισσότερο, στα ειδικά σεµινάρια λιγότερο, να παρουσιάζονται τα
καλύτερα αποτελέσµατα για τα οδοντικά εµφυτεύµατα που τοποθετούνται στις γνάθους και
ιδιαίτερα για εκείνα που τοποθετούνται σε περιοχές µε µεγαλύτερο αισθητικό ενδιαφέρον,
όπως η πρόσθια άνω γνάθος.
Αυτό το «έθιµο» µπορεί να βοηθάει το marketing και να αυξάνει τις προσδοκίες αλλά δεν
βοηθάει πάντα την εκπαίδευση και γενικότερα την επιστηµονική ενηµέρωση.
Αυτό που πραγµατικά συνήθως ισχύει είναι ότι όσο περισσότερο ακολουθούνται, χωρίς
ακρότητες, οι ενδείξεις και οι τεχνικές, τόσο καλύτερα µπορούν να αντιµετωπίζονται οι
δυσκολίες και να είναι πιο εύκολη η διαχείριση και η αποφυγή των ανεπιθύµητων
αποτελεσµάτων. Και έτσι να γίνεται πιθανότερη η ανταποδοτική ικανοποίηση, γιατρού και
ασθενή. Παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις.

Περίπτωση 1: Αντικατάσταση οδοντικού εµφυτεύµατος στη θέση #11

Εικόνα 1.1: (α) τρισδιάστατη απεικόνιση
τοποθετηµένου εµφυτεύµατος #11 µε φτωχό
αισθητικό αποτέλεσµα και σηµεία
φλεγµονής µε οστεολυσία (βέλη), (β)
διεγχειρητική εικόνα εµφυτεύµατος (βέλη),
(γ) και (δ) αφαίρεση εµφυτεύµατος (βέλη)

Εικόνα 1.2: (α) τοποθέτηση νέου
εµφυτεύµατος στη θέση #11, (β) τοποθέτηση
οστικού µοσχεύµατος και µεµβράνης
µε pins (γ) οπισθοφατνιακή ακτινογραφία
µετά από τέσσερεις µήνες, (δ) και (ε) µόνιµη
προσθετική αποκατάσταση #11.
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Περίπτωση 2: Άµεση τοποθέτηση οδοντικού εµφυτεύµατος µετά από αφαίρεση του #22 που
παρουσίαζε κάταγµα.

Εικόνα 2.1: (α) κλινική εικόνα, (β)
το κάταγµα του #22, (γ) το
κάταγµα του #22 στην
πανοραµική ακτινογραφία (βέλη),
(δ) τοποθέτηση οδοντικού
εµφυτεύµατος στη θέση του
εξαχθέντος #22 (ένθετη
φωτογραφία).

Εικόνα 2.2: (α) συρραφή, (β)
προσωρινή κινητή
αποκατάσταση ελλείµµατος, (γ)
και (δ) µετά την αφαίρεση των
ραµµάτων.

Εικόνα 2.3: (α) και (β) µετά από
τρεις µήνες, αποκάλυψη και
τοποθέτηση βίδας επούλωσης,
(γ), (δ) και (ε) προσθετική
µόνιµη αποκατάσταση #22.
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Περίπτωση 3: Άµεση τοποθέτηση και φόρτιση οδοντικού εµφυτεύµατος µετά από αφαίρεση
του #22 που παρουσίαζε κάταγµα.

Εικόνα 3.1: (α) κλινική εικόνα, (β)
το κάταγµα του #22 στην
οπισθοφατνιακή ακτινογραφία
(βέλη), (γ) µετά την εξαγωγή του
#22, (δ) το οδοντικό εµφύτευµα
στην οπισθοφατνιακή ακτινογραφία,
αµέσως µετεγχειρητικά.

Εικόνα 3.2: (α) και (β) λήψη
αποτυπώµατος και τοποθέτηση
βίδας επούλωσης µέχρι την
έλευση της προσωρινής
αποκατάστασης, (γ) τοποθέτηση
προσωρινής στεφάνης την ίδια
µέρα, (δ) µετά από 3 µήνες, η
τοποθέτηση της µόνιµης στεφάνης
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Οδοντικά εµφυτεύµατα σε ογκολογικούς ασθενείς
Εικόνα 1: Σε περίπτωση
ακτινοθεραπείας τα
εµφυτεύµατα µπορούν να
τοποθετηθούν πριν την έναρξη
της, όπως εδώ, όπου τα
εµφυτεύµατα είχαν τοποθετηθεί
δύο µήνες ενωρίτερα. Ένα
χρόνο µετά την ολοκλήρωση της
ακτινοθεραπείας (θεραπευτική
δόση), για κακοήθη νεοπλασία
της µαλακής υπερώας, η
οστεοενσωµάτωση παραµένει
χωρίς επιπλοκές σε αντίθεση µε τις εµφανείς µετακτινικές οδοντικές καταστροφές.
Στο τρέχον τεύχος Ιανουαρίου του "British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery",
δηµοσιεύθηκε η εργασία "Systematic review of primary osseointegrated dental implants in
head and neck oncology" από τους A.J. Barber, C.J. Butterworth και S.N Rogers. Πρόκειται
για µια συστηµατική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην ταυτόχρονη µε τη
χειρουργική εκτοµή (primary) τοποθέτηση οδοντικών εµφυτευµάτων σε ογκολογικούς
ασθενείς µε νεοπλάσµατα της κεφαλής και του τραχήλου.
Σε επιλεγµένες περιπτώσεις από αυτήν την οµάδα ασθενών, τα οδοντικά εµφυτεύµατα
µπορούν να συµβάλλουν στη συγκράτηση κινητών προσθετικών εργασιών, να ανεβάσουν την
αυτοεκτίµηση και τη σωµατική ικανοποίηση και έτσι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών...
Η συνήθης κλινική πρακτική είναι να τοποθετούνται τα εµφυτεύµατα σε δεύτερο χρόνο
(secondary), δηλ. µετά από την ογκολογική εκτοµή και αποκατάσταση (καλύτερη εκτίµηση
της υποτροπής και της επιβίωσης, ακριβέστερος έλεγχος της στοµατικής υγιεινής και της
µετεγχειρητικής λειτουργικότητας και, σε περιπτώσεις εκτοµών στην κάτω γνάθο, καλύτερη
επιλογή θέσεων για την τοποθέτηση των εµφυτευµάτων).
Ωστόσο, η πρόσφατη βιβλιογραφία, δείχνει ότι η ταυτόχρονη µε τη χειρουργική εκτοµή
(primary) τοποθέτηση οδοντικών εµφυτευµάτων µπορεί επίσης να εφαρµόζεται µετά από
κατάλληλο προεγχειρητικό σχεδιασµό και στενή συνεργασία ανάµεσα σε χειρουργούς και
προσθετολόγους.
Σκοπός της εργασίας που δηµοσιεύθηκε στο "British Journal of Oral and Maxillofacial
Surgery" ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναφέρεται σε αυτήν την ταυτόχρονη
(primary) τοποθέτηση των οδοντικών εµφυτευµάτων.
Οι ερευνητές ανασκόπησαν το MEDLINE (1950 µέχρι Μάρτιο 2009) και το Embase (1980
µέχρι Μάρτιο 2009) χρησιµοποιώντας τους όρους: "head and neck" , "oral" , "maxillofacial" ,
"craniofacial", "jaws" , "mandible" , "maxilla" , "zygoma" , "dental implants" ,
"osseointegrated implants" , "implants" , "tumour" , "cancer" , "oncology" , "immediate" ,
"simultaneous" και "primary".
Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση αφορούσε σε εργασίες (µελέτες περιπτώσεων, κλινικές
προοπτικές ή αναδροµικές µελέτες και ανασκοπήσεις) για τοποθετήσεις οδοντικών
εµφυτευµάτων είτε στο παραµένον οστούν είτε σε ελεύθερο αγγειούµενο οστικό µόσχευµα
και ταυτόχρονες µε την εκτοµή καλοήθων ή κακοήθων όγκων. Από 892 εργασίες επιλέγησαν
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τελικά οι 41. Από αυτές οι 25 ήταν κλινικές µελέτες από τις οποίες οι 8 αναφέρονταν
αποκλειστικά σε ταυτόχρονη τοποθέτηση.
Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η µέθοδος της ταυτόχρονης τοποθέτησης πρέπει να
περιορίζεται για περιπτώσεις καλοήθων όγκων, µη νεοπλασµατικών εξεργασιών και για
περιπτώσεις κακοήθων όγκων για τις οποίες δεν αναµένεται µετεγχειρητική ακτινοθεραπεία.
Στην εργασία παρουσιάζονται οι αντικρουόµενες απόψεις που υποστηρίζονται στη
βιβλιογραφία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσθετικές επιεµφυτευµατικές αποκαταστάσεις
αφορούσαν επένθετες οδοντοστοιχίες. Τα στοιχεία για τον αριθµό των εµφυτευµάτων που
τοποθετήθηκαν ή εκείνων που δεν χρησιµοποιήθηκαν προσθετικά και εκείνων που
απορρίφθηκαν κρίθηκαν συνολικά ανεπαρκή για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.
Ωστόσο, στις λίγες περιπτώσεις που συµπεριλαµβάνονταν επαρκή στοιχεία, τα ποσοστά
επιτυχίας ήταν κλινικά αποδεκτά.
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Η βιβλιογραφία της υπολογιστικής οδοντικής εµφυτευµατολογίας το
2010
Χωρίς αµφιβολία, το επιτακτικό ζητούµενο είναι η ελάττωση του κόστους στην υπηρεσία των
οδοντικών εµφυτευµάτων έτσι ώστε αυτή η σπουδαία λύση στοµατικής αποκατάστασης να
µην καταστεί απαγορευτική για τον Έλληνα ασθενή. Αλλά το θέµα του κόστους αφορά όλους
τους κρίκους που εµπλέκονται στην αλυσίδα, δηλ. τη φορολογική πολιτική, τον εισαγωγέα,
τον προµηθευτή, τον οδοντοτεχνίτη και, βέβαια, τις επιλογές του θεράποντα ως προς την
ποιότητα της υπηρεσίας και τη συµπίεση (καλύτερα τον στραγγαλισµό) του κέρδους του. Σε
αυτήν λοιπόν την περίοδο της ανελέητης κρίσης του πολιτικού και οικονοµικού συστήµατος
η σχέση επιστηµονικών εφαρµογών και κοινωνικού συνόλου ανακαθορίζεται τόσο σε
ατοµικό όσο και συλλογικό επίπεδο.
Πιστεύω περισσότερο σε ατοµικό δηλ. στη σχέση της συνείδησης και του επαγγελµατισµού
του γιατρού µε τις ανάγκες του ασθενή και ελάχιστα σε συλλογικό δηλ. στη σχεδίαση
κεντρικής πολιτικής για την «υγεία της κρίσης». Ένα τέτοιο είδος «πολιτικού χρέους» δεν
φαίνεται να είναι ούτε στις δυνατότητες ούτε στις προθέσεις της σηµερινής εξουσίας για να
το διαχειριστεί. Όµως η επιστηµονική γνώση προχωρά «δίχως να κοιτάζει τη δική σου
µελαγχολία». Και στον κόσµο που πραγµατικά θέλει να αναπτύσσεται η ανάπτυξη και η
καινοτοµία συνεχίζουν να συµβαίνουν σαν απτές πραγµατικότητες και όχι σαν ανέξοδες και
αφερέγγυες εξαγγελίες πολιτικών.
«Κλέβω» από το abstract της εργασίας «Computer-aided manufacturing technologies for
guided implant placement» των J. Neugebauer κ.σ. από το Παν/µιο της Κολωνίας, που
δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Expert Rev Med Devices» πριν ένα χρόνο, γιατί πιστεύω ότι
συνοψίζει αυτό που συµβαίνει σήµερα στον τοµέα της υπολογιστικής οδοντικής
εµφυτευµατολογίας. «Η εµφυτευµατική θεραπεία ολοένα και περισσότερο επικεντρώνεται στη
µείωση του συνολικού χρόνου θεραπείας και της µετεγχειρητικής νοσηρότητας. Η βελτίωση της
τρισδιάστατης οδοντιατρικής απεικόνισης µε την cone beam υπολογιστική τοµογραφία (CBCT)
επιτρέπει τον λεπτοµερή προεγχειρητικό σχεδιασµό για την τοποθέτηση οδοντικών
εµφυτευµάτων, λαµβάνοντας υπ’όψιν και την προσθετική αποκατάσταση. Η τοποθέτηση µπορεί
να γίνεται χρησιµοποιώντας χειρουργικούς οδηγούς ή υπό τον έλεγχο συστηµάτων εικονικής
πλοήγησης. Οι χειρουργικοί οδηγοί χρησιµοποιούνται συχνότερα στα ιδιωτικά ιατρεία λόγω της
πιο εύκολης διαθεσιµότητας τους. Η ακρίβεια των δύο αυτών τεχνικών είναι εξίσου κλινικά
αποδεκτή για την τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε κρίσιµες ανατοµικές περιοχές. Όταν όµως
χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένες προσθετικές υπερκατασκευές αλλά και στην περίπτωση
της ατραυµατικής (χωρίς κρηµό) τοποθέτησης, ακόµα χρειάζονται ειδικά abutments και
προσαρµογές για να αντισταθµιστούν αποκλίσεις στην εφαρµογή της τάξης των 150 - 600
microm. Η πρόταση ότι µε τη χρήση των χειρουργικών οδηγών διασφαλίζεται η ορθή
τοποθέτηση εµφυτευµάτων από οδοντιάτρους µε περιορισµένη χειρουργική εµπειρία
δεν φαίνεται να βαίνει επιτυχής εφόσον ούτως ή άλλως ισχύει µια ειδική καµπύλη µάθησης και
για την υπολογιστικά καθοδηγούµενη εµφυτευµατολογία. Η σύγχρονη και µελλοντική ανάπτυξη
θα συνεχίσει να µειώνει την κλασσική εργαστηριακή οδοντοτεχνική εργασία και θα
ενσωµατώνει από την αρχή της θεραπείας την κατασκευή προσθετικών υπερκατασκευών µε τις
µεθόδους του εικονικού σχεδιασµού».
Παραθέτω στο τέλος της ανάρτησης 24 επιστηµονικές εργασίες που δηµοσιεύθηκαν το 2010
και αφορούν κυρίως στο χειρουργικό σκέλος της υπολογιστικής οδοντικής
εµφυτευµατολογίας. Από αυτές τις εργασίες παρουσιάζω πέντε, ενδεικτικά και
επιγραµµατικά :
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Computer-guided surgery in implantology: review of basic concepts
Στην εργασία γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το OLDMEDLINE και το
MEDLINE από το 2002 µέχρι το 2010 µε λέξεις-κλειδιά το "computer-guided surgery" και το
"implant-supported prosthesis". Μετά από τη µελέτη 34 σχετικών εργασιών η ανασκόπηση
καταλήγει:
Α) Η υπολογιστική χειρ/κή αποτελεί ασφαλή εναλλακτική προσέγγιση σε νωδούς ασθενείς,
µερικά ή ολικά, µε επαρκή ποσότητα οστού για τοποθέτηση οδοντικών εµφυτευµάτων.
Β) Η ατραυµατική (χωρίς κρηµνό) χειρ/κή έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα αλλά σε
επιλεγµένες περιπτώσεις.
Γ) Σε περιπτώσεις µε σοβαρή οστική ατροφία οι υπολογιστικές µέθοδοι σχεδιασµού και
χειρ/κής θα πρέπει να θεωρούνται συµπληρωµατικές των συµβατικών µεθόδων.
∆) Ο χειρουργικός οδηγός είναι απαραίτητος ανεξαρτήτως χειρουργικής µεθόδου.
Ε) Η επιτυχής έκβαση της άµεσης φόρτισης µετά από υπολογιστική χειρ/κή εξαρτάται από
την ακρίβεια των κλινικών και εργαστηριακών σταδίων.

A retrospective study of edentulous patients rehabilitated according to the 'all-on-four' or
the 'all-on-six' immediate function concept using flapless computer-guided implant surgery
Σε 4 ασθενείς µε πλήρη νωδότητα και 26 µε προχωρηµένη περιοδοντίτιδα τοποθετήθηκαν µε
άµεση φόρτιση και ατραυµατικά 195 οδοντικά εµφυτεύµατα µε τη βοήθεια υπολογιστικά
κατασκευασµένων χειρουργικών οδηγών. Παρότι το ποσοστό αποτυχίας ήταν µικρό (4/195)
και η υπολογιστική τοποθέτηση στις περιπτώσεις 'all-on-four' και the 'all-on-six' κρίθηκε,
µετά από ένα χρόνο παρακολούθησης, ασφαλής και προβλέψιµη, διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι
η επιτυχία επηρεάζεται από τη χειρουργική εµπειρία του επεµβαίνοντα.

Accuracy and Complications Using Computer-Designed Stereolithographic Surgical
Guides for Oral Rehabilitation by Means of Dental Implants: A Review of the Literature
Και σε αυτήν την εργασία ανασκοπήθηκε η βιβλιογραφία στο PubMed µε λέξεις-κλειδιά:
"three dimensional imaging," "image based surgery," "flapless guided surgery," "customized
drill guides," "computer assisted surgery," "surgical template" και "stereolithography." Από
τις 31 σχετικές εργασίες, που τελικά ευρέθησαν, στις 10 αναφέρονταν αποκλίσεις ανάµεσα
στο προεγχειρητικό σχέδιο και τις µετεγχειρητικές θέσεις. Σε µια in vitro εργασία
αναφέρθηκε µέση απόκλιση «ακρορριζικά» 1.0 mm. Η ίδια απόκλιση σε άλλες 3 ex vivo
εργασίες βρέθηκε 0.6 - 1.2 mm. Τέλος σε 6 in vivo εργασίες η απόκλιση «ακρορριζικά»
κυµαινόταν από 0.95 µέχρι 4.5mm. Επιπλέον σε 6 εργασίες αναφερόταν ποσοστό επιπλοκών
µέχρι 42% σε περιπτώσεις χρήσης στερεολιθογραφικών χειρουργικών οδηγών σε άµεση
φόρτιση. Και αυτή η εργασία συνιστά την προσεκτική και έµπειρη εφαρµογή των µεθόδων
της υπολογιστικής εµφυτευµατολογίας.

Accuracy assessment of computer-assisted flapless implant placement in partial edentulism
Σε αυτήν την εργασία αξιολογήθηκε η ακρίβεια της ατραυµατικής τοποθέτησης 21
εµφυτευµάτων µε στερεολιθογραφικούς οδηγούς σε 8 ασθενείς µε συγκριτικές µετρήσεις
µετά από µετεγχειρητική CBCT. Η µέση απόκλιση στη γωνία εµφύτευσης βρέθηκε 2.2 µοίρες
(εύρος 0.6-3.9, SD 1.1) και «ακρορριζικά» 0.9 mm (εύρος 0.2-1.8). Στην εργασία τονίζεται
ότι για την επίτευξη ασφαλούς ακρίβειας απαιτείται αξιόπιστη τήρηση του προεγχειρητικού
πρωτοκόλλου µε κατάλληλο λογισµικό.
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Evaluation of maxillary sinus anatomy by cone-beam CT prior to sinus floor elevation
Μια ακόµη υπολογιστική(CBCT) ανατοµική µελέτη για τα οστέινα διαφράγµατα του
ιγµορείου που εµπλέκονται στην τεχνική ανύψωσης του εδάφους του ιγµορείου. Στο 47% των
1029 ασθενών και το 33.2% των ιγµορείων τους εντοπίστηκαν οστέινα διαφράγµατα. Το
υψηλό αυτό ποσοστό συχνότητας εµφάνισης οστέινων διαφραγµάτων στο έδαφος του
ιγµορείου είχε βρεθεί και σε δική µας µελέτη (Trikeriotis D., Paravalou E., Diamantopoulos P.,
Nikolaou D. A computed tomographic evaluation of maxillary sinus anatomy in different states of
dentition 11th EADMFR ).
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Οδοντικό εµφύτευµα στο ιγµόρειο

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Όταν η βίδα κάλυψης του εµφυτεύµατος δεν ξεβιδώνει…
Όταν, κατά τη δεύτερη χειρουργική φάση της αποκάλυψης, η βίδα κάλυψης του οδοντικού
εµφυτεύµατος δεν ξεβιδώνει , τι µπορεί να συµβαίνει και τι πρέπει να κάνουµε...
1) Φθορά στην κεφαλή της βίδας. Αλλαγή κατσαβιδιού ή βοήθεια από κατασκευαστή.
2) Το εµφύτευµα έχει «χαθεί». Αν ήδη δεν περιστρέφεται σαν σύνολο, το «βοηθούµε» λίγο
να απεγκλωβιστεί και το αφαιρούµε.
3) Μερική κάλυψη της βίδας κάλυψης από οστούν(Εικόνες 1 και 2). Αναπτύσσουµε κρηµνό
και αφαιρούµε το υπερκαλύπτον οστούν µε τη βοήθεια µικρής στρογγύλης εγγλυφίδας (1,8)
και κοχλιαρίου οστού.

Εικ. 1: Μερική κάλυψη(βέλος)

Εικ. 2: Αποκάλυψη & αποκοχλίωση

15/5/2010
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Οδοντικά εµφυτεύµατα µε την βοήθεια των υπολογιστών
∆ηµοσιεύθηκε πρόσφατα στο «The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants»,
µετά από ανάλυση της διαθέσιµης βιβλιογραφίας, ένα πλαίσιο κοινής αποδοχής µε
συµπεράσµατα και κλινικές οδηγίες σχετικά µε την υπολογιστική (υποβοηθούµενη από
υπολογιστές) οδοντική εµφυτευµατολογία. Ασχολούµενος µε αυτό το αντικείµενο, τα
τελευταία εννιά χρόνια, θα αναφερθώ σε κάποια σηµεία, από την άποψη του προεγχειρητικού
σχεδίου και της εγχειρητικής...
Η τροποποίηση της παλιότερης ορολογίας στους νεότερους όρους «computer-guided
(static)surgery» και «computer-navigated (dynamic) surgery», πράγµατι αποδίδουν καλύτερα
το τι εφαρµόζεται σήµερα. Τους µεταφράζω από το κείµενο:
Υποβοηθούµενη από τους υπολογιστές (στατική)χειρουργική (Computer-guided (static)
surgery): Η χρησιµοποίηση ακίνητου χειρουργικού νάρθηκα που αναπαράγει την εικονική
θέση του εµφυτεύµατος απευθείας από τα δεδοµένα της υπολογιστικής τοµογραφίας και δεν
επιτρέπει την διεγχειρητική αλλαγή της θέσης του εµφυτεύµατος.
Πλοηγούµενη από τους υπολογιστές (δυναµική) χειρουργική (Computer-guided (dynamic)
surgery): χρησιµοποίηση συστήµατος χειρουργικής πλοήγησης που αναπαράγει την εικονική
θέση του εµφυτεύµατος απευθείας από τα δεδοµένα της υπολογιστικής τοµογραφίας και
επιτρέπει την διεγχειρητική αλλαγή της θέσης του εµφυτεύµατος.
Στην εργασία τονίζεται η συµβολή του υπολογιστικού προεγχειρητικού σχεδίου στη θεραπεία.
Αναφέρονται πλεονεκτήµατα, όπως η απλοποίηση της εγχειρητικής, ο ακριβής υπολογισµός
της ποσότητας των µοσχευµάτων, αποφυγή ανατοµικών επιπλοκών από νεύρα και αγγεία,
δυνατότητα ατραυµατικής χειρουργικής χωρίς κρηµνούς (flapless) που οδηγεί σε µικρότερη
διεγχειρητική κάκωση και λιγότερη µετεγχειρητική νοσηρότητα αλλά και η δυνατότητα
τοποθέτησης εµφυτευµάτων σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν θα ήταν δυνατό λόγω ανατοµικών
περιορισµών. Επίσης τονίζεται η εκπαιδευτική αξία αυτού του σχεδίου.
Η κλινική ακρίβεια της µεθόδου, δεν θα έλεγα ότι αµφισβητείται, αλλά ωστόσο τίθενται από
το κείµενο δύο ζητήµατα: (1)το κλινικά παραδεκτό των αποκλίσεων και (2) η εµπειρία του
επεµβαίνοντα. Θα πρόσθετα και ένα τρίτο, την άρτια και σύµφωνη µε το εκάστοτε
πρωτόκολλο αρχική εξέταση στον υπολογιστικό τοµογράφο. Στο πρώτο ζήτηµα η απάντηση
της εργασίας είναι ότι οι τυχόν αποκλίσεις βρίσκονται σε κλινικά παραδεκτά όρια και στο
δεύτερο ότι απαιτείται προσοχή στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης.
Είναι φυσικό να µην υπάρχουν ακόµη µακροχρόνιες µελέτες που να συγκρίνουν τα ποσοστά
επιτυχίας ανάµεσα στις συµβατικές και τις υπολογιστικές τεχνικές τοποθέτησης. Ενδεικτικά
οι υπάρχουσες µελέτες δεν καταλήγουν σε σηµαντικές διαφορές.
Και οι δύο υπολογιστικές τεχνικές τοποθέτησης προτείνονται για την βελτιστοποιηµένη
τοποθέτηση εµφυτευµάτων σε κρίσιµες αισθητικές περιοχές αλλά και για την άµεση φόρτιση
τους µε προκατασκευασµένες προσθετικές αποκαταστάσεις.
Συµφωνώ ότι η ατραυµατική τοποθέτηση χωρίς κρηµνούς πρέπει να προυποθέτει: (1) καλή
γνώση σχεδίασης πάνω στις ανασυνθέσεις και τα τρισδιάστατα εικονικά οµοιώµατα και (2)
καλή εµπειρία από τις υπόλοιπες ανοικτές εφαρµογές της συµβατικής και υπολογιστικής
εµφυτευµατολογίας.
Αλλά αυτές οι προυποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν και για περιπώσεις τοποθέτησης
πτερυγοειγών, ζυγωµατικών η και εµφυτευµάτων µε κλίση προς τη ρινογναθική αντηρίδα και
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γενικότερα σε όλες εκείνες τις επιλογές που προαπαιτείται η τρισδιάσταση εικόνα για το
εγχειρητικό σχέδιο στο οστούν.
Για την έκθεση στη λιγότερη δυνατή ακτινοβολία, η εξέταση θα πρέπει να γίνεται σε
κωνοειδούς δέσµης υπολογιστικό τοµογράφο (cone beam computed tomography). Απ’ όσο
γνωρίζω, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, ο αριθµός των σχετικών µηχανηµάτων πρέπει να
είναι ήδη διψήφιος.
Ναι! Η εφαρµογή των υπολογιστικών τεχνικών αυξάνει ο κόστος. Όµως η αύξηση είναι
σχετικά µικρή και έχει καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα. ∆ιότι προσφέρει µεγαλύτερη ταχύτητα
και ασφάλεια , εξασφαλίζει την ακρίβεια, συµβάλλει την βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος,
διευρύνει τις δυνατότητες της τοποθέτησης και σε τελική ανάλυση διευρύνει τις δυνατότητες
στην αγορά των οδοντικών εµφυτευµάτων. ∆εν είναι τυχαίο ότι η υπηρεσία της
υπολογιστικής εµφυτευµατολογίας συνοδεύει όλα τα «πακέτα» οδοντιατρικού τουρισµού σε
όλον τον κόσµο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Hämmerle CH, Stone P, Jung RE, Kapos T, Brodala N. Consensus statements and recommended
clinical procedures regarding computer-assisted implant dentistry.Int J Oral Maxillofac Implants.
2009;24 Suppl:126-31.

14/3/2010
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Οδοντικά Εµφυτεύµατα και Άµεση Φόρτιση
Κάθε χρονιά όλο και περισσότεροι συνάδελφοι, ειδικευµένοι και µη , που ασχολούνται µε
την εµφυτευµατολογία, προχωρούν στις προκλήσεις και τις εφαρµογές της άµεσης φόρτισης.
Επειδή πέρα από την προσωπική και σεβαστή εµπειρία του καθενός υπάρχει και η
βιβλιογραφία ή ακόµα καλύτερα η κριτική µατιά στη βιβλιογραφία, έκρινα σκόπιµη, για κάθε
ενδιαφερόµενο, την παράθεση των περιλήψεων σχετικών εργασιών του 2009 που
παρουσιάζουν αντιπροσωπευτικά τις απόψεις που επικρατούν σχετικά µε το ζήτηµα της
άµεσης φόρτισης των οδοντικών εµφυτευµάτων αλλά και ενδεικτικά την πρόσφατη σχετική
έρευνα.
Παραθέτω το συµπέρασµα µιας εργασίας, που περιλαµβάνεται στην προτεινόµενη σύνοψη,
το οποίο αποτελεί και τη δική µου άποψη στο θέµα:
«Μετά την τοποθέτηση του οδοντικού εµφυτεύµατος η άµεση φόρτιση(µέσα σε µια
εβδοµάδα) ή η πρώιµη φόρτιση(µέσα σε δύο µήνες) µπορούν να γίνονται σε επιλεγµένες
περιπτώσεις ασθενών, παρά το γεγονός ότι δεν µπορούν, όλοι οι κλινικοί, να πετύχουν τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.
∆εν έχει ακόµη διευκρινιστεί αν είναι ευνοική η αποφυγή συγκλεισιακών επαφών κατά την
περίοδο της οστεοενσωµάτωσης.
Η γενική εικόνα είναι ότι τα άµεσα φορτιζόµενα εµφυτεύµατα αποτυγχάνουν συχνότερα από
τα συµβατικά φορτιζόµενα( >δύο µήνες µετά την τοποθέτηση) αλλά και λιγότερο συχνά από
τα πρώιµα φορτιζόµενα.
Είναι, λοιπόν, πιο αποτελεσµατική η άµεση (µέσα σε µία εβδοµάδα) από την πρώιµη φόρτιση
(αναµονή για ένα ή δύο µήνες).
Υψηλού βαθµού αρχική σταθερότητα (αυξηµένη τιµή ροπής εµφύτευσης) πρέπει να
θεωρείται ένα από τα προαπαιτούµενα για την επιτυχή έκβαση της άµεσης/πρώιµης φόρτισης.
Χρειάζονται περαιτέρω ορθά σχεδιασµένες Randomized Controlled Trials, σύµφωνες µε τις
κατευθυντήριες οδηγίες CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials,
www.consort-statement.org) ».
Μπορείτε να κατεβάσετε τη σύνοψη των περιλήψεων στο link:
http://www.gnathion.gr/DentImpl_ImLoad_2009.doc
3/1/2010
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Κλινική αξιολόγηση πανοραµικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής
τοµογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Μετεξακτική λοίµωξη(Εικόνα 1) µετά από εξαγωγή του #17, µη ανταποκρινόµενη στη
συντηρητική αγωγή. Μετά από πανοραµική ακτινογραφία(Εικόνα 2) και καλλιέργεια, θετική
για Β-στρεπτόκκοκκο(οµάδα C κατά Lancefield), έγινε τοπική απόξεση και συρραφή µε την
ενδεικνυόµενη αντιβιοτική κάλυψη. Η λοίµωξη δεν υποχώρησε και µε την υπολογιστική
τοµογραφία(Εικόνες 3 και 4) επιβεβαιώθηκε η κλινική υποψία στοµατοκολπκής επικοινωνίας
και οδοντογενούς ιγµορείτιδας.

Εικόνα 1: Μετεξακτική λοίµωξη στην άνω δεξιά
γοµφιακή περιοχή (βέλος)

Εικόνα 2: Πανοραµική ακτινογραφία, µη
ενδεικτική για στοµατοκολπική επικοινωνία στην
πάσχουσα περιοχή (βέλος).

Εικόνα 3: Στεφανιαία τοµή της υπολογιστικής
τοµογραφίας που αποκαλύπτει την παρουσία
στοµατοκολπικής επικοινωνίας (βέλος).
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Εικ. 4: Στις κάθετες
τοµές της
υπολογιστικής
τοµογραφίας, κατά
µήκος της άνω
φατνιακής ακρολοφίας,
σηµειώνεται(βέλη) η
στοµατοκολπική
επικοινωνία
προσθιοπισθίου εύρους
6 mm και µεγίστης
διαµέτρου 9 mm.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
Πολύχωρη κύστη κάτω γνάθου(Εικόνες 5 και 6).

Εικ. 5: Στην πανοραµική ακτινογραφία
απεικονίζεται πολύχωρη διαύγαση στο
δεξιό σώµα της κάτω γνάθου (βέλη).
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Εικ. 6: Στις κάθετες τοµές της υπολογιστικής τοµογραφίας απεικονίζονται µε ακρίβεια οι
τοπογραφικές σχέσεις των κυστικών χώρων(άστρα) µε τα ακρορρίζια των δοντιών(#43-#47),
τον γναθιαίο πόρο, το γενειακό τρήµα και τον τοµικό πόρο.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

Εικ. 7: Πανοραµική ακτινογραφία.
Εµφανής η ευρεία στοµατοκολπική
επικοινωνία (βέλος).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

Εικ. 8: Πανοραµική ακτινογραφία.
∆ιαύγαση στο αριστερό σώµα της
κάτω γνάθου (βέλη). Εµφανής η
πορεία του αγγειονευρώδους δεµατίου
διαµέσου του κυστικού χώρου(άστρο).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Σε περιπτώσεις στοµατοκολπικής επικοινωνίας και ευµεγέθων κύστεων η υπολογιστική
τοµογραφία µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στη διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας
(Εικόνες.1 – 6). Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις ανάλογων νοσολογικών συνθηκών στις
οποίες η πανοραµική ακτινογραφία µπορεί να είναι διαγνωστικά επαρκής(Εικόνες 7 και 8).
23/5/2010

77

Yπερώια διόγκωση: µία ακόµη περίπτωση για ένα συχνό
διαγνωστικό πρόβληµα
Μία υπερώια παθολογική διόγκωση µπορεί να είναι ένα οδοντογενές απόστηµα, ένα
αντιδραστικό ίνωµα από τραύµα η ερεθισµό ή ένα νεόπλασµα προερχόµενο από τον
σιαλαδενικό ή νευρικό ιστό. Παρότι, όµως, αυτές οι βλάβες αποτελούν διαφορετικές
νοσολογικές οντότητες µε ιδιαίτερη βιολογική συµπεριφορά και αντιµετώπιση µπορούν
επίσης να εµφανίζονται κλινικά παρόµοιες...
Σαν γενική αρχή, θα µπορούσαµε να θέσουµε την εξής: Όταν η οδοντογενής αιτία δεν είναι
ακτινοδιαγνωστικά ύποπτη και κλινικά ενδεικτική τότε η κυτταρολογική εξέταση µε βελόνα
ενδείκνυται πριν από κάθε άλλη επεµβατική ενέργεια. Η παρουσία πόνου, η υφή και ο ρυθµός
εξέλιξης της βλάβης µπορούν να βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση.
Όταν πρόκειται για οδοντογενές απόστηµα, αυτό συνήθως συνδέεται µε τις υπερώιες ρίζες
των οπισθίων οδόντων της άνω γνάθου. Γενικά, οι οδοντογενείς λοιµώξεις στην άνω γνάθο
οδεύουν συχνότερα χειλικά / παρειακά και σπανιότερα υπερωίως. Και αν τελικά, µετά από
διάβρωση του οστικού πετάλου προβληθούν υπερωίως, τότε αφορούν, συνήθως, το σύστοιχο
ήµισυ της υπερώας και σπανιότερα καταλαµβάνουν τη µέση γραµµή.
Παρουσιάζεται µία τέτοια περίπτωση οδοντογενούς αποστήµατος, το οποίο εκδηλώθηκε σε
νεαρή 16 χρονών και οφειλόταν στον αριστερό άνω πλάγιο τοµέα (Εικ. 1). Η βλάβη
επεκτεινόταν στη µεσότητα της υπερώας, είχε διαστάσεις 2 X1,5 cm και ιστορικό εµφάνισης
περίπου µίας εβδοµάδας µε αντιβιοτική κάλυψη χωρίς αποτέλεσµα. Η πανοραµική
ακτινογραφία (Εικ. 2) δεν βοήθησε διαγνωστικά σε αντίθεση µε την κλινική εξέταση η οποία
ήταν ενδεικτική για επικρουστική ευαισθησία του #22.

Εικ. 1: Υπερώια διόγκωση(βέλος), #22(σταυρός)
Εικ. 2: Συµµετρικές διαυγάσεις χωρίς διαγνωστικό ενδιαφέρον (βέλη), #22 (σταυρός)
Εικ. 3: ∆έκα µέρες µετά την επέµβαση στο #22
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Με την διάνοιξη του υπεύθυνου δοντιού έγινε δυνατή µια αρχική παροχέτευση της
αποστηµατικής συλλογής της υπερώας. Προγραµµατίστηκε ενδοδοντική θεραπεία και
ακρορριζεκτοµή του #22. ∆έκα µέρες µετά την επέµβαση, η σταδιακή αποκατάσταση του
φυσιολογικού στην περιοχή της αρχικής υπερώιας διόγκωσης(Εικόνα 3).
Μία ανάλογη περίπτωση οδοντογενούς υπερώιου αποστήµατος µε κατάληψη της µεσότητας
της υπερώας εντοπίσαµε στη βιβλιογραφία(Εικόνα 4). Αφορούσε ένα 5-χρονο κορίτσι και
οφειλόταν στον άνω δεξιό δεύτερο νεογιλό γοµφίο, µετά από την εξαγωγή του οποίου, η
βλάβη αποκαταστάθηκε.

Εικόνα 4:Απόστηµα στη µεσότητα της υπερώας από τον #55

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Houston GD, Brown FH. Differential diagnosis of the palatal mass. Compendium.1993
Oct;14(10):1222- 4, 1226, 1228-31; quiz 1232. Review.
Obayashi N, Ariji Y, Goto M, Izumi M, Naitoh M, Kurita K, Shimozato K, ArijiE. Spread of
odontogenic infection originating in the maxillary teeth:computerized tomographic assessment. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004 Aug;98(2):223-31
Sumer AP, Celenk P. Palatal abscess in a pediatric patient: report of a case. Eur J Dent. 2008
Oct;2(4):291-3.

16/5/2010
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Βρουξισµός

Εικόνα 1: Τραυµατισµός του βλεννογόνου της
υπερώας από τη συµπίεση του µεταλλικού
σκελετού συνεπεία του βρουξισµού (βέλη).

Εικόνα 2: Στην ίδια ασθενή, αποτριβές των
δοντιών και φθορές των προσθετικών εργασιών
στην κάτω γνάθο.

Εικόνα 3: Το τραυµατικό έλκος του
βλεννογόνου της υπερώας µετά την αφαίρεση
της µερικής οδοντοστοιχίας (βέλη).

Εικόνα 4: Σαφής υποχώρηση της βλάβης
µετά από µία εβδοµάδα.
19/1/2011
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Από τη βιβλιογραφία της ενδοσκόπησης των σιαλογόνων αδένων της
τελευταίας τριετίας.

Το 90% όλων των αποφρακτικών σιαλαδενίτιδων οφείλεται στη λιθίαση και τη στένωση του
εκφορητικού συστήµατος του αδένα. Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των τριών τελευταίων
ετών(2009-2011) δείχνουν ότι οι τεχνικές της διαγνωστικής και επεµβατικής ενδοσκόπησης
του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα και της παρωτίδας έχουν πλέον εδραιωθεί σαν ασφαλείς
και αποτελεσµατικές θεραπευτικές πράξεις σε ποσοστά 60%-100%, οι οποίες µπορούν είτε
µόνες ή σε συνδιασµό µε άλλες τεχνικές να περιορίσουν την ανάγκη για χειρουργική
αφαίρεση των µειζόνων σιαλογόνων αδένων σε ποσοστά κάτω του 5%, αποτρέποντας έτσι τις
ανεπιθύµητες µετεγχειρητικές λειτουργικές, νευρολογικές και αισθητικές επιπλοκές. Από
αυτές τις δηµοσιευµένες εργασίες, άλλες εµπλουτίζουν την κλινική εµπειρία και άλλες
υπεισέρχονται σε νέες λεπτοµέρειες, ταξινοµήσεις και εφαρµογές. Ακολουθεί µια συνοπτική
παρουσίαση 32 ( +2 για τη λιθοτριψία) σχετικών επιλεγµένων εργασιών, κατά ενότητες
κλινικού ενδιαφέροντος.
Για τους προγνωστικούς παράγοντες στην αφαίρεση των σιαλόλιθων.
Οι περισσότεροι σιαλόλιθοι κυµαίνονται σε µέγιστη διάµετρο κάτω από τα 8mm. Με οριακή
τιµή µεγέθους για ενδοσκοπική αφαίρεση τα 5-6 mm, σαν θετικοί προγνωστικοί παράγοντες
θεωρούνται το µικρότερο µέγεθος, η κινητικότητα, το στρογγυλό ή ωοειδές σχήµα και η
προσθιέστερη εντόπιση. Από αυτούς, η κινητικότητα θεωρείται ως ο πλέον
σηµαντικός θετικός προγνωστικός παράγοντας. Επίσης, σιαλόλιθοι του υπογναθίου
>4mm και της παρωτίδας >3mm µπορούν να διαχειριστούν καλύτερα αν η η µεγαλύτερή
τους διάµετρος είναι ευνοϊκά προσανατολισµένη κατά µήκος του εκφορητικού πόρου.
Luers JC, Grosheva M, Stenner M, Beutner D. Sialoendoscopy: prognostic factors for endoscopic
removal of salivary stones. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Apr;137(4):325-9
Walvekar RR, Carrau RL, Schaitkin B. Endoscopic sialolith removal: orientation and shape as
predictors of success. Am J Otolaryngol. 2009 May-Jun;30(3):153-6

Για την ενδοσκόπηση στις στενώσεις.
Η επεµβατική ενδοσκόπηση είναι η θεραπεία πρώτης επιλογής για την αντιµετώπιση των
στενώσεων και όλων των µη λιθιασικής αιτιολογίας αποφρακτικών σιαλαδενίτιδων, µε
ποσοστά επιτυχίας 85%-90%. Εάν επιπλέον συνδιαστεί η ενδοσκόπηση µε άλλες ελάχιστα
επεµβατικές χειρουργικές τεχνικές, τότε η λειτουργικότητα του αδένα µπορείνα διατηρηθεί
σε ποσοστό µεγαλύτερο και από το 95% των περιπτώσεων. Ιδιαίτερα στην παρωτίδα, που
συνήθως η µοναδική αποφρακτική αιτία είναι η στένωση, η ενδοσκόπηση µπορεί από µόνη
της να δώσει επιτυχή αποτελέσµατα στο 94.7% των περιπτώσεων.
Koch M, Iro H, Zenk J. [Stenosis and other non-sialolithiasis-related obstructions of the major
salivary gland ducts. Modern treatment concepts]. HNO. 2010 Mar;58(3):218-24 [Article in German]
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Ardekian L, Shamir D, Trabelsi M, Peled M. Chronic obstructive parotitis due to strictures of Stenson's
duct--our treatment experience with sialoendoscopy. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Jan;68(1):83-7

Για την ενδοσκόπηση στις λιθιάσεις.
Η σιαλολιθίαση θεωρείται υπεύθυνη για την αποφρακτική σιαλαδενίτιδα σε ποσοστό 60%70% - αν και σε αρκετές σειρές ασθενών το ποσοστό αυτό είναι χαµηλότερο. Το
υπερηχογράφηµα είναι µια αποτελεσµατική διαγνωστική µέθοδος για τουλάχιστον 90% των
περιπτώσεων αλλά η ενδοσκόπηση, σαν άµεση οπτική τεχνική, υπερέχει όλων των άλλων
διαγνωστικών τεχνικών για τη διερεύνηση του εκφορητικού συστήµατος του αδένα και των
λίθων. Τα ποσοστά επιτυχίας της επεµβατικής ενδοσκόπησης, µόνης ή συνδιασµένης
(λιθοτριψία[ESWL], ενδοστοµατική αφαίρεση) αναφέρονται 80%-95% και επιπλέον
σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία υπάρχει και η τεχνική
της ανοικτής χειρουργικής προσπέλασης µε ενδοσκοπική υποβοήθηση που οδηγεί σε
ποσοστά επιτυχίας στο 90% των περιπτώσεων. Συνολικά µε την αξιοποίηση των ελάχιστα
επεµβατικών µεθόδων το ποσοστά διατήρησης των αδένων µπορούν να φτάσουν στο 95%98% όλων των περιπτώσεων.
Iro H, Zenk J, Koch M. [Modern concepts for the diagnosis and therapy of sialolithiasis]. HNO. 2010
Mar;58(3):211-7 [Article in German]
Koch M, Zenk J, Iro H. Algorithms for treatment of salivary gland obstructions. Otolaryngol Clin
North Am. 2009 Dec;42(6):1173-92
Nahlieli O, Shacham R, Zaguri A. Combined external lithotripsy and endoscopic techniques for
advanced sialolithiasis cases. J Oral Maxillofac Surg. 2010Feb;68(2):347-53
Capaccio P, Torretta S, Pignataro L . The role of adenectomy for salivary gland obstructions in the era
of sialendoscopy and lithotripsy. Otolaryngol Clin North Am. 2009 Dec;42(6):1161-71

Για την ταξινόµηση των παρωτιδικών στενώσεων.
Μετά την ενδοσκοπική ταξινόµηση LSD που προτάθηκε από τους Marchal και συν. (βλέπε
σχετική ανάρτηση: «Ενδοσκοπική Ταξινόµηση της Αποφρακτικής Σιαλαδενίτιδας»),
βρίσκουµε δηµοσιευµένη µια εργασία για την ταξινόµηση(Πίνακας 1) της παθολογίας των
συµπτωµατικών στενώσεων της παρωτίδας από τους Koch M. και συν., οι οποίοι, επιπλέον,
συσχέτισαν τους διαφορετικούς τύπους µε την αιτιολογία της σιαλαδενίτιδας.
Πίνακας 1
Κριτήριο

Παθολογία και ποσοστό % επί 111 στενώσεων
παρωτίδων
(93 ασθενείς)

Ποιότητα ιστών και
Στένωση αυλού του
πόρου

ΤΥΠΟΣ Ι (16.1%): Στενώσεις µε στοιχεία φλεγµονής
και ποικίλλου βαθµού στένωση του αυλού.

Επέκταση
Αριθµός
Εντόπιση

ΤΥΠΟΣ ΙI (18.3%): Παρουσία ινώδους συνδετικού
ιστού(στένωση αυλού <50%).
ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ (66.6% ): Παρουσία ινώδους συνδετικού
ιστού (στένωση αυλού >50%).
Προσβολή µήκους > 1 cm ή διάχυτη καθ’ όλο το µήκος
του εκφορητικού συστήµατος (12.9%).
Πολλαπλές στενώσεις (12.9%) – αµφοτερόπλευρες
(6.5%).
Μέσες και οπισθιέστερες θέσεις του πόρου (70.1%).
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Koch M, Iro H, Zenk J. Sialendoscopy-based diagnosis and classification of parotid duct
stenoses. Laryngoscope. 2009 Sep;119(9):1696-703
Marchal F, Chossegros C, Faure F, Delas B, Bizeau A, Mortensen B, Schaitkin B, Buchwald C, Cenjor
C, Yu C, Campisi D, Eisele D, Greger D, Trikeriotis D, Pabst G, Kolenda J, Hagemann M, Tarabichi
M, Guntinas-Lichius O, Homoe P, Carrau R, Irvine R, Studer R, Wang S, Fischer U, Van der Poorten
V, Saban Y, Barki G; [Salivary stones and stenosis. A comprehensive classification]. Rev Stomatol Chir
Maxillofac. 2009 Feb;110(1):e1-4 [Article in French]

Για τη χειρουργική/ενδοσκοπική προσέγγιση στην παρωτίδα.
Ένα 10%-20% των παρωτιδικών σιαλολιθιάσεων δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τις
ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές. Σε µερικές από αυτές τις περιπτώσεις η παρωτίδα µπορεί να
διατηρηθεί αν εφαρµοστεί συνδιασµός ενδοσκοπικής και ανοικτής χειρουργικής τεχνικής σαν
ύστατη λύση πριν την παρωτιδεκτοµή και µετά από αποτυχηµένη ενδοσκόπηση ή λιθοτριψία.
Η προσπέλαση µπορεί να γίνει είτε µε προωτιαία τοµή είτε απ΄ευθείας επί του λίθου στο
δέρµα της παρειάς, πάντα υπό ενδοσκοπική καθοδήγηση. Η επιτυχία αναφέρεται από 7894% και η διαδικασία χωρίς σοβαρές επιπλοκές.
Karavidas K, Nahlieli O, Fritsch M, McGurk M. Minimal surgery for parotid stones: a 7-year
endoscopic experience. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010 Jan;39(1):1-4
Koch M, Bozzato A, Iro H, Zenk J. Combined endoscopic and transcutaneous approach for parotid
gland sialolithiasis: indications, technique, and results. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010
Jan;142(1):98-103

Για την ενδοσκόπηση σε ευµεγέθεις σιαλόλιθους.
Ο συνδιασµός ενδοσκόπησης και χειρουργικών τεχνικών σε περιπτώσεις ευµεγέθων
σιαλόλιθων( > 1.5 cm), µπορεί να οδηγήσει σε διατήρηση των µειζόνων σιαλογόνων αδένων
σε σηµαντικά ποσοστά.
Rivera-Serrano CM, Schaitkin BM. Giant bilateral submandibular sialoliths and the role of salivary
endoscopy. Laryngoscope. 2010;120 Suppl 4:S135
Wallace E, Tauzin M, Hagan J, Schaitkin B, Walvekar RR. Management of giant sialoliths: review of
the literature and preliminary experience with interventional sialendoscopy. Laryngoscope. 2010
Oct;120(10):1974-8
Walvekar RR, Bomeli SR, Carrau RL, Schaitkin B. Combined approach technique for the management
of large salivary stones. Laryngoscope. 2009 Jun;119(6):1125-9
Su YX, Liao GQ, Zheng GS, Liu HC, Liang YJ, Ou DM. Sialoendoscopically assisted open
sialolithectomy for removal of large submandibular hilar calculi. J Oral Maxillofac Surg. 2010
Jan;68(1):68-73

Για την ενδοσκόπηση µετά από ανεπιτυχή ενδοστοµατική χειρουργική.
Συνήθεις αιτίες αποτυχίας της ενδοστοµατικής χειρουργικής αφαίρεσης µπορεί να είναι η µη
δυνατότητα εντόπισης µικρών ή µη ακτινοσκιερών λίθων, όπως επίσης λίθοι που ωθούνται
βαθύτερα ή παραµένουν καθηλωµένοι στην είσοδο του αδένα. Αυτές οι περιπτώσεις µπορούν
να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά µε την ενδοσκόπηση.
Su YX, Wang L, Liao GQ, Liu HC, Liang YJ, Zheng GS. Sialoendoscopic secondary intervention after
failure of open sialolithectomy. J Oral Maxillofac Surg. 2010Feb;68(2):313-8
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Για την ενδοσκόπηση σε ασθενείς µε αυτοάνοσα νοσήµατα.
Στο σύνολο των περιπτώσεων συµπτωµατικής αποφρακτικής σιαλαδενίτιδας ένα µικρό
ποσοστό συσχετίζεται και µε αυτοάνοσα νοσήµατα και κυρίως µε το σύνδροµο Sjögren. Σε
αυτές τις περιπτώσεις η κλινική εµπειρία δείχνει ότι η ενδοσκόπηση µπορεί να βοηθήσει
σηµαντικά .
Shacham R, Puterman MB, Ohana N, Nahlieli O. Endoscopic treatment of salivary glands affected by
autoimmune diseases. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Feb;69(2):476-81

Για την ενδοσκόπηση σε ασθενείς που έχουν λάβει ραδιενεργό ιώδιο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις σαν κύρια ευρήµατα αποκαλύπτονται η στένωση και τα βλεννώδη
βύσµατα. Η ενδοσκόπηση βελτίωσε τα συµπτώµατα σε 9/12 (75%) ασθενείς, χωρίς σοβαρές
επιπλοκές.
Bomeli SR, Schaitkin B, Carrau RL, Walvekar RR. Interventional sialendoscopy for treatment of
radioiodine-induced sialadenitis. Laryngoscope. 2009 May;119(5):864-7

Για την ενδοσκόπηση στα παιδιά.
Ένδειξη για ενδοσκόπηση αποτελεί η υποτροπιάζουσα διόγκωση του µείζονος σιαλογόνου
αδένα. Αφορά συχνότερα την παρωτίδα στην οποία τα κύρια παθολογικά ευρήµατα της
ενδοσκόπησης είναι η στένωση, τα βλεννώδη ή πυώδη βύσµατα και οι ινώσεις και όχι η
λιθίαση. Σε µια εργασία το υπερηχογράφηµα δεν µπόρεσε να εντοπίσει λιθιάσεις οι οποίες
όµως επιβεβαιώθηκαν ενδοσκοπικά ενώ τα ευρήµατά του δεν επιβεβαιώθηκαν ενδοσκοπικά
σε αρκετούς ασθενείς. Η ανάγκη για συνδιασµέµη ενδοσκοπική/χειρουργική προσέγγιση ή
ολική αφαίρεση του αδένα αναφέρθηκε µόνο για τον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα. Η
ενδοσκόπηση κρίθηκε από µόνη της θεραπευτικά επαρκής σε όλες τις περιπτώσεις της
παρωτίδας και στο 60% των περιπτώσεων του υπογναθίου. Επιπλοκές δεν σηµειώθηκαν και
τελικά υπήρξε είτε εξάλειψη των υποτροπών διογκώσεως ή ελάττωση στη συχνότητά τους.
Martins-Carvalho C, Plouin-Gaudon I, Quenin S, Lesniak J, Froehlich P, Marchal F,Faure
F. Pediatric sialendoscopy: a 5-year experience at a single institution.Arch Otolaryngol Head Neck
Surg. 2010 Jan;136(1):33-6
Jabbour N, Tibesar R, Lander T, Sidman J. Sialendoscopy in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol.
2010 Apr;74(4):347-50

Για την ανανέωση της κλινικής εµπειρίας.
Gillespie MB, Koch M, Iro H, Zenk J. Endoscopic-assisted gland-preserving therapy for chronic
sialadenitis: a German and US comparison. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Sep;137(9):9038

(446 περιπτώσεις)
Geisthoff UW. Basic sialendoscopy techniques. Otolaryngol Clin North Am. 2009 Dec;42(6):1029-52

(300 περιπτώσεις)
Yu C, Yang C, Zheng L, Wu D. Endoscopic observation and strategic management of obstructive
submandibular sialadenitis. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Aug;68(8):1770-5

(128 περιπτώσεις)
Danquart J, Wagner N, Arndal H, Homøe P. Sialoendoscopy for diagnosis and treatment of nonneoplastic obstruction in the salivary glands. Dan Med Bull. 2011 Feb;58(2):A4232

(100 περιπτώσεις)

85

Liu DG, Zhang ZY, Zhang Y, Zhang L, Yu GY. Diagnosis and management of sialolithiasis with a
semirigid endoscope. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Jul;108(1):9-14

(90 περιπτώσεις)
Serbetci E, Sengor GA. Sialendoscopy: experience with the first 60 glands in Turkey and a literature
review. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2010 Mar;119(3):155-64

(60 περιπτώσεις)
Endoscopic-assisted management of chronic sialadenitis. Gillespie MB, Intaphan J, Nguyen SA. Head
Neck. 2011 Sep;33(9):1346-51

(51 περιπτώσεις)
Maresh A, Kutler DI, Kacker A. Sialoendoscopy in the diagnosis and management of obstructive
sialadenitis. Laryngoscope. 2011 Mar;121(3):495-500

(37 περιπτώσεις)
Bowen MA, Tauzin M, Kluka EA, Nuss DW, DiLeo M, McWhorter AJ, Schaitkin B, Walvekar
RR. Diagnostic and interventional sialendoscopy: a preliminary experience. Laryngoscope. 2011
Feb;121(2):299-303

(36 περιπτώσεις)
Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις.
Χρησιµοποίηση του ροµποτικού da Vinci Si Surgical σε µία περίπτωση ευµεγέθους
λίθου(2 cm) του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα.
Walvekar RR, Tyler PD, Tammareddi N, Peters G. Robotic-assisted transoral removal of a
submandibular megalith. Laryngoscope. 2011 Mar;121(3):534-7

Ενδιαφέρουσες Παρατηρήσεις.
Για λίθους του υπογναθίου σιαλογόνου µεγέθους >4 χιλιοστών, προτείνεται η γενική
αναισθησία ώστε να είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί ενδεχόµενη κάκωση–διάτρηση του
εκφορητικού πόρου που θα µπορούσε να οδηγήσει σε διάχυση του φυσιολογικού ορού στο
έδαφος του στόµατος και τη γλώσσα και την πρόκληση επικίνδυνου οιδήµατος στην περιοχή
για την αεροφόρο οδό.
Baptista P, Gimeno CV, Salvinelli F, Rinaldi V, Casale M. Acute upper airway obstruction caused by
massive oedema of the tongue: unusual complication of sialoendoscopy. J Laryngol Otol. 2009
Dec;123(12):1402-3

Συµπληρωµατικά για την εξωσωµατική λιθοτριψία (ESWL).
Η εξωσωµατική λιθοτριψία (ESWL) λίθων των σιαλογόνων αδένων εφαρµόζεται τα
τελευταία 20 χρόνια. Απαιτούνται περίπου έξι συνεδρίες. Σε σειρά 1446 ασθενών µε 1611
λιθιάσεις παρατηρήθηκε ολική λιθοτριψία στο 67,2% των λίθων και µερική στο 32,8%
(υπολειµµατικοί λίθοι 1-6 mm) Το 92% παρέµεινε ασυµπτωµατικό και το 8% παρουσίαζε
συµπτώµατα χωρίς όµως, στο 82% από αυτό, να παρατηρούνται υπολειµµατικά στοιχεία στο
υπερηχογράφηµα. Κύριες επιπλοκές η λοίµωξη, που ανταποκρίθηκε στη θεραπεία µε
αντιβιοτικά, και τα υπολείµµατα που αφαιρέθηκαν µε τοπική αναισθησία. Η εξωσωµατική
λιθοτριψία θεωρείται θεραπεία επιλογής για λίθους της παρωτίδας και του υπογναθίου
σιαλογόνου αδένα, εφόσον το µέγεθός τους δεν υπερβαίνει τα 7 mm. Απαιτείται συνεχής
υπερηχογραφικός έλεγχος κατά τη διάρκεια των συνεδριών.
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Guerre A, Katz P [Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) for salivary gland stones: a
retrospective study of 1571 patients].Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2011 Apr;112(2):75-9 [Article in
French]
Capaccio P, Torretta S, Pignataro L. Extracorporeal lithotripsy techniques for salivary stones.
Otolaryngol Clin North Am. 2009 Dec;42(6):1139-59
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Ενδοσκοπική Ταξινόµηση της Αποφρακτικής Σιαλαδενίτιδας
Η εµπειρία και τα ευρήµατα από την εφαρµογή του ενδοσκοπίου στη διάγνωση και τη
θεραπεία τωνδιαφόρων µορφών αποφρακτικής σιαλαδενίτιδας, οδήγησε στην ανάγκη της
δηµιουργίας ενός συστήµατος ταξινόµησης, το οποίο θα µπορούσε να βοηθήσει τόσο στην
πρόγνωση αυτής της νόσου όσο και στις επιλογές της θεραπείας της.
Ένα τέτοιο σύστηµα ταξινόµησης προτάθηκε από το Ευρωπαικό Κέντρο Εκπαίδευσης για
την Σιαλενδοσκόπηση µετά από έρευνα σε 4594 περιπτώσεις διαγνωστικής και
επεµβατικής ενδοσκόπησης των µειζόνων σιαλογόνων αδένων. Η έρευνα
δηµοσιεύθηκε πρόσφατα.
Αυτή η προτεινόµενη ενδοσκοπική ταξινόµηση της αποφρακτικής σιαλαδενίτιδας βασίζεται
στην διαβάθµιση σοβαρότητας τριών βασικών παραµέτρων της νόσου: της παρουσίας
Σιαλολίθων ( “L”, από το Lithiasis) , της παρουσίας Στενώσεων ( “S”, από το Stenosis) και
της παρουσίας ∆ιατάσεων ( “D”, από το Dilatation). Αυτές οι τρεις παράµετροι απαρτίζουν
το σύστηµα ταξινόµησης “LSD” και οι συνδιασµοί των διαβαθµίσεων σοβαρότητάς τους
συγκροτούν ένα εργαλείο πρόγνωσης και σχεδίου θεραπείας στα χέρια του κλινικού στοµατογναθοπροσωπικού χειρουργού και ωτορινολαρυγγολόγου.
Η επιτυχία της ενδοσκοπικής αφαίρεσης σιαλολίθων εξαρτάται από τη σχέση ανάµεσα στις
διαµέτρους του σιαλόλιθου και του εκφορητικού πόρου. Εποµένως, εκτός από το µέγεθος, τα
κριτήρια της ενδοαυλικής ευκινησίας ενός λίθου είναι κρίσιµα για την δυνατότητα της
αφαίρεσης του. Ένας ελεύθερα κινούµενος λίθος µπορεί εύκολα να αφαιρεθεί. Αντίθετα, η
αφαίρεση ενός καθηλωµένου λίθου εξαρτάται από την µερική ή ολική ενδοσκοπική του
ορατότητα η οποία θα επιτρέψει την πρόσβαση και θα προσδιορίσει τους χειρισµούς.

Ταξινόµηση Σιαλολιθίασης (L)
L1: Ευκίνητος σιαλόλιθος
L2α: Καθηλωµένος , ολικά ορατός ,
µέγεθος µικρότερο των 8 mm<>
L2β: Καθηλωµένος , ολικά ορατός ,
µέγεθος µεγαλύτερο των 8 mm
L3α: Καθηλωµένος , µερικά ορατός ,
ψηλαφητός
L3β: Καθηλωµένος , µερικά ορατός ,
µη ψηλαφητός
Η παρουσία στενώσεων αφορά συνήθως την παρωτίδα και λιγότερο τον υπογνάθιο αδένα. Η
επιτυχία της ενδοσκοπικής θεραπείας εξαρτάται από τον βαθµό της στένωσης. Η
διαφραγµατική στένωση έχει συνήθως λεπτή υφή και µπορεί εύκολα να διευρυνθεί µε έναν
διαστολέα, ένα ευρύτερο ενδοσκόπιο ή έναν καθετήρα µε µπαλονάκι. Σε στενώσεις
αυξηµένου πάχους χρειάζεται να ασκηθεί µεγαλύτερη πίεση.
Χρόνιες περιπτώσεις µπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω διατάσεις, πολλαπλές ή
διάχυτες σε όλο το εκφορητικό σύστηµα του αδένα. Σε προχωρηµένες περιπτώσεις,
στενώσεις αυξηµένου πάχους µπορούν να συνοδεύονται από σιαλοκήλες, οπότε η διαστολή
είναι επιβεβληµένη αλλά και πιο δύσκολη. Γενικά, στις προχωρηµένες περιπτώσεις υπάρχει
καθολική συµµετοχή του αδένα στις αλλοιώσεις.
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Ταξινόµηση Στένωσης (S) και ∆ιάτασης (D)
S1: ∆ιαφραγµατική στένωση πόρου
(µονήρης ή πολλαπλή)

S2: Μονήρης στένωση πόρου
(κύριος εκφορητικός πόρος)

S3: Πολλαπλή ή διάχυτη στένωση πόρου
(κύριος εκφορητικός πόρος)

S4: Στένωση επεκτεινόµενη στο
σύνολο του εκφορητικού συστήµατος

D1: Μονήρης ∆ιάταση
D2: Πολλαπλές ∆ιατάσεις
D3: Γενικευµένη ∆ιάταση

12.10/2008
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Λέµφωµα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα µε στοµατική εκδήλωση
Το λέµφωµα είναι η δεύτερη πιο συχνή µορφή νεοπλασίας κεφαλής και τραχήλου µετά το
ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα. Το 24% - 48% των µη-Hogdkin λεµφωµάτων µπορούν να
αναπτυχθούν σε εξωλεµφαδενικές θέσεις και το 3% - 5% από αυτές µπορούν να αφορούν
αρχικές εκδηλώσεις της νόσου στο στόµα – κυρίως στο δακτύλιο Waldeyer αλλά και στην
υπερώα, τα ούλα, τη γλώσσα, το βλεννογόνο της παρειάς, το έδαφος και τα χείλη.
Το λέµφωµα Μπέρκετ (Burkitt) είναι ένας τύπος µη-Hogdkin λεµφώµατος από Β-κύτταρα µε
επιθετική βιολογική συµπεριφορά (αναπτύσσεται ταχύτατα). Εκδηλώνεται συχνότερα στην
παιδική ηλικία και ιδιαίτερα σε παιδιά της Αφρικής (ενδηµική µορφή µε συχνότερη
προσβολή των γνάθων). Ωστόσο µπορούν να προσβληθούν ασθενείς σε ευρύτερο ηλικιακό
και γεωγραφικό φάσµα (σποραδική µορφή µε σπανιότερη εµπλοκή των ιστών της στοµατικής
κοιλότητας).
Η νόσος έχει συσχετιστεί µε τον ιό Ebstein-Barr και το γονίδιο c-myc. Εκτός από τις γνάθους
προσβάλλονται το νευρικό σύστηµα, το λεπτό και παχύ έντερο, τα νεφρά, το ήπαρ, οι
ωοθήκες και άλλα όργανα. Παρουσιάζεται και σε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς, όπως σε
ασθενείς µε AIDS. Η εντατική πολυχηµειοθεραπεία βραχείας διάρκειας είναι η συνήθης
θεραπεία. Επίσης εφαρµόζονται η χορήγηση ειδικών µονοκλωνικών αντισωµάτων και η
αυτόλογη µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων
Η περίπτωσή µας αφορά µια περίπτωση λεµφώµατος Μπέρκετ (Burkitt), σποραδικής µορφής,
η οποία διαγνώστηκε µετά από προσέλευση του ασθενή εξαιτίας των συµπτωµάτων της
στοµατικής εκδήλωσης. Αφορά 40-χρονο άνδρα ο οποίος παραπέµφθηκε από συνάδελφο
οδοντίατρο για επίµονη διόγκωση της άνω γνάθου και της παρειάς(∆Ε) που δεν υποχωρούσε
παρά τη χορήγηση αντιβιοτικών και την εξαγωγή του #15 – το οποίο, αρχικά, θεωρήθηκε και
ως αίτιο της βλάβης.
Στην πανοραµική ακτινογραφία δεν προέκυψαν ευρήµατα από το οστούν της άνω
γνάθου(Εικόνα 1). Στην απλή ακτινογραφία των ιγµορείων διαγνώστηκε συλλογή στο
σύστοιχο ιγµόρειο(Εικόνα 2).

Εικόνα 1.
Πανοραµική
ακτινογραφία χωρίς
ευρήµατα
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Εικόνα 2. Ακτινογραφία ιγµορείων µε εικόνα
συλλογής(βέλος-∆Ε)

Στην κλινική εξέταση, ο ασθενής εξωστοµατικά εµφάνιζε σκληρή ανώδυνη διόγκωση της
παρειάς µε εξάλειψη της ρινοχειλικής αύλακας(Εικ. 3) και ενδοστοµατικά έφερε ανώδυνη
συµπαγή και µαλακή µάζα µε κοκκιώδη επιφάνεια η οποία καταλάµβανε τα ούλα και την
ουλοπαρειακή αύλακα από την περιοχή του κυνόδοντα µέχρι και τον δεύτερο γοµφίο(Εικ. 4).

Εικόνα 3. ∆ιόγκωση παρειάς (∆Ε)

Εικόνα 4. Βλάβη των ούλων εκτεινόµενη
στην ουλοπαρειακή αύλακα.
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Το ιατρικό ιστορικό ήταν ελεύθερο και το χρονικό της βλάβης κάλυπτε µια τρίµηνη περίοδο
σταδιακής αύξησης των διαστάσεων. Ο ασθενής δεν ανέφερε ενοχλήσεις από άλλο σηµείο
του σώµατος. Ελήφθησαν δύο ενδοστοµατικές χειρουργικές βιοψίες, µία από την βλάβη και
µία από τα όρια της βλάβης.
Σύµφωνα µε την µικροσκοπική εξέταση αµφότερα τα ιστοτεµάχια παρουσίαζαν εκτεταµένη
διήθηση από διάχυτο µη-Hogdkin λέµφωµα τύπου Burkitt, από Β κύτταρα. Ο
νεοπλασµατικός ιστός αποτελείτο καθ’ υπεροχήν από µέσου µεγέθους κύτταρα µε
λίγo κυτταρόπλασµα και πυρήνες υποστρόγγυλους µε µικροκοκκιώδη κατανοµή της
χρωµατίνης και µε κατά κανόνα µικρό πυρήνιο. Ο δείκτης Ki67 ήταν θετικός στο σύνολο
σχεδόν των νεοπλασµατικών κυττάρων. Ο περαιτέρω ανοσοιστοχηµικός έλεγχος
έδωσε : CD20+, CD3-,CD10-, Bcl2+.
Αυτή η περίπτωση ήταν εξαιρετικά σπάνια – και για τον τύπο του λεµφώµατος και για την
στοµατική εκδήλωση που συνόδευε τη µορφή αυτού του τύπου. Ωστόσο η διαρκής
υπενθύµιση στοχεύει στην ανανέωση της διαγνωστικής πληροφορίας που χρειάζεται ο
κλινικός όταν εξετάζει και θεραπεύει τους στοµατικούς ιστούς. Και αυτό έχει µεγάλη
σηµασία για τη δηµόσια υγεία διότι σε τέτοιες περιπτώσεις η έγκαιρη διάγνωση µπορεί να
οδηγήσει σε καλύτερα ποσοστά επιβίωσης. Επιπλέον ήταν και µια περίπτωση που
υπενθύµισε την ανάγκη της εποικοδοµητικής συνεργασίας των θεραπόντων προς όφελος του
ασθενή και της επιστηµονικής γνώσης.
8/10/2011
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Μια σηµαντική ανασκόπηση για τον καρκίνο του στόµατος
Η µελέτη-ανασκόπηση της Julia A. Woolgar και του Αστέριου Τριανταφύλλου, από
το Πανεπιστήµιο του Liverpool, «Squamous cell carcinoma and precursor lesions: clinical
pathology», η οποία δηµοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Periodontology
2000», αναφέρεται στη φυσική ιστορία εξέλιξης της νόσου του ακανθοκυτταρικού
καρκινώµατος του βλεννογόνου του στόµατος και του στοµατοφάρυγγα από την αρχική
επέκταση κατά κλώνους (clonal expansion), τη δυσπλασία και τον σιαλαδενοτροπισµό
(sialadenotropism) προς τον πρωτοπαθή όγκο και στη συνέχεια προς την ανάπτυξη επιχωρίων
και µακρινών µεταστάσεων αλλά και την υποτροπή ή την εµφάνιση νέων πρωτοπαθών
βλαβών.
Παρότι η εργασία είναι γραµµένη και δοµηµένη από τη σκοπιά της ιστοπαθολογικής
εξέτασης, λόγω της εξαιρετικής σύνοψης της γνώσης πάνω στο αντικείµενο, αποτελεί
πολύτιµο βοήθηµα για τον κλινικό και τον χειρουργό - και βεβαίως απαραίτητο για το
φοιτητή και τον ειδικευόµενο - γιατί συµβάλει στη σύγχρονη διαγνωστική και χειρουργική
σκέψη. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια σηµεία που µπορούν να επηρεάζουν τη διάγνωση, το
σχέδιο θεραπείας και τη χειρουργική πράξη,
Στο κείµενο υπενθυµίζεται το γεγονός ότι η παρουσία και η έκταση/βαθµός της δυσπλασίας
µπορούν να ποικίλλουν από βλάβη σε βλάβη αλλά και µέσα στην ίδια βλάβη και για κάθε
χρονική στιγµή όσο η βλάβη εξελίσσεται. Επίσης τονίζονται οι αρχές της ορθής χειρουργικής
βιοψίας, δηλ. να γίνεται η εκτοµή σε επαρκές βάθος και να συµπεριλαµβάνονται τα
περιφερειακά όρια της βλάβης.
Αναλύονται ζητήµατα όπως η διήθηση των νεύρων και η σχέση της µε τις παραµέτρους του
όγκου (όπως το µέγεθος) και η διήθηση των λεµφαγγείων και η σχέση της µε την
επιθετικότητα του όγκου και τους περιορισµούς της ογκολογικής εκτοµής – όπως στις
περιπτώσεις όγκων της γλώσσας όπου η κλινική εξέταση και οι ακτινοδιαγνωστικές
εξετάσεις δεν διασφαλίζουν τα όρια του όγκου. Επίσης, αναλύεται µε λεπτοµέρειες ο
µηχανισµός εισβολής του όγκου στα οστά των γνάθων.
Περιγράφεται ο µηχανισµός των τραχηλικών λεµφαδενικών µεταστάσεων από την εµφάνιση
των πρώτων καρκινικών εµβόλων στα λεµφαγγεία του πρωτοπαθούς όγκου και αναφέρεται
ότι όλες οι µικροµεταστάσεις (µέγεθος µέχρι 2mm) δεν εξελίσσονται σε µεταστατικό όγκο
(µέγεθος πάνω από 2mm) αλλά µπορεί να παραµείνουν σε λανθάνουσα κατάσταση ή να
καταστραφούν από τους αµυντικούς µηχανισµούς. Μετά τη λεµφαδενική εξωκαψική
διασπορά ο όγκος εισβάλλει στα αγγεία, τα νεύρα και τους µύες, όπως την έσω σφαγίτιδα,
την καρωτίδα και το στερνοκλειδοµαστοειδή. Ωστόσο σε ένα ποσοστό 30% οι µεταστατικοί
λεµφαδένες δεν έχουν τη τυπική ελαστική ή σκληρή υφή ούτε ανιχνεύονται ακτινολογικά.
Ανάλογοι είναι οι διαγνωστικοί ψευδοθετικοί περιορισµοί στη µη ειδική αντιδραστική
λεµφαδενοπάθεια.
Αναφέρεται, επίσης, ότι οι τοπικές υποτροπές αναπτύσσονται συνήθως τον πρώτο χρόνο µετά
τη χειρουργική επέµβαση, ενώ οι µακρινές µεταστάσεις (κυρίως στους πνεύµονες), εφόσον
συµβούν, εµφανίζονται συνήθως µέσα στα πρώτα δύο χρόνια από την αρχική διάγνωση.
Συζητείται αν η ανάπτυξη όγκου στα όρια της εκτοµής συνιστά υποτροπή ή νέο πρωτοπαθή
όγκο αλλά και πιο διεξοδικά η ανάπτυξη νέων όγκων (metachronous). Ακόµη, περιγράφονται
και αναλύονται οι προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τον πρωτοπαθή όγκο και οι
προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τους επιχώριους τραχηλικούς λεµφαδένες.

21/8/2011
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Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόµατος στην Ελλάδα και
την Ευρώπη
Αυτήν την εβδοµάδα δόθηκαν στη δηµοσιότητα στατιστικά στοιχεία για την επίπτωση και τη
θνησιµότητα των κυριότερων τύπων καρκίνου, για το 2008, απ’ όλον τον κόσµο. Οι σχετικές
βάσεις δεδοµένων ενηµερώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου GLOBOCAN της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ). Τα διαγράµµατα, στις Εικόνες 1 και 2, προκύπτουν από µια
πρώτη συγκριτική επεξεργασία των στοιχείων για την Ευρώπη και την Ελλάδα, για όλους
τους τύπους καρκίνου και για τα δύο φύλα. Τα ποσοστά
είναι AgeStandardized Rates [ASR(W)] ανά 100.000.

Eικόνα 1: Επίπτωση του καρκίνου στην Ευρώπη(27) και την Ελλάδα για το 2008 και για τα
δύο φύλα.
Σχετικά µε τη συχνότητα εµφάνισης νέων περιπτώσεων (διάγραµµα Εικόνας 1),
παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα ποσοστά ανάλογα µε κείνα στην Ευρώπη των 27, για τύπους
όπως ο καρκίνος του πνεύµονα και η λευχαιµία, χαµηλότερα για τύπους όπως οι καρκίνοι του
παχέος εντέρου, του µαστού και του προστάτη και υψηλότερα για τύπους όπως οι καρκίνοι
του ήπατος και του εγκεφάλου. Στην περίπτωση του καρκίνου του χείλους και της στοµατικής
κοιλότητας τα ποσοστά της Ελλάδας ήταν πολύ χαµηλότερα από εκείνα του συνόλου της
Ευρώπης των 27, δηλ. 1.8 έναντι 4.6, αντίστοιχα. Ουσιαστικά η Ελλάδα συνεχίζει να
παρουσιάζει το χαµηλότερο ποσοστό καρκίνου του χείλους και της στοµατικής κοιλότητας στην
Ευρώπη.
Σχετικά µε τη θνησιµότητα από καρκίνο (διάγραµµα Εικόνας 2), οι καρκίνοι του πνεύµονα,
του µαστού, του παχέος εντέρου και του προστάτη ήταν, το 2008, οι κύριες αιτίες θανάτου
από καρκίνο τόσο στην Ευρώπη των 27 όσο και την Ελλάδα. Τα ποσοστά, στην
Ελλάδα, ήταν υψηλότερα για τον καρκίνο του πνεύµονα και χαµηλότερα για τους άλλους
τρεις τύπους. Ακολουθώντας την αυξηµένη τους επίπτωση, τα ποσοστά, στην Ελλάδα ήταν
αυξηµένα και για τη θνησιµότητα από καρκίνους του ήπατος και του
εγκεφάλου. Ακολουθώντας, αντίθετα, τη χαµηλότερη τους επίπτωση, τα ποσοστά θνησιµότητας
στην Ελλάδα από καρκίνο του χείλους και της στοµατικής κοιλότητας, ήταν επίσης χαµηλότερα
από εκείνα της Ευρώπης των 27, δηλ. 0,7 έναντι 1.5, αντίστοιχα.
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Εικόνα 2: Θνησιµότητα από καρκίνο στην Ευρώπη(27) και την Ελλάδα για το 2008 και για
τα δύο φύλα.

Στο παρακάτω διάγραµµα της Π.Ο.Υ(Εικόνα 3) απεικονίζονται οι 20 χώρες από το σύνολο
των χωρών (όχι µόνον των 27) της Ευρωπαϊκής ηπείρου µε την υψηλότερη επίπτωση και
θνησιµότητα από καρκίνο του χείλους και της στοµατικής κοιλότητας. Η Ουγγαρία µε
συχνότητα εµφάνισης 9.4 και θνησιµότητα 4.7 βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Εικόνα 3: Οι 20 Ευρωπαϊκές χώρες µε την υψηλότερη επίπτωση και θνησιµότητα από
καρκίνο του χείλους και της στοµατικής κοιλότητας και για τα δύο φύλα.

Με αφορµή αυτήν την επίκαιρη δηµοσίευση των στατιστικών για το 2008, επιχειρούµε µια
βαθύτερη διερεύνηση από τις βάσεις δεδοµένων της Π.Ο.Υ, σχετικά µε τον καρκίνο του
χείλους και της στοµατικής κοιλότητας στην Ελλάδα, για τα τελευταία 20 χρόνια. Προτού,
όµως, προχωρήσουµε, είναι αναγκαία η διευκρίνιση για την εφαρµοζόµενη ονοµατολογία.
Και αυτό διότι στα δεδοµένα της Π.Ο.Υ, που θα δούµε στη συνέχεια, η οµαδοποίηση των
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κωδικών που συνδέουν τα διάφορα νοσήµατα µε τις ανατοµικές εντοπίσεις στην περιοχή του
στόµατος είναι διαφορετική από αυτή που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή των δεδοµένων
στο σχέδιο GLOBOCAN 2008, το οποίο παρουσιάσαµε.
Ειδικώτερα, µε τον όρο «Χείλος, Στοµατική κοιλότητα και Φάρυγγας» συµπεριλαµβάνονταν
οι κωδικοί από C00 µέχρι C14. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται αυτοί οι κωδικοί και η
αντιστοίχιση τους µε τη βάση δεδοµένων GLOBOCAN. Αντίθετα, στο σχέδιο GLOBOCAN,
οι ίδιοι κωδικοί οµαδοποιούνται σε τρεις διακριτές κατηγορίες: του «χείλους και της
στοµατικής κοιλότητας», του «ρινοφάρυγγα» και του «υπόλοιπου φάρυγα». Πιο αναλυτικά
για αυτούς τους κωδικούς και τις υποκατηγορίες τους, µπορείτε να ενηµερωθείτε εδώ.

Πίνακας 1. Αντιστοίχιση Κωδικών ∆ιεθνούς Ταξινόµησης Νοσηµάτων (ICD,
10η αναθεώρηση, 1992) µε τη βάση δεδοµένων GLOBOCAN
ΚΩ∆. ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ
C00 Χείλους (όχι του δέρµατος του χείλους)
C01 Βάσης της γλώσσας
C02 Υπολοίπων και µη ειδικώς οριζοµένων περιοχών της
γλώσσας
C03 Ούλων
C04 Εδάφους στόµατος
C05 Υπερώας
C06 Υπολοίπων και µη ειδικώς οριζοµένων περιοχών του
στόµατος
C07 Παρωτίδας
C08 Υπολοίπων και µη ειδικώς οριζοµένων µειζόνων
σιαλογόνων αδένων
C09 Αµυγδαλής
C10 Στοµατοφάρυγγα
C11 Ρινοφάρυγγα
C12 Απιοειδούς κόλπου
C13 Υποφάρυγγα
C14 Υπολοίπων και µη ειδικώς οριζοµένων περιοχών του
χείλους, του στόµατος και του φάρυγγα

GLOBOCAN

χείλους & στοµατικής
κοιλότητας

υπόλοιπου φάρυγγα
ρινοφάρυγγα
υπόλοιπου φάρυγγα

Από τις βάσεις δεδοµένων της Π.Ο.Υ που χρησιµοποιούσαν τον όρο «Χείλος, Στοµατική
κοιλότητα και Φάρυγγας», αντλήσαµε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά µε τη θνησιµότητα για
αυτούς τους τύπους καρκίνου στην Ελλάδα, από το 1989 µέχρι το 2008, και τα παραθέτουµε
στα διαγράµµατα των Εικόνων 4 και 5. Στο πρώτο διάγραµµα απεικονίζεται η θνησιµότητα
στους άνδρες και τις γυναίκες σε απόλυτους αριθµούς και στο δεύτερο σε
ποσοστάAge Standardized Rates [ASR(W)] ανά 100.000.
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Εικόνα 4: Θνησιµότητα σε απόλυτους αριθµούς από καρκίνο χείλους, στοµατικής
κοιλότητας και φάρυγγα στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία (από στοιχεία της Π.Ο.Υ)

Εικόνα 5: Θνησιµότητα σε Age Standardized Rates [ASR(W)] από καρκίνο χείλους,
στοµατικής κοιλότητας και φάρυγγα στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία (από στοιχεία της
Π.Ο.Υ)

Στα τελευταία δύο διαγράµµατα (Εικόνες 4 και 5) φαίνεται ότι η θνησιµότητα, από αυτούς
τους τύπους καρκίνου του στόµατος, παραµένει σταθερή τα τελευταία είκοσι χρόνια στην
Ελλάδα. Παρότι, όµως, όπως φαίνεται, δεν κατέστη δυνατό να αντιµετωπιστούν στην τελική
τους έκβαση, σαν αιτίες θανάτου, παρά τις αναµφισβήτητες προόδους στην έγκαιρη
διάγνωση, τη ριζικότητα των θεραπειών και τις πληρέστερες αποκαταστάσεις, ωστόσο, η
επιµήκυνση της επιβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής παραµένουν οι τοµείς που
δίνεται η µάχη, προς το παρόν, για αυτούς τους ασθενείς.
26/1/2011
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ
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Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα µε το γναθιαίο
πόρο
Είναι γνωστό ότι η ακτινολογική, µε πανοραµική ακτινογραφία, προεγχειρητική διερεύνηση
της σχέσης των κάτω τρίτων γοµφίων µε το γναθιαίο πόρο, γίνεται µε την αξιολόγηση
ακτινολογικών σηµείων που αφορούν τις ρίζες του σωφρονιστήρα και το γναθιαίο
πόρο. Τέτοια σηµεία, ενδεικτικά για τη στενή εγγύτητα ή την εµπλοκή του σωφρονιστήρα µε
το αγγειονευρώδες δεµάτιο του γναθιαίου πόρου είναι:
- Ακτινοδιαπερατές περιοχές ελαττωµένης πυκνότητας κατά µήκος και πέριξ των ριζών.
- Ρίζες µε Απόκλιση, Στένωση ή ∆ισχιδές άκρο.
- ∆ιακοπή της λευκής γραµµής του γναθιαίου πόρου.
- Απόκλιση ή Γωνίωση ή Στένωση του γναθιαίου πόρου.
- Υπερεπίθεση των ριζών µε το γναθιαίο πόρο.
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, από αυτά τα σηµεία τα πιο σηµαντικά, από προγνωστική
άποψη για τυχόν µετεγχειρητικές ανεπιθύµητες αισθητηριακές επιπλοκές, είναι
η ακτινοδιαπερατότητα των ριζών, η απόκλιση του γναθιαίου πόρου και η διακοπή της
συνέχειας του γναθιαίου πόρου. Ο κλινικός µπορεί να ζητήσει σε αυτές τις περιπτώσεις
περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο µε υπολογιστική τοµογραφία. Ωστόσο δεν έχει τεκµηριωθεί
αν, σε τέτοιες περιπτώσεις αυξηµένου κινδύνου, η επακριβής γνώση των τοπογραφικών
σχέσεων στην περιοχή της εξαγωγής, µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα των επιπλοκών.
Στις εικόνες που ακολουθούν υπενθυµίζονται κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες
θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προεγχειρητική και χειρουργική προσοχή:

Εικόνα 1. Απόκλιση των ριζών
[Σχέδιο (1) και Ακτινογραφίες (α) και
(β)], Στένωση του Πόρου [Σχέδιο
(2) και Ακτινογραφίες (β) και (γ)]

Εικόνα 2. ∆ιακοπή της συνέχειας της
λευκής γραµµής του γναθιαίου πόρου
[Σχέδιο και Ακτινογραφίες (α-ζ)]
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Εικόνα 3. Ακτινοδιαπερατές
περιοχές ελαττωµένης πυκνότητας
των ριζών [Σχέδιο και Ακτινογραφίες
(α-ζ)]

Εικόνα 4. Απόκλιση του γναθιαίου
πόρου [Σχέδιο και Ακτινογραφίες
(α,β)]
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Πρακτικά θέµατα: Οστέινα διαφράγµατα ιγµορείου και τεχνική
ανύψωσης

Η πιο συχνή διεγχειρητική επιπλοκή κατά την τεχνική ανύψωσης του εδάφους του ιγµορείου
είναι η διάτρηση της µεµβράνης του ιγµορείου µε αναφερόµενα υψηλά ποσοστά 14-56%, τα
οποία µπορούν να ελαττωθούν µε την εφαρµογή των πιεζο-ηλεκτρικών συσκευών. Η
παρουσία οστέινων διαφραγµάτων στο ιγµόρειο (maxillary septa) αποτελούν πρόσθετο
επιβαρυντικό ανατοµικό παράγοντα σε σχέση µε τον παραπάνω κίνδυνο διάτρησης.
Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του αριθµού των περιπτώσεων ανάπλασης της ατροφικής
οπισθίας άνω γνάθου µε σκοπό την τοποθέτηση οδοντικών εµφυτευµάτων, συνοδεύεται από
ανάλογη αύξηση του αριθµού των ακτινολογικών και ανατοµικών µελετών των λεπτοµερειών
του ιγµορείου και µεταξύ άλλων στη µελέτη των οστέινων διαφραγµάτων που παρατηρούνται
µέσα σε αυτό. Μες στο τρέχον έτος, έχουν ήδη δηµοσιευθεί 4 σχετικές εργασίες(1-4), από τις
οποίες οι 2 διατίθενται και σε full-text.
Από τη µελέτη όλης της σχετικής βιβλιογραφίας για την εξαγωγή συµπερασµάτων µε κλινική
σηµασία, προκύπτει ότι σχεδόν 1 στα 3 ιγµόρεια είναι πιθανό να παρουσιάζουν ένα η
περισσότερα οστέινα διαφράγµατα µε ύψος τουλάχιστον 2 mm. Η συχνότερη θέση εµφάνισης
τους είναι η περιοχή της ζυγωµατογναθιαίας αντηρίδας (αντίστοιχα µε τον πρώτο γοµφίο). Η
συχνότητα εµφάνισης δεν επηρεάζεταί από την κατάσταση ατροφίας της γνάθου (νωδές,
ενόδοντες άνω γνάθοι) ούτε από το φύλο. Σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξαν και δικές
µας σχετικές µελέτες (5-6).
Συµπερασµατικά, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προγραµµατίζεται ανύψωση του
εδάφους του ιγµορείου θα πρέπει να προηγείται υπολογιστική τοµογραφία. Εφόσον στη
χειρουργούµενη περιοχή εντοπίζονται και εµπλέκονται οστέινα διαφράγµατα τότε είναι πιο
ασφαλής και ελεγχόµενη η ανοικτή τεχνική του πλαγίου παραθύρου σε σχέση µε τις λιγότερο
επεµβατικές τεχνικές για τις οποίες , σε αυτές τις συνθήκες, θα απαιτηθεί ιδιαίτερη εµπειρία
του επεµβαίνοντα. Επιπλέον µπορεί να χρειασθεί και η ολική αφαίρεση του παρειακού
παραθύρου έτσι ώστε αφενός να αποτραπούν πιθανό κάταγµα του λεπτού τοιχώµατος και
διάτρηση της µεµβράνης και αφετέρου να είναι το χειρουργικό πεδίο επαρκέστερο για την
ασφαλή κινητοποίηση της µεµβράνης από το τοιχώµατα του διαφράγµατος.
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Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν... τον τρυπανισµό
Αν εξαιρούσαµε την «ενδοχώρα» του τραχήλου, την προωτιαία χώρα και την περιοχή του
κόγχου, τότε θα έµεναν δύο νευρικοί κλάδοι που µπορούν να οδηγήσουν τον
στοµατογναθοπροσωπικό χειρουργό και ασθενή στα όρια της νευρικής κρίσης και όχι µόνο.
Ο επιχείλιος κλάδος του προσωπικού νεύρουκαι το κάτω φατνιακό νεύρο.
Σε αυτό το σχόλιο, θα εξαιρέσουµε τον πρώτο, τον οποίο συνήθως τον επισκεπτόµαστε σε
καταστάσεις ανάγκης και έχει εκπαιδευθεί να «συγχωρεί» και θα ασχοληθούµε µε τον
δεύτερο , τον οποίο µετά τα έγκλειστα και την ορθογναθική, ένας νέος «επισκέπτης» απειλεί
τα «τείχη» του, την εµφυτευµατολογία (της οποίας, ως γνωστό, και την παραµικρή αβλεψία
δεν την συγχωρεί).
Ωστόσο, πιστεύω ότι η τοποθέτηση εµφυτευµάτων στην κάτω γνάθο είναι η πιο ασφαλής
χειρουργική πράξη για το κάτω φατνιακό νεύρο εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω προυποθέσεις:
Α) Η άριστη ανατοµική γνώση.
Παραθέτω δύο Πίνακες των οποίων τα δεδοµένα, µας βοηθούν σχετικά µε την ανταπόκριση
στην πρώτη προυπόθεση.
Πίνακας 1. Σχετική Θέση Κάτω Φατνιακού Νεύρου.

Champy M , Pape HD , Gerlach KL , Lodde JP : Mandibular Fractures in: Kruger E , Schilli
W. Oral and Maxillofacial Traumatology, Quintessence Publishing Co. Inc Chicago, London,
Berlin, Rio de Janeiro and Tokyo, 1986 , Vol.2: 19-43
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά Γναθιαίου Πόρου , Κάτω Φατνιακού Νεύρου και Αρτηρίας.

Ikeda K, Ho KC, Nowicki BH, Haughton VM. Multiplanar MR and anatomic study of the
mandibular canal. AJNR Am J Neuroradiol. 1996 Mar;17(3):579-84.

Β) Ο προεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγχος µε αξονική τοµογραφία.
Παραθέτω δύο ανασυνθέσεις εικόνων, µιας 2∆ (α) και µιας 3∆ (β), στις οποίες επιχειρείται η
προεγχειρητική προσοµοίωση τοποθέτησης εµφυτευµάτων, στην οποία , εκτός από την
προσθετική και χειρουργική πρόβλεψη ελέγχεται και η σχέση µε το κάτω φατνιακό νεύρο.

Αν προστεθεί και µία τρίτη προυπόθεση , η οποία είναι η κατασκευή χειρουργικού οδηγού µε
τις δυνατότητες της υπολογιστικής εµφυτευµατολογίας (computer-aided implantology), τότε
η πρόβλεψη του βάθους τρυπανισµού µπορεί να έχει απόκλιση µικρότερη του ενός χιλιοστού
και κατά συνέπεια ο έλεγχος να είναι εξαιρετικά επαρκής.

18/10/2008
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Προσοχή και στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου!
Αυτές τις µέρες δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Oral and Maxillofacial Surgery ακόµη µία
περίπτωση αιµορραγικής επιπλοκής στο έδαφος του στόµατος µετά από τοποθέτηση
εµφυτευµάτων στην πρόσθια µεσογενειακή περιοχή της κάτω γνάθου.
Η περίπτωση αυτή, όπως και οι υπόλοιπες 16 δηµοσιευµένες περιπτώσεις (γράφηµα),
τονίζουν µε έµφαση την ανάγκη της άριστης ανατοµικής γνώσης τόσο της ενδοστικής όσο
και της εδαφογλωσσικής χειρουργικής ανατοµικής.

Με την ευκαιρία, προτείνω σε κάθε ενδιαφερόµενο συνάδελφο τις παρακάτω τέσσερεις
ανατοµικές µελέτες:
Int J Oral Maxillofac Surg. 2008 Apr;37(4):367-71. Anatomical variation in arterial supply of the
mandible with special regard to implant placement.Loukas M, Kinsella CR Jr, Kapos T, Tubbs RS,
Ramachandra S.
Implant Dent. 2007 Jun;16(2):131-8. Lingual vascular canals of the mandible: the risk of bleeding
complications during implant procedures.Longoni S, Sartori M, Braun M, Bravetti P, Lapi A, Baldoni
M, Tredici G.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2007 Jan-Feb;22(1):127-31. Lingual perimandibular vessels
associated with life-threatening bleeding: an anatomic study.Mardinger O, Manor Y, Mijiritsky E,
Hirshberg A.Int J Oral Maxillofac Implants. 1999 May-Jun;14(3):379-83.
Assessment of the blood supply to the mental region for reduction of bleeding complications during
implant surgery in the interforaminal region.Hofschneider U, Tepper G, Gahleitner A, Ulm C.
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Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιµίτη από την κάτω γνάθο.
Η τοπική φλεγµονή είναι η πιο συνηθισµένη αιτία για να αφαιρεθεί ένας φρονιµίτης από την
κάτω γνάθο όταν αυτός καλύπτεται, µερικά ή ολικά, από τα ούλα και το κόκκαλο. Η
αφαίρεσή του είναι µια απλή µικρή χειρουργική επέµβαση που συνήθως γίνεται µε τοπική
αναισθησία σε συνθήκες εξωτερικού ιατρείου.
Προηγείται µια πανοραµική ακτινογραφία στην οποία αξιολογούνται η σχετική ανατοµική
θέση και η πιθανή παθολογία που µπορεί να συνοδεύει τους φρονιµίτες (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Πανοραµική ακτινογραφία: Με κίτρινα βέλη σηµειώνονται οι δεξιοί άνω και κάτω
φρονιµίτες και µε κόκκινα βέλη οι αριστεροί.

Εικόνα 2. (α): Λεπτοµέρεια της πανοραµικής ακτινογραφίας της εικόνας-1 στην οποία
σηµειώνεται µε βέλος ο έγκλειστος φρονιµίτης της κάτω γνάθου που πρόκειται να αφαιρεθεί. (β):
Στο στόµα, η θέση των ούλων που καλύπτουν το έγκλειστο δόντι (βέλη).
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Εικόνα 3. Μετά την τοπική αναισθησία (α), γίνεται µικρή τοµή στα ούλα και αποκαλύπτεται
χειρουργικά το έγκλειστο δόντι (βέλη) (β)

Εικόνα 4. Ο φρονιµίτης αφαιρείται(βέλος) (α και β), και η θέση του οστικού ελλείµµατος – το
οποίο σταδιακά θα αναπληρωθεί µε νέο κόκκαλο – συρράπτεται(βέλη) (γ και δ).
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Μια άλλη περίπτωση που συνοδευόταν από χρόνια φλεγµονή παρουσιάζεται συνοπτικά στην
Εικόνα 5.

Εικόνα 5. (α): Λεπτοµέρεια της πανοραµικής ακτινογραφίας στην οποία σηµειώνεται µε βέλος ο
έγκλειστος φρονιµίτης. (β): Με µαύρο βέλος η θέση των ούλων που αντιστοιχεί στον έγκλειστο
φρονιµίτη και µε κίτρινο βέλος η βλάβη (συρρίγγιο) που αυτός έχει προκαλέσει. (γ και δ): Ο
φρονιµίτης αποκαλύπτεται και αφαιρείται (βέλος) και το τραύµα συρράπτεται.
Ανάλογα µε την περίπτωση του φρονιµίτη και την κατάσταση υγείας του ασθενή, η επέµβαση
συνοδεύεται µε τη χορήγηση κατάλληλης φαρµακευτικής αγωγής, η οποία συµβάλλει και
στην αντιµετώπιση µετεγχειρητικών συµπτωµάτων όπως το οίδηµα και ο πόνος.
10/1/2012
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Τι είναι «ανύψωση» του ιγµορείου;

Εικόνα 1: µια απλή και αντιπροσωπευτική περίπτωση µε την τεχνική

Οι κοιλότητες των ιγµορείων βρίσκονται, δεξιά κι αριστερά, µες στην άνω γνάθο. Αυτές οι
δύο κοιλότητες (κόλποι) βοηθούν τη ρινική λειτουργία µε την παραγωγή µονοξειδίου του
αζώτου (αντιµικροβιακή δράση, καθαρισµός κοιλότητας) και την ενίσχυση των
ανοσοποιητικών µηχανισµών. ∆εν έχει, όµως, διευκρινιστεί αν τα ιγµόρεια, συµβάλλουν στην
ανάπτυξη του σκελετού και της αρχιτεκτονικής του προσώπου ή αν αποτελούν εξελικτικά
υπολείµµατα µιας ανατοµικής δοµής της οποίας η λειτουργικότητα θεωρείται σήµερα
άγνωστη.
Οι θέσεις των ιγµορείων αντιστοιχούν στις θέσεις των πίσω δοντιών, των γοµφίων και των
προγοµφίων. Οι δύο κοιλότητες ξεκινούν λίγο πιο πάνω ή ακριβώς πάνω από το τέλος των
ριζών των δοντιών. Όταν ένα δόντι εξάγεται, σιγά σιγά το οστό το οποίο το περιέβαλλε
απορροφιέται και, σε κείνη τη θέση, η κοιλότητα του ιγµορείου επεκτείνεται ενώ το πάχος
και το ύψος του οστού λιγοστεύουν. Αυτή η εξέλιξη είναι φυσιολογική και δεν επηρεάζει τη
λειτουργικότητα του ιγµορείου.
Ωστόσο, η εξέλιξη στις µεθόδους προσθετικής αποκατάστασης, όταν λείπουν τα πίσω δόντια
στην άνω γνάθο, µε την εισαγωγή της λύσης των οδοντικών εµφυτευµάτων, επανέφεραν το
ανατοµικό και χειρουργικό ενδιαφέρον σ’αυτήν την περιοχή του στόµατος. Με ζητούµενο, ν’
αναπληρώνεται το χαµένο οστό, τόσο, ώστε να είναι σε θέση να συγκρατήσει µε ασφάλεια
έναντι των µασητικών δυνάµεων, ένα ή περισσότερα οδοντικά εµφυτεύµατα. Και, βέβαια,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητα του ιγµορείου.
Γι΄αυτόν το σκοπό, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Η πιο απλή, συνηθισµένη και γνωστή
τεχνική επαύξησης του οστικού όγκου, εδώ και 25 χρόνια, είναι αυτή που απεικονίζεται στη
φωτογραφία (Εικόνα 1) και πραγµατοποιείται µε διάφορες παραλλαγές, ανάλογα µε τις
συνθήκες και τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.
Για την ακτινολογική διερεύνηση της οστικής ατροφίας στην περιοχή ενδιαφέροντος,
προηγείται υπολογιστική τοµογραφία (Dental Scan) και όχι απλή πανοραµική ακτινογραφία,
διότι ο διαθέσιµος και ο αναγκαίος όγκος στην θέση της αποκατάστασης πρέπει να
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υπολογισθούν µε ακρίβεια σε τρισδιάστατο επίπεδο. Στη φωτογραφία (κάτω, µέσον)
απεικονίζεται η ελλειµµατική θέση (βέλη) στην υπολογιστική τοµογραφία.
Η επέµβαση γίνεται συνήθως µε τοπική αναισθησία. Η χειρουργική τεχνική είναι απλή.
Γίνεται µια τοµή στα ούλα και στη συνέχεια ένα µικρό άνοιγµα στο τοίχωµα της γνάθου
(φωτογραφία, άνω αριστερά), που αντιστοιχεί στο εξωτερικό τοίχωµα του ιγµορείου,
εντοπίζεται η µεµβράνη (βέλη) που καλύπτει εσωτερικά την κοιλότητα του ιγµορείου και µε
ειδικά εργαλεία η µεµβράνη κινητοποιείται από το οστικό τοίχωµα και µετακινείται προς τα
πάνω και µέσα (φωτογραφία, άνω µέσον) έτσι ώστε να δηµιουργηθεί νέος στεγανός χώρος,
πάνω από το κατώτερο όριο του ιγµορείου (έδαφος). Στη φωτογραφία (άνω δεξιά) φαίνεται
αυτός ο χώρος (βέλη).
Σε αυτόν το νέο χώρο προστίθενται συνδιασµοί οστού και συνθετικών υλικών (µοσχεύµατα),
τα οποία θα βοηθήσουν στην οστική του ανάπλαση. Όταν ο χώρος αυτός συµπληρωθεί µε νέο
οστό, τότε το φυσικό έδαφος του ιγµορείου θα έχει τεχνητά «ανυψωθεί», δηλαδή θα έχει
βρεθεί σε υψηλότερο επίπεδο µερικών χιλιοστών σε σχέση µε πριν.
Ανάλογα µε την περίπτωση, µπορεί να δίνεται η δυνατότητα της άµεσης τοποθέτησης του
οδοντικού εµφυτεύµατος, όπως στη φωτογραφία (κάτω, δεξιά κι αριστερά). Σε µια τέτοια
περίπτωση, µετά το χειρουργείο, µεσολαβούν περίπου 6-8 µήνες οστικής ωρίµανσης µέχρι
την τοποθέτηση των προσθετικών δοντιών στα εµφυτεύµατα. Αν τα εµφυτεύµατα δεν
τοποθετηθούν άµεσα, τοποθετούνται περίπου 6 µήνες µετά το χειρουργείο της ανύψωσης. Η
όλη διαδικασία της αποκατάστασης, αναλόγως σχεδίου, υλικών και τεχνικής, µπορεί να
κυµαίνεται από 6 µήνες µέχρι ένα χρόνο.
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