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Οστική ανάπλαση
στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία
Το παγκόσµιο best seller του Fouad Khoury τώρα και στα ελληνικά

Επιστηµονική επιµέλεια:

Νικήτασ Σ. Συκαράσ
Επίκουροσ Καθηγητήσ Οδοντιατρικήσ Σχολήσ ΕΚΠΑ
Μετάφραση:

Ευστάθιοσ K. Καρατζογιάννησ
Oδοντίατροσ, Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργησ

Το οστικό µόσχευµα αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο
βασικά κεφάλαια στην οδοντιατρική εµφυτευµατολογία.
Το βιβλίο Οστική ανάπλαση στην οδοντιατρική
εµφυτευµατολογία των εκδόσεων Quintessence,
µε 536 σελίδεσ και 1.800 έγχρωµεσ φωτογραφίεσ,
περιγράφει και αναλύει τισ πιο σύγχρονεσ τεχνικέσ
µεταµόσχευσησ στη χειρουργική των εµφυτευµάτων. Για το
λόγο αυτό αποτελεί ένα εγχειρίδιο πραγµατικά µοναδικό.
Kυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα από τισ εκδόσεισ «Ο.Β.».
Μάλιστα, η ελληνική µετάφραση βασίζεται στην τελευταία
γερµανική έκδοση Augmentative Verfahren in der
Implantologie του συγγραφέα Fouad Khoury, η οποία
κυκλοφόρησε το 2009.
Στο βιβλίο αναλύονται:
Oι βιολογικέσ βάσεισ τησ οστικήσ µεταµόσχευσησ και τησ
οστεοενσωµάτωσησ των εµφυτευµάτων
H διάγνωση και το σχέδιο θεραπείασ των επεµβάσεων
H διαχείριση των µαλακών ιστών στη χειρουργική των
οστικών µοσχευµάτων και των εµφυτευµάτων
H µεταµόσχευση µε ενδοστοµατικά και εξωστοµατικά
οστικά µοσχεύµατα και η οστεογένεση
H ενσωµάτωση µετά από σύνθετεσ εµφυτευµατικέσ και
προσθετικέσ αποκαταστάσεισ
Oι επιπλοκέσ και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν
Το βιβλίο Οστική ανάπλαση στην οδοντιατρική
εµφυτευµατολογία αποτελεί σηµείο αναφοράσ για κάθε
εµφυτευµατολόγο, γναθοχειρουργό και, φυσικά, για κάθε
οδοντίατρο που ενδιαφέρεται για το συγκεκριµένο
επιστηµονικό πεδίο.
H τιµή του βιβλίου στη Αγγλική έκδοση ανέρχεται σε 280 ευρώ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939
www. odvima.gr, e-mail: odvima@otenet.gr
Τώρα µπορείτε να κάνετε τισ αγορέσ σασ µε πιστωτική κάρτα
και άτοκεσ δόσεισ απευθείασ από τον προσωπικό σασ υπολογιστή,
µέσω του www.odvima.gr
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Editorial

HAOMS 2022 - Κατευθυνόμενη Οστική
Ανάπλαση στην Εμφυτευματολογία

HAOMS 2022 – Guided Bone
Regeneration in Implantology

Το τρίτο Editorial του 2021, στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας στην αυγή της νέας χρονιάς, θα
ξεκινήσει με ευχές για ένα ευλογημένο και δημιουργικό 2022! Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής, ευχόμαστε στους αναγνώστες και σε όλους
τους συντελεστές του περιοδικού μια ακόμη πιο
δημιουργική χρονιά μέσα στην οποία θα μάθουμε να ανταποκρινόναστε πιο αποτελεσματικά στην
Covid-19 και θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε
μια νέα, απόλυτα λειτουργική καθημερινότητα!
Στα πλαίσια αυτής της λειτουργικής καθημερινότητας καλούμαστε να συνεισφέρουμε στην επιτυχία
του πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
(ΕΕΣΓΠΧ), HAOMS 2022 το οποίο θα είναι θεματικό, τηρώντας την παράδοση για τα εντός της
3ετίας συνέδρια με τίτλο «Κατευθυνόμενη Οστική
Ανάπλαση στην Εμφυτευματολογία». Είχα ήδη αναφέρει στο προηγούμενο Editorial πως ο Δρ. Δρ. Λ.
Γκουτζάνης είχε οριστεί πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του HAOMS 2022, του Εθνικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή της Εταιρείας μας.
Λόγω προσωπικών υποχρεώσεων του, ο Δρ. Δρ.
Λ. Γκουτζάνης παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, παραμένοντας
μέλος της. Το Δ.Σ. της ΕΕΣΓΠΧ με τίμησε προτείνοντας με ομόφωνα για τη θέση του Προέδρου,
την οποία αποδέχθηκα.
Ως πρόεδρος λοιπόν της Οργανωτικής Επιτροπής
του «HAOMS 2022 - Κατευθυνόμενη Οστική Ανάπλαση στην Εμφυτευματολογία», μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής παίρνουμε
τη σκυτάλη από το άκρως επιτυχημένο «HAOMS
2020 - Oral Implantology & Facial Aesthetics» σκυτάλη που ευδοκίμως είχε παραδοθεί από τα προγενέστερα «HAOMS IMPLANTS» του 2019, του
2017 και του 2016 οπότε και είχε για πρώτη φορά
χρησιμοποιηθεί ο τίτλος «HAOMS IMPLANTS»
για τα θεματικά συνέδρια της εταιρείας μας.
Ο τίτλος «Implantology» που καθιερώθηκε το 2020
έναντι του «Implants» διατηρήθηκε. Η εμφυτευματολογία είναι κλάδος της οδοντιατρικής επιστήμης
που ασχολείται με την μόνιμη εμφύτευση και λειτουργία ενδοστικών οδοντικών προθέσεων στις
γνάθους για την αποκατάσταση της νωδότητας.
Ο θεμελιωτής της σύγχρονης εμφυτευματολογίας Per-Ingvar Brånemark είχε πρότεινει στο αρχικό
χειρουργικό του πρωτόκολλο ήδη από τη δεκαετία

The third Editorial of 2021, in the issue you hold in
your hands at the dawn of the new year, will begin
with wishes for a blessed and creative 2022! On
behalf of the editorial board, we wish the readers and all the contributors of the journal an even
more creative year in which we shall need to learn
to live harmoniously with Covid-19 pandemic and
we shall be able to return to a new, fully functional
daily life!
In the context of this functional daily life, we are
called to contribute to the success of the Panhellenic Conference of the Hellenic Association of
Oral and Maxillofacial Surgery (HAOMS), HAOMS 2022 which will be thematic, keeping the
tradition for the within 3-year interim conferences,
and will be entitled “Guided Bone Regeneration
in Implantology”. I had already mentioned in the
previous Editorial that Dr. Dr. L. Goutzanis had
been appointed chairman of the organizing committee of HAOMS 2022, the National Conference
with International Participation of our Association.
Due to his personal obligations, Dr. Dr. L. Goutzanis resigned from the position of Chairman of
the Organizing Committee, remaining a member.
The Board of the Hellenic Association of Oral and
Maxillofacial Surgery honored me, by proposing
me unanimously for the position of President of
the organizing committee, a proposal which I accepted.
So, as the chairman of the Organizing Committee
of “HAOMS 2022 – Guided Bone Regeneration in
Implantology”, together with the other members
of the Organizing Committee we take the baton
from the highly successful “HAOMS 2020 - Oral
Implantology & Facial Aesthetics”, baton that was
successfully delivered by previously “HAOMS IMPLANTS” of 2019, 2017 and 2016, when the title
“HAOMS IMPLANTS” was used for the first time
for the thematic conferences of our Association.
The title “Implantology” established in 2020 versus
“Implants” was retained. Implantology is a branch
of dental science that deals with the permanent implantation and function of dental prostheses in the
jaws to restore edentulous patients. The founder
of modern implantology, Per-Ingvar Brånemark,
had suggested in his original surgical protocol as
early as the 1980s that implants need be placed by
maxillofacial surgeons. Over the years, implantol-
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του 1980 τα εμφυτεύματα του να τοποθετούνται
από γναθοπροσωπικούς χειρουργούς. Με την πάροδο των ετών, η εμφυτευματολογία πλέον απευθύνεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος ιατρών
και οδοντιάτρων και διδάσκεται στις οδοντιατρικές
σχολές τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
τόσο λόγω της αρχικής και πολύχρονης ενασχόλησης όσο και της χειρουργικής εμπειρίας και γνώσης είναι η περισσότερο αρμόδια τουλάχιστον στο
να προσφέρει ισορροπημένη γνώση. Η ισορροπημένη γνώση αναφέρεται στις αρχές της ανατομίας
του οστού των γνάθων, της φυσιολογίας του οστικού μεταβολισμού, των διαθέσιμων εμβιουλικών
και αλλοπλαστικών υλικών καθώς και της πρότασης
για κλινική πράξη βασισμένη στην καλύτερη δυνατή επιστημονική τεκμηρίωση. Η ιατρική βασισμένη
στην τεκμηρίωση (Evidence Based Medicine) έχει
ως σκοπό το συγκερασμό των καλύτερων ερευνητικών στοιχείων, της κλινική αρτιότητας του ιατρού
και τις προσωπικές αξίες και επιθυμίες του ασθενή.
Η εκθετική αύξηση της ιατρικής πληροφορίας σε
συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες ξεπερνούν την
παραδοσιακή προσέγγιση του ιατρού που αντιμετωπίζει τους ασθενείς με την παγιωμένη γνώση που
έλαβε σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο ως
αντικείμενο κάποιου τίτλου σπουδών.
Στόχος λοιπόν της οργανωτικής επιτροπής του
«HAOMS 2022 - Κατευθυνόμενη Οστική Ανάπλαση στην Εμφυτευματολογία» είναι μέσω ενός
μείγματος από καταξιωμένους επιστήμονες από
την Ελλάδα και το εξωτερικό οι σύνεδροι να αποκομίσουν μια πιο σφαιρική προσέγγιση των διαθέσιμων τεχνικών οστικής ανάπλασης στην εμφυτευματολογία, υπό το πρίσμα της βαθιάς γνώσης του
οστικού μεταβολισμού και της οστικής πώρωσης.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι αυτές τις γνώσεις αλλά και
τις μελλοντικές που θα αποκτήσουν να μπορούν να
τις αξιολογούν, υπό το πρίσμα της Τεκμηριωμένης
Ιατρικής.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας δημοσιεύονται επτά επιστημονικές εργασίες όπως έγινε και
στο προηγούμενο. Οι πρώτες τρεις αφορούν σε
πρωτότυπες μελέτες ενώ οι υπόλοιπες 4 σε αναφορές περιστατικών.
Το πρώτο άρθρο αφορά σε συγκριτική μελέτη διοδικού και laser CO2 στην θεραπεία της υπερμελάγχρωσης των ούλων προερχόμενη από Οδοντιατρικό Κολλέγιο και Νοσοκομείο Rajas, Kavalkinaru,
Tiruneleli της Ινδίας (1). Η μελέτη είναι η πρώτη του
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ogy is now aimed at a much wider range of physicians and dentists and is taught in dental schools at
both undergraduate and postgraduate levels. The
medical and dental specialty of Oral Maxillofacial
Surgery both due to the initial and long-term involvement as well as the surgical experience and
knowledge is the most competent at least to offer balanced knowledge. Balanced knowledge refers to the principles of anatomy of the jawbone,
the physiology of bone metabolism, the available
biologic and alloplastic materials as well as the
proposal for clinical practice based on the best
possible scientific evidence. Evidence Based Medicine aims to combine the best research data, the
doctor’s clinical integrity and the patient’s personal
values and expectations. The exponential growth
of medical information in combination with new
technologies goes beyond the traditional approach
of the physician who treats patients with the consolidated knowledge he received at undergraduate
or postgraduate level as the subject of his degree.
The goal of the organizing committee of “HAOMS 2022 - Guided Bone Regeneration in Implantology” is to provide participants with a more
comprehensive approach to the available bone
regeneration techniques in implantology and with
knowledge of bone metabolism and bone porosity, through teaching by a mix of renowned scientists from Greece and abroad. It is especially
important that participants become competent to
critically appraise this knowledge and any future
such that they will acquire, according to the principles of Evidence Based Medicine.
In the issue you are holding in your hands, seven
scientific papers are published as in the previous
one. The first three describe original studies while
the remaining 4 are case reports.
The first article presents a comparative study of
diode and CO2 laser for the treatment of gingival
hyperpigmentation from the Dental College and
Rajas Hospital, Kavalkinaru, Tiruneleli, India (1).
The study is the first of its kind to compare the
two laser techniques, and concludes that the diode laser group appears to be more effective in
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είδους της για σύγκριση των δύο laser, και καταλήγει στο συμπέρασμα πως η ομάδα του διοδικού
laser φαίνεται πως είναι περισσότερο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της υπερμελάγχρωσης των
ούλων σε σχέση με την ομάδα του laser CO2. Το
2ο άρθρο είναι επίσης πρωτότυπο και αφορά σε
κλινική μελέτη για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των
αιμαγγειωμάτων του σπλαγχνικού κρανίου στον
παιδιατρικό πληθυσμό και τον τρόπο εξέλιξης ή
υποτροπής τους με την πάροδο της ηλικίας (2).
Προέρχεται από το Mercy Multispeciality Dental
Centre, Chrompet, Chennai, Tamilnadu της Ινδίας. Το τρίτο δημοσιευόμενο άρθρο είναι και αυτό
πρωτότυπο και αφορά σε κλινική μελέτη σύγκρισης
και συσχέτισης των παραγόντων που επηρεάζουν
την επίπτωση, την ένταση και τη φύση της βακτηριαιμίας κατά την προεγχειρητική, διεγχειρητική και
μετεγχειρητική περίοδο μετά από εξαγωγή εγκλείστων τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου (3). Εκπονήθηκε και αυτή στο Mercy Multispeciality Dental
Centre, Chrompet, Chennai, Tamilnadu της Ινδίας.
Το τέταρτο άρθρο του τεύχους αφορά σε περίπτωση ασθενούς με στοματορρινικό συρίγγιο στην
πρόσθια περιοχή του προστόμιου που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά και γίνεται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση (4). Εκπονήθηκε από προπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του
Ε.Κ.Π.Α. υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή και μέλους της Συντακτικής Επιτροπής των
«Αρχείων», Δρα Βασίλη Πετσίνη. Η ενασχόληση
των νέων συναδέλφων με τη συγγραφή μας δίνει
κίνητρο να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το παρόν
επιστημονικό βήμα. Το 5ο άρθρο που επίσης προέρχεται από τo Chennai της Ινδίας, περιγράφει την
περίπτωση ενός άνδρα 55 ετών με ασυμπτωματικό
περιγεγγραμένη, μονήρη και λοβωτή διόγκωση στο
άνω χείλος που αποδείχθηκε πως ήταν πλειόμορφο αδένωμα (5). Το 6ο άρθρο αφορά σε σπάνια
εμφάνιση πυογενούς κοκκιώματος στη ραχιαία
επιφάνεια των πρόσθιων δύο τρίτων της γλώσσας
από Οδοντιατρικό Κολλέγιο και Νοσοκομείο Rajas,
Kavalkinaru, Tiruneleli της Ινδίας (6). Τέλος η 7η
δημοσιευμένη εργασία του τεύχους είναι επίσης
αναφορά περιστατικού που περιγράφει περίπτωση
αγκυλογλωσσίας που διορθώθηκε χειρουργικά με
φρενεκτομή και προέρχεται από τo Chennai της
Ινδίας (7).
Υπενθυμίζω και στο παρόν Editorial ότι πλέον η
Επιστημονική Επιτροπή παρουσιάζεται ενοποιημένη, δηλαδή δεν υπάρχει διαχωρισμός των μελών
ανάλογα με την ακαδημαϊκή - ερευνητική προέ-
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treating gingival hyperpigmentation than the CO2
laser. Article number 2 is also original and concerns a clinical study for the treatment of hemangiomas of the maxillofacial region in the pediatric
population and how these develop or recur with
age (2). It was conducted at Mercy Multispecialty
Dental Center, Chrompet, Chennai, Tamilnadu,
India. The third published article is also original and
concerns a clinical study comparing and correlating
the factors that affect the incidence, intensity and
nature of bacteremia in the preoperative, intraoperative and postoperative period after extraction
of impacted third mandibular molars (3). It was
also conducted at the Mercy Multispeciality Dental Center, Chrompet, Chennai, Tamilnadu, India.
The fourth article of the issue concerns a case of
a patient with oronasal fistula in the anterior region of the mouth that was treated surgically and
a literature review is also presented (4). It was
prepared by undergraduate students of the Dental School of the National Kapodistrian University
of Athens. under the supervision of the Assistant
Professor and member of the Editorial Committee
of the “Archives”, Dr. Vassilis Petsinis. The engagement of new colleagues with writing motivates us
to continue to improve this journal as a scientific
step for dissemination of medical knowledge. Article number 5, also from Chennai, India, describes
the case of a 55-year-old man with asymptomatic
circular, solitary, lobular swelling of the upper lip
that turned out to be a pleiomorphic adenoma
(5). Article 6 deals with the rare occurrence of
pyogenic granuloma on the dorsal surface of the
anterior two thirds of the tongue from the Dental
College and Rajas Hospital, Kavalkinaru, Tiruneleli,
India (6). Finally, the 7th published work of the issue is also a case report that describes a case of
ankylosing tongue that was surgically corrected by
frenectomy and comes from Chennai, India (7).
I take this opportunity to remind journal readership that the Scientific Committee is unified; there
is no separation of members according to their
academic - research background, but the country
of origin of all members of the committee is men-
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λευση τους αλλά αναφέρεται η χώρα προέλευσης
όλων των μελών της επιτροπής. Νέα προσθήκη
αποτελεί ο καθηγητής R N Μugundan (Ινδία).
Κλείνοντας το 3ο Editorial θέλω να ευχαριστήσω
τον Εκδότη των «Αρχείων» «Οδοντιατρικό Βήμα»
και συγκεκριμένα τον κ. Όθωνα Γκότση και τον κ.
Νότη Ρήγα που παρά τις αυξημένες απαιτήσεις
χρόνου και όγκου εργασίας, ανταπεξήλθαν υποδειγματικά και να τους ευχηθώ μια ακόμη περισσότερο δημιουργική χρονιά που για εμάς είναι
απαιτούμενο, καθώς ήδη μεθοδεύονται εξελίξεις
στον τομέα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και
καταλογοποίησης του περιοδικού.

tioned. A new addition is Professor R N Mugundan (India).
Closing the 3rd Editorial I would like to thank the
Publisher of the “Archives” “Odontiatriko Vima”
and in particular Mr. Othonas Gotsis and Mr. Notis
Rigas who, despite the increased demands of time
and volume of work, coped exemplary and wish
them an even more creative year that is a requisite
for us, as changes in the field of electronic archiving
and cataloging of the magazine are already being
developed.
Athanassios Kyrgidis
MD, DDS, MSc, PhD, ScD
Editor-In-Chief

Δρ. Αθανάσιος Κυργίδης
Διευθυντής Σύνταξης

Oral & Maxillofacial Surgeon - Consultant,
Department of Oral & Maxillofacial Surgery,
Aristotle University of Thessaloniki,
Specialized Cancer Treatment and
Reconstruction Center, General Hospital
of Thessaloniki “George Papanikolaou”,
Thessaloniki
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A comparative study of diode laser and CO2 laser
in the treatment of gingival hyperpigmentation
Dr. Sukumar Subramanian1, Dr. Baskaran Muthiah pillai2, Dr. Sindhuja Devi Sandrasekhar3
Rajas dental college and hospital, kavalkinaru, Tirunelveli

Μια συγκριτική μελέτη διοδικού και laser CO2
στην θεραπεία της υπερμελάγχρωσης των ούλων
Dr. Sukumar Subramanian1, Dr. Baskaran Muthiah pillai2, Dr. Sindhuja Devi Sandrasekhar3
Οδοντιατρικό Κολλέγιο και Νοσοκομείο Rajas, Kavalkinaru, Tiruneleli

Original research
Πρωτότυπη έρευνα
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SUMMARY: Background: Pigmented gingival tissue,
many a times forces the patients to seek treatment for
esthetic periodontal therapy. Gingival hyperpigmentation is caused by excessive deposition of melanin in the
basal and suprabasal layers of epithelium.
Materials and methods: This double blinded prospective
study was undertaken to evaluate the effectiveness of
diode laser and CO2 laser in gingival depigmentation in
ten patients using split mouth technique by evaluating
the parameters like colour of the gingiva, bleeding, difficulties of the operator, pain, esthetic perception by the
patient and post- operative wound healing. Out of 10
patients in the study group 6 were males and 4 were
females. Gingival depigmentation was done from canine
to canine in the upper anterior region. A total of 20 anterior segments were treated: 10 randomly to Carbon
dioxide & Diode Laser group using Flip coin method.
The data collected were tabulated and statistical analysis
was performed.
Results & conclusion: The results of this study showed
that the degree of pigmentation at the end of 4th week
was less in diode group with 20% of the patient showing
no pigmentation compared to CO2 group (10%). From
our study, the first of its kind to compare the two lasers,
we come to the conclusion that on comparing both the
group, diode laser study group had appeared to be effective in the management of gingival hyperpigmentation
in terms of pain, bleeding intra operatively, difficulty of
the operator, wound healing and esthetics.
KEY WORDS: Gingival hyperpigmentation, melanin
pigmentation, laser therapy, diode laser, CO2 laser, esthetic dentistry

Τόμος 22, Νο 3, 2021/Vol 22, No 3, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισαγωγή: Ο μελαγρωματικός ουλικός
ιστός εξαναγκάζει πολλές φορές τους ασθενείς να αναζητήσουν αισθητική περιοδοντική θεραπεία. H υπερμελάγχρωση των ούλων προκαλείται από αυξημένη εναπόθεση μελανίνης στη βασική και υπερβασική στοιβάδα
του επιθηλίου.
Υλικά και μέθοδοι: Αυτή η διπλά τυφλή αναδρομική
μελέτη πραγματοποιήθηκε για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του διοδικού και του laser CO2 στην
θεραπεία της υπερμελάγχρωσης των ούλων σε δέκα
ασθενείς εφαρμόζοντας την τεχνική σε διαφορετικές
περιοχές του στόματος και αξιολογώντας παραμέτρους
όπως το χρώμα των ούλων, την αιμορραγία, δυσκολίες του επεμβαίνοντα, τον πόνο, την αισθητική αντίληψη
από τον ασθενή και τη μετεγχειρητική επούλωση του
τραύματος. Από τους 10 ασθενείς που συμμετείχαν στη
μελέτη, 6 ήταν άνδρες και 4 γυναίκες. Η θεραπεία για
την υπερμελάγχρωση των ούλων πραγματοποιήθηκε
από κυνόδοντα σε κυνόδοντα στην άνω πρόσθια περιοχή. Θεραπεύθηκαν συνολικά 20 πρόσθιες περιοχές: 10
θεραπεύθηκαν τυχαία με διοδικό και άλλες 10 με laser
CO2. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν συνοψίστηκαν και
πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτής
της μελέτης έδειξαν πως ο βαθμός μελάγχρωσης στο
τέλος της τέταρτης εβδομάδας ήταν μικρότερος στην
ομάδα του διοδικού laser με 20% να μην εμφανίζουν
μελάγχρωση σε σύγκριση με την ομάδα CO2 (10%).
Από τη μελέτη μας, την πρώτη του είδους της για σύγκριση των δύο laser, καταλήγουμε στο συμπέρασμα
πως συγκρίνοντας και τις δύο ομάδες, η ομάδα του
διοδικού laser φάνηκε πως ήταν αποτελεσματική στην
αντιμετώπιση της υπερμελάγχρωσης των ούλων όσον
αφορά τον πόνο, τη διεγχειρητική αιμορραγία, τη δυ-
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σκολία του επεμβαίνοντα, την επούλωση του τραύματος
και την αισθητική.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υπερμελάγχρωση των ούλων, μελάγχρωση, θεραπεία laser, διοδικό laser, laser CO2, Αισθητική Οδοντιατρική.
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INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Gingival hyperpigmentation occurs due to the excessive
deposition of melanin pigment by active melanocytes in
the basal layer of oral epithelium [1]. They can be physiological or related to their ethnic origin. Although gingival hyperpigmentation is completely benign, it presents
as esthetic concern to individuals while they smile often
appearing as black. Physiologic pigmentation is genetically determined, but as Dummett suggested, the degree
of pigmentation is partially related to mechanical, chemical and physical stimulation. The distribution of oral pigmentation is 60% gingiva; 61% hard palate; 22% mucous
membrane and 15% tongue. The highest rate of gingival
pigmentation has recorded in the region of attached gingiva underneath upper and lower anterior teeth while
being less visible in the posterior region [2, 3, 4]
Gingival depigmentation is a surgical procedure wherein
the hyperpigmented areas are removed [5]. Various
depigmentation techniques have been described in the
literature, such as scalpel surgery [6], gingivectomy [7],
cryosurgery, electrosurgery, chemical agents such as
90% phenol and 95% alcohol [8], abrasion with diamond burs, Nd:YAG laser, semiconductor diode laser
and Carbon dioxide (CO2) laser.
Laser beams have a high affinity for hemoglobin and
melanin and at a specific wavelength of 800-980 nm,
targets the soft tissues. It is therefore ideal for gingival
depigmentation [9]. They are considered to be less invasive, alternative to conventional surgical technique that
present with post-operative complications such as pain,
edema, and infection [10].
The CO2 laser has carbon dioxide gas as its medium,
and emits energy at 10,600 nm. When lasers used in
surgery are based on the principle of ‘selective photothermolysis (SPTL) laser destroys the substance containing chromophore, while inflicting as little damage as possible on the surrounding tissue. CO2 laser surgery could
therefore be described as tissue-selective. The advantage of this is that the CO2 laser is not pigment-selective,
and so both pigmented and non-pigmented skin lesions
can be targeted with the CO2 wavelength [11]. The
evidence comparing the clinical efficacy of diode laser
and CO2 laser are very few in literature. This double

Η υπερμελάγχρωση των ούλων εμφανίζεται λόγω της
υπερβολικής εναπόθεσης χρωστικών μελανίνης από
ενεργά μελανοκύτταρα στη βασική στοιβάδα του στοματικού επιθηλίου [1]. Μπορεί να είναι φυσιολογική ή να
σχετίζεται με την φυλή. Παρόλο που η υπερμελάγχρωση των ούλων είναι απόλυτα καλοήθης, εμφανίζεται ως
αισθητικός προβληματισμός σε άτομα που χαμογελούν
συχνά, επειδή τα ούλα φαίνονται μαύρα. Η φυσιολογική
μελάγχρωση είναι γενετικά προσδιορισμένη, αλλά όπως
υποστήριξε ο Dummett, ο βαθμός μελάγχρωσης σχετίζεται μερικώς με μηχανική, χημική και φυσική διέγερση.
Η στοματική μελάγχρωση εμφανίζεται σε ποσοστό 60%
στα ούλα, 61% στη σκληρή υπερώα, 22% στη μεμβράνη
του βλεννογόνου και 15% στη γλώσσα. Το υψηλότερο
ποσοστό ουλικής μελάγχρωσης έχει καταγραφεί στην
περιοχή των προσπεφυκότων ούλων κάτω από τα άνω
και κάτω πρόσθια, ενώ είναι λιγότερο ορατή στην οπίσθια περιοχή [2,3,4].
Η υπεμελάγχρωση των ούλων είναι μία χειρουργική
διαδικασία στην οποία οι υπερμελαγχρωματικές περιοχές αφαιρούνται [5]. Οι διάφορες τεχνικές αφαίρεσης
της μελάγχρωσης έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία,
όπως η αφαίρεση με νυστέρι [6], ουλεκτομή [7], κρυοχειρουργική, ηλεκτροχειρουργική, χημικοί παράγοντες
όπως 90% φαινόλη και 95% οινόπνευμα [8], αποτριβή
με φρέζες διαμαντιού, laser Nd:YAG, διοδικό laser ημιαγωγού και laser CO2.
Οι ακτίνες laser εμφανίζουν υψηλή συνάφεια για την
αιμοσφαιρίνη και τη μελανίνη και σε ένα συγκεκριμένο
μήκος κύματος 800-980nm, στοχεύει τους μαλακούς
ιστούς. Είναι, επομένως, ιδανικό για αφαίρεση υπερμελάγχρωσης των ούλων [9]. Θεωρούνται λιγότερο επεμβατικές, εναλλακτική επιλογή της συμβατικής χειρουργικής τεχνικής που εμφανίζει μετεγχειρητικές επιπλοκές
όπως πόνο, οίδημα και φλεγμονή [10].
Το laser CO2 έχει ως μέσο αέριο διοξειδίου του άνθρακα και εκπέμπει ενέργεια στα 10600nm. Όταν τα
laser χρησιμοποιούνται στη Χειρουργική στηρίζονται
στην αρχή της ‘’επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης (ΕΦΘΛ),
κατά την οποία το laser καταστρέφει το υπόστρωμα που
περιέχει χρωμοφόρα, ενώ προκαλεί όσο το δυνατόν μικρότερη βλάβη στους παρακείμενους ιστούς. Συνεπώς,
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blinded prospective study was undertaken to evaluate
the effectiveness of diode laser and CO2 laser in gingival
depigmentation in patients using split mouth technique.

MATERIALS AND METHODS
This double-blinded study was conducted at Department of oral and maxillofacial surgery, Rajas dental college and hospital, Tirunelveli from February 2013 to November 2015. Institutional ethical approval was obtained
from the same institute. Ten patients requiring gingival
depigmentation were selected from pool of a patients
reporting to Rajas Dental College. A signed informed
consent was obtained from all patients willing to participate in this study. All patients were evaluated by Primary
investigator. A total of 20 (N=20) anterior segments
were treated: among which 10 (n=10) were randomized and assigned to the CO2 & Diode Laser group using
flip-coin method by co-investigator.
Patients underwent periodontal therapy consisting of
oral hygiene instructions and full mouth oral prophylaxis
prior to depigmentation. Pre-operative photographs &
Post-operative radiographs were obtained with a digital
camera with standardized settings for grey, white, black,
a cm scale with standard lighting and backdrop. Macroscopic distribution and colour of the pigmentation of all
surfaces were recorded in detail.
INCLUSION CRITERIA
– Patient with healthy periodontium
– Patients between 18-40 year of age
– Presence of Melanin pigmentation with score of 3
(Dummett-Gupta Oral Pigmentation Index) (DOPI)
EXCLUSION CRITERIA
– Presence of systemic diseases
– Severe Periodontal Diseases
– Patients who have the habit of smoking.
The primary investigator was blinded about the allocation of segment evaluated the primary and secondary
parameters like colour of the gingiva, bleeding, difficulties of the operator, pain perception of patient and
post-operative wound healing. The parameters were
evaluated intra- operatively and post-operatively till 4th
week of follow-up.
DIODE LASER TECHNIQUE:
Topical anesthetic was applied to the surgical field. The
patient, surgeon and the assisting personnel were provided with protective eye goggles in compliance with
the FDA laser safety rules. The diode laser unit tip (Picasso, AMD laser technologies, USA; wavelength 810
nm) [Figure 1] was preset at 0.5-1.5 watts continuous
wave (CW) mode and angled at 45 degrees. Small
brush like strokes back and forth with gradual progres-
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η Χειρουργική με laser CO2 θα μπορούσε να περιγραφεί ως επιλεκτική ως προς τους ιστούς. Το πλεονέκτημα αυτού είναι πως το laser CO2 δεν είναι επιλεκτικό
ως προς τις χρωστικές, και έτσι τόσο μελαγχρωματικές
όσο και μη μελαγχρωματικές δερματικές βλάβες μπορούν να στοχευθούν με το μήκος κύματος του CO2
[11]. Τα στοιχεία που συγκρίνουν την κλινική αποτελεσματικότητα του διοδικού laser και του laser CO2 είναι
πολύ περιορισμένα στη βιβλιογραφία. Αυτή η διπλά
τυφλή αναδρομική μελέτη πραγματοποιήθηκε για να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του διοδικού laser
και του laser CO2 στην υπερμελάγχρωση των ούλων σε
ασθενείς σε διαφορετικές περιοχές του στόματος.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Αυτή η διπλά τυφλή μελέτη πραγματοποιήθηκε στο
Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, του Οδοντιατρικού Κολλεγίου και Πανεπιστημίου
Rajas, στο Tirunelveli από τον Φεβρουάριο του 2013
έως το Νοέμβριο του 2015. Η θεσμική έγκριση δεοντολογίας λήφθηκε από το ίδιο Ινστιτούτο. Επελέγησαν 10
ασθενείς που χρειάζονταν θεραπεία υπερμελάγχρωσης
των ούλων από μία δεξαμενή ασθενών του Οδοντιατρικού Κολλεγίου Rajas. Λήφθηκε έγγραφη συναίνεση από
όλους τους ασθενείς που επιθυμούσαν να συμμετέχουν
σε αυτή τη μελέτη. Όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν
από τον κεντρικό ερευνητή της μελέτης. Θεραπεύθηκαν συνολικά 20 (Ν=20) πρόσθια τμήματα: μεταξύ των
οποίων 10 (n=10) τυχαιοποιήθηκαν και ανατέθηκαν
στην ομάδα laser CO2 και διοδικού με στρίψιμο νομίσματος από άλλο ερευνητή της μελέτης.
Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε περιοδοντική θεραπεία
που περιλάμβανε σε οδηγίες στοματικής υγιεινής και
πλήρη καθαρισμό στόματος πριν την θεραπεία της
υπερμελάγχρωσης. Λήφθηκαν προεγχειρητικές φωτογραφίες και μετεγχειρητικές ακτινογραφίες με μία ψηφιακή κάμερα με τυποποιημένες ρυθμίσεις για το γκρίζο,
το λευκό, το μαύρο, μία κλίμακα cm με τυπικό φωτισμό
και φόντο. Η μακροσκοπική κατανομή και το χρώμα της
μελάγχρωσης όλων των επιφανειών καταγράφηκαν λεπτομερώς.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
– Ασθενής με υγιές περιοδόντιο
– Ασθενείς μεταξύ 18-40 ετών
– Ύπαρξη μελάγχρωσης με τιμή 3 (Δείκτης Στοματικής
Μελάγχρωσης κατά Dummett-Gupta) (ΔΣΜDG).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
– Ύπαρξη συστηματικών νοσημάτων
– Σοβαρά περιοδοντικά νοσήματα
– Ασθενείς που έχουν τη συνήθεια του καπνίσματος.
Η κατανομή των τμημάτων για τον κύριο ερευνητή
ήταν τυφλή, και η αξιολόγηση αφορούσε κύριες και
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Fig. 1: AMD Diode
Laser Picasso, Usa
Εικ. 1: Διοδικό Laser
AMD Picasso, ΗΠΑ

Fig. 2: Novapulse Lx20 Sp Surgical Laser
Εικ. 2: Χειρουργικό
laser Novapulse Lx20 Sp

sion deeper along the same initial laser incision to remove the tissue. For the de-epithelialization procedure,
400 μm strippable fiber was used with a power setting
of 1.5 watts initially in pulsed wave mode (PW) set at
0.20 ms of pulse duration and 0.10 ms of pulse interval.
CO2 LASER TECHNIQUE:
The ablation using CO2 laser was performed by a flexible fiber Luxar NovaPulse LX-20 SP [Figure 2] surgical laser, the predecessor of LS-1005. The repeated A5
Super Pulse mode was applied at 3 watts, 20 Hz, 10
milliseconds, with a 0.8 mm spot size.
PARAMETERS ASSESSED:
The parameters assessed were colour of the gingiva,
bleeding during the procedure, difficulties of the operator, perception of pain by the patient and post-operative wound healing
COLOUR OF THE GINGIVA:
To evaluate the colour of the gingiva, pre-operative
photographs was taken one week before the procedure
and post-operative photographs were taken at first, second, third and the fourth week after the procedure of
depigmentation. The primary investigator was blinded
about the allocation of segments either to CO2 or diode
laser and evaluated the pre-operative, post-operative
photographs using DOPI scale [12].
Dummett-Gupta Oral Pigmentation Index (DOPI):
0 = No clinical pigmentation (Pink tissue)
1 = Mild clinical pigmentation (Light brown tissue)
2 = moderate clinical pigmentation (Brown tissue)
3 = Heavy clinical pigmentation (Deep brown or Black
tissue)

δευτερεύουσες παραμέτρους όπως το χρώμα των ούλων, την αιμορραγία, τις δυσκολίες του επεμβαίνοντα,
την αντίληψη πόνου του ασθενή και τη μετεγχειρητική
επούλωση του τραύματος. Οι παράμετροι αξιολογήθηκαν διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά μέχρι την τέταρτη
εβδομάδα παρακολούθησης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΔΙΚΟΥ LASER:
Χορηγήθηκε τοπικό αναισθητικό στο χειρουργικό πεδίο. Ο ασθενής, ο χειρουργός και το βοηθητικό προσωπικό φόρεσαν προστατευτικά γυαλιά σε συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας laser της FDA. Το
ρύγχος της συσκευής διοδικού laser (Picasso, AMD τεχνολογίες laser, ΗΠΑ, μήκος κύματος 810nm) [Εικόνα
1] ήταν ρυθμισμένο εκ των προτέρων στη λειτουργία
0.5-1.5watt συνεχούς κύματος (ΣΚ) και σε γωνία 45
μοιρών. Για να αφαιρεθεί ο ιστός εφαρμόστηκαν μικρές
κινήσεις χρήσης πινέλου εμπρός και πίσω με σταδιακή προώθηση βαθύτερα κατά μήκος της ίδιας αρχικής
τομής laser. Για τη διαδικασία από-επιθηλιοποίησης,
χρησιμοποιήθηκε απογυμνωτή οπτική ίνα με ρύθμιση
ισχύος 1.5 watt αρχικά σε λειτουργία παλμικού κύματος
(ΠΚ) ρυθμισμένη στα 0.20ms παλμικής διάρκειας και
0.10ms παλμικού διαλείμματος.
ΤΕΧΝΙΚΗ LASER CO2:
Η εξάχνωση με το laser CO2 πραγματοποιήθηκε με μία
ελαστική οπτική ίνα Luxar NovaPulse, LS-20 SP [Εικόνα
2] χειρουργικού laser, τον προκάτοχο του LS-1005. Η
επαναλαμβανόμενη λειτουργία Α5 Super Pulse εφαρμόστηκε στα 3 watt, 20 Hz, 10 milliseconds, με εστιακό
μέγεθος 0.8 χιλιοστών.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ:
Οι παράμετροι που εκτιμήθηκαν ήταν το χρώμα των ούλων, η αιμορραγία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι
δυσκολίες του επεμβαίνοντα, η αντίληψη πόνου από τον
ασθενή και η μετεγχειρητική επούλωση του τραύματος.
ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ:
Για να αξιολογηθεί το χρώμα των ούλων, λήφθηκαν
προεγχειρητικές φωτογραφίες μία εβδομάδα πριν τη
διαδικασία και μετεγχειρητικές φωτογραφίες λήφθηκαν
κατά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη εβδομάδα
μετά τη διαδικασία της θεραπείας της υπερμελάγχρωσης. Ο κεντρικός ερευνητής ήταν τυφλός για την κατανομή των τμημάτων για το laser CO2 είτε το διοδικό και
αξιολογήθηκαν οι προεγχειρητικές, μετεγχειρητικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την κλίμακα ΔΣΜDG.[12]
Δείκτης Στοματικής Μελάγχρωσης Dummett-Gupta
(ΔΣΜDG):
0=Καμία κλινική μελάγχρωση (ροζ ιστός)
1=Ήπια κλινική μελάγχρωση (ανοικτό καφέ χρώμα
ιστού)
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

A comparative study of diode laser and CO2 laser/Μια συγκριτική μελέτη διοδικού και laser CO2

BLEEDING:
Bleeding was assessed by the primary investigator intra-operatively and immediate post-operatively. It was
evaluated as
A. None
B. Slight
C. Moderate
D. Severe
DIFFICULTY OF THE OPERATOR:
Difficulty of the operator was assessed by the primary
investigator intra-operatively using the Visual Analogue
Scale.
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2=Μέτρια κλινική μελάγχρωση(καφέ ιστός)
3=Σοβαρή κλινική μελάγχρωση(Σκούρο καφέ ή μαύρο
χρώμα ιστού)
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ:
Η αιμορραγία εκτιμήθηκε από τον κεντρικό ερευνητή
διεγχειρητικά και άμεσα μετεγχειρητικά. Αξιολογήθηκε
ως
Α. Καμία
Β. Ελαφρά
C. Μέτρια
D. Σοβαρή

PAIN:
Pain was assessed using Visual Analogue Scale

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΝΤΑ:
Η δυσκολία του επεμβαίνοντα εκτιμήθηκε από τον κεντρικό ερευνητή διεγχειρητικά χρησιμοποιώντας την
Οπτική Αναλογική Κλίμακα.

WOUND HEALING:
Wound healing was assessed by the primary investigator
clinically on the first, second, third and the fourth week
post-operatively. It was evaluated by using healing index
by Landry et al [13].

ΠΟΝΟΣ:
Ο πόνος εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας την Οπτική Αναλογική Κλίμακα.

ASSESSMENT OF PATIENT OPINION ON ESTHETIC
CHANGE:
Esthetic change was assessed by using Visual Analogue
Scale

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ:
Η επούλωση του τραύματος εκτιμήθηκε από τον κεντρικό ερευνητή κλινικά κατά την πρώτη, δεύτερη, Τρίτη και
τέταρτη εβδομάδα μετεγχειρητικά. Αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας το δείκτη επούλωσης από τους Landry
και συν.[13].

STATISTICS:
The collected data were tabulated and statistical analysis
was performed using the SPSS (SPSS Inc., Chicago IL)
version 25. To compare the mean difference between
the two groups for difference in the colour of the gingiva, bleeding, difficulties of the operator, pain perception
of patient and post-operative wound healing. unpaired
student ‘t’ test was used. P< 0.05 was considered significant.
RESULTS:
COLOUR OF THE GINGIVA:
The colour of the gingiva was assessed post-operatively
for both the CO2 and diode group at first, second, third
and fourth week. Both the CO2 and diode group had
similar results at the end of 1st and 2nd week. But at the
end of 3rd week and 4th week, the degree of pigmentation was less in diode group compared to the than CO2
laser group. A significant difference was observed in the
colour of the gingiva between the diode and CO2 group
(p value=0.047) (Table 1, graph I and II) [Figure 3, 4, 5].
BLEEDING:
There was no significant difference in the bleeding between both the groups intraoperatively with the data
described in table 2 (p value = 1.00) however, we observed a marginally significant difference between the
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Η αισθητική αλλαγή εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας την
Οπτική Αναλογική Κλίμακα.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ:
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν συνοψίστηκαν και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση χρησιμοποιώντας το
SPSS(SPSS Inc., Chicago IL) έκδοση 25. Για να συγκριθεί
η μέση διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων για διαφορές
στο χρώμα των ούλων, την αιμορραγία, τις δυσκολίες
του επεμβαίνοντα, την αντίληψη του πόνου του ασθενή
και τη μετεγχειρητική επούλωση του τραύματος, χρησιμοποιήθηκε μη συζευγμένο t test. To P<0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ:
Το χρώμα των ούλων εκτιμήθηκε μετεγχειρητικά τόσο
για την ομάδα CO2 όσο και για ομάδα διοδικού laser
την πρώτη, δεύτερη, Τρίτη και τέταρτη εβδομάδα. Και
οι δύο ομάδες εμφάνισαν παρόμοια αποτελέσματα στο
τέλος της πρώτης και δεύτερης εβδομάδας. Όμως, στο
τέλος της τρίτης και τέταρτης εβδομάδας, ο βαθμός μελάγχρωσης ήταν μικρότερος στην ομάδα διοδικού laser
σε σχέση με την ομάδα laser CO2. Σημαντική διαφορά
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Fig. 3: (a) – Pre-Operative Photograph (b) Immediate Post – Operative Photograph using Diode laser.
Εικ. 3: (a) Προεγχειρητική φωτογραφία (b) Άμεση μετεγχειρητική φωτογραφία χρησιμοποιώντας διοδικό laser.

Fig. 4: (a) - Post Operative Photograph 1st Week using Diode laser (b) Post Operative Photograph 2nd Week using CO2 laser.
Εικ. 4: (a) Μετεγχειρητική φωτογραφία την πρώτη εβδομάδα μετά τη χρήση του διοδικού laser (b) Μετεγχειρητική φωτογραφία τη δεύτερη
εβδομάδα μετά τη χρήση laser CO2.

Fig. 5: (a) - Post operative image 4th week using DIode laser (b) Post operative image 4th week using CO2 laser.
Εικ. 5: (a) - Μετεγχειρητική φωτογραφία την τέταρτη εβδομάδα μετά τη χρήση διοδικού laser (b) Μετεγχειρητική φωτογραφία τη τέταρτη
εβδομάδα μετά τη χρήση laser CO2.

diode and CO2 group during immediate post-operative
period (p value=0.0632).
DIFFICULTY OF OPERATOR:
There was no significant difference between both the
groups in the difficulty of the operator (p value=1.00)
ASSESSMENT OF PAIN BETWEEN DURING OPERATIVE AND ONE DAY POST OPERATIVE PERIOD:
On recording the pain intra-operatively, immediate postoperatively and 1st day post-operatively, there was no
difference in the pain perception between the groups as
given in table 3. (p value=1.00), immediate post-operatively (p value=1.00), 1st day post-operatively.

παρατηρήθηκε στο χρώμα των ούλων μεταξύ της ομάδας διοδικού laser και CO2(p value=0.047) (Πίνακας 1,
γράφημα Ι και ΙΙ) (ΕΙΚΟΝΕΣ 3, 4, 5).
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ:
Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην αιμορραγία μεταξύ και των δύο ομάδων διεγχειρητικά με τα δεδομένα που περιγράφονται στον πίνακα 2(p value=1.00).
Ωστόσο, παρατηρήσαμε μία οριακά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας διοδικού laser και CO2 κατά την
άμεση μετεγχειρητική περίοδο(p value=0.0632).
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΝΤΑ:
Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ και των
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Table 1
Colour of gingiva - Comparison between 3rd and 4th week
3rd week
Type of Laser

4th week

No Pigmentation

Mild

Moderate

No Pigmentation

Mild

Moderate

2(20%)
1(10%)

7(70%)
8(80%)
0.047*

1(10%)
1(10%)

2(20%)
1(10%)

7(70%)
8(80%)
0.047*

1(10%)
1(10%)

Diode laser
CO2 Laser
p Value

Πίνακασ 1
Xρώμα των ούλων - Σύγκριση μεταξύ τρίτησ και τέταρτησ εβδομάδασ
Tρίτη εβδομάδα
Τύποσ Laser

Τέταρτη εβδομάδα

Καμία μελάγχρωση

Ήπια

Μέτρια

Καμία μελάγχρωση

Ήπια

Μέτρια

2(20%)
1(10%)

7(70%)
8(80%)
0.047*

1(10%)
1(10%)

2(20%)
1(10%)

7(70%)
8(80%)
0.047*

1(10%)
1(10%)

Διοδικό laser
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Colour of the gingiva at the end of 3rd week/
Χρώμα των ούλων στο τέλοσ τησ τρίτησ
εβδομάδασ.

Colour of the gingiva at the end of 4th week/
Χρώμα των ούλων στο τέλοσ τησ τέταρτησ
εβδομάδασ.
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ASSESSMENT OF WOUND HEALING:
Statistically, there was marginally significant between
the CO2 and diode group in the 1st (p value=0.0632)
(Graph III) and 2nd week (p value=0.037). At the end
of 3rd (p value=1.0) and 4th week (p value=1.0), there
was no significant difference between the two groups.
ASSESSMENT OF ESTHETIC OPINION:
The esthetic perception was assessed at the end of 4th
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δύο ομάδων όσον αφορά τη δυσκολία του επεμβαίνοντα (p value=1.00).
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ:
Καταγράφοντας τον πόνο διεγχειρητικά, άμεσα μετεγχειρητικά και κατά την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, δεν
υπήρχε διαφορά στην αντίληψη του πόνου μεταξύ των
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Graph 3/Γράφημα 3
Wound healing at the end of 4th week/
Επούλωση τραύματοσ στο τέλοσ τησ
τέταρτησ εβδομάδασ.
10

No of patients/Αριθμόσ ασθενών

10

10
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Πολύ καλή
Excellent/
Άριστη

8
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ:
Στατιστικά, υπήρχε οριακά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας CO2 και διοδικού στην πρώτη (p
value=0.0632) (Γράφημα ΙΙΙ) και δεύτερη εβδομάδα(p
value=0.037). Στο τέλος της τρίτης (p value=1.0) και
τέταρτης εβδομάδας (p value=1.0), δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ:
Η αισθητική αντίληψη εκτιμήθηκε στο τέλος της τέταρτης εβδομάδας. Όσον αφορά τους αισθητικούς προβληματισμούς η ομάδα του διοδικού laser έλαβε υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με την ομάδα του laser
CO2.

4

2

0

ομάδων όπως φαίνεται στον πίνακα 3.(p value=1.00),
άμεσα μετεγχειρητικά(p value=1.00), πρώτη ημέρα μετεγχειρητικά.

1

2

week. Regarding the aesthetic consideration diode laser
group scored more satisfaction than CO2 laser study
group.

DISCUSSION
Since the procedure with lasers is relatively painless,
zero downtime, post-surgical dressings or sutures, minimal recurrence of pigmentations, patient compliance is
much better compared to the conventional techniques
used for depigmentation. [14, 15, 16] CO2 laser introduced in 1965 by Polanyi & associates, CO2 laser wavelength is absorbed by water based tissues resulting in
vaporization of intra and extra cellular fluid & disintegration of cells. Collateral thermal damage is less
Diode laser was introduced in 1995. The diode laser is
a solid-state semiconductor laser that typically uses a
combination of Gallium (Ga), Arsenide (Ar), and other
elements, such as Aluminum (Al) and Indium (In), to
change electrical energy into light energy. The semiconductor diode laser is emitted in continuous-wave or
gated-pulsed modes, and is usually operated in a contact
method using a flexible fibre optic delivery system [17]
In this study, A total of 10 patients clinically diagnosed
grade 3 (heavy clinic melanin pigmentation) with gingival
hyperpigmentation were enrolled for this study. They
were aged between 18-23 years. Mean age of male and
female patients were 19.2 years and 20.5 years respectively. In a study by Simsek Kaya et al [18], the patients
with untreated bilateral melanin pigmentation in the
anterior portion of the upper and lower gingiva were

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Επειδή η θεραπευτική διαδικασία με τα laser είναι σχετικά ανώδυνη, χωρίς χρονικά κενά, μετεγχειρητικές κονίες ή ράμματα, ελάχιστη υποτροπή των μελαγχρώσεων,
η συμμόρφωση του ασθενή είναι πολύ καλύτερη σε
σύγκριση με τις κλασικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την αφαίρεση των μελαγχρώσεων[14, 15, 16].
Το laser CO2 εισήχθη το 1965 από τους Polanyi και
συν., το μήκος κύματός του απορροφάται από ιστούς
υδατικής βάσης με συνέπεια την εξάτμιση του ενδο- και
εξωκυτταρικού υγρού και τη διάλυση των κυττάρων. Η
παράπλευρη θερμική βλάβη είναι μικρότερη.
Το διοδικό laser εισήχθη το 1995. Πρόκειται για ένα
laser ημιαγωγού στερεάς κατάστασης που χρησιμοποιεί τυπικά ένα συνδυασμό Γάλλιου(Ga), Αρσενικού(Ar)
και άλλων στοιχείων, όπως Αλουμίνιο(ΑΙ) και Ίνδιο(In),
για τη μεταβολή της ηλεκτρικής ενέργειας σε φωτεινή
ενέργεια. Το διοδικό laser ημιαγωγού εκπέμπεται είτε
σε συνεχές κύμα ή σε παλμική μορφή και λειτουργεί
συνήθως με μία μέθοδο επαφής χρησιμοποιώντας ένα
σύστημα διανομής εύκαμπτης οπτικής ίνας[17].
Σε αυτή τη μελέτη, συμμετείχαν συνολικά 10 ασθενείς
που διαγνώστηκαν κλινικά με υπερμελάγχρωση των ούλων τρίτου βαθμού(σοβαρή κλινική μελάγχρωση). Η
ηλικία τους ήταν μεταξύ 18 και 23 ετών. Η μέση ηλικία
των ανδρών και γυναικών ασθενών ήταν 19.2 και 20.5
έτη αντίστοιχα. Σε μία μελέτη από τους Simsek Kaya
και συν.[18], οι ασθενείς η μη θεραπευμένη αμφίπλευρη
μελάγχρωση στην πρόσθια περιοχή των άνω και κάτω
ούλων αξιολογήθηκε ως σοβαρή σύμφωνα με τα κριτήρια των Dummett και συν.
Και στις δύο ομάδες της μελέτης, στο τέλος της πρώτης εβδομάδας το χρώμα των ούλων δεν εμφάνισε μελάγχρωση σε 2(20%) εκ των ασθενών, ενώ σε 8(80%)
ασθενείς υπήρχε μία ήπια μελάγχρωση. Παρόμοια ευΑρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery
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Table 2
Assessment of bleeding
Intraoperative Bleeding
Type of Laser

Diode laser
CO2 Laser
p Value

Immediate postop Bleeding

No Bleeding

Mild

Moderate

10(100%)
10(100%)

0(0%)
0(0%)
1.00

0(0%)
0(0%)

No Bleeding

0(0%)
0(0%)

Mild

Moderate

2(20%)
0(0%)
0.0632*

8(80%)
10(100%)

Πίνακασ 2
Εκτίμηση τησ αιμορραγίασ
Διεγχειρητική αιμορραγία
Τύποσ Laser

Διοδικό laser
Laser CO2
Τιμή p

Άμεση μετεγχειρητική αιμορραγία

Καμία αιμορραγία

Ήπια

Μέτρια

Καμία αιμορραγία

10(100%)
10(100%)

0(0%)
0(0%)
1.00

0(0%)
0(0%)

0(0%)
0(0%)

Ήπια

Μέτρια

2(20%)
0(0%)
0.0632*

8(80%)
10(100%)

Table 3
Assessment of pain between during operative and one day post operative period
Pain Immediate Post-op
Parameter

Diode laser
CO2 Laser

Pain Immediate 1st day Post-op

Mild pain

Moderate pain

Mild pain

Moderate pain

P Value

10(100%)
10(100%)

0(0%)
0(0%)

10(100%)
10(100%)

0(0%)
0(0%)

1.00

Πίνακασ 3
Εκτίμηση του πόνου κατά τη διεγχειρητική περίοδο και μια ημέρα μετεγχειρητικά
Άμεσοσ μετεγχειρητικόσ πόνοσ
Παράμετροσ

Διοδικό laser
Laser CO2

Μέτριοσ πόνοσ

Ήπιοσ πόνοσ

Μέτριοσ πόνοσ

Τιμή p

10(100%)
10(100%)

0(0%)
0(0%)

10(100%)
10(100%)

0(0%)
0(0%)

1.00

evaluated as severe according to modified Dummett et
al criteria.
In both the study group, at the end of 1st week the colour of the gingiva revealed no pigmentation in 2(20%)
of the patients, while in 8(80%) of the patients there was
a mild pigmentation. Similar findings have been reported
by Murthy MB et al [19] who observed that in 1st week,
the colour of the gingiva was pink with an uneventful
healing. Diode lasers are concentrated at 800 to 980 nm
has high affinity for substances with chromopores such
as hemoglobin and melanin. They are ideal for treating
soft tissues especially for gingival procedures such as gingivoplasty, gingivectomy and curettage. [19]
In this study, patients treated with diode laser at the end
of 3rd week, the gingiva in 2(20%) of the patients had
no visible pigmentation. 7(70%) of the patients had mild
pigmentation and 1(10%) had moderate pigmentation.
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Πόνοσ μία ημέρα μετεγχειρητικά

Ήπιοσ πόνοσ

ρήματα έχουν αναφερθεί από τους Murthy MB και συν.
[19] που παρατήρησαν πως την πρώτη εβδομάδα, το
χρώμα των ούλων ήταν ροδόχρουν με ασυμπτωματική επούλωση. Τα διοδικά laser που λειτουργούν στα
800-980nm έχουν υψηλή συνάφεια για υποστρώματα
με χρωμοφόρα όπως η αιμοσφαιρίνη και η μελανίνη.
Είναι ιδανικά για την θεραπεία μαλακών ιστών ειδικά για
ουλικές επεμβάσεις όπως η ουλοπλαστική, η ουλεκτομή
και η απόξεση[19].
Σε αυτή τη μελέτη, στους ασθενείς που θεραπεύθηκαν
με διοδικό laser στο τέλος της τρίτης εβδομάδας, τα
ούλα σε 2(20%) εκ των ασθενών δεν εμφάνιζαν ορατή
μελάγχρωση. 7(70%) εκ των ασθενών εμφάνιζαν ήπια
μελάγχρωση και 1(10%) εμφάνιζε μέτρια μελάγχρωση.
Στην ομάδα του laser CO2 1(10%) εκ των ασθενών δεν
εμφάνιζε μελάγχρωση ενώ 8(80%) ασθενείς προσήλθαν με ήπια μελάγχρωση και 1(10%) με μέτρια μελάγ-
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In CO2 laser study group 1(10%) of the patients showed
no pigmentation while, 8(80%) of the patients presented with mild pigmentation and 1(10%) with moderate
pigmentation. Phimon Atsawasuwan et al [20] clinical
reports says that after ablating the epithelium with the
Nd:YAG laser, the wound was covered with some dried
and charred epidermis. The wound was almost healed
completely within 3 weeks. The colour of ablated gingiva was dark pink in some areas.5
In diode laser study group at the end of 4th week the
colour of the gingiva in 2(20%) of the patients had no
pigmentation. 7(70%) of the patients had mild pigmentation and 1(10%) had moderate pigmentation. In CO2
laser study group 1(10%) of the patients had no pigmentation. 8(80%) of the patients had mild pigmentation and 1(10%) had moderate pigmentation. These
results were in accordance with the results observed by
Sushma Lagdive et al [21] who studied and compared
the effectiveness of diode laser and scalpel technique,
they concluded that there was significant improvement
in colour of the gingiva at the end of 4th week.
The diode laser causes minimal damage to the periosteum and removes a thin layer of epithelium cleanly.
Healing takes a longer duration wit procedures performed with lasers, a sterile inflammatory reaction occurs after laser use ensuring a uneventful healing [22, 23]
Bhanu noted that one of the advantages of diode laser is
sealing of blood vessels up to 0.5 diameter in surrounding tissue, one advantage of it, is homeostasis and consequently dry treatment sites. [24]. In both the study group
all the patients 10(100%) had moderate bleeding during the time of procedure. M Bhanu Murthy et al stated
that gingival depigmentations with diode laser had less
intra operative bleeding compared to scalpel technique.
Carlo Mairana et al employed a superpulsed diode laser
in oral surgery and observed instant coagulation of the
surgical site intraoperatively [25]. Bleeding seen during
lasers is due to vasodilation of blood vessels. Measurable
changes in small vessel components of lamina propria
were not seen, in diode laser treated sites [26].
In diode laser study group, 20% of the patients had slight
bleeding and 8(80%) had moderate bleeding in the immediate post-operative period compared to CO2 laser
study group, where all the patients 10(100%) experienced moderate bleeding. The bleeding could also be
explained on the depth of ablation where the CO2 laser
penetrates deeper than depth required to remove the
pigmentation [27].
The operators found no difficulty while treating the patients and was easy in all the patients 10(100%) in both
the study groups. This finding was in line with Simşek
Kaya et al and Amit Bhardwaj et al observed that from
the operator’s point of view, the laser technique was
easier and faster to perform than the epithelial excision
technique [17][28].
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χρωση. Στην κλινική μελέτη των Phimon Atsawasuwan
και συν.[20] αναφέρεται πως μετά την εξάχνωση του
επιθηλίου με laser Nd:YAG, το τραύμα καλύφθηκε με
ξηρό και εσχαροποιημένο επιθήλιο. Το τραύμα επουλώθηκε σχεδόν πλήρως εντός 3 εβδομάδων. Το χρώμα
των εξαχνωμένων ούλων ήταν σκούρο ροδόχροο σε
ορισμένες περιοχές.
Στην ομάδα του διοδικού laser στο τέλος της τέταρτης εβδομάδας το χρώμα των ούλων σε 2(20%) εκ των
ασθενών δεν εμφάνιζε μελάγχρωση. 7(70%) εκ των
ασθενών εμφάνιζαν ήπια μελάγχρωση και 1(10%) εμφάνιζε μέτρια μελάγχρωση. Στην ομάδα του laser CO2
1(10%) εκ των ασθενών δεν εμφάνιζε μελάγχρωση,
8(80%) εκ των ασθενών εμφάνιζαν ήπια μελάγχρωση
και 1(10%) εμφάνιζαν μέτρια μελάγχρωση. Αυτά τα
αποτελέσματα ήταν σε συμφωνία με τα αποτελέσματα
των Sushma Lagdive και συν.[21] που μελέτησαν και συνέκριναν την αποτελεσματικότητα του διοδικού laser και
της τεχνικής με το νυστέρι, και κατέληξαν πως υπήρχε
σημαντική βελτίωση στο χρώμα των ούλων στο τέλος
της τέταρτης εβδομάδας.
Το διοδικό laser προκαλεί ελάχιστη βλάβη στο περιόστεο και αφαιρεί ένα λεπτό στρώμα επιθηλίου καθαρά.
Η επούλωση διαρκεί περισσότερο στις θεραπευτικές
επεμβάσεις με laser, μία αποστειρωμένη φλεγμονώδης
αντίδραση παρατηρείται μετά τη χρήση του laser εξασφαλίζοντας μία ασυμπτωματική επούλωση[22, 23]. Ο
Bhanu σημειώνει πως ένα από τα πλεονεκτήματα του διοδικού laser είναι η απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων
διαμέτρου έως και 0.5 χιλιοστών στους παρακείμενους
ιστούς, με το πλεονέκτημα της της ομοιόστασης και, συνεπώς, του στεγνού θεραπευτικού πεδίου[24]. Και στις
δύο ομάδες όλοι οι ασθενείς(100%) εμφάνιζαν μέτρια
αιμορραγία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι Bhanu,
Murthy και συν. δήλωσαν πως οι θεραπείες αφαίρεσης
μελάγχρωσης με διοδικό laser εμφάνισαν μικρότερη διεγχειρητική αιμορραγία σε σύγκριση με την θεραπεία
με νυστέρι. Ο Carlo Mairana και συν. χρησιμοποίησαν
ένα υπερπαλμικό διοδικό laser στη Χειρουργική Στόματος και παρατήρησαν άμεση πήξη του χειρουργικού πεδίου διεγχειρητικά[25]. Η αιμορραγία που παρατηρείται
με τη χρήση των laser οφείλεται στην αγγειοδιαστολή
των αιμοφόρων αγγείων. Δεν παρατηρήθηκαν μετρήσιμες αλλαγές στα διάφορα τμήματα του χορίου των
μικρών αγγείων στις περιοχές που θεραπεύθηκαν με
διοδικό laser[26].
Στην ομάδα του διοδικού laser, 20% των ασθενών εμφάνισαν ελαφρά αιμορραγία και 8(80%) εμφάνισαν μέτρια αιμορραγία στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο σε
σύγκριση με την ομάδα του laser CO2, στην οποία και
οι 10(100%) ασθενείς εμφάνισαν μέτρια αιμορραγία.
Η αιμορραγία μπορούσε επίσης να εξηγηθεί με βάση
το βάθος της εξάχνωσης επειδή το laser CO2 διεισδύει
βαθύτερα σε σχέση με το απαιτούμενο βάθος για την
αφαίρεση της μελάγχρωσης[27].
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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There was no pain perceived by the patients during intra operative period in both the study group 10(100%).
These findings was in resonance with the study of Azzeh
MM et al [29] who observed that all patients in his study
reported absence of pain intra operatively, immediately
postoperatively, and 4 days after the procedure. The absence of pain during lasers is due to the ability of the laser beam to seal nerve endings [30] Pain reduction after
using lasers is due to the protein coagulum formed on
the wound surface that seals off sensory nerve endings
and it also acts as a biologic dressing. The rapid wound
healing after using lasers may be related to the photobiomodulation (PBM). PBM accelerates lymphatic and
blood flow resulting in reduction in toxins and contributes to a larger expression of collagen and elastic fibers
during the early phases of the wound-healing process.
This helps to reduce pain, enhance repair, and induce
regeneration thus promoting faster healing and return
to normal [31].
Ameet Mani evaluated the wound healing based on
the following scores. A. Complete epithelization, B.
Incomplete epithelization, C. Ulcer, D. Tissue defect
or necrosis. They stated that during immediate postoperative period, grade C was scored by diode laser
method. At the end of 1st week the wound healing
scored grade B. In our study, All the patients in both
the stud1y group had excellent wound healing at the
end of 4th week. This was in agreement with Geethi
Gupta and MB Moorthy et al observed that healing
of laser wounds was slower than healing of scalpel
wounds, and a sterile inflammatory reaction occurred
after the procedure [32].
Amit Bhardwaj et al observed that both scalpel technique and diode laser, on 30 days revealed restoration
of normal features of the gingiva without any scar formation. Thus, the healing of the depigmented gingiva
was uneventful irrespective of the techniques used.25
Geethi Guptha et al [33] stated that compared to scalpel surgery, diode laser showed delayed healing. No
adverse events were noted at 1 week and 1 month
post operatively with either of the techniques. Basser
Ali Abdullah et al [34] observed that the use of diode
laser is associated with delayed healing compared with
Er Cr YSGG.
On evaluating the esthetic outcome of the procedure,
all the patients 10(100%) had a significant improvement
in their aesthetics in diode laser. In CO2 laser study
group 2(20%) had better aesthetics and 8(80%) had
beautiful aesthetic appearances. These results were in
accordance with Esen et al. observed similar results. [35]
Regarding the aesthetic consideration diode laser group
scored more satisfaction than CO2 laser study group.
The depigmentation using lasers was more compatible
to the patient as the procedure takes less time and was
more comfortable as the area did not require injecting
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Οι επεμβαίνοντες δε συνάντησαν δυσκολία κατά την
θεραπεία των ασθενών και ήταν εύκολη και στους
10(100%) ασθενείς και στις δύο ομάδες. Αυτό το εύρημα ήταν σε συμφωνία με τους Simsek Kaya και συν.
Και τους Amit Bhardwaj και συν. Που παρατήρησαν
πως, από την πλευρά του επεμβαίνοντα, η τεχνική laser
ήταν ευκολότερη και συντομότερη στην πραγματοποίησή της σε σχέση με την τεχνική επιθηλιακής εκτομής[17][28].
Ο πόνος δεν ήταν αντιληπτός από τους ασθενείς κατά
τη διεγχειρητική περίοδο και στις δύο ομάδες των
10(100%) ασθενών. Αυτά τα ευρήματα ήταν σε συμφωνία με τη μελέτη των Azzeh MM και συν.[29], στην
οποία παρατηρήθηκε πως όλοι οι ασθενείς στη μελέτη
του ανέφεραν απουσία διεγχειρητικού πόνου, άμεσα
μετεγχειρητικά και 4 ημέρες μετά την θεραπευτική διαδικασία. Η απουσία πόνου κατά τη χρήση των laser
οφείλεται στη δυνατότητα της ακτίνας laser να αποκόπτει τις νευρικές απολήξεις[30]. Η μείωση πόνου μετά
τη χρήση laser οφείλεται στο πήγμα πρωτεΐνης που
δημιουργείται στην επιφάνεια του τραύματος που αποκόπτει τις αισθητήριες νευρικές απολήξεις και επίσης
λειτουργεί ως βιολογικό επίχρισμα. Η ταχεία επούλωση
του τραύματος μετά τη χρήση laser μπορεί να σχετίζεται με τη φωτοβιοτροποποίηση(ΦΒΤ). Η ΦΒΤ επιταχύνει τη λεμφική και αιματική ροή με συνέπεια τη μείωση
των τοξινών και συμβάλλει σε μία μεγαλύτερη έκφραση
του κολλαγόνου και των ελαστικών ινών κατά τη διάρκεια των πρώιμων φάσεων της διαδικασίας επούλωσης
του τραύματος. Αυτό βοηθά στη μείωση του πόνου, την
ενίσχυση της αποκατάστασης και επάγει την αναγέννηση προάγοντας, συνεπώς, ταχύτερη επούλωση και επιστροφή στο φυσιολογικό[31].
Οι Ameet Mani αξιολόγησε την επούλωση τραύματος
με βάση τις ακόλουθες τιμές. Α. Πλήρης επιθηλιοποίηση, Β. Ατελής επιθηλιοποίηση, Γ. Έλκος, Δ. Ιστικό έλλειμμα ή νέκρωση. Υποστήριξαν πως κατά τη διάρκεια
της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου, η τιμή Γ καταγράφηκε με τη μέθοδο του διοδικού laser. Στο τέλος
της πρώτης εβδομάδας η επούλωση του τραύματος
η καταγραφείσα τιμή ήταν η Β. Στη μελέτη μας, όλοι
οι ασθενείς και των δύο ομάδων εμφάνισαν άριστη
επούλωση τραύματος στο τέλος της τέταρτης εβδομάδας. Αυτό βρισκόταν σε συμφωνία με τους Geethi
Gupta και οι MB Moorthy και συν. Παρατήρησαν πως
η επούλωση τραυμάτων laser ήταν πιο αργή σε σχέση
με τα τραύματα από νυστέρι και παρατηρήθηκε μία
αποστειρωμένη φλεγμονώδης αντίδραση μετά τη διαδικασία[32]
Οι Amit Bhardwaj και συν. Παρατήρησαν πως τόσο η
τεχνική με το νυστέρι όσο και το διοδικό laser, εμφάνισαν αποκατάσταση των φυσιολογικών χαρακτηριστικών των ούλων χωρίς οποιαδήποτε δημιουργία ουλής
σε 30 ημέρες. Επομένως, η επούλωση των θεραπευμένων ούλων ήταν ασυμπτωματική ανεξάρτητα από τις
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local anesthesia and absence of post-operative pain and
hemorrhage.

CONCLUSION
Growing esthetic concern among individuals requires
the removal of hyperpigmented areas to create pleasant and confident smile which altogether alters the
personality of an individual. From our study, the first
of its kind to compare the two lasers, we come to the
conclusion that on comparing both the group, diode
laser study group had appeared to be effective in the
management of gingival hyperpigmentation in terms of
appearance of gingiva, perception of pain, bleeding intra operatively, difficulty of the operator, wound healing and esthetics.
Abbreviations
CO2 – Carbon dioxide
Nd:YAG – Neodymium-Doped Yttrium Aluminum
Garnet
DOPI – Dummett-Gupta Oral Pigmentation Index
SPTL – Selective Photothermolysis
CW – Continuous Wave
PW – Pulsed Wave
Ga – Gallium
Ar – Arsenide
Al – Aluminum
Ind – Indium
PBM – Photobiomodulation
Er Cr YSGG – Erbium, Chromium-Doped Yttrium,
Scandium, Gallium and Garnet
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τεχνικές που εφαρμόστηκαν. Οι Geethi Guptha και
συν.[33] δήλωσαν πως το διοδικό laser η επούλωση
ήταν πιο αργή σε σχέση με τη χειρουργική επέμβαση
με νυστέρι. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητα συμβάματα 1 εβδομάδα και 1 μήνα μετεγχειρητικά με οποιαδήποτε τεχνική. Οι Basser Ali Abdullah και συν.[34]
παρατήρησαν πως η χρήση διοδικού laser σχετίζεται
με καθυστερημένη επούλωση σε σύγκριση με το laser
Er Cr YSGG.
Κατά την αξιολόγηση του αισθητικού αποτελέσματος
της διαδικασίας, όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν σημαντική βελτίωση της αισθητικής τους με το διοδικό laser.
Στην ομάδα του laser CO2 2(20%) εμφάνισαν καλύτερη
αισθητική και 8(80%) εμφάνισαν καλή αισθητική εμφάνιση. Αυτά τα αποτελέσματα βρίσκονταν σε συμφωνία
με τους Esen και συν. Που παρατήρησαν παρόμοια
αποτελέσματα. [35] Όσον αφορά τους αισθητικούς
προβληματισμούς, η ομάδα του διοδικού laser ήταν πιο
ικανοποιητική από την ομάδα laser CO2.
Η αφαίρεση μελάγχρωσης με laser ήταν πιο συμβατή με
τον ασθενή καθώς η διαδικασία απαιτεί λιγότερο χρόνο
και ήταν πιο άνετη καθώς η περιοχή δεν απαιτούσε την
έγχυση τοπικού αναισθητικού και δεν παρατηρείται μετεγχειρητικός πόνος και αιμορραγία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι αυξημένοι αισθητικοί προβληματισμοί μεταξύ των
ασθενών απαιτούν την αφαίρεση των περιοχών υπερμελάγχρωσης για τη δημιουργία ενός ευχάριστου και
γεμάτου αυτοπεποίθηση χαμόγελου που αλλάζει συνολικά την προσωπικότητα ενός ατόμου. Από τη μελέτη
μας, την πρώτη του είδους της στη σύγκριση των δύο
laser, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως κατά τη σύγκριση των δύο ομάδων, η ομάδα του διοδικού laser
είχε εμφανιστεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της
ουλικής υπερμελάγχρωσης όσον αφορά την εμφάνιση
των ούλων, την αντίληψη του πόνου, τη διεγχειρητική
αιμορραγία, τη δυσκολία του επεμβαίνοντα, την επούλωση του τραύματος και την αισθητική.
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SUMMARY: Aim: Infantile hemangiomas are the most
common vascular tumours of infancy, affecting up to 12%
of infants by the first year of life. The main aim of this
study is to present the best treatment modality based on
the behaviour of hemangiomas in paediatric population
and their pattern of progression or regression with age
and in response to intralesional steroids and sclerosing
agents administered, along with the rate of recurrence in
cases where surgical intervention was done.
Materials and methods: A total of 25 patients were included in this study based on inclusion and exclusion criteria. The injections (Kenacort /Kenalog, as intralesional
injection) were administered at monthly intervals and
patients were reviewed. Based on the response elicited
to this minimally invasive procedure the patients were
divided into the following three groups: A-Responders,
B-incomplete responders, C-Non-responders. Surgical
intervention was taken up in incomplete responders and
Non responders with significant aesthetic and functional
compromise.
Results: Of all lesions only 16% of the cases responded
to non-surgical treatment methods, and were further
sub- categorised into: Group A (Responders) which
comprised of 2 (8%) of the cases, Group B (Incomplete
responders) n= 2(8%) and Group C (Non-Responders)
n=21 [84%. All patients belonging to group B and C
were treated surgically and fairly good prognosis was
documented, as amongst 8% (n=2) + 84% (n=21), 87%
(n=20) of the patients were completely cured and recurrence due to the presence of residual tumour was
noted in only 13% (n=3) of the cases.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός: Τα παιδικά αιμαγγειώματα αποτελούν τους συνηθέστερους αγγειακούς όγκους της παιδικής ηλικίας, προσβάλλοντας έως και 12% των παιδιών
από το πρώτο έτος της ζωής τους. Ο βασικός σκοπός
αυτής της μελέτης είναι να παρουσιάσει την καλύτερη
θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση τη συμπεριφορά
των αιμαγγειωμάτων στον παιδικό πληθυσμό και το
πρότυπο εξέλιξης ή υποτροπής τους με την πάροδο
της ηλικίας. Επίσης εξετάζεται η ανταπόκριση στη χορήγηση ενδοβλαβικών στεροειδών ή/και σκληρωτικών
παραγόντων, μαζί με το ποσοστό υποτροπής σε περιπτώσεις πραγματοποίησης χειρουργικής παρέμβασης.
Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 25 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη βάση κριτήριων εισαγωγής και
εξαίρεσης. Οι ενέσεις (Kenacort/Kenalog, ως ενδοβλαβική ένεση) χορηγήθηκαν σε μηνιαία διαστήματα και οι
ασθενείς παρακολουθήθηκαν. Με βάση την απόκριση σε
αυτή την ελάχιστα επεμβατική διαδικασία οι ασθενείς διαχωρίστηκαν στους ακόλουθες τρεις όμαδες: Α-Αποκρινόμενοι στην θεραπεία, Β-Ατελώς αποκρινόμενοι στην
θεραπεία, C-Μη αποκρινόμενοι στην θεραπεία. Η χειρουργική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στους ατελώς
αποκρινόμενους και μη αποκρινόμενους στην θεραπεία
με σημαντικά αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα.
Αποτελέσματα: Από όλες τις βλάβες μόνο το 16% των
περιπτώσεων ανταποκρίθηκαν σε μη χειρουργικές θεραπευτικές μεθόδους και ταξινομήθηκαν περαιτέρω
στις ακόλουθες υποκατηγορίες: Ομάδα Α (Αποκρινόμενοι στην θεραπεία) που αφορούσαν 2(8%) των περιπτώσεων, Ομάδα Β(Ατελώς αποκρινόμενοι στην θεραπεία)n=2 (8%) και Ομάδα C (Μη αποκρινόμενοι στην

156

Conclusion: As the psychological impact of the congenital deformity on patients is generally more detrimental
than it is measurable, except for the post-surgical or
traumatic deformities in the treatment of medium size
tumours the surgical excision seems to be a worthwhile
procedure.

KEY WORDS: Hemangioma, Paediatric, surgical intervention, psychological impact
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θεραπεία) n=21(84%). Όλοι οι ασθενείς που ανήκαν
στις ομάδες Β και C θεραπεύθηκαν χειρουργικά και καταγράφηκε αρκετά καλή πρόγνωση, καθώς μεταξύ του
8% (n=2) και 84% (n=21), 87% (n=20) των ασθενών
θεραπεύθηκαν πλήρως, ενώ παρατηρήθηκε υποτροπή
λόγω της ύπαρξης υπολειπόμενου όγκου μόνο στο
13% (n=3) των περιπτώσεων.
Συμπεράσματα: H ψυχολογική επίδραση της συγγενούς
παραμόρφωσης στους ασθενείς είναι, γενικά, πιο καταστροφική παρά συγκρίσιμη, εκτός από τις μετεγχειρητικές ή τραυματικές παραμορφώσεις στην θεραπεία
όγκων μετρίου μεγέθους η χειρουργική παρέμβαση
φάνηκε μία αξιόλογη διαδικασία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αιμαγγείωμα, Παιδιατρικός, χειρουργική παρέμβαση, ψυχολογική επίδραση.
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INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Vascular anomalies are localised or diffuse errors of
embryonic vascular development [1]. Insights into the
molecular mechanisms of normal vascular development
explain the pathogenesis of these vascular anomalies.
According to molecular studies these anomalies are
caused due to dysfunctional signalling processes that
regulate proliferation, apoptosis, differentiation, maturation and adhesion of vascular cells [2].
Haemangioma is a benign tumour of capillary endothelium and is therefore a model of pure angiogenesis.
Normally, angiogenesis is tightly regulated by the suppressors of endothelial growth that maintain the microvasculature in a quiescent state. In theory, hemangiogenesis could involve either an up regulation of angiogenic
factors or down regulation of natural inhibitors [3]. 60%
of these hemangiomas are localised in craniofacial area
due to the high vascularity in this region [4]. The treatment of these lesions is a clinical challenge which is best
met by an interdisciplinary diagnostic and therapeutic
concept. Hemangiomas can be described as distinct
biologic tumorous entities not usually present at birth
that become apparent within the first weeks of life and
undergo rapid growth in early infancy for endothelial
proliferation, followed by a spontaneous, slow resolution in childhood [5].
The psychosocial trauma due to the cosmetic deformity
caused by these lesions in a growing child also warrants
a change in this previous philosophy of wait and watch
and prompts us to explore the current treatment modalities which include pharmacologic and surgical modalities for the management of these lesions.
Various treatment methods available for the management of these vascular lesions comprise of either systemic steroids or drugs like propranolol, the use of intra-

Οι αγγειακές ανωμαλίες αποτελούν εντοπισμένα ή διάχυτα σφάλματα της εμβρυονικής αγγειακής ανάπτυξης
[1]. Οι γνώσεις σχετικά με τους μοριακούς μηχανισμούς της φυσιολογικής αγγειακής ανάπτυξης εξηγούν
την παθογένεια αυτών των αγγειακών ανωμαλιών. Σύμφωνα με μοριακές μελέτες, αυτές οι ανωμαλίες προκαλούνται από δυσλειτουργικούς μηχανισμούς σήμανσης
που ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό, την απόπτωση, τη
διαφοροποίηση, την ωρίμανση και την προσκόλληση
των αγγειακών κυττάρων [2].
Το αιμαγγείωμα είναι ένας καλοήθης όγκος του τριχοειδούς ενδοθηλίου και αποτελεί, επομένως, ένα μοντέλο
αμιγούς αγγειογένεσης. Φυσιολογικά, η αγγειογένεση
ρυθμίζεται στενά από τους καταστολείς της ενδοθηλιακής ανάπτυξης που διατηρούν τη μικροαγγείωση σε μία
λανθάνουσα κατάσταση. Θεωρητικά, η αγγειογένεση θα
μπορούσε να περιλαμβάνει είτε μία αύξηση των αγγειογενετικών παραγόντων ή μείωση των φυσιολογικών αναστολέων [3]. Το 60% αυτών των αιμαγγειωμάτων εντοπίζονται στην κρανιοπροσωπική περιοχή λόγω της υψηλής
αγγειοβρίθειάς της [4]. Η θεραπεία αυτών των βλαβών
είναι μία κλινική πρόκληση που αντιμετωπίζεται καλύτερα από μία διεπιστημονική διαγνωστική και θεραπευτική
αντίληψη. Τα αιμαγγειώματα μπορούν να περιγραφούν
ως διακριτές βιολογικές ογκώδεις οντότητες που δεν εμφανίζονται συνήθως κατά τη γέννηση, γίνονται εμφανή
εντός των πρώτων εβδομάδων της ζωής και υποβάλλονται σε ταχεία ανάπτυξη στην πρώιμη βρεφική ηλικία για
ενδοθηλιακό πολλαπλασιασμό, ακολουθούμενο από μία
αυτόματη, αργή υποχώρηση στην παιδική ηλικία [5].
Το ψυχοκοινωνικό τραύμα που οφείλεται στην αισθητική ανωμαλία που προκαλείται από αυτές τις βλάβες σε
ένα αναπτυσσόμενο παιδί εγγυάται επίσης μία αλλαγή σε
αυτή την προηγούμενη φιλοσοφία αναμονής και μας ωθεί
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery
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lesional steroid injections and sclerosing agents. Other
methods of managing these types of lesions may require
the use of embolization, lasers and surgical excision etc
[6]. Thus, this study aims to present the best treatment
modality based on the behaviour of hemangiomas in
paediatric population and their pattern of progression
or regression with age and in response to intralesional
steroids and sclerosing agents administered, along with
the rate of recurrence in cases where surgical intervention was done.

MATERIALS AND METHODS
A retrospective study was carried out in our centre
using the clinical records of all paediatric patients who
have reported to our unit in the past ten years with
soft tissue swellings of the craniofacial region and were
diagnosed with hemangiomas. Ethical clearance was obtained from our institution. All the clinical records of
these patients, their ultrasonographic reports along with
their photographs were reviewed. Cases older than 2
years of age group where the lesion did not show any
signs of regression involution were taken up for invasive
intervention. The primary treatment methods followed
included intra lesional injections of steroids and sclerosing agents (Sodium Tetra Decyl sulphate)
Inclusion criteria
All paediatric hemangiomas were diagnosed based on
their history and clinical presentation.
a. Cases with ultrasonographic evidence of haemangiomas which did not show any signs of involution till two
years of age.
b. Recurrent hemangiomas lesions after previous interventions.
Exclusion criteria
a. Adult patients reporting with residual hemangiomas.
b. Inability to obtain the patient records.
c. Drop out patients who did not report back for consecutive injections.
A total of 25 patients were included in this study based
on inclusion and exclusion criteria. The injections (Kenacort /Kenalog, as intralesional injection) were administered at monthly intervals and patients were reviewed.
Based on the response elicited to this minimally invasive
procedure the patients were divided into the following
three groups:
Group A - Responders: Patients where complete cure was
achieved with minimally invasive injections.
Group B - Incomplete responders: Cases where regression
was incomplete or arrested in spite of continued minimally invasive therapy for 2 months.
Group C - Non-Responders: Cases where no signs of involution were seen necessitating surgical intervention.
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να διερευνήσουμε τις παρούσες θεραπευτικές μεθόδους
που περιλαμβάνουν φαρμακολογικές και χειρουργικές
παρεμβάσεις για την θεραπεία αυτών των βλαβών.
Διάφορετικές μέθοδοι και τεχνικές που υπάρχουν για
την θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των αγγειακών
βλαβών περιλαμβάνουν τη συστηματική χορήγηση στεροειδών ή φαρμάκων όπως η προπρανολόλη, τη χρήση
ενδοβλαβικών ενέσεων στεροειδών και σκληρωτικών
ουσιών, όπως επίσης και άλλες μεθόδους όπως ο εμβολισμός, η χρήση laser, η χειρουργική εκτομή κ.α. [6].
Συνεπώς, αυτή η μελέτη έχει ως σκοπό να παρουσιάσει
την καλύτερη θεραπευτική μέθοδο με βάση τη συμπεριφορά των αιμαγγειωμάτων στον παιδιατρικό πληθυσμό
και το πρότυπο εξέλιξης ή υποτροπής με την ηλικία
και σε απόκριση στα ενδοβλαβικά στεροειδή και τους
σκληρωτικούς παράγοντες που χορηγούνται, μαζί με το
ποσοστό υποτροπής σε περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκε χειρουργική παρέμβαση.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Λήφθηκε ηθική εξουσιοδότηση και πραγματοποιήθηκε
μία αναδρομική μελέτη στο κέντρο μας χρησιμοποιώντας τα κλινικά αρχεία όλων των παιδιατρικών ασθενών
που είχαν ανιμετωπιστεί στη μονάδα μας τα τελευταία
10 χρόνια με οιδήματα των μαλακών ιστών της κρανιοπροσωπικής περιοχής που διαγνώστηκαν ως αιμαγγειώματα. Έγινε ανασκόπηση όλων των κλινικών αρχείων
αυτών των ασθενών και των υπερηχογραφικών τους
αναφορών μαζί με τις φωτογραφίες τους. Στα περιστατικά ασθενών ηλικίας άνω των 2 ετών στα οποία η βλάβη δεν εμφάνιζε κανένα σημείο εκφυλισμού της βλάβης
οδηγήθηκαν σε επεμβατική παρέμβαση. Οι κύριες θεραπευτικές μέθοδοι που ακολουθήθηκαν περιλάμβαναν
ενδοβλαβικές ενέσεις στεροειδών και σκληρωτικών παραγόντων (θειικό τετρα-δεκύλιο νάτριο).
Κριτήρια εισαγωγής
α. Όλα τα παιδιατρικά αιμαγγειώματα διαγνώστηκαν με
βάση το ιστορικό και την κλινική εικόνα.
β. Περιστατικά με υπερηχογραφικά στοιχεία αιμαγγειώματος που δεν εμφάνιζαν σημεία εκφυλισμού έως
την ηλικία των δύο ετών.
γ. Υποτροπιάζουσες βλάβες αιμαγγειώματος μετά από
προηγούμενες παρεμβάσεις.
Κριτήρια εξαίρεσης
α. Ενήλικες ασθενείς που αναφέρθηκαν με υπολειπόμενα αιμαγγειώματα.
β. Αδυναμία ανεύρεσης των αρχείων των ασθενών.
γ. Ασθενείς που εγκατέλειψαν τη θεραπεία ή την τακτική
παρακολούθηση.
Ένα σύνολο 25 ασθενών συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη
μελέτη με βάση τα κριτήρια εισαγωγής και εξαίρεσης.
Οι ενέσεις (Kenacort/Kenalog, ως ενδοβλαβική ένεση)
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Surgical intervention was taken up in incomplete responders and Non responders with significant aesthetic
and functional compromise.
Surgical Procedure:
The technique involved marking of the feeder vessels
preoperatively with help of USG Doppler as well as
clinically by palpation of these vessels (Figure 1 and 2).
Young children in whom high amount of blood loss was
suspected ligation of the feeder vessel was done prior to
the excision of the vascular tumour.
In 90% of the cases the facial artery with its branches
were the feeder vessels. The artery was identified and
ligated at the anterior border of masseter muscle intraoperatively whenever it was deemed necessary. In few
cases no ligation was necessary so the lesion was approached directly.
Evaluation
The growth pattern of the lesion its progression and
correlation to its age, the effect of various treatment on
regression processes, and the effect of surgery on recurrence pattern of the lesion were evaluated.
After treatment intervention all patients were followed
up for 2 years for evidence of any recurrences, functional and aesthetic deficits. Histopathologic reports were
evaluated to correlate the histological and the biological
behaviour of these lesions which could have probably
contributed to the lack of response to the injections of
steroids and sclerosing agents.
Results
A total of 25 patients were included in the present study
based on inclusion and exclusion criteria. Male to female
ratio was 1:1.5. Age range was 2 to 14 years. Mean age
of patients was 8 years.
Size ranged from1* 1 cm to 3.5* 4.5 cm (measured by
ultrasonography).
With regard to anatomical site, the most common region of presentation was upper lip (52%) which was followed by lower lip (%)
Reagarding site of involvement, most of the lesions were
solitary (84%) only 16%of cases had multiple sites of
involvement (scalps and shoulder)
Type concerned, capillary hemangiomas was seen in
84% of the cases which was followed by phlebolith
(12%). Regarding the histopathology features, no significant changes were seen in 52% of the cases followed by
lymphatic channels were seen in 32% of cases.
Of all lesions only 16% of the cases responded to nonsurgical treatment methods, and were further sub- categorised into : Group A (Responders) (Figure 3) which
comprised of 2 (8%) of the cases, Group B (Incomplete
responders) n= 2(8%) and Group C (Non Responders)
n=21 [84%] (Table 1)

Gowri et al./Gowri και συν.

χορηγήθηκαν σε μηνιαία διαστήματα και οι ασθενείς
παρακολουθήθηκαν. Με βάση την απόκριση σε αυτή
την ελάχιστα επεμβατική διαδικασία οι ασθενείς διαχωρίστηκαν στις ακόλουθες τρεις ομάδες:
Ομάδα Α-Αποκρινόμενοι στην θεραπεία: Οι ασθενείς στους
οποίους επετεύχθη πλήρης ίαση με ελάχιστα επεμβατικές ενέσεις.
Ομάδα Β-Ατελώς αποκρινόμενοι στην θεραπεία: Περιπτώσεις στις οποίες η υποτροπή είναι ατελής ή αναστάλθηκε παρά τη συνεχιζόμενη ελάχιστα επεμβατική θεραπεία για 2 μήνες.
Ομάδα C-Μη αποκρινόμενοι στην θεραπεία: Περιπτώσεις
στις οποίες δεν παρατηρήθηκαν σημεία εκφυλισμού καθιστώντας απαραίτητη τη χειρουργική παρέμβαση.
Η χειρουργική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ατελώς αποκρινόμενους και μη αποκρινόμενους στην θεραπεία ασθενείς με σημαντικά αισθητικά και λειτουργικά
προβλήματα.
Χειρουργική διαδικασία
Η τεχνική περιλάμβανε τη σήμανση των τροφικών αγγείων προεγχειρητικά με τη βοήθεια συσκευής υπερήχων
καθώς και κλινικά με την ψηλάφηση αυτών των αγγείων
(Εικόνα 1 και 2). Στα νεαρά παιδιά στα οποία υπήρχε
ο κίνδυνος για μεγάλη απώλεια αίματος διεγχειρητικά
πραγματοποιήθηκε απολίνωση του τροφοφόρου αγγείου πριν την αφαίρεση του αγγειακού όγκου.
Στο 90% των περιπτώσεων η προσωπική αρτηρία και
οι κλάδοι της αποτελούσαν το τροφοφόρο αγγείο που
αναγνωρίστηκε και απολινώθηκε στο πρόσθιο όριο του
μασητήρα μυ. Σε λίγες περιπτώσεις δε χρειάστηκε απολίνωση και έτσι η βλάβη αντιμετωπίστηκε απευθείας.
Αξιολόγηση
Αξιολογήθηκαν το πρότυπο ανάπτυξης της βλάβης,
η εξέλιξή της και η συσχέτιση με την ηλικία της, την
επίδραση διαφόρων θεραπειών στη διαδικασία υποτροπής και την επίδραση της χειρουργικής επέμβασης στο
πρότυπο υποτροπής της βλάβης.
Μετά τη χειρουργική παρέμβαση όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για έως και 2 χρόνια για τον έλεγχο
οποιασδήποτε υποτροπής, λειτουργικών και αισθητικών
βλαβών. Οι ιστοπαθολογικές αναφορές αξιολογήθηκαν
για τη συσχέτιση της ιστολογικής και βιολογικής συμπεριφοράς αυτών των βλαβών που πιθανώς θα μπορούσε
να είχε συμβάλλει στην απουσία απόκρισης στις ενέσεις
στεροειδών και σκληρωτικών ουσιών.
Αποτελέσματα
Συνολικά 25 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα
μελέτη με βάση τα κριτήρια εισαγωγής και εξαίρεσης.
Αναλογία ανδρών προς γυναικών-1:1.5. Ηλικιακή ομάδα-2-14 έτη. Μέση ηλικία ομάδας-8 έτη.
Μέγεθος-1Χ1 εκατοστό έως 3.5Χ4.5 εκατοστά (μετρημένα με υπερηχο-φωνογραφία).
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Fig. 1: Lesion dissected from the underlying tissues
Εικ. 1: Η Βλάβη παρασκευασμένη από τους υποκείμενους ιστούς.

Fig. 2: Excised hemangioma lesion
Εικ. 2: Χειρουργικό παρασκεύασμα αιμαγγειώματος παρειάς.

All patients belonging to group B (Figure 4) and C (Figure 5) were treated surgically and fairly good prognosis
was documented, as amongst 8% (n=2) + 84% (n=21),
87% (n=20) of the patients were completely cured and
recurrence due to the presence of residual tumour was
noted in only 13% (n=3) of the cases.
In all the operated cases no significant blood loss (less
than 7% of total blood volume) was encountered so no
intra-operative or postoperative blood transfusion was
required.

Ανατομική περιοχή – Η συνηθέστερη περιοχή εμφάνισης ήταν το άνω χείλος (52%) που ακολουθείται από
το κάτω χείλος.
Ανατομική εντόπιση – Οι περισσότερες βλάβες ήταν μονήρεις (84%) και μόνο σε 16% των περιπτώσεων υπήρχαν
πολλαπλά σημεία εμφάνισης (δέρμα κρανίου και ώμος).
Τύπος – Τα τριχοειδικά αιμαγγειώματα παρατηρήθηκαν
στο 84% των περιπτώσεων ακολουθούμενα από τους
φλεβόλιθους (12%).
Ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά – Δεν παρατηρήθηκαν
σημαντικές αλλαγές στο 52% των περιπτώσεων. Λεμφικά κανάλια ανευρέθηκαν στο 32% των περιπτώσεων.
Από όλες τις βλάβες μόνο το 16% των περιπτώσεων
ανταποκρίθηκαν στις μη χειρουργικές θεραπευτικές μεθόδους και κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε: Ομάδα Α (Αποκρινόμενοι στην θεραπεία) (Εικόνα 3) που
αφορούσαν 2(8%) περιπτώσεις, Ομάδα Β (Ατελώς αποκρινόμενοι στην θεραπεία) n=2(8%) και Ομάδα C (Μη
αποκρινόμενοι στην θεραπεία) n=21 [84%] (Πίνακας 1).
Όλοι οι ασθενείς της Ομάδας Β (Εικόνα 4) και C (Εικόνα 5) θεραπεύθηκαν χειρουργικά και καταγράφηκε

DISCUSSION
A retrospective study was carried out in our centre using the clinical records of all the paediatric patients who
had reported to our unit in the past ten years with soft
tissue swellings of the craniofacial region that were diagnosed as hemangiomas and aim was to the study the
behaviour and treatment outcomes of the paediatric
hemangiomas so that a protocol for the management of
these lesions could be formulated. 25 paediatric patients

Table 1
Category

Type – According to the response to the treatment

Group-A

Responders: cured with injections of sclerosing
agents and steroids Incomplete
Responders: Effective but incompletely cured with sclerosing agents
and steroids Injections Non-Responders
Ineffective to sclerosing agents and steroids injections

Group-B
Group-C

Number of patients

2 (8%)
2 (8%)
21 (84%)

Πίνακασ 1
Κατηγορία

Τύποσ-Ανάλογα με την απόκριση στην θεραπεία

Ομάδα Α

Αποκρινόμενοι: θεραπεύθηκαν με ενέσεισ σκληρωτικών ουσιών και
στεροειδών – Ατελώσ αποκρινόμενοι
Αποκρινόμενοι: Αποτελεσματικά αλλά ατελώσ θεραπευμένοι
με σκληρωτικέσ ουσίεσ και ενέσεισ στεροειδών – Μη αποκρινόμενοι
Αναποτελεσματική θεραπεία με ενέσεισ σκληρωτικών ουσιών και στεροειδών

Ομάδα Β
Ομάδα C
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2 (8%)
2 (8%)
21 (84%)
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Fig. 3: Group A (Responders).
Εικ. 3: Ομάδα Α (Αποκρινόμενοι στην θεραπεία).

Fig. 4: Group B (incomplete responders) (A-Pre-treatment, B- post treatment after 6 months, C- Post treatment after 1 years).
Εικ. 4: Ομάδα Β(Ατελώς αποκρινόμενοι στην θεραπεία) (Α-Πριν την θεραπεία, Β-6 μήνες μετά την θεραπεία, C-Ένα χρόνο μετά τη θεραπεία).

Fig. 5: Group C (Non-responders) (A-Pre-treatment, B- post treatment after 6 months, C- Post treatment after 1 years).
Εικ. 5: Ομάδα C (Μη αποκρινόμενοι στην θεραπεία) (Α-Πριν την θεραπεία, Β-6 μήνες μετά την θεραπεία, C-Ένα χρόνο μετά την θεραπεία).

with hemangiomas were followed by studying the occurrence, growth pattern of these lesions and also their
response to sclerosing agents and intralesional steroids.
Our results about the gender predominance are consistent with the literature as 60% of the affected patients

ικανοποιητικό θεραπευτικό αποτέλεσμα, καθώς μεταξύ
του 8% (n=2)+84% (n=21), 87% (n=20) των ασθενών
θεραπεύθηκαν πλήρως και παρατηρήθηκε υποτροπή
λόγω ύπαρξης υπολειπόμενου όγκου μόνο στο 13%
(n=3) των περιπτώσεων.
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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Table 2
Patient

Age/Gender

Site

Size (cm)

Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9
Case 10
Case 11
Case 12
Case 13
Case 14
Case 15
Case 16
Case 17
Case 18
Case 19
Case 20
Case 21
Case 22

3 years/F
14 years/M
2 years/F
3 years /F
12 years /M
10 years /M
9 years /M
3 years /F
10 years /M
9 years /F
10 years /M
11 years /M
5 years /F
2 years /F
9 years /F
1 year /F
4 years /F
14 years /F
13 years /F
2 years /F
4 years/M
14 years/M

Upper lip and right shoulder 3.5x3.5 and 1.5x1
Upper lip
1.5x1.5
Tip of the nose
3.4x4
Right cheek
4x5
Upper lip
1x2.5
Upper lip
1.5x2
Upper lip
3.5x3
Tip of the nose
1.5x5
Left buccal mucosa
1x2
Upper lip and tongue
4.5x2.5 3.5x1
Left buccal mucosa
4x4
Upper lip
2x1
Lower lip
1.5x2
Lower lip and scalp
2x2
Upper lip
2.5x3.5
Right cheek
3.5x4.5
Lower lip
2x1.5
Upper right gingiva
2x2
Lower lip
2.5x2
Nape of the lip
2x3.5
Upper lip
1x1.5
Upper lip
1.5x2

Case 23
Case 24
Case 25

2 years /F
6 years /F
13 years /F

Right cheek
Upper lip
Lower lip

2x3.2
1x1.5
2x2

Hip type

Response to steroid/sclerosing agent

Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
with phlebolith
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
Capillary hemangioma
with phlebolith

Ineffective
Ineffective
Incompletely effective
Effective
Ineffective
Ineffective
Ineffective
Ineffective
Ineffective
Ineffective
Ineffective
Ineffective
Incompletely effective
Effective
Incompletely effective
Incompletely effective
Incompletely effective
Incompletely effective
Incompletely effective
Incompletely effective
Incompletely effective
Incompletely effective

C
C
B
A
C
C
C
C
C
C
C
C
B
A
C
C
C
C
C
C
C
C

Incompletely effective
Incompletely effective
Incompletely effective

C
C
C

were females. We followed a treatment protocol of
administering initially two consecutive sclerosing agent
injections at a monthly interval and depending on the response towards these injections determining the further
course of treatment that is whether to do or not to do
a surgical intervention. No complications were notice
towards the sclerotherapy in these cases like change in
skin texture or colours only pain was a frequent complain immediately after the injection was administered.
It was seen that only 16% of the patients responded to
the sclerosing agents while 84% of the cases were non
responders which were later taken up for surgery as a
definitive treatment modality.
The reason of the failure of these lesions to respond to
sclerotherapy could be correlated to the histopathological picture which in 48% of the cases depicted the presence of either the lymphatic channels or fibrous tissue
component [7]. While most of the patients belonging to
group C responded well to the surgical treatment 87%
being completely cured while 13% showed recurrence
in the 2 year follow up period and were re-operated.
Thus, it is important to initiate the sclerotherapy in the
early proliferative stage of the lesion and in cases which
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Category

Σε όλα τα χειρουργικά περιστατικά δεν παρατηρήθηκε
σημαντική απώλεια αίματος (λιγότερο από 7% του συνολικού όγκου αίματος) και έτσι δε χρειάστηκε διεγχειρητική ή μετεγχειρητική μετάγγιση αίματος.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Πραγματοποιήθηκε μία αναδρομική μελέτη στο κέντρο
μας χρησιμοποιώντας τα κλινικά αρχεία όλων των παιδιατρικών ασθενών που είχαν αναφερθεί στη μονάδα μας
τα τελευταία 10 χρόνια με οιδήματα των μαλακών ιστών
της κρανιοπροσωπικής περιοχής που διαγνώστηκαν ως
αιμαγγειώματα και σκοπός ήταν να μελετηθεί η συμπεριφορά και το θεραπευτικό αποτέλεσμα σε παιδιατρικούς ασθενείς με αιμαγγείωμά, έτσι ώστε να μπορέσει
να διαμορφωθεί ένα πρωτόκολλο για την θεραπευτική
αντιμετώπιση αυτών των βλαβών. 25 παιδιατρικοί ασθενείς με αιμαγγειώματα παρακολουθήθηκαν μελετώντας
τη συχνότητα, το πρότυπο ανάπτυξης αυτών των βλαβών καθώς και την απόκρισή τους σε σκληρωτικές ουσίες και ενδοβλαβικά στεροειδή.
Τα αποτελέσματά μας σχετικά με το φύλο των ασθενών
είναι συνεπή με τη βιβλιογραφία καθώς 60% των προ-
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Πίνακασ 2
Ασθενήσ

Ηλικία/Φύλο

Περίπτωση 1

3 ετών/Γυν.

Περιοχή

Περίπτωση 15
Περίπτωση 16
Περίπτωση 17
Περίπτωση 18
Περίπτωση 19
Περίπτωση 20
Περίπτωση 21
Περίπτωση 22

Άνω χείλοσ και
δεξιόσ ώμοσ
14 ετών/Άν. Άνω χείλοσ
2 ετών/Γυν. Κορυφή τησ μύτησ
3 ετών/Γυν. Δεξιά παρειά
12 ετών/Άν. Άνω χείλοσ
10 ετών/Άν. Άνω χείλοσ
9 ετών/Άν.
Άνω χείλοσ
3 ετών/Γυν. Κορυφή τησ μύτησ
10 ετών/Άν. Αριστερόσ παρειακόσ
βλεννογόνοσ
9 ετών/Γυν. Άνω χείλοσ και γλώσσα
10 ετών/Άν. Αριστερόσ παρειακόσ
βλεννογόνοσ
11 ετών/Άν. Άνω χείλοσ
5 ετών/Γυν. Κάτω χείλοσ
2 ετών/Γυν. Κάτω χείλοσ
και δέρμα κρανίου
9 ετών/Γυν. Άνω χείλοσ
1 έτους/Γυν. Δεξιά παρειά
4 ετών/Γυν. Κάτω χείλοσ
14 ετών/Γυν. Άνω δεξιά ούλα
13 ετών/Γυν. Κάτω χείλοσ
2 ετών/Γυν. Φίλτρο του χείλουσ
4 ετών/Άν.
Άνω χείλοσ
14 ετών/Άν. Άνω χείλοσ

Περίπτωση 23
Περίπτωση 24
Περίπτωση 25

2 ετών/Γυν. Δεξιά παρειά
6 ετών/Γυν. Άνω χείλοσ
13 ετών/Γυν. Κάτω χείλοσ

Περίπτωση 2
Περίπτωση 3
Περίτπωση 4
Περίπτωση 5
Περίπτωση 6
Περίπτωση 7
Περίπτωση 8
Περίπτωση 9
Περίπτωση 10
Περίπτωση 11
Περίτπωση 12
Περίπτωση 13
Περίπτωση 14

do not respond to 2 injections monitored over a time
period of two to three months [8], it is suggested to
take up the patient for surgical excision rather than unnecessarily waiting for the lesion to resolve.
Vascular lesions are amongst the most common congenital and neonatal abnormalities [9]. The intricate vascular
anatomy of the head and neck probably predisposes the
region to vascular anomalies. This very same anatomy
certainly complicates the management of these cervicofacial vascular lesions [10]. The understanding of vascular
anomalies has been hampered by confusing nosology.
Many different classifications were presented that use
anatomical labels or descriptive terms without regard
to the biological behaviour of the various vascular tumours present. This confusion has been responsible for
improper diagnosis, illogical treatment and misdirected
research efforts [11-15]. Furthermore, interdisciplinary
communication has been limited in the field of vascular
anomalies, as each medical specialty has its own nomologic jumble. For this reason, But many physicians are
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σβεβλημένων ασθενών ήταν γυναίκες. Ακολουθήσαμε
ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο αρχικής χορήγησης δύο
διαδοχικών ενέσεων σκληρωτικών ουσιών σε μηνιαίο
διάστημα και ανάλογα με την απόκριση σε αυτές τις
ενέσεις προσδιορίστηκε η περαιτέρω πορεία της θεραπείας, που σημαίνει η πραγματοποίηση ή μη χειρουργικής επέμβασης. Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές στην
σκληροθεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις όπως αλλαγή στην υφή ή την απόχρωση του δέρματος, μόνο ο
πόνος αποτελούσε μία συχνή ενόχληση αμέσως μετά
τη χορήγηση της ένεσης. Παρατηρήθηκε πως μόνο το
16% των ασθενών ανταποκρίθηκαν στις σκληρωτικές
ουσίες ενώ το 84% των περιπτώσεων δεν αποκρίθηκαν
και προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση ως μόνιμη
θεραπευτική αντιμετώπιση.
Ο λόγος αποτυχίας απόκρισης αυτών των βλαβών στη
σκληροθεραπεία θα μπορούσε να συσχετιστεί με την
ιστοπαθολογική εικόνα, η οποία στο 48% των περιπτώσεων απεικόνιζε την ύπαρξη είτε λεμφαδενικών καναλιών ή τμήματος ινώδους ιστού [7]. Ενώ οι περισσότεροι
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unaware of more recent surgical and non-surgical methods, continue to advise patients (or the parents of patients) to seek no treatment, arguing that since it is not a
life-threatening condition, “one can learn to live with it”.
Such advice has led to unnecessary psychological damage to hundreds of patients with port wine stains. This
is particularly poignant during childhood when vulnerability to deformity is great and a blighted concept of
self- image frequently results.

CONCLUSION
As the psychological impact of the congenital deformity
on patients is generally more detrimental than comparable, expect for the post-surgical or traumatic deformities
in the treatment of medium size tumours the surgical
excision seemed to be a worthwhile procedure. Physicians must encourage the paediatric patient’s parents to
seek treatment for infantile hemangioma by either opting surgical or non-surgical methods and this prevents
the patients from psychological damage.
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ασθενείς που ανήκαν στην ομάδα C ανταποκρίθηκαν
καλά στη χειρουργική θεραπεία, το 87% θεραπεύθηκαν
πλήρως ενώ το 13% εμφάνισε υποτροπή στην περίοδο
επανελέγχου έπειτα από 2 χρόνια και χειρουργήθηκαν
ξανά. Συνεπώς, είναι σημαντικό να ξεκινήσει η σκληροθεραπεία στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της βλάβης και
σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται σε 2 ενέσεις και
παρακολουθούνται για μία χρονική περίοδο 2 ή 3 μηνών
[8], προτείνεται η πραγματοποίηση χειρουργικής αφαίρεσης αντί για περιττή αναμονή για υποτροπή της βλάβης.
Οι αγγειακές βλάβες ανήκουν στις συνηθέστερες συγγενείς και νεογνικές ανωμαλίες [9]. H πολύπλοκη αγγειακή ανατομία της κεφαλής και του τραχήλου πιθανόν
προδιαθέτει την περιοχή σε αγγειακές ανωμαλίες. Αυτή
η ίδια ανατομία σίγουρα περιπλέκει την αντιμετώπιση
αυτών των τραχηλοπροσωπικών αγγειακών βλαβών
[10]. Η κατανόηση των αγγειακών ανωμαλιών εμποδίζεται από τη σύγχυση που επικρατεί στη νοσολογία. Πολλές διαφορετικές ταξινομήσεις παρουσιάστηκαν που
χρησιμοποιούν ανατομικές ετικέτες ή περιγραφικούς
όρους χωρίς να δίνεται προσοχή στη βιολογική συμπεριφορά των διαφόρων αγγειακών όγκων που υπάρχουν.
Αυτή η σύγχυση ευθύνεται για λανθασμένη διάγνωση,
ακατάλληλη θεραπεία και λανθασμένη κατεύθυνση των
ερευνητικών προσπαθειών [11-15]. Επίσης, η διεπιστημονική επικοινωνία έχει περιοριστεί στον τομέα των
αγγειακών ανωμαλιών, καθώς κάθε ιατρική ειδικότητα
έχει τη δική της ονομαστική σύγχυση. Για αυτό το λόγο,
πολλοί ιατροί δε γνωρίζουν τις πιο πρόσφατες χειρουργικές και μη χειρουργικές μεθόδους και συνεχίζουν να
συστήνουν στους ασθενείς(ή τους γονείς των ασθενών)
να μην αναζητούν θεραπεία, υποστηρίζοντας πως δεν
πρόκειται για μία κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πως
κάποιος μπορεί ‘’να ζήσει με αυτό’’. Τέτοιες συμβουλές έχουν οδηγήσει σε περιττή ψυχολογική φθορά σε
εκατοντάδες ασθενείς με αιμαγγειώματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επιβλαβές κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας,
όταν η ευπάθεια προς την παραμόρφωση είναι μεγάλη
και συχνά προκύπτει μία αμαυρωμένη αντίληψη της εικόνας του ατόμου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Καθώς η ψυχολογική επίδραση της συγγενούς παραμόρφωσης σε ασθενείς είναι γενικά περισσότερο καταστροφική για την ψυχολογία των ασθενών παρά ένα
μετρήσιμο μέγεθος, εκτός από τις μετεγχειρητικές ή
τραυματικές παραμορφώσεις στην θεραπεία όγκων μετρίου μεγέθους, η χειρουργική αφαίρεση φαίνεται να
αποτελεί μία αξιόλογη θεραπευτική διαδικασία. Οι ιατροί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους γονείς των παιδιατρικών ασθενών να αναζητούν θεραπεία για το παιδικό
αιμαγγείωμα επιλέγοντας χειρουργικές ή μη χειρουργικές μεθόδους και αυτό προλαμβάνει την ψυχολογική
επιβάρυνση στους ασθενείς.
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Comparison and correlation of the factors affecting
prevalence, intensity and nature of bacteremia during
pre-operative, intra-operative and posto-operative period of trans-alveolar extraction of impacted mandibular
third molar - An original research
Dr Gowri Balakrishnana1, Dr JaganBabu Palaniappan2, Dr Jagveer Singh Saluja3,
Dr Sharwan Kumar Singh4, DR. Jeevanandam5

Σύγκριση και συσχέτιση των παραγόντων που
επηρεάζουν τον επιπολασμό, την ένταση και τη
φύση της βακτηριαιμίας κατά τη προ-εγχειρητική,
διεγχειριτική και μετεγχειριτική χειρουργική περίοδο
στη χειρουργική των έγκλειστων τρίτων γομφίων της
κάτω γνάθου. Μια πρωτότυπη μελέτη.
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SUMMARY: Background: This study is done to compare
and correlate the factors that would affect the prevalence, intensity, nature of bacteremia during pre-operative, intra-operative and aftermath trans-alveolar extraction of impacted mandibular third molar.
Aim: The aim of this study is to study the prevalence,
nature, and intensity of bacteremia among the patients
with no antibiotics administered prior to trans-alveolar
extraction, with and with-out periapical and periodontal
infections.
Materials and methods: A prospective clinical study and
microbiological assessment on blood culture was conducted at Department of oral and maxillo-facial surgery
in 50 patients who underwent surgical removal of impacted mandibular third molar teeth. Immunocompromised patients, patients having temperature greater than
1000 F, bleeding disorders, patients on recent antibiotic
medications were excluded from the study.
Results: On comparison of the pre-operative, intra- operative and post-operative intensity values, the intensity of
bacteremia was significantly greater at the intra operative
and post-extraction time than at the pre-extraction time.
Conclusion: We conclude that the incidence, prevalence
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισαγωγή: Αυτή η μελέτη πραγματοποιείται για τη σύγκριση και συσχέτιση των παραγόντων που
επηρεάζουν την επίπτωση, την ένταση και τη φύση της
βακτηριαιμίας κατά την προεγχειρητική, διεγχειρητική
και μετεγχειρητική περίοδο μετά από εξαγωγή εγκλείστου τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου.
Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξεταστεί η επίπτωση, η φύση και η ένταση της βακτηριαιμίας
μεταξύ ασθενών χωρίς τη χορήγηση αντιβιοτικών πριν
τη εξαγωγή, με και χωρίς περιακρορριζικές και περιοδοντικές λοιμώξεις.
Υλικά και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μία αναδρομική
κλινική μελέτη και μικροβιολογική εκτίμηση με καλλιέργεια αίματος στο Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σε 50 ασθενείς που υποβλήθηκαν
σε χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων γομφίων της κάτω
γνάθου. Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, ασθενείς με
θερμοκρασία άνω των 100οF, αιμορραγικές διαταραχές και ασθενείς που είχαν λάβει πρόσφατα αντιβιοτικά
φάρμακα εξαιρέθηκαν από τη μελέτη.
Αποτελέσματα: Συγκρίνοντας τις προεγχειρητικές, διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές τιμές, η ένταση της
βακτηριαιμίας ήταν σημαντικά υψηλότερη στη διεγχει-
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and the intensity of bacteremia during trans-alveolar extraction is more common in older patients and periodontitis is more prevalent in patients with poor oral hygiene
which in turn contributes to the intensity of bacteremia
associated with trans-alveolar extraction of third molar.
From this study, it is found that, the occurrence of bacteremia is increased with duration of the surgery, as incidence of bacteremia was high when the surgery lasted
more than 35 minutes in general.

KEY WORDS: Bacteremia, impacted third molar, trans
alveolar extraction, periodontal and peri-apical infections.
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ρητική και μετεγχειρητική περίοδο σε σχέση με την
προεγχειρητική.
Συμπεράσματα: Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η
επίπτωση, η συχνότητα και η ένταση της βακτηριαιμίας
κατά τη διάρκεια εξαγωγής είναι συνηθέστερη σε ηλικιωμένους ασθενείς και η περιοδοντίτιδα είναι επικρατέστερη σε ασθενείς με κακή στοματική υγιεινή που συμβάλλει, με τη σειρά της, στην ένταση της βακτηριαιμίας που
σχετίζεται με τη εξαγωγή του τρίτου γομφίου. Από αυτή
τη μελέτη, βρέθηκε πως η επίπτωση της βακτηριαιμίας
αυξάνεται με τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης,
καθώς η επίπτωση της βακτηριαιμίας ήταν υψηλή όταν
η επέμβαση διήρκησε περισσότερα από 35’ γενικότερα.
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INTRODUCTION

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Most surface areas of human body harbor an indigenous
microbial flora which also involves oral cavity. This microbial flora is characteristic of a particular site, in a majority of population it is referred to as the “indigenous”
or “normal flora”[44]. They live in complete harmony
with the host without causing any damage to it. At birth
the oral cavity does not contain detectable organisms.
After birth the microorganisms in a newborn’s oral cavity increases quickly and they are predominately aerobic[45]. The streptococci are the early oral inhabitants
and are seen throughout. The bacterial composition
varies drastically during first few days after birth. As the
teeth erupt, site becomes available for anaerobic conditions to develop, mainly in the gingival crevicular and
inter-proximal areas, which favors the microorganism
to localize and flourish at these sites. Some microorganism mays be beneficial to our body and they exist
in a state of homeostasis, where a balance state exists
among the host, the environment, and the microorganism. Disease occurs when an imbalance occurs, and the
microorganism changes from normal habitant to disease
causing pathogenic bacteria[2]. The use of tooth pick
or an electric sonicating tooth brushes can even cause
infection or disease in that case.
It has been well established that host defense mechanisms are the major factors in determining the outcome
of an infection, and it is made up of three major components namely local, humoral and cellular factors. They
are interrelated closely with one another and they provide a unified protective mechanism for the host. Under
normal conditions, the host factors namely the local,
humoral and the cellular factors predominate[44]. The
more they predominate, the greater is the host reserve.

Οι περισσότερες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης
της στοματικής κοιλότητας, του ανθρώπινου σώματος
συγκεντρώνουν μία εγχώρια μικροβιακή χλωρίδα. Αυτή
η μικροβιακή χλωρίδα είναι χαρακτηριστική μίας συγκεκριμένης περιοχής, στην πλειοψηφία του πληθυσμού
αναφέρεται ως «ενδογενής» ή «φυσιολογική χλωρίδα». Ζει σε πλήρη αρμονία με τον ξενιστή χωρίς να
του προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη. Κατά τη γέννηση η
στοματική κοιλότητα δεν περιέχει ανιχνεύσιμους μικροοργανισμούς. Μετά τη γέννηση οι μικροοργανισμοί στη
στοματική κοιλότητα ενός νεογέννητου αυξάνονται σύντομα και είναι κυρίως αερόβιοι [45]. Οι στρεπτόκοκκοι
είναι οι πρώτοι μικροοργανισμοί που αποικίζουν ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα. Η βακτηριακή σύνθεση
ποικίλλει δραστικά κατά τη διάρκεια των πρώτων λίγων
ημερών μετά τη γέννηση. Καθώς τα δόντια ανατέλλουν,
η περιοχή γίνεται διαθέσιμη για την ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών, κυρίως στην ουλοδοντική σχισμή και
τις όμορες περιοχές, που ευνοούν τη συγκέντρωση και
ευημερία των μικροοργανισμών. Ορισμένοι μικροοργανισμοί μπορεί να είναι επωφελείς για το σώμα μας
και βρίσκονται σε μία κατάσταση ομοιόστασης, κατά
την οποία αναπτύσσεται μία ισορροπία μεταξύ του ξενιστή, του περιβάλλοντος και του μικροοργανισμού. Η
νόσος εμφανίζεται όταν προκύπτει μία ανισορροπία και
ο μικροοργανισμός μεταβάλλεται από φυσιολογικό σε
παθογόνο βακτήριο [2]. Η χρήση οδοντογλυφίδας ή
μίας ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας μπορεί να προκαλέσει ακόμη και φλεγμονή ή νόσο σε αυτή την περίπτωση.
Έχει τεκμηριωθεί πως οι αμυντικοί μηχανισμοί του ξενιστή αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το αποτέλεσμα μίας λοίμωξης και απαρτίζονται
από τρία βασικά στοιχεία που ονομάζονται τοπικοί, χυΑρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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If microbial factors increase or protective host factors
decrease, the pathogenic potential increases. As this occurs, the host reserve diminishes until microbial factors
predominate and the clinical infection supervenes. The
relationship between the host and the microorganism
are not static, and each day the microbes with various harmful qualities may invade the host or host may
acquire breaks in defenses. This relationship therefore
swings continuously, by changing the amount of host reserve. The oral commensals in the oral cavity exist in the
form of biofilm in teeth, epithelial linings of gingiva and
periodontal pocket[17]. These bacteria enter into the
systemic blood circulation through various mechanism.
The entry of bacteria into the systemic circulation occurs when a traumatic procedure is done (tooth extraction or the instrument goes beyond the root), this leads
to breakage in capillaries and small blood[17]. Other
contributory are duration of the surgical period and the
magnitude of blood loss. It is also caused during 3rd molar extraction. And with following insertion and removal
of sutures may lead to bacteremia. In maxillo facial surgery, when surgeon cuts through the oral mucosa into
the deeper tissues during trans-alveolar extraction which
ultimately leads to break in the oral mucosal barrier and
cause internal body environment to highly contaminated
bacteria which results in microorganism penetration into
the blood stream[45]. Thus, the microbes signal the host
to mobilize both the defense mechanism namely the
humoral and cellular factors. And the local accumulation
of these factors prevents the dissemination of pathogen
and thus allowing healing. Here we conducted a study
to compare and correlate the factors that would affect
the prevalence, intensity, nature of bacteremia during
pre-operative, intra-operative and aftermath trans-alveolar extraction of impacted mandibular third molar. The
aim was to study the prevalence, nature, and intensity
of bacteremia among the patients with no antibiotics
administered prior to trans-alveolar extraction, with and
with-out periapical and periodontal infections. Objectives were to evaluate the prevalence, intensity, nature
of bacteremia before, intra-operative and immediately
after trans-alveolar extraction of impacted mandibular
third molar, to compare the prevalence, intensity and
nature of bacteremia among patients with and without
peri-apical and periodontal infection.

MATERIALS AND METHODS
A prospective clinical study and microbiological assessment on blood culture was conducted at Department
of oral and maxillo-facial in 50 patients who underwent
surgical removal of impacted mandibular third molar
teeth. Inclusion criteria listed that the patient must have
impacted lower third molar with normal hematological
values. Patients were into the study regardless of the
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μικοί και κυτταρικοί παράγοντες. Συσχετίζονται στενά
μεταξύ τους και προσφέρουν ένα ενοποιημένο προστατευτικό μηχανισμό για τον ξενιστή. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, οι παράγοντες του ξενιστή και συγκεκριμένοι οι τοπικοί, χυμικοί και κυτταρικοί επικρατούν
[44]. Όσο περισσότερο επικρατούν, τόσο μεγαλύτερο
το αμυντικό απόθεμα του ξενιστή. Αν οι μικροβιακοί
παράγοντες αυξηθούν ή μειωθούν οι προστατευτικοί
παράγοντες του ξενιστή, αυξάνεται το παθογόνο δυναμικό. Καθώς συμβαίνει αυτό, το αμυντικό απόθεμα του
ξενιστή μειώνεται μέχρι να επικρατήσουν οι μικροβιακοί
παράγοντες και να επέλθει η κλινική λοίμωξη. Η σχέση
μεταξύ του ξενιστή και του μικροοργανισμού δεν είναι
στατική και κάθε ημέρα τα μικρόβια με διάφορες επιβλαβείς ιδιότητες μπορεί να εισβάλλουν στον ξενιστή ή
ο ξενιστής μπορεί να αποκτήσει κενά στην άμυνά του.
Αυτή η σχέση, επομένως, αλλάζει διαρκώς, μεταβάλλοντας την ποσότητα του αμυντικού αποθέματος του
ξενιστή. Οι συμβιωτικοί μικροοργανισμοί στη στοματική
κοιλότητα εμφανίζονται στη μορφή του βιοϋμενίου στα
δόντια, των επιθηλιακών επιχρισμάτων στα ούλα και τον
περιοδοντικό θύλακο [17]. Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και
το μέγεθος της απώλειας αίματος. Προκαλείται, επίσης,
κατά τη διάρκεια εξαγωγής τρίτου γομφίου. Και με την
επακόλουθη τοποθέτηση και αφαίρεση των ραμμάτων
μπορεί να εμφανιστεί βακτηριαιμία. Στη Γναθοπροσωπική Χειρουργική, ο χειρουργός διαπερνά το στοματικό
βλεννογόνο προς τους εν τω βάθει ιστούς κατά τη διάρκεια εξαγωγής, γεγονός που οδηγεί τελικά στη διάσπαση
του στοματικού βλεννογονικού φραγμού και προκαλεί
την προσβολή του εσωτερικού σωματικού περιβάλλοντος από υψηλά μολυσματικά βακτήρια, με συνέπεια τη
διείσδυση των μικροοργανισμών στην κυκλοφορία του
αίματος [45]. Επομένως, τα μικρόβια σηματοδοτούν
τον ξενιστή να κινητοποιήσει και τους δύο αμυντικούς
μηχανισμούς, και πιο συγκεκριμένα τους χυμικούς και
κυτταρικούς παράγοντες. Και η τοπική συσσώρευση
αυτών των παραγόντων προλαμβάνει τη διασπορά των
παθογόνων και επιτρέπει, συνεπώς, την επούλωση. Εδώ
πραγματοποιήσαμε μία μελέτη για να συγκρίνουμε και
να συσχετίσουμε τους παράγοντες που θα επηρέαζαν
την επίπτωση, την ένταση και τη φύση της βακτηριαιμίας
κατά την προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φάση της εξαγωγής εγκλείστων τρίτων γομφίων της
κάτω γνάθου. Σκοπός ήταν να μελετηθεί η επίπτωση, η
φύση και η ένταση της βακτηριαιμίας μεταξύ των ασθενών που δεν έλαβαν αντιβιοτικά πριν τη εξαγωγή, με και
χωρίς περιακρορριζικές και περιοδοντικές λοιμώξεις. Οι
στόχοι μας ήταν η αξιολόγηση της επίπτωσης, της έντασης και της φύσης της βακτηριαιμίας πριν, διεγχειρητικά
και αμέσως μετά τη εξαγωγή εγκλείστων τρίτων γομφίων
της κάτω γνάθου και να συγκριθούν η επίπτωση, η ένταση και η φύση της βακτηριαιμίας μεταξύ ασθενών με και
χωρίς περιακρορριζική και περιοδοντική λοίμωξη.

168

extent of their odontogenic and / or periodontal disease
and even partially un-erupted third molar with dental
caries were included in the study. Exclusion criteria listed
that patient who are immunocompromised such as patients with poorly controlled systemic disease, patients
with temperature greater than 100 degrees Fahrenheit
or above of non-odontogenic origin, systemic complication like bleeding disorders, patients on recent antibiotic
medications and patients with venous access unavailable in non-dominant arm. All the patients were clinically examined, both pre-op and post-op temperature
recording was done using thermometer. Oral Hygiene
index — S (Greene and Vermillion) was recorded. The
OHI-S consist of two components: simplified debris index (DI-S) and a simplified calculus index (CI-S). Each
component is assessed on a scale of 0 to 3 using mouth
mirror and explorer. Six tooth surfaces that were examined in the OHI-S were the facial surfaces of the teeth
16,11, 26,31 and lingual surfaces of teeth 36 and 46. The
OHI-S score per person is the total of DI-S and CI-S
score per person. Gingival index was performed with
Williams periodontal probe (Loe H. Silness). It is a noninvasive index performed using a blunt instrument such
as periodontal probe to assess the bleeding potential of
the gingival tissues. Duration of surgery is noted. Type
of impaction-Clinical assessment by Pederson’s difficulty
index1) Spacial Relationship: 2) Depth Mesio angular
(1) Horizontal (2) Level A: High occlusal level (1) Vertical- buccoverted (3a) Level B: Medium occlusal level (2)
Vertical- Level C: Deep occlusal level (3) linguoverted
(3b) Disto angular (4) (3) Ramus Relationship: 4) Pederson index: Class 1: Sufficient Space (1) Very difficult
(7-10) Class 1: Reduced Space (2) Moderately difficult
(5-6) Class 1: No Space (3) Slightly difficult (3-4) Radiologically by Winter’s or WAR lines. The position and
depth of the impacted mandibular 3rd molar are determined using the Winter’s Lines (WAR). Patients were
divided into 2 groups. Group-I: Patient’s with no chronic
periodontitis and only pericoronitis Group-II: Patients
with chronic periodontitis and pericoronitis. Procedure
included a 2ml of venous blood is drawn preoperatively,
after starting the procedure and immediately after completion of the procedure. 2ml was withdrawn at different times, lml of blood from each set is inoculated aerobically into brain heart infusion broth and the remaining
Iml of venous blood is inoculated into anaerobic thioglycollate broth. Both are incubated for a period of 24
hours at 37° C. They are then plated/ streaked on brain
heart infusion agar plate for incubation at 37° C for 24
hours for aerobic organism and incubated in brain heart
infusion blood agar plate at 37° C for 3 days for anaerobic organisms. If positive blood culture reported then
biochemical characterization tests are carried out and
identification of the isolates’ one. Their microbial growth
will be determined by measuring the colony forming per

Gowri et al./Gowri και συν.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Πραγματοποιήθηκε μία αναδρομική κλινική μελέτη και
μικροβιολογική εκτίμηση με καλλιέργειες αίματος στο
Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σε 50 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων τρίτων γομφίων της κάτω
γνάθου. Τα κριτήρια εισαγωγής ήταν ο ασθενής να
έχει έγκλειστους τρίτους γομφίους της κάτω γνάθου
με φυσιολογικές αιματολογικές τιμές. Οι ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη ανεξάρτητα της έκτασης
της οδοντογενούς και/ή περιοδοντικής τους νόσου και
ακόμη και τρίτοι γομφίοι που είχαν ανατείλει μερικώς
με οδοντική τερηδόνα συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.
Τα κριτήρια εξαίρεσης αφορούσαν ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς όπως ασθενείς με κακώς ελεγχόμενη
συστηματική νόσο, ασθενείς με θερμοκρασία άνω των
100 βαθμών Fahrenheit οδοντογενούς αιτιολογίας, συστηματικές επιπλοκές όπως αιμορραγικές διαταραχές,
ασθενείς με πρόσφατη αντιβιοτική αγωγή και ασθενείς
με μη διαθέσιμη φλεβική πρόσβαση στο μη κυρίαρχο
χέρι. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν κλινικά, πραγματοποιήθηκε θερμομέτρηση τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά με χρήση θερμομέτρου. Καταγράφηκε ο δείκτης
στοματικής υγιεινής (ΔΣΥ) S(Greene και Vermillion). Ο
συγκεκριμένος δείκτης αποτελείται από δύο τμήματα:
τον απλοποιημένο δείκτη υπολειμμάτων (ΔΥ-A) και τον
απλοποιημένο δείκτη τρυγίας (ΔΤ-Α). Κάθε τμήμα εκτιμάται σε μία κλίμακα 0-3 χρησιμοποιώντας κάτοπτρο
και ανιχνευτήρα. Οι έξι οδοντικές επιφάνειες που εξετάστηκαν με το δείκτη στοματικής υγιεινής ήταν οι προστομιακές επιφάνειες των δοντιών 16, 11, 26, 31 και οι
γλωσσικές επιφάνειες των δοντιών 36 και 46. Η τιμή του
δείκτη ανά άτομο είναι το σύνολο της τιμής των ΔΥ-Α
και ΔΤ-Α ανά άτομο. Ο ουλικός δείκτης μετρήθηκε με
περιοδοντικό ανιχνευτήρα Williams (Loe H. Silness). Είναι ένας μη επεμβατικός δείκτης που μετριέται με ένα
αμβλύ εργαλείο όπως ο περιοδοντικός ανιχνευτήρας
για να εκτιμηθεί το αιμορραγικό δυναμικό των ουλικών
ιστών. Σημειώθηκε η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Τύπος εγκλεισμού-Κλινική εκτίμηση με βάση το
δείκτη δυσκολίας Pederson 1) Χωρική σχέση: 2) Βάθος
Εγγύς γωνίωσης (1) Οριζόντιο (2) Επίπεδο Α: Υψηλό
μασητικό επίπεδο (1) Κατακόρυφο-παρειακής κλίσης
(3a) Επίπεδο Β: Μέσο μασητικό επίπεδο (2) Κατακόρυφο-Επίπεδο C: Βαθύ μασητικό επίπεδο (3) γλωσσικής κλίσης (3b) Άπω γωνίωσης (4) (3) Σχέση με τον
κλάδο της κάτω γνάθου: 4) Δείκτης Pederson: Τάξη
1: Επαρκής χώρος (1) Πολύ δύσκολο (7-10) Τάξη 1:
Μειωμένος χώρος (2) Μέτρια δύσκολο (5-6) Τάξη 1:
Απουσία χώρου (3) Ελαφρά δύσκολο (3-4) Ακτινολογικά με τις γραμμές Winter ή WAR. Η θέση και το βάθος
του έγκλειστου τρίτου γομφίου προσδιορίζονται από τις
Γραμμές του Winter (WAR). Οι ασθενείς χωρίστηκαν
σε δύο ομάδες. Ομάδα Ι: Ασθενείς χωρίς χρόνια περιοδοντίτιδα και μόνο περιστεφανίτιδα. Ομάδα ΙΙ: Ασθενείς
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Fig. 1: a. streptococcus aureus, b- E. coli, c- pseudomonas aeruginosa, d- micrococci, e-staphylococcus, f- streptococcus
Εικ. 1: a. streptococcus aureus, b-E.coli, c-pseudomonas aeruginosa, d-micrococci, e-staphylococcus, f-streptococcus.

unit millilitre (cfu/ml) using colony counter.

RESULTS
The prevalence and intensity of bacteremia of dental
origin were examined, in 50 adult patients following
the trans-alveolar extraction of an impacted mandibular
third molar, comprising of 30 male and 20 female patients. The study patients were divided into two groups
based on their periodontal condition:
Group 1- Patients with no chronic periodontitis but only
pericoronitis (n=25)
Group 2-Patients with chronic periodontitis and pericoronitis (n=25)
i) Distribution of bacteremia:
The organisms that were isolated are Micrococcus,
Pseudomonas, E.Coli, Staphylococcus and Streptococcus (Fig. 1)
All cultures of blood samples taken pre-operatively in
both the groups of patients (group I and II) were negative; however, during intra operative and post-operative
time, the bacteremia was found in 8 of 50 patients examined. In group I, 3 patients reported with bacteremia,
mainly the Micrococcus species in both intra operative
and post-Operative aerobic blood culture. In group II,
5 patients reported with bacteremia. Out of these 2
patients with Pseudomonas aeruginosa (aerobe-gram
negative bacilli). Then 1 patient with E. coli (gram negative bacilli) and 1 patient reported with Streptococcus viridans during intra Operative and post-operative
aerobic and anaerobic blood culture. The blood culture
reported in 1 patient was Staphylococcus aureus in intra operative aerobic blood culture and Streptococcus
viridians (alpha hemolytic facultative anaerobe) in postoperative aerobic and anaerobic blood culture.
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με χρόνια περιοδοντίτιδα και περιστεφανίτιδα. Η διαδικασία περιλάμβανε τη λήψη 2ml φλεβικού αίματος προεγχειρητικά, μετά την έναρξη της χειρουργικής διαδικασίας και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τα 2 ml λήφθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, 1
ml αίματος από κάθε σειρά ενοφθαλμίζεται αερόβια σε
μίγμα ζωμού εγκεφάλου καρδιάς και το υπόλοιπο 1 ml
φλεβικού αίματος ενοφθαλμίζεται σε αναερόβιο ζωμό
θειο-γλυκολικού. Και τα δύο επωάζονται για μία περίοδο
24 ωρών στους 37° C. Στη συνέχεια τοποθετούνται σε
τριβλίο με μίγμα εγκεφάλου καρδιάς για επώαση στους
37° C για 24 ώρες για αερόβιους οργανισμούς και επωάζεται σε τριβλίο με μίγμα εγκεφάλου καρδιάς αίματος
άγαρ στους 37° C για 3 ημέρες για αναερόβιους οργανισμούς. Αν αναφερθεί θετική καλλιέργεια αίματος τότε
πραγματοποιούνται δοκιμασίες βιοχημικού χαρακτηρισμού και αναγνώριση των απομονωμένων στελεχών. Η
μικροβιακή τους ανάπτυξη θα προσδιοριστεί από τη μέτρηση της δημιουργίας αποικιών ανά μονάδα millilitre
(cfu/ml) χρησιμοποιώντας μετρητή αποικιών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η επίπτωση και η ένταση της βακτηριαιμίας οδοντικής
προέλευσης εξετάστηκε σε 50 ενήλικες ασθενείς μετά
την εξαγωγή ενός εγκλείστου τρίτου γομφίου της κάτω
γνάθου, εκ των οποίων οι 30 ήταν άνδρες και οι 20 γυναίκες. Οι ασθενείς της μελέτης διαχωρίστηκαν σε δύο
ομάδες με βάση την περιοδοντική τους κατάσταση:
Ομάδα 1-Ασθενείς χωρίς χρόνια περιοδοντίτιδα αλλά
μόνο περιστεφανίτιδα (n=25)
Ομάδα 2-Ασθενείς με χρόνια περιοδοντίτιδα και περιστεφανίτιδα (n=25)
1) Κατανομή της βακτηριαιμίας:
Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν ήταν Mi-
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ii) Patients with positive cultures after trans-alveolar
extraction in relation to age group
In group I and II the study of bacteremia was conducted
in age groups between 20-25 years, 26-30 years, 31-35
years, 36-40 years, and 41-45 years. In group I one patient reported bacteremia in age group of 20-25 years
and 2 patients in age group 26-30 years. In group II one
patient each in all the age groups were reported. From
the above table it is inferred that, the occurrence of
bacteremia tended to increase with age of the patient
which was statistically significant (P<0.001). The occurrence of bacteremia associated with trans-alveolar extraction increases with duration of surgery. It was noted,
when the duration of the procedure lasted beyond 35
minutes.
iii) Patients with positive cultures after trans-alveolar
extraction in relation to duration:
The occurrence of bacteremia was 33% in Group I and
37% in Group II which had the duration of 36-45 minutes. When the duration of the surgery ranged from 4655 minutes only the 2 Group II patients (66%) showed
bacteremia. Of the 150 specimens obtained, 13 were
aerobes (8.6%), 3 (2%) facultative anaerobes. Aerobes
were isolated nearly twice than facultative anaerobes.
No organism was isolated during pre-operatively. The
organisms isolated during intra operative period were 7
aerobes, and 1 anaerobe. In the post-operative period 6
aerobe and 7 anaerobes were isolated. The significance
of number and type of microorganism was tested by
means of the chi square test. The demonstration of x?
=0.625 with P = 0.42 indicates a significant incidence
of intra operative and post-operative bacteremia in
Trans alveolar extraction of mandibular third molar. The
demonstration of x* =0.584 with P<0.0001 indicates a
significant incidence of aerobic microorganism as compared to anaerobic microorganism.
iv) Patients with positive cultures after trans-alveolar
extraction in relation to OHI index (Fig. 2 and Table 1):
Of the 50 patients none had OHI index score that was
rated excellent. Bacteremia was detected intra-operatively in 1 out of 17 patients whose OHI score was rated
good, and 2 out of 8 patients whose OHI score was
rated fair in Group I. Whereas in Group II bacteremia
were reported in 4 of 22 patients whose OHI score
was rated fair, and 1 of 3 patients whose OHI score
was rated poor. Incidence of bacteremia was high with
moderate to poor oral hygiene. Differences between
the groups were highly significant (P<0.0001). Of the
50 patients, 1 out of 16 patients with mild gingivitis and
2 out of 9 patients with moderate gingivitis reported
positive blood culture in Group I. Where as in Group II,
1 out of 4 patients with moderate gingivitis and 4 out of
19 patients with severe gingivitis showed bacteremia. It
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crococcus, Pseudomonas, E.Coli, Staphylococcus και
Streptococcus (Εικ. 1).
Όλες οι καλλιέργειες των δειγμάτων αίματος που λήφθηκαν προεγχειρητικά και στις δύο ομάδες ασθενών
(ομάδα 1 και 2) ήταν αρνητικές. Ωστόσο, κατά τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική περίοδο, εντοπίστηκε βακτηριαιμία σε 8 από τους 50 ασθενείς που εξετάστηκαν.
Στην ομάδα 1, αναφέρθηκαν 3 ασθενείς με βακτηριαιμία,
κυρίως των ειδών Micrococcus τόσο στη διεγχειρητική
όσο και τη μετεγχειρητική αερόβια καλλιέργεια αίματος.
Στην ομάδα 2, αναφέρθηκαν 5 ασθενείς με βακτηριαιμία.
Από αυτούς στους 2 ασθενείς εντοπίστηκε Pseudomonas
aeruginosa (αερόβιος gram αρνητικός βάκιλος). Επίσης,
ένας ασθενής με E.coli (gram αρνητικός βάκιλος) και ένας
ασθενής αναφέρθηκε με Streptococcus viridans κατά τη
διεγχειρητική και μετεγχειρητική αερόβια και αναερόβια
καλλιέργεια αίματος. Η καλλιέργεια αίματος που αναφέρθηκε σε ένα ασθενή ήταν θετική για Staphylococcus
aureus στη διεγχειρητική αερόβια καλλιέργεια αίματος
και για Streptococcus viridans (άλφα αιμολυτικό δυνητικά
αναερόβιο) στη μετεγχειρητική αερόβια και αναερόβια
καλλιέργεια αίματος.
2) Ασθενείς με θετικές καλλιέργειες μετά τη εξαγωγή
σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα
Στην ομάδα 1 και 2 η μελέτη της βακτηριαιμίας πραγματοποιήθηκε στις ηλικιακές ομάδες μεταξύ 20-25 ετών,
26-30 ετών, 36-40 ετών και 41-45 ετών. Στην ομάδα
1 αναφέρθηκε ένας ασθενής με βακτηριαιμία στην ηλικιακή ομάδα 20-25 ετών και 2 ασθενείς στην ηλικιακή
ομάδα 26-30 ετών. Στην ομάδα 2 αναφέρθηκε ένας
ασθενής από κάθε ηλικιακή ομάδα. Από τον παραπάνω
πίνακα συνεπάγεται πως η επίπτωση της βακτηριαιμίας
έτεινε να αυξάνεται με την ηλικία του ασθενή που ήταν
στατιστικά σημαντική (Ρ<0.001). Η επίπτωση της βακτηριαιμίας που σχετίζεται με τη εξαγωγή αυξάνεται με τη
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Σημειώθηκε πως
αυτό συνέβη όταν η διάρκεια της επέμβασης ήταν άνω
των 35 λεπτών.
3) Ασθενείς με θετικές καλλιέργειες μετά τη εξαγωγή
σε σχέση με τη διάρκεια:
Η επίπτωση της βακτηριαιμίας ήταν 33% στην ομάδα 1
και 37% στην ομάδα 2 με διάρκεια επέμβασης 36-45
λεπτά. Όταν η διάρκεια της επέμβασης ποίκιλλε από
46-55 λεπτά μόνο οι 2 ασθενείς στην ομάδα 2 (66%)
εμφάνισαν βακτηριαιμία. Από τα 150 δείγματα που λήφθηκαν, 13 ήταν αερόβια (8.6%), 3 (2%) δυνητικά αναερόβια. Τα αερόβια απομονώθηκαν σχεδόν σε διπλάσιο
ποσοστό σε σχέση με τα δυνητικά αναερόβια. Δεν απομονώθηκε μικροοργανισμός κατά την προεγχειρητική
περίοδο. Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν κατά
τη διεγχειρητική περίοδο ήταν 7 αερόβιοι και ένας αναερόβιος. Στη μετεγχειρητική περίοδο απομονώθηκαν
6 αερόβιοι και 7 αναερόβιοι. Η σημασία του αριθμού
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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Table 1
Patients with positive cultures after trans-alveolar extraction in relation to OHI index
Number in group

Mild gingivitis
Moderate gingivitis
Severe gingivitis

Number of positive blood culture

Group I

Group II

16
9
–

–
4
19

Group I

1
2
–

Group II

–
1
4

% of positive samples
Group I

Group II

6
22
–

–
25
21

Πίνακασ 1
Ασθενείσ με θετικέσ καλλιέργειεσ μετά από εξαγωγή σε σχέση με το ΔΣΥ
Αριθμόσ στην ομάδα

Αρχόμενη ουλίτιδα
Μέτρια ουλίτιδα
Προχωρημένη ουλίτιδα

Ομάδα 1

Ομάδα 2

16
9
–

–
4
19

Αριθμόσ θετικών καλλιεργειών αίματοσ
Ομάδα 1

1
2
–

Ομάδα 2

–
1
4

% θετικών δειγμάτων
Ομάδα 1

Ομάδα 2

6
22
–

–
25
21

Fig. 2: Patients with
positive cultures
after trans-alveolar
extraction based on
OHI index.
Εικ. 2: Ασθενείς με
θετικές καλλιέργειες
μετά από εξαγωγή
με βάση το ΔΣΥ.

was inferred that the occurrence of bacteremia is high
with group II. Differences between the groups were statistically insignificant (P=0.05).
v) Frequency of bacteremia (Table 2)
Of 150 specimens taken, 16 were positive for microorganisms. Of these 3 each, in group I and 5 each in group
II were showed positive cultures during intraoperative
and post-operative period. Comparing the 6 Positive
cultures in group I to the 10 positive cultures in group
II shows a significant increase in frequency of bacteremia following trans alveolar extraction in patient with
periodontitis. The significance of the frequency of occurrence was tested by means of the chi square test. The
demonstration of x? =27.35 with P =0.06 indicates an
insignificant difference in the frequency of occurrence of
intra operative and post-operative bacteremia between
both groups.
vi) Intensity of bacteremia (Fig. 3):
Patients who underwent transalveolar extraction, 8 were
positive for microorganisms. Of these 3, positive cultures
were obtained in group I, and 5 in group II. A comparison
of the 3 positive cultures in group I to the 5 in group II
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και του τύπου των μικροοργανισμών δοκιμάστηκε με
τη δοκιμασία του Χ2. Η εμφάνιση μίας τιμής Χ=0.625
με Ρ=0.42 υποδεικνύει μία σημαντική επίπτωση διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής βακτηριαιμίας στη εξαγωγή
του τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου. Η εμφάνιση μίας
τιμής Χ*=0.584 με Ρ<0.0001 υποδεικνύει μία σημαντική επίπτωση των αερόβιων μικροοργανισμών σε σχέση
με τους αναερόβιους.
4) Ασθενείς με θετικές καλλιέργειες μετά τη εξαγωγή
σε σχέση με το ΔΣΥ (Εικ. 2 και Πίνακας 1):
Από τους 50 ασθενείς κανένας δεν εμφάνιζε τιμή
ΔΣΥ που να βαθμολογηθεί ως άριστη. Η βακτηριαιμία
εντοπίστηκε διεγχειρητικά σε ένας από τους 17 ασθενείς στους οποίους η τιμή του ΔΣΥ βαθμολογήθηκε
ως καλή και 2 από τους 8 ασθενείς στους οποίους η
τιμή του ΔΣΥ βαθμολογήθηκε ως μέτρια στην ομάδα
1. Ενώ στην ομάδα 2 η βακτηριαιμία αναφέρθηκε σε
4 από τους 22 ασθενείς στους οποίους ο ΔΣΥ βαθμολογήθηκε μέτριος και ένα στους 3 ασθενείς στους
οποίους η τιμή του ΔΣΥ βαθμολογήθηκε ως κακή. Η
επίπτωση της βακτηριαιμίας ήταν υψηλή με μέτρια προς
κακή στοματική υγιεινή. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων εμφάνιζαν υψηλό βαθμό στατιστικής σημαντικό-
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Table 2
Frequency of microorganism in Group I and II
Total no
of isolates

Frequency occurrence
Group I (No of isolates)
Organism

Micrococci
Streptococcus viridians
Streptococcus aureus
E. coli
Pseudomonas aeruginosa

Group II (No of isolates)

Pre op

Intra op

Post op

Pre op

Intra op

Post op

–
–
–
–
–

3
–
–
–
–

3
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
1
1
1
2

–
2
–
1
2

6
3
1
2
4

Πίνακασ 2
Συχνότητα μικροοργανισμών στην ομάδα 1 και 2
Συνολικόσ
αριθμόσ
απομονώσεων

Συχνότητα επίπτωσησ
Ομάδα 1 (Αριθμόσ απομονώσεων)
Μικροοργανισμόσ

Micrococci
Streptococcus viridians
Streptococcus aureus
E. coli
Pseudomonas aeruginosa

Προεγχειρητικά

Διεγχειρητικά

–
–
–
–
–

3
–
–
–
–

Ομάδα 2 (Αριθμόσ απομονώσεων)

Μετεγχειρητικά Προεγχειρητικά

3
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Διεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά

–
1
1
1
2

–
2
–
1
2

6
3
1
2
4

Fig. 3: Intensity
of bacteremia
Εικ. 3: Ένταση
βακτηριαιμίας.

shows a significant increase in incidence of bacteremia
following trans alveolar extraction in patient with periodonititis. Differences of incidence of bacteremia between the two groups following trans alveolar extraction
of third molar were statistically insignificant (P=0.16). The
intensity of bacteremia in 8(16%) patients with positive
blood culture were measured by using colony counter.
On comparison of the pre-operative, intra-operative and
post-operative intensity values, the intensity of bacteremia was significantly greater at the intra operative and
post-extraction time than at the pre-extraction time. Differences between the pre-operative, intra operative and
post-operative intensity of bacteremia following trans
alveolar extraction of third molar were statistically significant (P=0.0003) in both the groups.

τητας (Ρ<0.0001). Από τους 50 ασθενείς, ένας στους
16 με αρχόμενη ουλίτιδα και 2 στους 9 ασθενείς με
μέτρια ουλίτιδα αναφέρθηκαν με θετική καλλιέργεια αίματος στην Ομάδα 1. Ενώ στην ομάδα 2, ένας στους 4
ασθενείς με μέτρια ουλίτιδα και 4 στους 19 ασθενείς με
προχωρημένη ουλίτιδα εμφάνισαν βακτηριαιμία. Συμπεράναμε πως η επίπτωση της βακτηριαιμίας είναι υψηλή
στην ομάδα 2. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν
ήταν στατιστικά σημαντικές (Ρ=0.05).
5) Συχνότητα βακτηριαιμίας (Πίνακας 2)
Από τα 150 δείγματα που λήφθηκαν, 16 ήταν θετικά
για μικροοργανισμούς. Από αυτά 3 στην ομάδα 1 και 5
στην ομάδα 2 εμφάνισαν θετικές καλλιέργειες τόσο στη
διεγχειρητική όσο και στη μετεγχειρητική περίοδο. ΣυΑρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

Extraction of impacted mandibular third molar/Xειρουργική έγκλειστων τρίτων γομφίων κάτω γνάθου

173

Table 3
Incedence of bacteremia in group I and II
Frequency of occurrence
Organism

Group I

Group II

No of trans alveolar extraction
Frequency of bacteremia
Percentage

25
3
12%

25
5
20%

Total

50
8
16%

Πίνακασ 3
Επίπτωση βακτηριαιμίασ στισ ομάδεσ 1 και 2
Συχνότητα επίπτωσησ
Μικροοργανισμόσ

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Αριθμόσ εξαγωγών
Συχνότητα βακτηριαιμίασ
Ποσοστό

25
3
12%

25
5
20%

vii) Incidence of bacteremia (Table 3)
A paired T test was conducted to analyze statically the
incidence of bacteremia following transalveolar extraction of mandibular third molar in Group I. On comparing the incidence of bacteremia during pre-operative,
intraoperative and post-operative time, it was found
that there was a statistically insignificant increase of bacteremia during intra and post-operative times. A paired
T test was conducted to analyze statically the incidence
of bacteremia following transalveolar extraction of mandibular third molar in Group II. On comparing the incidence of bacteremia during pre-operative, intra-operative and post-operative time, it was found that there
was a statistically insignificant increase of bacteremia
during intra and post-operative time. A paired ‘T’ test
was performed to compare the difference in the occurrence of bacteremia between Group I and II following trans alveolar extraction of mandibular third molar.
It was observed that in both the groups the incidence
of bacteremia was higher in post-operative period than
pre-operative period, suggesting an increase in bacterial
load in the blood stream during post-operative period
(P=0.008). In our study, 3 patients in Group I and 5
in Group II developed bacteremia during trans alveolar
extraction of mandibular third molar. The frequency of
positive blood cultures during dental extraction ranged
from zero to 20%.
viii) Distribution of aerobes and anaerobes (Table 4)
The positive blood culture observed were 13 isolates of
aerobes, 3 isolates of facultative anaerobes and no isolates of anaerobe at all. The type of bacteremia reported
in 3 cases of group I were only aerobes predominantly
Micrococci, both during intraoperative and post-operative period. The types of bacteremia occurring in group
II patients were both aerobes and facultative anaerobes
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Σύνολο

50
8
16%

γκρίνοντας τις 6 θετικές καλλιέργειες στην ομάδα 1 με
τις 10 θετικές καλλιέργειες στην ομάδα 2 παρατηρείται
μία σημαντική αύξηση στη συχνότητα της βακτηριαιμίας μετά την εξαγωγή σε ασθενείς με περιοδοντίτιδα.
Η σημασία της συχνότητας επίπτωσης δοκιμάστηκε
μέσω της δοκιμασίας Χ2. Η εμφάνιση τιμής Χ=27.35
με Ρ=0.06 υποδεικνύει μία ασήμαντη αύξηση στη συχνότητα επίπτωσης διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής
βακτηριαιμίας μεταξύ των δύο ομάδων.
6) Ένταση της βακτηριαιμίας (Εικ. 3):
Από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξαγωγή, 8
ήταν θετικοί για μικροοργανισμούς. Από αυτούς 3 θετικές καλλιέργειες λήφθηκαν στην ομάδα 1 και 5 στην
ομάδα 2. Μία σύγκριση των 3 θετικών καλλιεργειών στην
ομάδα με τις 5 στην ομάδα 2 δείχνουν μία σημαντική
αύξηση στην επίπτωση της βακτηριαιμίας μετά τη εξαγωγή σε ασθενή με περιοδοντίτιδα. Οι διαφορές στην
επίπτωση της βακτηριαιμίας μεταξύ των δύο ομάδων
μετά τη εξαγωγή του τρίτου γομφίου ήταν στατιστικά
σημαντικές (Ρ=0.16). Η ένταση της βακτηριαιμίας σε 8
(16%) ασθενείς με θετική καλλιέργεια αίματος μετρήθηκαν με τη χρήση μετρητή καλλιεργειών. Συγκρίνοντας
τις τιμές της προεγχειρητικής, διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής έντασης, η ένταση της βακτηριαιμίας ήταν
στατιστικά μεγαλύτερη στη διεγχειρητική και μετεγχειρητική περίοδο σε σχέση με την προεγχειρητική περίοδο. Οι διαφορές μεταξύ της έντασης της βακτηριαιμίας
προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά μετά
τη εξαγωγή τρίτου γομφίου ήταν στατιστικά σημαντικές
(Ρ=0.0003) και στις δύο ομάδες.
7) Επίπτωση της βακτηριαιμίας (Πίνακας 3)
Ένα συζευγμένο T test πραγματοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση της επίπτωσης της βακτηριαιμίας μετά τη
εξαγωγή τρίτου γομφίου στην ομάδα 1. Συγκρίνοντας
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in the ratio of 4:1 post operatively. Among the aerobes
in the post-operative blood samples Pseudomonas
aeruginosa were isolated in 2 patients and E. coli in 1
patient. Among the facultative anaerobes, Streptococcus viridians were isolated in 2 patients post operatively.
The only one case Staphylococcus aureus an aerobe
was isolated in group II intra operatively. There were no
anaerobes isolated in any of the samples of group I and
II during any time.
ix) Patients with positive cultures in relation to age
and duration of procedure:
The mean age of patients reported with bacteremia in
Group I was 26.7 years and in Group II was 33.8 years.
And the occurrence of bacteremia in trans-alveolar extraction was high when the duration of the procedure
lasted more than 35 minutes. The mean duration of occurrence of bacteremia in Group I was 30 mins, and in
Group II patients was 36.15mins. The intensity of bacteremia in 8 (16%) patients with positive blood culture
was measured by using colony counter. On comparison
of the pre-operative, intra- operative and post-operative
intensity values, the intensity of bacteremia was significantly greater at the intra operative and post-extraction
time than at the pre-extraction time. Differences between the pre-operative, intra operative and post-operative intensity of bacteremia following trans alveolar
extraction of third molar were Statistically significant
(P=0.0003) in both the groups, as the intra oral bacterial count is expected to be higher in group II.
Thus, in our study we conclude that the incidence,
prevalence and the intensity of bacteremia during transalveolar extraction increases as the patients age advances and the rate of incidence of periodontitis increases
especially in patients with poor oral hygiene, which contributes to the occurrence and intensity of bacteremia
associated with trans-alveolar extraction of third molar.
We also found that the occurrence of bacteremia increased with duration of the surgery, as incidence of
bacteremia was high when the surgery lasted more than
35 minutes in general.

DISCUSSION
A prospective clinical study on the factors that would
affect the incidence of bacteremia following the transalveolar extraction of mandibular third molar was carried
out among 50 patients at the Department of oral and
maxillofacial surgery Meenakshi ammal Dental College
during 2011-13. Patients with an impacted lower third
molar, with normal hematological values and with regardless of the extent of their odontogenic and /or periodontal disease were included in the study. This study
excluded the patients who were immune-compromised,
with poorly controlled Systemic disease, bleeding disor-
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την επίπτωση της βακτηριαιμίας στην προεγχειρητική,
διεγχειρητική και μετεγχειρητική περίοδο, βρέθηκε πως
δεν υπήρχε στατιστικά σημαντικά αύξηση της βακτηριαιμίας κατά διεγχειρητική και μετεγχειρητική φάση.
Πραγματοποιήθηκε ένα συζευγμένο Τ test για να αναλυθεί στατιστικά η επίπτωση της βακτηριαιμίας μετά τη
εξαγωγή τρίτου γομφίου στην ομάδα 2. Συγκρίνοντας
την επίπτωση της βακτηριαιμίας κατά την προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική περίοδο, βρέθηκε πως δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική αύξηση της
βακτηριαιμίας κατά τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική
φάση. Πραγματοποιήθηκε ένα συζευγμένο Τ test για
τη σύγκριση της διαφοράς στην επίπτωση της βακτηριαιμίας μεταξύ των ομάδων 1 και 2 μετά τη εξαγωγή
τρίτου γομφίου. Παρατηρήθηκε πως και στις δύο ομάδες η επίπτωση της βακτηριαιμίας ήταν υψηλότερη στη
μετεγχειρητική σε σχέση με την προεγχειρητική περίοδο, υποδεικνύοντας μία αύξηση στο βακτηριακό φορτίο
στην κυκλοφορία του αίματος κατά τη μετεγχειρητική
περίοδο (Ρ=0.008). Στη μελέτη μας, 3 ασθενείς στην
ομάδα 1 και 5 στην ομάδα 2 ανέπτυξαν βακτηριαιμία
κατά τη εξαγωγή του τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου.
Η συχνότητα των θετικών καλλιεργειών αίματος κατά τη
διάρκεια της οδοντικής εξαγωγής ποίκιλλε από 0-20%.
8) Κατανομή των αερόβιων και των αναερόβιων (Πίνακας 4)
Οι θετικές αιματικές καλλιέργειες που παρατηρήθηκαν
αφορούσαν 13 απομονώσεις αερόβιων, 3 απομονώσεις
δυνητικά αναερόβιων και καμία απομόνωση αναερόβιων μικροοργανισμών. Ο τύπος της βακτηριαιμίας που
αναφέρεται στις 3 περιπτώσεις της ομάδας 1 ήταν μόνο
αερόβια κυρίως Micrococci, τόσο κατά τη διεγχειρητική
όσο και κατά τη μετεγχειρητική περίοδο. Ο τύπος της
βακτηριαιμίας που εμφανίζεται στους ασθενείς της ομάδας 2 ήταν τόσο αερόβια όσο και δυνητικά αναερόβια
σε αναλογία 4:1 μετεγχειρητικά. Μεταξύ των αερόβιων
στα μετεγχειρητικά δείγματα αίματος Pseudomonas
aeruginosa απομονώθηκε σε 2 ασθενείς και Ε.coli σε
ένα ασθενή. Μεταξύ των δυνητικά αναερόβιων, Streptococcus viridans απομονώθηκε σε 2 ασθενείς μετεγχειρητικά. Η μοναδική περίπτωση Staphylococcus aureus
που είναι αερόβιος μικροοργανισμός απομονώθηκε
στην ομάδα 2 διεγχειρητικά. Δεν απομονώθηκαν αναερόβιοι μικροοργανισμοί σε οποιοδήποτε δείγμα και των
δύο ομάδων σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
9) Ασθενείς με θετικές καλλιέργειες σε σχέση με την
ηλικία και τη διάρκεια της επέμβασης:
Η μέση ηλικία των ασθενών που αναφέρθηκαν με βακτηριαιμία στην ομάδα 1 ήταν 26.7 έτη και στην ομάδα
2 ήταν 33.8 έτη. Και η επίπτωση της βακτηριαιμίας στην
εξαγωγή ήταν υψηλή όταν η διάρκεια της επέμβασης ξεπερνούσε τα 35 λεπτά. Η μέση διάρκεια της επίπτωσης
της βακτηριαιμίας στην ομάδα 1 ήταν 30 λεπτά και στην
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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Table 4
Number and type of isolates bacteremia associated with trans alveolar extraction
Organism cultured after trans alveolar extraction
No of isolate
Aerobic culture

Staphylococcus
Streptococcus aureus
Streptococcus
Micrococci
E. coli
Pseudomonas

Intra op

Post op

%

1
–
–
3
1
2

–
–
–
3
1
2

0.06
0.06
0.06
4
1.3
2.6

Anaerobic culture
(Facultative anaerobes)

–
Streptococcus
Streptococcus
–
–
–

No of isolate
Intra op

Post op

%

–
1
–
–
–
–

1
1
–
–
–
–

–
2
–
–
–
–

Πίνακασ 4
Αριθμόσ και τύποσ απομονωμένων περιπτώσεων βακτηριαιμίασ που σχετίζονται με τη εξαγωγή
Μικροοργανισμοί που καλλιεργήθηκαν μετά από εξαγωγή
Αριθμόσ απομονώσεων
Αερόβια καλλιέργεια

Staphylococcus
Streptococcus aureus
Streptococcus
Micrococci
E. coli
Pseudomonas

Διεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά

%

1
–
–
3
1
2

–
–
–
3
1
2

0.06
0.06
0.06
4
1.3
2.6

ders and body temperature greater than 100° F. Patients
were subjected to clinical evaluation, pre and post -operative temperature recording and duration of surgical
procedure. The impacted mandibular third molar was
assessed clinically with Pederson’s difficulty index and
radiologically with WAR lines. The quantum of dental
plaque deposit, spontaneous gingival bleeding was recorded for evaluation of dental health. Based on the
status of the oral and gingival health the patients were
divided into 2 groups. Group I comprising need of patients with no chronic periodontitis but only pericoronitis, Group II comprising of patients with chronic periodontitis and pericoronitis. The patient’s consent was
obtained for the blood withdrawal during the procedure. A 2ml of venous blood is drawn once preoperatively, 15 minutes after starting the procedure and once
immediately after completion of the procedure. Out of
these 3 sets of 2ml withdrawn during different times,
1ml of blood from each set is inoculated aerobically into
brain heart infusion broth and the remaining 1ml of venous blood is inoculated into anaerobic thio-glycollate
broth. Both are incubated for a period of 24 hours at
37° C. They are then plated/ streaked on brain heart
infusion agar plate for incubation at 37° C for 24 hours
for aerobic organism and incubated in brain heart infusion blood agar plate at 37° C for 3 days for anaerobic
organisms. If positive blood culture reported biochemical characterization and identification of the isolates
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Αναερόβιεσ καλλιέργειεσ
(Δυνητικά αναερόβιοι
μικροοργανισμοί)

–
Streptococcus
Streptococcus
–
–
–

Αριθμόσ απομονώσεων
Διεγχειρητικά

Μετεγχειρητικά

%

–
1
–
–
–
–

1
1
–
–
–
–

–
2
–
–
–
–

ομάδα 2 ήταν 36.15 λεπτά. Η ένταση της βακτηριαιμίας σε 8 (16%) ασθενείς με θετική καλλιέργεια αίματος
μετρήθηκε χρησιμοποιώντας μετρητή αποικιών. Συγκρίνοντας τις τιμές έντασης προεγχειρητικά, διεγχειρητικά
και μετεγχειρητικά, η ένταση της βακτηριαιμίας ήταν σημαντικά υψηλότερη τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική
περίοδο σε σχέση με την προεγχειρητική περίοδο. Οι
διαφορές μεταξύ της προεγχειρητικής, διεγχειρητικής
και μετεγχειρητικής έντασης της βακτηριαιμίας μετά τη
εξαγωγή του τρίτου γομφίου ήταν στατιστικά σημαντικές (Ρ=0.0003) και στις δύο ομάδες, καθώς το διεγχειρητικό στοματικό βακτηριακό φορτίο αναμένεται υψηλότερο στην ομάδα 2.
Συνεπώς, στη μελέτη μας συμπεραίνουμε πως η επίπτωση, η συχνότητα και η ένταση της βακτηριαιμίας
κατά τη εξαγωγή αυξάνεται καθώς αυξάνει η ηλικία των
ασθενών και η επίπτωση της περιοδοντίτιδας αυξάνεται ειδικά σε ασθενείς με κακή στοματική υγιεινή, που
συμβάλλει στην επίπτωση και ένταση της βακτηριαιμίας
που σχετίζεται με τη εξαγωγή τρίτου γομφίου. Βρήκαμε,
επίσης, πως η επίπτωση της βακτηριαιμίας αυξανόταν
με τη διάρκεια της επέμβασης, καθώς η επίπτωση της
βακτηριαιμίας ήταν υψηλή όταν η επέμβαση διαρκούσε
περισσότερα από 35 λεπτά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Πραγματοποιήθηκε μία αναδρομική κλινική μελέτη των
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were done. Their microbial growth was determined by
measuring the colony forming per unit milliliter (cfu/ml)
using colony counter. In this study, the incidence of bacteremia associated with transalveolar extraction of mandibular third molar was ‘found in 8 patients (16%) out of
50 patients examined. Based on its incidence, bacteremia following extraction detected in studies of Okell
and Elliot et al (1935)[36] was 60.9%, Peter B Lockhart
et al (2008)[39] observed that the incidence of endocarditis-related bacteria from all 6 blood draws was 0.
60% with the extraction-placebo groups. Shazia Akbar
Ansari et al (2012)[5] conducted a study on incidence of
bacteremia in different oral surgical procedure, and he
reported bacteremia in (122) 49% of patients after dental extraction. Thus, on comparing the above reported
studies the incidence of bacteremia observed in our
study was relativity low. The number of patients reported with bacteremia. In group I was 3 patients and in
group II was 5 patients These results indicated a close
relationship between the occurrence of bacteremia and
the status of the oral and gingival health of the patients.
Studies have been made to determine whether oral hygiene and health are related to the degree of bacteremia
detected after oral surgical operations. Lockhart et al
(1996)[39] studied the incidence and nature of aerobic
and anaerobic bacteremia’s following a single-tooth extraction and compared with its dental status, and concluded that single-tooth extraction can cause a bacteremia regardless of dental or periodontal status. Where as
in our study the post trans alveolar extraction bacteremia was detected in 3 (25%) patients with OHI score
rated good and fair in Group I, and 5 (33%) patients
with OHI score rated fair and poor in Group II respectively. Thus, the bacteremia reported in our study following transalveolar extraction was comparatively low A
when compared to previous. Another contributing factor for incidence of bacteremia was age. This was probably because the occurrence of periodontitis is common
in patients above 30 years of age. K. Okabe et al (1995)
[15] in his study on factors affecting the occurrence of
bacteremia, the positive blood culture was found in 12
(42.9%) under 20 years of age, and 33 (86.8%) in patients above 60 years. Where as in our study patients
with positive culture reported in 3 (15%) of 20 patients
in Group I and 2 (18%) of 11 patients in Group IJ under
30years of age, whereas in patients 30-45years it was
found in 3 (21%) of 14 patients in Group II and no patients in Group I, but the incidence was low in our study.
In general, as the patient’s age advances, the incidence of
periodonititis increases, especially with poor oral and
gingival condition and which contributes to the occurrence of bacteremia associated with trans alveolar extraction. Based on the type of isolates, Okell and Elliot et
al (1935)[36] and Vargas B et al (1990)[40] Streptococcus viridians has been documented to be the most fre-
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παραγόντων που θα επηρέαζαν τη βακτηριαιμία μετά τη
εξαγωγή τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου μεταξύ 50
ασθενών στο Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής του Οδοντιατρικού Κολλεγίου Meenakshi
ammal κατά την περίοδο 2011-2013. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με έγκλειστο τρίτο γομφίο της
κάτω γνάθου, με φυσιολογικές αιματολογικές τιμές και
ανεξάρτητα με την έκταση της οδοντογενούς και/ή περιοδοντικής τους νόσου. Σε αυτή τη μελέτη εξαιρέθηκαν οι ασθενείς που ήταν ανοσοκατεσταλμένοι, με μη
ελεγχόμενη συστηματική νόσο, αιμορραγικές διαταραχές και θερμοκρασία σώματος άνω των 100° F. Οι
ασθενείς υποβλήθηκαν σε κλινική αξιολόγηση, προ- και
μετεγχειρητική θερμομέτρηση και καταγραφή της διάρκειας της χειρουργικής διαδικασίας. Ο έγκλειστος τρίτος γομφίος εκτιμήθηκε κλινικά με το δείκτη δυσκολίας
του Pederson και ακτινολογικά με τις γραμμές WAR. Η
ποσότητα εναποθέσεων οδοντικής πλάκας και η αυτόματη αιμορραγία των ούλων καταγράφηκαν για αξιολόγηση της οδοντικής υγείας. Με βάση την κατάσταση της
στοματικής και ουλικής υγείας οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η ομάδα 1 περιλάμβανε ασθενείς
χωρίς χρόνια περιοδοντίτιδα αλλά μόνο περιστεφανίτιδα και η ομάδα 2 περιλάμβανε ασθενείς με χρόνια περιοδοντίτιδα και περιστεφανίτιδα. Λήφθηκε η έγκριση
των ασθενών για τη λήψη αίματος κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. Λήφθηκαν μία φορά 2ml φλεβικού αίματος
προεγχειρητικά, 15 λεπτά μετά την έναρξη της επέμβασης και άλλη μία φορά αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας. Από αυτές τις τρεις σειρές των 2ml που
λήφθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, το 1ml αίματος από κάθε σειρά ενοφθαλμίζεται αερόβια σε μίγμα ζωμού εγκεφάλου καρδιάς και το άλλο 1ml φλεβικού
αίματος ενοφθαλμίζεται σε αναερόβιο θειο-γλυκολικό
ζωμό. Και τα δύο επωάζονται για μία περίοδο 24 ωρών
στους 37° C. Στη συνέχεια τοποθετούνται σε πλακίδιο
με άγαρ μίγμα εγκεφάλου καρδιάς για επώαση στους
37° C για 24 ώρες για αερόβιους μικροοργανισμούς και
σε πλακίδιο με αίμα άγαρ μίγματος εγκεφάλου καρδιάς
στους 37° C για 3 ημέρες για αναερόβιους μικροοργανισμούς. Αν αναφερόταν θετική αιματική καλλιέργεια
πραγματοποιούνταν βιοχημικός χαρακτηρισμός και
αναγνώριση των απομονώσεων αυτών. Η μικροβιακή
τους ανάπτυξη προσδιοριζόταν από τη μέτρηση της
δημιουργίας αποικιών ανά μονάδα milliliter (cfu/ml)
χρησιμοποιώντας μετρητή αποικιών. Σε αυτή τη μελέτη,
η επίπτωση της βακτηριαιμίας που σχετιζόταν με τη
εξαγωγή του τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου συναντήθηκε σε 8 ασθενείς (16%) από τους 50 που εξετάστηκαν. Με βάση την επίπτωσή της, η βακτηριαιμία μετά την
εξαγωγή που εντοπίστηκε σε μελέτες των Okell, Elliot
και συν. (1935)[36] ήταν 60.9%, ενώ οι Peter B Lockhart
και συν. (2008)[39] παρατήρησαν πως η επίπτωση της
ενδοκαρδίτιδας που σχετίζεται με βακτήρια από το σύνολο 6 αιμοληψιών ήταν 0.60% με τις ομάδες εξαγωΑρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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quently encountered microorganism responsible for
post-operative bacteremia. But in our study all positive
blood culture in group I the microorganism isolated
were Micrococci occurring six times. Gutverg and
Haberman (1962)[21] isolated Pseudomonas from the
periodontal pockets of 5 out of 231 patients who underwent extractions. Lockhart et al (1996)[39] reported
that the majority of cultures yielded were gram-positive
cocci, and polymicrobial organisms. K.Okabe et al (1995)
[15] isolated mainly aerobes and facultative anaerobes
than anaerobes. Chandramohan et al (2011)[24] reported that the Staphylococcus albus was the most frequently isolated micro-organism occurring fifteen times.
He isolated Pseudomonas as pathogenic microorganism
in 4.1% of blood samples of patients with periodontitis,
but in our study in group II patients Pseudomonas (aerobe) were isolated, in 2 patients) both intra and post
operatively wet to Streptococci (facultative anaerobe)
and Staphylococci, which coincided with Gutverg and
Haberman et al study[21]. Various authors have conducted study on prevalence of bacteremia following
tooth extraction and compared with the surgical duration. K.Okabe et al (1995)[15] stated that the occurrence of bacteremia was high when surgery lasted more
than 100 minutes, and mean duration of surgery in patients with bacteremia was 49.3 minutes. Rajasuo A et
al[13] (2004) reported bacteremia in 88% (50% one
minute after incision, 44% immediately after extraction),
Robert et al (2006)[11] indicated that a post procedure
bacteraemia is quenched within 12 min, and 96.2% after
30 sec., 20% after one hour, Tomas 1 (2007)[46] On
comparing the above studies the occurrence of bacteremia associated with trans-alveolar extraction; in our
Study, occurred when the duration of the procedure
lasted more than 35 minutes. The mean duration of occurrence of bacteremia in Group I was 30mins of duration; and in Group II patients was 36.15mins of mean
duration which were comparable to K.Okabe et al[15],
The intensity or magnitude of bacteremia observed in
our study following trans alveolar extraction was 0.050.25x10° cfu/ml of blood in group) I and 0.03-0.75x10
cfu/ml in group II, which was low ¥ compared to Lockhart et al (2008)[6] study reported about 25 colony
forming units (CFUs) per PCR reaction, corresponding
to 10°-10° CFU/ml of blood. As intensity or magnitude
of microorganism is of x10® CFU/ml are needed to
cause systemic bacteremia. On comparing the various
factors contributing to the incidence, prevalence and the
intensity of bacteremia during trans-alveolar extraction,
we conclude that it increases with patient’s age. Most of
the isolates observed were aerobes in group I and group
II and 3 isolates was facultative anaerobe. There was no
incidence of anaerobes in any of the samples of group I
and II during any time of trans alveolar extraction of
third molar. We also found that the occurrence of bac-
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γής-placebo. Οι Shazia Akbar Ansari και συν. (2012)[5]
πραγματοποίησαν μία μελέτη για την επίπτωση της βακτηριαιμίας σε διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις
του στόματος και ανέφεραν βακτηριαιμία σε 122 (49%)
από τους ασθενείς που εξετάστηκαν μετά από εξαγωγή
δοντιού. Επομένως, συγκρίνοντας τις προαναφερθείσες
μελέτες η επίπτωση της βακτηριαιμίας που παρατηρήθηκε στη μελέτη μας ήταν σχετικά χαμηλή. Ο αριθμός
των ασθενών που αναφέρθηκαν με βακτηριαιμία στην
ομάδα 1 ήταν 3 και στην ομάδα 2 ήταν 5. Αυτά τα αποτελέσματα υπέδειξαν μία στενή σχέση μεταξύ της επίπτωσης της βακτηριαιμίας και της κατάστασης της ουλικής και της στοματικής υγείας των ασθενών. Έχουν
πραγματοποιηθεί μελέτες για να προσδιοριστεί αν η
στοματική υγιεινή και υγεία σχετίζονται με το βαθμό
εντοπισμού βακτηριαιμίας μετά από στοματικές χειρουργικές επεμβάσεις. Οι Lockhart και συν. (1996)[39]
μελέτησαν την επίπτωση και τη φύση της αερόβιας και
αναερόβιας βακτηριαιμίας μετά από την εξαγωγή ενός
δοντιού και τη συνέκριναν με την οδοντική της κατάσταση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η εξαγωγή
ενός δοντιού μπορεί να προκαλέσει βακτηριαιμία ανεξάρτητα από την οδοντική ή περιοδοντική κατάσταση.
Ενώ στη δική μας μελέτη η βακτηριαιμία μετά τη εξαγωγή εντοπίστηκε σε 3 (25%) ασθενείς με τιμή ΔΣΥ που
βαθμολογήθηκε ως καλή και μέτρια στην ομάδα 1 και 5
(33%) ασθενείς με τιμή ΔΣΥ που βαθμολογήθηκε ως
μέτρια και κακή στην ομάδα 2 αντίστοιχα. Συνεπώς, η
βακτηριαιμία που αναφέρθηκε στη μελέτη μας μετά τη
εξαγωγή ήταν συγκριτικά χαμηλή όταν συγκριθεί με τις
προηγούμενες. Άλλος ένας επιβαρυντικός παράγοντας
για την επίπτωση της βακτηριαιμίας ήταν η ηλικία. Αυτό
συνέβη πιθανώς επειδή η επίπτωση της περιοδοντίτιδας
είναι συχνή σε ασθενείς άνω των 30 ετών. Οι Κ. Okabe
και συν. (1995)[15] στη μελέτη τους για παράγοντες
που επηρεάζουν την επίπτωση της βακτηριαιμίας, βρέθηκε θετική καλλιέργεια αίματος σε 12 (42.9%) ασθενείς
κάτω των 20 ετών και 33 (86.8%) σε ασθενείς άνω των
60 ετών. Ενώ στη δική μας μελέτη αναφέρθηκαν ασθενείς με θετική καλλιέργεια σε 3 (15%) εκ των 20 ασθενών στην ομάδα 1 και 2 (18%) εκ των 11 ασθενών στην
ομάδα 2 κάτω των 30 ετών, ενώ σε ασθενείς 30-45 ετών
συναντήθηκε σε 3 (21%) εκ των 14 ασθενών στην ομάδα 2 και σε κανένα ασθενή στην ομάδα 1, αλλά η επίπτωση ήταν χαμηλή στη μελέτη μας. Γενικά, όσο αυξάνεται η ηλικία του ασθενή, αυξάνεται η επίπτωση της
περιοδοντίτιδας, ειδικά με κακή στοματική και ουλική
κατάσταση και αυτό συμβάλλει στην επίπτωση της βακτηριαιμίας που σχετίζεται με εξαγωγή. Με βάση τον
τύπο μικροοργανισμών που απομονώθηκαν, οι Okell,
Elliot και συν. (1935)[36] και Vargas B και συν. (1990)
[40] κατέγραψαν τον Streptococcus viridans ως το συνηθέστερο μικροοργανισμό που ευθύνεται για τη μετεγχειρητική βακτηριαιμία. Ωστόσο, στη μελέτη μας σε
όλες τις θετικές καλλιέργειες αίματος στην ομάδα 1 ο
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teremia increased with mutation of the surgery, as incidence of bacteremia was high when the surgery lasted
more than 35 minutes in general. The intensity or the
magnitude of bacteremia following the transalveolar extraction of third molar associated with pericoronitis and
periodontitis in our study is of a low grade, to cause
systemic bacteremia. It is difficult to assert the vulnerability of bacteremia resulting from transalveolar extraction of third molar unless these microorganisms are genetically isolated from the various end organ of the body
as in oral cavity. A prospective clinical study on the factors that would affect the incidence of bacteremia following the transalveolar extraction of mandibular third
molar was carried out among 50 patients comprising of
30 male and 20 female patients. Based on the status of
the oral and gingival health the patients were divided
into 2 groups. Group I comprise of patient with no
chronic periodontitis and only pericoronitis and group II
comprises of patient with chronic periodontitis and pericoronitis. The patients were subjected for blood withdrawal preoperatively, minutes after starting the procedure and completion of the procedure. Out of these 3
sets of 2ml withdrawn during different times, 1ml of
blood from each set is inoculated aerobically into brain
heart infusion broth and the remaining 1ml of venous
blood is occulated into anaerobic thio-glycollate broth.
The microbiological assessment of these blood samples
was carried out. In our study, 3 patients of group I and 5
patients of group II developed bacteremia during trans
alveolar extraction of mandibular third molar. The frequency of positive blood cultures during dental extraction was 16%. The positive blood culture observed
were 13 isolates of aerobes, 3 isolates of facultative anaerobes and no isolates of anaerobe at all. The type of
bacteremia reported were mainly aerobes, both during
intra operative and post-operative period in group I.
The types of bacteremia occurring in group II patients
were both aerobes and facultative anaerobes in the ratio of 4:1 postoperatively and only aerobes during intra
operative period. In group I the type of microorganism
observed were predominately Micrococci. In group II
among the aerobes in the post-operative blood sample
Pseudomonas aeruginosa were isolated in 2 patients
and E.Coli in 1 patient. Among the facultative anaerobe,
Streptococcus viridans were isolated in 2 patients postoperatively. The only one case Staphylococcus aureus
an aerobe was isolated in group II intraoperatively.
There were no anerobes isolated in any of the samples
of group I and II during any time. The mean age of patients reported with bacteremia in Group I was 26.7
years and in Group II was 33. 8 years.The occurrence of
bacteremia in trans-alveolar extraction was high when
the duration of the procedure lasted more than 35 minutes. The mean duration of occurrence of bacteremia in
Group I was 30mins, and in Group I] patients was 36.15
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μικροοργανισμός που απομονώθηκε ήταν της ομάδας
Micrococci σε έξι περιπτώσεις. Οι Gutverg και Haberman (1962)[21] απομόνωσαν Pseudomonas από τους
περιοδοντικούς θυλάκους 5 εκ των 231 ασθενών που
υποβλήθηκαν σε εξαγωγές. Οι Lockhart και συν.(1996)
[39] ανέφεραν πως η πλειοψηφία των θετικών καλλιεργειών ήταν gram θετικοί κόκκοι και πολυμικροβιακοί οργανισμοί. Οι K. Okabe και συν. (1995)[15] απομόνωσαν
κυρίως αερόβιους και δυνητικά αναερόβιους μικροοργανισμούς αντί για αναερόβιους. Οι Chandramohan και
συν. (2011)[24] ανάφεραν πως ο Staphylococcus albus
ήταν ο συχνότερα απομονωμένος μικροοργανισμός
που εμφανίστηκε σε 15 περιπτώσεις. Απομόνωσαν
Pseudomonas ως παθογόνο μικροοργανισμό στο 4.1%
των δειγμάτων αίματος ασθενών με περιοδοντίτιδα,
αλλά στη μελέτη μας στην ομάδα 2 το στέλεχος Pseudomonas (αερόβιο) απομονώθηκε σε 2 ασθενείς, τόσο
διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά καθώς και
Streptococci (δυνητικά αναερόβιο) και Staphylococci,
που συνέπιπτε με τη μελέτη των Gutverg και Haberman
και συν.[21]. Διάφοροι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει μελέτες για την επίπτωση της βακτηριαιμίας μετά την
εξαγωγή δοντιού και τη συνέκριναν με τη διάρκεια της
επέμβασης. Οι K. Okabe και συν. (1995)[15] δήλωσαν
πως η επίπτωση της βακτηριαιμίας ήταν υψηλή όταν η
χειρουργική επέμβαση διαρκούσε περισσότερα από
100 λεπτά και η μέση διάρκεια της επέμβασης σε ασθενείς με βακτηριαιμία ήταν 49.3 λεπτά. Οι Rajasuo A και
συν. (2004)[13] ανέφεραν βακτηριαιμία στο 88% (50%
ένα λεπτό μετά την τομή, 44% αμέσως μετά την εξαγωγή), οι Robert και συν. (2006)[11] υπέδειξαν πως η μετεγχειρητική βακτηριαιμία έχει εμφανιστεί εντός 12 λεπτών και 96.2% μετά από 30’’, 20% μετά από μία ώρα,
σύμφωνα και με τους Tomas 1 (2007)[46]. Συγκρίνοντας τις παραπάνω μελέτες η επίπτωση της βακτηριαιμίας σχετίζεται με εξαγωγή. Στη δική μας μελέτη, παρατηρήθηκε όταν η διάρκεια της επέμβασης ήταν
περισσότερο από 35 λεπτά. Η μέση διάρκεια επίπτωσης
της βακτηριαιμίας στην ομάδα 1 ήταν 30 λεπτά και στην
ομάδα 2 36.15 λεπτά, που ήταν συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα των K. Okabe και συν.[15]. Η ένταση ή το
μέγεθος της βακτηριαιμίας που παρατηρήθηκε στη μελέτη μας μετά τη εξαγωγή ήταν 0.05-0.25Χ10° cfu/ml
αίματος στην ομάδα 1 και 0.03-0.75 cfu/ml στην ομάδα
2, που ήταν χαμηλό σε σχέση με τη μελέτη των Lockhart
και συν. (2008)[6] που ανέφερε περίπου 25 μονάδες
δημιοιυργίας αποικίας (CFUs) ανά αντίδραση PCR, που
αντιστοιχεί με 10°-10° CFU/ml αίματος. Καθώς η ένταση ή το μέγεθος του μικροοργανισμού είναι Χ10°CFU/
ml απαιτούνται για την πρόκληση συστηματικής βακτηριαιμίας. Συγκρίνοντας τους διάφορους παράγοντες
που συμβάλλουν στην επίπτωση, τη συχνότητα και την
ένταση της βακτηριαιμίας κατά τη διάρκειας εξαγωγής,
καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως αυξάνεται με την
ηλικία του ασθενή. Οι περισσότερες απομονώσεις μιΑρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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mins. The intensity of bacteremia in 8(16%) patients
with positive blood culture was measured by using colony counter. On comparison of the pre-operative, intraoperative and post-operative intensity values, the intensity of bacteremia was significantly greater at the intra
operative and post-extraction time than at the pre-extraction time. Differences between the pre-operative,
intra operative and post-operative intensity of bacteremia following trans alveolar extraction of third molar
were statistically. Significant (P=0.0003) in both the
groups, as the intra oral bacterial count is expected to
be higher in group II. Thus, in our study we infer that the
incidence, prevalence and the intensity of bacteremia
during trans- alveolar extraction were: - Mainly aerobes
in group I and both aerobes and facultative anaerobes in
group II. No anaerobes were isolated in both the groups
at any point of time during trans-alveolar extraction Increases with patients age and further as the patients as
age advances, the rate of incidence of periodontitis increases especially in patients with poor oral hygiene.
The poor oral and gingival condition contributes to the
occurrence and the intensity of bacteremia associated
with trans-alveolar extraction of third molar. The occurrence of bacteremia increases with the duration of the
surgery, as incidence of bacteremia in our study was high
when the surgery lasted more than 35 minutes in general. The intensity or the magnitude of bacteremia following the transalveolar extraction of third molar associated with pericoronitis and periodontitis in our study is
of a low grade, to cause systemic bacteremia. It is impossible to determine the causality of bacteremia purported
to be the result of transalveolar extraction unless the
organism is genetically identified as same in the various
end organ of the body as in the mouth.
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κροοργανισμών που παρατηρήθηκαν ήταν αερόβιες
στην ομάδα 1 και την ομάδα 2 και 3 ήταν δυνητικά αναερόβιες. Δεν υπήρχε επίπτωση αναερόβιων σε οποιαδήποτε από τα δείγματα των ομάδων 1 και 2 σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο της εξαγωγής τρίτου γομφίου.
Βρήκαμε επίσης πως η επίπτωση της βακτηριαιμίας αυξήθηκε με τη διάρκεια της επέμβασης, καθώς η επίπτωση της βακτηριαιμίας ήταν υψηλή όταν η επέμβαση διαρκούσε περισσότερα από 35 λεπτά γενικά. Η ένταση ή
το μέγεθος της βακτηριαιμίας μετά τη εξαγωγή τρίτου
γομφίου που σχετίζεται με περιστεφανίτιδα και περιοδοντίτιδα είναι χαμηλού βαθμού στη μελέτη μας, για να
προκαλέσει συστηματική βακτηριαιμία. Είναι δύσκολο
να εκτιμηθεί η ευπάθεια σε βακτηριαιμία που προκύπτει
από τη εξαγωγή τρίτου γομφίου, εκτός και αν αυτοί οι
μικροοργανισμοί είναι γενετικά απομονωμένοι από τα
διαφορετικά καταληκτικά όργανα του σώματος όπως η
στοματική κοιλότητα. Πραγματοποιήθηκε μία αναδρομική κλινική μελέτη για τους παράγοντες που θα επηρέαζαν την επίπτωση της βακτηριαιμίας μετά τη εξαγωγή
τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου, μεταξύ 50 ασθενών,
εκ των οποίων 30 ήταν άνδρες και 20 γυναίκες. Με
βάση την κατάσταση της στοματικής και ουλικής υγείας
οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η ομάδα 1
απαρτίζονταν από ασθενείς χωρίς χρόνια περιοδοντίτιδα και μόνο με περιστεφανίτιδα και η ομάδα 2 από
ασθενείς με χρόνια περιοδοντίτιδα και περιστεφανίτιδα.
Πραγματοποιήθηκε αιμοληψία προεγχειρητικά, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της επέμβαση και μετά την ολοκλήρωσή της. Από αυτές τις 3 σειρές αιμοληψίας 2ml σε
διαφορετικές χρονικές στιγμές, 1ml αίματος από κάθε
σειρά ενοφθαλμίζεται αερόβια σε μίγμα ζωμού εγκεφάλου καρδιάς και το υπόλοιπο 1ml φλεβικού αίματος
ενοφθαλμίζεται σε αναερόβιο θειο-γλυκολικό ζωμό.
Πραγματοποιήθηκε η μικροβιολογική εκτίμηση αυτών
των δειγμάτων αίματος. Στη μελέτη μας, 3 ασθενείς από
την ομάδα 1 και 5 από την ομάδα 2 ανέπτυξαν βακτηριαιμία κατά τη εξαγωγή τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου. Η συχνότητα θετικών καλλιεργειών αίματος κατά
τη την οδοντική εξαγωγή ήταν 16%. Οι θετικές καλλιέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν 13 απομονώσεις αερόβιων, 3 απομονώσεις δυνητικά αναερόβιων και καμία
απομόνωση αναερόβιων μικροοργανισμών. Ο τύπος
της βακτηριαιμίας που αναφέρθηκε ήταν κυρίως αερόβια, τόσο διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά στην
ομάδα 1. Οι τύποι βακτηριαιμίας στους ασθενείς της
ομάδας 2 ήταν τόσο αερόβιες όσο και δυνητικά αναερόβιες σε αναλογία 4:1 μετεγχειρητικά και μόνο αερόβιες κατά τη διεγχειρητική περίοδο. Στην ομάδα 1 ο
τύπος μικροοργανισμών που εντοπίστηκαν ήταν κυρίως
Micrococci. Στην ομάδα 2 μεταξύ των αερόβιων στο
μετεγχειρητικό δείγμα αίματος απομονώθηκε Pseudomonas aeruginosa σε 2 ασθενείς και E.coli σε ένα ασθενή. Μεταξύ των δυνητικά αναερόβιων, απομονώθηκε
Streptococcus viridans σε 2 ασθενείς μετεγχειρητικά. Σε
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μία μόνο περίπτωση απομονώθηκε Staphylococcus
aureus, ένας αερόβιος μικροοργανισμός, στην ομάδα 2
διεγχειρητικά. Η μέση ηλικία των ασθενών που αναφέρθηκαν με βακτηριαιμία στην ομάδα 1 ήταν 26.7 έτη και
στην ομάδα 2 ήταν 33.8 έτη. Η επίπτωση της βακτηριαιμίας στη εξαγωγή ήταν υψηλή όταν η διάρκεια της επέμβασης ξεπερνούσε τα 35 λεπτά. Η μέση διάρκεια της
επίπτωσης βακτηριαιμίας στην ομάδα 1 ήταν 30 λεπτά
και στην ομάδα 2 36.15 λεπτά. Η ένταση της βακτηριαιμίας σε 8 (16%) ασθενείς με θετική καλλιέργεια αίματος
μετρήθηκε χρησιμοποιώντας μετρητή καλλιεργειών. Συγκρίνοντας τις τιμές της προεγχειρητικής, διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής έντασης, η ένταση της βακτηριαιμίας ήταν σημαντικά υψηλότερη στη διεγχειρητική και
μετεγχειρητική περίοδο σε σχέση με την προεγχειρητική. Οι διαφορές μεταξύ προεγχειρητικής, διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής έντασης βακτηριαιμίας μετά τη
εξαγωγή τρίτου γομφίου ήταν στατιστικά σημαντικές
(Ρ=0.0003) και στις δύο ομάδες, καθώς το διεγχειρητικό στοματικό βακτηριακό φορτίο αναμένεται να είναι
υψηλότερο στην ομάδα 2. Επομένως, στη μελέτη μας
συμπεραίνουμε πως η επίπτωση, η συχνότητα και η
ένταση της βακτηριαιμίας κατά τη εξαγωγή ήταν: -Κυρίως αερόβια στην ομάδα 1 και αερόβια και δυνητικά
αναερόβια στην ομάδα 2. Δεν απομονώθηκαν αναερόβιοι μικροοργανισμοί και στις δύο ομάδες σε οποιαδήποτε φάση της εξαγωγής. Παρατηρήθηκε αύξηση όσο
μεγαλύτερη ήταν η ηλικία των ασθενών και το ποσοστό
επίπτωσης περιοδοντίτιδας αυξάνεται ειδικά σε ασθενείς με κακή στοματική υγιεινή. Η κακή στοματική και
ουλική κατάσταση συμβάλλει στην επίπτωση και την
ένταση της βακτηριαιμίας που σχετίζεται με τη εξαγωγή
τρίτου γομφίου. Η επίπτωση της βακτηριαιμίας αυξάνεται με τη διάρκεια της επέμβασης, καθώς η επίπτωση
της βακτηριαιμίας στη μελέτη μας ήταν υψηλή όταν η
επέμβαση διαρκούσε περισσότερα από 35 λεπτά γενικά. Η ένταση ή το μέγεθος της βακτηριαιμίας μετά τη
εξαγωγή τρίτου γομφίου που σχετιζόταν με περιστεφανίτιδα και περιοδοντίτιδα στη μελέτη μας είναι χαμηλού
βαθμού για να προκαλέσει συστηματική βακτηριαιμία.
Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η αιτιότητα της βακτηριαιμίας που υποτίθεται πως είναι το αποτέλεσμα ς εξαγωγής εκτός αν ο μικροοργανισμός είναι γενετικά αναγνωρισμένος ως όμοιος στα διάφορα καταληκτικά
όργανα του σώματος όπως το στόμα.
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Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

Extraction of impacted mandibular third molar/Xειρουργική έγκλειστων τρίτων γομφίων κάτω γνάθου

REFERENCES/ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Hockett, R.N., Loesche, W.J. and Sodeman, T.M., 1977. Bacteraemia in asymptomatic human subjects. Archives of oral
biology, 22(2), pp.91-98.
Avila, M., Ojcius, D.M. and Yilmaz, Ö., 2009. The oral microbiota: living with a permanent guest. DNA and cell biology, 28(8), pp.405-411.
Krisanaprakornkit, S., Kimball, J.R., Weinberg, A., Darveau,
R.P., Bainbridge, B.W. and Dale, B.A., 2000. Inducible expression of human β-defensin 2 by Fusobacterium nucleatum in
oral epithelial cells: multiple signaling pathways and role of
commensal bacteria in innate immunity and the epithelial barrier. Infection and immunity, 68(5), pp.2907-2915.
Al-Hasan, M.N., Wilson, J.W., Lahr, B.D., Eckel-Passow, J.E.
and Baddour, L.M., 2008. Incidence of Pseudomonas aeruginosa bacteremia: a population-based study. The American
journal of medicine, 121(8), pp.702-708.
Ansari, S.A., Baqai, R., Mehdi, H., Sahito, G.S. and Ali, G., 2012.
Incidence of Bacteremia and Antibiotic Sensitivity Associated
with Oral Surgical Procedures Incidence of Bacteremia and
Antibiotic Sensitivity Associated with Oral Surgical Procedures.
Lockhart, P.B., Brennan, M.T., Sasser, H.C., Fox, P.C., Paster, B.J.
and Bahrani-Mougeot, F.K., 2008. Bacteremia associated with
tooth brushing and dental extraction. Circulation, 117(24),
p.3118.
Heimdahl, A.N.D.E.R.S., Hall, G., Hedberg, M., Sandberg, H.,
Söder, P.O., Tuner, K. and Nord, C.E., 1990. Detection and
quantitation by lysis-filtration of bacteremia after different oral
surgical procedures. Journal of clinical microbiology, 28(10),
pp.2205-2209.
Li, X., Kolltveit, K.M., Tronstad, L. and Olsen, I., 2000. Systemic diseases caused by oral infection. Clinical microbiology
reviews, 13(4), pp.547-558.
Poveda Roda, R., Jiménez Soriano, Y., Carbonell Pastor, E.,
Gavaldá Esteve, C., Margaix Muñoz, M. and Sarrión Pérez,
M.G., 2008. Bacteremia originating in the oral cavity. A review.
Lin, M.F. and Chen, Y.L., 2006. Pseudomonas aeruginosa bacteremia: Treatment and outcome-An analysis of 56 episodes. Infectious Diseases in Clinical Practice, 14(3), pp.150-153.
FIRMS, B.P.G., 1998. Bacteremia of dental origin and antimicrobial sensitivity following oral surgical procedures in children. Pediatric dentistry, 20(1).
Wilson, W.R., Van Scoy, R.E. and Washington, J.A., 1975. Incidence of bacteremia in adults without infection. Journal of
Clinical Microbiology, 2(2), pp.94-95.
Rajasuo, A., Nyfors, S., Kanervo, A., Jousimies-Somer, H.,
Lindqvist, C. and Suuronen, R., 2004. Bacteremia after plate
removal and tooth extraction. International journal of oral
and maxillofacial surgery, 33(4), pp.356-360.
Vergis, E.N., Demas, P.N., Vaccarello, S.J. and Victor, L.Y.,
2001. Topical antibiotic prophylaxis for bacteremia after dental extractions. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology,
Oral Radiology, and Endodontology, 91(2), pp.162-165.
Okabe, K., Nakagawa, K. and Yamamoto, E., 1995. Factors
affecting the occurrence of bacteremia associated with tooth
extraction. International journal of oral and maxillofacial surgery, 24(3), pp.239-242.
Søgaard, M., Nørgaard, M. and Schønheyder, H.C., 2007. First
notification of positive blood cultures and the high accuracy of
the gram stain report. Journal of Clinical Microbiology, 45(4),
pp.1113-1117.
Parahitiyawa, N.B., Jin, L.J., Leung, W.K., Yam, W.C. and Samaranayake, L.P., 2009. Microbiology of odontogenic bacteremia:
beyond endocarditis. Clinical microbiology reviews, 22(1),
pp.46-64.

Τόμος 22, Νο 3, 2021/Vol 22, No 3, 2021

181

18. Søgaard, M., Schønheyder, H.C., Riis, A., Sørensen, H.T. and
Nørgaard, M., 2008. Short-term mortality in relation to age
and comorbidity in older adults with community-acquired
bacteremia: a population-based cohort study. Journal of the
American Geriatrics Society, 56(9), pp.1593-1600.
19. Pallasch, T.J., 2003. Antibiotic prophylaxis: problems in paradise. Dental Clinics, 47(4), pp.665-679.
20. John A.Molinari. Diagnostic modalities for infectious diseases:(Dent Clin N Am 47 (2003) 605-621)
21. Gutverg, M. and Haberman, S., 1962. Studies on bacteremia
following oral surgery: some prophylactic approaches to bacteremia and the results of tissue examination of excised gingiva. The Journal of Periodontology, 33(2), pp.105-115.
22. Coffin, F. and Thompson, R.E.M., 1956. Factors influencing
bacteraemia following dental extraction. Lancet, pp.654-56.
23. Lazansky, J.P., Robinson, L. and Rodofsky, L., 1949. Factors influencing the incidence of bacteremias following surgical procedures in the oral cavity. Journal of dental research, 28(6),
pp.533-543.
24. Chandramohan, P., Ramesh, B.M. and Laxmi, S.J., 2011. Bacteremia during periodontal flap surgery, with and without prophylactic antibiotic administration: a comparative study. Indian
Journal of Dental Advancements, pp.643-649.
25. Maharaj, B., Coovadia, Y. and Vayej, A.C., 2012. An investigation of the frequency of bacteraemia following dental extraction, tooth brushing and chewing. Cardiovascular journal of
Africa, 23(6), p.340.
26. Roberts, G.J., Jaffray, E.C., Spratt, D.A., Petrie, A., Greville,
C., Wilson, M. and Lucas, V.S., 2006. Duration, prevalence
and intensity of bacteraemia after dental extractions in children. Heart, 92(9), pp.1274-1277.
27. Hsiao, W.W., Li, K.L., Liu, Z., Jones, C., Fraser-Liggett, C.M.
and Fouad, A.F., 2012. Microbial transformation from normal
oral microbiota to acute endodontic infections. BMC genomics, 13(1), pp.1-15.
28. Poveda Roda, R., Jiménez Soriano, Y., Carbonell Pastor, E.,
Gavaldá Esteve, C., Margaix Muñoz, M. and Sarrión Pérez,
M.G., 2008. Bacteremia originating in the oral cavity. A review.
29. Khairat, O., 1966. The non-aerobes of post-extraction bacteremia. Journal of dental research, 45(4), pp.1191-1197.
30. Lewis, H.J., Culligan, G.A., Pochee, E., de Wet, F.A. and
Crewe-Brown, H.H., 1987. A microbiological investigation of
post-extraction bacteraemia in black subjects. The Journal of
the Dental Association of South Africa= Die Tydskrif van die
Tandheelkundige Vereniging van Suid-Afrika, 42(4), pp.205208.
31. Scannapieco, F.A., 2006. Pneumonia in nonambulatory patients: the role of oral bacteria and oral hygiene. The Journal
of the American Dental Association, 137, pp.S21-S25.
32. Marsh, P.D., 2003. Are dental diseases examples of ecological
catastrophes?. Microbiology, 149(2), pp.279-294.
33. Coulter, W.A., Coffey, A., Saunders, I.D.F. and Emmerson,
A.M., 1990. Bacteremia in children following dental extraction. Journal of Dental Research, 69(10), pp.1691-1695.
34. Cobe HM. Transitory bacteremia:- (Oral Surg 1954; 7:609615)
35. Okell CC, Elliott SD. Bacteriaemia and oral sepsis with special
reference to the aetiology of subacute endocarditis. Lancet
1935; 11:869-872
36. McEntegart, M.G. and Porterfield, J.S., 1949. Bacteraemia following dental extractions. Lancet, pp.596-8.
37. Heimdahl, A.N.D.E.R.S., Hall, G., Hedberg, M., Sandberg, H.,
Söder, P.O., Tuner, K. and Nord, C.E., 1990. Detection and
quantitation by lysis-filtration of bacteremia after different oral
surgical procedures. Journal of clinical microbiology, 28(10),
pp.2205-2209.
38. Lockhart, P.B., 1996. An analysis of bacteremias during den-

182

39.
40.

41.

42.

43.

tal extractions: a double-blind, placebo-controlled study of
chlorhexidine. Archives of internal medicine, 156(5), pp.513520.
Vargas, B., Collings, C.K., Polter, L. and Haberman, S., 1959. Effects of certain factors on bacteremias resulting from gingival
resection. The Journal of Periodontology, 30(3), pp.196-207.
Kuramitsu, H.K., He, X., Lux, R., Anderson, M.H. and Shi, W.,
2007. Interspecies interactions within oral microbial communities. Microbiology and molecular biology reviews, 71(4),
pp.653-670.
Barbosa, M., Carmona, I.T., Amaral, B., Limeres, J., Álvarez, M.,
Cerqueira, C. and Diz, P., 2010. General anesthesia increases the risk of bacteremia following dental extractions. Oral
Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and
Endodontology, 110(6), pp.706-712.
Lee, J.J., Hahn, L.J., Kao, T.P., Liu, C.H., Cheng, S.J., Cheng, S.L.,
Chang, H.H., Jeng, J.H. and Kok, S.H., 2009. Post-tooth extraction sepsis without locoregional infection–a population-based
study in Taiwan. Oral diseases, 15(8), pp.602-607.
Eufronio G. Maderazo. Infection and the host: ora] and maxil-

Adress:
Dr Gowri Balakrishnana BDS MDS OMFS
Mercy Multispeciality Dental Centre
8/27, Parvathipuram 1 st Street, Thiruneermalai Main Road,
Chrompet, Chennai – 600034, Tamilnadu, India.
Tel: +91 9840202997
e-mail: ngowribalakrishnan5@gmail.com

Gowri et al./Gowri και συν.

lofacial infections 4” edition: 1-3.4S
44. George S.Schuster. Microbiology of the orofacial region: oral
and maxillofacial infections 4” edition:30-31
45. Tomás, I., Alvarez, M., Limeres, J., Potel, C., Medina, J. and Diz,
P., 2007. Prevalence, duration and aetiology of bacteraemia
following dental extractions. Oral Diseases, 13(1), pp.56-62.
46. Abel, S.N., Fischman, S.L., Glick, M. and Phelan, J.A., 2000.
Principles of oral health management for the HIV/AIDS patient. Dental Alliance for AIDS/HIV Care (DAAC).
47. Berry, F.A., Yarbrough, S., Yarbrough, N., Russell, C.M., Carpenter, M.A. and Hendley, J.O., 1973. Transient bacteremia
during dental manipulation in children. Pediatrics, 51(3),
pp.476-479.
48. Ng, K.W.P. and Mukhopadhyay, A., 2009. Streptococcus constellatus bacteremia causing septic shock following tooth extraction: a case report. Cases Journal, 2(1), pp.1-4.
49. Baltch, A.L., Schaffer, C., Hammer, M.C., Sutphen, N.T., Smith,
R.P., Conroy, J. and Shayegani, M., 1982. Bacteremia following
dental cleaning in patients with and without penicillin prophylaxis. American heart journal, 104(6), pp.1335-1339.
Διεύθυνση επικοινωνίας:
Dr Gowri Balakrishnana BDS MDS OMFS
Mercy Multispeciality Dental Centre
8/27, Parvathipuram 1 st Street, Thiruneermalai Main Road,
Chrompet, Chennai – 600034, Tamilnadu, India.
Tηλ.: +91 9840202997
e-mail: ngowribalakrishnan5@gmail.com

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2021) 3, 183-192
Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2021) 3, 183-192

183

Χειρουργική αντιμετώπιση στοματορρινικού
συριγγίου: Αναφορά περίπτωσης και βιβλιογραφική
ανασκόπηση
Χρυσούλα ΞΗΝΤΑΡΑ1, Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ1, Βέτα ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ1, Ευφροσύνη ΚΑΡΛΟΥ1,
Ορέστης ΖΑΒΡΑΣ1, Βασίλειος ΠΕΤΣΙΝΗΣ2

Surgical therapy of oronasal fistula: A case report
and review of the literature
Chrysoula XINTARA1, Konstantinos TZANAVARIS1, Veta CHATZIANGELAKI1, Effrosyni KARLOU1,
Orestis ZAVRAS1, Vassilis PETSINIS2

Αναφορά περίπτωσης
Case report

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το στοματορρινικό συρίγγιο είναι μια
σχετικά σπάνια νοσολογική οντότητα στη καθημερινή
κλινική πράξη. Ορίζεται ως μια μη φυσιολογική επιθηλιοποιημένη επικοινωνία μεταξύ ρινικής και στοματικής
κοιλότητας και τα αίτια της μπορούν να είναι συγγενή ή επίκτητα. Οδηγεί συχνά σε προβλήματα από το
ανώτερο αναπνευστικό και προκαλεί υποβάθμιση της
ποιότητας ζωής του ασθενούς. Αν και έχει περιγραφεί
πληθώρα τεχνικών χειρουργικής αντιμετώπισης, συχνά
παρατηρούνται μετεγχειρητικές επιπλοκές, με κύρια την
υποτροπή του συριγγίου. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μία περίπτωση ασθενούς με στοματορρινικό συρίγγιο στην πρόσθια περιοχή του προστόμιου
που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά και γίνεται εκτενής
βιβλιογραφική ανασκόπηση.

SUMMARY: An oronasal fistula is a rare pathologic
entity in everyday clinical practice. It is defined as an
abnormal epithelialized communication between nasal
and oral cavity and its etiology may be congenital or
acquired. Oronasal fistula results in clinical features from
the upper respiratory tract and a generalized degradation of the patient’s quality of life. Although a variety
of surgical treatment methods has been documented,
there are often postsurgical complications with the recurrence of the fistula being the most common. In this
case report, the case of a patient with an oronasal fistula
located at the labial area of the maxillary who was surgically treated is described and literature review follows.
KEY WORDS: oronasal fistula, surgical treatment
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTRODUCTION

Το στοματορρινικό συρίγγιο (ΣΡΣ) είναι μια σπάνια στη
καθημερινή κλινική πράξη νοσολογική οντότητα, που
ορίζεται ως μια μη φυσιολογική επιθηλιοποιημένη επικοινωνία μεταξύ ρινικής και στοματικής κοιλότητας (1).
Τα αίτια μπορούν να χωριστούν σε συγγενή και επίκτητα. Το συχνότερο συγγενές αίτιο είναι η ύπαρξη υπερωιο- και φάτνιο- σχιστίας. Τα επίκτητα αίτια περιλαμβάνουν το τραύμα (τροχαία ατυχήματα, πτώσεις) που
σχετίζεται με τα οστά ή και τα δόντια (1,2), τις τοπικές
και συστηματικές φλεγμονές, τα νεοπλάσματα, τις μετεγχειρητικές επιπλοκές (με συχνότερη αυτή μετά από
χειρουργική για αντιμετώπιση σχιστίας η τα ελλείμματα
μετά από ογκολογική χειρουργική) και την οστεοακτινονέκρωση (1,2,3). Επιπλέον, τα ΣΡΣ σχετίζονται και
με παθολογικές καταστάσεις όπως το δευτερογενές
ΣΡΣ σε σοβαρή περιοδοντική νόσο, οστεοκλαστικές
αλλοιώσεις ή οστεομυελίτιδα (2). Άλλα σπάνια αίτια
περιλαμβάνουν χρήση διφωσφονικών (4), ρινολιθίαση
(5,6), ρινική χρήση κοκαΐνης (7) και μετά από χρήση
οδοντοστοιχίας με συγκρατητικό μηχανισμό (suction
cup) (1,7).
Το ΣΡΣ οδηγεί σε παθολογικά σημεία από το ανώτερο
αναπνευστικό (ρινική αιμορραγία η οποία συχνά συσχετίζεται με ρινίτιδα, φτάρνισμα και δυσφορία). Επίσης
μπορεί να παρατηρηθεί αναρρόφηση ή/και έμετος λόγω
της διέλευσης υγρών και τροφίμων στη ρινική κοιλότητα, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο πνευμονίας από
εισρόφηση. Σε εκτεταμένα συρίγγια παρατηρείται έντονα ένρινη χροιά της ομιλίας, ενώ η μακροχρόνια παραμονή αυτής της κατάστασης οδηγεί σε απώλεια βάρους,
υποσιτισμό και πτώση της ποιότητας ζωής (2,3).
Σκοπός της παρούσας αναφοράς είναι η παρουσίαση
περίπτωσης ασθενούς με ΣΡΣ στην πρόσθια περιοχή
του προστόμιου, που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά και
εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Oronasal fistula(ONF) is a rare pathological entity in
everyday clinical practice, which is defined as an abnormal epithelialized communication between nasal and
oral cavity(1). Its etiology can be divided into congenital and acquired. The most common congenital cause
is the presence of cleft palate. Acquired causes include
trauma (road accidents, falls) related to the bones and/
or the teeth(1,2), local and systematic inflammations,
neoplasms, postsurgical complications (with the most
common one reported after surgery for cleft palate
treatment or defects after oncologic surgery) and osteonecrosis(1,2,3). Furthermore, ONFs are related to pathological conditions such as secondary ONF in severe
periodontal disease, osteoclastic lesions or osteomyelitis
(2). Other rare causes include the use of bisphosphonates, (4), rhinoliths (5,6), nasal use of cocaine (7) and
after using a denture with a retention mechanism(suction
cup) (1,7).
ONF leads to pathological signs from the upper respiratory tract (nasal bleeding which is related to rhinitis,
sneezing and discomfort). Moreover aspiration and/or
vomiting can be observed due to the transition of liquids
and food in the nasal cavity, raising the risk for pneumonia by aspiration at the same time. In extended fistulas a
highly nasal voice is observed, while the long-term continuation of this condition leads to weight loss, malnutrition and degradation of the patient’s quality of life (2,3).
The purpose of this case report is the demonstration
of a case report of a patient with ONF in the labial part
of the vestibule, which was treated surgically and an extended review of the literature.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Άνδρας ασθενής 38 ετών, προσήλθε στο ιατρείο με
εικόνα ΣΡΣ, που του δημιουργούσε προβλήματα στην
καθημερινότητα του, με ρινική διαφυγή μετά από λήψη
υγρών από το στόμα, δυσκολία στο κάπνισμα και κακοσμία στο στόμα (Εικ. 2). Σύμφωνα με το ιστορικό του,
ο ασθενής είχε υποβληθεί πριν 4 χρόνια σε αφαίρεση κύστης στη άνω γνάθο αριστερά σε άλλο κέντρο
(Εικ. 1). Άμεσα μετεγχειρητικά εμφανίστηκε στοματορρινική επικοινωνία ως συνέπεια ΣΡΣ στο προστόμιο.
Μετά από τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες σύγκλεισης
του συριγγίου από διάφορους θεράποντες, ο ασθενής
προσήλθε για την αντιμετώπιση της τρίτης υποτροπής.
Κατόπιν του κατάλληλου κλινικοεργαστηριακού ελέγχου
και αναλυτικής ενημέρωσης του ασθενή, επιλέχθηκε να
γίνει σύγκλειση του συριγγίου με πολλαπλά στρώματα,
με τεχνική ανάλογη με αυτές που χρησιμοποιούνται για

CASE REPORT
A 38 year old male patient come to the office with ONF,
which was causing him problems in his daily life, with nasal leak after taking liquids orally, difficulty in smoking and
halitosis(Fig. 2). According to the patient’s history, he
had been subjected to a cyst removal in the left part of
the upper jaw 4 years ago in another clinic(Fig.1). Immediately postsurgically an oronasal communication presented as a result of ONF in the vestibule. After three
unsuccessful attempts of closing the fistula from different
operators, the patient presented for the treatment of
the third recurrence. After proper clinical and laboratory
examination and detailed briefing of the patient, a multilayer closure of the fistula was selected with a similar
technique to those performed for the treatment of cleft
palate in the area, in order to reduce the possibility of a
new recurrence.
Initially, the demarcation, raising and suturing of the reverse mucosal flap was performed during surgery. This
flap was used to restore the mucosal defect of the nasal cavity floor(Fig. 3,4,5,6). The design and raising of an
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Εικ. 1: Αρχική ακτινογραφική εικόνα με
ύπαρξη κυστικής βλάβης στην άνω γνάθο.
Fig. 1: Initial radiographic image with the
presence of a cystic lesion in the maxilla.

Εικ. 2: Κλινική εικόνα μετά την τρίτη
υποτροπή του συριγγίου.
Fig. 2: Clinical image after the third recurrence of the fistula.

Εικ. 3: Σχεδίαση της τομής για τον
σχηματισμό του ανάστροφου κρημνού.
Fig. 3: Incision design for the formation of the
reverse flap.

Εικ. 4: Αναπέταση του ανάστροφου
κρημνού.
Fig. 4: Raising the reverse flap.

Εικ. 5: Διεγχειρητική εικόνα της
στοματορρινικής επικοινωνίας.
Fig. 5: Intrasurgical image of the oronasal
communication.

Εικ. 6: Συρραφή του ανάστροφου κρημνού
προς αποκατάσταση του εδάφους του
ρινικού βλεννογόνου.
Fig. 6: Suturing the reverse flap to restore
the nasal mucosa floor.

την αντιμετώπιση σχιστίας στη περιοχή, ώστε να ελαττωθούν οι πιθανότητες νέας υποτροπής.
Αρχικά κατά την διάρκεια της επέμβασης, έγινε η
οριοθέτηση, η αναπέταση και τελικά η συρραφή του
ανάστροφου βλεννογόνιου κρημνού, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να αποκαταστήσει το έλλειμμα βλεννογόνου του εδάφους της ρινικής κοιλότητας (Εικ. 3,4,5,6).
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η σχεδίαση και η αναπέταση εκτεταμένου τοπικού βλεννογονοπεριοστικού
κρημνού, με πρόβλεψη μετατόπισης του όπως γίνεται
στην αντιμετώπιση των σχιστιών (Εικ. 7). Έγινε η εξαγωγή της ρίζας του 22, η οποία ήταν πολύ κοντά στη
περιοχή του συριγγίου και η παραμονή της πιθανώς θα
προκαλούσε επιμόλυνση της περιοχής της επέμβασης.
Έπειτα τοποθετήθηκαν κατά σειρά μεμβράνη κολλαγόνου (Εικ. 8), αμιγώς οστικό αλλομόσχευμα (Εικ. 9) και
δεύτερη μεμβράνη κολλαγόνου (Εικ. 10). Τέλος, έγινε η
μετατόπιση και η συρραφή του βλεννογονοπεριοστικού
κρημνού (Εικ. 11), ενώ τοποθετήθηκε ρινογαστρικός
σωλήνας σίτισης για 7 ημέρες.
Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενή ήταν χωρίς προβλήματα και η επούλωση πλήρης. Ο ασθενής παρουσιάζει πλήρη ίαση 24 μήνες μετά την χειρουργική αντι-
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extended local mucoperiosteal flap followed, in order
to displace it in the same way cleft palate is treated(Fig.
7). The root of tooth 22 was extracted, which was
very close to the fistula area and its presence could
possibly infect the operating area. After that, collagen
membrane(Fig. 8), pure bone allograft(Fig. 9) and second
collagen membrane(Fig. 10) were placed in that order.
Finally, the displacement and suturing of the mucoperiosteal flap was performed(Fig. 11), while a nasointestinal
tube was placed for nutrition purposes for 7 days.
The postsurgical course of the patient was uneventful and the healing was complete. The patient has fully
recovered 24 months after the surgical treatment according to the operator, since he hasn’t returned for
follow up.

DISCUSSION
The treatment of choice for ONF is surgical. Various
surgical techniques have been reported and the choice
is depended on the extent and the location of the fistula,
the patient’s age and the patient’s history, of course (Table 1). According to the literature, at least 2 or 3 layers
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Εικ. 7: Αναπέταση εκτεταμένου βλεννογονοπεριοστικού κρημνού τύπου σχιστίας.
Fig. 7: Raising an extended mucoperiosteal
flap cleft type.
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Εικ. 8: Τοποθέτηση απορροφήσιμης
μεμβράνης κολλαγόνου.
Fig. 8: Placement of a resorbable collagen
membrane.

μετώπιση σύμφωνα με τον θεράποντα οδοντίατρο του,
καθώς δεν επανήλθε για επανεξέταση.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η θεραπεία εκλογής του ΣΡΣ είναι η χειρουργική.
Έχουν αναφερθεί ποικίλες τεχνικές με τις οποίες αυτό
μπορεί να πραγματοποιηθεί και η επιλογή της εκάστοτε τεχνικής εξαρτάται από την έκταση και εντόπιση του
συριγγίου, από την ηλικία του ασθενούς και φυσικά το
ιστορικό του (Πίνακας 1). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία,
επιβάλλεται η χρήση τουλάχιστον 2 ή 3 στρωμάτων για
την αντιμετώπισή του. Το πρώτο στρώμα αποσκοπεί
στην αποκατάσταση του εδάφους του ρινικού βλεννογόνου και συνήθως περιλαμβάνει έναν ανάστροφο
βλεννογονοπεριοστικό κρημνό από τα όρια του συριγγίου (1,3,8,9), όπως έγινε και στην περίπτωση που παρουσιάζουμε, ενώ σε περιπτώσεις μεγάλων πρόσθιων
υπερώιων συριγγίων έχει προταθεί η χρήση του πρόσθιου βλεννογονοπεριοστικού κρημνού από τις κάτω
ρινικές κόγχες (10,11). Σε περιπτώσεις μεγάλων ΣΡΣ
στην σκληρή υπερώα, έχει προταθεί η χρήση βλεννογόνιου κρημνού από την ύνιδα, βλεννογόνιου κρημνού
από το πλάγιο ρινικό τοίχωμα, καθώς και μυοβλεννογόνιου κρημνού από την παρειά (12).
Για το τελευταίο στρώμα, που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του στοματικού βλεννογόνιου ελλείμματος
έχουν προταθεί ποικίλοι κρημνοί. Για μικρού έως μεσαίου μεγέθους συρίγγια, αρκούν οι τοπικοί βλεννογονοπεριοστικοί κρημνοί, όπως στην παρούσα περίπτωση,
οι οποίοι και προτιμώνται καθώς προκαλούν την μικρότερη δυνατή νοσηρότητα της δότριας περιοχής, συχνά
όμως παρουσιάζουν περιορισμένη ελαστικότητα, αντοχή και μειωμένο όγκο μαλακών ιστών (13,14,15,16,17).
Για υπερώια συρίγγια μικρής έκτασης συχνότερα επιλέγεται ο περιστροφικός μισχωτός υπερώιος βλεννογονοπεριοστικός κρημνός που περιλαμβάνει την μείζονα
υπερώια αρτηρία, που όμως στερείται ελαστικότητας

Εικ. 9: Τοποθέτηση αμιγώς ανθρώπινου
οστικού αλλομοσχεύματος.
Fig. 9: Placement of a purely human bone
allograft.

are needed for the management of the ONF. The first
layer is used to restore the nasal mucosa floor and usually involves a reverse mucoperiosteal flap from the fistula’s borders(1,3,8,9), as in the reported case, whereas
in cases of large frontal palatal fistulas it is suggested to
use a frontal mucoperiosteal flap from the lower nasal
sockets(10,11). In cases of large ONFs in the hard palate, the use of mucoperiosteal flap from the vomer, mucosal flap from the lateral nasal wall, as well as musculoperiosteal flap from the cheek(12).
For the final layer, which is used to restore the oral mucosal defect various flaps have been suggested. For small
to medium sized fistulas, local mucoperiosteal flaps are
enough, as in the present case, which are preferable since
they lead to the lowest possible morbidity of the donor
area, however, they usually present limited elasticity, tolerance and reduced soft tissue volume(13,14,15,16,17).
For small palatal fistulas the rotational pedicle palatal
mucoperiosteal flap is usually selected, which involves
the major palatine artery, but lacks elasticity(1). Therefore, in severely scarred palates from previous surgeries
the lingual pedicle flap is preferred, with a basic disadvantage of the required second surgery for the separation of the pedicle(1,3,8,15,17,18). Alternatively, the
pedicle musculomucosal flap from the buccinator has
been used, which also requires two surgical procedures,
while its application is limited to fistulas of the back and
middle third of the palate, since the presence of teeth
usually blocks the passage of the pedicle(8,15,17,18).
For relatively large frontal palatal fistulas the use of a
pedicle flap of the buccal fat pad has been described,
which reduces tensions in the area and, therefore, the
recurrence rate(19), while the pedicle musculomucosal
buccal flap can also be used, which includes the facial
artery and part of the buccinator muscle. It also requires
two surgeries for the separation and relocation of the
pedicle on the donor site(1,3,13,14,20), which is avoided with the placement of the pedicle in the retromolar
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Εικ. 10: Τοποθέτηση δεύτερης
απορροφήσιμης μεμβράνης κολλαγόνου.
Fig. 10: Placement of a second resorbable
collagen membrane.

Εικ. 11: Μετατόπιση βλεννογοπεριοστικού κρημνού και
συρραφή.
Fig. 11: Displacement of the mucoperiosteal flap and suturing.

(1). Έτσι σε έντονα ουλοποιημένη από προηγούμενες
επεμβάσεις υπερώα προτιμάται ο γλωσσικός μισχωτός
κρημνός, με σημαντικό ωστόσο μειονέκτημα τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση που απαιτείται για τον διαχωρισμό του μίσχου (1,3,8,15,17,18). Εναλλακτικά έχει
χρησιμοποιηθεί ο μισχωτός μυοβλεννογόνιος κρημνός
από τον βυκανητή, που απαιτεί επίσης δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η εφαρμογή του περιορίζεται
σε συρίγγια του οπισθίου και μέσου τριτημορίου της
υπερώας, καθώς η παρουσία δοντιών εμποδίζει συχνά
την δίοδο του μίσχου (8,15,17,18). Για μεγάλα σχετικά
πρόσθια υπερώια συρίγγια έχει περιγραφεί η χρήση του
μισχωτού κρημνού της λιπώδους σφαίρας της παρειάς,
που μειώνει τις τάσεις στην περιοχή και άρα το ποσοστό υποτροπής (19), ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
ο μισχωτός μυοβλεννογόνιος παρειακός κρημνός, που
περιλαμβάνει την προσωπική αρτηρία και μέρος του
βυκανητή μυ. Απαιτεί επίσης δύο επεμβάσεις για τον
διαχωρισμό και την επανατοποθέτηση του μίσχου στην
δότρια θέση (1,3,13,14,20) κάτι που αποφεύγεται με
εναπόθεση του μίσχου στο οπισθογόμφιο τρίγωνο και
την υπερώα (20). Ακόμη έχει χρησιμοποιηθεί μισχωτός
δερματικός κρημνός της γωνιαίας αρτηρίας με ένδειξη σε υπερώια συρίγγια με ινώδη και ανελαστικό περιβάλλοντα ιστό (13). Επιπλέον έχει αναφερθεί η χρήση μισχωτού κροταφικού μυοπεριτονιακού κρημνού,
που όμως παρουσιάζει κίνδυνο εμφάνισης αισθητικών
προβλημάτων, όπως αλωπεκίας της περιοχής αλλά και
κίνδυνο διεγχειρητικής βλάβης του ωτοκροταφικού
νεύρου και του μετωπιαίου κλάδου του προσωπικού
(21). Σε ιδιαίτερα εκτεταμένα ΣΡΣ έχει προταθεί η χρήση ελεύθερων αγγειούμενων κρημνών που παρέχουν
ογκώδεις ιστούς σταθερού πάχους, όπως ο κερκιδικός
κρημνός του αντιβραχίου και ο ωμοπλατιαίος κρημνός
(1,3,16), ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ο οστεοδερματικός κρημνός του δεύτερου δακτύλου του ποδιού που
προσφέρει και οστικό υπόστρωμα (14).
Όταν το ΣΡΣ εντοπίζεται στη μαλθακή υπερώα οι
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triangle and the palate(20). Moreover, a pedicle dermal
flap of the angular artery has been used that is indicated
in palatal fistulas with fibrous and anelastic surrounding
tissue(13). Furthermore, the use of pedicle temporal
musculoperitoneal flap has been reported that involves,
however, the risk of esthetic problems, such as regional
alopecia and intrasurgical damage to the ear temporal
nerve and the frontal branch of the facial nerve(21). In
especially extended ONFs the use of free vascularized
flaps has been suggested, which provide bulky tissues of
steady thickness, such as the radial flap of the forearm
and the scapular flap(1,3,16), while the osteocutaneous
flap of the second finger of the foot has also been used,
that offers a bony substrate(14).
When the ONF is located in the soft palate the patients
should also be evaluated for the presence of velopharyngeal insufficiency(VPI). In the absence of VPI, the two
layer technique can be performed for the restoration
of the nasal and oral mucosa separately. When VPI is
present, palatoplasty can be performed with the use
of Z type oblique triangular flaps (Furlow palatoplasty),
straight incision of the mucosa with a soft palate flap or
even pharyngeal flap(12).
According to the literature, the middle layer between
nasal and oral mucosa can be filled with a collagen membrane, bone graft or a combination of both, as in our
case. In a study where a resorbable collagen membrane
was only used as a middle layer, the results regarding the
closure of a palatal fistula were satisfactory(22). Another
similar study showed that the success rates of fistula closure with extra placement of collagen membrane were
bigger than simple closure with xenograft or cartilage
graft(23).
Regarding bone grafts used for closing ONFs, they are
mainly autografts and allografts, while xenografts are not
selected. Moreover, even though there are reports for
the use of mastoid peritoneum graft(24), pedicle flap of
the parietal cranial peritoneum as a middle layer(21),
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Πίνακασ 1
Έτοσ
δημοσίευσησ

Συγγραφείσ

Αριθμόσ
περιστατικών

Προηγούμενη
θεραπεία

1987
1990
2003
2006
2007
2011

Nique και συν.
Maxson και συν.
Fallah και συν.
Garner και Wein
Penna και συν.
Huang και συν.

20
24
1
1
1
2

2012
2012
2013

Anani και Aly
Tunc bilek και συν.
Martin-Smith και συν.

8
16
27

όχι
όχι
ναι
ναι
ναι
όχι
ναι
ναι (3/8)
ναι 9/16)
ναι

2013

Rohleder και συν.

4

Δ.π.

2015
2015

Li και συν.
Rahpeyma και
Khajehahmadi

25
3

όχι
όχι
ναι
όχι

2016

Pribaz και συν.

3

2017

Cavadas και συν.

1

ναι
ναι
ναι
ναι

2018
2019
2019

Jeyaraj
Alonso και συν.
Olsson και συν.

10
1
1

ναι
Δ.π.
όχι

Υποτροπή/
Ατελήσ συγκλειση

Θεραπεία

Α.β.κ + Ο.μ. + Τ.β.κ.
τ.υ.κ. + Ο.μ. + Υ.β.κ ή Υ/Π
Μισχ.ε.κ
Υ.β.κ ή Υ/Π
Β. κ. κ.ρ.κ.
Α.β.κ. + Μισχ.ε.κ
Α.β.κ. + Μισχ.ε.κ
τ.υ.κ. + Υ.β.κ ή Υ/Π
Α.β.κ. +Δ/Π μ + Υ.β.κ ή Υ/Π
Τοπικόσ ρινικόσ κρημνόσ
+ Ο.μ. + Α.μ.κ + Υ.β.κ ή Υ/Π
Πολυστρωματική αλλογενήσ
ανθρώπινη αμνιοτική
μεμβράνη
Α.β.κ. + Τ.β.κ.
Β. κ. κ.ρ.κ. + Υ.β.κ ή Υ/Π

όχι
ναι (3/24)
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
ναι (2/16)
ναι (4/27)

όχι
όχι
όχι

Β. κ. κ.ρ.κ. + Τ.β.κ
Β. κ. κ.ρ.κ. + Οπίσθιοσ
υπερώιοσ κρημνόσ
συνδετικού ιστού
Α.β.κ. + Ο.μ. +Ελ.κ.
Α.β.κ. + Ο.μ. +Ελ.κ.
Α.β.κ. + Ο.μ. +Ελ.κ.
Δερματικόσ μηριαίοσ κρημνόσ
πλήρουσ πάχουσ + Δ/Π μ + Ελ.κ.
Α.β.κ. + Γλ.κ.
Α.β.κ. + Α.μ.κ + Υ.β.κ ή Υ/Π
Μισχωτόσ κρημνόσ λιπώδουσ
σφαίρασ παρειάσ + Τ.β.κ.

όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι

Υπόμνημα
Δ.π.: Δεν προσδιορίζεται
Α.β.κ: Ανάστροφοσ βλεννογονοπεριοστικόσ κρημνόσ
Β.κ.κ.ρ.κ: Βλεννογονοπεριοστικόσ κρημνόσ από κάτω
ρινικέσ κόγχεσ
τ.υ.κ: τοπικόσ υπερώιοσ κρημνόσ
Ο.μ.: οστικό μόσχευμα

ασθενείς πρέπει να αξιολογηθούν επιπλέον ως προς
την ύπαρξη φαρυγγοϋπερώιας ανεπάρκειας (VPI). Σε
απουσία VPI, μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνική των 2
στρωμάτων, για την αποκατάσταση του ρινικού και του
στοματικού βλεννογόνου ξεχωριστά. Όταν παρατηρείται VPI, μπορεί να γίνει υπερωιοπλαστική με χρήση
λοξών τριγωνικών κρημνών τύπου Ζ (υπερωιοπλαστική
του Furlow), ευθεία τομή του βλεννογόνου με κρημνό
στην μαλθακή υπερώα, ή ακόμα και φαρυγγικός κρημνός (12).
Το ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ ρινικού και στοματικού
βλεννογόνου, μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία με την τοποθέτηση μεμβράνης κολλαγό-

Δ/Π μ: Δερματικά/Περιτονιακά μοσχεύματα
Α.μ.κ: Απορροφίσιμη μεμβράνη κολλαγόνου
Τ.β.κ: τοπικόσ βλεννογονοπεριοστικόσ κρημνόσ
Υ.β.κ ή Υ/Π: υπερώιοσ βλεννογονοπεριοστικόσ
κρημνόσ ή υπερωιοπλαστική
Γλ.κ.: γλωσσικόσ κρημνόσ
Μισχ.ε.κ: Μισχωτοί εξωστοματικοί κρημνοί

multilayer allograft of amniotic membrane(25) and cartilage grafts(26), they don’t seem to be capable to promote the creation of bone tissue which would support
the future placement of dental implants.
From all the kinds of grafts and new materials for the
replacement of bone tissue, autologous spongy bone is
considered the graft of choice, due to its larger concentration in bone cells, easier re-vascularization and better osteogenic and osteoconductive potential relative
to cortical bone(27). Bone graft can be harvested from
various locations, intraorally and extraorally, with intraoral ones being the most popular, when the required
bone quantity is relatively small. There are studies sugΑρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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Table 1
Year of
publication

Authors

Number
of cases

1987
1990
2003
2006
2007
2011

Nique et al.
Maxson et al.
Fallah et al.
Garner and Wein
Penna et al.
Huang et al.

20
24
1
1
1
2

2012
2012
2013

Anani and Aly
Tunc bilek et al.
Martin-Smith et al.

8
16
27

no
no
yes
yes
yes
no
yes
yes (3/8)
yes 9/16)
yes

2013

Rohleder et al.

4

N.S.

2015
2015

Li et al.
Rahpeyma and
Khajehahmadi

25
3

no
no

Treatment

yes
no
2016

Pribaz et al.

3

2017

Cavadas et al.

1

yes
yes
yes
yes

2018
2019
2019

Jeyaraj
Alonso et al.
Olsson et al.

10
1
1

yes
N.S.
no

Recurrence/Incomplete closure

R.M.F.+B.G.+R.M.F.
R.P.F.+B.G.+P.M.F. or P/P
P.E.F.
P.M.F. or P/P
M.F.L.N.S.
R.M.F.+P.E.F.
R.M.F.+P.E.F.
R.P.F.+P.M.F. or P/P
R.M.F.+D/P G.+P.M.F. or P/P
Regional nasal flap+B.G.+R.M.F.
+P.M.F. or P/P
Multilayer allogenous human
amniotic membrane

Υποτροπή/
Ατελήσ συγκλειση

no
ναι (3/24)
no
no
no
no
no
no
ναι (2/16)
ναι (4/27)

no

R.M.F.+R.M.F.
M.F.L.N.S.+P.M.F. or P/P

no
no

M.F.L.N.S.+R.M.F.
M.F.L.N.S.+Posterior palatal
connective tissue flap

no

R.M.F.+B.G.+L.F.
R.M.F.+B.G.+L.F.
R.M.F.+B.G.+L.F.
Dermal femoral full thickness
flap+D/P G.+L.F.
R.M.F.+L.F.
R.M.F.+R.C.M.+P.M.F. or P/P
Pedicled buccal fat pad flap
+R.M.F.

no
no
no
no

no

no
no
no

Annotations
N.S.: Not specified
R.M.F.: Reverse mucoperiosteal flap
M.F.L.N.S.: Mucoperiosteal flap from lower nasal sockets
R.P.F.: Regional palatal flap
B.G.: Bone graft

νου, οστικού μοσχεύματος ή συνδυασμού τους, όπως
στην περίπτωση μας. Σε έρευνα που χρησιμοποιήθηκε
ως ενδιάμεσο στρώμα μόνο απορροφήσιμη μεμβράνη
κολλαγόνου τα αποτελέσματα ως προς τη σύγκλειση
υπερώιου συριγγίου ήταν ικανοποιητικά (22). Άλλη αντίστοιχη έρευνα κατέδειξε ότι τα ποσοστά επιτυχίας σύγκλεισης συριγγίου με επιπλέον τοποθέτηση μεμβράνης
κολλαγόνου ήταν μεγαλύτερα από την απλή σύγκλειση
με ξενομόσχευμα ή χόνδρινο μόσχευμα (23).
Όσον αφορά τα οστικά μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται στη σύγκλειση στοματορρινικών συριγγίων,
είναι κυρίως αυτομοσχεύματα και αλλομοσχεύματα,
ενώ τα ξενομοσχεύματα δεν επιλέγονται. Επίσης, αν
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D/P G.: Dermal/Peritoneal grafts
R.C.M.: Resorbable collagen membrane
R.M.F.: Regional mucoperiosteal flap
P.M.F. or P/P: Palatal mucoperiosteal flap or palatoplasty
L.F.: Lingual flap
P.E.F.: Pedicled extraoral flaps

gesting that allogenous graft leads to similar results with
autogenous one when used for the closure of cleft palates as well as its force bearing potential, however it
remains unclear if the bone quantity formed is similar or
less than that of the autogenous graft(27).
A modern alternative technique is bone engineering. It
includes the use of collagen matrices, hyaluronic acid,
hydroxyapatite and other materials in conjunction with
blast and/or differentiated cells and marking molecules,
such bone morphogenetic proteins(BMPs) for achieving clinical goals. Another simple and minimally invasive
method concerns platelet rich plasma(PRP) that increases the concentration of autologous growth factors, ac-
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και υπάρχουν αναφορές για τη χρήση μοσχεύματος
μαστοειδικής περιτονίας (24), μισχωτού κρημνού της
βρεγματοκρανιακής περιτονίας ως ενδιάμεσο στρώμα
(21), πολυστρωματικού αλλομοσχεύματος αμνιοτικής
μεμβράνης (25) και χόνδρινων μοσχευμάτων (26),
αυτά δεν φαίνεται να είναι ικανά στο να προάγουν τη
δημιουργία οστίτη ιστού που θα υποστήριζε την μελλοντική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.
Από όλα τα είδη μοσχευμάτων και νέων υλικών για αντικατάσταση του οστίτη ιστού, το αυτόλογο σπογγώδες
οστό θεωρείται η επιλογή εκλογής, λόγω της μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε οστικά κύτταρα, της εύκολης
επαναγγείωσης και της καλύτερης οστεογεννητικής και
οστεοεπαγωγικής δυνατότητας σε σχέση με το φλοιώδες (27). Υπάρχουν ποικίλες θέσεις που προσφέρονται για λήψη οστικού μοσχεύματος, εξωστοματικές και
ενδοστοματικές, με τις ενδοστοματικές να είναι οι πιο
δημοφιλείς, όταν η ποσότητα οστού που απαιτείται είναι
σχετικά μικρή. Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν
ότι το αλλογενές μόσχευμα δίνει παρόμοια αποτελέσματα με το αυτογενές όταν χρησιμοποιείται στη σύγκλειση σχιστιών καθώς και όσον αφορά την ικανότητά
του να δέχεται δυνάμεις, ωστόσο είναι ακόμα ασαφές
αν η ποσότητα οστού που σχηματίζεται είναι παρόμοια
ή μικρότερη από εκείνη του αυτογενούς (27).
Μια μοντέρνα εναλλακτική τεχνική είναι η μηχανική των
ιστών. Αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ικριωμάτων από
κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, υδροξυαπατίτη και άλλων
υλικών σε συνδυασμό με βλαστικά ή/και διαφοροποιημένα κύτταρα και μόρια σηματοδότησης, όπως μορφογενετικές πρωτεΐνες των οστών (BMPs) για την επίτευξη των κλινικών στόχων. Μία ακόμα απλή και ελάχιστα
επεμβατική μέθοδος αφορά το πλούσιο σε αιμοπετάλια
πλάσμα (PRP) που αυξάνει τη συγκέντρωση αυτόλογων
αυξητικών παραγόντων, επιταχύνει την ενδοθηλιακή,
επιθηλιακή και επιδερμική αναγέννηση, και διεγείρει την
αγγειογένεση του ιστού (28).
Σε περιπτώσεις που επιλέγεται να μη γίνει χειρουργική
θεραπεία του ΣΡΣ, αλλά και σε περιπτώσεις που δεν
επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα με τη χειρουργική, μπορεί να επιλεγεί η προσθετική αποκατάσταση
του ασθενή. Αυτή έχει ως στόχο την αποκατάσταση της
στοματορρινικής επικοινωνίας με την κατασκευή και τη
χρήση μιας συσκευής, η οποία αποφράσσει τον κενό
χώρο ανάμεσα στη στοματική και στη ρινική κοιλότητα.
Η συσκευή αυτή, μπορεί να έχει τη μορφή κουμπιού
σιλικόνης ή να αποτελεί ολόκληρη οδοντοστοιχία και
μπορεί να επιλεγεί ως προσωρινή ή και ως μόνιμη λύση.
Στόχος αυτής της μεθόδου είναι η αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων του ΣΡΣ και φυσικά όχι η πλήρης θεραπεία του (29,30).
Συνολικά τα ποσοστά επιτυχίας της χειρουργικής αποκατάστασης του ΣΡΣ πλησιάζουν το 85%, με ποσοστό
υποτροπής 33-37% (31,32). Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την χρήση 2 στρωμάτων, αναφέρονται ποσοστά
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celerates endothelial, epithelial and epidermic regeneration, and stimulates angiogenesis of the tissue(28).
In cases where surgical treatment of ONF is not selected, but also in cases where the desired result has
not been achieved with surgical treatment, prosthetic
rehabilitation of the patient can be selected. The goal
of this treatment is to restore oronasal communication
with the construction and use of a device that seals the
empty space between oral and nasal cavity. This device
can be in the form of a silicone button or a full denture
and can be selected as a temporary or permanent solution. The purpose of this method is the management of
the symptoms of ONF and not, of course, its complete
treatment(29,30).
In total, the success rates of the surgical treatment of
ONF are close to 85%, with a recurrence rate of 3337%(31,32). More specifically, regarding the use of two
layers, the reported recurrence rates are 7% for ONFs
located in the midline of the palate and treated with the
use of local tissues, 5% for cases of tension free closure
of the fistula with extended use of the oral mucoperiosteum and 4.5-14% with the use of regional flaps. Moreover, recurrence rates of 0-18% are being reported
with the use of buccal pedicle flap and 8-30% with the
use of lingual pedicle flap. Relative to the lingual pedicle
flaps, pedicle musculomucosal flaps including facial artery
present similar results(12).
The most common causes of recurrence being reported
are the following: tensions created after surgical treatment of ONF, flap necrosis due to insufficient vascularization, postsurgical infection and delayed healing(1).
Regarding the use of bone grafts for the treatment of
ONF, the reported success rates vary between 79-91%,
they are, however, related to the kind of graft and flap
being used(33). Finally, regarding the implant placement
in treatment site with bone grafts, the reported success rates range between 85.7-90%(34), whereas in a
more recent study 17 out of 18 implants were successful(94.4%)(35).
Apparently, there are many techniques for the management of ONF, mainly surgical but even more. The
choice of the most appropriate one from them should
be based on the size and the location of the fistula, the
age and the history of the patient, but also the experience and skill of the surgeon.

CONCLUSION
Oronasal fistula is treated mainly surgically with different techniques. The basic principle remains the use of
tissues for the restoration of the nasal and oral mucosa,
while it seems that the more layers used the smaller the
recurrence rates.
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υποτροπής 7% για ΣΡΣ που βρίσκονται στη μέση γραμμή της υπερώας και θεραπεύτηκαν με τη χρήση τοπικών
ιστών, 5% για περιπτώσεις που επιτεύχθηκε κλείσιμο του
συριγγίου χωρίς τάσεις με εκτεταμένη χρήση του στοματικού βλεννοπεριοστέου και 4,5-14% κατά την χρήση
τοπικών κρημνών. Ακόμα, αναφέρονται ποσοστά υποτροπής 0-18% κατά τη χρήση του παρειακού μισχωτού
κρημνού και 8-30% κατά τη χρήση γλωσσικού μισχωτού
κρημνού. Συγκριτικά με τους γλωσσικούς μισχωτούς
κρημνούς, οι μισχωτοί μυοβλεννογόνιοι κρημνοί που
περιλαμβάνουν την προσωπική αρτηρία παρουσιάζουν
παρόμοια αποτελέσματα (12).
Ως συχνότερες αιτίες υποτροπής αναφέρονται: οι τάσεις που δημιουργούνται μετά τη χειρουργική θεραπεία
του ΣΡΣ, η νέκρωση των κρημνών λόγω ανεπαρκούς
αγγείωσης, η μετεγχειρητική λοίμωξη και η καθυστερημένη επούλωση (1). Σχετικά με τη χρήση οστικών
μοσχευμάτων για τη θεραπεία του ΣΡΣ, αναφέρονται
ποσοστά επιτυχίας 79-91%, τα οποία όμως σχετίζονται
με το είδος του μοσχεύματος και το είδος των κρημνών
που θα εφαρμοστούν (33). Τέλος, αναφορικά με την
τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε έδαφος θεραπείας με τη
χρήση οστικών μοσχευμάτων, αναφέρονται ποσοστά
επιτυχίας 85,7-90% (34), ενώ σε μεταγενέστερη έρευνα αναφέρεται επιτυχία σε 17 από τα 18 εμφυτεύματα
(94,4%) (35).
Είναι φανερό ότι υπάρχουν αρκετές τεχνικές για την
αντιμετώπιση του ΣΡΣ, χειρουργικές κυρίως αλλά και
άλλες. Η επιλογή της πιο κατάλληλης από αυτές θα
πρέπει να βασίζεται στο μέγεθος και στη θέση του συριγγίου, στην ηλικία και στο χειρουργικό ιστορικό του
ασθενή, αλλά και στην εμπειρία και στις ικανότητες του
χειρουργού.
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Pleomorphic adenoma of upper lip:
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SUMMARY: Pleomorphic adenoma is the most common benign salivary gland tumor. Pleomorphic adenoma
of lip is a rare presentation, only 10 % of pleomorphic
adenoma occurs in minor salivary gland. The present
report describes about the case of 55 year old male
patient with asymptomatic oval shaped, solitary and
lobulated swelling in upper lip. Complete excision of the
lesion was done. The Hispathological examination revealed Pleomorphic adenoma. The patient was followed
up for 6 months. No evidence of recurrence was seen.
KEY WORDS: Salivary gland tumor, lip, lobulated swelling.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το πλειόμορφο αδένωμα είναι ο πιο κοινός καλοήθης όγκος των σιελογόνων αδένων. Το πλειόμορφο αδένωμα του χείλους είναι μια λιγότερο συχνή
εντόπιση, μόνο το 10% των πλειομόρφων αδενωμάτων
εμφανίζεται σε ελάσσονες σιελογόνους αδένες. Η παρούσα αναφορά περιγράφει την περίπτωση ενός άνδρα
55 ετών με ασυμπτωματικό περιγεγγραμένη, μονήρη και
λοβωτή διόγκωση στο άνω χείλος. Έγινε πλήρης εκτομή
της βλάβης. Η ισπαθολογική εξέταση έδειξε πλειόμορφο αδένωμα. Ο ασθενής παρακολουθήθηκε για 6 μήνες. Δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία υποτροπής.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Όγκος σιελογόνων αδένων, χείλος,
λοβωτό οίδημα.
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INTRODUCTION
Pleomorphic adenoma the most common salivary neoplasm accounts for more than 70% of benign epithelial
tumors. These well-circumscribed tumors are derived
from a mixture of myoepithelial and ductal elements
and are found in both the major and minor salivary
glands with most occurring in the parotid gland and
minor salivary glands of palate (1). It occurs in all ages
but most commonly occurs in 2nd to 3rd decade of
life and occurs most commonly in female than in male
(2). The clinical presentation of pleomorphic adenoma is
asymptomatic and slow growing mass. Small tumors are
smooth, mobile, firm lumps but larger tumors tend to
become lobulated and may attenuate the overlying skin
or mucosa (3).

Fig. 1: Swelling in the upper lip

CASE REPORT
A 55 year old male patient came with a chief complaint
of painless swelling in the upper lip region, which was
present for the past 2 years and swelling gradually got
increased to the present size. The patient had no pain.
The patient’s medical history revealed that the patient is
diabetic for the past 6 years and taking medication for
the same. Patient had no history of injury on the site of
swelling.
Intraoral examination reveals 4 x 3 cm swelling present on the left upper lip which was well defined, oval
shaped, solitary, lobulated extending superior-inferiorly
from the left anterior labial sulcus to left upper vermillion border of the lip and medio-laterallly 0.5cm from
the labial frenum to the left maxillary second premolar
region (Fig. 1). On palpation it was tender free, firm in
consistency and freely movable. Extra-orally no abnormality detected. FNAC was done and it was suggestive
of Pleomorphic adenoma.
Complete excision of the lesion was done and it was
delimited by bony walls without any communication to
the maxillary antrum. It was sent to histhopathological
examination. The excised lesion was oval, multinodular
and encapsulated, measuring 3.5 cm in diameter (Fig. 2).
The histhopathological features revealed plasmacytoid
myoepithelial cells which were in multiple strands and
clusters with eosinophilic cytoplasm and the nuclei was
round to irregular in shape which was hyperchromatic
Many parts of the specimen revealed prominent ductal
differentiation. Based on the hispathological features it
was diagnosed as pleomorphic adenoma. The patient
was followed up for 6 months. No evidence of recurrence was seen.

DISCUSSION
Pleomorphic adenomas are the foremost common
benign tumor arising within the both major and minor

Fig. 2: Excised lesion measuring 3.5 × 2cm

salivary gland. Parotid gland accounts for about 80 % of
the tumor arising in the major salivary gland. Pleomorphic adenoma makes up approximately 40% of intraoral minor salivary gland tumors and palate is the most
common site to be involved.2 It occurs in all most all
ages, but it peaks in fourth and fifth decade of life. Pleomorphic adenoma are usually painless and in most of
the cases they are well encapsulated, rarely with pain,
ulceration and bleeding of overlaying mucosa (3). Minor
salivary gland pleomorphic adenoma presents as soft or
firm mass, with most having a nodular, exophytic component. Pleomorphic adenoma most commonly occurs
in upper lip than in lower lip. The lower lip lesion are
usually considered as malignant (4). The list of case reports reviewed are shown in the Table-1.
Differentiation between benign and malignant tumors
isn’t possible without histopathology. Pleomorphic adenomas demonstrate a wide variety of histological features and growth patterns. Osseous and adipose metaplasia are very rare to be found (5). The tumors with
numerous myoepithelial cells of plasmacytoid type are
more common in Pleomorphic adenomas of the minor
salivary glands (6). The presence of capsule in Pleomorphic adenoma is frequently seen. It is usually seen as
thick and dense fibrous tissue, which may be complete
or discontinued (7).
Differential diagnosis of Pleomorphic adenoma in the
minor salivary gland are canalicular adenoma and benign
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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Table 1
Case reports reviewed on pleomorphic adenoma of minor salivary gland
S.no

Year

Provisional
diagnosis

Authors

Age/sex

Size range

Duration

Location

Investigation

CT findings

1

2012 Aggarwal A
et al..,13

55/M

4.5x3 cm

9 years

Minor
salivary
gland of
buccal
mucosa
near the
superficial
lobe of
parotid
gland

CT scan
and MRI

Benign
Complete
pleomorphic surgical
adenoma
excision
of minor
salivary
gland

–

2

2016 Khan MN
et al..,14

60/M

3x4 cm

8 years

Midline of
upper lip

–

A large well defined
encapsulated
homogeneously
hypodense soft
tissue swelling of
size 3.3 cm (ML)
X 5.6 cm (AP)
X 4.4 cm (SI) in the
minor salivary gland
of buccal mucosa
near the superficial lobe of parotid
gland
–

–

–

3

2020 Kazikdas KC
et al..,12

20/M

4x3 cm

2 years

Superior to
the
vermillion
border of the
upper lip

Ct scan
and Fineneedle
aspiration
biopsy

Benign
mixed
salivary
gland
tumour

4

2020 PITSCH DW
et al..,15

50/F

50mm

–

Posterior
region of the
palate

Incisional
biopsy

Demonstrated
a 30 mm x 28 mm
enhancing mass
in the upper lip
region with no
invasion to the
surrounding
tissues
–

5

2020 Shah BA
et al..,16

68/F

2x2.5 cm

2 years

Upper lip

Fineneedle
aspiration
cytology

–

Pleomorphic Complete
adenoma
surgical
excision

6

2020 Sireesha K
et al..,17

62/F

1.0x1.5 cm

1 year

Right side
of the upper
lip

–

–

Oral lipoma

Complete
surgical
excision

7

2020 Radhika T
et al..,18

34/F

2x2.5 cm

CT scan
IHC

A soft-tissue
density measuring
2.3 cm x 1.5 cm
x 1.7 cm on the
right roof of the
oral cavity, in the
right lateral aspect
of the hard palate
with no definite
extension to retromolar regions, nasal
cavity or pterygopalatine fossa.

Minor
salivary
gland
pathology
of the right
palate

Complete
surgical
excision

Τόμος 22, Νο 3, 2021/Vol 22, No 3, 2021

2 months Right Palate

Treatment

Mass
excised
along with
surrounding
skin
Complete
surgical
excision

Pleomorphic Complete
adenoma
surgical
excision

Follow up

No recurrence
or facial
asymmetry
was observed
after 1 year
of follow-up.
1-year
follow-up
with no signs
of relapse.
Patient is on
follow-up
without any
signs of
recurrence.
Patient was
followed for
6 months with
no evidence
of recurrence
–
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3.

Fig. 3: Post-operative

and malignant mesenchymal tumors such as neurofibroma, lipoma and rhabdomyosarcoma (8). The myoepithelioma and basal cell adenomas are in first list of
preference in differential diagnosis. Canalicular adenoma
lacks chondroid or myxoid matrix, distinguishing it from
Pleomorphic adenoma (9). Histologically, canalicular adenomas differ from pleomorphic adenoma by showing
tumor cell beading and intraluminal squamous balls or
morules (8). In myoepithelioma the ductal structures
were rare and myoepithelial cells will be dominant. Basal
cell adenoma has no capsule and more common in palatal region (9).
Complete surgical excision is the treatment of choice.
To prevent recurrence complete resection with adequate margin of normal surrounding tissue (10). However, margin status, age at diagnosis, and tumor location
were all associated with risk of recurrence (11). Recurrence of minor salivary gland tumors is uncommon but
increased by intraoperative tumor spillage and inadequate surgical excision (12).

CONCLUSION
The pleomorphic adenoma occurring in the lip is very
rare, hence clinical examination and histhopathological
study is required for proper diagnosis. Complete excision is important together with adequate tissue margins.
Recurrence of pleomorphic adenoma in minor salivary
gland is rare after adequate surgical excision.

Singh AK, Kumar N, Sharma P, Singh S. Pleomorphic adenoma
involving minor salivary glands of upper lip: a rare phenomenon. Journal of Cancer Research and Therapeutics. 2015 Oct
1;11(4):1025.
4. Ito FA, Jorge J, Vargas PA, Lopes MA. Histopathological findings of pleomorphic adenomas of the salivary glands. Medicina
Oral Patologia Oral Y Cirugia Bucal. 2009.
5. Triantafyllou A, Thompson LD, Devaney KO, Bell D, Hunt JL,
Rinaldo A, Vander Poorten V, Ferlito A. Functional histology
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and neck pathology. 2015 Sep 1;9(3):387-404.
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Case Report
Αναφορά περίπτωσης

SUMMARY: One of the most common inflammatory,
non neoplastic lesion of the oral and maxillofacial region
is pyogenic granuloma. It predominantly occurs on the
gingival region, and rarely involves extra gingival sites of
the oral cavity. A thorough knowledge of the lesion is
essential for clinicopathological correlation and accurate
diagnosis. Here, we present rare occurrence of pyogenic
granuloma in the dorsal surface of anterior two thirds
of the tongue and present a brief review of the same
pathology.
KEY WORDS: pyogenic granuloma, tongue, histopathology, oral, inflammatory hyperplasia.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μία από τις πιο συχνές φλεγμονώδεις, μη
νεοπλασματικές βλάβες της στοματικής και γναθοπροσωπικής περιοχής είναι το πυογόνο κοκκίωμα. Εμφανίζεται κυρίως στην περιοχή των ούλων και σπάνια περιλαμβάνει εξω-ουλικά σημεία της στοματικής κοιλότητας.
Η ενδελεχής γνώση της βλάβης είναι απαραίτητη για την
κλινικοπαθολογική συσχέτιση και την ακριβή διάγνωση.
Εδώ, παρουσιάζεται μια σπάνια εμφάνιση πυογενούς
κοκκιώματος στη ραχιαία επιφάνεια των πρόσθιων δύο
τρίτων της γλώσσας και γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση της ίδιας παθολογίας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πυογόνο κοκκίωμα, γλώσσα, ιστοπαθολογία, στόμα, φλεγμονώδης υπερπλασία
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INTRODUCTION
Inflammatory, hyperplastic lesions arising from the oral
cavity are routinely encountered in clinical practice. One
of the major obstacle in diagnosis is the striking similarity
in the clinical presentation by the diverse pathoses. Poncet and Dor in 1897 first identified pyogenic granuloma
(PG) as a botryomycosis hominis since they had suspected of a fungal etiology. However it was not until Crocker
in 1903, who coined the term pyogenic granuloma, but
it is argued that it was Hartzell in 1904 introduced the
term. Hence, it is also referred as Crocker and Hartzell’s
disease [1].
Pyogenic granuloma comprises of 1.85% of all hyperplastic condition involving the oral cavity [2]. Almost, 3.8%
to 7% of all the biopsies obtained from oral mucosa are
diagnosed as PG. [3]. In the context of Indian population,
PG accounts for 52.71% of the cases [4].
Causative factors for PG include trauma sustained from
chronic irritation, hormonal imbalance, adverse effects
from drugs, defective fillings, periodontitis and tooth
brush irritation. PG is often seen in second and fifth decades of life with females predilection due to hormonal
surge during pregnancy. Within the oral cavity, PG commonly involves the gingiva (75%), buccal mucosa, lips,
palate and the tongue. Maxillary gingiva is more involved
than mandibular gingiva. Extragingivally, it has been reported to occur on the [5]. Though they frequently occurs in the gingival regions, extra gingival occurrence of
PG are rare. In this paper, we report a rare involvement
of pyogenic granuloma on the anterior two thirds of the
tongue.

Fig. 1: Pre operative clinical photograph of the swelling involving the
tongue

CASE REPORT
A 64 year old female presented to our clinic with a
chief complaint of swelling on her tongue for the past
one mouth. She had pain associated with swelling for
the past one week, for which she sought consultation.
History revealed the swelling had gradually increased
over the course of one month to reach its current size.
She had no recollection of any traumatic event to the
tongue and no other contributory medical or dental history and was not under any medication. Extra oral examination was unremarkable. Intraorally, a round ovoid,
sessile, pink swelling measuring 1 x 1 cm in size in the
dorsal surface of anterior 2/3rd of the tongue [Fig. 1].
The swelling was pink to greyish white in colour, firm in
its consistency with no tenderness elicited on palpation
[Fig. 2]. The mobility of the tongue was normal and se
also presented with poor oral hygiene. Differential diagnosis of irritational fibroma, hemangioma and pyogenic
granuloma was given. Excisional biopsy of the swelling
was planned. Following the assessment of hematological
parameters which were within normal limits. The patient
first underwent to oral hygiene prophylaxis. Under local

Fig. 2: Clinical photograph of the swelling

anesthesia, the swelling was excised and the specimen
was submitted for histopathological evaluation. Care
was taken to remove any residual fibers from the base
of the swelling.
Histopathology revealed vascular connective tissue
made of loosely arranged collagen fibers, endothelial cell
proliferation and numerous capillaries of various shapes
and sizes with engorged red blood corpuscles and an
infiltrate of mixed inflammatory cells. Areas of fibrinopurulent membrane was seen with few exhibiting parakeratinized stratified squamous epithelium [Fig. 3, 4, 5]. The
specimen was diagnosed as pyogenic granuloma. After
explaining the benign nature of the lesion to the patient.
She was emphasized on the importance of maintaining proper oral hygiene and to cleanse her tongue on
regular basis. The biopsied site had healed without any
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events. There was no recurrence of the lesion on two
year follow up [Fig. 6]

DISCUSSION

Fig. 3: Excised specimen submitted for histopathological analysis

Fig. 4: Histopathological section exhibiting vascular connective tissue
with engorged blood vessel, parakeratinized epithelium (4x)

Fig. 5: Histopathological section exhibiting vascular connective tissue
with diffuse extravasated red blood (10x)
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Over the course of centuries, PG has been mentioned
with various terms throughout literature such as granuloma pyogenicum, eruptive hemangioma, and granuloma gravidarum. Even the current designation ‘pyogenic
granuloma’ is often misconstrued since neither the lesion
consists of any pus nor does it histologically represent a
granulomatous lesion [6].
Females have a favourable predilection over males due
to the action of estrogen and progesterone. Gingival apparatus is often regarded as a target organ for PG, due
to the direct action of estrogen and progesterone, which
upregulate the production of basic fibroblast growth
factor (bFGF) and vascular endothelial growth factor
(VEGF) which exaggerate inflammatory responses in
gingival tissue [7, 8]. PG is often a frequent finding during
pregnancy due to the hormonal surge.
Majority of the lesions occur exclusively after a traumatic
insult to the local oral mucosa [9]. The insult often acts
as a stimulant that results in the exuberant proliferation
of connective tissue [10].
After a traumatic injury to the oral mucosa via calculus,
nonspecific infection, over hanging restorations, cheek
biting, previous dental extractions, exfoliating primary
teeth, bone spicules, root remnants, tooth brush trauma
[11] leads to the formation of granulation tissue as a part
of wound healing mechanism, migration of inflammatory
cells along with the proliferation of vascular endothelial cells, fibroblasts and synthesis of extracellular matrix
takes places [12]. Graft vs host disease, after hematopoietic bone marrow transplantation have also been reported to cause PG [13-15].
The lesion clinically manifests as a solitary, exophytic,
red, pedunculated mass or sessile plaque. Infection of
the granulation tissue by microflora of oral cavity, results in the surface of the lesion getting covered by fibrin
mimicking a fibrinopurulent membrane [16]. If the lesion
transpires in an area subjected to constant disturbance,
pain and ulceration becomes a common finding [17],
which was the finding in our case, since the swelling was
present in the dorsal of anterior 2/3rd of the tongue. It
was subjected to constant irritation.
The histopathology reveals vascular connective tissue
that exhibits lobulated solid endothelial proliferation of
capillary sized blood vessels with red blood corpuscles
and inflammatory cells. The surface epithelium is often
parakeratotic or non-keratinized stratified squamous epithelium. Ulceration is uncommon Histological variants
of involves lobular capillary hemangioma (LCH type) and
non-LCH type [18].
One important differential diagnosis of PG is heman-
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Fig. 7: Post operative photograph after one week

Fig. 6: Histopathological section exhibiting vascular connective tissue
with engorged blood vessel and extravsated red blood cells (10x)

gioma which is a developmental anomaly which is in
contrast to PG, which arises as a response to trauma
inflicted to the underlying mucosa. PG can be differentiated from hemangioma through histopathology where
the latter demonstrates histiocytoid proliferation of endothelial cells accompanied by inflammatory cell infiltrate
in the connective tissue. Other differential diagnoses include bacillary angiomatosis, angiosarcoma, Kaposi’s sarcoma, metastatic cancer and non-Hodgkin’s lymphoma.
Excision of the lesion using scalpel or Nd: YAG, CO2 lasers, flash lamp pulsed dye lasers or cryotherapy remains
the cornerstone of treatment for all cases of PG. Lasers
often present with advantage of hemostasis which eliminates the need for suturing or packing post treatment
[19]. Caution must be exercised to ensure the removal

of the irritational factor that triggered the lesion, failure
of which would eventually pave the way for recurrence.
Recurrence after surgery in uncommon with a rate of
15.8%. and 16% for PG on extragingival sites However,
in case of patient with pregnancy, recurrence is common
[20, 21] In contrast, incomplete excision, failure elimination of etiological factors , recurrent trauma.

CONCLUSION
Although the pyogenic granuloma is a benign lesion, it
should differentiated from other similar lesions to ensure
a good prognosis. The patient should be educated about
the causative factors and elimination of the offending
agent is key in preventing future recurrence.
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Αγκυλογλωσσία. Αναφορά περίπτωσης
Sakthivel.V. S1, Sumithra.K2, Manishaa.V2, Dhanush Muthu. N2, Gopi Krishnan.S2
Velss Dental Care, Chennai, India

Case Report
Αναφορά περίπτωσης

SUMMARY: The tongue is a specialized organ whose
presence is pivotal in speech, swallowing, nutrition,
nursing, oral hygiene and position of teeth. Ankyloglossia or tongue tie is a condition that affects the range of
movement of the tongue due to an abnormally short,
thick lingual frenulum. The congenital anomaly can also
hinder growth of the orofacial structures of the child.
Due to its complications, Ankyloglossia demands proper
and early surgical correction. This article describes a case
of ankyloglossia that was surgically corrected by frenectomy, post which the patient was restored with normal
functions.
KEY WORDS: Ankyloglossia, Tongue tie, frenectomy,
frenuloplasty, children.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η γλώσσα είναι ένα εξειδικευμένο όργανο
του οποίου η παρουσία είναι καθοριστική στην ομιλία,
την κατάποση, τη διατροφή, τον αυτοκαθαρισμό, τη
στοματική υγιεινή και τη θέση των δοντιών. Η αγκυλογλωσσία ή η «γλωσσοδέτης» είναι μια πάθηση που
επηρεάζει το εύρος κίνησης της γλώσσας λόγω ενός
ασυνήθιστα κοντού, παχύ γλωσσικού χαλινού. Η συγγενής αυτή ανωμαλία μπορεί επίσης να εμποδίσει την
ανάπτυξη των δομών του στοματογναθικού στα παιδιά.
Λόγω των επιπλοκών της, η αγκυλογλωσσία απαιτεί σωστή και έγκαιρη χειρουργική διόρθωση. Αυτό το άρθρο
περιγράφει μια περίπτωση αγκυλογλωσσίας που διορθώθηκε χειρουργικά με φρενεκτομή, μετά την οποία ο
ασθενής αποκαταστάθηκε σε φυσιολογική λειτουργία.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αγκυλογλωσσία, «Γλωσσοδέτης»,
φρενεκτομή, πλαστική χαλινού, παιδιά
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INTRODUCTION
Tongue tie or ankyloglossia is a rare congenital anomaly
that restricts tongue movement and thus has an impact
on the functions of the tongue due to a short lingual
frenulum [1]. In 1960, the term ankyloglossia was first
used in the medical literature. The term “ankyloglossia”
is derived from the Greek word “agkilos” that means
curved and “glossa” meaning tongue. Wallace defined
tongue-tie as “a condition in which the tip of the tongue
cannot be protruded beyond the lower incisor teeth
because of a short lingual frenum, often containing scar
tissue” [2]. The incidence of ankyloglossia varies from
0.2%-5%, with a slight male child predilection. Patients
and their parents should be aware about the possible
complications of tongue-tie, so that they can consider
the various treatment options [3,4].
Ankyloglossia can occur as a genetically transmissible but
more research is required for the confirmation of cause
and pathogenesis of ankyloglossia. Some studies suggest
that ankyloglossia has a genetic etiology trait transmitted through mutations in the TBX22 [T box transcription factor] thereafter causing X-linked [heritable] ankyloglossia with or without cleft lip or cleft palate [6-9].
Ankyloglossia may occur in combination with other features in rare syndromes such as Kindler syndrome, Xlinked cleft palate syndrome, Van der Woude syndrome
and Opitz syndrome [10]. In some cases, this can also
be observed as a separate entity in persons without any
other diseases or congenital anomalies. Patients with ankyloglossia are always associated with speech problems
due to the limited mobility of the tongue. The difficulties
in phonation are evident for consonants and sounds like
“z, s, t, d, j, l, zh, th, ch, d” and it is almost always difficult
to roll an “r”. The diagnosis and treatment protocols for
class III Kotlow’s ankyloglossia [11] [Table 1] have been
elaborated in this article, in order to highlight the importance of a timely diagnosis and treatment.

CASE REPORT
A 15-year-old male patient reported to Velss Dental Care, Redhills, Chennai with the chief complaint of
malaligned teeth with difficulty in speech and swallowing from birth. On intraoral examination, the lingual
frenulum was smaller in length, thick and fibrosed [Fig.
1]. Patient showed reduced tongue movements when
asked to protrude his tongue, and was unable to touch
the retro-incisal papilla on the palate with his tip of the
tongue. There was also a reduction of sublingual space
and formation of a heart shaped tongue during protrusion of the tongue. Since the tongue exerts tensile forces
during speech and deglutition, there was an occurrence
of space between central inferior incisors. The patient
also showed difficulties while speaking. Based on the
clinical features, a diagnosis of ankyloglossia [tongue tie]

Sakthivel et al.

Table 1
Kotlow’s classification based
of free tongue motion
Classification of Ankyloglossia

Range of free tongue

Clinically acceptable normal
range of free tongue
Class I Mild Ankyloglossia
Class II Moderate Ankyloglossia
Class III Severe Ankyloglossia
Class IV Complete Ankyloglossia

>16 mm
12-16 mm
8-11 mm
3-7 mm
<3 mm

Fig. 1: Preoperative intraoral photograph of ankyloglossia classified as
Class III by Kotlow’s classification.

was made and was classified as Class III with the help
of Kotlow’s classification. The ENT and general physical
examination were normal.
In order to correct the malaligned teeth, orthodontic
treatment was started and next, a frenectomy procedure by using a scalpel method under local anesthesia
with 2% lignocaine hydrochloride and 1:80,000 adrenaline was planned to correct ankyloglossia. Initially, a
curved hemostat was placed at the depth of the vestibule at the bottom of the lingual frenulum and clamped
into position. Then, two incisions were given above and
below i.e., superiorly and inferiorly of the hemostat. By
this way, the intervening thick lingual frenum is removed
and a diamond shaped wound is formed [Fig. 2]. Then
we released the muscle fibres to prevent tension with
the help of the same hemostat, and approximated the
wound edges with (4-0) black braided silk sutures to
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/
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Fig. 2: Intraoperative photograph of the incision given through the
mucosa showing the diamond shaped wound.

Fig. 3: Postoperative photograph showing good healing and normal
tongue protrusion.

heal by primary intention. To prevent post-operative
infection and pain, the patient was prescribed with an
antibiotic Cap. phexin (500 mg) twice a day for 3 days
and non-steroidal anti-inflammatory drug Tab. Signoflam
twice a day for 3 days. There was no delayed hemorrhage. Sutures were removed after a week and the healing was uneventful with no scar tissue formation. The
patient was referred to a Speech therapist for speech
therapy sessions and was advised to do Tongue training
exercises for a period of 3 to 4 weeks after the surgery.
After a follow-up of 6 months, the tongue showed good
healing and the patient had normal speech and protrusion of tongue beyond the lower lip [Fig. 3].

DISCUSSION
The tongue is known to be one of the strongest muscles
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in the human body. Its strength and flexibility help in a
variety of functions such as swallowing, breast-feeding,
breathing, speech and phonation and in taste due to
the presence of taste buds [12]. The uniqueness of the
tongue as a muscle is that it has one attached end and
another free end. In some children, the free end of the
tongue gets ankylosed and leads to reduced functional
capacity of the tongue [13]. Ankyloglossia is asymptomatic in the majority of the patients. In some cases,
patients may adapt to the reduced lingual movements,
while the rest of the patients require surgical correction
in the form of frenotomy, frenectomy or frenuloplasty
[14,15]. .
Among all the functions of the tongue, phonation is the
most affected by ankyloglossia. The tongue has to be
extended to the palatal aspect of maxillary incisors, in
order to pronounce ‘interdental sounds-th’ and elevated
upto the palate to pronounce ‘linguo-alveolar sounds
[16]’. A tongue tie hinders production of these sounds.
In addition to these, there is also impairment in the phonation of consonants and sounds such as ‘s, z, t, d, n,
j, ch, th’. However, other sounds are usually produced
normally. Hence, speech analysis can play an important
role in the diagnosis of ankyloglossia, especially with the
help of linguo-alveolar sounds [16].
Before initiating any treatment, it is essential to evaluate
the range of motion of the tongue. This is done with the
help of Kotlow’s criteria, which classifies tongue motion
into four classes – Class I to IV [17]. A tongue with a
sufficient range of motion, must allow its tip to be protruded out of the oral cavity and must contact and glide
over the upper and lower lips comfortably. On retrusion, no blanching must be seen on the lingual aspect
of the dentition [18]. The tongue must also not deliver
unduly forces over the mandibular incisors.
Ankyloglossia can be surgically corrected by 3 different
treatment approaches. Frenectomy refers to excision of
the entire frenum, while Frenotomy is the relocation of
repositioning of the frenum [19]. The third approach is
Z-Frenuloplasty, wherein the anatomical position of the
frenum is corrected. Z-Frenuloplasty is a safe and cost
effective technique. It yields better functional and aesthetic results. An initial vertical incision is given in the
centre of the frenum. Incisions are made to raise triangular flaps which are later repositioned in a ‘Z-plasty’ flap
closure. Sutures are removed a week later. Z-Frenuloplasty helps to release scar contracture and relieve soft
tissue tension. The appearance of a scar is also improved
with this technique as it helps to both relax and re – align
the tissues. This procedure can also be used to position a short frenulum more apically for better aesthetic
and functional results. This procedure allows for tissue
healing by primary intentions; increasing recovery and
reducing the risk of tissue contractures. Depending upon
the severity, the approach is decided. Irrespective of the
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treatment approach, early diagnosis and surgical intervention reduce further impairment of essential functions
and avoid long term complications [20]. So both the patient and their families must be well informed regarding
the condition and its effects on normal functions, so that
treatment is not delayed or deferred.
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posture are also hindered due to a tongue tie. Hence, it
is imperative that the parents are well informed of the
condition and treatment options. This article highlights
the need for a thorough clinical examination is necessary
in order to arrive at an early diagnosis, so as to prevent
further disabilities.

CONCLUSION

DECLARATION OF PATIENT CONSENT:

Tongue tie is a relatively common condition seen in the
first few years of life. As the tongue plays an important
role in several functions, incomplete or improper treatment of ankyloglossia can cause difficulties in speech,
feeding and mastication. In addition to these, growth and

The authors certify that an appropriateconsent form has been
obtained from the patient. The patient has understood the
purpose of usage of his images and clinical information and has
agreed for its usage in the journal. It has been informed that
the patient’s name will not be published and his identity shall
not be revealed.
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«Ιητρική δε πάντα
πάλαι υπάρχει…»
Ιπποκράτης

“But all these requisites
belong of old to Medicine…”
Hippocrates

Auguste Nélaton:
Ο γνωστός για τον ομώνυμο ουροκαθετήρα
διαπρεπής χειρουργός, αλλά σχεδόν άγνωστος
για την συμβολή του στην Στοματική και
Γναθοπροσωπική Χειρουργική.

Auguste Nélaton:
The well-known for his homonymous urinary
catheter eminent surgeon, but almost unknown
for his contribution to Oral and Maxillofacial
Surgery.

Ο Auguste Nélaton (1807-1873) (Εικ. 1), γεννήθηκε στο
Auguste Nélaton (1807-1873) (Fig. 1), was born in
Παρίσι στις 17 Ιουνίου 1807, μετά δε την ολοκλήρωση
Paris on June 17, 1807, and after completing his schoolτων εγκύκλιων σπουδών του σε ένα ιδιωτικό ινστιτούing at a private institute, he was admitted in 1828 to
το, εισήχθη το 1828 στην Ιατρική
the Medical School of the UniverΣχολή του Πανεπιστημίου των
sity of Paris. In 1830 he was acΠαρισίων. Το 1830 έγινε δεκτός
cepted as an external assistant at
ως εξωτερικός βοηθός στην έδρα
the Department of the leading
του κορυφαίου Γάλλου χειρουρFrench surgeon Guillaume Dupuyγού Guillaume Dupuytren (1777tren (1777-1835), where he soon
1835), όπου σύντομα ανέλαβε την
assumed the position of an interθέση εσωτερικού βοηθού, μετά
nal assistant after passing a highly
από επιτυχία σε ιδιαίτερα ανταγωcompetitive examination. Being in
νιστικές εξετάσεις. Ευρισκόμενος
such a high level of academic and
σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου
clinical environment, which was
ακαδημαϊκό και κλινικό περιβάλparticularly focused on the study
λον, το οποίο ήταν ιδιαίτερα προand treatment of children’s diseasσανατολισμένο στην μελέτη και
es, Nélaton carefully and diligently
αντιμετώπιση των νοσημάτων των
collected all the material preparing
παιδιών, ο Nélaton συγκέντρωσε
his doctoral dissertation on “Reμε προσοχή και επιμέλεια όλο το
search for the tuberculous disease
υλικό εκπονώντας την διδακτοριof bones” (Recherches sur l’ afκή του διατριβή με θέμα «Έρευfection tuberculeuse des os) (Fig.
να για την φυματιώδη νόσο των
2), while in 1836 he was awarded
Εικ. 1: Ο διαπρεπής Γάλλος χειρουργός του
οστών» (Recherches sur l’ affeca Doctor of Medicine (M.D.) de19ου αιώνα Δρ Auguste Nélaton (1807-1873).
Fig. 1: The eminent French surgeon of the
tion tuberculeuse des os) (Εικ.
gree. In 1839 he was appointed
19th century Dr. Auguste Nélaton (1807-1873).
2), ενώ το 1836 αναγορεύτηκε
Associate Professor of Surgery at
Διδάκτωρ της Ιατρικής. Το 1839
the Saint Louis Hospital in Paris
διορίσθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής στο
(Fig. 3), following the publication of a major study on
Νοσοκομείο Saint Louis των Παρισίων (Εικ. 3), μετά την
the “Treatment of Breast Tumors” (Traité des tumeurs
δημοσίευση μίας βαρυσήμαντης μελέτης του για την
de la mamelle) (Fig. 4). His academic career took place
«Θεραπεία των όγκων του μαστού» (Traité des tumeurs
exclusively in Paris, where in 1851 he was elected Prode la mamelle) (Εικ. 4). Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία
fessor of Clinical Surgery, after the publication of a reεξελίχθηκε αποκλειστικά στο Παρίσι, όπου το 1851 εξεsearch monograph entitled “On the effect of position
λέγη Καθηγητής Κλινικής Χειρουργικής, μετά την δημοin surgical diseases” (De l’influence de la position dans
σίευση μίας ερευνητικής μονογραφίας του με τίτλο «Για
les maladies chirurgicales) (Fig. 5), which received wideτην επίδραση της θέσης σε χειρουργικές παθήσεις» (De
spread attention and was translated into German the
l’influence de la position dans les maladies chirurgicales)
following year. He remained in this position until 1867,
(Εικ. 5), η οποία έτυχε ευρείας προσοχής και μεταφράwhen he left it to become the personal surgeon of the
σθηκε στα Γερμανικά τον επόμενο χρόνο. Στην θέση
French emperor Napoleon III (Charles Louis Napoléon
αυτή παρέμεινε μέχρι το 1867, όταν και την εγκατέλειBonaparte), the last monarch to reign in France (Fig. 6).
ψε προκειμένου να γίνει ο προσωπικός χειρουργός του
The value and contribution of Auguste Nélaton were
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Γάλλου αυτοκράτορα Ναπολέοντα III (Charles Louis
Napoléon Bonaparte), του τελευταίου μονάρχη που βασίλεψε στην Γαλλία (Εικ. 6). Η αξία και η προσφορά του
Auguste Nélaton αναγνωρίστηκαν με την εκλογή του το
1863 ως Μέλους της Ακαδημίας Ιατρικής των Παρισίων
και το 1867 ως Μέλους της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών, ενώ το 1868 αναδείχθηκε σε Γερουσιαστή της
Γαλλικής Αυτοκρατορίας.
Ο Auguste Nélaton υπήρξε ένας προσηνής και μετριόφρων χειρουργός, αν και μαθητής του ταλαντούχου
αλλά εγωπαθούς Guillaume Dupuytren (1777-1835), ο
οποίος απέκτησε τεράστια φήμη λόγω των αναίμακτων
επεμβάσεών του και της μεγάλης ακρίβειας των τεχνικών
του, όντας ένας εξαιρετικά ικανός ακαδημαϊκός δάσκαλος. Κατά την παραμονή του στο Χειρουργικό Τμήμα
του Νοσοκομείου Saint Louis των Παρισίων (Εικ. 7),
επινόησε έναν ικανό αριθμό πρωτότυπων χειρουργικών
επεμβάσεων και διαδικασιών, όντας ο πρώτος που πρότεινε, δίνοντας εκ νέου έμφαση, την απολίνωση αμφοτέρων των άκρων των αρτηριών σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή αιμορραγία, που είχε υποστηρίξει για πρώτη
φορά το 1552 ο Πατέρας της Χειρουργικής Ambroise
Paré (1509-1590), ενώ υπήρξε και πρωτοπόρος στην
ωοθηκεκτομή στην Γαλλία. Επίσης περιέγραψε για πρώτη φορά την οπισθο-μητριαία αιματοκήλη, δημοσιεύοντας το 1851 το σύγγραμμα «Μαθήματα επί της οπισθο-μητριαίας αιματοκήλης» (Leçons sur l’ hématocèle
retro-utérin). Κάποιες από τις παρατηρήσεις και προτάσεις του συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη και
εξέλιξη της κοιλιακής και πυελικής χειρουργικής, καθώς
επίσης και στην βελτίωση των χειρουργικών μεθόδων λιθοτομίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1839 είχε
προβεί σε κωδικοποίηση της τεχνικής της ειλεοστομίας.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός συγγραφέας, καταλείποντας λίγα ιατρικά συγγράμματα, εν τούτοις το πεντάτομο εμβληματικό σύγγραμμά
του «Στοιχεία χειρουργικής παθολογίας» (Eléments de
pathologie chirurgicale), το οποίο ξεκίνησε να εκδίδει το
1844 και ολοκλήρωσε το 1859, αποτελεί το κυρίως έργο
του Nélaton, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις χειρουργικές καινοτομίες και ανακαλύψεις του (Εικ. 8). Το 1860
επινόησε τον πασίγνωστο μαλακό και εύκαμπτο ουροκαθετήρα από καουτσούκ, που φέρει το όνομά του (Εικ.
9), εισήγαγε την χρησιμοποίηση N2O στην αναισθησία,
ενώ σχεδίασε και πολλά άλλα χειρουργικά εργαλεία,
όπως την ειδική μήλη με το σφαιρίδιο πορσελάνης στο
άκρο της, γνωστή ως μήλη του Nélaton, η οποία χρησιμοποιείτο για την εντόπιση βλημάτων στο ανθρώπινο
σώμα (Εικ.10). Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί μεταξύ
των άλλων, ότι το 1850 πραγματοποίησε κατά τύχη επιτυχημένη μετάγγιση αίματος σε γυναίκα μετά τον τοκετό, αφού βεβαίως οι ομάδες αίματος δεν είχαν ακόμη
ανακαλυφθεί, χάρη στην μέθοδο αντισηψίας του Joseph
Lister (1827-1912), ενώ το 1852 περιέγραψε την διατιτραίνουσα νόσο του πέλματος με τον όρο «ξεχωριστή
πάθηση των οστών του ποδιού».

Εικ. 2: Το εξώφυλλο της Διδακτορικής
Διατριβής του Δρος Auguste Nélaton
με θέμα «Recherches sur l’ affection
tuberculeuse des os» (Έρευνα για την
φυματιώδη νόσο των οστών), η οποία
υποβλήθηκε στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου των Παρισίων το 1836.
Fig. 2: The cover page of Dr. Auguste
Nélaton’s Doctoral Thesis entitled “Recherches sur l’ affection tuberculeuse
des os” (Research for the tuberculous
disease of bones), submitted to the
University of Paris Medical School in
1836.

recognized with his election in 1863 as a Member of
the Academy of Medicine of Paris, and in 1867 as a
Member of the French Academy of Sciences, while in
1868 he was promoted to Senator of the French Empire.
Auguste Nélaton was a meticulous and modest surgeon, albeit a student of the talented but selfish Guillaume Dupuytren (1777-1835), who gained a great
reputation due to his bloodless operations and the
great precision of his techniques, being an extremely
capable academic teacher. During his stay in the Department of Surgery of Saint Louis Hospital in Paris (Fig.
7), he devised a considerable number of original surgeries and procedures, being the first to propose, reemphasizing, ligature of both ends of arteries in primary
and secondary hemorrhage, first advocated in 1552 by
the Father of Surgery Ambroise Paré (1509-1590), and
he was a pioneer in ovariectomy in France. He also described pelvic hematocele for the first time, publishing
in 1851 the book “Lessons on retro-uterine hematocele” (Leçons sur l’hématocèle retro-utérin). Some of

Εικ. 4: Το εξώφυλλο
της Ερευνητικής
Μονογραφίας-Διατριβής
του Καθ. Auguste Nélaton
με θέμα «Des tumeurs
de la mamelle» (Όγκοι
του μαστού), η οποία
υποβλήθηκε στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου
των Παρισίων το 1839.
Fig. 4: The cover page of
Prof. Auguste Nélaton’s
Research MonographThesis entitled “Des
tumeurs de la mamelle”
(Tumors of the breast),
submitted to the University
of Paris Medical School in
1839.

Εικ. 3: Απεικόνιση του Νοσοκομείου Saint Louis των Παρισίων, γύρω
στο 1830.
Fig. 3: Illustration of Saint Louis Hospital of Paris, circa 1830.
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Εικ. 5: Το εξώφυλλο της
Ερευνητικής Μονογραφίας
του Καθ. Auguste Nélaton
με θέμα «De l’influence
de la position dans les
maladies chirurgicales»
(Για την επίδραση της
θέσης σε χειρουργικές
παθήσεις), η οποία
υποβλήθηκε στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου
των Παρισίων το 1851.
Fig. 5: The cover page of
Prof. Auguste Nélaton’s
Research Monograph entitled “De l’influence de la
position dans les maladies
chirurgicales” (On the
influence of position in surgical diseases), submitted
to the University of Paris
Medical School in 1851.

Εικ. 6: Πορτραίτο του
Γάλλου αυτοκράτορα
Ναπολέοντα III (Charles
Louis Napoléon
Bonaparte) (18081873), από τον Γάλλο
ζωγράφο του 19ου
αιώνα Hippolyte
Flandrin.
Fig. 6: Portrait of the
French emperor Napoleon III (Charles Louis
Napoléon Bonaparte)
(1808-1873), by the
19th century French
painter Hippolyte
Flandrin.

Όσον αφορά την Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, αλλά και την Πλαστική και Επανορθωτική
Χειρουργική γενικότερα, η συμβολή του υπήρξε αξιοσημείωτη, αν και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Η ογκοχειρουργική της άνω γνάθου υπήρξε ένα γνωστικό
αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε, όπου καθιέρωσε
την κλασική πλέον τομή προσπέλασης Nélaton-WeberDieffenbach (Εικ. 11), ενώ και η τραυματολογία των γνάθων προσείλκυσε το ενδιαφέρον του και ασχολήθηκε
ιδιαίτερα, όπως επίσης και η χειρουργική παθολογία της
μύτης και ευρύτερα του προσώπου. Το 1848 τελειοποίησε την χειρουργική τεχνική αφαίρεσης ευμεγέθων
ρινικών πολυπόδων, αλλά και όγκων της ρινικής κοιλότητας, μετά από διάσχιση της μαλθακής υπερώας, με
επέκταση διαχωρισμού και της σκληρής υπερώας, ενώ
βελτίωσε σημαντικά και την θεραπευτική αντιμετώπιση
των ρινοφαρυγγικών όγκων. Οι εγχειρητικοί σχεδιασμοί
του Nélaton εξάλλου, για την χειρουργική διόρθωση
και αποκατάσταση της ετερόπλευρης χειλεοσχιστίας,
αποκαλύπτουν την χειρουργική του δεινότητα και αριστεία (Εικ. 12). Ο Auguste Nélaton επανεισήγαγε την
τεχνική ανάταξης εξαρθρήματος της κάτω γνάθου με
τον γνωστό Ιπποκράτειο χειρισμό, όπως περιγράφεται

Εικ. 8: Το εξώφυλλο του Πρώτου
Τόμου του εμβληματικού
συγγράμματος του Καθ. Auguste
Nélaton «Eléments de pathologie
chirurgicale» (Στοιχεία χειρουργικής
παθολογίας), στην 2η έκδοση του
1868, από τον εκδοτικό οίκο «Germer
Baillière, Libraire-Éditeur» στο Παρίσι.
Fig. 8: The cover page of the first
volume of Prof. Auguste Nélaton’s emblematic work “Eléments de pathologie
chirurgicale” (Elements of Surgical
Pathology), in the second edition of
1868, by the publisher “Germer Baillière, Libraire-Éditeur” in Paris.
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Εικ. 7: Επιστολική κάρτα που απεικονίζει την κεντρική είσοδο του
Νοσοκομείου Saint Louis των Παρισίων, γύρω στα τέλη του 19ουαρχές του 20ου αιώνα.
Fig. 7: Postcard depicting the main entrance of Saint Louis Hospital in
Paris, circa the late 19th-early 20th century.

his observations and suggestions contributed decisively
to the development and evolution of abdominal and
pelvic surgery, as well as to the improvement of surgical methods of lithotomy, while it is characteristic that
since 1839 he had codified the technique of ileostomy.
Although he was not a very prolific writer, leaving out a
few medical books, however his five-volume emblematic book “Elements of Surgical Pathology” (Eléments
de pathologie chirurgicale), which he began publishing
in 1844 and completed in 1859, constitutes the main
opus of Nélaton, which includes all his surgical innovations and discoveries (Fig. 8). In 1860 he invented the
famous soft and flexible rubber urinary catheter, which
bears his name (Fig. 9), he introduced the use of N2O in
anesthesia, and he designed many other surgical instruments, such as the special probe, with an olive-shaped
tip made of porcelain, known as Nélaton’s probe, which
was used to locate bullets in the human body (Fig.10).
It should also be mentioned, among other things, that
in 1850 he performed by chance a successful blood
transfusion in a woman after childbirth, since of course
the blood groups had not yet been discovered, thanks
to the antiseptic method of Joseph Lister (1827-1912),

Εικ. 9: Εύκαμπτος ουροκαθετήρας Nélaton από καουτσούκ, όπως
απεικονιζόταν σε έναν πρώιμο κατάλογο του Eynard.
Fig. 9: Nélaton’s flexible rubber urinary catheter, as it was depicted
in an early Eynard catalogue.
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Εικ. 10: Μήλη του Nélaton με το σφαιρίδιο πορσελάνης στο άκρο
της, τέλη του 19ου αιώνα, Science Museum, London, UK.
Fig. 10: Nélaton’s probe, with an olive-shaped tip made of porcelain,
late 19th century, Science Museum, London, UK.

στο Βιβλίο του Ιπποκράτη «Περί άρθρων», αν και υποστήριζε την άποψη, μαζί με τον χειρουργό Louis Hubert
Farabeuf (1841-1910), ότι το εξάρθρημα του κονδύλου
της κάτω γνάθου συνοδεύεται πάντοτε από διάσχιση
του θυλάκου της κροταφογναθικής διάρθρωσης, διαφωνώντας με τις θέσεις του Ιπποκράτη επί του θέματος
αυτού.
Ο Auguste Nélaton δεν υπήρξε μία ιδιοφυία, αλλά ήταν
ένας άριστος χειρουργός με αξιοθαύμαστες εγχειρητικές ικανότητες, ένας λαμπρός ακαδημαϊκός δάσκαλος,
πάντοτε αξιόπιστος χωρίς ουδέποτε να αυτοσχεδιάζει,
είτε στην αναζήτηση της διάγνωσης ή στην εφαρμογή
της θεραπευτικής αντιμετώπισης, αλλά εφαρμόζοντας
πάντοτε αυστηρές επιστημονικές μεθόδους στην αξιολόγηση των θεραπευτικών του διλημμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμβολή του στην
διαγνωστική προσέγγιση του προβλήματος του Ιταλού
στρατηγού Giuseppe Garibaldi, ύστερα από τον τραυματισμό του το 1862, στην μάχη του Aspromonte, για την
κατάληψη της Ρώμης. Ο Nélaton χρησιμοποιώντας την
ειδικά σχεδιασμένη μήλη του με το σφαιρίδιο πορσελάνης στο άκρο της, κατάφερε να εντοπίσει ένα βλήμα
το οποίο είχε παραμείνει στην άρθρωση του αστραγάλου (έσω σφυρό), παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις
αρκετών συναδέλφων του. Οι Ιταλοί, Άγγλοι και Ρώσοι
χειρουργοί, που πριν από αυτόν είχαν εξετάσει τον
Garibaldi, όντας πεποισμένοι για την απουσία βλήματος,
παρά τον συνεχή πόνο του στρατηγού, συνιστούσαν
ακρωτηριασμό. Ο Nélaton επέμεινε με μετριοφροσύνη
στην άποψή του για την ύπαρξη βλήματος, με αποτέλεσμα στην συνέχεια μετά την επιστροφή του στο Παρίσι,
οι Ιταλοί χειρουργοί να πεισθούν και χρησιμοποιώντας
την μήλη του Nélaton, να μπορέσουν να εντοπίσουν
και να αφαιρέσουν την σφαίρα, διασώζοντας τελικά το
πόδι του Garibaldi, ο οποίος με επιστολή του προς τον
Nélaton του εξέφρασε την μεγάλη του ευγνωμοσύνη
(Εικ. 13). Η βαρύτητα και η σημασία της προσωπικότητας του Auguste Nélaton, φαίνεται και από την χρησι-

Εικ. 11: Σχηματική απεικόνιση διαφόρων προτεινομένων τομών
προσπέλασης, για την χειρουργική εκτομή όγκων της άνω γνάθου,
όπως παρατίθενται από τον Δρα Nicholas Senn στο σύγγραμμά του
«The Pathology and Surgical Treatment of Tumors» (Παθολογία
και Χειρουργική Θεραπεία των Όγκων), W. B. Saunders, Philadelphia 1895, σ. 589, Εικ. 421. Η τομή προσπέλασης «e» είναι η
προτεινομένη από τον Καθ. Auguste Nélaton.
Fig. 11: Schematic illustration of various suggested types of incisions
for surgical resection of maxillary tumors, as depicted by Dr. Nicholas
Senn in his book “The Pathology and Surgical Treatment of Tumors”,
W. B. Saunders, Philadelphia 1895, p. 589, Fig. 421. Incision “e” is the
one proposed by Prof. Auguste Nélaton.

while in 1852 he described the puncture disease of the
sole with the term “separate disease of the bones of
the foot”.
Regarding Oral and Maxillofacial Surgery, but also Plastic
and Reconstructive Surgery in general, his contribution
has been remarkable, although not very well known.
Tumor surgery of the maxilla was a subject he dealt
with, where he established the now classic NélatonWeber-Dieffenbach access incision (Fig. 11), while the
traumatology of the jaws attracted his interest and he
was particularly occupied with, as well as the surgical
pathology of the nose and the face in general. In 1848
he perfected the surgical technique of removing large
nasal polyps, but also tumors of the nasal cavity, after
separating the soft palate, with extension of the separation to the hard palate as well, while he significantly
improved the treatment of nasopharyngeal tumors.
Nélaton’s surgical methods for the surgical correction
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Εικ. 14: Η γραμμή του Nélaton και το τρίγωνο του Bryant. Gray’s
Anatomy of the Human Body (Ανατομία του Ανθρωπίνου Σώματος
του Gray), Lea & Febiger, Philadelphia 1918, Εικ. 1243.
Fig. 14: Nelaton’s line and Bryant’s triangle. Gray’s Anatomy of the
Human Body, Lea & Febiger, Philadelphia 1918, Fig. 1243.

Εικ. 12: Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου του Nélaton για την
χειρουργική διόρθωση και αποκατάσταση ήπιων περιπτώσεων απλής
ετερόπλευρης χειλεοσχιστίας, όπως παρατίθεται στο σύγγραμμα των
Fr. von Esmarch και E. Kowalzig «Chirurgische Technik» (Χειρουργική
Τεχνική), Lipsius & Tischer, Kiel und Leipzig 1892, σ. 82, Εικ. 151-153.
Fig. 12: Schematic illustration of Nélaton’s method for surgical correction and reconstruction of mild cases of simple unilateral cleft lip,
as it is presented by Fr. von Esmarch and E. Kowalzig in their book
“Chirurgische Technik” (Surgical Technique), Lipsius & Tischer, Kiel
und Leipzig 1892, p. 82, Figs. 151-153.

Εικ. 13: Ο Καθ. Auguste Nélaton μαζί με τον στρατηγό Giuseppe
Garibaldi, γύρω στο 1862.
Fig. 13: Prof. Auguste Nélaton together with General Giuseppe
Garibaldi, circa1862.
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Εικ. 15: Ο Καθ. Auguste Nélaton (18071873), ένας από τους
μεγαλύτερους Γάλλους
χειρουργούς του 19ου
αιώνα.
Fig. 15: Prof. Auguste
Nélaton (1807-1873),
one of the greatest
French surgeons of the
19th century.

and reconstruction of the unilateral cleft lip, reveal his
surgical skill and excellence (Fig. 12). Auguste Nélaton
reintroduced the reduction technique of mandibular
dislocation with the well-known Hippocratic manouvre,
as described in Hippocrates’s Book “On the Articulations or On Joints”, although he supported the view, together with the surgeon Louis Hubert Farabeuf (18411910), that the dislocation of the mandibular condyle
is always accompanied by tearing of the temporomandibular joint capsule, disagreeing with the positions of
Hippocrates on this issue.
Auguste Nélaton was not a genius, but he was an excellent surgeon with admirable surgical skills, a brilliant academic teacher, always reliable without ever improvising,
either in the search for diagnosis or in the application
of therapeutic management, but always applying strict
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μοποίηση του ονόματός του στην ιατρική βιβλιογραφία
σε διάφορες περιπτώσεις: 1) Ως σημείο του Nélaton
ορίζεται η βλάβη του κερκιδικού νεύρου στα κατάγματα
του βραχίονα, 2) Ως γραμμή του Nélaton περιγράφεται η ευθεία που ξεκινάει από την πρόσθια άνω λαγόνια
άκανθα και φθάνει στο ισχίο, διερχόμενη από τον μείζονα τροχαντήρα (Εικ. 14), 3) Όγκος του Nélaton ονομάζεται ένα τεράτωμα του κοιλιακού τοιχώματος.
Ο Γερμανός ιατρός και ιστορικός της Ιατρικής Julius
Leopold Pagel (1851-1912) στο περίφημο βιβλίο του
με τίτλο «Βιογραφικό Λεξικό Επιφανών Ιατρών του
19ου Αιώνα» (Biographisches Lexikon Hervorragender
Ärzte des Neunzehnten Jahrhunderts), σημειώνει για
τον Auguste Nélaton: «Υπήρξε ένας άνθρωπος με πολύ
καθαρή κρίση, με μεστή εμπειρία, με στέρεη σοφία και
δίκαια καταλαμβάνει την θέση ενός από τους μεγαλύτερους Γάλλους χειρουργούς του 19ου αιώνα» (Εικ. 15).
Ο Auguste Nélaton απεβίωσε στο Παρίσι στις 21 Σεπτεμβρίου 1873, ύστερα από μακρά καρδιακή νόσο, σε
ηλικία 66 ετών. Η κηδεία του υπήρξε λιτή και απέριττη,
χωρίς να εκφωνηθεί κανένας επικήδειος λόγος, όπως
εξάλλου ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Ο φιλίστωρ
(Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς,
DMD, PhD, PhD, MD)
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scientific methods in the evaluation of his therapeutic
dilemmas. A typical example is his contribution to the
diagnostic approach to the problem of the Italian General Giuseppe Garibaldi, after his injury in 1862, in the
battle of Aspromonte, for the occupation of Rome.
Nélaton, using his specially designed probe, with an
olive-shaped tip made of porcelain, was able to locate a
bullet that had remained in the ankle joint (medial malleolus), despite the contrary views of several of his colleagues. The Italian, British and Russian surgeons who
had examined Garibaldi before him, convinced of the
absence of a bullet, despite the General’s constant pain,
recommended amputation. Nélaton modestly insisted
on his view for the existense of a bullet, so that after
his return to Paris, the Italian surgeons were convinced
and, using Nélaton’s probe, they managed to locate
and remove the bullet, eventually rescuing the foot of
Garibaldi, who in his letter to Nélaton expressed his
great gratitude to him (Fig. 13). The weight and importance of the personality of Auguste Nélaton, is also evident from the use of his name in the medical literature
in various cases: 1) The sign of Nélaton is defined as
the damage of the radial nerve in fractures of the arm,
2) Nelaton’s line is the straight line that starts from the
anterior superior iliac spine and reaches the hip, passing through the major trochanter (Fig. 14), 3) Nélaton’s
tumor is called a teratoma of the abdominal wall.
The German physician and medical historian Julius Leopold Pagel (1851-1912), in his famous book “Biographical Dictionary of Prominent Physicians of the 19th Century” (Biographisches Lexikon Hervorragender Ärzte
des Neunzehnten Jahrhunderts), notes about Auguste
Nélaton: “He was a man of very clear judgment, of rich
experience, of solid wisdom, and deservedly occupies
the position of one of the greatest French surgeons of
the 19th century” (Fig. 15).
Auguste Nélaton died in Paris on September 21, 1873,
after a long heart disease, at the age of 66 years old. His
funeral was simple and unpretentious, without uttering
any funeral speech, as this was his last wish.

The filistor
(Dr Dr Anastassios I. Mylonas,
DMD, PhD, PhD, MD)
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Instructions to Authors

Το περιοδικό ακολουθεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής των Εκδοτών
Ιατρικών Περιοδικών (BMJ 302: 338-341, 191).
Η έκδοση του Περιοδικού είναι δίγλωσση, Ελληνική και Αγγλική. Την μετάφραση
των επιστημονικών εργασιών στα Αγγλικά ή Ελληνικά αναλαμβάνει η Συντακτική
Ομάδα του Περιοδικού ενώ είναι ευπρόσδεκτες και οι μεταφρασμένες εργασίες.
Το περιοδικό δέχεται πρωτότυπες εργασίες που αφορούν θέματα κυρίως Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, αλλά και συναφών γνωστικών αντικειμένων όπως Στοματολογίας, Διαγνωστικής και Ακτινολογίας, Αναισθησιολογίας και Εμφυτευματολογίας.
Οι ακόλουθοι τύποι επιστημονικών εργασιών γίνονται δεκτές, αφού προηγηθεί
κρίση τους από την Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού:
Α) Βιβλιογραφικές Ανασκοπήσεις συνολικής έκτασης μέχρι 20 δακτυλογραφημένες σελίδες,
Β) Ερευνητικές Εργασίες, κλινικές και εργαστηριακές, μέχρι 10 σελίδες
Γ) Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις καλά τεκμηριωμένες, μέχρι 4 συνολικά σελίδες.
Δημοσιεύονται επίσης επιστολές προς τον Διευθυντή Σύνταξης, καθώς και ολιγόλογες εργασίες- προτάσεις για τη στήλη «Πρακτικές Λύσεις και Τεχνικές».
Οι εργασίες που υποβάλλονται δε θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ούτε να
βρίσκονται υπό κρίση για δημοσίευση σε άλλα περιοδικά, ενώ ο Διευθυντής
Σύνταξης διατηρεί όλα τα δικαιώματα (copyright) των εργασιών που έγιναν δεκτές και πρόκειται να δημοσιευθούν στο περιοδικό.
Προς τον Διευθυντή Σύνταξης αποστέλλεται όλο το υλικό της εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail (το κείμενο θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο με
διπλό διάστημα) σε αρχείο Microsoft Word.

The triannual medical journal “Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery HAOMS” is the official journal of the Hellenic Association for Oral & Maxillofacial
Surgery, and it is a forum for medical and dental scientists. Its official languages are
English and Greek and publishes articles on basic, clinical and epidemiological research, as well as interesting case reports with literature review and letters. Topics
of interest include but are not limited to Oral & Maxillofacial Surgery, Oral Surgery,
Oral Medicine, Oral Pathology, Head & Neck Oncology, Ear-Nose-Throat Surgery, Plastic and Reconstructive Surgery, Dermatological Oncology, Dermatology,
Craniofacial Surgery, Neurosurgery. Thematology of submitted articles should be
of interest to Medical and Dental practitioners who are competent in diagnosing
and treating pathologies of the maxillofacial / head & neck region.

Πιο συγκεκριμένα για κάθε εργασία υποβάλλονται τα ακόλουθα μέρη που αρχίζουν σε ξεχωριστή σελίδα:
- Επιστολή υποβολής εργασίας στον Διευθυντή Σύνταξης
- Σελίδες τίτλου
- Περίληψη και Λέξεις - κλειδιά
- Κυρίως κείμενο
- Βιβλιογραφία
- Πίνακες - Εικόνες - Λεζάντες φωτογραφιών
- Βεβαίωση αποδοχής δημοσίευσης της εργασίας από όλους τους συγγραφείς
- Οι σελίδες τίτλου περιέχουν στα Ελληνικά και Αγγλικά:
α) Μια σελίδα με τον τίτλο του άρθρου μόνο (για τους κριτές)
β) Μια σελίδα με όλες τις πληροφορίες για την εργασία: τον τίτλο, το ονοματεπώνυμο και τους επιστημονικούς τίτλους των συγγραφέων, το κέντρο απ’ όπου
προέρχεται η εργασία και τον Διευθυντή του, τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-mail) του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.
Αναφέρονται επίσης τυχόν πηγές χρηματοδότησης της εργασίας και ευχαριστίες.
Η Περίληψη και οι λέξεις – κλειδιά στα Ελληνικά και Αγγλικά περιέχουν:
Σύντομη παρουσίαση της εργασίας (μέχρι 200 λέξεις). Στις Βιβλιογραφικές Ανασκοπήσεις η περίληψη αναφέρει εν συντομία το περιεχόμενο της ανασκόπησης.
Στις Ερευνητικές Εργασίες η περίληψη είναι δομημένη, με εισαγωγή, σκοπό, υλικό, μέθοδο, αποτελέσματα και συμπεράσματα. Στις Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις
η περίληψη περιλαμβάνει μικρή εισαγωγή και περιγραφή της περίπτωσης. Στο
τέλος της περίληψης αναγράφονται οι λέξεις - κλειδιά.
Το κυρίως κείμενο ανάλογα με το τύπο της εργασίας περιέχει τα ακόλουθα:
Α) Βιβλιογραφικές Ανασκοπήσεις: η εργασία χωρίζεται σε κεφάλαια με αντίστοιχους τίτλους ανάλογα με το θέμα και κατά την κρίση των συγγραφέων. Η εργασία
ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.
Β) Ερευνητικές Εργασίες: η εργασία περιλαμβάνει εισαγωγή, σκοπό, υλικό και
μέθοδο, αποτελέσματα, συζήτηση και συμπεράσματα.
Γ) Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις: η εργασία περιλαμβάνει εισαγωγή, περιγραφή
της περίπτωσης και συζήτηση - συμπεράσματα.
Δεν πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο πληροφορίες για την προέλευση της
εργασίας, προκειμένου να αποστέλλεται στους κριτές ανώνυμα.
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο θα πρέπει να παρατίθενται στο κείμενο κατά σειρά αναφοράς, με αραβικούς αριθμούς, σε παρενθέσεις «( )», πριν
τα σημεία στίξης. Για παράδειγμα, ή «………η σύγχρονη θεραπεία του γιγαντοκυτταρικού όγκου των γνάθων περιλαμβάνει την εκπυρήνιση και απόξεση (1), το
denosumab (2) και ….(3).». Η αναφορά σε περιλήψεις συνεδρίων (abstracts),
«αδημοσίευτες παρατηρήσεις» (unpublished data), και «προσωπικής επικοινωνίας» (personal communication) θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς δεν μπορεί
να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους. Η παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών στη
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Publication is free of charge. HAOMS journal will consider for publication:
1. Editorials and invited keynote articles.
2. S ystematic Review articles. These should adhere to the principles of Evidence
Based Medicine and follow the PRISMA Guideline and its extensions. They
must include a structured abstract, which should be less than 300 words long.
The article should be no more than 4000 words long excluding the references
(we recommend minimum 30 and preferable 40 for systematic reviews).
3. O
 riginal articles. These should be of experimental, clinical or epidemiological
character. They should include: a structured abstract, introduction, in which
the recent developments on the subject of the research and the scope for the
undertaken study should be reported; description of the Material and Methods;
report of the Results; and Discussion, which should include the conclusions of
the study. The article should be no more than 3200 words long excluding references (we recommend minimum 20 and preferable 30 for original articles).
4. C
 ase Report articles with Systematic Review. Rare clinical cases with interesting presentation, diagnosis or treatment should be described in them. To
document the rarity of the case a systematic review of the relevant literature is
obligatory for a case report to qualify as a full text article. They should include
Abstract; short Introduction, Description of case, Systematic Review including
a table summary of already published cases and a short Discussion (we recommend minimum 15 and preferable 25 references for Case Report Articles).
5. L etters to the Editor should be concise and less than 1000 words [up to 1
figure (with sub-legends) / table allowed]. Case reports may also be submitted
as letters to the editor (up to 10 references).
6. G
 lances in the History of Medicine. Short articles submitted in either Greek or
English, referring to the History of Oral & Maxillofacial Surgery and neighboring
medical specialties.
7. The editorial board of the journal has the right to publish the abstracts of
Congresses, Seminars etc.
All reported clinical trials must have been registered in an international Clinical
Trial Registry, and the registration number must be provided. Reports of randomized trials must conform to the revised CONSORT guidelines, and should be
submitted with their protocols. Randomized trials that report harms must be
described according to the extended CONSORT guidelines. Studies of diagnostic
accuracy must be reported according to the STARD guidelines. Observational
studies (cohort, case–control, or cross-sectional designs) must be reported according to the STROBE statement. Genetic association studies must be reported
according to the STREGA guidelines. Systematic reviews and meta-analyses must
be reported according to the PRISMA guidelines. Case reports and case report
letters should adhere to the CARE Guideline and its extensions. HAOMS Journal
endorses the EQUATOR Network.
Manuscript preparation
HAOMS Journal complies with the Uniform Requirements for Manuscripts by the
International Committee of Medical Journal Editors (BMJ 302: 338-341, 191). Articles
submitted for publication should be written in either Greek or English language (see
above, limitations pertain to certain article type). The copy-editor of the journal has
the right to change the language structure of the manuscript without transforming
its meaning by the author. Number pages consecutively in this order: title page, abstract, text, references, legends, and tables. Figures should be provided separately.
a. On the title page provide the title of the article, list each author’s name and institutional affiliation, and indicate the corresponding author. In case, the study has been
reported in abstract form elsewhere, indicate the respective scientific meeting.
b. On the abstract page provide the abstract (background, methods, results, conclusions) and 3-7 key-words.
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λίστα στο τέλος του κειμένου θα πρέπει να είναι όπως ακριβώς αυτές αποδίδονται στο PubMed.
Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε άρθρο:
Karthik S, Vaswani DM, Arasu M et al.: A comparative study of the effects of
the anterior disc displacement with reduction and without reduction on the
components of the temporomandibular joint by using magnetic resonance
imaging – A Retrospective study. Hellenic Archives οf Oral & Maxillofacial Surgery
2021;22:73
Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε βιβλίο:
Kyrgidis A. Diagnosis of Branchial Cyst Carcinoma: Role of Stem Cells and
Dormancy. In: Hayat MA, editor. Tumor Dormancy, Quiescence, and Senescence,
Volume 2: Springer Netherlands; 2014. p. 165-78.
Οι Πίνακες
Αναφέρονται όλοι στο κείμενο και είναι δακτυλογραφημένοι στην πινακογραφία
των προγραμμάτων Word ή Εxcel. Ο τίτλος τους δακτυλογραφείται πάνω από
τον πίνακα, ενώ επεξηγήσεις παρατίθενται κάτω από τον πίνακα.
Οι Εικόνες
Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα και τα ιστογράμματα αναφέρονται
στο κείμενο ως εικόνες και αριθμούνται ενιαία. Oι έγχρωμες εικόνες εκτυπώνονται χωρίς επιβάρυνση του συγγραφέα. Όλα τα ανωτέρω κατατίθενται σε
ηλεκτρονική μορφή. Οι ψηφιακές απεικονήσεις θα πρέπει να έχουν ανάλυση
τουλάχιστον 300 dpi και διάσταση μιας πλευράς τουλάχιστον 7 cm. Η αποθήκευση να είναι σε μορφή JPG.
Χρήση ήδη δημοσιευμένου φωτογραφικού υλικού επιβάλλεται να επισημαίνεται με σαφή αναφορά της πηγής προέλευσης στη λεζάντα, και όχι με δείκτη,
ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει η σχετική έγγραφη άδεια.
Οι Λεζάντες των εικόνων
Όλες οι εικόνες συνοδεύονται από λεζάντες που περιέχουν τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Οι λεζάντες γράφονται με τον αύξοντα αριθμό τους σε ξεχωριστή
σελίδα.
Αξιολόγηση για δημοσίευση - Πνευματικά δικαιώματα (copyright)
Τα άρθρα που υποβάλλονται στα «Αρχεία» θα αξιολογούνται για δημοσίευση
από Επιτροπή Αξιολόγησης και θα δημοσιεύονται εφόσον ισχύουν οι ανωτέρω
προϋποθέσεις και εφόσον τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Οποιαδήποτε εργασία δημοσιευθεί στα «Αρχεία» δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς
τη γραπτή έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.

c. Figure and Table preparation. Figures: For reproduction in the journal you will
be required, to supply high resolution .tiff images in separate files (1200 dpi for
line drawings and 300 dpi for color and half tone work at intended display size –
column width of 76 mm or page width of 160 mm). It is advisable to create your
high resolution images first as they can easily converted into low resolution images
for on line submission. Line drawings, graphs, and charts should be professionally
drawn or computer generated and printed on a high resolution laser printer. Any
lettering in the figures should be large enough to stand photographic reduction.
Authors should prepare their figures for either one column (76 mm) or the entire
page width (160 mm). The editors reserve the right to reduce the size of illustrated
material. Authors may, however, specifically request a larger reproduction.
Figures should be numbered consecutively with Arabic numerals, in the order
in which they appear in the text. Reference should be made in the text to each
figure. Each figure must be accompanied by an explanatory legend, typewritten
with double spacing and the legends to all figures should be typed together on
a separate sheet at the end of the manuscript. Any photomicrographs, electron
micrographs or radiographs must be of high quality. Photomicrographs of histopathological specimens should provide details of staining technique and magnification used (or use an internal scale bar). All micrographs must carry a magni
fication bar. Explain all symbols used in the figure. Patients shown in photographs
should have their identity concealed or should have given their written consent
to publication of the photographs. For a photograph of a minor, signed parental
permission is required.
Tables should be added at the end of the manuscript and not interspersed
throughout the manuscript. They should be submitted as part of the Word document, typed neatly, each table on a separate page in double spacing, with the title
above and a clear legend below. The legend should contain all the necessary information so that the table and legend may stand alone, independent of the text.
Explain all abbreviations. Standard abbreviations of units of measurement should
be added between parentheses. A table must have at least two columns. Column
headings should be brief, but sufficiently explanatory. Lists are to be incorporated
into the text. Do not use patient initials in tables. Patients should be referred to
by sequential Arabic numerals, not by their initials.
d. References: Use et al after the 6th author name. Put a full stop after the
journal’s name and after the last page. Refer year (;), volume (:), and first and last
page. The author is responsible for obtaining written permission to reproduce
previously published material (illustrations, tables) from the copyright holder. The
consent of the senior author must also be acquired.
The submitted manuscript must be accompanied by a cover letter which should
specify:
1. A statement that the submission is not under consideration by any other journal or published previously (apart from abstracts);
2. A statement by the responsible author certifying that all co-authors have seen
and agree with the contents of the manuscript. It is a policy of the journal that
submissions are not returned back to the authors.
A letter for articles accepted for publication accompanied by the reviewers’ comments is sent to the authors for final corrections. Proofs can be accompanied by a
document for ordering a specified number of reprints by the authors.
Transfer of copyright to the journal “HAOMS” is a requisite condition of publication.
The corresponding author must include a Conflict of Interest Statement on behalf of
all authors at the end of the article. If there is no conflict of interest it must be stated.
 he manuscript can be submitted, by e-mail only to Editor-in-Chief Athanassios
T
Kyrgidis (email: archives@haoms.org)
Submissions will be screened for Plagiarism / Similarity to other publications /
internet sources / student papers prior to Section Editor assignment. A threshold
of less than 30% similarity excluding the references for the whole submitted document is required.
Label emails with the title of the manuscript. File names: Submit the whole manuscript (abstracts, text, references, tables, legends) as a single file. Name each file
with your last name (up to eight characters). Text files should be given the threeletter extension that identifies file format. Submit figures as separate files from
text files. Tables and charts should be adjuncts to the text and must not repeat
material already presented. They should be numbered consecutively, with Roman
numerals in the order in which they appear in the text.

Υποβολή εργασιών μόνο ηλεκτρονικά στον Διευθυντή
Σύνταξης Αθανάσιο Κυργίδη, e-mail: archives@haoms.org

Paper submission electronically only to Editor-in-Chief
Athanassios Kyrgidis, e-mail: archives@haoms.org
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Description

Table of Contents
Chapter 1: Platelet Rich Fibrin: A 2nd generation platelet concentrate
Chapter 2: Biological Components of Platelet Rich Fibrin: Growth Factor
Release and Cellular Activity
Chapter 3: Introducing the Low-Speed Centrifugation Concept
Chapter 4: Uses of Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry: an Overview
Chapter 5: Use of Platelet Rich Fibrin for the Management of Extraction
Sockets: Biological Basis and Clinical Relevance
Chapter 6: Maxillary Sinus Floor Elevation in the Atrophic Posterior Maxillae:
Anatomy, Principles, Techniques, Outcomes and Complications
Chapter 7: Maxillary Sinus Floor Elevation Procedures with Platelet Rich
Fibrin: Indications and Clinical Recommendations
Chapter 8: Use of Platelet Rich Fibrin for the treatment of muco-gingival
recessions: Novel Improvements in Plastic Esthetic Surgery utilizing The
Fibrin Assisted Soft Tissue Promotion (FASTP) Technique
Chapter 9: Use of Platelet Rich Fibrin for Periodontal Regeneration/Repair of
Intrabony and Furcation Defects
Chapter 10: Platelet Rich Fibrin as an Adjunct to Implant Dentistry
Chapter 11: Guided Bone Regeneration with Platelet Rich Fibrin
Chapter 12: Modern Approach to Full Arch Immediate Loading: The
Simonpieri Technique with PRF and i-PRF
Chapter 13: Use of Platelet Rich Fibrin in Facial Esthetics and Rejuvenation
Chapter 14: Use of Platelet Rich Fibrin in Other Areas of Medicine
Chapter 15: Future Research with Platelet Rich Fibrin

The first book devoted exclusively to the subject, Platelet
Rich Fibrin in Regenerative Dentistry offers comprehensive,
evidence-based coverage of the biological basis and
clinical applications of PRF in dentistry. Co-edited by a
leading researcher in tissue regeneration and the inventor
of the PRF technique, it brings together original contributions from expert international researchers and clinicians.
Chapters cover the biological foundation of PRF before
addressing specific uses of the technology within clinical
dentistry. Topics describe the use of PRF in many dental
applications, including extraction socket management,
sinus lifting procedures, root coverage, periodontal
regeneration, soft tissue healing around implants, guided
bone regeneration, and facial esthetics. The text is supplemented with color photographs and explanatory illustrations throughout.
Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry: Biological
Background and Clinical Indications is an indispensable
professional resource for periodontists, oral surgeons and
oral and maxillofacial surgeons, as well as general dentists
who use PRF or are interested in introducing it into their
practices. It is also an excellent reference for undergraduate and postgraduate dental students.
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