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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ο περιφερικό οδοντογενές ίνωµα είναι το αντίστοιχο στους µαλακούς ιστούς των ούλων του κεντρι
κού (ενδοστικού) οδοντογενούς ινώµατος, ενός όγκου του οδοντογενούς µεσεγχύµατος. Πρόκειται
για ένα σχετικά σπάνιο και καλοήθη όγκο, που εµφανίζεται κλινικά µε τη µορφή µικρής και ασυµπτω
µατικής διόγκωσης των ούλων. Εµφανίζεται κάπως συχνότερα στις γυναίκες και εντοπίζεται συνήθως στην
κάτω γνάθο. Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από την παρουσία διαπλεκόµενων δεσµίδων ινώδους ή µυξωµατώ
δους συνδετικού ιστού, µεταξύ των οποίων διακρίνονται νησίδες και χορδές οδοντογενούς επιθηλίου. Περι
γράφεται περίπτωση περιφερικού οδοντογενούς ινώµατος στα ούλα της κάτω γνάθου σε γυναίκα ηλικίας 60
ετών και ανασκοπείται η βιβλιογραφία σχετικά µε τη βλάβη. Ο όγκος ήταν ασυµπτωµατικός, µε ευρεία βάση,
φυσιολογική χροιά και τραχεία επιφάνεια, µε διάµετρο περίπου 0,5εκ. Με την πιθανή διάγνωση «τραυµατικό
ίνωµα» πραγµατοποιήθηκε ολική βιοψία της βλάβης, και η τελική διάγνωση τέθηκε µετά την ιστολογική εξέ
ταση. Η ασθενής ανέφερε πως στο παρελθόν είχαν αφαιρεθεί και άλλες, παρόµοιες βλάβες από τα ούλα, αλ
λά δεν γνώριζε τις αντίστοιχες διαγνώσεις. Ένα έτος µετά τη χειρουργική αντιµετώπιση, δεν υπάρχουν ση
µεία υπολειµµατικής νόσου ή υποτροπής.

Τ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως περιφερικοί οδοντογενείς όγκοι ορίζονται
οι όγκοι που εντοπίζονται αποκλειστικά στους µαM
λακούς ιστούς των οδοντοφόρων περιοχών των
γνάθων, δηλαδή στα ούλα, και έχουν τα ίδια ιστοM
παθολογικά χαρακτηριστικά µε κεντρικούς οδοM
ντογενείς όγκους. Οι περιφερικοί οδοντογενείς
όγκοι περιγράφονται επίσης, ως εξοστικοί ή οδοM
ντογενείς όγκοι των ούλων1,2.
Το περιφερικό οδοντογενές ίνωµα είναι το εξοM
στικό οµόλογο του κεντρικού οδοντογενούς ινώM
Από το Εργαστήριο Στοµατολογίας του Τοµέα Παθολογίας και ΧειM
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µατος, µε το οποίο εµφανίζει παρόµοια ιστολογιM
κά χαρακτηριστικά. Είναι ο µοναδικός περιφερικός
όγκος που είναι συχνότερος σε αναλογία 1,4:1
από τον κεντρικό οµόλογό του3. Αρχικά υπήρχε
σύγχυση σχετικά µε τη φύση της βλάβης που οριM
ζόταν ως περιφερικό οδοντογενές ίνωµα2,4, καM
θώς η σπανιότητα της βλάβης δεν επέτρεπε τη
θέσπιση σαφών διαφοροδιαγνωστικών κριτηρίων
από άλλες ιστολογικά παρόµοιες οντότητες, συM
γκεκριµένα από το περιφερικό οστεοποιό ίνωµα,
το οδοντογενές περιφερικό επιθηλιακό αµάρτωM
µα των Baden και συν.5, και το περιφερικό αδαM
µαντινοβλαστικό ινοοδοντίνωµα4.
To 1971 o Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ)
όρισε για πρώτη φορά το περιφερικό οδοντογενές
ίνωµα6 και το 1982 έγινε από τον Gardner4 η πρώM
τη προσπάθεια διαφοροποίησής του από τις άλM
λες παρόµοιες ιστολογικά οντότητες, την οποία
ακολούθησαν και άλλες µελέτες7,8. Στην τελευM
ταία ταξινόµηση του ΠΟΥ, το περιφερικό οδοντοM
γενές ίνωµα ορίζεται ως «ινοβλαστικό νεόπλασµα
που περιέχει σε ποικίλη αναλογία φαινοµενικά
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αδρανές επιθήλιο. Μπορεί να περιέχει οδοντίνη ή
και υλικό που µοιάζει µε αδαµαντίνη»6,9.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαM
ση περίπτωσης περιφερικού οδοντογενούς ινώM
µατος, η ανασκόπηση των κύριων και ιστοπαθοM
λογικών χαρακτηριστικών της βλάβης, η αναφοM
ρά στις τρέχουσες απόψεις για την παθογένεσή
της, και η παρουσίαση της διαφορικής διάγνωM
σης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Γυναίκα ηλικίας 60 ετών, καυκάσιας φυλής, παM
ρουσίασε ασυµπτωµατικό ογκίδιο στα ούλα της
κάτω γνάθου, µεταξύ των δοντιών #44 και #45,
που είχε γίνει αντιληπτό από «χρόνια». Η ασθενής
ανέφερε πως στο παρελθόν είχαν αφαιρεθεί «ανάM
λογες βλάβες», χωρίς να θυµάται τις αντίστοιχες
διαγνώσεις. Η κλινική εξέταση έδειξε ογκίδιο άµιM
σχο, µε φυσιολογική χροιά, τραχεία επιφάνεια,
ελαστική σύσταση, και µέγιστη διάµετρο περίπου
0,5εκ. Η στοµατική υγιεινή ήταν κακή. Το ιατρικό
ιστορικό της ασθενούς ήταν ελεύθερο νοσηµάM
των ή λήψης φαρµάκων.
Η πιθανή κλινική διάγνωση ήταν «τραυµατικό
ίνωµα» και ο ακτινογραφικός έλεγχος µε οπισθοM
φατνιακή ακτινογραφία δεν αποκάλυψε αλλοιM
ώσεις στο υποκείµενο οστό. Με τοπική αναισθηM
σία, έγινε ολική αφαίρεση της βλάβης, η οποία µοM
νιµοποιήθηκε σε υδατικό διάλυµα ουδέτερης φορM
µόλης 10% και υποβλήθηκε για ιστοπαθολογική
εξέταση.
Η µικροσκοπική εξέταση τοµών 5µ χρωσµέM
νων µε αιµατοξυλίνη και ηωσίνη, έδειξε πως το οM
γκίδιο αποτελείτο από ινώδη συνδετικό ιστό, ο
οποίος καλυπτόταν από παρακερατινοποιηµένο
πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο (εικ. 1). Ο συνδεM
τικό ιστός εµφάνιζε διαπλεκόµενες δεσµίδες ινοM
βλαστικών κυττάρων µε φυσαλιδώδεις, ωοειδείς
ή ατρακτοειδείς πυρήνες, σε αγγειοβριθές ινοM
µυξωµατώδες υπόστρωµα (εικ. 2). Μεταξύ των
δεσµίδων αναγνωρίστηκαν νησίδες και χορδές
οδοντογενούς επιθηλίου, τα περιφερικά κύτταρα
του οποίου εµφάνιζαν σε θέσεις αδρή ανάστροM
φη πόλωση των πυρήνων και κενοτόπια (εικ. 3).
Παρατηρήθηκαν επίσης, αραιές διηθήσεις από
φλεγµονώδη κύτταρα, κυρίως λεµφοκύτταρα και
πλασµατοκύτταρα, ενώ δεν διαπιστώθηκε η παM
ρουσία οδοντογενών ουσιών. Η τελική διάγνωM
ση ήταν «περιφερικό οδοντογενές ίνωµα» (τύπου
WHO).

Εικ. 1. Το ογκίδιο αποτελείται από ινώδη συνδετικό ιστό, κα<
λυπτόµενο από παρακερατινοποιηµένο πολύστιβο πλακώδες
επιθήλιο (χρώση αιµατοξυλίνης και ηωσίνης, αρχική µεγέθυν<
ση x100).

Εικ. 2. ∆ιαπλεκόµενες δεσµίδες ινοβλαστικών κυττάρων σε
ινοµυξωµατώδες υπόστρωµα, µεταξύ των οποίων διακρίνο<
νται νησίδες και χορδές οδοντογενούς επιθηλίου (χρώση αι<
µατοξυλίνης και ηωσίνης, αρχική µεγέθυνση x200).

Εικ. 3. Νησίδα οδοντογενούς επιθηλίου, τα περιφερικά κύτ<
ταρα της οποίας εµφανίζουν πόλωση των πυρήνων και κενο<
τόπια (χρώση αιµατοξυλίνης και ηωσίνης, αρχική µεγέθυνση
x400).
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∆ώδεκα µήνες µετά την αφαίρεση, δεν έχει
αναφερθεί υποτροπή της βλάβης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το περιφερικό οδοντογενές ίνωµα θεωρείται
σπάνιος όγκος7M12. Ωστόσο, είναι ο συχνότερος
τύπος περιφερικού οδοντογενούς όγκου µε ποM
σοστό στο σύνολο των περιφερικών οδοντογενών
όγκων άνω του 50% (πίνακας 1). Στην αγγλική βιM
βλιογραφία µέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευθεί πεM
ρίπου 180 περιστατικά περιφερικών οδοντογενών
ινωµάτων, τα περισσότερα των οποίων προέρM
χονται από τις µελέτες των Daley και Wysocki8,
Siar και Ng12, και Buchner και συν.3.
Το περιφερικό οδοντογενές ίνωµα εµφανίζεται
σε ευρύ φάσµα ηλικιών, µε µικρή κορυφή κατά την
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τρίτη δεκαετία της ζωής2,8,12,13. Έχουν αναφερθεί
λίγες περιπτώσεις σε ηλικιωµένους και παιδιά, και
πρόσφατα αναφέρθηκε περίπτωση σε βρέφος14.
Αναφέρεται µικρή προτίµηση για τις γυναίκες, ενώ
δεν υπάρχουν φυλετικές διαφορές8,12. Αν και µποM
ρεί να εντοπιστεί σε κάθε περιοχή των ούλων, εM
ντοπίζεται συχνότερα στην κάτω γνάθο σε σχέM
ση µε την άνω, µε µία µικρή προτίµηση στην περιοχή
του κάτω κυνόδοντα και προγοµφίου, και στην
άνω πρόσθια περιοχή8,12,13.
Κλινικά, το περιφερικό οδοντογενές ίνωµα παM
ρουσιάζεται ως µονήρης, ασυµπτωµατική συνήM
θως διόγκωση των ούλων, µε σαφή όρια, η οποία
καλύπτεται από φυσιολογικό βλεννογόνο, και είM
ναι άµισχη και σκληρή στην ψηλάφηση2,15. Σε λίγες
περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί οίδηµα, αιµορM
ραγία κατά το βούρτσισµα, και µετακίνηση των παM
ρακείµενων δοντιών10,12. Οι τρεις περιπτώσεις πολM

Πίνακας 1. Συχνότητα του περιφερικού οδοντογενούς ινώµατος (ΠΟΙ) στο σύνολο των περιφερικών οδοντοM
γενών όγκων (ΠΟΟ)
ΠΟΟ

ΠΟΙ

Ποσοστό

(αρ.)

(αρ.)

(%)

2006

45

23

51,00

2005

11

7

63,60

Συγγραφείς

Έτος

Buchner και συν.1
Ladeinde και

συν.2

2002

2

0

0,00

Santos και συν.4

2001

1

1

100,00

MosquedaMTaylor και συν.5

1997

11

11

100,00

1994

35

35

100,00

1978

1

0

106

77

Ochsenius και

Daley και

Wysocki6

Regezi και
Σύνολο:

συν.3

συν.7

0,00
72,64

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑΦ Ι Α
1. BUCHNER A, MERRELL PW, CARPENTER WM. Relative frequency of peripheral odontogenic tumors: a study of
45 new cases and comparison with studies from the literature. J Oral Pathol Med 2006,35: 385<391
2. LADEINDE AL, AJAYI OF, OGUNLEWE MO et al. Odontogenic tumors. A review of 319 cases in a Nigerian teaching
hospital. Oral Surg 2005,99: 191<195
3. OCHSENIUS G, ORTEGA A, GODOY L, PANAFIEL C, ESCOBAR E. Odontogenic tumors in Chile: a study of 362 cases.
J Oral Pathol Med 2002,31: 415<420
4. SANTOS JN, PINTO LP, De FIGUEREDO CR, SOUZA LB. Odontogenic tumors. Analysis of 127 cases. Pesqui Odontol
Bras 2001,15: 308<313
5. MOSQUEDAMTAYLOR A, LEDESMAMMONTES C, CABALLEROMSANDOVAL S et al. Odontogenic tumors in Mexico. A
collaborative retrospective study of 349 cases. Oral Surg 1997,84: 672<675
6. DALEY T, WYSOCKI GP. Peripheral odontogenic fibroma. Oral Surg 1994,78: 329<336
7. REGEZI JA, KERR DA, COURTNEY RM. Odontogenic tumors: analysis of 706 cases. J Oral Surg 1978,36: 771<778
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λαπλών όγκων που αναφέρθηκαν από τους
Weber και συν.11, γεννούν ερωτήµατα σχετικά µε
το εάν πρόκειται για νεόπλασµα, ή βλάβη αναM
πτυξιακής αιτιολογίας ή αµάρτωµα.
Ακτινογραφικά, µπορεί να παρατηρηθούν επιM
φανειακή απορρόφηση του οστού και ακτινοM
σκιερές νησίδες10.
Η πιθανή κλινική διάγνωση της βλάβης περιM
λαµβάνει συνήθως αντιδραστικούς όγκους των
ούλων, όπως το τραυµατικό ίνωµα, το αιµαγγειM
ωµατοειδές κοκκίωµα και σπανιότερα το περιφεM
ρικό οστεοποιό ίνωµα ή το περιφερικό γιγαντοM
κυτταρικό κοκκίωµα2,3,12.
Μικροσκοπικά, το περιφερικό οδοντογενές ίνωM
µα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κεντρικού
οδοντογενούς ινώµατος τύπου WHO2. Ειδικότερα,
αποτελείται από πυκνό έως αραιό, µυξωµατώδη
συνδετικό ιστό, ο οποίος είναι από σχεδόν ακύτM
ταρος έως κυτταροβριθής, ενώ συχνά οι µορφές
του συνδετικού ιστού εναλλάσσονται στην ίδια
βλάβη. Η εικόνα του συνδετικού ιστού είναι ποικίM
λη, συνεπώς η διάγνωση δεν µπορεί να στηριχτεί
σε αυτήν. Η παρουσία φλεγµονωδών κυττάρων
συνδυάζεται µε συνυπάρχουσα ουλίτιδα8. Κύριο
διαγνωστικό στοιχείο είναι η αναγνώριση νησίM
δων και χορδών οδοντογενούς επιθηλίου, το µέM
γεθος και ο αριθµός των οποίων ποικίλει. ΑναφέM
ρονται περιπτώσεις όπου τo επιθηλιακό στοιχείο
κυριαρχούσε σε τέτοιο βαθµό, ώστε να δίνεται η
εντύπωση πως η βλάβη είναι επιθηλιακής προM
έλευσης4,10. Περιφερικά των επιθηλιακών νησίδων
µπορεί να παρατηρηθούν υαλοειδές υλικό, ή οδοM
ντινοειδές, οστε}νοειδές, ή οστεοειδές υλικό, πιM
θανώς ενασβεστιωµένο. Σπάνια, στο επιθήλιο
έχουν περιγραφεί κοκκιοκύτταρα8,16, πλακώδη
κύτταρα17, και κενοτοπιώδη κύτταρα18.
Η ιστογένεση της βλάβης παραµένει αδιευκρίM
νιστη. Η επικρατούσα θεωρία υποστηρίζει πως προM
έρχεται από βλάστηση του συνδετικού ιστού της
περιοδοντικής µεµβράνης, άποψη που στηρίζεται
στην αποκλειστική εντόπιση της βλάβης στις οδοM
ντοφόρες περιοχές των γνάθων19. Ο ΠΟΥ καταM
τάσσει τη βλάβη στους καλοήθεις οδοντογενείς
όγκους που προέρχονται από το µεσέγχυµα ή και
το εξωµεσέγχυµα µε οδοντογενές επιθήλιο9, αλM
λά η µη ανίχνευση SM100 πρωτεOνης στα ινοβλαM
στικά κύτταρα δεν υποστηρίζει την εξωµεσεγχυM
µατική προέλευση10.
Το επιθηλιακό στοιχείο της βλάβης θεωρείται
πως προέρχεται από τα υπολείµµατα της οδοντιM
κής ταινίας ή τα κύτταρα της βασικής µεµβράνης
του στοµατικού βλεννογόνου10,20,21. Οι επαγωγιM
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κές µεταβολές που παρατηρούνται στο συνδετιM
κό ιστό περιφερικά του επιθηλίου σε ορισµένες
περιπτώσεις περιφερικού οδοντογενούς ινώµαM
τος, όπως ο σχηµατισµός υαλοειδούς υλικού, οδοM
ντίνης, οστεOνης, ή οστεοειδούς, είναι περισσότεM
ρο συµβατές µε τη δεύτερη άποψη, καθώς ανάM
λογες µεταβολές προκαλεί η οδοντική ταινία καM
τά την οδοντογένεση22.
Αν και το επιθηλιακό στοιχείο του όγκου θεωM
ρείται «παραδοσιακά» ανενεργό23, σε ορισµένες
περιπτώσεις είναι άφθονο και αποτελεί το κυρίαρχο
στοιχείο4,10, ενώ η προφανής επίδρασή του στην
παραγωγή οδοντινοειδούς υποδηλώνει πως είναι
ενεργό10. Τα παραπάνω οδήγησαν ορισµένους
ερευνητές να προτείνουν πως πρόκειται για µειM
κτό όγκο4, άποψη που υποστηρίζεται και από άλM
λους8 µε το σκεπτικό πως απαιτούνται τόσο επιM
θηλιακά όσο και µεσεγχυµατικά στοιχεία για τη µιM
κροσκοπική διάγνωσή της.
Τραυµατισµοί, τοπικοί ερεθισµοί (οδοντική µιM
κροβιακή πλάκα, calculus) ή κακότεχνες εµφράξεις
δεν φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη του περιφερικού οδοντογενούς ινώµαM
τος24.
Η κλινική διαφορική διάγνωση του περιφερικού
οδοντογενούς ινώµατος περιλαµβάνει αντιδραM
στικές υπερπλασίες των ούλων, όπως το περιφεM
ρικό οστεοποιό ίνωµα, το αιµαγγειωµατοειδές κοκM
κίωµα, και το περιφερικό γιγακτοκυτταρικό κοκM
κίωµα, καθώς και άλλους περιφερικούς οδοντοM
γενείς όγκους, όπως το περιφερικό αδαµαντινοM
βλάστωµα7,24,25. H τελική διάγνωση τίθεται µικροM
σκοπικά7,8,10,12, επειδή η κλινική του εικόνα είναι
παρόµοια µε άλλους όγκους των ούλων20.
Η διάκριση του περιφερικού οδοντογενούς ινώM
µατος από το περιφερικό οστεοποιό ίνωµα, µία συM
χνή αντιδραστική βλάβη των ούλων, στηρίζεται
στην παρουσία οδοντογενούς επιθηλίου και στην
έλλειψη δυσπλαστικής οδοντίνης4. Σε περιπτώM
σεις περιφερικού οδοντογενούς ινώµατος µε έM
ντονο επιθηλιακό πολλαπλασιασµό µπορεί να γίM
νει σύγχυση µε περιφερικό αδαµαντινοβλάστωM
µα4,7,10. Κατά κανόνα όµως, οι επιθηλιακές νησίδες
του περιφερικού οδοντογενούς ινώµατος είναι µιM
κρότερες από αυτές του αδαµαντινοβλαστώµαM
τος και δεν παρουσιάζουν στη βασική στιβάδα
υπερχρωµασία και ανάστροφη πόλωση των πυM
ρήνων, αν και το τελευταίο έχει περιγραφεί σε µία
µελέτη10. Επιπλέον, σκληροί οδοντικοί ιστοί, όπως
οδοντίνη ή οστεOνη, δεν ανευρίσκονται στο αδαM
µαντινοβλάστωµα, αν και δεν υπάρχουν πάντα και
στο περιφερικό οδοντογενές ίνωµα4. Τέλος, ο πεM
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ριφερικός ενασβεστιούµενος επιθηλιακός οδοM
ντογενής όγκος παρουσιάζει µεγάλα πολυγωνικά
κύτταρα και αµυλοειδές υλικό7.
Η θεραπεία της βλάβης συνίσταται στην αφαίM
ρεση σε υγιή όρια και την τακτική παρακολούθηM
ση του ασθενούς για πιθανή υποτροπή. Τα ποσοM
στά υποτροπής της βλάβης δεν είναι σαφή. ΠαM
λαιότερα θεωρείτο ότι το περιφερικό οστεοποιό
ίνωµα σπάνια υποτροπιάζει10,26, ωστόσο νεότεM
ρες ανασκοπήσεις έδειξαν ποσοστό υποτροπής
έως και 38,9%8. Ωστόσο, επειδή οι περιπτώσεις που
έχουν παρακολουθηθεί για αρκετά χρόνια µετά
τη θεραπεία είναι περιορισµένες8,25, παραµένει αδιM
ευκρίνιστο, εάν οι υποτροπές οφείλονται σε ατεM
λή αφαίρεση της βλάβης ή σε επιθετικότερη βιοM
λογική συµπεριφορά του όγκου.
Συµπερασµατικά, το περιφερικό οδοντογενές
ίνωµα είναι µία όχι και τόσο σπάνια βλάβη, που
µπορεί να διαφοροδιαγνωστεί µόνο ιστολογικά
από άλλους συχνούς αντιδραστικούς όγκους των
ούλων, όπως το περιφερικό ίνωµα. Η περιγραφή
περισσότερων περιπτώσεων είναι απαραίτητη για
να κατανοηθεί καλύτερα η βιολογική συµπεριφοM
ρά του όγκου και η ορθή αντιµετώπισή του.

SUMMARY
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PERIPHERAL ODONTOGENIC FIBROMA:
CASE REPORT
AND REVIEW OF THE LITERATURE.
STOMATOLOGIA 2009,66(1): 17M22

Peripheral odontogenic fibroma is the soft
tissue counterpart of central (intraosseous)
ossifying fibroma, a tumor of odontogenic
mesenchym. It is a relatively rare and benign
lesion presenting as an exophytic gingival mass.
A predilection for the mandible and females has
been reported. Microscopically, it consists of
interlacing bundles of fibrous or myxoid
connective tissue, intermingled with islands and
strands of odontogenic epithelium. The case of a
60MyearMold
woman
with
a
peripheral
odontogenic fibroma on the mandibular gingiva
is presented and the pertinent literature is

21

reviewed. The lesion manifested as an
asymptomatic and sessile tumor of normal color
and rough surface, measuring approximately
0.5cm in diameter. The clinical diagnosis was
irritation fibroma and final diagnosis was
established after surgical excision and pathologic
examination. The patient recalled of having other
similar lesions removed in the past, although she
was not sure about the diagnoses. One year after
surgical management, the patient is free of
residual disease or recurrence.
KEY WORDS: Jaw tumors, Odontogenic tumors, Peripheral
odontogenic fibroma.
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