
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ακρορριζική και η πλάγια περιρριζική κύστη
είναι οδοντογενείς κύστεις που οφείλονται σε νέT
κρωση του πολφού και φλεγµονή των περιαT

κρορριζικών ιστών1,2. Αποτελούν το 60T65% του
συνόλου των ακτινοδιαυγαστικών αλλοιώσεων
των γνάθων2 και συνήθως δεν γίνονται αντιληT
πτές κλινικά, καθώς δεν παρουσιάζουν σηµεία και
συµπτώµατα. Ακτινογραφικά1,2, παρατηρείται απώT
λεια της lamina dura και καλά περιγεγραµµένη ακτιT
νοδιαύγαση, που στην ακρορριζική κύστη περιβάT
λει τη ρίζα του υπεύθυνου δοντιού, ενώ στην πλάT
για περιρριζική κύστη βρίσκεται στην όµορη επιT
φάνεια της ρίζας. Μπορεί, επίσης, να παρατηρηT
θούν απορρόφηση ρίζας και επέκταση σε παραT
κείµενα δόντια από την αύξηση του µεγέθους της
κύστης.

Την ακτινογραφική εικόνα της ακρορριζικής και
της πλάγιας περιρριζικής κύστης µπορεί να µιµηT
θούν άλλες καλοήθες βλάβες των γνάθων, συT
χνότερα η οδοντογενής κερατινοκύστη, η πλάγια
περιοδοντική κύστη, το αδαµαντινοβλάστωµα, και
το κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα3,4. Σε αυT
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Π
αρουσιάζεται περίπτωση αδαµαντινοβλαστώµατος σε γυναίκα ηλικίας 35 ετών, του οποίου η πιθανή
διάγνωση µε βάση την κλινική και ακτινογραφική εικόνα ήταν πλάγια περιρριζική κύστη, και σχο�
λιάζεται η σηµασία της σωστής διαφορικής διάγνωσης των διαυγαστικών βλαβών των γνάθων. Η

βλάβη εκδηλώθηκε ως διόγκωση στην περιοχή αντίστοιχα των δοντιών #44 έως #46. Η δοκιµασία ζωτικό�
τητας των εµπλεκοµένων δοντιών έδειξε νέκρωση του #46. Ακτινογραφικά, παρατηρήθηκε καλά περιγε�
γραµµένη διαύγαση, περίπου 1,3x1εκ., µε ελαφρώς πυκνωτικό όριο, εκτεινόµενη από την εγγύς ρίζα του
#46 έως άπω του #44, καθώς και απώλεια της lamina dura της εγγύς ρίζας του #46. Η πιθανή διάγνωση ήταν
πλάγια περιρριζική κύστη. Η τελική διάγνωση θυλακιώδους αδαµαντινοβλαστώµατος τέθηκε µετά από την
αρχική εξαίρεση της βλάβης και την ιστολογική εξέταση του παρασκευάσµατος, οπότε και έγινε περιφερι�
κή οστεκτοµή. Ένα χρόνο µετά την αφαίρεση της βλάβης η ασθενής δεν παρουσιάζει σηµεία υποτροπής,
κλινικά και ακτινογραφικά, και προγραµµατίζεται η αποκατάσταση της περιοχής µε οστικό αυτοµόσχευµα
και οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα. Συµπερασµατικά, αν και οι περιακρορριζικές και πλάγιες περιρρι�
ζικές διαυγαστικές βλάβες είναι κατά κύριο λόγο φλεγµονώδους αιτιολογίας προκαλούµενες από νέκρω�
ση του πολφού, είναι δυνατό να οφείλονται και σε άλλα αίτια. Η ύπαρξη νεκρού πολφού δεν είναι παθο�
γνωµονική, καθώς µπορεί να µην συνδέεται αιτιολογικά µε την περιακρορριζική βλάβη. Αντίθετα, η θετική
δοκιµασία ζωτικότητας οδηγεί µε βεβαιότητα σε βλάβη µη φλεγµονώδους αιτιολογίας. Βλάβες που δεν
ανταποκρίνονται στην ενδοδοντική θεραπεία, αλλά και διογκώσεις οι οποίες δεν υποχωρούν, πρέπει να εξε�
τάζονται ιστολογικά, ώστε να τεθεί η σωστή τελική διάγνωση.
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τές τις περιπτώσεις, η ακτινογραφική εικόνα είναι
δυνατό να παραπλανήσει τον κλινικό γιατρό, µε
αποτέλεσµα τη λάνθασµένη θεραπευτική αντιµεT
τώπιση. Εποµένως, κατά την αξιολόγηση διαυγαT
στικών βλαβών των γνάθων που µοιάζουν µε φλεγT
µονώδεις οδοντογενείς κύστεις, θα πρέπει να λαµT
βάνεται υπόψη η πιθανότητα να υποκρύπτονται
βλάβες µε περιακρορριζική ή πλάγια ριζική εντόπιση
που δεν οφείλονται σε νέκρωση του πολφού.

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει πεT
ρίπτωση αδαµαντινοβλαστώµατος, του οποίου η
αρχική διάγνωση µε βάση την κλινική και ακτινοT
γραφική εικόνα ήταν πλάγια περιρριζική κύστη, και
να συζητήσει τη διαφορική διάγνωση των διαυT
γαστικών βλαβών των γνάθων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Γυναίκα, ηλικίας 35 ετών, παραπέµφθηκε από
τον οδοντίατρό της για την αντιµετώπιση κυστικής
εξεργασίας στην περιοχή του δοντιού #46. Κατά την
κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ευπίεστη, ανώδυνη
διόγκωση γλωσσικά των δοντιών #45 και #46. Ο
έλεγχος της ουλοδοντικής σχισµής µε περιοδοT
ντική µήλη δεν έδειξε περιοδοντικό θύλακο στην
περιοχή. Ο ακτινογραφικός έλεγχος µε πανοραµιT
κή ακτινογραφία (εικ. 1) απεκάλυψε καλά περιγεT
γραµµένη διαύγαση, περίπου 1,3x1εκ., µε ελαφρώς
πυκνωτικό όριο, εκτεινόµενη από την εγγύς ρίζα
του #46 έως άπω του #44, καθώς και απώλεια της
lamina dura της εγγύς ρίζας του #46.

Η ασθενής ανέφερε ότι πριν από 4T5 χρόνια,
περίπου, αντιλήφθηκε ανώδυνη διόγκωση στην
περιοχή, που µεγεθυνόταν αργά. Στο διάστηµα αυT
τό επισκέφθηκε συναδέλφους, οι οποίοι απέδωT
σαν τη διόγκωση σε τοπικό τραυµατισµό και δεν

προχώρησαν σε άλλη διαγνωστική δοκιµασία ή σε
θεραπευτική αντιµετώπιση. Ο τελευταίος που επιT
σκέφθηκε προέβη σε δοκιµασία ζωτικότητας των
εµπλεκοµένων δοντιών που έδειξε νέκρωση του
#46. Η κινητικότητα του δοντιού καταγράφηκε ως
βαθµού Ι.

Με την πιθανή κλινική διάγνωση φλεγµονώδους
οδοντογενούς κύστης, έγινε ενδοδοντική θεραT
πεία του #46, αλλά στην επανεξέταση 6 µήνες µεT
τά διαπιστώθηκε ότι τόσο κλινικά όσο και ακτινοT
γραφικά (εικ. 2 και 3) δεν παρατηρήθηκε βελτίωση
της βλάβης, και ο #45 παρέµενε ζωντανός. Το ιατρικό
ιστορικό της ασθενούς ήταν ελεύθερο.

Η νέκρωση του #46, σε συνδυασµό µε την κλιT
νική και ακτινογραφική εικόνα, έκανε την πλάγια
περιρριζική κύστη την πιο πιθανή διάγνωση. Η µη
ανταπόκριση στην ενδοδοντική θεραπεία αποT
δόθηκε σε ατελή έµφραξη πλάγιου ριζικού σωλήT
να. Με βάση τη διάγνωση αυτή αποφασίστηκε εκT
πυρήνιση της κύστης και ακρορριζεκτοµή της εγT
γύς ρίζας του #46.
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Εικ. 1. Πανοραµική ακτινογραφία, όπου φαίνεται καλά περι0
γεγραµµένη διαυγαστική αλλοίωση µεταξύ του #46 και του
#44.

Εικ. 2. Οπισθοφατνιακή ακτινογραφία πριν από την ενδοδο0
ντική θεραπεία του #46.

Εικ. 3. Οπισθοφατνιακή ακτινογραφία 6 µήνες µετά την εν0
δοδοντική θεραπεία του #46. ∆εν παρατηρείται βελτίωση της
διαυγαστικής βλάβης.



Με τοπική αναισθησία έγινε τοµή στα γλωσσιT
κά ούλα, αποκόλληση του βλεννογονοπεριοστέT
ου και προσπελάστηκε η βλάβη. ∆ιεγχειρητικά, διαT
πιστώθηκε πως η βλάβη δεν ήταν κυστική αλλά
συµπαγής, καλά περιγεγραµµένη, µε λευκάζουσα
χροιά και ελαστική σύσταση. Αποκολλήθηκε εύT
κολα από το περιβάλλον οστό και στάλθηκε για
ιστολογική εξέταση µε πιθανή κλινική διάγνωση
«οδοντογενής όγκος».

Η µικροσκοπική µελέτη τοµών 5µ χρωσµένων
µε αιµατοξυλίνη και ηωσίνη έδειξε νησίδες οδοT
ντογενούς επιθηλίου σε υπόστρωµα ώριµου ινώT
δους συνδετικού ιστού. Οι νησίδες αποτελούντο
κεντρικά από αστεροειδή κύτταρα, δίνοντας την
εικόνα του αστεροειδούς δικτύου του οδοντικού
οργάνου, και περιφερικά από κυλινδρικά κύτταρα
µε πολωµένο πυρήνα που διατάσσονταν πασαT
λοειδώς (εικ. 4). Η τελική διάγνωση ήταν αδαµαT
ντινοβλάστωµα, θυλακιώδους τύπου.

Με βάση τη διάγνωση αυτή αποφασίστηκε πεT
ριφερική οστεκτοµή σε υγιή όρια και έγινε υποT
λογιστική αξονική τοµογραφία για καλύτερη εκτίT
µηση των ορίων της βλάβης, η οποία φάνηκε ότι
εκτεινόνταν από την εγγύς ρίζα του #46 µέχρι την
άπω επιφάνεια της ρίζας του #44 (εικ. 5). Στη συT
νέχεια, µε τοπική αναισθησία, έγιναν εξαγωγές
των #44, #45, και #46 και περιφερική οστεκτοµή
σε υγιή όρια, από το µεσοφάτνιο του #46 µέχρι
το µέσο του φατνίου του #44, χωρίς να θιγεί το
κάτω φατνιακό αγγειονευρώδες δεµάτιο. ΕπιT
πλέον, αφαιρέθηκε το τµήµα του γλωσσικού βλενT
νογόνου το οποίο ήταν σε άµεση επαφή µε τη
βλάβη. Η ιστολογική εξέταση έδειξε ότι τα παραT

σκευάσµατα ήταν ελεύθερα νεοπλασµατικών διηT
θήσεων.

Ένα χρόνο µετά την αφαίρεση της βλάβης, η
ασθενής δεν παρουσιάζει σηµεία υποτροπής, κλιT
νικά και ακτινογραφικά (εικ. 6), και προγραµµατίT
ζεται η αποκατάσταση της περιοχής µε οστικό αυT
τοµόσχευµα και οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύT
µατα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η κλινική και ακτινογραφική εικόνα της βλάβης
που παρουσιάζεται, ιδιαίτερα η εστιακή απώλεια
της lamina dura και η σχέση µε δόντι µε νεκρό πολT
φό, έθεσε πρώτη στη διαφορική διάγνωση την
πλάγια περιρριζική κύστη1T3. Η ακρορριζική και η
πλάγια περιρριζική κύστη οφείλονται σε βλάστηT
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Εικ. 4. Ιστολογική εικόνα της βλάβης. ∆ιακρίνεται νησίδα οδο0
ντογενούς επιθηλίου µε πασαλοειδή διάταξη των περιφερικών
κυττάρων και αστεροειδή διαµόρφωση των κεντρικών κυττά0
ρων.

Εικ. 5. Αξονική τοµογραφία. Απεικονίζεται η βλάβη που εκτεί0
νεται από την εγγύς ρίζα του #46 µέχρι την άπω επιφάνεια
της ρίζας του #44.

Εικ. 6. Τρισδιάστατη αξονική τοµογραφία ένα χρόνο µετά την
περιφερική οστεκτοµή. ∆εν παρατηρούνται σηµεία υποτρο0
πής.



ση επιθηλιακών υπολειµµάτων στους περιακρορT
ριζικούς ιστούς, ως αποτέλεσµα διέγερσης από τη
φλεγµονή1T3. ∆εν παρουσιάζουν ιδιαίτερη προτίT
µηση φύλου ή ηλικίας, και εµφανίζονται σε κάθε
θέση των γνάθων. Κατά κανόνα, ανακαλύπτονται
ακτινογραφικά, εάν όµως µεγεθυνθούν ή επιµοT
λυνθούν, µπορεί να προκαλέσουν κλινικά σηµεία
και συµπτώµατα, όπως διόγκωση, ευαισθησία και κιT
νητικότητα των εµπλεκοµένων δοντιών. Οι µικρές
βλάβες αντιµετωπίζονται συνήθως επιτυχώς µε
ενδοδοντική θεραπεία, ενώ σε µεγαλύτερες βλάT
βες ή σε βλάβες που δεν ανταποκρίνονται στη
συντηρητική θεραπεία επιβάλλεται η χειρουργική
αφαίρεση και η τεκµηρίωση της διάγνωσης µε ιστοT
λογική εξέταση4,5.

Η εντόπιση της βλάβης στην περιοχή των προT
γοµφίων, σε σχέση µε όµορη ριζική επιφάνεια ζωT
ντανού δοντιού (του πρώτου προγοµφίου), ήταν
συµβατή και µε πλάγια περιοδοντική κύστη, η οποία
αποτελεί µία αναπτυξιακή κύστη των γνάθων που
δεν σχετίζεται µε οδοντική φλεγµονή1,2,6,7. Είναι
σπάνια κύστη και αποτελεί µόλις το 1,5% του συT
νόλου των κύστεων των γνάθων, ωστόσο το 78%
εντοπίζεται στην περιοχή από τον πρώτο γοµφίο
µέχρι τον πλάγιο τοµέα της κάτω γνάθου5. ΕµT
φανίζεται συχνότερα σε άτοµα της πέµπτης µέT
χρι έβδοµης δεκαετίας, και είναι σπάνια σε ηλικίες
µικρότερες των 30 ετών2. Κατά κανόνα είναι µιT
κρή, περίπου 1εκ., και γίνεται αντιληπτή σε τυχαίο
ακτινογραφικό έλεγχο, επειδή είναι ασυµπτωµαT
τική2. Η ακτινογραφική της εικόνα δεν είναι διαT
γνωστική2. Η συντηρητική χειρουργική αφαίρεση
αποτελεί τη θεραπεία επιλογής και θέτει, ταυτόT
χρονα, την τελική διάγνωση µέσω της µικροσκοT
πικής εξέτασης1,2.

Οι γνάθοι αποτελούν πεδίο ανάπτυξης και άλT
λων, λιγότερο συχνών και πιο επιθετικών βλαβών,
όπως οι οδοντογενείς κερατινοκύστεις και οι οδοT
ντογενείς όγκοι, µε κυριότερο εκπρόσωπο το αδαT
µαντινοβλάστωµα.

Η οδοντογενής κερατινοκύστη αποτελεί µία
αναπτυξιακή κύστη των γνάθων µε ιδιαίτερα ιστοT
παθολογικά χαρακτηριστικά και επιθετική βιολοT
γική συµπεριφορά. Πολλοί ερευνητές υποστηρίT
ζουν ότι η µεγάλη αυξητική τάση και η αυξηµένη
συχνότητα υποτροπών µετά την αφαίρεσή της,
συνηγορούν υπέρ νεοπλάσµατος, και στην πρόT
σφατη ταξινόµηση του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας η βλάβη περιγράφεται ως «κερατοκυστιT
κός οδοντογενής όγκος»7. Πρόκειται για σπάνια
βλάβη που αποτελεί το 3% T 11% όλων των οδοT
ντογενών κύστεων2,7. Εµφανίζεται συχνότερα σε

άτοµα ηλικίας 10 έως 40 ετών, χωρίς προτίµηση
φύλου, και εντοπίζεται κατά κανόνα στις οπίσθιες
περιοχές της κάτω γνάθου και τον κλάδο. Η
εντόπιση στην περιοχή όπου βρισκόταν η παρούσα
βλάβη είναι σχετικά ασυνήθιστη. Οι περισσότερες
οδοντογενείς κερατινοκύστεις είναι ασυµπτωT
µατικές, ακόµα και αν πάρουν µεγάλες διαστάT
σεις. Ακτινογραφικά, εµφανίζονται σαν καλά πεT
ριγεγραµµένες διαυγάσεις µε ακτινοσκιερό όριο,
και σπανιότερα σαν πολύχωρες διαυγάσεις. ΜεT
ρικές φορές µπορεί να σχετίζονται µε τη µύλη
εγκλείστου δοντιού, δίνοντας εικόνα οδοντοT
φόρου κύστης. Αν και είναι επιθετικές, δεν σχετίT
ζονται τόσο συχνά µε απορρόφηση ριζών, όσο οι
φλεγµονώδεις οδοντογενείς κύστεις. Λόγω των
µη ειδικών κλινικών και ακτινογραφικών χαραT
κτηριστικών, η διάγνωση τίθεται µόνον ιστολογιT
κά. ∆εν υπάρχει οµοφωνία ως προς τη θεραπευT
τική αντιµετώπιση, καθώς έχουν προταθεί µέθοT
δοι από τη µαρσιποποίηση και την εκπυρήνιση,
έως την περιφερική οστεκτοµή8,9. Αν και το ποT
σοστό υποτροπής κυµαίνεται από 5% έως 62%, η
πρόγνωση είναι καλή.

Το αδαµαντινοβλάστωµα αποτελεί το συχνόT
τερο οδοντογενές νεόπλασµα1,2,7. ΑναπτύσσεT
ται αργά, εµφανίζει τοπικά διηθητική συµπεριφοT
ρά και υψηλό ποσοστό υποτροπών. Ταξινοµείται,
µε βάση τη βιολογική του συµπεριφορά, τα κλινιT
κά και τα ιστοπαθολογικά του χαρακτηριστικά, σε
συµπαγές (πολυκυστικό), µονοκυστικό και περιT
φερικό αδαµαντινοβλάστωµα7. Προσβάλλει συT
νήθως άτοµα της τρίτης έως έβδοµης δεκαετίας
της ζωής και δεν υπάρχει προτίµηση φύλου. Το
87% των αδαµαντινοβλαστωµάτων εντοπίζεται
στην κάτω γνάθο, µε ποσοστό 66% στην οπίσθια
περιοχή αντίστοιχα του κλάδου της κάτω γνάT
θου, ενώ το 13% εντοπίζεται στην άνω γνάθο µε
ίση αναλογία στην πρόσθια ή οπίσθια περιοχή2. Ο
όγκος µπορεί να είναι ασυµπτωµατικός και να αποT
τελεί τυχαίο ακτινογραφικό εύρηµα, αλλά στις πεT
ρισσότερες των περιπτώσεων παρατηρείται διόT
γκωση, ή πόνος και έτσι γίνεται αντιληπτός από
τον ασθενή ή το θεράποντα οδοντίατρο. Συνήθως
εµφανίζεται ακτινογραφικά ως πολύχωρη ακτιT
νοδιαύγαση, αλλά µπορεί να εµφανιστεί και σαν
µονόχωρη, περιπλέκοντας τη διαφορική διάγνωT
ση10. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η εικόνα µοT
νόχωρης ακτινοδιαύγασης, σε συνδυασµό µε το
νεκρό πολφό του πρώτου γοµφίου, έδινε την ειT
κόνα πλάγιας περιρριζικής κύστης. Τα συµπαγή
αδαµαντινοβλαστώµατα εµφανίζουν ακόµα πιο
επιθετική συµπεριφορά σε σχέση µε τα µονοκυT
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στικά, και αυτό καθιστά αναγκαία την πιο ριζική
θεραπεία τους. Η θεραπευτική αντιµετώπιση του
αδαµαντινοβλαστώµατος, και ιδιαίτερα του συT
µπαγούς τύπου, θα πρέπει να γίνεται ριζικά, περιT
λαµβάνει δε περιφερική οστεκτοµή σε υγιή όρια
για τη µείωση της πιθανότητας υποτροπής10T12.
Επίσης, επιβάλλεται η παρακολούθηση του ασθεT
νούς για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώστε τυχόν
υποτροπή να ανακαλυφθεί σε αρχικό στάδιο. Η
περίπτωση που παρουσιάζεται αφορούσε σε συT
µπαγές αδαµαντινοβλάστωµα, και εποµένως η πεT
ριφερική οστεκτοµή επί υγιών ορίων ήταν η ενT
δεδειγµένη θεραπεία.

Τέλος, στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να
συµπεριληφθεί και το κεντρικό γιγαντοκυτταρικό
κοκκίωµα, το οποίο κλινικά και ακτινογραφικά µποT
ρεί να παρουσιάζει παρόµοια χαρακτηριστικά µε
φλεγµονώδη οδοντογενή κύστη13,14. Πρόκειται
για αντιδραστικής φύσεως βλάβη που αναπτύσT
σεται στα οστά των γνάθων και αντιπροσωπεύει
το 7% όλων των όγκων που αναπτύσσονται στις
πρόσθιες περιοχές15. Έχει προτίµηση στις νεαρές
ηλικίες και στις γυναίκες. Η θεραπεία είναι χειT
ρουργική και περιλαµβάνει εκπυρήνιση του όγκου
ή περιφερική οστεκτοµή σε υγιή όρια16T18. Η πρόT
γνωση είναι καλή, αν και έχει αναφερθεί µεγάλο
ποσοστό υποτροπών, µέχρι και 14%1,2.

Στη παρούσα περίπτωση, προκαλεί ενδιαφέρον
το γεγονός, ότι παρά τη διόγκωση, δεν έγινε από
τους διάφορους κλινικούς γιατρούς που εξέταT
σαν την ασθενή ακτινογραφικός έλεγχος και δοT
κιµασία ζωτικότητας των γειτονικών µε τη βλάβη
δοντιών, µε αποτέλεσµα να µείνει αδιάγνωστη για
µεγάλο χρονικό διάστηµα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συµπερασµατικά, αν και οι περιακρορριζικές και
πλάγιες περιρριζικές διαυγαστικές βλάβες είναι καT
τά κύριο λόγο φλεγµονώδους αιτιολογίας, προT
καλούµενες από νέκρωση του πολφού, είναι δυT
νατό να οφείλονται και σε άλλα αίτια. Η ύπαρξη
νεκρού πολφού δεν είναι παθογνωµονική, καθώς
µπορεί να µην συνδέεται αιτιολογικά µε την πεT
ριακρορριζική βλάβη. Αντίθετα, η θετική δοκιµαT
σία ζωτικότητας οδηγεί µε βεβαιότητα σε βλάβη
µη φλεγµονώδους αιτιολογίας. Βλάβες που δεν
ανταποκρίνονται στην ενδοδοντική θεραπεία, αλT
λά και διογκώσεις οι οποίες δεν υποχωρούν, πρέT
πει να εξετάζονται ιστολογικά, ώστε να τεθεί η
σωστή τελική διάγνωση.

SUMMARY

P. CHRISTOPOULOS, M. GEORGAKI,
E. VASSILOPOULOU, K. TOSIOS

AMELOBLASTOMA MIMICKING
LATERAL RADICULAR CYST.

A CASE REPORT.

STOMATOLOGIA 2009,66(2): 71T76

The case of a 35 year old woman with a
mandibular ameloblastoma, whose clinical and
radiographic features were consistent with a
lateral radicular cyst, is reported, and the
differential diagnosis is discussed. The lesion
manifested with a diffuse lingual mandibular
enlargement from the first premolar to the first
molar. Vitality tests were consistent with pulpal
necrosis of the first molar. Radiograhic
examination revealed a well demarcated
radiolucency with a faintly dense border,
measuring approximately 1.3x1cm. It extended
from the distal aspect of the first premolar to
the proximal root of the first molar that also
showed loss of lamina dura. The lesion was
excised with a clinical diagnosis of lateral radicular
cyst and proved to be a solid tumor.
Histopathologic examination showed a follicular
ameloblastoma and a peripheral ostectomy was
performed. One year after treatment, the patient
is free of residual disease or recurrence and
dental rehabilitation with autologous bone graft
and osseointegrated implants is planned. It is
concluded that although periapical and lateral
radicular radiolucencies are usually of
inflammatory origin, developing as a sequence of
pulpal necrosis, they may also represent nonT
inflammatory lesions. A vital pulp always excludes
an inflammatory origin, in contrast to pulp
necrosis that is not diagnostic of an inflammatory
lesion, as it may be coincidental. Periapical lesions
or enlargements that do not respond to
conservative root canal treatment should be
biopsized, in order for the final diagnosis to be
reached.

KEY WORDS: Jaw tumors, Odontogenic tumors, Amelobla2
stoma, Odontogenic cysts, Lateral radicular cyst.
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