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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επούλωση του μετεξακτικού φατνίου 

προ�ποθέτει μια καθορισμένη σειρά βιολογικών γε�

γονότων, που μπορεί να διαταραχθεί λόγω τοπικών ή 

συστηματικών αιτιών. Σκοπός της εργασίας είναι η 

περιγραφή περίπτωσης αδυναμίας επούλωσης μετεξα�

κτικού φατνίου, που οδήγησε σε διάγνωση ακανθο�

κυτταρικού καρκινώματος. Άνδρας 69 ετών προσήλθε 

με ογκόμορφη βλάβη περιβάλλουσα το μετεξακτικό 

φατνίο του #47, ο οποίος είχε εξαχθεί πριν από τρεις 

εβδομάδες. Μετεγχειρητική ακτινογραφία αποκάλυψε 

ακανόνιστη οστεολυσία στην περιοχή της εξαγωγής. 

∆ιενεργήθηκε μερική βιοψία θέτοντας διάγνωση α�

κανθοκυτταρικού καρκινώματος. Κακοήθη νεοπλά�

σματα μπορεί να μιμούνται ένα κακώς επουλούμενο 

μετεξακτικό φατνίο. Η έγκαιρη διάγνωσή τους είναι 

καθοριστική για την πρόγνωση του ασθενούς. 

Όροι ευρετηριάσεως Εξαγωγή, μετεξακτικό φατνίο, καρκίνος στόμα�

τος, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 
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ABSTRACT The normal sequel of biological events 

characterizing the healing of the extraction socket 

might be disrupted due to topical or systemic factors. 

The aim of this study is to present a case of disturbed 

healing of extraction socket that led to the diagnosis 

of squamous cell carcinoma. A 69�year�old male pre�

sented with a tumor�like swelling surrounding the 

socket of #47 that was removed three weeks ago. 

Postsurgical radiograph revealed an ill�defined radio�

lucency in the extraction site. Incisional biopsy was 

performed, documenting the diagnosis of squamous 

cell carcinoma. Malignant neoplasms might mimic the 

appearance of delayed extraction socket healing. 

Early diagnosis is vital for patient's prognosis.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επούλωση του μετεξακτικού φατνίου προ�ποθέτει 

μια καθορισμένη σειρά βιολογικών γεγονότων.1,2 Α�

μέσως μετά την εξαγωγή το μετεξακτικό φατνίο πλη�

ρούται με αίμα και δημιουργείται ασταθής θρόμβος, ο 

οποίος σταθεροποιείται στο πρώτο εικοσιτετράωρο, 

μέσω της συστολής των αιμοπεταλίων και του σχημα�

τισμού δικτύου ινικής. Στη συνέχεια, ο θρόμβος δια�

σπάται από την πλασμίνη και αντικαθίσταται σταδιακά 

από κοκκιώδη ιστό, σε διάστημα περίπου πέντε ημε�

ρών. Παράλληλα, στα πρώτα εικοσιτετράωρα, ο πολ�

λαπλασιασμός των επιθηλιακών κυττάρων του βλεν�

νογόνου στα χείλη του μετεξακτικού φατνίου κατά� 

 

 

λήγει μέσω της επιθηλιοποίησης στην κάλυψη του 

θρόμβου. Στις επόμενες δύο εβδομάδες στο μετεξα�

κτικό φατνίο εναποτίθεται οστεοειδές και σχηματίζε�

ται δικτυωτό οστό, που θα δώσει τη θέση του στο πε�

ταλιώδες οστό 3 μήνες περίπου μετά την εξαγωγή, 

οπότε η επούλωση του μετεξακτικού φατνίου ολο�

κληρώνεται και ιστολογικά.1,2 

Αυτής η σειρά βιολογικών γεγονότων διαταράσ�

σεται στο 1�11,5% των εξαγωγών με πρώτο σημείο 

την αποτυχία επιθηλιακής κάλυψης του οστού και, 

κατά συνέπεια, της σύγκλισης των χειλέων του μετε�

ξακτικού φατνίου σε 3�4 εβδομάδες από την εξαγω�  
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γή.3 Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να συνυπάρχουν 

και άλλα σημεία και συμπτώματα, όπως πόνος ποικίλης 

έντασης, οίδημα ή τρισμός.2,3 Ως αίτια της διαταραχής 

επούλωσης αναφέρονται τοπικοί και συστηματικοί 

παράγοντες.2,4 Στους τοπικούς παράγοντες ανήκουν 

η εντοπισμένη φατνιακή οστε8τιδα (ξηρό φατνίο), οι 

υπολειμματικές κύστεις, η περιοδοντική λοίμωξη, ξένα 

σώματα, η οστεομυελίτιδα, η οστεοακτινονέκρωση, η 

νέκρωση του οστού, σχετιζόμενη με φάρμακα, το κά�

ταγμα, οι λοιμώξεις, η στοματοκολπική επικοινωνία, 

καθώς και η ανάπτυξη κακοηθών νεοπλασμάτων. 

Στους συστηματικούς παράγοντες περιλαμβάνονται 

διατροφικές διαταραχές, η προχωρημένη ηλικία, το 

κάπνισμα, η χρόνια λήψη φαρμάκων, η ανοσοκατα�

στολή, αιματολογικές δυσκρασίες, ηπατική και νεφρική 

δυσλειτουργία, ενδοκρινοπάθειες και η μειωμένη ροή 

σιέλου.2,4 Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή πε�

ρίπτωσης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, που δια�

γνώστηκε ύστερα από εξαγωγή δοντιού στην περιο�

χή λόγω διαταραχής στην επούλωση του μετεξακτι�

κού φατνίου.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Άνδρας 69 ετών παραπέμφθηκε για αξιολόγηση μη 

επουλούμενου μετεξακτικού φατνίου στην οπίσθια 

κάτω γνάθο δεξιά. Σύμφωνα με τον ασθενή, στην πε�

ριοχή εμφανίστηκε ήπιος, αυτόματος και διαλείπων 

πόνος περίπου 1 μήνα πριν. Τα συμπτώματα αποδόθη�

καν από τον θεράποντα οδοντίατρο στον #47 και ο 

ασθενής υποβλήθηκε σε εξαγωγή του δοντιού από 

γναθοπροσωπικό χειρουργό. Μετεγχειρητικά χορη�

γήθηκαν συστηματικά αμοξυκιλλίνη και κλαβουλανικό 

οξύ 625mg x 3 φορές/ημέρα και μετρονιδαζόλη 

500mg x 2 φορές/ημέρα, και πλύσεις με διάλυμα χλω�

ρεξιδίνης 0,20% x 2φορές/ημέρα, επί 10 ημέρες. Ω�

στόσο, το μετεξακτικό φατνίο δεν παρουσίασε σημεία 

επούλωσης και τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν, καθώς 

προστέθηκε δυσκολία στην κατάποση και αίσθημα 

τάσης στη θέση της εξαγωγής με επέκταση προς τη 

σύστοιχη παρειά. Ο ασθενής εξετάστηκε από περιο�

δοντολόγο, ο οποίος χορήγησε παρακεταμόλη και 

κιτρική ορφεναδρίνη 485mg x 2 φορές/ημέρα για την 

ανακούφιση των συμπτωμάτων και σύστησε τη διε�

νέργεια υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης 

(CBCT) και στοματολογικού ελέγχου. 

Στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς περιλαμβανό�

ταν μη�μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα, για το 

οποίο έγινε λοβεκτομή, και ακολούθησε χημειο� και 

ακτινο�θεραπεία πριν από 11 χρόνια, καθώς και στε�

φανιαία νόσος και υπερχοληστεριναιμία, για τις οποίες 

βρισκόταν σε αγωγή με ακετυλοσαλικυλικό οξύ, φε�

λοδιπίνη και ροσουβαστατίνη, αντίστοιχα. Ο ασθενής 

ανέφερε πως δεν είχε καπνίσει ποτέ. Κατά την κλινική 

εξέταση παρατηρήθηκε πως το μεταξακτικό φατνίο 

ήταν ορατό και περιβαλλόταν από διόγκωση με μι�

κροθηλώδη επιφάνεια, φυσιολογική και εστιακά λευκή 

χροιά, και ελαστική έως υπόσκληρη σύσταση. Η διό�

γκωση επεκτεινόταν στο σύστοιχο οπισθογόμφιο 

τρίγωνο άπω του μετεξακτικού φατνίου. Παρατηρή� 

 

θηκε επίσης μελανή τριχωτή γλώσσα (Εικ.1). ∆εν υ�

πήρχε διόγκωση του φατνιακού οστού, ενώ στη σύ�

στοιχη περιοχή του τραχήλου ψηλαφήθηκαν διογκω�

μένοι και ήπια επώδυνοι λεμφαδένες. Στην πανοραμι�

κή ακτινογραφία που είχε γίνει 1 μήνα πριν από την 

εξέταση παρατηρήθηκε ακτινοδιαυγαστική βλάβη δια�

μέτρου περίπου 2 εκ., με ασαφή όρια μεσορριζικά και 

άπω του #47, ο οποίος εμφάνιζε διεύρυνση του πε�

ριρριζικού χώρου και επιπλέον εγγύς γωνιώδη οστική 

απορρόφηση και εγγύς απόκλιση, αλλά όχι ακρορριζι�

κές αλλοίωσεις (Εικ. 2). Η γενική ακτινογραφική εικόνα 

του φραγμού ήταν καλή, με περιορισμένες θέσεις γω�

νιώδους φατνιολυσίας. Επίσης, παρατηρήθηκαν ακτι�

νοσκιερές περιοχές στην οπίσθια δεξιά άνω γνάθο, 

που πιθανώς αντιστοιχούσαν σε υπολείμματα ριζών 

των #15 και #16. Στο CBCT διαπιστώθηκε ακανόνιστη 

οστεολυσία στην περιοχή του εξαχθέντος #47, χωρίς 

ωστόσο να αναγνωρίζεται διάταση ή λύση των οστι�

κών πετάλων (Εικ. 3). Με βάση τα κλινικά και απεικονι�

στικά ευρήματα, τέθηκε η πιθανή διάγνωση ακανθο�

κυτταρικού καρκινώματος. Έγινε μερική βιοψία με το�

πική αναισθησία από τη διόγκωση, από θέση εγγύς 

του μετεξακτικού φατνίου. Η ιστοπαθολογική εξέταση 

έδειξε πως το ιστοτεμάχιο ήταν διηθημένο από βλά�

στες νεοπλασματικών κυττάρων, που εξορμούσαν 

από το παρακερατινοποιημένο πολύστιβο πλακώδες 

καλυπτικό επιθήλιο, το οποίο παρουσίαζε δυσπλαστι�

κούς χαρακήρες. Οι νεοπλασματικές βλάστες διηθού�

σαν τον συνδετικό ιστό με μορφή νησίδων, δοκίδων ή 

χορδών. Αποτελούνταν από ευμεγέθη κύτταρα, με 

ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα και ανισομεγέθεις φυσα�

λιδώδεις πυρήνες με πολλαπλά εμφανή πυρήνια ή πυ�

κνοχρωματικούς πυρήνες (Εικ. 4α). Παρατηρήθηκαν 

επίσης σφαίρες κερατίνης (Εικ. 4β) και πολυάριθμες 

μιτώσεις. Τα ιστοπαθολογικά ευρήματα έθεσαν τη 

διάγνωση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Ο ασθε�

νής σταδιοποιήθηκε κλινικά ως Τ4Ν0Μ0 και έγινε τμη�

ματική γναθεκτομή με υπερωμο�οειδικό λεμφαδενικό 

καθαρισμό και αποκατάσταση με πλάκα οστεοσύνθε�

σης. Η ιστολογικη εξέταση επιβεβαίωσε την παρουσία 

ακανθοκυτταρικού καρκινώματος μέσης προς χαμη�

λής διαφορροποίησης, ιστολογικού σταδίου pT4N0, με 

διήθηση μαλακών ορίων, γραμμωτού μυJκού ιστού, 

παρακείμενου σιελογόνου αδένα και υποκείμενου 

οστού σε βάθος 10�11 χιλ. Ακολούθησαν ακτινοβολί�

ες και χημειοθεραπεία. Ο ασθενής είναι ελεύθερος 

τοπικής υποτροπής ή μεταστάσεων και σε καλή κατά�

σταση αισθητικά και λειτουργικά 16 μήνες μετά τη 

χειρουργική επέμβαση. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Μέχρι σήμερα στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία έχουν 

συνολικά περιγραφεί 92 περιπτώσεις ή/και σειρές πε�

ριπτώσεων με ιστορικό πρόσφατης εξαγωγής στην 

περιοχή διάγνωσης ακανθοκυτταρικού καρκινώμα�

τος.2,5�21 Επίσης, σε πρόσφατη μελέτη που περιελάμ�

βανε 2.087 ακανθοκυτταρικά καρκινώματα με εντόπι�

ση στα ούλα και στο φατνιακό οστό, αναφέρεται  

πως σε 200 (9,6%) περιπτώσεις (168 άνδρες και 32 γυ� 
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Εικόνα 1: Κλινική εξέταση. Μη επουλωμένο μεταξακτικό 

φατνίο,  περιβαλλόμενο από διόγκωση με μικροθηλώδη επι�

φάνεια, φυσιολογική και εστιακά λευκή χροιά, και ελαστική 

έως υπόσκληρη σύσταση που επεκτεινόταν προς τα άπω, 

στο σύστοιχο οπισθογόμφιο τρίγωνο. Παρατηρήθηκε επίσης 

μελανή τριχωτή γλώσσα. 

 
Εικόνα 2: Πανοραμική ακτινογραφία (πριν την εξαγωγή του 

#47). Ακτινοδιαυγαστική βλάβη διαμέτρου περίπου 2 εκ. με 

ασαφή όρια μεσορριζικά και άπω του #47, ο οποίος εμφάνιζε 

διεύρυνση του περιρριζικού χώρου και επιπλέον εγγύς γω�

νιώδη οστική απορρόφηση και εγγύς απόκλιση, αλλά όχι 

ακρορριζικές αλλοίωσεις. 

ναίκες, εύρος ηλικίας 22�79 έτη, διάμεση ηλικία 53 έτη) 

υπήρχε ιστορικό πρόσφατης (2�6 μήνες) εξαγωγής 

δοντιού και διάγνωση του καρκίνου στη θέση της ε�

ξαγωγής22. Σε 168 (89%) από αυτούς τους ασθενείς, 

όπως και στην παρούσα περίπτωση, η διαταραχή στην 

επούλωση του μετεξακτικού φατνίου αποτέλεσε το 

αρχικό σημείο που οδήγησε στη διάγνωση του καρκί�

νου.22 Σε 113 (56.5%) περιπτώσεις δεν είχε γίνει ακτι�

νογραφικός έλεγχος πριν από την εξαγωγή του δο�

ντιού, ενώ σε 35 (17,5%) περιπτώσεις αποφασίστηκε 

να γίνει εξαγωγή με κύρια αιτία τον αναφερόμενο 

από τους ασθενείς πόνο, χωρίς να υπάρχει διαγνω�

σμένη οδοντική ή περιοδοντική παθολογική κατάστα�

ση στο δόντι που αφαιρέθηκε.22 Στην παρούσα περί�

πτωση ο οδοντικός πόνος αποτέλεσε, σύμφωνα με 

τον ασθενή, την αιτία προσέλευσης, χωρίς ωστόσο να 

είναι γνωστό αν τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης, 

όπως οι δοκιμασίες ζωτικότητας ή η κινητικότητα του 

δοντιού ήταν συμβατά με οδοντικής ή περιοδοντικής 

αιτιολογίας νόσο. Κλινικά, το ακανθοκυτταρικό καρκί�

νωμα εκδηλώνεται ως επώδυνη διόγκωση ή έλκωση  

 

 
Εικόνα 3: Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (μετά 

την εξαγωγή του #47). Ακανόνιστη οστεολυσία στην περιο�

χή του εξαχθέντος #47, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίζεται 

διάταση ή λύση των οστικών πετάλων. 

 
Εικόνα 4: Ιστοπαθολογική εξέταση. (α) Ιστοτεμάχιο διηθημέ�

νο από βλάστες νεοπλασματικών κυττάρων που εκπορεύο�

νταν από το παρακερατινοποιημένο πολύστιβο πλακώδες 

καλυπτικό επιθήλιο διηθούσαν τον συνδετικό ιστό υπό μορ�

φή νησίδων, δοκίδων ή χορδών. Οι νεοπλασματικές βλάστες 

αποτελούνταν από ευμεγέθη κύτταρα, με ηωσινόφιλο κυτ�

ταρόπλασμα και ανισομεγέθεις φυσαλιδώδεις πυρήνες με 

πολλαπλά πυρήνια ή πυκνοχρωματικούς πυρήνες. (β) 

Παρατηρήθηκαν επίσης σφαίρες κερατίνης. 

σε σχέση με το μη επουλωθέν φατνίο και ακτινογρα�

φικά παρατηρείται εκτεταμένη ακτινοδιαυγαστική 

βλάβη με ασαφή όρια.2,5�21 Το χρονικό διάστημα μετα�

ξύ εξαγωγής και διάγνωσης του καρκίνου στις δημο�

σιευμένες περιπτώσεις κυμαίνεται από 3 ημέρες έως 

και 24 μήνες.2,5�21 Στην περίπτωση που περιγράφεται, ο 

χρόνος μεταξύ εξαγωγής και διάγνωσης του ακανθο�

κυτταρικού καρκινώματος ήταν περίπου 1 μήνας, κα�

θιστώντας βέβαιη την ύπαρξη του καρκινώματος πριν 

από την εξαγωγή. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 

στην παρούσα περίπτωση θα μπορούσε να προέρχε�

ται από τα ούλα�φατνιακή ακρολοφία ή να έχει πρω�

τοπαθή ενδοστική εντόπιση. Το ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα των ούλων και της φατνιακής ακρολοφίας 

συνήθως αναπτύσσεται στην οπίσθια κάτω γνάθο, 

είναι συχνά ανώδυνο, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε 

απορρόφηση του υποκείμενου φατνιακού οστού, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση κινητικότητας στα δόντια 

της περιοχής.23 Σε αρχικά στάδια της ανάπτυξής του 

μιμείται φλεγμονώδους αιτιολογίας παθολογικές κα�

ταστάσεις των περιοδοντικών ιστών, με αποτέλεσμα 

την καθυστέρηση της διάγνωσης.23 Η εξαγωγή δο�

ντιού θα μπορούσε να διεγείρει την ταχύτερη επέ�

κταση του νεοπλάσματος,23 για παράδειγμα λόγω της 

μικροβιακής επιλοίμωξης του όγκου μετά την εξαγω�

γή14 ή λόγω της εξασφάλισης χώρου, για την ανεμπό� 
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διστη επέκταση του νεοπλάσματος κατά μήκος της 

περιοδοντικής μεμβράνης και εν συνεχεία διαμέσου 

του μετεξακτικού φατνίου.5 Το πρωτοπαθές ενδοστι�

κό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι σπάνιο κακόη�

θες νεόπλασμα, προερχόμενο από οδοντογενή επι�

θηλιακά υπολείμματα,24 το οποίο μπορεί να γίνει αντι�

ληπτό ύστερα από εξαγωγή δοντιού επί παραμονής 

μη επουλούμενου μετεξακτικού φατνίου.21 Προσβάλ�

λει κυρίως την οπίσθια κάτω γνάθο, από την περιοχή 

των προγομφίων έως τον κλάδο της κάτω γνάθου και 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προκαλεί διόγκω�

ση της γνάθου, ορισμένες φορές με συνοδό αιμωδία ή 

τρισμό, ενώ ακτινογραφικά απεικονίζεται ως ακτινο�

διαύγαση με σαφή ή συνηθέστερα ασαφή όρια.21,24 Η 

απουσία διόγκωσης της γνάθου κλινικά και κατα�

στροφής των οστικών πετάλων ακτινογραφικά, κα�

θώς και η παρουσία δυσπλασίας στο καλυπτικό επιθή�

λιο ιστοπαθολογικά συνηγορούν περισσότερο υπέρ 

της προέλευσης από τα ούλα του ακανθοκυτταρικού 

καρκινώματος στην παρούσα περίπτωση. Η παρουσία 

εκτεταμένης οστεολυτικής βλάβης στον συγκεκριμέ�

νο ασθενή, σε συνδυασμό με το ιστορικό καρκίνου 

του πνεύμονα, θα έπρεπε να προβληματίσουν αναφο�

ρικά με την πιθανότητα ύπαρξης μεταστατικής νόσου. 

Τα μεταστατικά νεοπλάσματα είναι σπάνια στη στο�

ματική κοιλότητα και εντοπίζονται κυρίως στις γνά�

θους, ενώ μεταξύ αυτών που προσβάλλουν τα μαλακά 

μόρια συνηθέστεροι είναι οι μεταστατικοί όγκοι στα 

ούλα.25 Ειδικότερα για τους άνδρες, η πιο συχνή πρω�

τοπαθής εστία των ενδοστοματικών μεταστάσεων 

είναι οι πνεύμονες.25 Το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα 

των πνευμόνων αποτελεί το συνηθέστερο υπότυπο 

κακοήθειας των πνευμόνων26 και έχουν αναφερθεί 

μεταστατικές περιπτώσεις στα ούλα.27,28 Συνεπώς, 

στον ασθενή μας η πιθανότητα ύπαρξης μετάστασης 

επέβαλε πιο προσεκτική αντιμετώπιση, όπως καλύτερο 

απεικονιστικό έλεγχο και κλινικο�ακτινογραφική συ�

νεκτίμηση. Συμπερασματικά, πριν από οποιαδήποτε 

οδοντιατρική πράξη απαιτείται συνεκτίμηση των στοι�

χείων του ιστορικού και ενδελεχής κλινικός έλεγχος 

του στοματικού βλεννογόνου, προκειμένου να απο�

φευχθούν ανάλογες καταστάσεις. Επίσης, η διαταρα�

χή στην επούλωση ενός μετεξακτικού φατνίου πρέπει 

να αποτελεί αιτία προβληματισμού και να αντιμετωπί�

ζεται ανάλογα.  
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