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Εισαγωγή

Οι στοματο-τραχηλο-προσωπικές λοιμώξεις στη πλειονότητα τους είναι
οδοντογενούς αιτιολογίας και προέρχονται από επέκταση κάποιας περιακροριζικής
λοίμωξης άπολφων δοντιών ή αρχικά εντοπισμένης λοίμωξης των περιοδοντικών
ιστών (όχι απόλυτα άπολφων δοντιών). Η οδοντογενής λοίμωξη ξεκινά ως εντοπι-
σμένη νόσος των περιοδοντικών ιστών (περιακροριζικά ή στους περιοδοντικούς
θύλακες), σε επόμενο στάδιο επεκτείνεται ενδοστικά εντός της γνάθου και στη συ-
νέχεια, αφού διασπάσει το φλοιώδες πέταλο επεκτείνεται υποπεριοστικά και σε
επόμενη φάση αφού διηθήσει και διαβρώσει το περιόστεο εξαπλώνεται στους μα-
λακούς ιστούς είτε υποβλεννογόνια είτε στους βαθύτερους ιστούς και στα μυοπε-
ριτονιακά διαστήματα του προσώπου ή και τα βαθύτερα του τραχήλου.

Η εξέλιξη της λοίμωξης εξαρτάται από τρεις κύριους παράγοντες,  που α-
φορούν στη δυνατότητα και ακεραιότητα του αμυντικού μηχανισμού του ξενιστή,
στο περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται (το μικροβιακό φορτίο) και στη λοιμογόνα
δύναμη του μικροοργανισμού. Από τους παράγοντες αυτούς, οι δυο οι σχετιζόμε-
νοι με τον μικροβιακό παράγοντα και η τρίτη με την άμυνα του ασθενή,  βρίσκο-
νται σε συνεχή δυναμική ισορροπία,   εκ της οποίας καθορίζεται και η τελική έ-
κβαση της λοίμωξης. Το αμυντικό σύστημα που προστατεύει τον ασθενή, αποβλέ-
πει στην εκδήλωση της φλεγμονώδους αντίδρασης με τη γένεση και απελευθέρω-
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ση παραγόντων μεσολαβητών της φλεγμονής, μικροαγγειακές μεταβολές και κινη-
τοποίηση και ενεργοποίηση λευκοκυττάρων που έχουν ως στόχο αρχικά την εκμη-
δένιση του παθογόνου παράγοντα και στη συνέχεια την επανόρθωση των τραυμα-
τισμένων ιστών.

Οι πλειονότητα των λοιμώξεων είναι αυτοπεριοριζόμενες, ως τόσο όμως
ένας μεγάλος αριθμός τους απαιτεί ιατρική παρέμβαση που βασίζεται στη σωστή
διάγνωση και στην ορθή θεραπευτική επιλογή.  Η ενεργός λοίμωξη έχει τα χαρα-
κτηριστικά είτε του φλέγμονα (της έντονης κυτταρικής διήθησης - κυτταρίτιδας),
δηλαδή της διάχυτης οξείας φλεγμονής είτε της εντοπισμένης λοίμωξης, δηλαδή
του αποστήματος.  Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη της τερηδόνας και
στην αντιμετώπιση των νοσημάτων του περιοδοντίου οι οδοντογενείς λοιμώξεις
παραμένουν συχνές και ορισμένες φορές καθίστανται και ιδιαίτερα επικίνδυνες. Η
νοσηρότητα και θνησιμότητα αυτών των καταστάσεων επιβαρύνεται ιδιαίτερα σε
παραμελημένες περιπτώσεις (ανεπαρκής αντιμετώπιση ή μη συνεργασία του ασθε-
νή), σε άτομα με μειονεκτικό ανοσιακό σύστημα καθώς και σε περιπτώσεις ενδο-
νοσοκομειακής επιλοίμωξης.

Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί

Η απομόνωση, η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας σε αντιμικροβι-
ακά χημειοθεραπευτικά των μικροοργανισμών (το αντιβιόγραμμα) είναι τα βήματα
που καθορίζουν τη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία της λοίμωξης.  Η
λήψη επαρκούς υλικού (υγρό με αναρρόφηση,  ιστοτεμάχιο,  επίχρισμα)  και η α-
σφαλής αποστολή του εντός 2  ωρών στο εργαστήριο είναι η πρώτη πράξη αυτής
της διαδικασίας.

Η μικροβιολογία των οδοντογενών λοιμώξεων έχει αποσαφηνιστεί ικανο-
ποιητικά τα τελευταία χρόνια. Οι τυπικές οδοντογενείς λοιμώξεις αποτελούν συ-
νήθως μικτές λοιμώξεις αερόβιων και αναερόβιων βακτηριδίων και αφορούν περί-
που το 70% των λοιμώξεων. Οι αερόβιες βακτηριακές λοιμώξεις είναι ασυνήθεις
και ανέρχονται μόλις στο 5%, ενώ οι αμιγείς αναερόβιες λοιμώξεις έχουν προσδιο-
ριστεί περίπου στο 25%  των οδοντογενών λοιμώξεων.  Τα αερόβια μικρόβια τα
οποία απομονώνονται σε αερόβιες λοιμώξεις είναι Gram+ κόκκοι οι οποίοι ανή-
κουν οι περισσότεροι στους S. viridans (S. milleri, S. Sanguis, S. salivarious, S.
mutans). Οι στρεπτόκοκκοι αυτοί είναι γνωστοί και ως α-αιμολυτικοί κόκκοι απο-
τελούν το 85% των αερόβιων μικροβίων των στοματοπροσωπικών λοιμώξεων.
Έχουν απομονωθεί ακόμη ο S. pyogenes,  μερικοί τύποι σταφυλόκοκκου και άλλα
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μικρόβια που δεν δείχνουν όμως να έχουν παθογόνα δράση.  Επομένως,  η ομάδα
των αερόβιων μικροβίων στις μικτές λοιμώξεις αφορούν κύρια α-αιμολυτικούς
στρεπτόκοκκους, μικρόβια που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην πενικιλίνη.

Τα αναερόβια μικρόβια που αναγνωρίζονται στις τυπικές οδοντογενείς
λοιμώξεις είναι πολύ περισσότερα από αυτά των αερόβιων (Πίνακας 2.1). Διακρί-
νονται βασικά δύο ομάδες, οι αναερόβιοι gram+  κόκκοι, και τα αναερόβια βακτη-
ρίδια. Στην ομάδα των gram+ κόκκων κυριαρχούν οι αναερόβιοι στρεπτόκοκκοι
(S. intermedious)  και οι πεπτοστρεπτόκοκκοι και απομονώνονται στο ένα τρίτο
των οδοντογενών λοιμώξεων (το 30% των αναερόβιων είναι gram+  κόκκοι.).  Η
ευαισθησία τους στην αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία είναι παρόμοια με αυτή των
αερόβιων κόκκων και για αυτό είναι ευαίσθητοι στην πενικιλίνη.  Τα Gram-  βα-
κτηρίδια (rods) απομονώνονται στο 50% των αναερόβιων οδοντογενών λοιμώξε-
ων. Δύο σημαντικά γένη Gram- βακτηριδίων έχουν απομονωθεί, τα bacteroides και
τα Fusobacteria. Τα στοματοφαρυγγικά bacteroides μπορούν να διακριθούν σε δύο
ξεχωριστά γένη στη Porphyromonas και στη Prevotella.  Το συχνότερο Gram- βα-
κτηρίδιο που απομονώνεται από τις οδοντογενείς λοιμώξεις είναι η Prevotella που
εμφανίζει φυσική αντοχή έναντι της πενικιλίνης. Τα Fusobacteria δείχνει να έχει τη
μεγαλύτερη παθογόνα δράση και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με το S. milleri με τον
οποίο ανευρίσκεται στις θορυβώδεις οδοντογενείς λοιμώξεις.

Πίνακας 2.1: Μικροβιολογία οδοντογενών λοιμώξεων

 Αερόβια  Συχνότητα  Αναερόβια  Συχνότητα

Gram-θετικά κόκκοι
Strept.

     Viridans,
     β-Hemolytic,
     Group D
 Staph.

Πολύ συνήθη
 Ασυνήθη
 Σπάνια
 Σπάνια

Gram-θετικά κόκκοι
Strept. Συνήθη

Gram-αρνητ.βάκιλοι
Haemophilus inf.

 Escherichia coli
 Klebsiella
 Eikenella corredens

Σπάνια
 Σπάνια
 Σπάνια
 Ασυνήθη

Gram-αρνητ.βάκιλοι
Porphyromonas

 Provotella
 Fusobacterium
 Bactoroids fragilis

Σπάνια
 Πολύ
συνήθη
 Συνήθη
 Σπάνια
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Κλινική σημειολογία

Η κλινική σημειολογία της λοίμωξης εκδηλώνεται με τοπικά σημεία και
συστηματική σημειολογία. Στα τοπικά σημεία (και φαινόμενα) συμπεριλαμβάνο-
νται ο πόνος,  η διόγκωση,  η επιφανειακή ερυθρότητα,  η παρουσία πυώδους συλ-
λογής και ο περιορισμός της κινητικότητας της κάτω γνάθου (τρισμός). Η διόγκω-
ση που οφείλεται σε οίδημα είναι σχετικά μαλακή και ευκίνητη, ενώ η οφειλόμενη
σε κυτταρική διήθηση είναι υπόσκληρη (Εικ.2.1).  Η διόγκωση με συλλογή πύου
χαρακτηρίζει το απόστημα στο οποίο το κύριο κλινικό σημείο είναι ο κλυδασμός
(αντιληπτός με την ψηλάφηση). Στη συστηματική σημειολογία συμπεριλαμβάνο-
νται ο πυρετός,  η λεμφαδενίτιδα,  η κακοδιαθεσία του ασθενή και η λευκοκυττά-
ρωση.

Εικόνα 2.1. Απόστημα γλώσσας και περίπτωση Λουδοβίκειας κυνάγχης.

Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει μερικά,  όχι όμως πάντοτε και όλα τα ση-
μεία της λοίμωξης.  Ορισμένες φορές η κλινική σημειολογία εκφράζεται με υπο-
βαθμισμένα τοπικά σημεία χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα
της νόσου (Εικ.  2.2  και 2.3).  Η υποβαθμισμένη σημειολογία αφορά συνήθως α-
σθενείς με μειονεκτική άμυνα,  με ανοσοκαταστολή,  με φαρμακευτική αγωγή κα-
θώς και περιπτώσεις στις οποίες η νόσος έχει επεκταθεί σε βαθύτερα διαστήματα
του τραχήλου (παροδική ύφεση). Άλλες πάλι φορές εκδηλώνεται με προοδευτική
επιδείνωση των σημείων της φλεγμονής και εγκατάσταση τοξικών φαινομένων με
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νευρολογική σημειολογία από το ΚΝΣ και αναπνευστική δυσχέρεια,  σημεία που
επιβάλλουν άμεση και επιθετική ιατρική παρέμβαση με σκοπό τη διασφάλιση της
βατότητας της αναπνευστικής οδού (Πίνακας 2.2). Τα συμπτώματα και σημεία που
υποδηλώνουν επιδείνωση της λοίμωξης και επιβαρύνουν τη νοσηρότητα και πρό-
γνωση επιγραμματικά είναι η αναπνευστική δυσχέρεια, η δυσκαταποσία, η αλλαγή
στη φώνηση, η οφθαλμοπληγία ή οπτικές διαταραχές, ο λήθαργος και η καταστολή
(πτώση) του επιπέδου συνείδησης.

Εικόνα 2.2. Υπογνάθιο απόστημα σε έφη-
βη.

Εικόνα 2.3. Απόστημα άνω χείλους. Απαι-
τεί διαφοροδιάγνωση με δυσπλαστικές κα-
ταστάσεις (σύνδρομο Asher, κοκκιωματώ-
δης χειλίτιδα, διπλό χείλος) και από αγγει-
οίδημα (του Quinke).

Τρισμός είναι κλινικός όρος και θεωρείται συνώνυμος της μειωμένης ή
πλήρους αδυναμίας διάνοιξης του στόματος. Σε φλεγμονώδη ερεθισμό των μαση-

Πίνακας 2.2: Σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής

l Σημεία τοξικότητας (ταχύπνοια >20/min, ταχυκαρδία >90/min, πυρε-
τός >38,5 και < 36, ρίγη, ωχρότητα, λήθαργος)

l Από το κεντρικό νευρικό σύστημα (λήθαργος, επίπεδο συνείδησης,
δυσκαμψία, κεφαλαλγία, εμετοί)

l Διαταραχές όρασης, διπλωπία
l Δυσχέρεια αναπνοής, δυσκαταποσία, αλλαγή φώνησης
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τηρίων μυών εκδηλώνεται τρισμός ποικίλης βαρύτητας (Εικ. 2.4). Η εγκατάσταση
και αποδρομή του φαινομένου είναι σταδιακή και η πορεία βελτίωσής του είναι
ανάλογη της πορείας της νόσου.  Η παρουσία του θεωρείται απόλυτη ένδειξη λοί-
μωξης σε κάποια μοίρα του μασητηριακού χώρου (λοίμωξη υπομασητήριου,  πτε-
ρυγογναθιαίου, υποκροτάφιου, παραφαρυγγικού, επιπολής κροταφικού) και η απο-
δρομή του εκτιμάται ως αντικειμενικό σημείο πλήρους ύφεσης της λοίμωξης (ι-
διαίτερα σε άτομα με βαριά ανοσοκαταστολή).

Εικ. 2. 4. Περίπτωση υποκροτάφιου αποστήματος με έντονο τρισμό.

Συρίγγιο είναι το εκφορητικό στόμιο μιας συνήθως παραμελημένης και
ενεργούς, βαθύτερα εντοπισμένης λοίμωξης που μπορεί να εκβάλλει στον βλεννο-
γόνο (ενδοστοματικά) και σπανιότερα στο δέρμα (Εικ 2.5). Τα χρόνια εξωστοματι-
κά συρίγγια μπορεί να δημιουργούν αισθητικό πρόβλημα με καθήλωση του δέρμα-
τος και δεν ιώνται εάν δεν αρθεί το γενεσιουργό του αίτιο.
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 Εικόνα 2.5. Εξωστοματικά, δερματικά συρίγγια.

Επέκταση λοιμώξεων

Σε όλες τις οδοντογενείς λοιμώξεις η κλινική εξέταση αποβλέπει στη α-
νεύρεση βαθιάς τερηδόνας,  περιοδοντικής νόσου,  ή έγκλειστου δοντιού ή κατεα-
γότος δοντιού. Η προσεκτική εξέταση και ο απεικονιστικός έλεγχος παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στον εντοπισμό της παθογόνου εστίας.

Εικόνα 2.6. Περιοφθαλμικό οίδημα αριστερά (με οίδημα άνω βλεφάρου) και  Παρειακή
λοίμωξη με τη μορφή του  φλέγμονα δεξιά.
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Οι οδοντογενείς λοιμώξεις αποτελούν επέκταση αρχικά απόλυτα εντοπι-
σμένων λοιμώξεων της πολφικής κοιλότητας ή των περιοδοντικών ιστών. Στα
πρώτα στάδια η λοίμωξη παραμένει εντοπισμένη στη ρίζα του δοντιού και ανάλο-
γα με την λοιμογόνα δύναμη των μικροβίων και την άμυνα του ξενιστή σχηματίζε-
ται είτε εντοπισμένη και ελεγχόμενη χρόνια περιακροριζική αλλοίωση, με τη μορ-
φή του κοκκιώματος ή της φλεγμονώδους ακροριζικής κύστης,  είτε διάχυτη οδο-
ντοφατνιακή λοίμωξη.

Η οδοντοφατνιακή λοίμωξη εκδηλώνεται αρχικά ως εντοπισμένη οστεο-
μυελίτιδα, η οποία όμως στη συνέχεια μπορεί να εξαπλωθεί στις βαθύτερες μυελο-
κυψέλες ως γενικευμένη οστεομυελίτιδα, είτε συχνότερα να διασπάσει το φλοιώ-
δες οστικό πέταλο της γνάθου και να επεκταθεί υποπεριοστικά και μετέπειτα στους
πέριξ ιστούς προκαλώντας διάχυτη φλεγμονή των μαλακών ιστών (Εικ.  2.6).  Στο
στάδιο που η ενεργός λοίμωξη είναι ενδοστική υπάρχει έντονος και διάχυτος πόνος
που αντανακλά σε όλο το ημιμόριο του προσώπου. Η συμπτωματολογία υποχωρεί
μετά τη διάσπαση του φλοιώδους πετάλου και την υποπεριοστική εξάπλωση (γιατί
μειώνεται η ενδοστική πίεση) και μετριάζεται με τη διάσπαση και του περιοστέου.
Η εξωοστική επέκταση της λοίμωξης οδηγεί είτε σε διάχυτο φλέγμονα είτε σε ε-
ντοπισμένο απόστημα στα μαλακά μόρια ή στα μυοπεριτονιακά διαστήματα του
τραχήλου.

Ο εντοπισμός ενός οδοντοφατνιακού αποστήματος στα αρχικά του στάδια
σχετίζεται με την ανατομική θέση της ρίζας του δοντιού και πιο συγκεκριμένα με
τη θέση των ακροριζικών στομίων των ριζικών σωλήνων σε σχέση με τις μυϊκές
καταφύσεις, ιδιαίτερα του βυκανητή μυ και του γναθοϋοειδή και την πνευμάτωση
του ιγμόρειου άντρου. Όταν οι ανατομικές συνθήκες είναι ευνοϊκές η εξωοστική
συλλογή της λοίμωξης οδηγεί σε ενδοστοματικό απόστημα το οποίο σε επόμενο
στάδιο μπορεί να κάνει αυτόματη σχάση με συνοδό ενδοστοματικό συρίγγιο. Τα
χρόνια ενδοστοματικά συρίγγια παροχετεύουν συνεχώς έναν χρόνια αποστηματικό
χώρο (Πίνακας 2.3).
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Πίνακας 2.3: Εντοπισμός Ενδοστοματικού Συριγγίου και υπεύθυνο δόντι

Κάτω Γνάθος Άνω Γνάθος
Υπεύθυνο δόντι Συνήθως Σπανιότερα Συνήθως Σπανιότερα
Κεντρικός Χειλικά Γλωσσικά Χειλικά Υπερώια

Πλάγιος Γλωσσικά Χειλικά Χειλικά Υπερώια

Κυνόδοντας Χειλικά Γλωσσικά Χειλικά Υπερώια

Προγόμφιος Παρειακά Γλωσσικά Χειλικά

Γομφίος Παρειακά Γλωσσικά Χειλικά

Η εξωοστική επέκταση μίας οδοντογενούς λοίμωξης από δόντια της άνω
γνάθου μπορεί να γίνει προς τον κυνικό βόθρο, υποβλενογόννια στην υπερώα, στο
παρειακό διάστημα, στην ουλοχειλική αύλακα της άνω γνάθου και στα μασητηρι-
ακά διαστήματα της τραχηλοπροσωπικής χώρας. Η εξωοστική επέκταση στην κά-
τω γνάθο μπορεί να γίνει στην ουλοχειλική αύλακα (παρειακά),  στο έδαφος του
στόματος, στην υπογνάθια περιοχή, στο υπογενείδιο διάστημα και στα μασητηρια-
κά και στα φαρυγγικά διαστήματα.  Πιο ειδικά,  οι σχετιζόμενες λοιμώξεις με τον
κάτω τρίτο γομφίο οφείλονται συνηθέστερα σε εντοπισμένη περιοδοντική λοίμωξη
(σε περιστεφανίτιδα) και σπανιότερα σε εξέλιξη ενδοπολφικής λοίμωξης, όταν το
δόντι είναι τερηδονισμένο.

Λοιμώξεις περιτονιακών διαστημάτων

Όταν μία οδοντογενής λοίμωξη εξαπλώνεται προς τους βαθύτερους μαλα-
κούς ιστούς ακολουθεί την οδό με την μικρότερη ιστική αντίσταση και αυτό ση-
μαίνει διήθηση του χαλαρού συνδετικού ιστού που πληρεί τους περιμϋικούς χώ-
ρους του προσώπου και τα μυοπεριτονιακά διαστήματα του τραχήλου και περι-
βάλλει τα αγγειονευρώδη δεμάτια της περιοχής (Εικ.  2.7). Η εξάπλωση αυτή δια-
μέσου της μικρότερης αντίστασης δημιουργεί ταχεία επέκταση σε απομακρυσμέ-
νες θέσεις από την πρωτογενή παθογόνα εστία, οδηγώντας σε καταστάσεις αυξη-
μένης νοσηρότητας, και σπανιότερα αυξημένης θνητότητας (Πίνακας 2.4).
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Εικόνα 2.7. Υπογνάθιο απόστημα και περίπτωση διάχυτου φλέγμονα (κυτταρίτιδας) στο
πρόσωπο, στη περίπτωση δεξιά.

Πίνακας 2.4:  Σχέση περιτονιακού διαστήματος και πάσχοντος δοντιού
Κάτω τρίτος γομφίος Άνω τρίτος γομφίος Άνω κυνόδοντας

Υπογλώσσιο
Υπογνάθιο
Παρειακό
Μασητηριακό
Πλαγιοφαρυγγικό
Οπισθοφαρυγγικό

Πλαγιοφαρυγγικό
Οπισθοφαρυγγικό
Μασητηριακό
Παρειακό

Παρειακό

Τα μυοπεριτονιακά διαστήματα σχηματίζονται μεταξύ των πετάλων της
τραχηλικής περιτονίας που περιβάλλει τους τραχηλοπροσωπικούς μύες Η επιπολής
τραχηλική περιτονία στο πρόσωπο συνέχεται με την υποδόρια περιτονία,  η οποία
στο τράχηλο περιβάλει το μυώδες πλάτυσμα. Στον τράχηλο η τραχηλική περιτονία
διακρίνεται σε τρία πέταλα,  στο επιπολής ή πρόσθιο,  στο μέσο και στο οπίσθιο
πέταλο ή σπλαχνικό. Τα τραχηλοπροσωπικά διαστήματα διακρίνονται σε επιπολή,
τα περιβαλλόμενα από πέταλα της επιπολής τραχηλικής περιτονίας και σε βαθύτε-
ρα, οριζόμενα από τη σπλαχνική περιτονία (Πίνακας 2.5 ). Τα επιφανειακά του
τραχήλου χαρακτηρίζονται ως προτραχειακά και περιβάλλοντα την τραχεία ενώ τα
βαθύτερα ως οπισθοφαρυγγικά (Εικ. 2.8) και πλαγιοφαρυγγικά.
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Εικ. 2.8.  Επέκταση λοίμωξης στον οπισθοφαρυγγικό χώρο.

Στα επιφανειακά του τραχήλου περιλαμβάνονται το υπογνάθιο και υπογε-
νείδιο που θεωρείται ενιαία χειρουργική ενότητα. Ο γναθοϋοειδής μυς που ορίζει
το έδαφος του στόματος διαχωρίζει το χώρο αυτό από το υπογλώσσιο διάστημα. Η
λοίμωξη του χώρου εκδηλώνεται ως έντονη τραχηλική (υπογνάθια) διόγκωση που
δεν συνοδεύεται από τρισμό και πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από σιαλαδενίτιδα ή
λεμφαδενίτιδα.

Πίνακας 2.5:  Τραχηλοπροσωπικά περιτονιακά διαστήματα

Διάστημα Προσώπου Διάστημα Τραχήλου
Επιπολή Βυκανητικό

Κυνοδοντικό
Υπομασητήριο
Πτερυγογναθιαίο
Κροταφικό
Υποκροτάφιο
Παρωτιδικό

Υπογλώσσιο
Υπογενείδιο
Υπογνάθιο
Προτραχειακό

Βαθύτερα Πλαγιοφαρυγγικό
Περιαμυγδαλικό
Οπισθοφαρυγγικό
Μεσαύλιο
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Το μασητηριακό διάστημα είναι ενιαίος χώρος που εμπεριέχεται μεταξύ
των πετάλων της επιπολής τραχηλικής περιτονίας,  που περιβάλλει από έξω τον
μασητήρα και τον κροταφίτη και καταφύεται στην κροταφική γραμμή και από μέ-
σα περιβάλλει τον έσω πτερυγοειδή και καταφύεται στα πέταλα του σφηνοειδούς.
Στον ενιαίο αυτό χώρο εμπεριέχονται το υπομασητήριο διάστημα το πτερυγογνα-
θιαίο διάστημα το υποκροτάφιο και το κροταφικό διάστημα. Το κύριο κλινικό ση-
μείο είναι ο τρισμός, ενώ το οίδημα μπορεί να μην γίνεται έντονα αντιληπτό επειδή
η λοίμωξη είναι βαθύτερη και παρεμβάλλονται μυϊκά στοιχεία και η περιτονία. Τα
μασητηριακά διαστήματα επικοινωνούν ευρέως μεταξύ τους  αλλά και με το πα-
ρειακό διάστημα,  το υπογνάθιο διάστημα και το παραφαρυγγικό διάστημα.

Στα φαρυγγικά διαστήματα που είναι βαθύτερα του εσωτερικού πετάλου
της πτερυγοειδούς περιτονίας περιλαμβάνονται το πλαγιοφαρυγγικό διάστημα και
το οπισθοφαρυγγικό. Το πλαγιοφαρυγγικό διάστημα έχει σχήμα ανάστροφου κώ-
νου που η βάση του εδράζεται στη βάση του κρανίου και η κορυφή του στο υοει-
δές οστό. Το έσω τοίχωμά του εφάπτεται του καρωτιδικού ελύτρου και επενδύει το
σφικτήρα του φάρυγγα.  Οι λοιμώξεις του χώρου μπορεί να αποτελούν επέκταση
φαρυγγίτιδας, αμυγδαλίτιδας, ωτίτιδας, παρωτίτιδας, μαστοειδίτιδας και οδοντογε-
νούς λοίμωξης. Εκδηλώνεται με τρισμό, δυσφαγία, αναπνευστική δυσχέρεια, ήπια
τραχηλική διόγκωση και δυσκολία στρέψης της κεφαλής. Θεωρείται επικίνδυνη
εντόπιση γιατί μπορεί να επιδεινωθεί και να εκδηλώσει απόφραξη του αεραγωγού,
θρόμβωση της έσω σφαγίτιδας φλέβας (σύνδρομο Lumiere)  και ρήξη της καρωτί-
δας.

Το οπιθοφαρυγγικό απόστημα προέρχεται συνήθως από επέκταση λοίμω-
ξης του ανώτερου αναπνευστικού και σπάνια από οδοντογενή λοίμωξη. Εκδηλώ-
νεται με δυσφαγία, δύσπνοια, δυσκαμψία αυχενική και οισοφαγική παλινδρόμηση
και μπορεί να επεκταθεί προς το μεσαύλιο.

Λουδοβίκεια κυνάγχη καλείται η αμφοτερόπλευρη διάχυτη κυτταρική διή-
θηση (φλέγμονας) που προσβάλλει ταυτόχρονα τα υπογλώσσια, υπογνάθια και
υπογενείδιο διαστήματα. Χαρακτηρίζεται από σκληρία και οξέα και τοξικά φαινό-
μενα (ανησυχία, δυσκαταποσία, δύσπνοια κ.α). Αποτελεί σημαντικό κίνδυνο από-
φραξης του αεραγωγού και εκδήλωσης λαρυγγικού οιδήματος.

Διαγνωστικός απεικονιστικός έλεγχος

Ο απεικονιστικός έλεγχος παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των
λοιμώξεων και ιδιαίτερα σε λοιμώξεις των βαθύτερων περιτονιακών διαστημάτων.
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Η αξονική τομογραφία είναι ουσιαστική στο καθορισμό της ανατομικής έκτασης
της νόσου και βοηθητική στη χειρουργική παροχέτευση και στη λήψη υλικού για
καλλιέργεια. Οι δυνατότητες του απεικονιστικού ελέγχου αφορούν τις απλές συμ-
βατικές ακτινογραφίες (οπισθομυλική οδοντιατρική, πανοραμική ακτινογραφία
γνάθων,  λοξή πλάγια κάτω γνάθου κλπ), την αξονική τομογραφία,  την μαγνητική
τομογραφία, το σπινθηρογράφημα και το υπερηχογράφημα. Η αξονική τομογραφία
είναι ιδιαίτερα διαγνωστική στην οστική βλάβη και ευαίσθητη στην περιοστική
αντίδραση που συνοδεύει την οστεομυελίτιδα. Στην διαφοροδιάγνωση μπορεί να
βοηθήσει και το σπινθηρογράφημα οστών με γάλλιο, το οποίο θεωρείται πιο ειδική
εξέταση στην διάγνωση μιας οστεομυελίτιδας από ότι με το τεχνήτιο. Είναι επίσης
διαγνωστική στη μυοσίτιδα-περιτονιακή υμενίτιδα, στην αποστηματική συλλογή,
στη συλλογή αέρος και στην αναγνώριση αντιδραστικών λεμφαδένων.

Εικόνα 2.9. Παροχετευθέν απόστημα υπογνάθιας χώρας.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Η φλεγμονή αποβλέπει στον περιορισμό και στον έλεγχο της μόλυνσης. Ο
αμυντικός μηχανισμός του ξενιστή είναι  ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσ-
διορίζει την εξέλιξη της βακτηριακής εισβολής. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των
λοιμώξεων στηρίζεται στο τρίπτυχο σχάση-παροχέτευση, αντιμικροβιακή χημειο-
θεραπεία (για τον έλεγχο της τοπικής λοίμωξης και αποτροπή της μεταστατικής)
και άρση του αιτίου (χειρουργική ή οδοντιατρική παρέμβαση).  Η σχάση παροχέ-
τευση γίνεται συνήθως στο σημείο με τον εντονότερο κλυδασμό ή στη θέση που
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θα προσφέρει αμεσότερη προσπέλαση στην αποστηματική κοιλότητα (Εικ. 2.9 και
2.10). Για τον καλύτερο έλεγχο επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη παροχέ-
τευση και η τοποθέτηση παροχετευτικού αγωγού για μερικά 24ωρα,  ώστε να επι-
τραπεί και να διευκολυνθεί η ελεύθερη ροή του πύου.

Η αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία διακρίνεται αφενός σε εμπειρική και αι-
τιολογική (βάση αντιβιογράμματος) και αφετέρου σε προφυλακτική και σε θερα-
πευτική. Προφυλακτική χημειοθεραπεία χορηγείται σε περιπτώσεις που επιδιώκε-
ται ο έλεγχος της μετεγχειρητικής λοίμωξης σε περιοχές που υπάρχει αυξημένος
δυνητικά κίνδυνος ή καθώς και σε περιπτώσεις που ο αμυντικό μηχανισμός του
ασθενή είναι μειονεκτικός. Η μετεγχειρητική λοίμωξη διακρίνεται σε μεταστατική
και τοπική.  Η τοπική λοίμωξη αφορά την κοίτη του τραύματος και έχει σχέση με
το μικροβιακό φορτίο,  δηλαδή τη χλωρίδα της περιοχής στην οποία γίνεται η ε-
πέμβαση. Η μεταστατική λοίμωξη αποτελεί εξέλιξη της μικροβιαιμίας. Ο βακτηρι-
ακός παράγοντας στη μικροβιαιμία εποικίζει κατάλληλο βιολογικό υλικό (αθηρω-
ματώδεις πλάκες, αιμοπεταλιακοί θρόμβοι, περιεμφυτευματικούς ιστούς) και ο
εποικισμός αυτός σε δεύτερο χρόνο δίνει είτε τοπική σημειολογία είτε απομακρυ-
σμένα αποστήματα, ενδοκρανιακά ή και αλλού (εξέλιξη της μικροβιακής ενδοκαρ-
δίτιδας).

Εικόνα 2.10. Μεγάλο υπογνάθιο – υπογενείδιο - τραχηλικό απόστημα
που απαίτησε τραχειοστομία, διασωλήνωση και παροχέτευση υπό
γενική αναισθησία.
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Η θεραπευτική αντιβίωση χορηγείται σε περιπτώσεις που υπάρχει ενεργός
λοίμωξη ή σε τραύμα ρυπαρό στο οποίο η μετατραυματική λοίμωξη είναι αναμε-
νόμενη. Ο έλεγχος του ασθενή με λοίμωξη και υπό αντιμικροβιακή χημειοθερα-
πεία είναι καθημερινός,  προσεκτικός και λεπτομερής.  Η ανταπόκριση στο θερα-
πευτικό σχήμα ξεκινά συνήθως μετά το δεύτερο 24ωρο και φαίνεται από τη βελτί-
ωση της διάθεσης του ασθενή και την ύφεση των τοπικών και γενικών σημείων.
Εργαστηριακά τεκμηριώνεται με την πτώση της τιμής της προκαλσιτονίνης.  Η ε-
κρίζωση της λοίμωξης θεωρητικά επιτυγχάνεται όταν υπάρχει σταθερή εξάλειψη
των σημείων και συμπτωμάτων της φλεγμονής για τρεις συνεχείς ημέρες. Με βάση
αυτό το χρονοδιάγραμμα, η θεραπευτική αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία δεν μπο-
ρεί να διαρκεί λιγότερο από εφτά ημέρες.

Το ιδανικό αντιβιοτικό έχει εκλεκτική τοξικότητα επί των μικροβίων χωρίς
να επηρεάζει τα κύτταρα του ξενιστή. Η δραστικότητα του φάρμακου ορίζεται από
τη ελάχιστη συγκέντρωσή του που αναστέλλει την βακτηριακή ανάπτυξη, η οποία
ονομάζεται και ελάχιστη μικροβιοστατική.   Η θεραπευτική δόση στους ιστούς εί-
ναι συνήθως 3-4 μεγαλύτερη της ελάχιστης μικροβιαστατικής συγκέντρωσης. Ε-
λάχιστη μικροβιοκτόνα είναι η συγκέντρωση που θανατώνει τον μικροοργανισμό
και είναι συνήθως 2-8  φορές μεγαλύτερη από αυτή της μικροβιοστατικής.  Η μι-
κροβιοκτόνα δράση εξαρτάται τόσο από τη συγκέντρωση όσο και από το χρόνο
έκθεσης. Όταν τα αντιβιοτικά χορηγούνται ταυτόχρονα μπορεί να δράσουν συνερ-
γικά, ανταγωνιστικά ή και αδιάφορα.

Η αποτυχία στο αρχικά χορηγούμενο σχήμα μπορεί να οφείλεται σε ανε-
παρκή δοσολογία, σε μη συνεργασία του ασθενή, σε μη εφαρμογή των οδηγιών
και σε μη σωστή επιλογή αντιβιοτικού.  Θα πρέπει ταυτόχρονα να εκτιμάται η ε-
πάρκεια της χειρουργικής παρέμβασης, η τυχόν παρουσία ξένου σώματος, η αιμο-
παροχή (αιματική άρδευση) της πάσχουσας θέσης και ο αμυντικός μηχανισμός του
ξενιστή. Όταν εφαρμόζεται εμπειρική αντιβίωση και υπάρχει επιδείνωση των ση-
μείων και εν αναμονή αντιβιογράμματος, διευρύνεται το αντιμικροβιακό φάσμα
του σχήματος με σκευάσματα που έχουν επαρκή βιοδιαθεσιμότητα στη κοίτη της
λοίμωξης και δραστικότητα στο πιθανό αίτιο.

Σε ασθενείς με διαταραγμένο ανοσιακό σύστημα απαιτούνται βακτηριο-
κτόνα μέσα,  πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις του αντιμικροβιακού στο αίμα και
μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας, προκειμένου να εξουδετερωθεί πλήρως ο λοιμο-
γόνος μικροοργανισμός.
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Οδοντογενής ιγμορίτιδα

Οποιαδήποτε παρεμπόδιση είτε από τα έξω είτε από το εσωτερικό του
(γναθιαίου) κόλπου στα εκφορητικά στόμια τους, δημιουργεί μηχανισμό κατακρά-
τησης των εκκρίσεων και παρεμπόδισης του αυτοκαθαριστικού μηχανισμού (Εικ.
2.11 και 2.12). Η μειωμένη αποχέτευση οδηγεί σε φλεγμονώδη αντίδραση του επι-
θηλίου που επιβαρύνει περισσότερο την απομάκρυνση της βλέννας μέσω του κυ-
ματοειδούς αυτοκαθαρισμού του κόλπου και οδηγεί στην επαύξηση της συνολικής
κατακράτησης των εκκρίσεων. Επιπλέον το υλικό της κατακράτησης λειτουργεί ως
βιολογικό υλικό για την ανάπτυξη μικροβιακών αποικιών από στελέχη της χλωρί-
δας του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Εικόνα 2.11. Απλό ακτι-
νογράφημα κόλπων προ-
σώπου (υποπογωνοβρεγ-
ματική προβολή), κατά-
ληψη του δεξιού ιγμορεί-
ου, συμβατή με οδοντο-
γενή ιγμορίτιδα.

Οι οδοντογενείς κολπίτιδες αποτελούν περίπου το 10% των περιπτώσεων
κολπίτιδας και αναπτύσσονται ως εξέλιξη οδοντοφατνιακής λοίμωξης ή περιοδο-
ντικής νόσου των οπισθίων άνω δοντιών. Περιγράφεται από τον ασθενή ως ταχέως
αναπτυσσόμενο αίσθημα πίεσης και πόνου στο πρόσωπο και σε απεικονιστική διε-
ρεύνηση αναγνωρίζεται κατάληψη του γναθιαίου κόλπου. Στην οδοντογενή ιγμο-
ρίτιδα (η οποία θεωρείται μικτή πολυμικροβιακή λοίμωξη) κυριαρχούν τα αναερό-
βια και τα μικροαερόφιλα βακτήρια. Η ανάπτυξη αυτών των μικροβίων ευνοείται
από την πτώση της μερικής πίεσης του οξυγόνου και του pΗ.

Η συντηρητική θεραπεία αποτελεί το πρώτο θεραπευτικό βήμα,  ενώ η ά-
μεση λήψη υλικού για μικροβιολογική καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα αποτελεί τη
σωστή βάση για εξασφάλιση αποτελεσματικότερης θεραπείας. Η αντιμικροβιακή
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χημειοθεραπεία που θα πρέπει να χορηγείται για περισσότερο από δύο εβδομάδες
(συνήθως 21 με 28 ημέρες), έχει ως σκοπό τη μείωση ή την εξάλειψη των μικρο-
βίων στους κόλπους και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της κλινικής εικόνας του πά-
σχοντος. Τα αποσυμφορητικά του ρινικού βλεννογόνου (τοπικά και γενικά) απο-
βλέπουν στη μείωση του οιδήματος, στη βελτίωση της βλεννοκροσσωτής δραστη-
ριότητας και στον αερισμό του κόλπου. Σε εμμένουσες καταστάσεις όπου η συ-
ντηρητική θεραπεία δεν απέδωσε η χειρουργική λύση θα πρέπει να υποδειχτεί.

Εικόνα 2.12. Υπολογιστική τομογραφία: Μετωπιαία τομή, κα-
τάληψη κόλπου (ιγμορίτιδα) και υπολογιστική τομογραφία σε
εγκάρσια τομή, εικόνα ιγμορίτιδας.
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Οστεομυελίτιδα

Εξ ορισμού είναι η φλεγμονή της μυελικής μοίρας του οστού, παρόλα αυ-
τά όμως αφορά κυρίως τη φλοιώδη μοίρα και το περιόστεο (φλεγμαίνει όλο το ο-
στό).  Ως εξέλιξη της φλεγμονής είναι η οστική νέκρωση και δημιουργία οστικών
απολυμάτων. Καταστάσεις που προδιαθέτουν στην εκδήλωσή της είναι η έντονη
υποαγγείωση των οστών, που μπορεί να οφείλεται σε αγγειίτιδα (σακχαρώδης δια-
βήτης),  ακτινοθεραπεία,  νοσήματα των οστών (ανάγγειο οστό),  σε χρήση διφω-
σφονικών φαρμάκων και σε χημική νέκρωση (Εικ. 2.13 και 2.14) (Πίνακας 2.6)

Εικόνα 2.13. Οστικό απόλυμα, εξέλιξη οστεομυελίτιδας οδοντογενούς αιτιο-
λογίας.
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Ως θεραπευτική αντιμετώπιση προτείνεται η απομάκρυνση των οστικών
απολυμάτων, η οστική αποφλοίωση (αφαίρεση του φλοιώδους οστού) και έλεγχο
των προδιαθεσικών παραγόντων και αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία για διάστημα
6-8 εβδομάδες.

Πίνακας 2.6: Σημειολογία οστεομυελίτιδας κάτω γνάθου
· Σημεία φλεγμονής
· Υπαισθησία κάτω χείλους
· Ευαίσθητα και ευκίνητα όμορα δόντια
· Ακτινοδιαυγαστική αλλοίωση - ανώμαλα όρια
· Οστικό απόλυμα
· Περιοστική πάχυνση
· Υποπεριοστική οστέωση
· Παθολογικό κάταγμα

Εικόνα 2.14. Ο-
στεομυελίτιδα από
διφωσφονικά στην
άνω γνάθο δεξιά,
κατόπιν εξαγωγής
των άνω γομφίων.
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Εισαγωγή
Ταξινόμηση
Προέλευση – Οδοντογένεση
Κλινική εικόνα
Απεικονιστικός έλεγχος
Παθογένεια – Αυξητική διαδικασία
Διάγνωση κύστεων
Επιπλοκές
Χειρουργική αντιμετώπιση

Εισαγωγή

Οι κύστεις είναι παθολογικές κοιλότητες που εντοπίζονται στα οστά των
γνάθων ή στα γύρω μαλακά μόρια, οι οποίες αποτελούνται από τρία βασικά στοι-
χεία: την κοιλότητα ή αυλό, το τοίχωμα ή κάψα και το επιθήλιο που επενδύει εσω-
τερικά το τοίχωμα.  Η κυστική κοιλότητα περιέχει υγρό ή παχύρρευστο υλικό που
αποτελείται από νεκρά κύτταρα, κερατίνη ή βλέννα. Το τοίχωμα αποτελείται από
ινώδη συνδετικό ιστό που περιέχει ινοβλάστες και αγγεία και επενδύεται εσωτερι-
κά από επιθήλιο.  Το επιθήλιο που επενδύει το τοίχωμα,  διαφέρει μεταξύ των δια-
φόρων κύστεων και μπορεί να είναι κερατινοποιημένο ή μη,  πολύστιχο πλακώδες
ή ψευδοπολύστιβο, κυλινδρικό ή κυβοειδές και αποτελεί το χαρακτηριστικό δομι-
κό στοιχείο της κύστης.

Στις κύστεις του στόματος το επιθήλιο είναι συνήθως πολύστιχο πλακώδες
ή και σπανιότερα αναπνευστικού τύπου. Είναι δυνατόν όμως, η ύπαρξη διαφόρου
βαθμού φλεγμονής, να προκαλέσει τροποποίηση των βασικών μορφολογικών τους
στοιχείων και κυρίως να  καταστρέψει μέρος ή όλο το επενδυτικό επιθήλιο προκα-
λώντας έτσι δυσκολίες στην αναγνώριση του τύπου της κύστης. Αναφέρεται μάλι-
στα ότι σε σπάνιες περιπτώσεις η καταστροφή όλου του επιθηλίου των κύστεων
από την φλεγμονή οδηγεί και σε αυτοΐαση.
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Οι περισσότερες κύστεις της στοματογναθικής περιοχής είναι αληθείς κύ-
στεις λόγω του ότι το τοίχωμά τους καλύπτεται εσωτερικά από επιθήλιο. Με τον
ίδιο όρο χαρακτηρίζονται και ελάχιστες άλλες κυστικές εξεργασίες,  ο αυλός των
οποίων δεν επενδύεται από επιθήλιο και αναφέρονται ως ψευδοκύστεις. Σ’ αυτές
υπάγονται η τραυματική,  η ανευρυσματική και η ιδιοπαθής οστική κοίλανση (ο-
στικό εντύπωμα στο σώμα της κάτω γνάθου) ή κύστη του Stafne .

Οι αληθείς κύστεις της στοματογναθικής περιοχής θα μπορούσαν να δια-
κριθούν στις οδοντογενείς, δηλαδή σ’ αυτές που προέρχονται από οδοντογενείς
ιστούς και στις μη οδοντογενούς προέλευσης. Οι κύστεις θεωρούνται παθολογικές
οντότητες που έχουν τάση προοδευτικής αύξησης και έκπτυξης, διαδικασίες που
μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες ιστικές καταστροφές στις όμορες ανατομικές δο-
μές. Η σημειολογία και η συμπτωματολογία ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη
θέση, και είναι ιδιαίτερα έντονες σε περίπτωση φλεγμονής.

Οι κύστεις απαντώνται πολύ συχνότερα στις γνάθους (Εικ. 3.1) απ  ́ότι στα
υπόλοιπα οστά εξαιτίας της παρουσίας του επιθηλιακού στοιχείου κατά τη διάρ-
κεια της οδοντογονίας και κυρίως εξαιτίας της παραμονής στο εσωτερικό των γνά-
θων επιθηλιακών υπολειμμάτων μετά την ολοκλήρωση της διάπλασης των δο-
ντιών. Έτσι οι κύστεις των γνάθων κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι οδοντογε-
νείς, δηλαδή προϊόν μιτωτικού πολλαπλασιασμού υπολειμμάτων του οδοντογενούς
επιθηλίου. Τις περισσότερες φορές υπάρχει κάποια εστία οδοντογενούς φλεγμονής
στην περιοχή η οποία ενοχοποιείται ως το ερέθισμα που προκαλεί την έναρξη της
γένεσης της κυστικής εξεργασίας, και ως εκ τούτου αυτός ο τύπος κύστης θεωρεί-
ται φλεγμονώδους αρχής. Σε άλλες περιπτώσεις όμως το αντίστοιχο ερέθισμα πα-
ραμένει άγνωστο και τότε η κύστη χαρακτηρίζεται ως αναπτυξιακή. Στην κατηγο-
ρία των αναπτυξιακών κύστεων περιλαμβάνονται οι χαρακτηριζόμενες παλαιότερα
ως «σχισμογενείς κύστεις» ή «κύστεις εγκλείσεως», οι οποίες όμως εξ  ́ ορισμού
είναι μη οδοντογενούς αιτιολογίας.
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Εικόνα 3.1. Μεγάλη φλεγμονώδης κύστη στο σώμα της κάτω γνάθου
και κλινική εικόνα του ασθενή.

Ταξινόμηση

Κύριο χαρακτηριστικό των κύστεων είναι ο ασυνήθιστος πολυμορφισμός
τους, που υποδηλώνει την καταγωγή τους από τις διάφορες εξειδικευμένες επιθη-
λιακές δομές που συμμετέχουν στην οδοντογονία. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεί-
ας (ΠΟΥ)  στα πλαίσια της έκδοσης του εγχειριδίου Ιστολογικής Ταυτοποίησης
των Οδοντογενών Όγκων, ταξινομεί τις κύστεις των γνάθων με βάση τη προέλευ-
σή τους όπως φαίνονται στους Πίνακας 3.1 και 3.2



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 338

Πίνακας 3.1: Ταξινόμηση κύστεων των γνάθων
(ΠΟΥ 2001)

Επιθηλιακές
Αναπτυξιακές

Οδοντογενείς Μη οδοντογενείς
Φλεγμονώδεις

Μη
επιθηλιακές

Ουλικές βρεφών Ρινοϋπερώια
Κερατινοκύστη
Αρχέγονη

Ρινοχειλική
Ριζική
Υπολειμματική

Μέσης υπερώιας ραφής
βρεφών

Οδοντοφόρες
Ανατολής

Γναθοσφαιροειδής

Πλάγια περιοδοντική

Ουλικές ενηλίκων
Βοτρυοειδείς
Αδενοειδείς
Ενασβεστιωμένη

Μέση υπερώια, μέση φατ-
νιακή,  κάτω γναθική

Παραοδοντική
(inflammatory col-
lateral, mandibular
infected buccal)

Μετεγχειρητική
κροσσωτών κυττά-
ρων
Μονήρης
Εντοπισμένη οστεο-
πορωτική βλάβη




