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Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων 
γοµφίων

• Δεν πρέπει να θεωρείται επέµβαση                  
«ΡΟΥΤΙΝΑΣ»                             

• Όλες οι χειρουργικές επεµβάσεις 
προκαλούν καταστροφή ιστών 

• ΚΙΝΔΥΝΟΣ                         ΟΦΕΛΟΣ
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Εκτίµηση δυσκολίας χειρουργικής 
εξαγωγής

• Αρχικές µελέτες σχετίζουν την δυσκολία 
της εξαγωγής µε τις επιπλοκές και τον 
αυξηµένο χειρουργικό χρόνο.
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impacted third molars – principles and procedures. Dent 
Clin North Am 1994;38:255-78.



••



••



••



••



••



••

Η δυσκολία της χειρουργικής εξαγωγής του 
εγκλείστου τρίτου γοµφίου δεν µπορεί να 
εκτιµηθεί προεγχειρητικά µε ακτινογραφικό 
έλεγχο παρά µόνο διεγχειρητικά.  

Chandler LP, Laskin DM. accuracy of radiographs in classification of impacted third molar  teeth. J Oral Maxillofac Surg 

1988; 46: 656-660 
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Εκτίµηση δυσκολίας 
χειρουργικής εξαγωγής

• Κλινική εξέταση – ιατρικό ιστορικό 
    (φύλλο, ηλικία, βάρος, αιτία) 
• Ανατοµικοί λόγοι – απεικονιστικός έλεγχος 

Διεγχειρητική εκτίµηση της δυσκολίας 
(εµπειρία χειρουργού)
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Αίτια εξαγωγής έγκλειστου τρίτου 
γοµφίου 

• Περιστεφανίτιδα 
• Ορθοδοντικοί λόγοι 
• Περιοδοντικοί λόγοι 
• Κύστεις (οδοντοφόρες, κερατινοκύστεις, περιοδοντικές) 
• Όγκοι (αδαµαντινοβλάστωµα, οδόντωµα, οδοντογενής 
καρκίνωµα) 

• Επώδυνο σύνδροµο κροταφογναθικής άρθρωσης 
• Απορρόφηση ρίζας του 2ο γοµφίου 
• Τερηδόνα άπω του 2ο γοµφίου 
• Προπροσθετικοί λόγοι 
• Ιατρογενείς λόγοι (γραµµή κατάγµατος, ορθογναθικές 
επεµβάσεις, πριν από την ακτινοβολία σε ογκολογικούς 
ασθενείς)
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Κύρια αίτια εξαγωγής

• Περιστεφανίτιδα 
• Ορθοδοντικοί λόγοι 
• Περιοδοντικοί λόγοι 

Lopes V, et al.: Third molar surgery: An audit of the indications for surgery, post-operative complaints and patient 
satisfaction. Br J Oral Maxillofac Surg 33(1): 33-35, 1995 

Biskara SE.: Third molars a dilemma! Or is it? Am J Oral and Dentofac Orthop 115:6: 628-33, 2003.
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Περιστεφανίτιδα 
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Έγκλειστα και κύστεις
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Έγκλειστα και όγκοι
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Χειρουργική εξαγωγή ασυµπτωµατικών 
εγκλείστων 

• Μείωση εµφάνισης συνοδών παθολογικών 
ευρηµάτων (κύστεις, όγκους, απορρόφηση ρίζας, 
τερηδόνα κλπ)  

• Αποφυγή συνωστισµού προσθίων, µελλοντικών 
αποστηµάτων και καταγµάτων γωνίας κάτω 
γνάθου  

Rafetto LK: Removal of asymptomatic third molars: A supporting view. J Oral Maxillofac Surg 64:1811-1815, 2006 
Adeyemo WL: Do pathologies associated with impacted lower third molars justify prophylactic removal? A critical review 

of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102:448-52
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Ηλικία και χειρουργική εξαγωγή

• Στην φάση του σπέρµατος, σε ηλικία 13-14 
ετών, η επέµβαση θεωρείται ευκολότερη 
και µε µικρότερο ποσοστό επιπλοκών 
(λοίµωξη, φατνιακή οστεΐτιδα)  

Lytle JJ: Etiology and indications for the management of impacted teeth. Oral Maxillofac Clin Am 1993, 
5: 63-70 

Bjornland T, Hannaes et al: Removal of third molar germs: Study of complications. Int J Oral Maxillofac 
Surg 1987, 16:385-90
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Πλεονεκτήµατα εξαγωγής σπέρµατος

• Αποφυγή - µελλοντικής έγκλεισης του 2ο γοµφίου 
                    -  περιοδοντικής βλάβης άπω του 2ο   
                       γοµφίου 
                    - τραυµατισµού του κάτω φατνιακού νεύρου 
                    - συνωστισµού προσθίων 
                    - µελλοντικής εµφάνισης περιστεφανίτιδας 
• Ταχύτερη ανάρρωση 

Bruce RA, Freederickson GC.: Age of patients and morbidity associated with mandibular third molar surgery. 
JADA 1980, 101: 240-245
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Ηλικία και χειρουργική εξαγωγή
• Στην ηλικία των 16 ετών έχουν διαπλαστεί 
τα 2/3 των ριζών του, έχει ολοκληρωθεί η 
διαµόρφωση του οπισθογόµφιου χώρου 
και η πιθανότητα ανατολής του  δεν θα 
πρέπει να αναµένεται µετά από αυτήν την 
ηλικία. 

Niedzielska et al: Panoramic radiographic predictors of mandibular third molar eruption. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod 2006; 102:154-8
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Ηλικία και επιπλοκές

• Η συχνότητα των παθολογικών ευρηµάτων 
που συνοδεύουν τον έγκλειστο τρίτο 
γοµφίο καθώς και το ποσοστό επιπλοκών 
είναι µεγαλύτερα µετά την ηλικία των 25 
ετών 

Chuang et al: Age as a risk factor for third molar surgery complications. J OMS 65:1685-1692, 2007 
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Ηλικία και επιπλοκές

• Ηλικιωµένοι παρουσιάζουν διπλάσιες 
µετεγχειρητικές επιπλοκές 

• Οι επιπλοκές σχετίζονται µε την µειωµένη 
ελαστικότητα του οστού, την αγκύλωση του 
δοντιού και την γενική κατάσταση υγείας  

Wagner KW et al.: Pathological mandibular fractures following third molar removal. Int J Oral Maxillofac Surg. 2005, 34: 
722-726 

Benediktsdottir IS et al.: Mandibular third molar removal: Risk factors for extended operation time, postoperative pain 
and complications. Oral Surg Oral Med Oral Path 2004, 97: 4: 438-446
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Εκτίµηση δυσκολίας έγκλειστου 
γοµφίου

• Ορθοπαντοµογράφηµα υψηλής ποιότητας 
και ευκρίνειας 

• Επιτρέπει την πρόβλεψη πιθανών 
επιπλοκών 

• Επιτρέπει την καλύτερη επικοινωνία 
µεταξύ συναδέλφων 

• Πιθανή αναζήτηση ιατρονοµικής ευθύνης
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Ανατοµικοί παράγοντες που 
σχετίζονται µε την δυσκολία εξαγωγής

• Βάθος έγκλεισης 
• Σχέση δοντιού µε τον κλάδο 
• Σχέση του επιµήκη άξονα του 3ο γοµφίου µε τον 
επιµήκη άξονα του 2ο γοµφίου 

• Κλίση, σχήµα και αριθµός των ριζών 
• Διάµετρος των ριζών 
• Απόσταση ριζών από τον πόρο του κάτω 
φατνιακού νεύρου 

Yuasa H et al.: Classification of surgical difficulty in extracting impacted third molars. Br J Oral Maxillofac Surg (2002) 40: 26-31 
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Ταξινόµηση κατά Pell και Gregory

Pell GJ, Gregory T.; Report on a 10-year study of a tooth division technique for the removal  of impacted teeth. Am J 
Orthod 1942: 28: 660-666.
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Σχέση ριζών µε τον πόρο του κάτω φατνιακού  
 La Grange and Duvenhage 1994
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Σχέσεις ριζών και πόρου του κάτω 
φατνιακού νεύρου 

Le Grange και Duvenhage (1994)

1. Ακτινοδιαύγαση των ριζών (στην πορεία του καναλιού) 
2. Έντονη απόκλιση των ριζών 
3. Διακοπή της ακτινοσκιερής γραµµής του πόρου του κ. 
φατνιακού νεύρου 

4. Μείωση εύρους του πόρου  
5.Αλλαγή πορείας του καναλιού 
6. Έντονη κάµψη ρίζας - ριζών  
7. Ακτινοδιαύγαση του ακρορριζίου (ασάφεια του τελικού ορίου 
του) 

8. Μείωση εύρους ρίζας (-ων) 
9. Ρίζες που περιβάλλουν (στραγγαλίζουν) το κανάλι η τις 
διαπερνά το κανάλι 

10. Διακοπή της lamina dura του δοντιού σε σχέση µε το κανάλι
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Συχνότερες επιπλοκές σε 
σχέση µε τον πόρο του κ. 

φατνιακού

• Αλλαγή πορείας του καναλιού του 
κάτω φατνιακού νεύρου 

• Ακτινοδιαύγαση των ριζών του τρίτου 
γοµφίου 

• Διακοπή της ακτινοσκιερής γραµµής 
του καναλιού του κάτω φατνιακού 
νεύρου  

• Όταν ο πόρος του κάτω φατνιακού 
διεγχειρητικά είναι ανοιχτός το 
ποσοστό επιπλοκών αυξάνεται κατά 
20% 

Benediktsdottir IS etal.: Mandibular third molar removal: Risk factors 
for extended operation time, postoperative pain and 
complications. Oral Surg Oral Med Oral Path 2004, 97: 4: 
438-446
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Πιθανές επιπλοκές πρέπει 
να λαµβάνονται υπ’ όψιν 
στην  εκτίµηση της 
δυσκολίας της 
χειρουργικής εξαγωγής 
του εγκλείστου
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Επιπλοκές  

• Διεγχειρητικές 
• Μετεγχειρητικές



••

Διεγχειρητικές επιπλοκές

• Αιµορραγία  
• Παρεκτόπιση δοντιού ή 
ρίζας σε περιγναθικούς 
χώρους                          → 

• Κάταγµα φατνιακής 
απόφυσης 

• Κάταγµα κάτω γνάθου 
• Κάκωση µαλακών µορίων, 
αγγείων και νεύρων 

• Κάκωση παρακείµενου 
δοντιού 
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Έλεγχος της αιµορραγίας κατά την 
διάρκεια της εξαγωγής

• Εξάσκηση πίεσης 
• Σύλληψη των αιµορραγούντων αγγείων µε 
αιµοστατική λαβίδα 

• Αιµόσταση µε την χρήση αιµοστατικών 
ουσιών 

• Συρραφή του τραύµατος
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Τοπικά αιµοστατικά

• Spongostan 
• Surgicel  
• Οστικό κερί
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Κάταγµα φατνιακού οστού
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Τραυµατισµός υπερώας και αγγείων
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Αποκάλυψη λιπώδους σφαίρας της 
παρειάς



••



••

Μετατόπιση ριζών στο γναθιαίο πόρο 
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Μετατόπιση δοντιού στο 
πτερυγογναθιαίο διάστηµα
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Κάταγµα κάτω γνάθου
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Μετεγχειρητικές επιπλοκές

• Άµεσες  
• Απώτερες (µετά την παρέλευση 48ώρου) 

• Παροδικές 
• Μόνιµες 
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Άµεσες µετεγχειρητικές επιπλοκές

• Αιµορραγία 
• Πόνος 
• Οίδηµα 
• Αιµάτωµα
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Μετεγχειρητικός πόνος και οίδηµα

• Τύπος της τοµής 
• Αποκόλληση του βλεννογονοπεριοστέου 
• Βάθος έγκλεισης του δοντιού  
• Διάρκεια της επέµβασης 
• Εµπειρία του χειρουργού 
• Φύλλο ασθενούς 
• Ηλικία ασθενούς
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Οίδηµα και πόνος

• Μικρή τοµή 
• Ελάχιστη αποκόλληση του 
βλεννογονοπεριοστέου 

• Μικρή διάρκεια χειρουργικής επέµβασης 
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Συµπεράσµατα 

• Δεν υπάρχει ακριβής τρόπος προεγχειρητικής 
εκτίµησης της δυσκολίας εξαγωγής του 
έγκλειστου τρίτου γοµφίου. 

• Όλα τα συστήµατα που έχουν δηµοσιευθεί στην 
βιβλιογραφία συµβάλλουν στην εκτίµηση της 
δυσκολίας εξαγωγής του έγκλειστου τρίτου 
γοµφίου. 

• Κάθε περίπτωση πρέπει να εξατοµικεύεται και 
να συνεκτιµώνται κλινικά και ακτινογραφικά 
ευρήµατα
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Συµπεράσµατα 

• Η µόνη ασφαλής εκτίµηση της δυσκολίας 
εξαγωγής του έγκλειστου τρίτου γοµφίου 
είναι η διεγχειρητική όπου απαιτείται 
εµπειρία του επεµβαίνοντα. 

• Καλός χειρουργός είναι αυτός που 
αντιµετωπίζει και τις επιπλοκές του!!!
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•Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας



•


