Πρακτικά θέματα: Περιοδοντική
βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο
μετά από την αφαίρεση του
εγκλείστου φρονιμίτη.

Δεν υπάρχει συμφωνία στη βιβλιογραφία σχετικά με τον κίνδυνο περιοδοντικής βλάβης του
κάτω δεύτερου γομφίου μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη. Ο εργασίες που
αξιολογούν ακτινογραφικά και κλινικά τις περιοδοντικές βλάβες άπω του δεύτερου γομφίου
(βάθος θυλάκων, επίπεδο πρόσφυσης, οστική απώλεια), καταλήγουν σε διαφορετικά
ευρήματα τεκμηριώνοντας έτσι την αβεβαιότητα και τη μη προβλεψιμότητα σε αυτήν την
πιθανή επιπλοκή.
Άλλες εργασίες καταλήγουν ότι αυτές οι βλάβες δεν είναι κλινικά σημαντικές (Richardson
DT. και Dodson TB. 2005) και ότι βελτιώνονται σημαντικά μέσα στον πρώτο μετεγχειρητικό
χρόνο (Montero J. και Mazzaglia G. 2011) ή και ότι οδηγούν σε αύξηση του οστού (Krausz
AA. κσ. 2005) και άλλες ότι αυτές οι βλάβες μπορεί να είναι σημαντικές και να
συσχετίζονται με την εγγύς απόκλιση του εγκλείστου, την ακτινογραφική παρουσία
ακτινοδιαυγαστικής αλλοίωσης στην περιοχή, με την στοματική υγιεινή αλλά και την ηλικία
(Kan KW. κσ. 2002, Kugelberg CF. 1990)…
Ωστόσο υπάρχει συμφωνία στο ότι η επιλογή χειρουργικού κρημνού (τύπου φακέλου,
τριγώνου ή άλλων τροποποιημένων) δεν μπορεί να επηρεάσει την τελική μορφή της
ενδεχόμενης περιοδοντικής βλάβης. Αναφέρεται ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά στο αρχικό
μετεγχειρητικό διάστημα (Kirtiloğlu T. κσ. 2007) αλλά όχι και στην τελική έκβαση, ένα
χρόνο και περισσότερο μετά την αφαίρεση του εγκλείστου (Briguglio F. κσ. 2011, Chaves AJ
κσ. 2008, Karaca I. κσ. 2007, Quee TA. κσ. 1985). Έχει περιγραφεί και προληπτική
προεγχειρητική ορθοδοντική μετακίνηση του εγκλείστου ώστε να μετατραπεί η εξαγωγή του
σε μη χειρουργική (Hirsch A. κσ. 2003).
Είναι προφανές ότι θα χρειαστούν και άλλες μελέτες, κυρίως προοπτικές και με

περισσότερες περιπτώσεις, τόσο για να εξεταστούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στη
εμφάνιση αυτής της επιπλοκής όσο και για την πρακτική της αντιμετώπιση. Για παράδειγμα,
ο παράγοντας «χειρουργικοί χειρισμοί» – και ανεξαρτήτως επιλεγόμενου κρημνού – θα
πρέπει επίσης να αξιολογηθεί. Τόσο από την πλευρά της έκτασης και του βάθους της
επέμβασης που ενίοτε θα απαιτηθούν για την ασφαλή χειρουργική του εγκλείστου όσο και
από την πλευρά της εμπειρίας.
Σε μια επόμενη ανάρτηση θα αναφερθούμε για το ίδιο κλινικό πρόβλημα στην άνω γνάθο.
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