Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων
προγομφίων
Η συχνότητα εμφάνισης υπεράριθμων προγομφίων στη μόνιμη οδοντοφυία
αναφέρεται από 0.075-0.26%. Οι υπεράριθμοι προγόμφιοι συνιστούν το 8-9.1% του
συνόλου της επίπτωσης υπεράριθμων δοντιών, εμφανίζονται περισσότερο στους
άνδρες, εντοπίζονται συχνότερα στην κάτω γνάθο και είναι συνήθως
μονήρεις(76-86%)…
H ακριβής αιτιολογία της διάπλασης των υπεράριθμων δοντιών παραμένει
άγνωστη. Αναφέρονται, ωστόσο, ως εμπλεκόμενες παράμετροι, η
κληρονομικότητα, η διακοπή της φυσιολογικής διάπλασης του δοντιού, η
διχοτόμηση των οδοντικών σπερμάτων, η υπερδραστηριότητα της οδοντικής
ταινίας, ο αταβισμός κ.ά.
Οι υπεράριθμοι προγόμφιοι συνήθως αποτελούν τυχαία ακτινογραφικά ευρήματα
και παραμένουν έγκλειστοι και ασυμπτωματικοί. Ενίοτε μπορούν να συνδιαστούν
με την εμφάνιση κύστεων, απορρόφησης παρακείμενων οδοντικών ριζών ή και
σπανιότερα άλγους(περιπτώσεις στην κάτω γνάθο). Ανάλογα με την περίπτωση, η
αντιμετώπιση μπορεί να είναι απλή παρακολούθηση, χειρουργική αφαίρεση ή
ορθοδοντική μετακίνηση.
Παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις μη συνδρομικών ασθενών με υπεράριθμους
προγόμφιους, μία στην άνω γνάθο και δύο στην κάτω γνάθο σε άνδρες ηλικίας 25
,35 και 55 χρονών, αντίστοιχα. Και στις τρεις περιπτώσεις η μορφολογία του
υπεράριθμου έμοιαζε με την μορφολογία προγομφίου(supplemental form).

Περίπτωση 1
Ο 25-χρονος ασθενής παραπέμφθηκε για λοίμωξη στην πρόσθια περιοχή της άνω
γνάθου(ΔΕ).

Εικ. 1 : Πανοραμική ακτινογραφία του ασθενή στην οποία απεικονίζεται ο
υπεράριθμος προγόμφιος (διακεκομένο βέλος). Ο ασθενής είχε υποβληθεί σε
εξαγωγή του #14 για ορθοδοντικούς λόγους (διευθέτηση του #13 στο οδοντικό
τόξο). Υποψία ακρορριζικής αλλοίωσης(συμπαγές βέλος ) στον #13(δοκιμασία
ζωτικότητας θετική).

Εικ. 2 : Κλινική εικόνα της Περίπτωσης-1

Εικ. 3 : Σε εγκάρσια τομή υπολογιστικής τομογραφία(CBCT) απεικονίζονται με
ακρίβεια οι τοπογραφικές σχέσεις του υπεράριθμου με τα παρακείμενα δόντια.

Εικ. 4 : Στις κάθετες τομές της υπολογιστικής τομογραφία(CBCT) απεικονίζεται
με ακρίβεια η κατεύθυνση του υπεράριθμου (συμπαγές βέλος) και η ακρορριζική
λύση του χειλικού οστικού πετάλου (διακεκομένο βέλος).

Εικ. 5 : Στην τρισδιάστατη ανασύνθεση των τομών της υπολογιστικής
τομογραφία(CBCT) απεικονίζονται ο υπεράριθμος προγόμφιος (διακεκομένο
βέλος) και η ακρορριζική βλάβη του κυνόδοντα (συμπαγές βέλος).
Πριν την χειρουργική αφαίρεση έγινε ενδοδοντική θεραπεία στον κυνόδοντα.

Εικ. 6 : Διεγχειρητική εικόνα του υπεράριθμου προγομφίου (βέλος).
Ταυτόχρονη ακρορριζεκτομή του #13.

Εικ. 7 : Διεγχειρητική επιβεβαίωση της άκτινοδιαγνωστικής ένδειξης
για απορρόφηση της ρίζας του #15 (βέλος).

Εικ. 8 : Ο εξαχθείς υπεράριθμος με μορφολογία προγομφίου (supplemental form).

Περίπτωση 2

Εικ. 9 : Πανοραμική ακτινογραφία στην οποία απεικονίζεται ο υπεράριθμος
προγόμφιος (βέλος). Ο 35-χρονος ασθενής ανέφερε ήπιο άλγος στη σύστοιχη
προγομφιακή περιοχή.

Εικ. 10 : Διεγχειρητική εικόνα του υπεράριθμου προγομφίου της Περίπτωσης-2
(βέλος).

Περίπτωση 3

Εικ. 11 : Πανοραμική ακτινογραφία στην οποία απεικονίζεται ο υπεράριθμος
προγόμφιος (βέλος) του 55-χρονου ασθενή. Παρότι ασυμπτωματικός, ο
υπεράριθμός αφαιρέθηκε λόγω προγραμματισμού τοποθέτησης οδοντικών
εμφυτευμάτων στην περιοχή.

Eικ. 12 : Διεγχειρητική εικόνα του υπεράριθμου προγομφίου της
Περίπτωσης-3(βέλος),
ο οποίος διχοτομήθηκε για τις ανάγκες της εξαγωγής (ένθετη φωτογραφία).
Παρατήρηση
Για την Περίπτωση -3 κρατώ μια επιφύλαξη αν τεκμηριώνεται ως περίπτωση
υπεράριθμου ή απλώς εγκλείστου προγομφίου. Από το οδοντιατρικό ιστορικό και
την προσωπική συνεννόηση με τον θεράποντα οδοντίατρο, ο οποίος παρέπεμψε
τον ασθενή, προκύπτει ότι πρόκειται για υπεράριθμο. Ωστόσο για την τεκμηρίωση
θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και μια παλαιότερη ακτινογραφία της περιοχής.
Summary:
Three cases of supernumerary premolars
Three cases of supernumerary premolars are presented. One patient, 25-year-old,
presented with a maxillary supernumerary premolar. The other two, 34-yearold and 55-year-old, respectively, each presented with a mandibular
supernumerary premolar. All three patients were men and all three
supernumerary teeth were of supplemental form.
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