
T α νοσήματα των οστών των γνάθων περιλαμ-
βάνουν: 

α. Οδοντογενείς όγκους
β. Μη οδοντογενή νοσήματα

• Aντιδραστικές εξεργασίες
• Δυσπλαστικές εξεργασίες
• Γενετικά νοσήματα
• Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη)

γ. Φλεγμονώδη νοσήματα

ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ
Οι οδοντογενείς όγκοι αποτελούν μία ετερογενή 

ομάδα σπάνιων όγκων οδοντογενούς προέλευσης 
(<1% των όγκων της στοματογναθικής περιοχής), 
οι οποίοι εμφανίζουν διαφορές ως προς τα κλινικά 
χαρακτηριστικά, την ιστολογική εικόνα, τη βιολογική 
συμπεριφορά και την ιστογένεση. 

Κοινό χαρακτηριστικό των οδοντογενών όγκων 
είναι η προέλευσή τους από ιστούς που συμμετέ-
χουν στην οδοντογένεση, γεγονός που ερμηνεύει 
την εντόπισή τους σχεδόν αποκλειστικά στις γνά-
θους και λιγότερο συχνά στα ούλα και στον φατνι-
ακό βλεννογόνο. Η παραμονή υπολειμμάτων της 
οδοντογένεσης εξηγεί τη δυνατότητα εμφάνισης 
οδοντογενών όγκων σε όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Η ταξινόμηση των οδοντογενών όγκων έχει απο-
τελέσει επί σειρά ετών θέμα μεγάλης συζήτησης και 
αντιπαράθεσης, με πολλά σημεία όσον αφορά στην 
παθογένεια, στη βιολογική συμπεριφορά, στην ιστο-
λογική ποκιλομορφία και στο μοριακό υπόβαθρο 

αυτής της ομάδας των όγκων να είναι αμφιλεγόμενα 
και να απαιτούν περαιτέρω μελέτη. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO 2017) 
σε μια προσπάθεια απλοποίησης της κατηγοριο-
ποίησης, έχει προτείνει την ταξινόμηση των οδο-
ντογενών όγκων σε καλοήθεις και κακοήθεις. Τόσο 
οι καλοήθεις όσο και οι κακοήθεις διακρίνονται 
περαιτέρω σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με 
την προέλευσή τους από το οδοντογενές επιθήλιο 
με ή χωρίς ενεργοποίηση του οδοντογενούς εκτο-
μεσεγχύματος ή από τους μεσεγχυματικούς ιστούς 
(πίνακας 20.1).

Οι οδοντογενείς όγκοι είναι στη πλειοψηφία ( 94%-
99%) καλοήθη νεοπλάσματα μερικά από τα οποία 
εμφανίζουν τοπικά επιθετική συμπεριφορά, ενώ οι 
κακοήθεις όγκοι με δυναμικό μετάστασης είναι ιδι-
αίτερα σπάνιοι.

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτυχθούν το αδαμα-
ντινοβλάστωμα, το οδόντωμα και το οδοντογενές 
μύξωμα, όγκοι οι οποίοι αποτελούν τους συχνότε-
ρους τύπους καλοήθων οδοντογενών νεοπλασμά-
των. Θα περιγραφούν επίσης ο αδενωματοειδής 
οδοντογενής όγκος, ο ενασβεστιούμενος επιθη-
λιακός οδοντογενής όγκος (όγκος του Pindborg) 
και το αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα. Οι λοιποί τύποι 
οδοντογενών όγκων, οι οποίοι είναι ασυνήθεις, θα 
αναφερθούν επιγραμματικά.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι καλοήθεις οδο-
ντογενείς όγκοι παρά τις όποιες διαφορές παρου-
σιάζουν και πολλές ομοιότητες ως προς τα κλινικά 

Κ ε φ ά α ι ο  

Νοσήματα των οστών των ΓνάθωνΝοσήματα των οστών των Γνάθων
Οδοντογενείς όγκοιΟδοντογενείς όγκοι
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Πίνακας 20.1. Ταξινόμηση των οδοντογενών όγκων 
(WHO 2017).

Καλοήθεις όγκοι

Οδοντογενές επιθήλιο με ώριμο, ινώδες στρώμα 
χωρίς οδοντογενές εκτομεσέγχυμα

• Αδαμαντινοβλάστωμα
― Μονοκυστικός τύπος
― Εξωοστικός/περιφερικός τύπος
― Μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα

• Ακανθοκυτταρικός οδοντογενής όγκος

• Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος

• Αδενωματοειδής οδοντογενής όγκος

Οδοντογενές επιθήλιο με οδοντογενές εκτομεσέγχυ-
μα, με ή χωρίς σχηματισμό σκληρών ιστών

• Αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα

• Αρχέγονος οδοντογενής όγκος

• Οδόντωμα
― Σύμπλεκτο

― Σύνθετο

• Οδοντονογενής όγκος κυττάρων φαντασμάτων

Μεσέγχυμα ή/και οδοντογενές εκτομεσέγχυμα
με ή χωρίς οδοντογενές επιθήλιο

• Οδοντογενές ίνωμα

• Οδοντογενές μύξωμα/μυξοΐνωμα

• Οστεϊνοβλάστωμα

• Οστεϊνο-οστεοποιό ίνωμα

Κακοήθεις όγκοι

• Οδοντογενή Καρκινώματα

― Αδαμαντινοβλαστικό καρκίνωμα

―  Πρωτοπαθές ενδοοστικό καρκίνωμα μη συγκε-
κριμένης ταξινόμησης (NOS)

― Σκληρωτικό οδοντογενές καρκίνωμα

― Διαυγοκυτταρικό οδοντογενές καρκίνωμα

― Οδοντογενές καρκίνωμα κυττάρων φαντασμάτων

Oδοντογενές καρκινοσάρκωμα

Οδοντογενή σαρκώματα

χαρακτηριστικά και τα ακτινογραφικά ευρήματα, οι 
οποίες δημιουργούν πρόβλημα διαφορικής διάγνω-
σης όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με οδοντογενείς 
και μη οδοντογενείς κύστεις και άλλες ενδοοστικές 
αλλοιώσεις.

Συγκεκριμένα οι καλοήθεις όγκοι έχουν κατά κα-
νόνα ήπια συμπεριφορά με εξαίρεση το αδαμαντινο-

βλάστωμα, τον όγκο του Pindborg, τον οδοντινογενή 
όγκο κυττάρων φαντασμάτων και το οδοντογενές 
μύξωμα που παρουσιάζουν τοπικά επιθετική συ-
μπεριφορά. Προσβάλλουν συνήθως νεαρά άτομα, οι 
περισσότεροι εντοπίζονται εκλεκτικά στην οπισθία 
μοίρα της κάτω γνάθου και σχετίζονται με έγκλειστα 
δόντια (συνήθως 3ο γομφίο). Αποκαλύπτονται ως επί 
το πλείστον τυχαία κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο 
και απεικονίζονται σαν μονόχωρες ή πολύχωρες 
ακτινοδιαυγαστικές αλλοιώσεις ή σαν συνδυασμός 
διαυγάσεων/σκιάσεων (με εξαίρεση το οδόντωμα 
και το οστεϊνοβλάστωμα τα οποία απεικονίζονται 
ως σκιάσεις) (πίνακας 20.2).

Πίνακας 20.2. Ομοιότητες και διαφορές καλοήθων 
οδοντογενών όγκων.

Ομοιότητες
• Προσβολή νεαρών ατόμων, (συνήθως ανδρών)
• Εντόπιση στην οπισθία μοίρα της κάτω γνάθου
• Περιφερική/έξω-οστική εντόπιση, (σπάνια)
• Κλινική εικόνα σκληρής/ελαστικής διόγκωσης 
• Τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα
• Σχέση με έγκλειστα δόντια (συνήθως 3ος γομφίος)
• Ακτινογραφικά χαρακτηριστικά

Διαφορές
• Ιστογένεση 
• Βιολογική συμπεριφορά
• Ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά

ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΜΕ ΩΡΙΜΟ,
ΙΝΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΣ 
ΕΚΤΟΜΕΣ ΕΓΧΥΜΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
(ΚΟΙΝΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ/ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΟ) 
(Ameloblastoma conventional,
solid/multicystic)

Το αδαμαντινοβλάστωμα, αν και ασύνηθες, είναι 
το πιο συχνό καλόηθες οδοντογενές νεόπλασμα 
και αντιπροσωπεύει το 40–50% των οδοντογενών 
όγκων. Αποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα οδοντο-
γενή όγκο μετά τα οδοντώματα. Παρουσιάζει τοπικά 
διηθητική και επιθετική συμπεριφορά.

Ιστογένεση: Η ιστογενετική προέλευση του όγκου 
αποδίδεται σε υπολείμματα της οδοντικής ταινίας, 
στο όργανο της αδαμαντίνης, στο λεπτυνθέν επιθή-
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λιο της αδαμαντίνης ή στο επιθήλιο οδοντογενών 
κύστεων.

Ταξινόμηση: Εκτός από το κοινό συμπαγές, σύμ-
φωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση του WHO 2017, 
ανάλογα με την εντόπιση, την κλινική συμπεριφορά 
και τους ιστολογικούς χαρακτήρες, διακρίνονται 3 
τύποι:

•  Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα (Unicystic 
ameloblastoma)

•  Περιφερικό (εξωοστικό) αδαμαντινοβλάστωμα 
(Peripheral/Extraosseous ameloblastoma)

•  Μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα (Metastatic 
ameloblastoma).

Κλινική εικόνα: Το κοινό, συμπαγές αδαμαντινο-
βλάστωμα αντιπροσωπεύει το 85% του συνόλου 
των αδαμαντινοβλαστωμάτων. Είναι πιο συχνό σε 
άτομα μέσης ηλικίας και εντοπίζεται εκλεκτικά στην 
κάτω γνάθο (περίπου 80%), ιδιαίτερα στην περιοχή 
γομφίων και κλάδου. 

Εξελίσσεται αργά, αλλά είναι τοπικά επιθετικό κα-
θώς αναπτύσσεται διαμέσου των μυελικών χώρων 
και του φλοιώδους οστού επεκτεινόμενο στους 
μαλακούς ιστούς. Ανάλογα με το μέγεθος, μπορεί 
να προκαλέσει σκληρή διόγκωση, η οποία είναι 
δυνατόν να αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις και να 
συνοδεύεται από κινητικότητα δοντιών, διαταρα-
χές της σύγκλεισης, παραισθησία, πόνο, μειωμένη 
διάνοιξη του στόματος μέχρι απόφραξη της αερο-
φόρου οδού. Στην άνω γνάθο μπορεί να επεκταθεί 
στο ιγμόρειο, ενώ ανεξέλεγκτη αύξηση μπορεί να 
αποτελέσει αιτία θανάτου (εικόνα 20.1).

1.  Το μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα αντιπροσω-
πεύει το 10% περίπου του συνόλου των αδαμαντι-
νοβλαστωμάτων.

Προσβάλλει νεαρότερους ασθενείς με υψηλότερη 
συχνότητα στη δεύτερη δεκαετία της ζωής χωρίς 
προτίμηση φύλου.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων 
(άνω του 90%), ο όγκος προσβάλλει τις οπίσθιες πε-
ριοχές της κάτω γνάθου. 

Σε περιπτώσεις εκτεταμένων βλαβών παρατηρεί-
ται ασυμπτωματική διόγκωση.

2.  Το περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα αντιπροσω-
πεύει το 5% του συνόλου των αδαμαντινοβλα-
στωμάτων

Εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στη μέση 
ηλικία χωρίς προτίμηση φύλου. 

Εντοπίζεται εξ ορισμού στα ούλα και στον νωδό 
φατνιακό βλεννογόνο με μεγαλύτερη συχνότητα 
στις οπίσθιες περιοχές της κάτω γνάθου. 

Εμφανίζεται ως ανώδυνη διόγκωση των μαλακών 
μορίων (εικόνες 20.2, 20.3).

3.  Το μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα είναι πολύ 
σπάνιο. Έχει μεταστατικό δυναμικό σε πνεύμονες, 
λεμφαδένες και οστά παρά τα καλοήθη ιστοπαθο-
λογικά του χαρακτηριστικά τα οποία είναι όμοια 
με εκείνα του κοινού αδαμαντινοβλαστώματος 
τόσο στην πρωτοπαθή, όσο και στις μεταστατικές 
εστίες.

Ακτινογραφική εικόνα: Το κοινό συμπαγές αδα-
μαντινοβλάστωμα εμφανίζεται ως μονόχωρη ή συ-

Εικόνα 20.1. Κλινική εικόνα κοινού αδαμαντινοβλα-
στώματος. Σκληρή διόγκωση στην ουλο-χειλική, ουλο-
παρειακή αύλακα.

Εικόνα 20.2. Ευμέγεθες περιφερικό αδαμαντινοβλά-
στωμα με ελκωμένη επιφάνεια.
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χνότερα, πολύχωρη ακτινοδιαύγαση με καλά περι-
γεγραμμένα, ομαλά ή δαντελωτά (scalloped) όρια. Η 
τυπική πολύχωρη εξεργασία μοιάζει με «σαπουνό-
φουσκες» ή «κερήθρα μέλισσας».  Η βλάβη μπορεί 
να περιβάλλει ένα έγκλειστο δόντι ή να έχει ακρορ-
ριζική ή πλάγια περιρριζική εντόπιση. Απορρόφηση 
των ριζών ή μετατόπιση των παρακείμενων δοντιών 
αποτελούν συχνά ευρήματα (εικόνες 20.4–20.6).

1. Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα

Πρόκειται για μια καλά περιγεγραμμένη μονόχωρη 
ακτινοδιαυγαστική αλλοίωση με ομαλά ή δαντελωτά 
(scalloped) όρια. Συχνά η βλάβη περιβάλλει τη μύλη 
ενός έγκλειστου τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου 
εικόνα που μοιάζει με οδοντοφόρο κύστη. 

2. Περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα

Δεν προκαλεί ακτινογραφικά ευρήματα εκτός από 
μία επιφανειακή διάβρωση του φατνιακού οστού.

3. Μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα

Εμφανίζει όμοια ακτινογραφική εικόνα με εκείνη 
του κοινού συμπαγούς αδαμαντινοβλαστώματος.

Ιστοπαθολογική εικόνα: Το κοινό χαρακτηρι-
στικό των διαφόρων μορφών αδαμαντινοβλα-
στώματος είναι η παρουσία βλαστών επιθηλιακών 
κυττάρων με την παρουσία αδαμαντινοβλαστών, 
οι οποίες περιφερικά εμφανίζονται ως υψηλά 
κυλινδρικά κύτταρα σε παράλληλη διάταξη που 
θυμίζουν «φράχτη από πασσάλους» και κεντρικά 
μοιάζουν με το αστεροειδές δίκτυο του οδοντικού 
οργάνου (εικόνα 20.7). Οι πυρήνες των κυττάρων 
παρουσιάζουν «αντίστροφη πόλωση» καταλείπο-
ντας κενοτόπια στο τμήμα του κυτταροπλάσματος 
που γειτνιάζει με τη βασική μεμβράνη. Έχουν πε-
ριγραφεί, ποικίλοι ιστολογικοί τύποι όπως Θυλα-
κιώδης, Δικτυωτός, Ακανθωτός, Κοκκιοκυτταρικός, 
Βασικοκυτταρικός, και Δεσμοπλαστικός, χωρίς ση-
μαντική συσχέτιση με τη βιολογική συμπεριφορά 
του όγκου (εικόνες 20.8–20.11).

Εικόνα 20.3. Περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα στα 
προσπεφυκότα ούλα στην περιοχή του κυνόδοντα της 
κάτω γνάθου με την εικόνα ελκωμένου όγκου.

Εικόνα 20.5. Ακτινογραφική εικόνα αδαμαντινοβλα-
στώματος με τη μορφή ευμεγέθους μονόχωρης ακτινο-
διαύγασης.

Εικόνα 20.6. Εικόνα αδαμαντινοβλαστώματος με τη 
μορφή μονόχωρης ακτινοδιαύγασης που προκαλεί με-
τατόπιση των ριζών των παρακειμένων δοντιών.

Εικόνα 20.4. Ακτινογραφική εικόνα αδαμαντινοβλα-
στώματος ως πολύχωρη ακτινοδιαύγαση.
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Εικόνα 20.7. Ιστοπαθολογική εικόνα αδαμαντινοβλα-
στώματος σε μεγάλη μεγέθυνση. Επιθηλιακή βλάστη 
με κεντρικά τα κύτταρα να μοιάζουν με το αστεροειδές 
δίκτυο και περιφερικά να παρατηρείται σαφής παράλ-
ληλη διάταξη των υψηλών κυλινδρικών κυττάρων.

Εικόνα 20.9. Θυλακιώδης τύπος αδαμαντινοβλαστώ-
ματος σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. Εμφανή θυλάκια, 
κυστική εκφύλιση σε κεντρικές θέσεις.

Εικόνα 20.10. Ιστοπαθολογική εικόνα αδαμαντινο-
βλαστώματος ακανθωτού τύπου με πλακώδη μετα-
πλασία των επιθηλιακών κυττάρων και σχηματισμό 
σφαίρας κερατίνης στο κέντρο της επιθηλιακής νη-
σίδας.

Εικόνα 20.8. Ιστοπαθολογική εικόνα αδαμαντινοβλα-
στώματος με τα επιθηλιακά κύτταρα να σχηματίζουν 
θυλάκια (θυλακιώδης τύπος).

1. Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα
Αποτελείται από μία μονήρη κυστική κοιλότητα 

που επενδύεται από σχετικά λεπτού πάχους αδαμα-
ντινοβλαστικό επιθήλιο, (αυλικός τύπος-luminal type) 
(εικόνες 20.12, 20.13). Σε ορισμένες περιπτώσεις πα-
ρατηρούνται επεκτάσεις αδαμαντινοβλαστικού επι-
θηλίου εντός της κυστικής κοιλότητας (ενδοαυλικός 
τύπος-intraluminal type) (εικόνες 20.14, 20.15). Το 

Εικόνα 20.11. Δικτυωτός τύπος αδαμαντινοβλαστώμα-
τος με αναστομούμενες χορδές επιθηλιακών κυττάρων.
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τοίχωμα της κύστης από ινώδη συνδετικό ιστό σε 
ποσοστό που υπερβαίνει το 50% των περιπτώσεων 
περιέχει νησίδες αδαμαντινοβλαστώματος (τοιχω-
ματικός τύπος – mural type) (εικόνα 20.16).

Εικόνα 20.16. Ιστοπαθολογική εικόνα μονοκυστικού 
αδαμαντινοβλαστώματος τοιχωματικού τύπου. Το τοί-
χωμα της κυστικής κοιλότητας διηθείται από νησίδες 
αδαμαντινοβλαστικού επιθηλίου.

Εικόνα 20.12. Ιστοπαθολογική εικόνα μονοκυστικού 
αδαμαντινοβλαστώματος. Αυλικός τύπος με κυστική 
κοιλότητα που επενδύεται από λεπτό αδαμαντινοβλα-
στικό επιθήλιο.

Εικόνα 20.13 Ιστοπαθολογική εικόνα μονοκυστικού 
αδαμαντινοβλαστώματος αυλικού τύπου σε μεγάλη 
μεγέθυνση. Είναι σαφής η επένδυση από αδαμαντινο-
βλαστικού τύπου επιθήλιο.

Εικόνα 20.14. Ιστοπαθολογική εικόνα μονοκυστικού 
αδαμαντινοβλαστώματος ενδοαυλικού τύπου. Το αδα-
μαντινοβλαστικό επενδυτικό επιθήλιο επεκτείνεται 
εντός της κυστικής κοιλότητας.

Εικόνα 20.15. Ιστοπαθολογική εικόνα μονοκυστικού 
αδαμα ντινοβλαστώματος ενδοαυλικού τύπου σε μεγα-
λύτερη μεγέθυνση με πολλαπλά θυλάκια να πληρούν 
την κυστική κοιλότητα.

2. Περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα

Εμφανίζει παρόμοια ιστολογικά χαρακτηριστικά 
με εκείνα των ενδοοστικών αδαμαντινοβλαστωμά-
των (εικόνες 20.17, 20.18).

3. Μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα

Εμφανίζει ιστοπαθολογικά ευρήματα καλοήθους 
κοινού συμπαγούς αδαμαντινοβλαστώματος.
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Εικόνα 20.17. Ιστοπαθολογική εικόνα περιφερικού 
αδαμαντινοβλαστώματος. Νησίδες επιθηλιακών κυτ-
τάρων με χαρακτήρες αδαμαντινοβλαστών εξορμώ-
νται από το καλυπτικό επιθήλιο και διηθούν τον υπο-
κείμενο συνδετικό ιστό.

Εικόνα 20.18. Ιστοπαθολογική εικόνα περιφερικού 
αδαμαντινοβλαστώματος σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. 
Νησίδες επιθηλιακών κυττάρων με χαρακτήρες που 
μοιάζουν με το όργανο της αδαμαντίνης στο στάδιο 
του κώδωνα ή του κυπέλλου διηθούν τον συνδετικό 
ιστό.

ΚΟΙΝΟ, ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑ 

Πρόγνωση: Το κοινό, συμπαγές αδαμαντινο-
βλάστωμα εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία εμφανίζει 
αυξητική τάση και μπορεί να αποκτήσει εντυπω-
σιακές διαστάσεις ή και να απειλήσει τη ζωή του 
ασθενούς λόγω διήθησης ζωτικών ανατομικών 
δομών.

Θεραπεία: Θεραπεία εκλογής για το κοινό αδα-
μαντινοβλάστωμα θεωρείται η ολική χειρουργική 
αφαίρεση, η οποία επεκτείνεται ώστε να συμπερι-
λάβει ικανό όριο υγιών ιστών, καθόσον το ποσο-

στό υποτροπών μετά από συντηρητική αφαίρε-
ση είναι υψηλό και κυμαίνεται μεταξύ 60–80%. Η 
θεραπευτική αυτή προσέγγιση επιβάλλεται λόγω 
της τοπικά επιθετικής συμπεριφοράς του όγκου 
και της τάσης του να διηθεί τους μυελικούς χώ-
ρους πέραν από τα κλινικά ή ακτινογραφικά ορα-
τά όρια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά την 
πιθανότητα υποτροπής. Συνιστάται μακροχρόνια 
παρακολούθηση του ασθενούς.

1. Μονοκυστικό αδαμαντινοβλάστωμα

Πρόγνωση: Η επέκταση του όγκου εντός του 
κυστικού τοιχώματος (τοιχωματικός τύπος) χα-
ρακτηρίζεται από συμπεριφορά παρόμοια με το 
κοινό αδαμαντινοβλάστωμα με υψηλή πιθανότητα 
υποτροπής, ενώ ο αυλικός τύπος και η επέκταση 
του όγκου εντός του αυλού (ενδοαυλικός τύπος) 
συνοδεύονται από καλή πρόγνωση με σπάνιες 
υποτροπές.

Θεραπεία: Εκπυρήνιση του όγκου σε περιπτώ-
σεις επέκτασης του όγκου στην κυστική κοιλότητα 
(ενδοαυλικός τύπος) θεωρείται επαρκής θεραπεία. 
Ευρύτερη χειρουργική αφαίρεση ανάλογη εκείνης 
που εφαρμόζεται στο κοινό αδαμαντινοβλάστωμα 
απαιτείται σε περίπτωση επέκτασης του όγκου στο 
κυστικό τοίχωμα (τοιχωματικός τύπος). Συνιστάται 
μακροχρόνια παρακολούθηση.

2. Περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμα

Πρόγνωση: Εμφανίζει ήπια βιολογική συμπε-
ριφορά με σπάνιες υποτροπές αλλά συνιστάται 
μακροχρόνια παρακολούθηση.

Θεραπεία: Η θεραπεία συνίσταται σε τοπική χει-
ρουργική αφαίρεση επί υγιών ορίων.

3. Μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα

Πρόγνωση: Το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης ανέρ-
χεται στο 70% αλλά εξαρτάται από τη θέση της 
μεταστατικής εστίας και τη χειρουργική προσβα-
σιμότητα.

Θεραπεία: Η θεραπεία συνίσταται σε ολική χει-
ρουργική αφαίρεση του όγκου.

Ο πίνακας 20.3 συνοψίζει τα κλινικοπαθολογικά 
χαρακτηριστικά όλων των τύπων αδαμαντινοβλα-
στώματος.
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AΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΟΓΚΟΣ
(Squamous odontogenic tumour)
•  Είναι σπάνιος οδοντογενής όγκος
• Προσβάλλει νεαρά άτομα
•  Αναπτύσσεται στο οπίσθιο τμήμα της κάτω γνάθου 

και στο πρόσθιο της άνω γνάθου
•  Χαρακτηριστικό ακτινογραφικό εύρημα είναι 

τριγωνική ακτινοδιαύγαση μεταξύ των ριζών των 

Πίνακας 20.3. Κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά αδαμαντινοβλαστώματος.

Τύπος Κοινό Μονοκυστικό Περιφερικό Μεταστατικό

Εντόπιση Οπίσθια κάτω γνάθος Οπίσθια κάτω γνάθος Ούλα κάτω
γνάθου

Οπίσθια κάτω
γνάθος

Ηλικία Μέση Νεαρή Μέση Μέση

Κλινική εικόνα Σκληρή διόγκωση
ασυμπτωματική
(πρώιμο στάδιο)

Πόνος, παραισθησία,
κινητικότητα δοντιών 
(μεταγενέστερο
στάδιο)

Σκληρή ασυμπτωματική 
διόγκωση

Ασυμπτωματικό 
ογκίδιο

Όμοια με το κοινό

Ακτινογραφική
  εικόνα

Πολύχωρη διαύγαση
συνήθως

Μονόχωρη
διαύγαση

Ουδεμία Πολύχωρη
διαύγαση

Ιστοπαθολογική
  εικόνα

Επιθηλιακές νησίδες
με πασσαλοειδείς
αδαμαντινοβλάστες
(περιφέρεια)

Όμοια με το κοινό
(Ενδοαυλικός,
τοιχωματικός τύπος)

Όμοια με το κοινό Όμοια με το κοινό

Πρόγνωση Τοπικά διηθητικό Σχετικά καλή Καλή 5ετής επιβίωση (70%) 

Θεραπεία Ευρεία χειρουργική
αφαίρεση

Εκπυρήνιση Τοπική χειρουργική 
αφαίρεση

Ευρεία χειρουργική 
αφαίρεση

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Κ ύ ρ ι α  σ η μ ε ί α

•  Αναπτύσσεται στους μαλακούς ιστούς των ού-
λων

•  Δεν διηθεί το υποκείμενο φατνιακό οστούν
•  Είναι πιο συχνό στην κάτω γνάθο
•  Η θεραπεία εκλογής είναι η τοπική χειρουργι-

κή αφαίρεση 
•  Σπάνια υποτροπιάζει

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Κ ύ ρ ι α  σ η μ ε ί α

•  Είναι το πιο συχνό οδοντογενές καλόηθες νεό-
πλασμα μετά από το οδόντωμα

•  Προσβάλλει κυρίως ενηλίκους 30–50 ετών
•  Συνηθέστερη εντόπιση είναι η κάτω γνάθος 

(γομφίοι-κλάδος) 
•  Μπορεί να σχετίζεται με έγκλειστο 3ο γομφίο 
•  Ο πιο συχνός τύπος είναι ο κοινός συμπαγής
•  Οι άλλοι τύποι είναι το μονοκυστικό, το περιφε-

ρικό και το μεταστατικό αδαμαντινοβλάστωμα
•  Απεικονίζεται ως καλά περιγεγραμμένη μονό-

χωρη ή πολύχωρη ακτινοδιαύγαση
•  Είναι τοπικά διηθητικό νεόπλασμα με αυξητική 

τάση
•  Δεν δίνει μεταστάσεις εκτός από τον μεταστα-

τικό τύπο
•  Θεραπευτικά συστήνεται ολική χειρουργική 

εξαίρεση με ικανό όριο υγιούς ιστού 
•  Επιβάλλεται μακροχρόνια παρακολούθηση
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δοντιών με τη βάση του τριγώνου προς το ακρορ-
ριζικό τριτημόριο

•  Ιστοπαθολογικά αποτελείται από νησίδες επιθη-
λιακών ακανθωτών κυττάρων χωρίς χαρακτήρες 
ατυπίας και με απουσία περιφερικής πασσαλοει-
δούς διάταξης και αντίστροφης πόλωσης των πυ-
ρήνων σε αντίθεση με το αδαμαντινοβλάστωμα

•  Η πρόγνωση είναι καλή

•  Θεραπεία εκλογής είναι η συντηρητική χειρουρ-
γική αφαίρεση.

ΕΝΑΣΒΕΣΤΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ
ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΟΓΚΟΣ ― 
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ PINDBORG
(Calcifying epithelial odontogenic
tumor-Pindborg tumor)

Αποτελεί σχετικά σπάνιο τύπο επιθηλιακού οδο-
ντογενούς όγκου ο οποίος μπορεί να εμφανίζει 
τοπικά επιθετική συμπεριφορά. 

Κλινική εικόνα: Προσβάλλει ευρύ φάσμα ηλικιών 
και πιο συχνά ασθενείς μεταξύ 30 και 50 ετών, χωρίς 
προτίμηση φύλου. 

Ο όγκος εμφανίζεται στην κάτω γνάθο στα δύο 
τρίτα περίπου των περιπτώσεων με συχνότερη 
εντόπιση στις οπίσθιες περιοχές των γνάθων. Εξω-
οστική εντόπιση συνήθως στα ούλα των πρόσθιων 
δοντιών, παρατηρείται σε σπάνιες περιπτώσεις. 

Προκαλεί αργά αυξανόμενη σκληρή ασυμπτω-
ματική διόγκωση της γνάθου.

Ακτινογραφική εικόνα: Απεικονίζεται συνήθως 
ως μονόχωρη ή πολύχωρη διαυγαστική βλάβη 
με περιγεγραμμένα, ακανόνιστα όρια. Σε υψηλό 
ποσοστό (70%) παρατηρούνται ακτινοσκιάσεις 
οι οποίες αντιστοιχούν στις ενασβεστιώσεις του 
όγκου. Ανατομική συσχέτιση με έγκλειστο δόντι, 
συνηθέστερα τρίτο γομφίο της κάτω γνάθου, απο-
τελεί συχνό εύρημα. 

Ιστοπαθολογική εικόνα: Ιστολογικά παρατηρεί-
ται πολλαπλασιασμός πολυεδρικών, ενίοτε πολυ-
πύρηνων, επιθηλιακών κυττάρων με πλειομορφία 
των πυρήνων τα οποία σχηματίζουν νησίδια ή συ-
μπαγείς μάζες. Μεταξύ των επιθηλιακών σχημα-
τισμών παρατηρείται εναπόθεση ενός άμορφου, 
ηωσινόφιλου υλικού, το οποίο χρωματίζεται θετικά 
με χρώσεις αμυλοειδούς. Διακρίνονται επίσης ενα-

Πρόγνωση: Αν και τοπικά διηθητικός, ο όγκος 
του Pindborg εμφανίζει λιγότερο επιθετική συ-
μπεριφορά και καλύτερη πρόγνωση σε σχέση 
με το αδαμαντινοβλάστωμα και το ποσοστό των 
υποτροπών ανέρχεται στο 20% περίπου των πε-
ριπτώσεων. 

Θεραπεία: Θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική 
εξαίρεση με αφαίρεση λεπτού πάχους παρακεί-
μενου υγιούς οστού για μείωση της πιθανότητας 
υποτροπής.

Εικόνα 20.19. Ιστοπαθολογική εικόνα ενασβεστιούμε-
νου επιθηλιακού οδοντογενούς όγκου με αθροίσματα 
πλειομόρφων κυττάρων.

Εικόνα 20.20 Ιστοπαθολογική εικόνα ενασβεστιούμε-
νου επιθηλιακού οδοντογενούς όγκου σε μεγαλύτερη 
μεγέθυνση. Εμφανή τα πλειόμορφα κύτταρα, γιγαντο-
κύτταρα και οι ηωσινόφιλες μάζες.

σβεστιώσεις με τη μορφή ομόκεντρων δακτυλίων 
(Liesegang rings) ή πιο εκτεταμένων μαζών (εικόνες 
20.19, 20.20).


