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Περίληψη

Summary

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει το πρόβλημα της έλλειψης αναισθησίας των τομέων της κάτω
γνάθου μετά από εκτέλεση στελεχιαίας αναισθησίας
στην άκανθα του Spix. Γνωρίζοντας την ανατομική
περιοχή της κάτω γνάθου και της διαδρομής του κάτω
φατνιακού νεύρου (γναθιαίο τρήμα – γναθιαίος πόρος
– γενειακό τρήμα – έξοδος – τελικοί κλάδοι στην τομική περιοχή της κάτω γνάθου), λογικά θα έπρεπε να
αναισθητοποιούνται και οι τομείς της κάτω γνάθου
μετά από στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού
νεύρου, γεγονός που δε συμβαίνει πάντοτε. Από τη
μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι τα συγγράμματα της οδοντικής αναισθησίας προσανατολίζονται και σε άλλες ερμηνείες του φαινομένου της μη
αναισθητοποίησης των τομέων μετά από στελεχιαία
του κάτω φατνιακού. Για την καλύτερη κατανόηση του
θέματος αναφέρονται ορισμένες βασικές αρχές
εμβρυολογίας και ανατομικής σχετικά με την ανάπτυξη
της κάτω γνάθου κατά τη διάρκεια μίας ορισμένης
περιόδου της ενδομήτριας ζωής. Το συμπέρασμα που
προκύπτει είναι ότι η εξήγηση που δίδεται σχετικά με
το πρόβλημα αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το
τομικό πλέγμα προκύπτει από την αναστόμωση των
τελικών κλάδων των δύο κάτω φατνιακών νεύρων,
δεξιού και αριστερού, στη μέση γραμμή της κάτω γνάθου.

The purpose of this study is to present the problem of
anesthesia failure of mandible incisors after mandibular
block injection. According to the anatomic region of
mandible and the course of mandibular nerve (alveolar foramen–mandibular canal- mental foramen-nerve branches in
the incisive region) consequently incisors of mandible
should be also anesthetised in mandibular block injection of
alveolar nerve, witch does not always happen. Studying the
bibliography it is found that contemporary books of local
anesthesia are also directed in other interpretations to the
phenomenon of anesthesia failure of incisors after mandibular block injection. For the better understanding of that subject, some basic principals of embryology and anatomy are
reported according to the growth of mandible at certain period of intra-uterine life. We conclude that the explanation of
this problem is interpreted from the fact that the incise
branches which innervate the incisors in the mandible, are
constituted from the anastomosis of both the left and the
right mandibular alveolar nerve in the medium line.
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Σταυριανός και συν

Εισαγωγή
Αναμφισβήτητα η τοπική αναισθησία αποτελεί
έναν και ίσως τον σημαντικότερο από τους ακρογωνιαίους λίθους της σύγχρονης Οδοντιατρικής πρακτικής για την εξάλειψη του πόνου.
Η εντυπωσιακή ανάπτυξη βελτιωμένων τοπικών
αναισθητικών διαλυμάτων, καθώς και η εμφάνιση
νέων τεχνικών εφαρμογής τοπικής αναισθησίας
δίνουν το στίγμα μίας έντονης ερευνητικής προσπάθειας στον τομέα αυτό που σκοπό έχει την εξάλειψη
του πόνου και την, όσο το δυνατό, εύκολη και ανώδυνη για τον ασθενή άσκηση του Οδοντιατρικού
επαγγέλματος. Ο Οδοντίατρος, σήμερα, έχει στη
διάθεσή του εναλλακτικές τεχνικές που μπορούν να
καλύψουν τις αιτίες αποτυχίας αναισθητοποίησης
του ασθενή στην εκτέλεση των οδοντιατρικών εργασιών με αποτέλεσμα :
προσέλευση του αρρώστου στον Οδοντίατρο
χωρίς άγχος και φόβο,
άψογη συνεργασία αρρώστου–γιατρού,
καλύτερη απόδοση στην κλινική πρακτική, αφού
εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες (ανώδυνες
επεμβάσεις κ.λ.π.) και
κέρδος χρόνου χωρίς τη δυσφορία των αρρώστων (μεγάλες ή επώδυνες συνεδρίες)1,2,3.
Η αναισθησία που χορηγείται στην καθημέρα
πράξη από τον Οδοντίατρο είναι η τοπική αναισθησία είτε δι’ εμποτίσεως είτε η στελεχιαία. Κατά την
καθημερινή άσκηση της Οδοντιατρικής και κατά την
άσκηση των φοιτητών, μας απασχόλησε συχνά το
φαινόμενο της μη αναισθητοποίησης των κάτω
τομέων μετά από στελεχιαία αναισθησία του κάτω
φατνιακού νεύρου με αποτέλεσμα να χρειάζεται και
δεύτερη τοπική αναισθησία δι εμποτίσεως στην
περιοχή των τομέων για την αποτελεσματική αναισθησία του ενός ημιμορίου της κάτω γνάθου (για
πολλαπλή Οδοντιατρική πράξη συγχρόνως). Ο προβληματισμός αυτός μας παρακίνησε για τη διερεύνηση του θέματος.

•
•
•
•

Εμβρυολογική ανάπτυξη της κάτω γνάθου
Στην ιατρική επιστήμη, κατά συνέπεια, και στην
Οδοντιατρική ο ειδικός ως κλινικός πρέπει να γνωρίζει με τις μεγαλύτερες λεπτομέρειες τα ανατομικά
στοιχεία της περιοχής όπου επεμβαίνει. Ο κανόνας
αυτός έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην τέλεση
της αναισθησίας, όπου η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την ακρίβεια του σημείου έγχυσης του
αναισθητικού φαρμάκου.
Με το σκοπό της μεγαλύτερης κατανόησης του
θέματος είναι απαραίτητο να αναφερθούν ορισμένες βασικές αρχές εμβρυολογίας και ανατομικής
σχετικά με την ανάπτυξη της κάτω γνάθου κατά τη
διάρκεια μίας ορισμένης περιόδου της ενδομήτριας

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση εμβρυϊκών αποφύσεων
γναθοπροσωπικής περιοχής μεταξύ 6ης - 7ης εμβρυϊκής
εβδομάδας. Στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής τους οι
κάτω γναθιαίες αποφύσεις (κ) ενώνονται στη μέση γραμμή
(μ) και δημιουργούν μία ενιαία πεταλοειδή απόφυση, την
κάτω γνάθο. (α) Άνω γναθιαίες αποφύσεις, (σφ) Σφαιροειδείς αποφύσεις και (σ) Αρχέγονη στοματική κοιλότητα.

ζωής.
Σε έμβρυο ηλικίας τεσσάρων εβδομάδων ενδομήτριας ζωής η αρχέγονη στοματική κοιλότητα αποτελείται στο κατώτερο τμήμα της από το πρώτο
βραγχιακό τόξο που λίγο μετά διαιρείται στις γναθιαίες αποφύσεις, άνω και κάτω, που αποτελούν τις
καταβολές της άνω και κάτω γνάθου4-6,12,18 (Εικόνα
1). Στην αρχέγονη περίοδο ανάπτυξης των νεογιλών
δοντιών αρχίζει η ανάπτυξη των γνάθων. Στην περίοδο αυτή εμφανίζεται η οδοντική ταινία πάνω από τις
αποφύσεις των γνάθων, και γίνεται φανερή η πρώτη
δημιουργία οστού για τις γνάθους4,7,8. Η κάτω γνάθος εμφανίζεται σαν ζεύγος οστών, κατά την έκτη
εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής με μορφή λεπτού
οστού πλάγια και σε ορισμένη απόσταση από το χόνδρο του Meckel9. Ο χόνδρος αυτός αποτελεί κυλινδρικό ραβδίο, του οποίου το εγγύς πέρας βρίσκεται
κοντά στη βάση του κρανίου και σε συνέχεια με τη
σφύρα και τον άκμονα, ενώ το άπω πέρας προς τη
μέση γραμμή κυρτούται για να έρθει σε επαφή με το
χόνδρο της αντίθετης πλευράς. Το μεγαλύτερο
τμήμα του χόνδρου του Meckel εξαφανίζεται χωρίς
να συμμετέχει στο σχηματισμό του οστού της κάτω
γνάθου4,9,10,12,18. Μόνο μια μικρή μοίρα του χόνδρου, σε ορισμένη απόσταση από τη μέση γραμμή,
αποτελεί θέση ενδοχονδρικής οστεοποίησης
(Ossiﬁcation Endochondrique). Εδώ ο χόνδρος οστεοποιείται και καταστρέφεται από τη δράση χονδροκλαστών, και αντικαθίσταται αρχικά με συνδετικό
ιστό, έπειτα δε με οστούν (Εικόνα 2).
Κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής η κάτω
γνάθος αποτελείται από ζεύγος οστών, δεξιού και
αριστερού, που ενώνονται στη μέση γραμμή, στη
σύμφυση της κάτω γνάθου με ινοχόνδρινο
ιστό4,11,12,13,14,18. Ο χόνδρος της σύμφυσης δεν προκύπτει από το χόνδρο του Meckel, αλλά διαφοροποι-
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Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση γναθοπροσωπικής χώρας
και συνένωσης κάτω εμβρυϊκών αποφύσεων μεταξύ 4ης
και 7ης εμβρυϊκής εβδομάδας. Κατά τη συνάντηση των
δύο εμβρυϊκών κάτω αποφύσεων (κ), η εξωδερμική επένδυσή τους (εξ) διαχωρίζει αρχικά (1) το μεσοδερμικής προέλευσης (Μσ) περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια παρεμβάλλεται το διάφραγμα που αρχίζει να εκφυλίζεται (2) και τελικά (3) εξαφανίζεται..

είται από το συνδετικό ιστό της μέσης γραμμής. Στο
σημείο αυτό ανώμαλα οστάρια, γνωστά ως γενειακά
οστάρια, αναπτύσσονται και πριν από το τέλος του
πρώτου έτους της ζωής ενώνονται στο σώμα της
κάτω γνάθου. Κατά την ίδια περίοδο οι δύο αρχέγονοι κάτω γνάθοι ενώνονται με οστεοποίηση του ινοχόνδρινου ιστού της σύμφυσης4,12,13,15.
Τα παραπάνω δεδομένα που αναφέρθηκαν και
αφορούν την εμβρυολογική ανάπτυξη της κάτω γνάθου, χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη και ανάλυση
της νεύρωσης της μέσης γραμμής της κάτω γνάθου,
για το λόγο ότι το νευρικό δίκτυο της περιοχής σχετίζεται άμεσα με τη διερεύνηση του προβλήματος
αυτού.
Στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρουαίτια μη αναισθητοποίησης - το πρόβλημα της έλλειψης αναισθησίας των τομέων της κάτω γνάθου
Ο σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι η απαρίθμηση των διαφόρων μεθόδων αναισθησίας και η
ανάλυση της ξεχωριστής τεχνικής που προϋποθέτει
η καθεμιά από αυτές. Αυτό αποτελεί μέρος των ειδικών συγγραμμάτων οδοντικής αναισθησίας, όπου
περιγράφονται με τις μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Η
εργασία αυτή αποσκοπεί στο να διευκρινίσει ένα
συγκεκριμένο σημείο που αναφέρεται στη στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου και ειδικά στο πρόβλημα της έλλειψης αναισθησίας των
τομέων της κάτω γνάθου μετά από εκτέλεση στελεχιαίας αναισθησίας στην άκανθα του Spix.
Γνωστό είναι ότι με την τοπική αναισθησία επιτυγχάνεται απώλεια της αίσθησης σε μια περιγεγραμμένη περιοχή του σώματος, που νευρώνεται
από συγκεκριμένο νευρικό στέλεχος και οφείλεται
στην αναστολή της περιφερικής νευρικής αγωγιμό-
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τητας, εμποδίζοντας τη μεταβίβαση της νευρικής
ώσεως από την περιοχή που γίνεται προς το Κ.Ν.Σ..
Η δράση της είναι παροδική και ανατάξιμος.
Βάσει αυτών, και γνωρίζοντας την ανατομική περιοχή της κάτω γνάθου και της διαδρομής του κάτω
φατνιακού νεύρου (γναθιαίο τρήμα – γναθιαίος
πόρος – γενειακό τρήμα – έξοδος – τελικοί κλάδοι
στην τομική περιοχή της κάτω γνάθου), λογικά, θα
έπρεπε να αναισθητοποιούνται και οι τομείς της
κάτω γνάθου μετά από στελεχιαία αναισθησία του
κάτω φατνιακού νεύρου, πράγμα που δε συμβαίνει
στην πραγματικότητα16,17.
Από την εξέταση της βιβλιογραφίας σχετικά με
αυτήν την αναισθητική δυσκολία, λαμβάνοντας
υπόψη τις απόψεις που επικρατούν από τους Οδοντιάτρους που ασκούν το επάγγελμα, βγαίνει το
συμπέρασμα ότι η εξήγηση που δίδεται σχετικά με
το πρόβλημα αυτό αποτελεί αναδρομή στην άποψη
του τομικού πλέγματος που προκύπτει από την αναστόμωση των τελικών κλάδων των δύο κάτω φατνιακών νεύρων, δεξιού και αριστερού, στη μέση γραμμή της κάτω γνάθου.
Έτσι, κατά αυτή την άποψη, ακολουθώντας την
κλασική τεχνική μετά από εκτέλεση στελεχιαίας
αναισθησίας στην άκανθα του Spix μιας πλευράς,
έχουμε αποτελεσματική αναισθησία στην περιοχή
που δέχεται νεύρωση από το σύστοιχο κάτω φατνιακό, που αφήνει όμως ευαίσθητη την περιοχή των
τομέων της ίδιας πλευράς, για το λόγο ότι οι τομείς
δέχονται αναστομωτικούς κλάδους από το αντίθετο
ημιμόριο. Το γεγονός αυτό εξηγεί την ανάγκη για
εκτέλεση συμπληρωματικής αναισθησίας στην
περιοχή των τομέων, αφού πρόκειται να επέμβουμε
σε αυτούς, ενώ υπάρχουν για την υπόλοιπη περιοχή
όλες οι ενδείξεις, υποκειμενικές – αντικειμενικές,
για επιτυχή αναισθησία του κάτω φατνιακού19.
Ο Vinckier20 έχει υπολογίσει τα ποσοστά αποτυχίας 10% για τον κατώτερο φατνιακό φραγμό νεύρων και 7% για το υπόλοιπο των διαδικασιών αναισθητικού. Οι Wong και Jacobsen21 στη συνέχεια αναφέρουν ότι οι κατώτερες φατνιακές εγχύσεις νεύρων που χρησιμοποιούν τη συμβατική τεχνική αποτυγχάνουν σε 5-15% των περιπτώσεων. Η στελεχιαία
αναισθησία διαθέτει ένα ποσοστό επιτυχίας που δεν
ξεπερνά κατά μέσο όρο το 80-85%32.
Αίτια μη αναισθητοποίησης
του κάτω φατνιακού νεύρου
Εάν τα συμπτώματα της αναισθησίας δεν προσδιορίζονται μετά από μια συνετή περίοδο 10-15
λεπτών μετά από τη διαδικασία αναισθητικού, κατόπιν η αποτυχία αναισθητικού μπορεί να υποτεθεί.
Τα κυριότερα αίτια που ευθύνονται για την ελλιπή αναισθητοποίηση μιας περιοχής κατά τη στελεχιαία αναισθησία κάτω φατνιακού νεύρου είναι :
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πιθανά σφάλματα τεχνικής,
ανατομικά αίτια που αφορούν, κυρίως, παραλλαγές νεύρωσης όπως π.χ σε παρουσία του μυοδερματικού κλάδου από το αυχενικό πλέγμα,
καθώς και σε απόσχιση κλάδου από το κάτω φατνιακό νεύρο και είσοδος του σε επικουρικό
τρήμα πιο ψηλά από το έσω γναθιαίο τρήμα,
παρουσία φλεγμονής στην περιοχή έγχυσης του
αναισθητικού διαλύματος23.
Όσον αφορά την τεχνική περιλαμβάνει περιστροφή της χειρολαβής κατά 180° και επαναφορά
στην αρχική της θέση, καθώς η βελόνα περιστρέφεται στους ιστούς. Έτσι αποτρέπονται οι δυνάμεις
που ωθούν την εκτροπή της βελόνης. Ακολουθείται
χαμηλός ρυθμός ροής έγχυσης του αναισθητικού με
ταυτόχρονη αργή κίνηση της βελόνης. Όταν η βελόνη φτάσει στο τελικό οδηγό σημείο, τότε πραγματοποιείται γρηγορότερη έγχυση του υγρού23.
Εάν η έγχυση είναι πάρα πολύ χαμηλή, η γλωσσική αναισθησία θα οδηγήσει στην ανεπαρκή αναισθησία των δοντιών και των δομών οστών. Εάν η
έγχυση είναι πάρα πολύ βαθιά, η λύση μπορεί να
μετατεθεί στο παρωτιδικό διάστημα, με την αναισθησία και την προσωρινή παράλυση (έως να απορροφηθεί εκ νέου το αναισθητικό) του προσωπικού
νεύρου, αλλά καμία αναισθησία του κάτω γναθιαίου
νεύρου. Εάν η έγχυση είναι πάρα πολύ μεσαία, η

•

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
1. Ατελής γνώση τεχνικών ανατομικών σημείων.
Α) Ύπαρξη έντονης έσω λοξής γραμμής.
Β) Έγχυση του αναισθητικού μακριά από την περιοχή του έσω γναθιαίου τρήματος.
2. Δυσκολία ανεύρεσης των ορθών οδηγών ανατομικών σημείων.
Α) Ύπαρξη νωδής φατνιακής ακρολοφίας.
Β) Υπερτροφικοί μαλθακοί ιστοί.
Γ) Υπερτροφική η υπερκινητική γλώσσα.
Δ) Ύπαρξη τρισμού η αγκύλωσης.
Ε) Ύπαρξη φλεγμονής ή ενδοστοματικής αλλοίωσης.
3. Ενδοαγγειακή έγχυση του αναισθητικού.
Α) Δημιουργία αιματώματος στο πτερυγογναθιαίο
διάστημα.
Β) Οφθαλμολογικές επιπλοκές (προσωρινή απώλεια
όρασης και διπλωπία).
Γ) Ισχαιμικές ζώνες στο δέρμα της παρειάς, της
υπερώας και των ούλων της άνω γνάθου.
4. Χρήση αναποτελεσματικών σκευασμάτων αναισθητικού.
Α) Χρήση σκευάσματος μειωμένης δράσης ή αλλοιωμένης σύστασης.
Β) Χρήση σκευάσματος χωρίς αγγειοσυσπαστικό.
5. Χορήγηση ανεπαρκούς ποσότητας αναισθητικού.
Μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της αναισθησίας,
λόγω ελλιπούς εμπότισης των κεντρικών νευρικών
ινών του κάτω φατνιακού νεύρου.

λύση θα ενσταλαχτεί στο πτερυγοϋδή μυ, με την
ανεπαρκή αναισθησία δευτεροβάθμια στον ανακριβή
φραγμό, και το trismus. Στην περίπτωση μιας υπερβολικά επιφανειακής έγχυσης, η λύση αναισθητικού
κατατίθεται στο πτερυγογναθοϋδές διάστημα - απόμακρο από κάτω γναθιαίο τρήμα - έχοντας ανεπαρκή
αποτελέσματα απόδοσης αναισθητικού. Όταν η
έγχυση είναι υψηλή επάνω, η λύση κατατίθεται στη
σιγμοειδή εγκοπή ή τον κονδυλικό λαιμό, χωρίς προκύπτουσα αναισθησία. Τελικά, η ενδοαγγειακή έγχυση μπορεί επιπλέον να προκαλέσει τις συστημικές
περιπλοκές24.
Συνοπτικά τα αίτια της αποτυχίας της στελεχιαίας αναισθησίας του κάτω φατνιακού νεύρου παρατίθενται στον πίνακα Ι33:
Συζήτηση -Ερμηνείες του φαινομένου
της μη αναισθητοποίησης των τομέων
μετά από στελεχιαία του κάτω φατνιακού
Από την ανάλυση των εμβρυολογικών αυτών
στοιχείων, προκύπτει ότι οι αρχέγονοι δύο κάτω γνάθοι, σε μια ορισμένη περίοδο της ανάπτυξής τους,
μέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου ζωής, συνδέονται με χόνδρινο ιστό. Είναι αξίωμα της ιστολογίας
ότι νεύρα ποτέ δε μπορούν να διαπεράσουν χόνδρους. Με την παραδοχή του αξιώματος αυτού, πρέπει να αποκλεισθεί η ύπαρξη τομικού πλέγματος,
που σχηματίζεται από τις τελικές απολήξεις των δύο
κάτω φατνιακών νεύρων που αναστομώνονται26-28
και η εξήγηση που δίνεται στο πρόβλημα της έλλειψης αναισθησίας στην περιοχή των τομέων, πρέπει
να αναζητηθεί ίσως και αλλού.
Ο Sicher29, που για πολύ χρόνο ασχολήθηκε με
τη μελέτη του προβλήματος αυτού, προτείνει μία
άλλη εκδοχή, η οποία παραδέχεται τη συμμετοχή
ενός κλάδου του δερματικού αυχενικού νεύρου,
από το αυχενικό πλέγμα, το οποίο κατά το συγγραφέα δίνει αισθητικές ίνες στην περιοχή των τομέων
της κάτω γνάθου. Ο υποθετικός αυτός κλάδος
εισέρχεται στην κάτω γνάθο από την έσω επιφάνεια
και εγγύς του κάτω χείλους στην περιοχή των προγομφίων (Εικόνα 3). Λεπτομερείς έρευνες που έγιναν σε πτώματα δε μπόρεσαν να αποδείξουν την
ύπαρξη τέτοιου κλάδου των αυχενικών νεύρων,
όμως, παρόλα αυτά η έγχυση αναισθητικού φαρμάκου στην περιοχή αυτή είναι πολύ αποτελεσματική29.
Άλλες έρευνες, που τα αποτελέσματα τους φαίνονται πιο πιθανά, παραδέχονται τη συμμετοχή του
γναθοϋοειδούς νεύρου, στη νεύρωση της μέσης
γραμμής της κάτω γνάθου. Πράγματι, η συμπληρωματική αναισθησία είναι η έγχυση στον πρόσθιο
κλάδο του γναθοϋοειδούς νεύρου που εντοπίζεται
μεταξύ του κάτω χείλους της κάτω γνάθου και του
γναθοϋοειδούς μυός. Το γναθοϋοειδές νεύρο είναι
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Ο Monheim30, ειδικός της οδοντικής αναισθησίας, είναι της ίδιας άποψης. Ο Novitzky31, άλλωστε,
αναφέρει, μετά από μελέτη που έγινε σε πτώματα,
ότι κατόρθωσε να βρει ίνες του γναθοϋοειδούς που
εισέρχονται στην κάτω γνάθο στην περιοχή της
γενειακής σύμφυσης και χορηγεί αισθητικές ίνες
στους τομείς της κάτω γνάθου (Εικόνα 4).
Τελευταία επικρατεί και η άποψη ότι οι διεγέρσεις μετά από επώδυνα ερεθίσματα δε φέρονται
μόνο από μία οδό που πάει στο κέντρο του πόνου,
αλλά από διάφορες κατευθύνσεις καταλήγουν σε
περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου, γεγονός
που ίσως εξηγεί το ότι μερικές φορές ο ασθενής
αλγεί κατά την επέμβαση, παρόλα τα υποκειμενικά
συμπτώματα αναισθησίας5,20,34.
Εικόνα 3. Η σχηματική απεικόνιση της άποψης Sicher. Κλάδοι του αυχενικού δερματικού νεύρου (Δ) εισέρχονται
στην κάτω γνάθο από την έσω επιφάνεια και εγγύς του
κάτω χείλους στην περιοχή των προγομφίων και δίνουν
αισθητικές ίνες (βέλη) στην περιοχή των τομέων της κάτω
γνάθου.

γνωστό ότι περιέχει φυσιολογικά αισθητικές ίνες
που κατανέμονται στην περιοχή της γενειακής σύμφυσης, Ανατομικά παρασκευάσματα κατέδειξαν ότι
πολύ συχνά το γναθοϋοειδές νεύρο αποσπάται από
το κάτω φατνιακό σε απόσταση που βρίσκεται αρκετά ψηλά από το γναθιαίο τρήμα. Έτσι το νεύρο διαφεύγει από την επίδραση του αναισθητικού διαλύματος. Κατ’αυτό τον τρόπο οι αισθητικές ίνες που διανέμονται στους τομείς της κάτω γνάθου δεν επηρεάζονται, και τα δόντια παραμένουν ευαίσθητα (Εικόνα 4).

Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που εξετάστηκαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:
1. Η εξήγηση που δίνεται σχετικά με συμβολή αναστομώσεων από το τομικό πλέγμα ως αποκλειστική αιτία στη μη επίτευξη κατά βάθος αναισθησίας στην περιοχή των τομέων, μετά από στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού πρέπει να
γίνεται δεκτή με επιφύλαξη.
2. Οι νεώτερες απόψεις για τη συμμετοχή του
αυχενικού πλέγματος και περισσότερο του γναθοϋοειδούς νεύρου (επικρατέστερες) στη νεύρωση της κάτω γνάθου, δίνουν λογικότερη εξήγηση του φαινομένου, χωρίς να είναι απόλυτα
αποδεδειγμένο.
3. Τα νέα στοιχεία που προτείνονται, χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης, με σκοπό την τοποθέτηση του προβλήματος πιθανόν σε νέα βάση.
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