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Περίληψη

Summary

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπόσ τησ παρούσασ ανασκόπησησ είναι
η επικαιροποίηση τησ γνώσησ σχετικά με την αιτιοπαθογένεια, πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση του
ξηρού φατνίου.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Εμπεριστατωμένα άρθρα και ανασκοπήσεισ τησ διεθνούσ βιβλιογραφίασ που αφορούν το θέμα,
αναζητήθηκαν στισ βάσεισ δεδομένων PubMed, Medline,
Scopus, Embase και Cochrane μέχρι το Νοέμβριο του
2011.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ξηρό φατνίο είναι μία από τισ
πιο συχνέσ και επώδυνεσ επιπλοκέσ που μπορούν να
εμφανιστούν μετά από την εξαγωγή ενόσ δοντιού με
συχνότητα 3-45%. Χαρακτηρίζεται από εντόπιση του
πόνου στο φατνίο, κορύφωση τησ έντασήσ του εντόσ 1-3
ημερών από την εξαγωγή, αποσάθρωση και απόπτωση
του πήγματοσ στο μετεξακτικό φατνίο, με ή χωρίσ έντονη δυσοσμία τησ περιοχήσ. Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την αιτιοπαθογένεια του ξηρού φατνίου ενώ κατά
καιρούσ έχουν προταθεί ορισμένοι δείκτεσ κινδύνου που
αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ (π.χ
κάπνισμα, φύλο, λήψη αντισυλληπτικών δισκίων κλπ). Η
ανασκόπηση τησ διεθνούσ βιβλιογραφίασ καταδεικνύει
τη χλωρεξιδίνη ωσ το αποτελεσματικότερο μέσο πρόληψησ αλλά και αντιμετώπισησ του ξηρού φατνίου. Η τοποθέτηση χειρουργικών επιθεμάτων πάνω στο μετεξακτικό
φατνίο μετά την κινητοποίηση κρημνών και τη συρραφή
του φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησησ ξηρού
φατνίου. Αντίθετα, η τοποθέτηση εντόσ του φατνίου διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων συνδέεται συνήθωσ με καθυστέρηση τησ επούλωσησ, καθώσ έχει αναφερθεί ότι μπορεί να προκαλέσει εστία μόλυνσησ ή αντίδραση ξένου σώματοσ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Εφόσον η αιτιολογία του ξηρού
φατνίου δεν έχει πλήρωσ αποσαφηνιστεί, η αντιμετώπισή
του βασίζεται κυρίωσ στην πρόληψή του. Το σημαντικότερο ρόλο για την πρόληψη τησ επιπλοκήσ παίζουν οι
όσο το δυνατόν πιο ατραυματικοί χειρισμοί και η επιμελήσ τήρηση των μετεγχειρητικών οδηγιών από τον
ασθενή.

AIM: To collect and assess the contemporary data
referring to the condition known as dry socket or alveolar
osteitis, and to critically review and discuss the etiology, as
well as the preventive and symptomatic management of the
condition.
METHOD: Relevant original and review articles were
retrieved from PubMed, Medline, Scopus, Embase και
Cochrane, until November 2011.
RESULTS: Dry socket has been defined as postoperative pain inside and around the extraction site, which
increases in severity between the first and third day after
the extraction, accompanied by a partial or total disintegration of blood clot within the alveolar socket with or without
halitosis. Dry socket is one of the most common and painful
complications following a tooth extraction, with its incidence
varying from 3% to 45%. The exact etiology of dry socket
has not yet been defined. However, several risk factors are
known to contribute such as smoking, gender (female), oral
contraceptives etc. After reviewing the existing medical literature, it can be concluded that chlorexidine is the best available option for the preventive and symptomatic management of dry socket. The placement of a pharmacologic
preparation into the postextraction socket usually causes a
delay in healing process, as it can potentially become a
cause of infection or foreign body reaction.
CONCLUSIONS: Since the full etiology of this affection
is not yet firmly established, the therapy advised is prevention. The lack of a universally successful drug or drug combination for the management or prevention of dry socket
may suggest that the key for management of dry socket is
atraumatic surgical technique and patientsʼ compliance with
postoperative instructions.
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Εισαγωγή
Ο όροσ «ξηρό φατνίο» εμφανίστηκε για πρώτη
φορά στη διεθνή βιβλιογραφία το 1896 και αποδίδεται στον Crawford1-4,5. Στα χρόνια που ακολούθησαν
χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή τησ επιπλοκήσ,
μεταξύ άλλων, και ονόματα όπωσ: φατνιακή οστεΐτιδα, φατνιίτιδα, εντοπισμένη οστεΐτιδα, εντοπισμένη
φατνιακή οστεΐτιδα, ινωδολυτική φατνιίτιδα, σηπτικό
φατνίο, νεκρωτικό φατνίο, εντοπισμένη οστεομυελίτιδα και φατνιαλγία2,3,6. Αν και η πλειοψηφία των
ερευνητών αποδέχεται την παθοφυσιολογία που
περιγράφει ο Birn για την επιπλοκή7-9, o όροσ «ινωδολυτική φατνιίτιδα», που ο ίδιοσ χρησιμοποίησε,
δεν έγινε ευρέωσ αποδεκτόσ και τελικά ωσ πιο δημοφιλείσ όροι στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζονται
το «ξηρό φατνίο» και η «φατνιακή οστεΐτιδα»4.
Το ξηρό φατνίο είναι μία από τισ πιο συχνέσ και
επώδυνεσ επιπλοκέσ που μπορούν να εμφανιστούν
μετά από την εξαγωγή (χειρουργική ή μη) ενόσ
δοντιού2-4,10-12. Η συχνότητα εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ στισ απλέσ εξαγωγέσ κυμαίνεται από 3-4%, ενώ
στισ χειρουργικέσ εξαγωγέσ έγκλειστων 3ων κάτω
γομφίων μπορεί να φτάσει το 45%2,3,10,13-16. Χαρακτηρίζεται από εντόπιση του πόνου στο φατνίο,
κορύφωση τησ έντασήσ του εντόσ 1-3 ημερών από
την εξαγωγή, και από αποσάθρωση και απόπτωση
του πήγματοσ στο μετεξακτικό φατνίο, με ή χωρίσ
έντονη δυσοσμία τησ περιοχήσ2,3. Η διάρκεια του
πόνου ποικίλλει αλλά συνήθωσ κυμαίνεται από 5 ωσ
10 ημέρεσ2. Η πολύ έντονη συμπτωματολογία οδηγεί
συχνά τον ασθενή πίσω στο θεράποντα ιατρό του
ενώ για την αντιμετώπιση τησ επιπλοκήσ και την
πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων, στο 45% των
περιπτώσεων, απαιτούνται έωσ και 4 επιπλέον επισκέψεισ στο ιατρείο17.
Σκοπόσ τησ παρούσασ εργασίασ είναι η αναφορά
στουσ προδιαθεσικούσ παράγοντεσ που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του ξηρού φατνίου, στην πιο
τεκμηριωμένη θεωρία εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ,
καθώσ και στισ μέχρι σήμερα προτεινόμενεσ μεθόδουσ πρόληψησ και θεραπείασ τησ.
Αιτιολογία-Παθογένεια
Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την αιτιοπαθογένεια του ξηρού φατνίου. Κατά καιρούσ έχουν
ενοχοποιηθεί η μικροβιακή λοίμωξη2,3,18-21, ο τραυματισμόσ των ιστών κατά τουσ χειρισμούσ τησ εξαγωγήσ6,9,12,20,22-27, εμβιομηχανικοί παράγοντεσ20 και
ινωδόλυση7-9,28 (Πίνακασ Ι). Επιπλέον, έχουν προταθεί κάποιοι δείκτεσ κινδύνου που αυξάνουν τα ποσοστά εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ όπωσ η παρουσία υπολειμμάτων ριζών και κατεαγότων τμημάτων του
οστού2,9,29, οι δύσκολεσ εξαγωγέσ30-32 όπωσ οι 3οι
γομφίοι τησ κάτω γνάθου 3,25,33 , προϋπάρχουσα
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φλεγμονή23,28,29, το θηλυκό γένοσ6,21,30,31,33,34, η
προχωρημένη ηλικία 6,9,31,35,36 , το κάπνισμα22,24,25,31,32,34,36,37, η από του στόματοσ λήψη
αντισυλληπτικών6,31,38, η ανεπαρκήσ εμπειρία του
χειρουργού6,17,23,27,29, η κακή στοματική υγιεινή του
ασθενούσ18,3,27, η υπερβολική έκπλυση και απόξεση
του μετεξακτικού φατνίου 9 και το προηγούμενο
ιστορικό ξηρού φατνίου του ασθενούσ35 (Πίνακασ ΙΙ).
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Η κλασική περιγραφή τησ παθοφυσιολογίασ του
ξηρού φατνίου αποδίδεται στον Birn που μέσα από
μία σειρά μελετών 7-9 υποστηρίζει ότι σημαντικό
ρόλο παίζει η αύξηση τοπικά τησ ινωδολυτικήσ δραστηριότητασ. Αυτή εκδηλώνεται με ενεργοποίηση
του πλασμινογόνου σε πλασμίνη εξαιτίασ τησ παρουσίασ άμεσων (που απελευθερώνονται εξαιτίασ του
τραυματισμού των οστεοκυττάρων) και έμμεσων
(που απελευθερώνονται εξαιτίασ των μικροβίων)
ιστικών ενεργοποιητών μέσα σε ξηρά φατνία7-9. Η
ινωδολυτική δραστηριότητα έχει σαν αποτέλεσμα να
διαταράσσεται η ακεραιότητα του αιμοπήγματοσ στο
μετεξακτικό φατνίο28. Ο πόνοσ, που είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα του ξηρού φατνίου, αποδίδεται
στην τοπική παρουσία κινινών αλλά και σε αυξημένη
παραγωγή τουσ στο μυελό, εξαιτίασ τησ επίδρασησ
τησ πλασμίνησ στισ καλλικρεΐνεσ και τησ μετατροπήσ
τουσ σε κινίνεσ. Επομένωσ, η πλασμίνη μπορεί να
ενοχοποιηθεί για τα 2 κύρια συμπτώματα τησ επιπλοκήσ που είναι ο πόνοσ και η λύση του αιμοπήγματοσ8.
Στην περίπτωση του ξηρού φατνίου, ο παθογενετικόσ μηχανισμόσ ξεκινά από την πρόκληση εκτεταμένου τοπικού τραύματοσ κατά τουσ χειρισμούσ τησ
εξαγωγήσ και τη μικροβιακή εισβολή (Πίνακασ Ι).
Αποτέλεσμα τησ επίδρασησ και των δύο αυτών παραγόντων είναι η παραγωγή τησ πλασμίνησ και η ινωδόλυση μέσα στο μετεξακτικό φατνίο2,39. Η κάκωση
που προκαλείται κατά τουσ χειρουργικούσ χειρισμούσ τησ εξαγωγήσ ή έπειτα από υπερβολική απόξεση του μετεξακτικού φατνίου, μπορεί να βλάψει
τα οστεοκύτταρα πυροδοτώντασ φλεγμονή στο
μυελό του φατνιακού οστού και απελευθέρωση κυτταρικών μεσολαβητών στο φατνίο που, με τη σειρά
τουσ, ενεργοποιούν την ινωδόλυση, αυξάνοντασ την
πιθανότητα ανάπτυξησ ξηρού φατνίου9. Οι πυρετογόνεσ ουσίεσ που εκκρίνονται από τα μικρόβια έχει
επίσησ αποδειχθεί πωσ δρουν ωσ έμμεσοι ενεργοποιητέσ τησ ινωδόλυσησ σε in vivo συνθήκεσ40. Η θεωρία τησ μικροβιακήσ λοίμωξησ ωσ γενεσιουργό αιτία
ανάπτυξησ ξηρού φατνίου φαίνεται να ενισχύεται
και από πολύ πρόσφατη μελέτη, σύμφωνα με την
οποία τα μικρόβια δύνανται να διαταράξουν το
μηχανισμό πήξησ μέσω τησ ενεργοποίησησ φαγοκυττάρων και τησ παραγωγήσ προφλεγμονωδών μεσολαβητών, όπωσ ο παράγοντασ νέκρωσησ των όγκων
–α (TNF-a) και η ιντερλευκίνη 1 (IL-1)5. Οι κυτταροκίνεσ αυτέσ (TNF-a και IL-1) παρεμβαίνουν στισ αποκαταστατικέσ διαδικασίεσ καθώσ αυξάνουν τη δράση
του ενεργοποιητή πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσησ (u-PA) και του αναστολέα του ενεργοποιητή του
πλασμινογόνου – 1 (ΡΑΙ-1)5. Η αυξημένη δράση των
δύο αυτών παραγόντων του μηχανισμού ινωδόλυσησ έχει ωσ αποτέλεσμα την αυξημένη ινωδόλυση
στο ξηρό φατνίο και την επιβράδυνση των διαδικασιών επούλωσησ41.
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Πρόληψη
Επειδή δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρωσ η αιτιολογία τησ επιπλοκήσ, η αντιμετώπιση του ξηρού φατνίου επικεντρώνεται στην πρόληψή του και βασίζεται κυρίωσ στουσ άξονεσ που έχουν προταθεί ωσ
αιτιολογικοί παράγοντεσ: 1) έλεγχοσ τησ ανάπτυξησ
βακτηριακών πληθυσμών, και 2) έλεγχοσ ινωδολυτικήσ δραστηριότητασ κατά τη διάρκεια τησ εξαγωγήσ
και τησ μετεγχειρητικήσ επούλωσησ42 (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Μέτρα πρόληψησ ξηρού φατνίου.

1) Έλεγχοσ τησ ανάπτυξησ βακτηριδίων
1.α. Αγωγή με χρήση αντισηπτικών

•

Διακλυσμοί και Στοματοπλύσεισ με αντισηπτικά
διαλύματα

Χλωρεξιδίνη (CHX) συγκέντρωσησ 0.2%
Η πρώτη δημοσίευση που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των στοματοπλύσεων με χλωρεξιδίνη (CHX) 0.2% στη μείωση τησ εμφάνισησ ξηρού
φατνίου, αποδίδεται στον Field και συν. το 198843,44.
Η ερευνητική αυτή ομάδα κατέταξε 324 ασθενείσ σε
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τρεισ ομάδεσ από τισ οποίεσ στην πρώτη ομάδα δεν
πραγματοποιήθηκε έκπλυση του μετεξακτικού φατνίου, στη δεύτερη ομάδα χρησιμοποιήθηκε φυσιολογικόσ ορόσ για έκπλυση, ενώ στην τρίτη διάλυμα
χλωρεξιδίνησ 0.2%. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν
σημαντική μείωση τησ επιπλοκήσ με τη χρήση τησ
CHX, ενώ μεταξύ των 2 άλλων ομάδων οι διαφορέσ
δεν αποδείχθηκαν στατιστικώσ σημαντικέσ.
Χλωρεξιδίνη (CHX) συγκέντρωσησ 0.12%
Δύο χρόνια αργότερα οι Berwick και Lessin,
199045, μελετούν την αποτελεσματικότητα στοματοπλύσεων χλωρεξιδίνησ με διαφορετική όμωσ
συγκέντρωση διαλύματοσ (0.12%). Η κλινική τουσ
μελέτη περιλάμβανε τρεισ ομάδεσ ασθενών: στην
πρώτη ομάδα χορηγήθηκε στουσ ασθενείσ χλωρεξιδίνη 0.12% για μία στοματόπλυση προεγχειρητικά
και επιπρόσθετα έγινε έκπλυση του μετεξακτικού
φατνίου με το ίδιο διάλυμα, στη δεύτερη ομάδα
έγινε επίσησ στοματόπλυση με χλωρεξιδίνη προεγχειρητικά αλλά για την έκπλυση του φατνίου χρησιμοποιήθηκε διάλυμα φυσιολογικού ορού και, τέλοσ,
στην τρίτη ομάδα δεν πραγματοποιήθηκαν πλύσεισ
παρά μόνο έκπλυση του φατνίου με φυσιολογικό
ορό. Τα αποτελέσματα τησ πρώτησ αυτήσ μελέτησ
δεν υπήρξαν ενθαρρυντικά. Η αγωγή με χλωρεξιδίνη
σε συγκέντρωση 0.12%, δεν έδειξε να πλεονεκτεί
σημαντικά έναντι τησ εικονικήσ στοματόπλυσησ45.
Ωστόσο, ένα χρόνο μετά (1991) ο Larsen δημοσίευσε κλινική μελέτη σε 139 ασθενείσ που χωρίστηκαν σε 2 ομάδεσ: η μία ομάδα ακολούθησε αγωγή με
στοματοπλύσεισ χλωρεξιδίνησ 0.12% για διάστημα
μίασ εβδομάδασ πριν και μίασ εβδομάδασ μετά την
εξαγωγή, ενώ η δεύτερη ομάδα ακολούθησε αγωγή
με όμοιασ εμφάνισησ στοματοδιάλυμα χωρίσ όμωσ
τον αντισηπτικό παράγοντα (placebo)17. Τα ποσοστά
εμφάνισησ ξηρού φατνίου καταγράφηκαν μετεγχειρητικά και για τισ 2 ομάδεσ και απέδειξαν σημαντική
μείωση κατά 60% τησ συχνότητασ εμφάνισησ τησ
επιπλοκήσ στην ομάδα τησ χλωρεξιδίνησ 0.12%17.
Συγχρόνωσ, και σε πλήρη συμφωνία με τα ευρήματα του Larsen17, οι Ragno και Szkutnik46 μετά από
160 εξαγωγέσ 3ων γομφίων, στισ 80 εξαγωγέσ χορήγησαν χλωρεξιδίνη ενώ στισ άλλεσ 80 δεν έδωσαν
καμία αγωγή. Οι ερευνητέσ παρατήρησαν σημαντική
μείωση των ποσοστών εμφάνισησ ξηρού φατνίου
στουσ ασθενείσ που χορήγησαν χλωρεξιδίνη.
Ο Bonine47 έκρινε, επίσησ, αποτελεσματική τη
συγκέντρωση τησ CHX 0.12% στην πρόληψη του
ξηρού φατνίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 371 ασθενείσ με 654 3ουσ γομφίουσ προσ εξαγωγή, οι οποίοι
κατατάχθηκαν σε 3 ομάδεσ: στην πρώτη ομάδα, οι
ασθενείσ δεν ακολούθησαν καμία αγωγή. Στη δεύτερη ομάδα χορηγήθηκε διάλυμα CHX για πλύσεισ την
ημέρα τησ επέμβασησ και για 14 ημέρεσ μετά (2

φορέσ την ημέρα), ενώ στην τρίτη ομάδα η χλωρεξιδίνη χορηγήθηκε για μία μόνο στοματόπλυση πριν
την επέμβαση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τησ
προοπτικήσ αυτήσ μελέτησ η δεύτερη ομάδα σημείωσε πολύ σημαντική μείωση στην εμφάνιση του
ξηρού φατνίου (56%) συγκριτικά με τισ δύο άλλεσ
ομάδεσ47.
Λίγο αργότερα, οι Hermesch και συν.38, συνιστούν στοματοπλύσεισ με CHX 0.12% για 2 φορέσ
την ημέρα, και για μία εβδομάδα πριν και μία μετά
την επέμβαση. Συγκριτικά με την ομάδα ασθενών
στην οποία χορηγήθηκε placebo διάλυμα, τα ποσοστά εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ καταγράφηκαν μειωμένα κατά 38% στην ομάδα τησ χλωρεξιδίνησ, αποδεικνύοντασ για μία ακόμη φορά την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

•

Τοπική εφαρμογή αντισηπτικού παράγοντα στο
μετεξακτικό φατνίο

Μελέτεσ αναφέρουν επίσησ την τοπική εφαρμογή τησ χλωρεξιδίνησ υπό τη μορφή gel ή με τη
χρήση ζελατινούχου σπόγγου ωσ μέσου μεταφοράσ
στο φατνίο, με εξίσου θετικά αποτελέσματα στην
πρόληψη τησ επιπλοκήσ48-51.
Ο Fotos και συν., 1992 48, προγραμμάτισαν 70
ασθενείσ τουσ για αμφοτερόπλευρη εξαγωγή κάτω
3ων γομφίων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολούθησαν, στα μετεξακτικά φατνία τοποθέτησαν
ζελατινούχο σπόγγο (Gelfoam) εμποτισμένο με διάλυμα φυσιολογικού ορού ή χλωρεξιδίνη συγκέντρωσησ 0.1% και 0.2% και εν συνεχεία τον σταθεροποίησαν με ράμματα στο φατνίο. Ο επανέλεγχοσ των
ασθενών έδειξε ότι όπου χρησιμοποιήθηκε CHX
0.2% και παρέμεινε επί μακρόν εντόσ του φατνίου,
τα ποσοστά εμφάνισησ ξηρού φατνίου μειώθηκαν.
Σε άλλεσ μελέτεσ49-51 χρησιμοποιήθηκε gel CHX
0.2%, και συγκρίθηκε με placebo gel (χωρίσ τον αντισηπτικό παράγοντα). Τα αποτελέσματα έδειξαν
σημαντική μείωση των περιστατικών που εμφάνισαν
ξηρό φατνίο στην ομάδα του gel CHX (30% ήταν το
ποσοστό εμφάνισησ ξηρού φατνίου όπου χρησιμοποιήθηκε το εικονικό φάρμακο, 11% το αντίστοιχο
ποσοστό όπου χρησιμοποιήθηκε CHX)49,50. Οι συγγραφείσ, επίσησ, αναφέρουν ότι η αγωγή με χλωρεξιδίνη, εκτόσ από την μείωση των ποσοστών εμφάνισησ ξηρού φατνίου, βελτιώνει τη μετεγχειρητική
πορεία του ασθενούσ και περιορίζει σε έκταση το
μετεγχειρητικό οίδημα τησ παρειάσ 49,50. Οι ίδιοι
ερευνητέσ μελέτησαν την αποτελεσματικότητα τησ
αγωγήσ αυτήσ (gel χλωρεξιδίνησ 0.2%) σε 38 ασθενείσ με αιμορραγικέσ διαταραχέσ51. Η ομάδα ασθενών στουσ οποίουσ τοποθετήθηκε ενδοφατνιακά gel
αμέσωσ μετά την εξαγωγή, σημείωσε μείωση του
ποσοστού εμφάνισησ ξηρού φατνίου κατά 57.15%.
Αιμορραγικέσ επιπλοκέσ σημειώθηκαν στο 21% των
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ασθενών αυτών έναντι του ποσοστού 29% που
σημείωσε η placebo ομάδα, μια διαφορά που δεν κρίνεται στατιστικά σημαντική.
1.β. Αγωγή με χρήση αντιβιοτικών

•

Συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων

Από τη μελέτη τησ βιβλιογραφίασ διαπιστώνεται
διχογνωμία σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών
ουσιών στην πρόληψη ξηρού φατνίου. Οι Monaco G
και συν., 199936, χορήγησαν στουσ 66 από τουσ 141
ασθενείσ, 2 gr αμοξικιλίνησ καθημερινά και για 5
ημέρεσ μετεγχειρητικά. Τα αποτελέσματα τησ μελέτησ τουσ έδειξαν ότι οι ασθενείσ τησ ομάδασ τησ
αμοξικιλίνησ και εκείνοι τησ ομάδασ ελέγχου δεν
σημείωσαν σημαντικέσ διαφορέσ στη μετεγχειρητική τουσ πορεία. Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα
τησ προηγούμενησ μελέτησ, μετεγενέστερεσ έρευνεσ52,53 διαπιστώνουν σημαντική μείωση στα ποσοστά εμφάνισησ ξηρού φατνίου μετά από συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών. Οι Delilbasi και συν.,
200252, συμπεραίνουν ότι η συνδυασμένη χορήγηση
Augmentin (500 mg αμοξικιλίνη και 125 mg κλαβουλανικό οξύ) και χλωρεξιδίνησ είναι πιο αποτελεσματική
από μόνη την αντισηπτική αγωγή. Οι ερευνητέσ,
κατέταξαν 177 ασθενείσ σε 3 ομάδεσ από τισ οποίεσ
η ομάδα Ι αποτελούνταν από 62 ασθενείσ οι οποίοι
πριν την εξαγωγή έκαναν στοματόπλυση με 15 ml
γλυκονικήσ χλωρεξιδίνησ 0.2% για 30 δευτερόλεπτα,
ενώ οι στοματοπλύσεισ συνεχίστηκαν 2 φορέσ την
ημέρα για τισ επόμενεσ 7 ημέρεσ. Η ομάδα ΙΙ (n=56)
ακολούθησε την ίδια αντισηπτική αγωγή με την
ομάδα Ι αλλά τουσ συνταγογραφήθηκε επίσησ
Augmentin 2 φορέσ την ημέρα για 5 ημέρεσ μετεγχειρητικά. Τέλοσ, στην ομάδα ΙΙΙ (n=59), εφαρμόστηκε η
ίδια αγωγή με την ομάδα Ι αλλά με στείρο διάλυμα
φυσιολογικού ορού (0.09% NaCl) και όχι γλυκονική
χλωρεξιδίνη. Τα επιμέρουσ ποσοστά εμφάνισησ
ξηρού φατνίου στισ ομάδεσ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ήταν 20.9%,
8.9% και 23.7% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτήσ τησ εργασίασ, μόνη η χρήση τησ χλωρεξιδίνησ δεν είναι τόσο αποτελεσματική στην πρόληψη του ξηρού φατνίου όσο όταν χορηγείται
συστηματικά και η αντιβίωση.
Χημειοπροφύλαξη τουλάχιστον μίασ ημέρασ,
πριν τη χειρουργική εξαγωγή των 3ων κάτω γομφίων,
προτείνουν σε υγιείσ κατά τα άλλα ασθενείσ και οι
Yoshii T και συν., 200253. Η μία ομάδα ασθενών τουσ
που έλαβε προφύλαξη 1 ημέρασ με λεναμπικιλίνη
εμφάνισε ξηρό φατνίο σε ποσοστό 8.0%, ενώ η δεύτερη ομάδα που ακολούθησε αγωγή 3 ημερών (1,5
gr/ημέρα), την ανέπτυξε σε ποσοστό 7.7% .
Αντίθετοι με τη συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών για την πρόληψη του ξηρού φατνίου είναι οι
Bergdahl και Hedstrom, οι οποίοι σε μελέτη τουσ δια-
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πίστωσαν ότι η συστηματική χορήγηση μετρονιδαζόλησ δε συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των
ποσοστών εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ54. 45 λεπτά πριν
την εξαγωγή των ημιέγκλειστων κάτω 3ων γομφίων
χορήγησαν σε 59 ασθενείσ 1600 mg μετρονιδαζόλη
(Flagyl 4 ταμπλέτεσ των 400 mg), και σε 60 ασθενείσ
placebo (εικονική αγωγή). Η δόση των 1600 mg επιλέχθηκε για να διασφαλιστεί υψηλή συγκέντρωση τησ
μετρονιδαζόλησ έωσ και 2 ώρεσ μετά την επέμβαση.
Την εξαγωγή ακολούθησε έκπλυση των μετεξακτικών φατνίων με στείρο διάλυμα φυσιολογικού ορού
σε όλουσ τουσ ασθενείσ. Στην ομάδα τησ μετρονιδαζόλησ το ποσοστό εμφάνισησ ξηρού φατνίου ήταν
17% (10 από τουσ 59) ενώ στην placebo ομάδα το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22% (13 από τουσ 60). Οι
διαφορέσ δεν υπήρξαν σημαντικέσ. Άποψη των συγγραφέων είναι ότι πιθανώσ για την καλύτερη αξιοποίηση των ιδιοτήτων του φαρμάκου να χρειάζεται
να παραταθεί η χορήγηση ώστε ο ασθενήσ να καλύπτεται με αντιμικροβιακά σε όλο το διάστημα τησ
επούλωσησ. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα αντιμικροβιακά πρέπει να χορηγούνται συστηματικά μόνο σε
σοβαρέσ λοιμώξεισ και το ξηρό φατνίο δεν θα πρέπει να αποτελεί τέτοια ένδειξη.
Τέλοσ, σε πρόσφατη μελέτη55, παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση τησ συχνότητασ εμφάνισησ τησ
επιπλοκήσ όπου χορηγήθηκε συστηματικά η αζιθρομικίνη 500 mg και για συνολικό διάστημα 3 ημερών
μετεγχειρητικά, ενώ στην ομάδα ελέγχου χορηγήθηκε φυσιολογικόσ ορόσ 3 φορέσ την ημέρα και για
7 ημέρεσ μετεγχειρητικά. Η ερευνητική αυτή ομάδα
έκρινε ασφαλή τη χορήγηση τησ αζιθρομικίνησ και
αρκετά αποτελεσματική ώστε να μειώσει σημαντικά
τη συχνότητα εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ στισ γυναίκεσ, οι οποίεσ αποτελούν επίσησ ομάδα υψηλού κινδύνου.

•

Τοπική χρήση αντιβιοτικών

Σε αντίθεση με τα αντικρουόμενα αποτελέσματα
των μελετών που αφορούν τη συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών για την πρόληψη του ξηρού φατνίου, τα ευρήματα μελετών για την τοπική χρήση αντιβιοτικών φαίνεται να συγκλίνουν. Οι Sanchis JM και
συν., 200431, τοποθέτησαν σε 100 μετεξακτικά φατνία έγκλειστων 3 ων κάτω γομφίων φαρμακευτικό
υλικό που περιείχε υδροχλωρική τετρακυκλίνη (αντιβιοτικό), υδροχλωρική τετρακαΐνη (αναλγητικό),
αντιπυρίνη (αναλγητικό, αντιπυρετικό), πρωτεολυτικά ένζυμα και έκδοχα. Στα υπόλοιπα 100 μετεξεκτικά
φατνία τησ συγκριτικήσ αυτήσ μελέτησ δεν τοποθετήθηκε τίποτα. Όλοι οι ασθενείσ έλαβαν αμοξικιλίνη
(500 mg/8 ώρεσ για 4 ημέρεσ) και κλήθηκαν για επανέλεγχο προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα τησ τοπικήσ εφαρμογήσ τετρακυκλίνησ
στην πρόληψη του ξηρού φατνίου. Το ποσοστό
εμφάνισησ ξηρού φατνίου στουσ ασθενείσ που δεν

Μπάρκα, Βενέτησ
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χορηγήθηκε τετρακυκλίνη ήταν 1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε εκείνουσ που εφαρμόστηκε τοπικά το συγκεκριμένο αντιβιοτικό ήταν 3%. Στουσ
τελευταίουσ, όμωσ, η ένταση του πόνου ήταν μικρότερη και κατανάλωσαν λιγότερα αναλγητικά, ενώ
λιγότεροι ήταν επίσησ οι ασθενείσ με τρισμό μετά
την εξαγωγή, όταν εντόσ των μετεξακτικών φατνίων τοποθετήθηκε το φαρμακευτικό μίγμα που
περιλάμβανε τετρακυκλίνη. Οι ερευνητέσ συμπεραίνουν ότι εφόσον οι διαφορέσ δεν κρίνονται στατιστικά σημαντικέσ, η τοπική εφαρμογή τετρακυκλίνησ
στα μετεξακτικά φατνία δεν ενδείκνυται για πρόληψη του ξηρού φατνίου ούτε για έλεγχο του πόνου
και τησ φλεγμονήσ μετεγχειρητικά.
Μεταγενέστερη μελέτη σε πειραματόζωα56 επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα τησ εργασίασ αυτήσ. Οι
Bosco JMD και συν., 200858, μελέτησαν την τοπική
εφαρμογή τετρακυκλίνησ σε μετεξακτικά φατνία
ποντικιών συγκρίνοντασ 4 ομάδεσ: Ι) μετεξακτικά
φατνία τομέων ποντικιών που δεν έλαβαν καμία
θεραπεία μετά την επέμβαση, ΙΙ) ποντίκια στα μετεξακτικά φατνία των οποίων εισήχθησαν αδρεναλίνη
και Ringer-PRAS, III) ποντίκια στα οποία έγινε έκπλυση με φυσιολογικό ορό των φατνίων μετά την εξαγωγή και ΙV) ποντίκια στα οποία η έκπλυση των φατνίων έγινε με υδατικό διάλυμα τετρακυκλίνησ. Τα
αποτελέσματα δεν κατέδειξαν σημαντικέσ διαφορέσ
στη χλωρίδα των μετεξακτικών φατνίων των ομάδων
Ι,ΙΙ, και ΙΙΙ αλλά η χλωρίδα των φατνίων τησ ομάδασ
ΙV (τετρακυκλίνησ) διέφερε σημαντικά από τισ άλλεσ
ομάδεσ. Η τετρακυκλίνη προκάλεσε αύξηση στον
αριθμό των προαιρετικά αναερόβιων μικροβίων, μείωση στον αριθμό των υποχρεωτικά αναερόβιων, και,
τέλοσ, αύξηση στην ανθεκτικότητα των μικροβιακών
στελεχών στα αντιβιοτικά και πιο ειδικά στην τετρακυκλίνη. Βασισμένοι σε αυτά τα ευρήματα, οι ερευνητέσ δεν προτείνουν την έκπλυση των φατνίων με
υδατικό διάλυμα τετρακυκλίνησ ωσ διαδικασία ρουτίνασ στην κλινική πράξη.
Ωσ αντιβιοτικό, που προορίζεται για τοπική
χρήση υπό τη μορφή gel στα μετεξακτικά φατνία,
έχει περιγραφεί εκτόσ από την τετρακυκλίνη και η
μετρονιδαζόλη. Οι Reekie και συν., 200635, εισήγαγαν στα μετεξακτικά φατνία 152 ασθενών 0.25 ml gel
με 25% μετρονιδαζόλη, ενώ στουσ υπόλοιπουσ 150
ασθενείσ τησ μελέτησ εφάρμοσαν placebo θεραπεία.
23 συνολικά ασθενείσ εμφάνισαν την επιπλοκή
μετεγχειρητικά, σε 8 από τουσ οποίουσ έγινε τοπική
εφαρμογή gel με μετρονιδαζόλη ενδοφατνιακά, ενώ
οι υπόλοιποι 15 ανήκαν στην ομάδα ελέγχου με την
placebo αγωγή. Η διαφορά αυτή στη συχνότητα
εμφάνισησ του ξηρού φατνίου δεν κρίθηκε στατιστικά σημαντική. Οι ερευνητέσ ωστόσο βρήκαν σημαντικότερη συσχέτιση τησ επιπλοκήσ με παράγοντεσ
κινδύνου όπωσ η ηλικία και το προϋπάρχον ιστορικό
ξηρού φατνίου.

1.γ. Αντιμικροβιακή φωτοδυναμική θεραπεία

Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί η εφαρμογή
τησ αντιμικροβιακήσ φωτοδυναμικήσ θεραπείασ
(Antimicrobial photodynamic therapy -aPDT) με HELBO
Blue και TheraLite laser για την τοπική απολύμανση
του μετεξακτικού φατνίου57. Παρατηρήθηκε ότι, σε
όσουσ ασθενείσ έγινε εφαρμογή φωτοδυναμικήσ
θεραπείασ τα ποσοστά εμφάνισησ ξηρού φατνίου
καταγράφηκαν σημαντικά μειωμένα και επίσησ
σημείωσαν καλύτερη μετεγχειρητική πορεία με
αισθητά μειωμένη την ένταση του πόνου. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τη φωτοδυναμική
θεραπεία ωσ μία νέα και πολλά υποσχόμενη τεχνική
για την πρόληψη τησ επιπλοκήσ.
1.δ. Συνθήκεσ ασηψίασ

Η πιθανότητα μόλυνσησ του μετεξακτικού φατνίου από τα γάντια, μελετήθηκε από τουσ Giglio JA
και συν., 1993 58 , Cheung και συν., 2001 59 , και
Adeyemo WL και συν., 200560. Σε πλήρη συμφωνία,
όλεσ οι δημοσιευμένεσ μελέτεσ που συγκρίνουν τα
χειρουργικά αποστειρωμένα γάντια με τα καθαρά ωσ
προσ τη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών και την
εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών (π.χ. ξηρό
φατνίο), δεν διαπιστώνουν υπεροχή των χειρουργικών έναντι των καθαρών γαντιών58-60. Οι μικροβιακοί πληθυσμοί που απομονώθηκαν από την επιφάνεια των καθαρών γαντιών δεν ήταν όμοιοι εκείνων
που απομονώθηκαν από το μετεξακτικό φατνίο, και
άρα τα καθαρά γάντια δεν φαίνεται να συσχετίζονται με την εμφάνιση ξηρού φατνίου59.
2) Έλεγχοσ ινωδολυτικήσ δραστηριότητασ
2.α. Γάζα surgicel (από οξειδοαναγεννηθείσα κυτταρίνη)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αιμόσταση μετά
από εξαγωγέσ, χρησιμοποιήθηκαν, σε μία μελέτη,
γάζεσ Surgicel (οξειδοαναγεννηθείσα κυτταρίνη)61.
Ο Suleiman, 200661, παρακολούθησε τη μετεγχειρητική πορεία επούλωσησ των 104 μετεξακτικών
αυτών φατνίων και κατέγραψε υψηλά ποσοστά
εμφάνισησ φατνιακήσ οστεΐτιδασ στα μετεξακτικά
φατνία που έγινε αγωγή με Surgicel (25%), γεγονόσ
που υποδηλώνει την υψηλή συσχέτιση τησ χρήσησ
των γαζών με την εμφάνιση τησ επιπλοκήσ.
2.β. Χρήση χειρουργικών επιθεμάτων

Ο Bloomer, 200062, σε ένα σύνολο 100 ασθενών,
έπειτα από εξαγωγέσ των 3ων κάτω γομφίων τοποθέτησε προληπτικά πάνω σε 100 μετεξακτικά φατνία
(από τα 200 σε σύνολο) γάζα που περιείχε 9% ευγενόλη, 36% βάλσαμο του Peru και 55% βαζελίνη. Σε
όλουσ (200) συστήθηκαν πλύσεισ με γλυκονική χλωρεξιδίνη 0.12% 2 ημέρεσ πριν και 3 ημέρεσ μετά την
επέμβαση. Τα ποσοστά εμφάνισησ ξηρού φατνίου
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ήταν 26% για τουσ ασθενείσ εκείνουσ που απλά ακολούθησαν την αντισηπτική αγωγή και 8% για τουσ
ασθενείσ που τοποθετήθηκε η γάζα την ίδια ημέρα
των εξαγωγών. Η διαφορά αυτή, στα ποσοστά εμφάνισησ ξηρών φατνίων, κρίθηκε στατιστικώσ σημαντική, παρά τα μειονεκτήματα τησ τεχνικήσ, όπωσ μία
μικρή καθυστέρηση επούλωσησ και μία ήπια ενόχληση του ασθενούσ από την όλη διαδικασία τοποθέτησησ και αφαίρεσησ τησ γάζασ.
Οι Poor MR και Poor AS, 200263, συνέκριναν την
αποτελεσματικότητα του σπόγγου Gelfoam εμποτισμένου με κλινδαμικίνη και των επιθεμάτων Salicept
που περιέχουν gel τησ Aloe vera L, στην πρόληψη του
ξηρού φατνίου. Από τουσ 1194 συνολικά ασθενείσ
τησ μελέτησ αυτήσ, 587 ανήκαν στην ομάδα του
Gelfoam και 607 στην ομάδα του Salicept Patch. Το
ποσοστό ξηρού φατνίου στην πρώτη ομάδα ήταν 8%,
εν αντιθέσει με το 1.1% που σημειώθηκε στη δεύτερη. Η διαφορά αυτή κρίθηκε στατιστικά σημαντική
στην πρόληψη του ξηρού φατνίου. Δεδομένου του
κόστουσ σε υλικά και του χρόνου που απαιτείται για
την αντιμετώπισή του μετεγχειρητικά, οι συγγραφείσ συστήνουν τη χρήση των επιθεμάτων Salicept
ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται περισσότερο η
εμφάνιση τησ επιπλοκήσ.
2.γ. Πλάσμα

Ένα χρόνο αργότερα, οι Rutkowski και συν.,
200742, τοποθέτησαν πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα (Platelet Rich Plasma, PRP) σε 904 μετεξακτικά
φατνία και κατέγραψαν μείωση κατά 62.1% στο
ποσοστό εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ (9.57% καταμετρήθηκε το ποσοστό εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ
στουσ ασθενείσ στα φατνία των οποίων δεν τοποθετήθηκε PRP, 3.63% το αντίστοιχο ποσοστό στουσ
ασθενείσ με PRP). Επίσησ το πλάσμα μπορεί να μειώσει σημαντικά το ποσοστό εμφάνισησ του ξηρού
φατνίου και σε ασθενείσ με βρουξισμό, με πλήρη
έγκλειση των 3ων γομφίων και σε ασθενείσ που λαμβάνουν από το στόμα αντισυλληπτικά χάπια, οι οποίοι όπωσ έχει ήδη αναφερθεί αποτελούν ομάδεσ υψηλού κινδύνου. Οι ερευνητέσ αναφέρουν ότι σε
παρουσία τέτοιων παραγόντων κινδύνου, οι πιθανότητεσ εμφάνισησ ξηρού φατνίου μειώνονται κατά το
ήμισυ όταν χρησιμοποιηθεί PRP. Το πλούσιο σε
αιμοπετάλια πλάσμα προάγει το σχηματισμό του
αιμοπεταλιακού θρόμβου, παρέχει αυξητικούσ παράγοντεσ που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
επούλωση τόσο των σκληρών όσο και των μαλακών
ιστών, ενώ τέλοσ περιέχει λευκοκύτταρα (αμυντικά
κύτταρα του αίματοσ) που εμποδίζουν την εγκατάσταση λοίμωξησ.
2.δ. Κρημνοί

Το είδοσ του παρασκευαζόμενου κρημνού, φαίνεται επίσησ να έχει κάποια σχέση με την εμφάνιση
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ξηρού φατνίου. 17 ασθενείσ των Haraji και συν.64
υποβλήθηκαν σε αμφίπλευρη εξαγωγή των 3ων
κάτω γομφίων. Στη μία πλευρά παρασκευάστηκε τριγωνικόσ κρημνόσ ενώ στην αντίθετη παρειακόσ
δίκην φακέλου. Η μετεγχειρητική πορεία και η διάγνωση μετεγχειρητικών επιπλοκών όπωσ το ξηρό
φατνίο, αξιολογήθηκαν 3 και 7 ημέρεσ μετά την
επέμβαση. Η ομάδα του τριγωνικού κρημνού εμφάνισε μειωμένα ποσοστά εμφάνισησ τησ επιπλοκήσ
και πιο ομαλή μετεγχειρητική πορεία, συγκριτικά με
την ομάδα του παρειακού δίκην φακέλου κρημνού.
3) Άλλα μέτρα πρόληψησ
Στη βιβλιογραφία συναντώνται επίσησ μελέτεσ
μάλλον μικρήσ ισχύοσ, στισ οποίεσ δοκιμάζονται διάφορα μέσα πρόληψησ, με άλλοτε αρνητικό αποτέλεσμα όπωσ η σκόνη πολυγαλακτικού οξέοσ (απορροφήσιμο επίθεμα)65 και άλλοτε ασθενώσ θετικό όπωσ
η συστηματική χορήγηση σελεκοξίμπησ που είναι μη
στεροειδέσ αντιφλεγμονώδεσ66.
Θεραπεία
Η βασικότερη επιδίωξη του οδοντιάτρου όταν,
παρά την πρόληψη, αναπτυχθεί ξηρό φατνίο, θα πρέπει να είναι η ανακούφιση του ασθενή μέχρι την
πλήρη επούλωση. Πολλά φαρμακευτικά υλικά και
τεχνικέσ έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούσ και περιλαμβάνουν αντιμικροβιακούσ παράγοντεσ, καταπραϋντικά, τοπικά αναισθητικά και συνδυασμούσ των
παραπάνω67.
Σε μία συγκριτική μελέτη68, εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα 3 διαφορετικών ειδών θεραπείασ του
ξηρού φατνίου: 1) απολύμανση με στοματοπλύσεισ
γλυκονικήσ χλωρεξιδίνησ, 2) τοπική επάλειψη τησ
περιοχήσ με αλοιφή λιδοκαΐνησ 2.5% , 3) τοποθέτηση
ενδοφατνιακά ευγενολούχασ γάζασ ιωδοφορμίου.
Πιο αποτελεσματικά κρίθηκαν τα 2 πρώτα είδη θεραπείασ ωσ προσ τη μείωση τησ διάρκειασ ενώ ωσ προσ
τη μείωση τησ έντασησ των συμπτωμάτων, η γάζα
ιωδοφορμίου κρίθηκε πιο αποτελεσματική από τισ
δύο άλλεσ θεραπευτικέσ προσεγγίσεισ.
Η τεχνική που προτείνεται από τουσ Betts και
συν.69 για την ανακούφιση του ασθενή είναι αρχικά
η ενδοφατνιακή τοποθέτηση αναισθητικού gel περιεκτικότητασ 2% σε λιδοκαΐνη και μετά από 2 λεπτά
προτείνεται τοποθέτηση φυράματοσ με καταπραϋντικέσ ιδιότητεσ ώστε οι ασθενείσ να καταπονούνται
λιγότερο κατά τουσ θεραπευτικούσ χειρισμούσ.
Συγκριτικά με τη στελεχιαία αναισθησία του κάτω
φατνιακού, η τοπική εφαρμογή αναισθητικού gel
εμφανίζει πλεονεκτήματα, όπωσ η αποφυγή επιπλοκών τησ στελεχιαίασ αναισθησίασ και η εντοπισμένη
δράση στην περιοχή, σε αντίθεση με τη στελεχιαία
αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου που προκαλεί αναισθησία σε ευρύτερη περιοχή. Παρέχει,
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τέλοσ, αναισθησία και στουσ μαλακούσ ιστούσ τησ
περιοχήσ σε αντίθεση με τη στελεχιαία όπου για την
αναισθητοποίηση των ιστών παρειακά του ξηρού
φατνίου χρειάζεται συμπληρωματική αναισθησία.
Τα επόμενα χρόνια (1998-2003) δημοσιεύτηκαν
πειραματικέσ ή κλινικέσ δοκιμέσ σκευασμάτων που
περιείχαν κορτικοειδέσ70, μετρονιδαζόλη με κυτταρίνη71, φυτικήσ προέλευσησ καταπραϋντικά αντιμικροβιακά και αντιφλεγμονώδη72 καθώσ και συστηματική χορήγηση βιταμίνησ C73. Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των περισσότερων, η ισχύσ των
παραπάνω μελετών είναι μικρή, κυρίωσ εξαιτίασ του
μικρού αριθμού ασθενών.
Σε μία μεγάλη σειρά οι Oginni και συν., 200323,
περιγράφουν την επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση
3008 ξηρών φατνίων πραγματοποιώντασ αρχικά διακλυσμούσ του φατνίου με φυσιολογικό ορό και στη
συνέχεια τοποθετώντασ επιθέματα ΖΟΕ (zinc oxideeugenol). Οι Torres-Lagares και συν., 20053, προτείνουν παρόμοια θεραπευτική προσέγγιση συνιστώντασ όμωσ αρχικά αναισθησία τησ πάσχουσασ περιοχήσ ώστε να ανακουφιστεί προσωρινά ο ασθενήσ. Εν
συνεχεία, προβαίνουν σε αποκοπή και απομάκρυνση
των ραμμάτων που δεν βοηθούν στην επούλωση του
φατνίου ενώ για την απομάκρυνση όλων των νεκρωθέντων ιστών και των οργανικών υπολειμμάτων,
πραγματοποιούν έκπλυση του ξηρού φατνίου με διάλυμα φυσιολογικού ορού ή διάλυμα αναισθητικού.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι εκτόσ από την έκπλυση
κάποιοι προτείνουν και απόξεση του φατνίου για την
πρόκληση αιμορραγίασ και το σχηματισμό νέου
θρόμβου, ωστόσο πολλοί ερευνητέσ απορρίπτουν
την τεχνική αυτή, καθώσ υποστηρίζουν ότι εκτόσ
από τον περισσότερο πόνο, προκαλεί μεγαλύτερο
τραυματισμό του ενδοφατνίου ενώ ενοχοποιείται
επίσησ και για βακτηριαιμία2,5,12,69,74. Μετά τουσ διακλυσμούσ, οι συγγραφείσ χορηγούν στουσ ασθενείσ
αναλγητικά για την ανακούφιση από τον πόνο και
προτείνουν καθημερινέσ πλύσεισ του φατνίου 3 .
Όπωσ και πολλοί άλλοι, οι Torres-Lagares και συν.,
20053, ενθαρρύνουν την τοποθέτηση αντισηπτικών
επιθεμάτων στο μετεξακτικό φατνίο. Κατά τον Poi,
1994, το επίθεμα εκλογήσ θα πρέπει να παρουσιάζει
βακτηριοκτόνο, αντι-ινωδολυτική και αναλγητική
δράση προάγοντασ ταυτόχρονα την επούλωση του
φατνίου75. Πολλοί Ευρωπαίοι και Σκανδιναβοί συγγραφείσ δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην πάστα
ΖΟΕ6. Ωστόσο, μπορεί κανείσ να διαπιστώσει, έπειτα
από προσεκτική μελέτη τησ διεθνούσ βιβλιογραφίασ,
πολύ μεγάλη ποικιλία τόσο των φαρμακευτικών υλικών όσο και των χρησιμοποιούμενων τεχνικών για
την αντιμετώπιση τησ επιπλοκήσ.
Οι Silva και συν., 200676, για την αντιμετώπιση του
ξηρού φατνίου πραγματοποίησαν απόξεση του φατνίου με σκοπό την απομάκρυνση των νεκρωθέντων
ιστών, έκπλυση με διάλυμα φυσιολογικού ορού και,

Μπάρκα, Βενέτησ

τέλοσ, τοποθέτησαν αλοιφή τοπικά στο φατνίο που
περιείχε 10% μετρονιδαζόλη και 2% λιδοκαΐνη. Μόνο
2 ασθενείσ από τουσ 17 που αντιμετωπίστηκαν μʼ
αυτό τον τρόπο παραπονέθηκαν για έντονο πόνο για
το επόμενο 24ωρο, ενώ τα συμπτώματα είχαν πλήρωσ αποδράμει εντόσ 48ώρου από την τοποθέτηση
τησ αλοιφήσ.
Οι Burgoyne και συν., 2010 67, συνέκριναν την
αποτελεσματικότητα γάζασ εμποτισμένησ με ZOE
(οξείδιο του ψευδαργύρου και τησ ευγενόλησ) με
την τοπική τοποθέτηση αναισθητικού gel (2.5% πριλοκαΐνη, 2.5% λιδοκαΐνη) σε συνολικά 35 ασθενείσ
των οποίων καταγράφονταν τα συμπτώματα σε μία
κλίμακα από 0-10. Ο μέσοσ όροσ που καταγράφηκε
για την ένταση του πόνου των ασθενών πριν τη
θεραπεία ήταν 6.72 και 6.37 στισ ομάδεσ ΖΟΕ και
αναισθητικού gel αντιστοίχωσ. Για τισ επόμενεσ 48
ώρεσ η ένταση του πόνου κυμάνθηκε περίπου στα
ίδια επίπεδα και στισ δύο ομάδεσ. Καθώσ η έρευνα
δεν αποκάλυψε στατιστικά σημαντικέσ διαφορέσ στα
δύο υλικά, οι συγγραφείσ υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμόσ πριλοκαΐνησ-λιδοκαΐνησ υπήρξε εξίσου
αποτελεσματικόσ με τη ΖΟΕ, προτείνουν όμωσ το
αναισθητικό gel ωσ πιο εύχρηστο για τον ιατρό και
πιο ανεκτό από τον ασθενή από οποιοδήποτε άλλο
υλικό που απαιτεί μέσο μεταφοράσ τη γάζα που χρειάζεται απομάκρυνση σε δεύτερο χρόνο, ενώ με το
gel ο ασθενήσ δε χρειάζεται να υποβληθεί σε ανάλογη διαδικασία.
Πρόσφατα οι Cardoso και συν., 20105, συστήνουν
ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο: διακλυσμούσ του
φατνίου με 3% Η2Ο2 (υπεροξείδιο του υδρογόνου)
και 2% ιωδιούχο νάτριο, σε αναλογία 1:1, και επιφανειακή, ποτέ υπερβολική, απόξεση του φατνίου για
την απομάκρυνση των νεκρωμένων ιστών. Εκτόσ
από τη λήψη των τοπικών αυτών μέτρων, χορηγούν
στουσ ασθενείσ 0.12% χλωρεξιδίνη για στοματοπλύσεισ 3 φορέσ ημερησίωσ, και για 14 ημέρεσ συνολικά. Σε παρουσία κλινικών σημείων και συμπτωμάτων,
όπωσ είναι ο πυρετόσ, ο πόνοσ και το πύον, συνταγογραφείται αμοξικιλίνη 1500 mg/ημέρα, ενώ σε αλλεργικούσ ασθενείσ χορηγείται κλινδαμυκίνη 1200
mg/ημέρα.
Σε πρόσφατη επίσησ μελέτη ο Kaya και συν.,
201177, συνέκριναν την αποτελεσματικότητα τριών
διαφορετικών πρωτοκόλλων σε 104 ασθενείσ, τουσ
οποίουσ και κατέταξαν σε 4 ομάδεσ: στην ομάδα 1
έγινε απόξεση και έκπλυση του ξηρού φατνίου, στην
ομάδα 2 μετά την απόξεση και έκπλυση τοποθετήθηκε εντόσ του φατνίου alvogyl, στην ομάδα 3 την απόξεση και έκπλυση του ξηρού φατνίου ακολούθησε η
τοποθέτηση επιθεμάτων Salicept (κύριο συστατικό η
παραβένη, εστέρασ του βενζοϊκου οξέοσ) και στην
ομάδα 4, μετά την απόξεση και έκπλυση, εφαρμόστηκε διοδικό laser συνεχούσ εκπομπήσ (808 nm, 100
mW, 60 sec, 7.64 J/cm2). Την τρίτη ημέρα, μετά την
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αντιμετώπιση τησ επιπλοκήσ, η κλινική εικόνα των
ομάδων 2, 3, 4 ήταν σαφώσ καλύτερη από εκείνη τησ
ομάδασ 1. Την τρίτη και έβδομη ημέρα μετά τη
θεραπεία, η κλινική εικόνα των ασθενών τησ ομάδασ
4 ήταν επίσησ σαφώσ καλύτερη από εκείνη των ομάδων 2 και 3. Οι διαφορέσ ανάμεσα στισ ομάδεσ 2 και
3 δεν αξιολογήθηκαν ωσ στατιστικώσ σημαντικέσ.
Συμπερασματικά, το Salisept μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά του alvogyl, ενώ το laser χαμηλήσ
εντάσεωσ (LLL, Low Level Laser) φαίνεται να πλεονεκτεί σε όλεσ τισ κλινικέσ παραμέτρουσ όταν συγκριθεί με τισ υπόλοιπεσ θεραπευτικέσ επιλογέσ.
Συζήτηση-Συμπεράσματα
Επειδή η χειρουργική στόματοσ πραγματοποιείται πάντα σε σηπτικό περιβάλλον και οι μετεγχειρητικέσ επιπλοκέσ είναι συχνά απόρροια μόλυνσησ και
εγκατάστασησ λοίμωξησ, η χορήγηση αντιβιοτικών
φαίνεται πολύ λογική πρακτική προκειμένου να προληφθούν ή να μειωθούν τέτοιεσ ανεπιθύμητεσ καταστάσεισ78. Ωστόσο, η χρήση των αντιβιοτικών εμπεριέχει κάποιουσ κινδύνουσ, όπωσ είναι η ανάπτυξη
βακτηριακών στελεχών ανθεκτικών στη χορηγούμενη αντιμικροβιακή ουσία και σοβαρέσ ανεπιθύμητεσ
αντιδράσεισ που δεν είναι πάντα δυνατόν να προβλεφθούν79. Το ξηρό φατνίο χαρακτηρίζεται ωσ μία
πολύ επώδυνη κατάσταση, με επιπτώσεισ στην ποιότητα ζωήσ, τη λειτουργικότητα και παραγωγικότητα
του πάσχοντα80,81. Η απόφαση για τη χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του θεράποντα που, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αξιολογεί
κάθε ασθενή με ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνοντασ υπʼ
όψη όλουσ τουσ παράγοντεσ 78 . Όσον αφορά το
χρόνο έναρξησ τησ αντιβιοτικήσ θεραπείασ, τα αποτελέσματα πρόσφατησ μετα-ανάλυσησ αποδεικνύουν αναποτελεσματική τη μετεγχειρητική μόνο
κάλυψη του ασθενούσ78. Αντίθετα, η προεγχειρητική
έναρξη τησ αγωγήσ αποδεικνύεται ότι εξασφαλίζει
στον ασθενή επαρκή αντιμικροβιακή κάλυψη καθʼ
όλη τη διάρκεια τησ επέμβασησ53,78. Σχετικά με την
κατηγορία των αντιβιοτικών που χρησιμοποιήθηκαν
για την πρόληψη του ξηρού φατνίου, οι Ren και
Malmstrom78 έκριναν αποτελεσματική τόσο τη χρήση
αντιβιοτικών ευρέωσ φάσματοσ όσο και τη χρήση
αντιβιοτικών περιορισμένου φάσματοσ με εκλεκτική
δράση έναντι αναερόβιων μικροοργανισμών. Αναποτελεσματική, τέλοσ, αλλά και ενδεχόμενα επιβλαβήσ
μπορεί να είναι και η τοπική χρήση αντιβιοτικών31,56.
Η χλωρεξιδίνη είναι αποδεδειγμένα δραστικό
αντισηπτικό κατά των μικροβίων του στόματοσ και
προτείνεται από τουσ περισσότερουσ συγγραφείσ
στισ μελέτεσ που έχουν αναφερθεί, κυρίωσ ωσ μέσο
πρόληψησ αλλά και αντιμετώπισησ του ξηρού φατνίου. Η αντιμικροβιακή τησ ενέργεια συνίσταται στη
σύνδεσή τησ με τη μεμβράνη των μικροβίων, οπότε
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ανάλογα με τη συγκέντρωσή τησ, προκαλεί είτε
αύξηση τησ διαπερατότητάσ τησ, είτε καθίζηση των
ενδοκυττάριων πρωτεϊνών και των πυρηνικών
οξέων82. Σε τιμέσ PH 5-8, η χλωρεξιδίνη έχει βακτηριοκτόνο δράση έναντι των gram+ (Staphylococcus
spp. και Streptococcus spp.) και ορισμένων gramβακτηριδίων. Δρα άμεσα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η δράση τησ μειώνεται από την παρουσία αίματοσ και οργανικών υπολειμμάτων82. Η συνολική διάρκεια χρήσησ τησ πρέπει να είναι περιορισμένη, εξαιτίασ ανεπιθύμητων ενεργειών όπωσ χρωματισμόσ των δοντιών, διαταραχή τησ γεύσησ, διαβρώσεισ του στοματικού βλεννογόνου και σχηματισμόσ λευκών πλακών. Ο κίνδυνοσ ωστόσο για σοβαρέσ ανεπιθύμητεσ αντιδράσεισ είναι μικρόσ 82 . Η
μορφή και δοσολογία του φαρμάκου που προτείνεται περισσότερο για την πρόληψη είναι: μία στοματόπλυση 0.12% CHX ανά 12ωρο44. Τέλοσ η πιο συχνά
συνιστώμενη διάρκεια θεραπείασ είναι μία ή δύο
εβδομάδεσ μετεξακτικά17,38,46,48,52.
Σκοπόσ τησ τοποθέτησησ επιθεμάτων για τη
θεραπεία του ξηρού φατνίου είναι : α) η ανακούφιση
από τον πόνο, β) η παρεμπόδιση τησ εισόδου υπολειμμάτων τροφών στο μετεξακτικό φατνίο με
σκοπό τον περιορισμό τησ φλεγμονήσ η οποία επιβραδύνει την επούλωση, γ) η προαγωγή τησ επούλωσησ από τισ δραστικέσ ουσίεσ του επιθέματοσ και,
τέλοσ, δ) ο περιορισμόσ τησ δυσοσμίασ που προέρχεται συνήθωσ από το κενό φατνίο6. Ανάλογα με την
κύρια δράση του υλικού που μεταφέρεται στο φατνίο, τα υλικά αυτά διακρίνονται σε αντιμικροβιακά,
καταπραϋντικά, και τοπικά αναισθητικά2. Η εφαρμογή αναισθητκών gel ενδοφατνιακά για τη θεραπεία
του ξηρού φατνίου έχει συζητηθεί εκτενώσ στη
βιβλιογραφία και φαίνεται ότι ο συνδυασμόσ λιδοκαΐνησ-πριλοκαΐνησ μπορεί να μειώσει τόσο τον
πόνο όσο και τη μικροβιακή διασπορά, ενώ απορροφάται και δεν χρειάζεται αφαίρεση67. Βασικό μειονέκτημα τησ χρήσησ μη απορροφήσιμων υλικών, όπωσ
οι γάζεσ, είναι ότι απαιτούνται συχνέσ επισκέψεισ
στο ιατρείο για αλλαγέσ ή και απομάκρυνση του υλικού6,62. Στην κατηγορία των απορροφήσιμων υλικών
ανήκουν τα επιθέματα Salicept και ο σπόγγοσ
Gelfoam. Σε συγκριτική μελέτη των δύο υλικών
αυτήσ τησ κατηγορίασ, τα επιθέματα Salicept κρίθηκαν καταλληλότερα63.
Από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά στη
θεραπεία του ξηρού φατνίου με αντιμικροβιακέσ και
καταπραϋντικέσ ιδιότητεσ είναι το οξείδιο του ψευδαργύρου και τησ ευγενόλησ (ΖΟΕ), σε ημιστερεή
σύσταση10,83. Η αποτελεσματικότητά του ωστόσο
έχει αμφισβητηθεί και, σε ενδοφατνιακή τοποθέτησή του, έχει αποδοθεί νέκρωση του οστού, αντίδραση ξένου σώματοσ, καθυστέρηση οστικήσ επούλωσησ και ημιπροσωπαλγία84. Γενικά για τα μέσα μεταφοράσ έχει επίσησ αναφερθεί ότι μπορεί να προκα-
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λέσουν εστία μόλυνσησ ή αντίδραση ξένου
σώματοσ6,85,86. Πρέπει πάντωσ να σημειωθεί ότι το
έκδοχο του επιθέματοσ ή και το ίδιο το φαρμακευτικό υλικό μπορούν να προκαλέσουν καθυστέρηση
στην επούλωση και ανεπιθύμητεσ αντιδράσεισ όπωσ
είναι οι αλλεργικέσ6. Έχουν επίσησ αναφερθεί και
τοπικέσ επιπλοκέσ όπωσ νευρίτιδα6,87.
Τα πολλά και διαφορετικά φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν προταθεί, οι διαφορετικοί συνδυασμοί και η ποικιλία των συμπερασμάτων των μελετών υποδεικνύουν την απουσία ενόσ ευρέωσ αποδεκτού υλικού ή και συνδυασμού φαρμάκων αποτελεσματικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του
ξηρού φατνίου8. Έμπειροι και επιδέξιοι χειρουργοί,
χωρίσ την επιπρόσθετη χρήση αντιβιοτικών ή άλλων
ουσιών, επιτυγχάνουν χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισησ ξηρού φατνίου συγκριτικά με εκείνα που αναφέρονται σε μελέτεσ όπου χρησιμοποιήθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα88. Αυτό σημαίνει ότι ίσωσ το
σημαντικότερο ρόλο για την πρόληψη του ξηρού
φατνίου παίζουν οι όσο το δυνατόν πιο ατραυματικοί
χειρισμοί και η επιμελήσ τήρηση των μετεγχειρητικών οδηγιών από τον ασθενή6.
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