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οι γνάθοι

• αρχέγονη νευρική 
ακρολοφία

• οδοντογένεση

• φατνία – ενδοφάτνιο

• συγκλεισιακές δυνάμεις
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παθολογικό οστό



νοσήματα των οστών των γνάθων

δυσπλασίες

αντιδραστικές εξεργασίες

νεοπλάσματα

γενετικά νοσήματα
καλοήθεις ινο-οστικές βλάβες





εξόστωση
δυσπλασίες



εξόστωση
υπερώιος προστομιακές



εξόστωση
γλωσσικές γλωσσικές



εξοστώσεις



έλκωση στόματος με οστική απολυματοποίηση

Thermos et al. Oral Dis 2019



subpontic osseous hyperplasia

Kapopoulou et al. Oral Surg 2017



οστεϊνο-οστική δυσπλασία
δυσπλασίες





καλοήθεις ινο-οστικές βλάβεςφυσιολογικό οστό



καλοήθεις ινο-οστικές βλάβες

αντικατάσταση του φυσιολογικού οστού 
της γνάθου από κυτταροβριθή ινώδη 
συνδετικό ιστό που περιέχει οστό, υλικό 
που μοιάζει με οστεΐνη, ή άλλο 
ενασβεστιωμένο υλικό σε διάφορους 
συνδυασμούς 



καλοήθεις ινο-οστικές βλάβες

• οστεϊνο-οστική δυσπλασία cemento-osseous dysplasia

• περιακρορριζική

• εστιακή

• βλαστική

• ινώδης δυσπλασία fibrous dysplasia

• οστεοποιό ίνωμα ossifying fibroma

δυσπλασία

νεόπλασμα

γενετικό νόσημα



οστεϊνο-οστική δυσπλασία

• οδοντοφόρες περιοχές 

• ζωντανός πολφός

• δεν επηρεάζει τους 
παρακείμενους ιστούς

• προοδευτική ωρίμανση





περιακρορριζική



εστιακή



βλαστική ή διάχυτη

I. Koutlas, UMN



οικογενές γιγαντόμορφο οστεΐνωμα
familial gigantiform cementoma

I. Koutlas, UMN



οικογενές γιγαντόμορφο οστεΐνωμα

I. Koutlas, UMN





κεντρικό γιγαντοκυτταρικό 
κοκκίωμα

αντιδραστικές εξεργασίες



περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα

οστεοκλάστες



κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα



κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα



«καλοήθης γιγαντοκυτταρική βλάβη»

• γιγαντοκυτταρικός όγκος

• νευροϊνωμάτωση τύπου Ι, 
σύνδρομο Noonan

• «υβριδικός όγκος»: 
κεντρικό γιγαντοκυτταρικό
κοκκίωμα-οδοντογενές 
ίνωμα

• πρωτοπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός



γιγαντοκυτταρικά κοκκιώματα σε NF1

Tosios et al 2018



γιγαντοκυτταρικά κοκκιώματα σε NF1

Tosios et al 2018
νευροϊνώματα οζίδια Lisch



γιγαντοκυτταρικά κοκκιώματα σε NF1

Tosios et al 2018

“The jawless woman”



κεντρικό γιγαντοκυτταρικό
κοκκίωμα σχετιζόμενο με 
κεντρικό οδοντογενές ίνωμα 

«υβριδικός όγκος»

Tosios et al 2008



υπερπαραθυρεοειδισμός
• αύξηση παραθορμόνης (PTH)
• πρωτοπαθής

– αδένωμα 80-90%
– υπερπλασία 10-15%
– καρκίνωμα 1%
– γενετικά σύνδρομα

• δευτεροπαθής
– χρόνια νεφρική νόσος



πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

• γυναίκες, μέση ηλικία 55 έτη
• σημεία και συμπτώματα

– stones νεφρόλιθοι

– bones οστικές αλλοιώσεις

– groans επιγάστρια άλγη λόγω δωδεκαδακυλικού έλκους

– ανορεξία, έμετοι, δυσκοιλιότητα, πολυδιψία-
πολυουρία, σπασμοί, λήθαργοι, κώμα

Ca

P



οστικές αλλοιώσεις

• φαιοί όγκοι

• απώλεια lamina dura

Neville et al 2017



δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

νεφρική οστεοδυστροφία

Kalyvas et al 2004



παθογένεια;
κγιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα



οστέωμα
καλοήθη νεοπλάσματα



οστέωμα
περιφερικό κεντρικό



οστέωμα
συμπαγές σπογγώδες



πολλαπλά οστεώματα γνάθων
• οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση familial 

adenomatous polyposis (of the colon)

• σύνδρομο Gardner
• γονίδιο APC
• πολύποδες πεπτικού με τάση εξαλλαγής 
• εξω-εντερικά νεοπλάσματα
• οδοντώματα, υπεράριθμα και έγκλειστα δόντια
• κύστεις και όγκοι δέρματος



οστεοποιό ίνωμα
καλοήθη νεοπλάσματα



οστεϊνο-οστεοποιό ίνωμα

• μετάλλαξη ογκοκατασταλικού CDC73
– οστεϊνο-οστεοποιό οδοντογενές

• γυναίκες, >20 ετών

– νεανικό δοκιδώδες

• άνω γνάθος, <20 ετών

– νεανικό ψαμμωματώδες



οστεϊνο-οστεοποιό ίνωμα

Γ. Μελακόπουλος



οστεϊνο-οστεοποιό ίνωμα



οστεϊνο-οστεοποιό ίνωμα



οστεϊνο-οστεοποιό ίνωμα

οστεϊνοειδές υλικόοστεοειδές υλικό



ψαμμωματώδες οστεοποιό ίνωμα



οστεοειδές οστέωμα - οστεοβλάστωμα

https://www.slideshare.net/KemUnited/bone-forming-tumors

στόχος

όγκος

φυσιολογικό οστό



χόνδρωμα



οστεοσάρκωμα

γνάθοι: 4η συχνότερη θέσης εμφάνισης



οστεοσάρκωμα



οστεοσάρκωμα



χονδροσάρκωμα

2ο συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα των οστών



χονδροσάρκωμα



μεσεγχυματικό χονδροσάρκωμα



οστεοσάρκωμα

• μέση ηλικία 40 έτη
• εξωγναθικό 1η, 3η και >6η δεκαετία

• καλή πρόγνωση

• εξωγναθικό μεταστάσεις κατά το χρόνο 
διάγνωσης

• νευρολογικά ενοχλήματα



οστεοσάρκωμα

I. Koutlas, UMN



οστεοσάρκωμα

I. Koutlas, UMN

ενδοστικό
περιοστικό
παροστικό



οστεοσάρκωμα

I. Koutlas, UMN



οστεοσάρκωμα

I. Koutlas, UMN



οστεοσάρκωμα

I. Koutlas, UMN



οστεοσάρκωμα

I. Koutlas, UMN

περιοστική αντίδραση



οστεομυελίτιδα Garre



• νεοπλάσματα με μικρά στρογγυλά κύτταρα
• «κλασσικό» σάρκωμα Ewing των οστών
• άτυπο σάρκωμα Ewing
• εξωσκελετικό σάρκωμα Ewing
• μικροκυτταρικός όγκος της θωρακοπνευμονικής περιοχής
• αρχέγονοι νευροεξωδερμικοί όγκοι των μαλακών ιστών (PNET)

• παιδιά με κλινικά, απεικονιστικά και 
εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με 
ενδοδοντική/περιοδοντική φλεγμονή

σάρκωμα Ewing



σάρκωμα Ewing



• νεοπλάσματα με μικρά στρογγυλά κύτταρα
• «κλασσικό» σάρκωμα Ewing των οστών

• εξωσκελετικό σάρκωμα Ewing

• άτυπο σάρκωμα Ewing

• μικροκυτταρικός όγκος της θωρακοπνευμονικής περιοχής

• αρχέγονοι νευροεξωδερμικοί όγκοι των μαλακών ιστών (PNET)

• παιδιά με κλινικά, απεικονιστικά και 
εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με 
ενδοδοντική/περιοδοντική φλεγμονή

σάρκωμα Ewing





χερουβισμός

Ραφαήλ, Madonna Sistina



χερουβισμός

• συμμετρική διόγκωση 
γνάθων

• διόγκωση λεμφαδένων

• έκθεση σκληρού χιτώνα

Τόσιος και συν. 2001



Komerik et al. Head Neck Pathol 2012



χερουβισμός

Komerik et al. Head Neck Pathol 2012



χερουβισμός

περιαγγειακή ίνωσηπολυπύρηνα 
γιγαντοκύτταρα



χερουβισμός

• μόνον στις γνάθους

• ηλικιακός περιορισμός

• συγγενής έλλειψη 
μονίμων γομφίων

 σύνδρομα
Ramon, Noonan, Jaffe-
Campanacci, fragile X 
chromosome

μετάλλαξη 4p16 (SH3BP2)
οδοντική θηλή;



αχονδροπλασία

• διαταραχή πλάσης χονδρογενών οστών

• κληρονομική (ΑΕ) ή τυχαία μετάλλαξη

• ετερόζυγη μετάλλαξη FGFR3

• η ποιο συχνή μη-θανατηφόρος 
χονδροδυσπλασία

• 1:10.000-30.00 γεννήσεις



αχονδροπλασία
• νανισμός: μέσο ύψος 

1,20-1,30μ
• κανονικό κεφάλι και 

κορμός, βραχέα άκρα, 
χέρια «τρίαινα»

• υποπλασία μέσου 
τριτημορίου, 
συγκλεισιακές
διαταραχές



οστεοπέτρωση



οστεοπέτρωση

• οστεομαρμάρωση ή νόσος Albers-Schönberg

• ομάδα σπάνιων γενετικών νοσημάτων των 
οστών που χαρακτηρίζεται από αύξηση της 
οστικής μάζας

• διαταραχή λειτουργίας/διαφοροποίησης 
οστεοκλαστών διαταραχή της οστικής 
αναδιαμόρφωσης



οστεοπέτρωση

• κλινικές μορφές

• νεανική ή κακοήθης (αυτοσωματικώς 
υπολειπόμενη)

• ενδιάμεση σε παιδιά (αυτοσωματικώς 
υπολειπόμενη) 

• ενηλίκων ή καλοήθης (αυτοσωματικώς επικρατής)



κακοήθης οστεοπέτρωση

• αναιμία-
σπληνομεγαλία

• λευκοπενία-επιρρέπεια 
σε λοιμώξεις

• κατάγματα

• οστικός πόνος και 
νευρολογικά σημεία



κακοήθης οστεοπέτρωση

• αυξημένη σκλήρυνση 
γνάθων

• καθυστέρηση ανατολής 
δοντιών



καλοήθης οστεοπέτρωση

• ασυμπτωματική
• πολλαπλά ελλείποντα, έγκλειστα, δυσμορφικά

δόντια

• συμπτωματική
• επιπλοκές εξαγωγής

• πόνος ή παθολογικά κατάγματα

• συμπτωματική αντιμετώπιση



οπαλίζοντα δόντια



ατελής οστεογενεσία

• κυανός σκληρός 
χιτώνας

• οπαλίζοντα δόντια

• υπερεκτατικότητα 
αρθρώσεων

• απώλεια ακοής

Cundy, 2012



οπαλίζοντα δόντια

• τύπος Ι

• ατελής οστεογενεσία

• τύπος ΙΙ - τύπος ΙΙΙ (Brandywine)



ατελής οστεογενεσία
• ετερογενής ομάδα κληρονομικών διαταραχών της 

οστικής ωρίμανσης 
• τύποι Ι-ΧΙΙ

• κυρίως ΑΕ

• ετερόζυγες μεταλλάξεις (I-IV) COL1A1 - COL1A2
• επηρεάζονται όλοι οι ιστοί που έχουν κολλαγόνο

• η ποιο συχνή μορφή κληρονομικής νόσου των οστών
• επίπτωση 6-7:100.000



ατελής οστεογενεσία

• οστεοπενία
κατάγματα, κάμψη και 
παραμόρφωση οστών, νανισμός



ατελής οδοντινογενεσία Ι

• οπαλίζοντα δόντια

• διαταραχή σύγκλεισης 
(τάξη ΙΙΙ)

• εξαφάνιση ριζικών 
σωλήνων

• κοντές ρίζες

• κατάγματα ριζών



ατελής οδοντινογενεσία Ι

• οπαλίζοντα δόντια

• διαταραχή σύγκλεισης 
(τάξη ΙΙΙ)

• εξαφάνιση ριζικών 
σωλήνων

• κοντές ρίζες

• κατάγματα ριζών

Geneva Foundation for Medical Education and Research



ατελής οδοντινογενεσία Ι

• οπαλίζοντα δόντια

• διαταραχή σύγκλεισης 
(τάξη ΙΙΙ)

• εξαφάνιση ριζικών 
σωλήνων

• κοντές ρίζες

• κατάγματα ριζών
Apagathi 2004





ινώδης δυσπλασία
γενετικά νοσήματα



ινώδης δυσπλασία

• 5-7% καλοήθων οστικών όγκων 

• νόσος των αναπτυσσόμενων οστών
<20 ετών

• αναστολή της ωρίμανσης του οστού
ινώδες οστό, ανεπαρκώς οργανωμένο και 
ενασβεστιωμένο



ινώδης δυσπλασία

• μεταζυγωτική ενεργοποιός μετάλλαξη 
στο GNAS1 γονίδιο (20q13.2-3)

• α1 υπομονάδα της πρωτεΐνης Gs
(Guanine-nucleotide binding protein)
διέγερση πολλαπλασιασμού

αναστολή διαφοροποίησης



正
常
骨



ινώδης δυσπλασία

• διόγκωση γνάθων –
ασυμμετρία προσώπου

• προσβολή ιγμορείου



ινώδης δυσπλασία



ινώδης δυσπλασία

• διαύγαση

• γυαλί αμμοβολής (ground glass)

• διάχυτη βλάβη με ασαφή όρια

• απώλεια lamina dura

• προσβολή ιγμορείου



Ινώδης δυσπλασία

ινώδης δυσπλασία



Ινώδης δυσπλασία

ινώδης δυσπλασία



Ινώδης δυσπλασία

ινώδης δυσπλασία

Neville et al, 2016



ινώδης δυσπλασία

Ahmad & Gaalas, 2017



ινώδης δυσπλασία

• πλευρές, μακρά οστά, κρανιοπροσωπικά οστά, πύελος

• μονο-οστική 
– γνάθοι 25% 

– άνω γνάθος «γναθοπροσωπική ινώδης δυσπλασία» ή οστική λεοντίαση

• πολύ-οστική
– πολυοστική με εξω-οστικές εκδηλώσεις

• σύνδρομο Jaffe-Lichtenstein

• σύνδρομο McCune-Albright



ινώδης δυσπλασία

• πολυοστική ινώδης δυσπλασία
• cafè-au-lait κηλίδες δέρματος

• ενδοκρινοπάθειες
– πρώιμη ήβη σε κορίτσια (μηνών)
– υπερθυρεοειδισμός, 

υπερπαραθυρεοειδισμός, 
μεγαλακρία, σύνδρομο Cushing, 
οστεομαλακία/ραχίτιδα

Jaffe-Lichtenstein

McCune-Albright



σύνδρομο McCune-Albright

UM



ινώδης δυσπλασία
• κοινή προέλευση από αρχέγονη νευρική ακρολοφία

– χρωμαφινικά (χρωμόφιλα) κύτταρα μυελώδους μοίρας επινεφριδίων
– μελανοκύτταρα επιδερμίδας
– μέρος του σκελετού και του συνδετικού ιστού του 

στοματοπροσωπικού συμπλέγματος

• χρόνος μετάλλαξης
McCune-Albright # Jaffe-Lichtenstein # μονο-οστική

• μωσαϊκισμός: κύτταρα με κοινή προέλευση αλλά 
διαφορετικό γονότυπο



νόσος Paget των οστών
γενετικά νοσήματα



νόσος Paget των οστών

• «παραμορφωτική οστεϊτιδα»

• μεταλλάξεις σε γονίδια που ελέγχουν την 
ενεργοποίηση των οστεοκλαστών ή την 
διαδικασία της «αυτοφαγίας»

• ανώμαλη και άναρχη λύση και πλάση οστού 
με αποτέλεσμα αυξημένη αλλά 
αποδιοργανωμένη οστική ανακατασκευή 



νόσος Paget των οστών
αυξημένη αλλά αποδιοργανωμένη οστική 

ανακατασκευή 



αυξημένη παραγωγή ανώριμου οστού



οστική παραμόρφωση και παθολογικά κατάγματα



νόσος Paget των οστών
• «μωσαϊκό» ανώμαλο οστό με 

ανάμειξη άωρου ινώδους-
ώριμου πεταλιώδους και 
ανώμαλες γραμμές αναστροφής

• οστεοκλάστες με πολλούς 
πυρήνες και έγκλειστα σωματίδια

• ίνωση του μυελού και 
αγγειοβρίθεια

• κατάληψη του μυελού από οστό



νόσος Paget των οστών



νόσος Paget των οστών
• συχνή στο ΗΒ (1-2% ατόμων >55 ετών), Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, 

σπάνια σε άλλες χώρες
• γενετική προδιάθεση
• περιβαλλοντικοί παράγοντες

• διαιτητικοί (χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου, έλλειψη βιταμίνης D)
• περιβαλλοντικές τοξίνες
• αγροτικός τρόπος ζωής (καταπόνηση των οστών, επαφή με αγελάδες)

• παραμυξοιοί (ιλαράς, canine distemper, αναπνευστικός συγκυτιο-
ιός)



νόσος Paget των οστών

• τυχαίο εύρημα
– ακτινογραφία
– αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης

• πόνος και νευρολογικές διαταραχές
– κώφωση

• οστική παραμόρφωση και θερμότητα στο  υπερκείμενο δέρμα
• παθολογικά κατάγματα
• οστεομυελίτιδα
• σαρκωματώδης εξαλλαγή



νόσος Paget των οστών

• αξονικό σκελετός 

• πύελος, οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, 
μηριαίο, κνήμη, κρανίο (40%)

• αυτοσωματικώς επικρατές ή σποραδικό

• άνδρες >40 ετών



νόσος Paget των οστών

• 17% διόγκωση γνάθων 

• διόγκωση άνω γνάθου 
«οστική λεοντίαση»

• οστεομυελίτιδα μετά 
από εξαγωγή ή 
ενδοδοντική θεραπεία



νόσος Paget των οστών

• συχνή διόγκωση γνάθων 
(άνω)

• ακτινογραφική εικόνα 
«βαμβακιού» (cotton wool)

• υπεροστεΐνωση ριζών 
(baseball bat)

• απώλεια lamina dura



νόσος Paget των οστών

υπεροστεΐνωση ριζών (baseball bat)



νόσος Paget των οστών

απώλεια lamina dura



νόσος Paget των οστών



νόσος Paget των οστών

• «Lincoln’s beard» στο 
σπινθηρογράφημα



νόσος Paget των οστών

• φάρμακα που αναστέλλουν την 
οστεοκλαστική δραστηριότητα

– καλσιτονίνη

– αμινο-διφωσφονικά

• μιθραμυκίνη - τοξική

• κακοήθης εξαλλαγή 0,5-1%


