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Ο πόνος είναι η δυσάρεστη αίσθηση που 
συνήθως προκύπτει από ένα πολύ έντονο ή 

καταστροφικό σωµατικό ερέθισµα.

Ένα ερέθισµα το οποίο προκαλεί (ή είναι στο 
όριο να προκαλέσει) ιστική βλάβη συνήθως 

προκαλεί αίσθηµα πόνου.



Αλγοαισθητήρες ή υποδοχείς πόνου

Ανταποκρίνονται σε: 
- έντονες μηχανικές παραμορφώσεις

- υπερβολική ζέστη 

- χημικές ουσίες (νευροδιαβιβαστές)



•Ουσίες που απελευθερώνονται από 
κατεστραμμένους ιστούς

•Κύτταρα ανοσοποιητικού συστήματος που 
μετακινούνται στην περιοχή της βλάβης

•Γειτονικοί, προσαγωγοί για τον πόνο νευρώνες

Χημικές ουσίες                Αλγοαισθητήρες



ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟΣ	ΠΟΝΟΣ

vΑΙΤΙΑ
vΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
v ΠΡΟΛΗΨΗ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΠΟΥ	ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ	ΤΗΝ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΚΑΙ	
ΤΗΝ	ΕΝΤΑΣΗ	ΤΟΥ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΝΟΥ

• Έκταση χειρουργικού τραύματος
vΧειρουργική εξαγωγή/ εκτεταμένη οστεοτομία
vΕξαγωγές πολλαπλών δοντιών
v Εργώδης εξαγωγή/ μεγάλη κάκωση στους 

περιβάλλοντες ιστούς
v Αφαίρεση κύστης ή άλλης βλάβης μαζί με το 

δόντι



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΕΞΑΓΩΓΗ/	ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ	ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ



ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ	ΔΟΝΤΙΩΝ



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΑΦΑΙΡΕΣΗ	ΚΥΣΤΗΣ	ΑΝΩ	
ΓΝΑΘΟΥ



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	ΑΦΑΙΡΕΣΗ	ΚΥΣΤΗΣ	ΑΝΩ	
ΓΝΑΘΟΥ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΠΟΥ	ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ	ΤΗΝ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΚΑΙ	
ΤΗΝ	ΕΝΤΑΣΗ	ΤΟΥ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΝΟΥ

• Συμβάματα κατά την εξαγωγή
v Κάταγμα φατνιακής ακρολοφίας
v Κάταγμα γναθιαίου κυρτώματος
v Κάταγμα γωνίας κάτω γνάθου
v Τραυματισμός ανατομικών ή μαλακών μορίων
v Παραμονή ρίζας, ρινισμάτων, οστικών ακίδων ή 

ξένου σώματος



ΚΑΤΑΓΜΑ	ΠΡΟΣΤΟΜΙΑΚΟΥ	ΠΕΤΑΛΟΥ



ΚΑΤΑΓΜΑ	ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ	ΠΕΤΑΛΟΥ



ΚΑΤΑΓΜΑ	ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ	ΠΕΤΑΛΟΥ



ΚΑΤΑΓΜΑ	ΓΝΑΘΙΑΙΟΥ	ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ



ΚΑΤΑΓΜΑ	ΚΑΤΩ	ΓΝΑΘΟΥ



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΚΑΤΩ	ΧΕΙΛΟΥΣ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΠΟΥ	ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ	ΤΗΝ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΚΑΙ	
ΤΗΝ	ΕΝΤΑΣΗ	ΤΟΥ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΝΟΥ

• Εξαγωγή συμπτωματικών δοντιών

• Ασθενής/ Στοματική Υγιεινή

• Βαθμός φλεγμονώδους αντίδρασης και οιδήματος



ΕΞΑΓΩΓΗ	ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΔΟΝΤΙΩΝ



ΚΑΚΗ	ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ	ΥΓΙΕΙΝΗ



ΟΙΔΗΜΑ



ΕΚΧΥΜΩΣΕΙΣ



ΤΡΙΣΜΟΣ



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΟΥ	
ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΝΟΥ

v Ήπιος πόνος

v Επιτυχής αντιμετώπιση με μέτρια αναλγησία

v Μέγιστο πόνου περίπου 12h μετεξακτικά

v 82% των ασθενών αναφέρουν πόνο μέτριας 
έντασης την ημέρα της εξαγωγής



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΟΥ	
ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΝΟΥ

v Σπανίως ιδιαίτερη ενόχληση μετά τις δύο πρώτες 
μέρες

v 16% των ασθενών αναφέρουν ενοχλήσεις μια 
εβδομάδα μετά την εξαγωγή



ΧΟΡΗΓΗΣΗ	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ

Στόχος αναλγητικής αγωγής:
αντιμετώπιση και όχι εξάλειψη πόνου



ΧΟΡΗΓΗΣΗ	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ

v ΜΣΑΦ
Ιβουπροφένη
Ibuprofen 400-800 mg

v Ακεταμινοφαίνη (Παρακεταμόλη)
Acetaminophen 500-1000 mg

v Συνδυασμός: ΜΣΑΦ + Παρακεταμόλη



ΧΟΡΗΓΗΣΗ	ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ

v Προεγχειρητικά ή πριν το πέρας της αναισθησίας 
—> Αναστολή παραγωγής προσταγλανδινών
—> Αναστολή πόνου στα αρχικά στάδια

v Ο μετεξακτικός πόνος θα ελεγχθεί πιο δύσκολα αν 
καθυστερήσουμε τη χορήγηση αναλγητικών



ΧΟΡΗΓΗΣΗ	ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ

v Εκτεταμένες επεμβάσεις

v Σε περιπτώσεις εκτεταμένου οιδήματος

v Όταν τα ΜΣΑΦ είναι ανεπαρκή

v Όταν δεν υπάρχει αντένδειξή τους





ΞΗΡΟ	ΦΑΤΝΙΟ	(alveolar	osteitis)

v Συχνότητα 1-3%

v Συνήθως μετά από εξαγωγή κάτω οπισθίων 
δοντιών ή χειρουργικές εξαγωγές τρίτων 
γομφίων της κάτω γνάθου

v Καθυστέρηση στην επούλωση αλλά ΟΧΙ 
λοίμωξη



ΞΗΡΟ	ΦΑΤΝΙΟ

v Πόνος μέτριας έως και ισχυρής έντασης χωρίς τα 
συνήθη σημεία και συμπτώματα μιας φλεγμονής

v Πόνος 3η-4η μέρα μετά την εξαγωγή

v Σύστοιχη λεμφαδενίτιδα

v Σχετικά συχνά σε βαρείς καπνιστές



ΞΗΡΟ	ΦΑΤΝΙΟ
v Κλινικά: φατνίο άδειο, 

με μερική ή ολική 
απώλεια του θρόμβου

v Εκτεθειμένο οστό στο 
φατνίο

v Έντονη κακοσμία 
στόματος

v Ασθενής παραπονιέται 
για άσχημη γεύση



ΞΗΡΟ	ΦΑΤΝΙΟ

Αυξημένη ινωδολυτική δραστηριότητα

Λύση του θρόμβου 
Απογύμνωση οστού



ΞΗΡΟ	ΦΑΤΝΙΟ

Αντιμετώπιση
v Συμπτωματική —> Ανακούφιση ασθενούς
v Έκπλυση τραύματος και αναρρόφηση
v Απόξεση;;;
v Γάζα εντός του φατνίου (αναλγητικά, 

αντισηπτικά)
v Καθημερινή αλλαγή της γάζας για 3-6 μέρες
v Χορήγηση αναλγητικών



ΛΟΙΜΩΞΗ/	ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ	ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

v Η πιο κοινή αιτία καθυστέρησης της 
επούλωσης

v Σπάνια μετά από απλές εξαγωγές
v Κυρίως μετά από χειρουργική εξαγωγή
v Ασθενείς με ευπάθεια σε λοιμώξεις, με 

επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό
—> Χημειοπροφύλαξη

v Ασθενείς με πολύ κακή στοματική υγιεινή



ΛΟΙΜΩΞΗ/	ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ	ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Πρόληψη
v Ασηψία κατά το χειρουργείο
v Απόξεση του φατνίου
v Καλή έκπλυση του τραύματος

Αντιμετώπιση
v Φαρμακευτική
v Χειρουργική



ΟΞΥΑΙΧΜΕΣ	ΟΣΤΙΚΕΣ	ΑΚΙΔΕΣ
v Ιδιαίτερα σε ασθενείς που φέρουν 

οδοντοστοιχίες
v Διάτρηση του λεπτού βλεννογόνου
v Αρκετά επώδυνες

Πρόληψη-Αντιμετώπιση
v Κλινικός έλεγχος μετά από εξαγωγή ή 

οστεοτομία
v Λείανση με οστεορρίνες ή οστεοτόμους
v Φατνιοπλαστική μετεγχειρητικά



ΟΞΥΑΙΧΜΕΣ	ΟΣΤΙΚΕΣ	ΑΚΙΔΕΣ



ΟΞΥΑΙΧΜΕΣ	ΟΣΤΙΚΕΣ	ΑΚΙΔΕΣ



ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

v Σπάνια επιπλοκή
v Εξαγωγή γομφίων της κάτω γνάθου
v Κλινική εικόνα φλεγμονής
v Οστικά απολύματα
v Απουσία επούλωσης στην περιοχή της 

εξαγωγής
v Αυξανόμενος πόνος
v Διαταραχές αισθητικότητας του κάτω φατνιακού 

νεύρου   



ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ

v Ακτινοθεραπεία

v Αντιοστεολυτικά φάρμακα (διφωσφονικά, 
δενοσουμάμπη κ.α)



ΟΣΤΕΟΑΚΤΙΝΟΝΕΚΡΩΣΗ



ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΗ	ΜΕ	ΛΗΨΗ	
ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ



ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ	ΣΕ	ΑΣΘΕΝΗ	ΜΕ	ΛΗΨΗ	
ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ



ΠΡΟΛΗΨΗ
v Γνώση της ανατομίας της περιοχής

v Ασφαλής απόσταση από ανατομικά μόρια

v Κλινική εμπειρία χειρουργού

v Ατραυματικές επεμβάσεις

v Όσο γίνεται μικρότερη οστεοτομία

v Ήπιος χειρισμός των μαλακών μορίων



ΠΡΟΛΗΨΗ

v Ελαχιστοποίηση βακτηριακής επιμόλυνσης

v Σωστή περιποίηση του τραύματος

v Διακλυσμοί με φυσιολογικό ορό μετά την εξαγωγή

v Μικρή διάρκεια επέμβασης

v Οδηγίες στον ασθενή 



Ευχαριστώ	για	την	προσοχή	σας!


