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Ενδοσκοπική χειρουργική των γναθιαίων κόλπων
κατά τη στοματογναθοπροσωπική χειρουργική πράξη:
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Andric Miroslav1

Κλινική Στοματικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, Σερβία

1Επίκουρος Kαθηγητής

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Literature review

Endoscopic surgery of the maxillary sinuses in oral 
and maxillofacial surgery practice: a literature review

Andric Miroslav

Clinic of Oral Surgery School of Dentistry, University of Belgrade, Serbia

Παρελήφθη: 10/07/2010  -  Έγινε δεκτή: 1/08/2010 Paper received: 10/07/2010  -  Accepted: 1/08/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσφατα αρκετές μελέτες αναφέρουν
αποτελέσματα από την ενδοσκοπική χειρουργική για
την αντιμετώπιση οδοντογενών βλαβών των γναθιαίων
κόλπων καθώς και για ανύψωση του εδάφους του κόλ-
που. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας και η αποτίμηση του επιπέδου αξιο-
πιστίας της μεθόδου.
Βρέθηκαν τέσσερις αναδρομικές και μια πρόδρομη με -
λέτη, σχετικές με την ενδοσκοπική χειρουργική (FESS)
για αντιμετώπιση της οδοντογενούς ιγμορείτιδας. Εξάλ-
λου έχουν δημοσιευθεί αρκετές αναφορές περιπτώσε-
ων ή μικρών σειρών ασθενών με ενδοσκοπικά υπο-
βοηθούμενη αφαίρεση ξένων σωμάτων από το γναθι-
αίο κόλπο. Τέλος, αναλύονται πέντε μελέτες σχετικές
με ανύψωση του εδάφους του κόλπου.
Από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η FESS
είναι ασφαλής και προβλέψιμη θεραπευτική μέθοδος
για την αντιμετώπιση της οδοντογενούς ιγμορείτιδας.
Αν και η επιστημονική τεκμηρίωση είναι ακόμη μικρή, η
κλινική περιγραφή της είναι επαρκής και οι επιπλοκές
λίγες. Αντίθετα, η ενδοσκοπική χειρουργική των κύστε-
ων και των όγκων έχει περιγραφεί για πολύ περιορι-
σμένους αριθμούς ασθενών. 
Σχετικά με τις επιπλοκές που σχετίζονται με εμφυτεύ-
ματα η ενδοσκοπική χειρουργική υπόσχεται αποτελε-
σματική θεραπεία. Η ενδοσκοπική ανύψωση του γναθι-
αίου κόλπου χρειάζεται τεκμηρίωση της υπεροχής της
έναντι των συμβατικών τεχνικών πριν την εισαγωγή της
στην καθημερινή πράξη.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γναθιαίος κόλπος, ενδοσκοπική χει-
ρουργική, οδοντογενής ιγμορείτιδα, οδοντογενής κύ -
στη, όγκος, εμφύτευμα, ανύψωση ιγμορείου

SUMMARY: Recently, a number of studies reported
results of endoscopic surgery for treatment of odonto-
genic diseases of the maxillary sinuses and for sinus aug-
mentation procedures. Therefore, the aim of this arti-
cle was to review the literature data and to evaluate
the level of current scientific evidence on this issue.
Four retrospective and one prospective studies regard-
ing functional endoscopic sinus surgery (FESS) for
odontogenic sinusitis were identified. Also, several case
series of endoscope – assisted removal of odontogenic
cysts and tumors involving the maxillary sinus were
published. Finally, five studies regarding endoscope –
controlled sinus augmentation procedures were ana-
lyzed.
From available literature it seems that FESS for treat-
ment of odontogenic sinusitis is a safe and predictable
treatment option. Although scientific evidence is low,
this is a clinically well documented procedure with low
incidence of complications. In contrast to this, endo-
scopic surgery for odontogenic cysts and tumors is
documented only in limited case series reports.
Regarding treatment of implant – related complications,
endoscopic surgery has a potential to provide effective
treatment of those cases. On the other hand, endo-
scopic sinus augmentation needs scientific evidence of
superiority to conventional techniques before it can be
introduced into clinical practice.

KEY WORDS: Μaxillary sinus, endoscopic surgery,
odontogenic sinusitis, odontogenic cyst, odontogenic
tumor, dental implant, sinus augmentationΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: 

Η παρούσα μελέτη υποστηρί-
χθηκε με τη χορηγία 156039
του Υπουργείου Επιστημών
της Σερβίας
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Η συμβολή της μεθόδου Cupar στην αποκατάσταση 
του εκτεταμένου ουλικού χαμόγελου

Λάμπρος ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ1, Νικόλαος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ2, Ιωάννης ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ3

Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΓΠΝ
«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη
(Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Λαζαρίδης)

1Αναπληρωτής Καθηγητής
ΣΓΠΧ ΑΠΘ

2Καθηγητής ΣΓΠΧ ΑΠΘ
3 ΣΓΠΧ

Kλινική εργασία
Clinical paper

SUMMARY: Gummy smile is a special aesthetic prob-
lem, common to many people. Its main characteristic is
the excessive display of gingival tissue, above the necks
of the teeth, when smiling. 
Among the major factors associated with gummy smile
are delayed passive eruption, hyperfunctional upper lip
elevator muscles and skeletal disorders caused during
the development of the maxilla. 
The treatment is causative; it aims at treating individual
aetiological factors and involves periodontal plastic sur-
gery, orthodontic treatment, prosthetic rehabilitation
and botulinum toxin injections into the elevator mus-
cles of the upper lip. 
Anterior maxillary alveolar osteotomy is performed by
Oral-Maxillofacial Surgeons to treat gummy smile, in
cases where skeletal disorders and, especially, maxillary
protrusion are the aetiological factor. The present pa -
per focuses on the Cupar method and its use in pati -
ents with gummy smile. 
The Cupar method is a relatively simple and uneventful
procedure used to perform anterior maxillary alveolar
osteotomy. 

KEY WORDS: Cupar method, anterior maxillary oste -
otomy, gummy smile 

Cupar method for the correction of excessive gummy smile

Lampros Zouloumis, Nikolaos Lazaridis, Ioannis Aetopoulos

University Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery. Dental School, Aristotle University of Thessaloniki, 
«G. Papanikolaou» General Hospital. Thessaloniki, Greece 
(Head: Professor N. Lazaridis)

Παρελήφθη: 1/02/2010 - Έγινε δεκτή: 24/06/2010 Paper received: 1/02/2010 - Accepted: 24/06/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το ουλικό χαμόγελο αποτελεί ένα ιδιαί-
τερο αισθητικό πρόβλημα, το οποίο παρατηρείται σε
πολλούς ανθρώπους και χαρακτηρίζεται από την έκθε-
ση σημαντικού τμήματος ούλων και βλεννογόνου,
πάνω από τους αυχένες των δοντιών όταν το άτομο
χαμογελά. Καθυστέρηση στην ανατολή των δοντιών,
υπερλειτουργεία των ανελκτήρων μυών του άνω χεί-
λους αλλά και σκελετικές διαταραχές κατά την αύξηση
της άνω γνάθου, αποτελούν παράγοντες που συμβάλ-
λουν στην πρόκληση του ουλικού χαμόγελου.
Η θεραπεία είναι αιτιολογική και αποσκοπεί στην αντι-
μετώπιση των επιμέρους αιτιολογικών παραγόντων. Για
το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η χειρουργική του
περιοδοντίου, η ορθοδοντική θεραπεία, η προσθετική
αποκατάσταση αλλά και η έγχυση αλλαντικής τοξίνης
(Botox) εντός των ανελκτήρων μυών του άνω χείλους.
Η συμβολή του Στοματικού-Γναθοπροσωπικού Χει-
ρουργού στην αντιμετώπιση του ουλικού χαμόγελου
συνίσταται στην πραγματοποίηση πρόσθιας άνω φατ-
νιακής οστεοτομίας όταν το αίτιο είναι η σκελετική δια-
ταραχή και κυρίως ο προγναθισμός της άνω γνάθου.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη μέθοδο
Cupar και στην εφαρμογή της σε ασθενείς της Κλινικής
μας με εκτεταμένο ουλικό χαμόγελο. 
Η μέθοδος Cupar αποτελεί μια σχετικά απλή και με
ελάχιστες επιπλοκές μέθοδο η οποία εφαρμόζεται για
την πραγματοποίηση πρόσθιας άνω φατνιακής οστεο-
τομίας. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μέθοδος Cupar, πρόσθια άνω φατ-
νιακή οστεοτομία, ουλικό χαμόγελο
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Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου με
χρήση έξω πλατύ μηριαίου μυ. Παρουσίαση περίπτωσης

Νικόλαος ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ1, Βλάσιος ΟΚΤΣΕΛΟΓΛΟΥ2, Ελένη ΠΑΠΠΑ3, Πέτρος ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ4

Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Αθήνα 
(Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Αλεξανδρίδης)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεγάλα ελλείμματα της περιοχής της
άνω γνάθου, που προκύπτουν μετά από ογκολογικές
επεμβάσεις, επηρεάζουν σημαντικά λειτουργίες όπως η
μάσηση, η ομιλία και η κατάποση, καθώς επίσης και
την αισθητική της περιοχής. Η αποκατάσταση των ελ -
λειμμάτων αυτών, που αφορά τόσο στους μαλακούς
ιστούς όσο και στο οστικό υπόστρωμα, μπορεί να γίνει
με τη χρήση αποφρακτήρα ή ελεύθερων αγγειούμενων
κρημνών. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει επαρ-
κής τεκμηρίωση για την υπεροχή της μιας ή της άλλης
μεθόδου. Η επιλογή εναπόκειται στην κρίση, την εμπει-
ρία και την ικανότητα της χειρουργικής ομάδας.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, η
χρήση του ελεύθερου αγγειούμενου μοσχεύματος α -
πό την προσθιο-πλάγια επιφάνεια του μηρού (antero-
lateral thigh -ALT), για την αποκατάσταση εκτεταμένων
ελλειμμάτων κεφαλής και τραχήλου. Παραλλαγή αυτού
αποτελεί ο έξω πλατύς μηριαίος μυς, ο οποίος παρου-
σιάζει πλεονεκτήματα όπως μεγαλύτερο μήκος αγγεια-
κού μίσχου, ευκολότερη παρασκευή του κρημνού και
λιγότερες ανατομικές παραλλαγές.
Παρουσιάζεται η περίπτωση άνδρα ηλικίας 75 ετών, με
υποτροπιάζον ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος
έσω κανθού, με επέκταση και διήθηση του οστού της
άνω γνάθου και των έσω και κάτω τοιχωμάτων του
σύστοιχου οφθαλμικού κόγχου. Ο ασθενής υποβλήθη-
κε σε ολική γναθεκτομή, εξόρυξη οφθαλμού και απο-
κατάσταση του ελλείμματος με χρήση ελεύθερου
αγγειούμενου κρημνού έξω πλατύ μηριαίου μυ. 
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Eνδιαφέρουσα περίπτωση
Case report

SUMMARY: Large defects of the maxilla, following
abla tive surgery, significantly affect functions such as
chewing, swallowing, speech and also the aesthetics.
Reconstruction of soft tissues and bone defects can be
achieved, either with the use of an obturator, or with
free flaps. In the literature there is no sufficient evidence
on the primacy of the one or the other method. The
choice depends on the judgment, the experience and
the ability of the surgical team. 
In recent years, the use of anterolateral thigh (ALT)
free flap for reconstruction of large defects of the max-
illary region, has gained a lot of popularity. The vastus
lateralis free flap (VL) is a variation of ALT.  VL’s advan-
tages include long pedicle, easier harvesting, and fewer
anatomical variations. 
We present a case of a 75 year old male with recur-
rent squamous cell carcinoma of the medial canthal
region, invading the maxillary bone, the medial wall and
the floor of the orbit. The patient underwent a total
maxillectomy, orbital exenteration,   and reconstruction
with vastus lateralis free flap.

KEY WORDS: Μaxillary defects, free flaps, vastus late -
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Reconstruction of large maxillary defect with the use
of vastus lateralis (VL) free flap. Case report 
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Kλινικοί και ιστολογικοί τύποι αδαμαντινοβλαστώματος
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Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Διευθύντρια: Καθηγήτρια Α. Σκλαβούνου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το αδαμαντινοβλάστωμα είναι ένας από
τους συχνότερους επιθηλιακούς οδοντογενείς όγκους
με μεγάλη κλινική σημασία, κυρίως λόγω της τοπικά
διηθητικής ικανότητάς του. Πρόκειται για καλοήθη βλά -
βη και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις επιδεικνύει
κακοήθη βιολογική συμπεριφορά.
Σκοπός της εργασίας είναι η διεξοδική περιγραφή των
κλινικών και ιστολογικών ποικιλιών του αδαμαντινοβλα-
στώματος και η ανασκόπηση της σύγχρονης διεθνούς
βιβλιογραφίας, σχετικά με τα νεότερα ερευνητικά
δεδομένα που αφορούν στην προέλευση, την ταξινό-
μηση, τη βιολογική συμπεριφορά και τη θεραπευτική
αντιμετώπισή του.
Το κοινό αδαμαντινοβλάστωμα, το οποίο συνηθέστερα
αναπτύσσεται στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου,
είναι ο συχνότερος κλινικοπαθολογικός τύπος. Το
μονοκυστικό απαντάται λιγότερo συχνά και το περιφε-
ρικό (εξωοστικό) αδαμαντινοβλάστωμα είναι σπάνιο.
Μεταξύ των ιστολογικών υποτύπων της βλάβης, ο
θυλακιώδης είναι ο επικρατέστερος. Αυξημένη επιθετι-
κή βιολογική συμπεριφορά αποδίδεται στο δεσμοπλα-
στικό ιστολογικό τύπο. Οι κακοήθεις ποικιλίες του αδα-
μαντινοβλαστώματος αντιστοιχούν στο 1% του συνό-
λου των αδαμαντινοβλαστωμάτων.
Σήμερα πιστεύεται ότι η ανάπτυξη και εξέλιξη των οδο-
ντογενών όγκων, οφείλεται σε γονιδιακές και μοριακές
μεταβολές. Απαιτούνται επομένως περαιτέρω μορια-
κές μελέτες, για να αποσαφηνιστεί η αιτιοπαθογένεια
των οδοντογενών όγκων, αλλά και για να διαμορφω-
θούν νέες θεραπευτικές προτάσεις, όπως η στοχευμέ-
νη μοριακή θεραπεία, ως εναλλακτικές ή συμπληρωμα-
τικές των διαθέσιμων χειρουργικών μεθόδων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οδοντογενής όγκος, αδαμαντινο-
βλάστωμα, κλινικοί και ιστολογικοί τύποι, παθογένεση.

1Οδοντίατρος, MSc Στομα-
τολογίας

2Επίκ. Καθηγητής Εργαστη-
ρίου Στοματολογίας ΕΚΠΑ

3Καθηγήτρια - Διευθύντρια
Εργαστηρίου Στοματολο-
γίας ΕΚΠΑ

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Literature Review

SUMMARY: Ameloblastoma is one of the most fre-
quent epithelial odontogenic tumors, with great clinical
significance, mainly due to its local invasive ability. It is a
benign lesion and only rarely demonstrates a malignant
biological behavior.
This study aims at the analytical description of the var-
ious clinical and histological varieties of ameloblastoma,
as well as at the review of the recent international lite -
rature, regarding the origin, classification, biological
behavior and treatment of ameloblastoma. 
Conventional ameloblastoma, mainly developing in the
posterior region of the mandible, is the most frequent
clinicopathological type, while the unicystic and periph-
eral ameloblastomas are less common. Among the his-
tological subtypes of the lesion, the follicular is the most
common, while increased aggressive biological behavior
is attributed to the desmoplastic type. The malignant
varieties of ameloblastoma comprise only 1% of the
total cases. 
Currently, it is supported that the development and
progression of odontogenic tumors is caused by gene -
tic and molecular alterations. Thus, further studies are
required in order to clarify the pathogenesis of the
odontogenic tumors and to develop new treatment
modalities, such as targeted molecular treatment, as
alternatives or supplementary to the available surgical
methods. 
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Clinical and histological types of ameloblastoma
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Χονδροσάρκωμα της κάτω γνάθου. 
Παρουσίαση περίπτωσης
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Eνδιαφέρουσα περίπτωση
Case report

SUMMARY: Chondrosarcoma is a malignant tumour
derived from cartilaginous cells. It accounts for 10-12%
of all malignant bone tumours and it is the second
more common bone tumour after osteosarcoma.
However, it rarely occurs in the bones of the visceral
cranium. The majority of head and neck chondrosarco-
mas occur in the upper or lower jaw, with a slightly
higher incidence in the upper jaw. Especially, the tem-
poromandibular joint (TMJ) is a rare location. 
Case report: Α rare case of a large chondrosarcoma of
the mandible, developed on an osteochondroma of the
mandibular condyle is presented, and the most inter-
esting and unusual pathology results are discussed. 
A 70-year-old woman presented with a hard painless
swelling on the right side of her face, related to the
mandibular condyle. A biopsy of the lesion revealed an
osteochondroma. The patient refused to undergo the
proposed surgical operation, but returned to our hos-
pital after 18 months, with a large tumour mass result-
ing in facial asymmetry and difficulties in chewing and
speaking. The tumour was surgically removed. Micro -
scopically, it was a chondrosarcoma, grade II to III. In a
certain part, foci of undifferentiated chondrosarcoma
were also present. The undifferentiated component
displayed histological features of a malignant fibrous his-
tiocytoma developed on a large osteochondroma. 
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Chondrosarcoma of the mandible. Case report 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Tο χονδροσάρκωμα είναι ένας κακοήθης
όγκος που προέρχεται από χόνδρινα κύτταρα. Αποτε-
λεί το 10-12% όλων των κακοήθων οστικών όγκων και
είναι ο συχνότερος όγκος των οστών μετά το οστεο-
σάρκωμα. Όμως είναι σπάνιος στα οστά του σπλαχνι-
κού κρανίου όπου η πλειοψηφία των περιπτώσεων χον-
δροσαρκώματος της κεφαλής και τραχήλου εμφανίζο-
νται στην άνω ή την κάτω γνάθο, με ελαφρά υψηλότε-
ρη επίπτωση στην άνω γνάθο. Ιδιαίτερα η κροταφο-
γναθική διάρθρωση (ΚΓΔ) της κάτω γνάθου αποτελεί
μια σπάνια θέση εντόπισης.
Περιγραφή περίπτωσης: Παρουσιάζεται μια σπάνια
περίπτωση ευμεγέθους χονδροσαρκώματος της κάτω
γνάθου, που αναπτύχθηκε σε έδαφος οστεοχονδρώ-
ματος του κονδύλου της κάτω γνάθου και συζητούνται
τα ενδιαφέροντα και ασυνήθιστα παθολογοανατομικά
ευρήματα. Συγκεκριμένα πρόκειται για γυναίκα 70 ετών
που παρουσιάστηκε με σκληρή ανώδυνη διόγκωση στη
δεξιά προωτιαία χώρα σχετιζόμενη με τον κόνδυλο
της κάτω γνάθου. Η βιοψία της βλάβης ανέδειξε οστε-
οχόνδρωμα. Ο όγκος αφαιρέθηκε χειρουργικά μετά
18 μήνες λόγω της αρχικής άρνησης της ασθενούς.
Μικροσκοπικώς αναδείχτηκε ότι πρόκειται για  χον-
δροσάρκωμα βαθμού κακοήθειας II προς III, ενώ σε
κάποιο τμήμα του ανευρέθηκαν και κύτταρα αδιαφο-
ροποίητου χονδροσαρκώματος. Το αδιαφοροποίητο
τμήμα του όγκου είχε ιστολογικούς χαρακτήρες
κακοήθους ινώδους ιστιοκυττώματος το οποίο είχε
αναπτυχθεί σε έδαφος οστεοχονδρώματος.
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