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Abstract

Streszczenie

Injuries to the teeth and nearby tissues are the most
frequent cause of children’s presentation at the dental
surgery. Complications after injury to milk teeth, the
alveolar process of the maxilla and the alveolar part of
the mandible are frequently diagnosed in distant time
from the trauma occurring. This study describes the
case of a female patient aged 2.5 years who experienced
injury to the upper lip, the alveolar process of the
maxilla and teeth 51 and 52 as a result of a fall. At the
age of 12, during radiographic examination, the same
patient was diagnosed with a pathological lesion in
the vicinity of tooth 12, which, after surgical removal
in one piece, was identified in the histopathological
examination as odontoma complexum.

Urazy zębów i okolicznych tkanek są częstą
przyczyną zgłaszania się dzieci do gabinetu
stomatologicznego. Powikłania po urazach zębów
mlecznych, wyrostka zębodołowego szczęki i części
zębodołowej żuchwy rozpoznawane są nierzadko
w odległym czasie od urazu. W pracy opisano przypadek
pacjentki, która w wieku 2,5 lat doznała urazu wargi
górnej, wyrostka zębodołowego szczęki i zębów 51 i 52,
na skutek upadku. Zaś w wieku 12 lat
stwierdzono u tej pacjentki w okolicy zęba 12
na zdjęciu radiologicznym obecność patologicznej
zmiany, rozpoznanej w badaniu histopatologicznym,
po jej chirurgicznym usunięciu w całości, jako
odontoma complexum.
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Introduction

Wprowadzenie

In children, injuries to the teeth and surrounding
tissues are more often observed than bone
fractures of the jaws. This results from the fact
that the skeleton of a child is less saturated with
mineral salts, contains more spongy matter and
demonstrates greater flexibility. The periosteum is
also much fatter, loosely integrated with the bone,
and therefore more susceptible to stretching; it is
also more resistant to trauma, even of great force.
Traumas to the oral region can occur at every age
of the child and may differ in origin.1
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U dzieci częściej obserwuje się uszkodzenia
zębów i otaczających tkanek niż złamania kości szczęk. Wynika to z tego, iż szkielet dziecka
jest mniej nasycony solami mineralnymi, zawiera
więcej istoty gąbczastej i wykazuje większą elastyczność. Również okostna jest znacznie grubsza,
luźno związana z kością, w związku z tym bardziej
podatna na rozciąganie i bardziej wytrzymała na
urazy, nawet o dużej sile. Urazy działające na
okolicę jamy ustnej mogą występować w każdym
wieku dziecka i być różnorakiego pochodzenia.1
http://www.jstoma.com
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Injuries to milk teeth most often happen at the
age of 2-3 years, when motional and cognitive
coordination develop.2 In this period, both boys
and girls are affected with identical frequency.
In older children and young adults, road traffic
accidents accidents, engagement in sports activities
and fights, more often occur in boys, and constitute
the main cause of injuries to the teeth and nearby
tissues.3,4
Mechanisms of traumatic damage within the
mouth can be multiple. Damage can appear as
a result of a direct injury, e.g. the tooth or the
alveolar process being hit with a hard object, or
indirectly by receiving a blow to the chin or cheek.
The type of injury and its consequences are related
to the child’s age, the site of injury, the force and
direction of the blow, the shape and characteristics
of the impacting object.5
The effects of injury can be divided into: early,
i.e. occuring immediately after the event, including
damage to the teeth, interruption of the continuity
of mucous membranes, congestion, bleeding,
swelling of the lip and gums, and the late injuries,
distant in time which can lead to disturbances of a
different type in the stomatognathic structure.1,6,7
About half of all injuries to milk teeth lead to
disorders of permanent teeth development. This
concerns intrusion, subluxation or displacement
which are main injuries to milk teeth, more
rarely fractures.8 Depending on the period in
which intrusion of the milk tooth takes place,
dilaceration may occur, which means bending of
the root relative to the crown at an angle. Other
complications include shortening of the permanent
tooth root, arrested development of the root of
the permanent tooth, splitting or curving of the
root, and emergence of a deformity similar to
an odontoma. White or yellow discoloration of
the newly forming enamel of the tooth may take
place, with hypoplasia or without, as a result of
haemorrhage or trauma to the alveolar process.
Intrusion of the milk tooth deep into tissues also
carries the risk of permanent tooth germ dislocation
and delayed process of its eruption. In extreme
cases, accumulation of mineral salts in the pulp
occurs, as well as complete mineralization of the
chamber pulp.9 Among distant results of injuries,
http://www.jstoma.com
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Najczęściej do urazów zębów mlecznych dochodzi w wieku 2-3 lat, wówczas to rozwija się
koordynacja motoryczna oraz poznawcza2. W tym
okresie z jednakową częstością dochodzi do urazów u chłopców i u dziewcząt. U dzieci starszych
oraz młodzieży głównymi przyczynami urazów
zębów oraz tkanek okolicznych są wypadki komunikacyjne, uprawianie sportu oraz pobicia, tego
typu zdarzenia częściej występują u chłopców.3,4
Mechanizmy urazowych uszkodzeń w obrębie
jamy ustnej mogą być wielorakie. Uszkodzenie
może wystąpić w następstwie urazu bezpośredniego, np. uderzenie twardym przedmiotem w ząb lub
wyrostek zębodołowy lub pośredniego poprzez
uderzenie w brodę, policzek. Rodzaj uszkodzenia oraz jego następstwa uzależnione są od wieku
dziecka, miejsca przyłożenia, wielkości i kierunku
siły, kształtu oraz właściwości przedmiotu uderzającego.5
Skutki urazów możemy podzielić na wczesne, czyli zaistniałe natychmiast po zdarzeniu, do
których możemy zaliczyć uszkodzenia w obrębie zębów, przerwanie ciągłości błony śluzowej,
przekrwienie, krwawienie, obrzęk wargi, dziąseł
oraz późne, tj. takie, które w odległym czasie
mogą doprowadzać do różnego typu zaburzeń
w układzie stomatognatycznym.1,6,7
Około połowa wszystkich urazów zębów mlecznych wiąże się z zaburzeniami w rozwoju zębów
stałych. Głównymi urazami zębów mlecznych jest
ich wtłoczenie, nadwichnięcie lub też przemieszczenie się zęba, rzadziej występuje złamanie.8
W zależności od okresu, w którym doszło do wtłoczenia zęba mlecznego w głąb tkanek może dojść
do dilaceracji, czyli zagięcia korzenia względem
korony po kątem. Do innych powikłań należy
zaliczyć skrócenie długości korzenia zęba stałego, zatrzymanie w rozwoju korzenia zęba stałego, rozdwojenie korzenia, zakrzywienie korzenia
oraz powstanie malformacji podobnej do zębiaka.
Może nastąpić również białe lub żółte przebarwienie nowo tworzącego się szkliwa zęba z hipoplazją lub bez na skutek krwawienia lub urazu kości
wyrostka zębodołowego. Wbicie zęba mlecznego
w głąb tkanek niesie również ryzyko przemieszczenia zawiązka zęba stałego i późniejszy proces
jego wyrzynania. W skrajnych przypadkach do-
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Fig. 1. OPG of the 12-year-old patient on presentation.
Pantomogram 12-letniej pacjentki w chwili zgłoszenia się do poradni chirurgicznej.

one should also mention cystic and neoplastic-like
lesions to jaw bones.

Case study

Discussing the traumatic etiology of pathological
lesions in the skeleton of the maxilla and the
mandible, an interesting case may be presented. It
concerns a 12-year-old patient who was referred to
the surgical clinic by an orthodontist, after noticing
on an OPG a lesion within the alveolar process of
the jaw, circa 1.5 cm in diameter and apparently
related to the unerupted tooth 12 (Fig. 1). The
concern of the child’s parents about the absence
of tooth 12 in the dental arch was the reason for
referral.
When interviewed, the child’s parents reported
that at the age of about 2.5 years the child had
experienced an injury to the upper lip, the maxillary
alveolar process and teeth 52 and 51 as a result of
a fall and hitting the edge of a table. Further, the
parents related that there was bleeding from the lip
and gum and tooth 52 was intruded in the socket
and slight mobility of tooth 51 was observed.
Then they presented at the dental office, where
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chodzi do odkładania soli mineralnych w miazdze i całkowitej mineralizacji miazgi komorowej.9
Wśród odległych następstw urazów należy również wymienić zmiany torbielowate oraz nowotworopodobne kości szczęk.

Opis przypadku

Omawiając etiologię urazową patologicznych
zmian w kośćcu szczęki i żuchwy ciekawym wydaje się być przedstawienie przypadku 12-letniej
pacjentki, która została skierowana do poradni chirurgicznej przez lekarza ortodontę, po stwierdzeniu
na zdjęciu ortopantomograficznym zmiany położonej w obrębie wyrostka zębodołowego szczęki,
o średnicy ok. 1,5 cm wykazującej łączność z niewyrzniętym zębem 12 (Fig. 1). Powodem zgłoszenia się dziecka do lekarza dentysty był niepokój
rodziców, spowodowany brakiem zęba 12 w łuku
zębowym.
Przeprowadzony wywiad z rodzicami dziecka
dostarczył informacji, iż w wieku około 2,5 lat
dziecko doznało urazu wargi górnej oraz wyrostka
zębodołowego szczęki i zębów 52 i 51 na skutek
upadku i uderzenia o brzeg stołu. Jak relacjonowahttp://www.jstoma.com
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Fig. 2. Clinical image of the alveolar process in vicinity of tooth 12
before surgery.
Obraz kliniczny wyrostka zębodołowego w okolicy zęba 12 przed zabiegiem
chirurgicznym.

Fig. 3. Intraoperational image. Reflected mucoperiosteal flap, showing
the lesion covered with thinned piece of bone.
Obraz śródoperacyjny. Odwarstwiony płat śluzówkowo-okostnowy, uwidocznienie zmiany pokrytej ścieńczałą blaszką kostną.

Fig. 4. The lesion removed in one piece.
Zmiana usunięta w całości.

Fig. 5. Clinical image of operational site directly after treatment.
Reduced mucoperiosteal flap, wound closed with a single-knotted suture.
Obraz kliniczny okolicy operowanej bezpośrednio po zabiegu. Zreponowany
płat śluzówkowo-okostnowy, zaopatrzona rana pojedynczymi szwami węzełkowymi.

the dental surgeon conducted medical procedures
which neither parent was able to describe. When
medical history was taken, the mother denied any
presence of systemic diseases in the child. She
also related that at no time did the child complain
of pain near tooth 12. Extraorally, no pathology
was observed. On the intraoral examination, the
following was confirmed: absence of tooth 12 in
the dental arch and enlargement of the alveolar
process near teeth 11–13 without features of an
inflammatory condition or complaint of pain on
palpation (Fig. 2).

li rodzice doszło do krwawienia z wargi, dziąsła
oraz wbicia zęba 52 w głąb zębodołu oraz występowała niewielka ruchomość zęba 51. Wówczas
zgłosili się do gabinetu stomatologicznego, gdzie
lekarz dentysta przeprowadził procedury medyczne, których rodzice nie potrafili opisać. W wywiadzie matka negowała obecność chorób ogólnoustrojowych u dziecka. Nie podawała również,
aby kiedykolwiek dziecko skarżyło się na dolegliwości bólowe w okolicy zęba 12. W badaniu zewnątrzustnym nie stwierdzono odchyleń od
normy. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono

http://www.jstoma.com
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After analysing the orthopantomographic x-ray
and consultation with an orthodontist pertaining
to the plan of treatment, a decision to remove the
lesion located near tooth 12 was made. As the child
was uncooperative, it was decided to perform the
procedure under general anesthesia. In the vestibule
near teeth 11–14 a mucoperiosteal flap was formed.
After reflecting the flap, a pathological lesion was
seen (Fig. 3). The lesion was covered by a thinned
bony lamina, which was cautiously removed.
After the exposure, the lesion was removed in
one piece (Fig. 4). Bone base was curetted, the
flap was repositioned and single-knotted Safil
3.0 sutures were placed (Fig. 5). Anaesthesia and
recovery proceeded without complication. Wound
healing was uneventful. The excised lesion was
submitted for histological examination. The result:
odontoma complexum. Upon completion of the
surgical treatment the patient was referred for
further orthodontic treatment.

Discussion

According to 2005 WHO classification we can
single out the compound dentinoid (odontoma
complexum) and the complex one (odontoma
compositum).10 The classification of dentinoids
into individual types does not have a clinical
relevance and in clinical practice requires similar
therapeutic protocols. Generally, they constitute
the most numerous group of lesions identified
within the jaw bones (67%) among the entire group
of pathological lesions of odontogenic origin, that
is cancers, neoplastic-like tumours and cysts.11
The etiology of dentinoids is not fully explained.
The literature emphasizes the fact that genetic
factors and traumatic and infectious background
can be significant in initiating the process of this
type of lesions.12 According to literature, lesions
from the group of dentinoids are ranked among
developmental hamartomatic lesions, rather than
neoplastic tumours.13 At present, the majority
of researchers favour the hypothesis that the
development of dentinoids is connected with
disturbed ectomesenchymal interaction in the
early stages of development of a tooth germ, as
well as with certain irregularities at later stages of
its development.11
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brak zęba 12 w łuku zębowym oraz powiększenie
wyrostka zębodołowego w okolicy zębów 11-13 u
dziecka, bez cech stanu zapalnego i dolegliwości
bólowych podczas badania palpacyjnego (Fig. 2).
Po analizie zdjęcia ortopantomograficznego
i konsultacji z lekarzem ortodontą dotyczącej dalszego leczenia pacjentki podjęto decyzję o usunięciu zmiany zlokalizowanej w okolicy zęba 12.
Ze względu na brak współpracy z dzieckiem zdecydowano o wykonaniu zabiegu w znieczuleniu
ogólnym. W przedsionku jamy ustnej w okolicy
zębów 11-14 nacięto płat śluzówkowo-okostnowy. Po odwarstwieniu płata uwidoczniła się patologiczna zmiana (Fig. 3). Zmianę pokrywała
ścieńczała blaszka kostna, którą ostrożnie usunięto. Po odsłonięciu zmianę usunięto w całości
(Fig. 4). Podłoże kostne wyłyżeczkowano, płat
zreponowano i założono pojedyncze szwy węzełkowe Safil 3,0 (Fig. 5). Proces znieczulenia
i wybudzenia przebiegał bez komplikacji. Gojenie
rany pooperacyjnej bez powikłań. Usuniętą
zmianę przesłano do badania histopatologicznego. Wynik badania to odontoma complexum.
Po zakończeniu leczenia chirurgicznego pacjentka
została skierowano na dalsze leczenie ortodontyczne.

Dyskusja

Według klasyfikacji WHO z 2005 roku wyróżniamy zębiaka złożonego (odontoma complexum) i zestawnego (odontoma compositum).10 Podział zębiaków na poszczególne
typy nie ma znaczenia klinicznego i w praktyce wymagają podobnego postępowania leczniczego. Szacunkowo są najliczniejszą grupą
zmian rozpoznawanych w obrębie kości szczęk
(67%), wśród całej grupy patologicznych zmian
o zębopochodnym pochodzeniu, a więc nowotworów, guzów nowotworopodobnych i torbieli.11
Etiologia zębiaków nie jest do końca wyjaśniona. Podkreśla się w literaturze, że czynnik
genetyczny oraz tło urazowe i infekcyjne może
mieć znaczenie w inicjowaniu procesu formowania się tego typu zmian.12 Zmiany z grupy zębiaków zgodnie z literaturą zaliczane są do rozwojowych zmian hamartomatycznych, a nie guzów
nowotworowych.13 Obecnie większość badaczy
http://www.jstoma.com
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In literature, numerous descriptions of cases of
compound and complex dentinoids are availabe.
In some studies, one can find detailed information
elicited during the interview with the patient or the
carer on possible childhood injuries to the maxillary
and mandibular region, in which the dentinoid was
subsequently diagnosed. In other studies, such
data were not present. Special attention should
be focused on the accurate interview with the
patient or the carer including detailed questioning
pertaining to falls during games, cycling, and
sports activities that could provide information on
childhood injuries to the midface or its lower part.
The studies containing the abundant research
material omit the data from the interview,
focusing on the occurrence of dentinoids with
regard to gender, and provide valuable information
concerning manifestations, diagnostic and
treatment methods of the lesions. Analysis of
interview data, particularly from studies on larger
populations, could be beneficial in drawing more
accurate conclusions on aetiology of dentinoids.
The case of a patient presented in this study
indicates that trauma to the midface, which the
patient sustained in early childhood, could be
responsible for odontoma complexum type of
lesion.
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przychyla się do hipotezy, że rozwój zębiaków
związany jest z zaburzoną interakcją ektomezenchymalną na wczesnych etapach rozwoju zawiązka zęba, a także z pewnymi nieprawidłowościami
w późniejszych etapach jego rozwoju.11
W literaturze dostępne są liczne opisy przypadków zębiaków złożonych i zestawnych. W niektórych pracach zamieszczone są dokładne informacje dotyczące wywiadu z pacjentem lub opiekunem w przypadku dzieci, na temat ewentualnych
urazów przebytych w dzieciństwie okolicy szczęki
i żuchwy, u których w późniejszym czasie został
zdiagnozowany zębiak, w innych zaś, takie dane
nie były zamieszczane. Wydaje się być istotnym
zwrócenie uwagi na dokładny wywiad z pacjentem lub opiekunem, szczegółowe stawianie pytań dotyczących upadków podczas zabawy, jazdy
na rowerze, uprawiania sportu, które mogłyby
dostarczyć informacji, co do zaistnienia urazów
dolnego i środkowego piętra twarzy w dzieciństwie. Prace zawierające duży materiał badawczy
pomijają dane z wywiadu, skupiają się na zależnościach występowania zębiaków w zależności
od płci, wieku, podają cenne informacje dotyczące objawów, metod diagnostyki i leczenia zmian.
Uwzględnienie danych z wywiadu szczególnie
w pracach obejmujących dużą grupę pacjentów
mogłoby pomóc w wyciagnięciu pełniejszych
wniosków dotyczących etiologii zmian o charakterze zębiaków.
Zaprezentowany w pracy przypadek pacjentki wskazuje, że uraz środkowego piętra twarzoczaszki, jakiego doznała opisywana pacjentka we
wczesnym dzieciństwie mógł mieć związek z powstaniem u niej zmiany o charakterze odontoma
complexum.
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