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REZUMAT
Osteomielita mandibulei este o afecţiune severă şi posibil invalidantă. Unele forme clinice pot îmbrăca
aspecte pseudotumorale cu adresare către serviciul ORL.
Obiectiv. Prezentarea diagnosticului diferenţial în cazul tumefacţiilor mandibulare inflamatorii la copil.
Material, metodă. Prezentarea unui caz internat şi biopsiat în serviciul ORL.
Rezultate. Biopsia a demonstrat zone de liză osoasă şi infiltrat inflamator prezente la nivelul unui os de
neoformaţie. Sub tratament antiinflamator nesteroidian simptomatologia s-a remis, monitorizarea pacientului fiind în curs.
Concluzii. Osteomielita nu este întotdeauna o boală de origine infecţioasă evidentă. Elementele clinice,
imagistice şi biopsia sunt capitale pentru stabilirea unui diagnostic corect. Tratamentul este încă în curs de
evaluare pentru formele noninfecţioase.
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ABSTRACT
Osteomyelitis of the mandible is an uncommon disease, somtimes with severe invalidating symptoms.
Some cases can present as tumors of the jaw and are possibly seen in ENT practice.
Objective. To present the diferential diagnosis of mandibular swellings of inflammatory origin.
Material, method. Case presentation of a 9y child admitted and byopsied in the ent department.
Results. Hystologic examination showed focal areas of osteolytic lesions along with moderate inflammatory cellular infiltration, all within newly formed bone. Under NSAI drugs, the symptomes were alleviated,
the patient remaining under close follow-up.
Conclusion. Osteomyelitis of the mandible is not always of infectious origin. The clinical examination,
the imagistics and biopsy are key elements to correct diagnosis. Therapy is still under evaluation for noninfectious osteomyelitis
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Osteomielita mandibulară este o afecţiune
rară, mai frecvent întâlnită în cadrul specialităţii oro-maxilofaciale. Aspectul său clinic îl poate
determina pe un pacient să se adreseze departamentelor ORL, iar tratamentul este marcat de
evoluţii adesea dificile, dat fiind particularităţile
florei microbiene implicate în etiologia sa (1).
Germenii principal implicaţi în determinismul
osteomielitei mandibulare sunt streptococii de
tip viridans şi anaerobii (Peptostreptococcus
spp) (2). Rezistenţa acestei bacterii la antibiotice a crescut în ultimii ani, ceea ce poate determina o revenire importantă clinic a afecţiunii.
Utilizarea unor scheme terapeutice eficiente
necesită o revizuire periodică a sensibilităţii
bacteriene la substanţele antimicrobiene utilizate curent (2).
Factorii care pot determina apariţia unei osteomielite mandibulare sunt: infecţiile odontogene, traumatismele (operatorii) locale şi osteoradionecroza (2). Evolutiv, boala decurge cel mai
adesea cronic (2).
Diagnosticul osteomielitei mandibulare se
bazează pe simptomele clinice (dureri, tumefacţie, fistulă locală), în asociere cu analiza imagistică a regiunii sau scintigrafia cu Tc trifazic şi
biopsia sau cultura unui fragment osos recoltat
steril (fără contaminare orală).
Au fost descrise mai multe forme de inflamaţie mandibulară. Osteomielita cronică multifocală este o boală recurentă, cu posibilă evoluţie
poliostotică (3). Ea debutează la copil şi poate avea un caracter refractar la tratamentele
aplicate (4).
Tratamentul osteomielitei infecţioase poate
utiliza antibiotice moderne, cu spectru larg şi
acţiune dirijată către agenţii etiologici menţionaţi. Betalactaminele rămân alegerea de primă
intenţie, urmate de chinolone (moxifloxacina
având efect şi pe flora anaerobă) în cazul pacienţilor alergici (5). Studii publicate atestă osteogeneza normală chiar în prezenţa acestei clase
de antibiotice (6).

PREZENTARE DE CAZ
O pacientă în vârstă de 9 ani s-a adresat departamentului ORL pentru tumefacţie la nivelul
hemimandibulei stângi, însoţită de dureri locale,
spontan şi la palpare. Din istoric a reieşit existenţa unui traumatism stomatologic, cu 3 luni
înaintea prezentării. Anamnestic, a fost raportată existenţa unui drenaj al unui abces gingival inferior stâng, urmată de dureri locale persistente.
Copilul a urmat tratamente antibiotice multiple,

pe cale generală, cu betalactamine şi macrolide.
Treptat, mama a remarcat tumefacţia hemifeţei
inferioare stângi, motiv pentru care a solicitat şi
o evaluare ORL.
La examenul clinic al pacientului am constatat o tumefacţie fermă evidentă, dureroasă, localizată în dreptul hemimandibulei stângi.
Tumefacţia prezenta o discretă zonă de fluctuenţă la palpare, cu localizare deasupra marginii
inferioare a porţiunii orizontale stângi şi dimensiune de aprox 20 mm, relativ fixată la osul
subiacent. Nu s-a observat nici o carie dentară
clară la nivelul dinţilor de pe arcada inferioară
ipsilaterală şi nici mobilitate dentară patologică.
Ecografia locală nu a reuşit să confirme existenţa unui abces local. S-a efectuat o examinare
imagistică prin computer tomograf.
S-a pus în evidenţă în acest mod o apoziţie
osoasă care îmbrăca hemimandibula stângă,
pornind de la nivelul liniei mediane şi ajungând
până la nivelul condilului articular de aceeaşi
parte. Conturul osos al mandibulei prezenta
zone de liză multifocală, atât la nivelul ramului
ascendent, la nivelul unghiului mandibulei, dar
şi în porţiunea orizontală (Fig. 1, 2). Ambele corticale osoase (externă şi medială) erau afectate
în acest proces. În plus, mici zone cu aspect de
fistulă osoasă şi microabcese au fost observate
în ţesuturile moi adiacente.
În absenţa unui răspuns terapeutic la antibioticele administrate, s-a decis intervenţia chirurgicală exploratorie (de drenaj). Am ales abordul
endobucal, prin incizie gingivojugală inferioară
stângă largă. După decolarea ţesuturilor moi,
am evidenţiat apoziţie osoasă de consistenţă
relativ moale, fără colecţie lichidiană (abces)
la nivelul tumefacţiei angulare a mandibulei.
Marginile osoase prezentau contur neregulat,
adesea întrerupt. Fragmentele osoase recoltate au fost trimise pentru biopsie. Rezultatul a
arătat prezenţa unui os compact şi spongios cu
marcat edem interstiţial, cu discretă proliferare fibroblastică şi uşor infiltrat inflamator mixt.
S-au constatat, de asemenea, zone focale de remaniere osoasă, cu uşoară activitate osteoclastică şi fără elemente de malignitate.
Postoperator, evoluţia a fost marcată de apariţia unui hematom important care a fost drenat,
cu vindecare favorabilă ulterioară.
S-a decis administrarea de tratament antiinflamator nesteroidian, cu monitorizarea secundară a pacientei. După 3 luni de tratament,
evoluţia a fost staţionară, fără modificarea aspectului local extern şi simptomatologiei.
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FIGURA 1, 2. Imagini CT arătând apoziţie osoasă (săgeţi negre) şi
zone de liză ale conturului original al mandibulei (săgeţi albe)

DISCUŢII
Osteomielita non-infecţioasă a mai fost descrisă în literatură (3). Totuşi, localizarea unifocală, mandibulară izolată, este rară (7). Cazul
prezentat se încadrează în manifestările descrise de alţi autori. Prezenţa leziunilor inflamatorii osoase, apoziţia osoasă şi osteoliza evidente
atât imagistic, dar şi histologic sunt elemente
clare de diagnostic. Dat fiind vârsta pacientei
şi simptomatologia, o serie de alte posibile diagnostice au fost discutate.
Displazia fibroasă poate afecta copilul mare,
dar se caracterizează histologic prin prezenţa
unui os imatur, alături de trabecule osoase dispuse neregulat.
Boala Paget osoasă prezintă cel mai adesea
un istoric familial şi are un debut mai tardiv.
Osteomielita sclerozantă (difuză) a mandibulei Garré este o altă afecţiune descrisă relativ
recent în populaţia pediatrică, apărută secundar unui proces de iritaţie şi infecţie locală cu
Propionibacterium acnes (8), urmată de apoziţie osoasă (postinflamatorie). Se caracterizează
histologic prin straturi succesive de neoformaţie
osoasă, suprapuse peste un os cortical integru
(9). Ea poate exista izolat sau în contextul unui
sindrom complex (SAPHO, sinovită, acnee, pustuloză, hiperostoză şi osteită) (10). Nu toţi autorii consideră că afecţiunea face parte din tabloul
SAPHO ci poate fi descrisă şi separat ca osteită
difuză sclerozantă a mandibulei (11). Criteriile
de diagnostic sunt legate de prezenţa osteomielitei multifocale şi a periostitei osifiante, dar în
absenţa unei supuraţii osoase. Aceste caracteristici nu au corespuns cu datele imagistice ale
cazului prezentat, unde liza osoasă era prezentă
în paralel pe tot conturul zonei de osificare. De
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asemenea, pacienta nu prezenta nici un simptom general specific sindromului SAPHO.
În condiţiile în care punctul de plecare a fost
odontogen, se poate, de asemenea, presupune
existenţa infecţiei bacteriene la baza fenomenelor osoase locale. Lipsa de eficacitate a terapiei
antibiotice se poate explica prin: existenţa unei
osteomielite cronice, evolutive, cu germeni rezistenţi (de tipul Propionibacterium acnes) sau
persistenţa unui proces inflamator aseptic, neinfecţios, eventual autoimun.
Tratamentul osteomielitei non-infecţioase
poate fi variat. Unii autori au folosit bifosfonaţii
pentru micşorarea activităţii osteoblastice excesive (7). Alţii au folosit antiinflamatoriile nesteroidiene, care pot ameliora simptomatologia pe
termen lung (11). Se încearcă actual şi folosirea
TNF-alfa pentru controlul simptomatologiei, cu
rezultate relativ bune (12).
Terapia chirurgicală a osteomielitelor neinfecţioase înseamnă reducerea/rezecţia osului
nou apoziţionat. Riscul de recidivă este însă
mare (13).

CONCLUZII
Tumefacţiile inflamatorii ale mandibulei la
copil nu înseamnă doar infecţii odontogene.
Osteomielita sclerozantă difuză poate fi întâlnită printre pacienţii care se adresează specialistului ORL. Biopsia şi imagistica stabilesc adesea
un diagnostic, iar tratamentul trebuie tatonat
în funcţie de noile cercetări pe plan imunologic.
Depistarea unei eventuale infecţii multirezistente local, cu germeni recunoscuţi, poate şi ea
contribui la evaluarea acestor entităţi cronice,
cu morbiditate importantă.
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