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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η

αφαίρεση ξένων σωµάτων από τη γλώσσα δεν είναι ιδιαίτερα συχνή. Στην εργασία περιγράφεται η
αφαίρεση ενός τµήµατος σύρµατος από ανοξείδωτο ατσάλι µέσα από τη µυ*κή µάζα της γλώσσας
µεσήλικα άνδρα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρουσία ξένων σωµάτων στη γλώσσα αναF
φέρεται λιγότερο συχνά από ότι σε άλλα µέρη
της ανώτερης αναπνευστικής οδού1F3. ΣύµφωF
να µε τη βιβλιογραφία, κόκαλα ψαριών2,4, δόντια
ή τµήµατα δοντιών3,5,6, µεταλλικά βλήµατα7, φρέF
ζες8,9, µεταλλικό κοµµάτι οµπρέλας1 και ένα τµήF
µα πίπας10 έχουν βρεθεί και αφαιρεθεί από τη
γλώσσα.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παF
ρουσιάσει την περίπτωση ενός ασυνήθους ξένου
σώµατος που βρέθηκε στη γλώσσα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Μεσήλικας άνδρας ασθενής προσήλθε, παF
ραπονούµενος για πόνο στο έδαφος του στόF
µατος και του πλαγίου και οπισθίου τµήµατος
του τραχήλου αριστερά. Ο ασθενής ανέφερε
ότι είκοσι ηµέρες πριν, και ενώ έτρωγε ένα κουF
λούρι, ένιωσε έναν οξύ πόνο στην αριστερή
πλευρά του στόµατός του, τον οποίο περιέγραψε
ως: «ήταν σαν να κόβει το στόµα µου ένα κοµF
µάτι γυαλί». Στη συνέχεια, παρατήρησε µία µιF
κρή διόγκωση στην αριστερή υπογνάθια περιοF
χή και άρχισε να νιώθει έναν αµβλύ πόνο. ΕπιF
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σκέφθηκε παθολόγο που διαπίστωσε φλεγµοF
νή στην περιοχή και τον έθεσε σε αντιβιοτική
αγωγή. Καθώς τα συµπτώµατα επέµεναν επιF
σκέφθηκε ΩΡΛ, ο οποίος συµφώνησε µε την προF
ηγούµενη διάγνωση και άλλαξε τα χορηγούµεF
να αντιβιοτικά. Ο ασθενής δεν παρατήρησε βελF
τίωση και ο οδοντίατρος του σύστησε πανοραF
µική ακτινογραφία και εξέταση από στοµατικό
και γναθοπροσωπικό χειρουργό. Μετά από ενF
δελεχή ενδοστοµατική και εξωστοµατική εξέF
ταση, δεν βρήκε κάποια ένδειξη φλεγµονής ή
οδοντικής παθολογίας.
Κατά την κλινική εξέταση, οι ιστοί της στοF
µατικής κοιλότητας ήταν φυσιολογικοί εκτός
από µία σκληρή περιοχή, ευαίσθητη στην ψηλάF
φηση, η οποία παρατηρήθηκε στην αριστερή κάF
τω πλευρά της γλώσσας και προς το έδαφος
του στόµατος, κοντά στο δεύτερο κάτω γοµF
φίο. Το ορθοπαντοµογράφηµα αποκάλυψε µία
λεπτή ακτινοσκιερή γραµµή, η οποία ξεκινούσε
από την περιοχή της ρίζας του δεύτερου κάτω
γοµφίου και κατευθυνόταν προς τη µύλη του
πρώτου άνω αριστερού προγοµφίου (εικ. 1). ΑκτιF
νογραφία δήξεως έδειξε την ίδια ακτινοσκιερή
γραµµή στα µαλακά µόρια, στην εσωτερική πλευF
ρά της κάτω γνάθου (εικ. 2).
Σύµφωνα µε το ιστορικό του ασθενούς, την
κλινική και ακτινογραφική εξέταση, τέθηκε διάF
γνωση της ύπαρξης ξένου σώµατος στην αριF
στερή πλευρά της γλώσσας και αποφασίστηκε
η χειρουργική διερεύνηση της περιοχής.
Υπό τοπική αναισθησία έγινε τοµή στην πεF
ριοχή της σκληρίας στην κάτω επιφάνεια της
αριστερής πλευράς της γλώσσας, και ακολούF
θησε διίνιση µε αιµοστατική λαβίδα. ΑποκαλύF
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φθηκε λεπτή ινώδης κάψα (εικ. 3), η οποία διαF
νοίχθηκε και στο εσωτερικό της βρέθηκε τµήµα
λεπτού µαύρου σύρµατος από ανοξείδωτο ατσάF
λι, το οποίο και αφαιρέθηκε (εικ. 4). ΑκολούθηF
σε συρραφή του τραύµατος.
Η µετεγχειρητική πορεία ήταν οµαλή και ο
ασθενής δεν παρουσιάζει κανένα σύµπτωµα µέF
χρι σήµερα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η σπανιότητα της εντόπισης ξένων σωµάτων
στη γλώσσα, οφείλεται πιθανά στο γεγονός ότι
το ξένο σώµα βρίσκεται συνήθως επιφανειακά
και ο ασθενής µπορεί εύκολα να το αποµακρύF
νει. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείF
ται και τραύµα, άλλοτε άλλου βαθµού1,2. ΑντίF

Εικ. 3. Ινώδης κάψα στη µυIκή µάζα της γλώσσας µέσα στην
οποία βρέθηκε το σύρµα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Εικ. 1. Πανοραµική ακτινογραφία του ασθενούς. Τα βέλη δεί)
χνουν τη λεπτή ακτινοσκιερή γραµµή.

Εικ. 4. Το σύρµα από ανοξείδωτο ατσάλι, µετά την αφαίρεσή
του.

θετα, στην περίπτωση που παρουσιάζεται το
σύρµα ήταν βαθιά ενσφηνωµένο στη µυvκή µάF
ζα της γλώσσας και δεν υπήρχε ίχνος πύλης ειF
σόδου ή τραύµατος κατά την ηµέρα της εξέταF
σης.
Επίσης, το ξένο σώµα εντοπίστηκε στην αριF
στερή κάτω επιφάνεια της γλώσσας, ενώ η συF
νηθέστερα αναφερόµενη θέση είναι η ραχιαία και
πλάγια επιφάνεια1F4,8. Ο ακριβής µηχανισµός ειF
σαγωγής του σύρµατος στο µυvκό ιστό της γλώσF
σας δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Εικάζεται ότι
το σύρµα βρισκόταν στη µάζα του κουλουριού
και εισήχθη στη γλώσσα κατά τη µάσηση.
Εικ. 2. Ακτινογραφία δήξεως του ασθενούς. Το βέλος δείχνει
τη λεπτή ακτινοσκιερή γραµµή.
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SUMMARY
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AN UNUSUAL FOREIGN BODY
IN THE TONGUE.
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Removal of foreign bodies from the tongue is
not often reported in the literature. The removal
of a piece of stainless steel wire embedded
deeply in the underside of the tongue of a
middleFaged male patient is presented.
KEY WORDS: Foreign body, Tongue.
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