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Σε προηγούμενο τεύχος στη σελίδα του
διευθυντή έγινε αναφορά στο ρόλο των
επιστημονικών περιοδικών στη διάδο-
ση της πληροφορίας και της γνώσης,
καθώς και στην επίδρασή τους στην
κλινική πράξη.

Η δημοσίευση των επιστημονικών επιτευγμάτων αποτελεί έναν
από τους τρόπους κατοχύρωσης του πνευματικού έργου και ταυ-
τόχρονα ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη μιας κοι-
νότητας επιστημόνων με συναφή ενδιαφέροντα.
Ανατρέχοντας στην ύλη των περιοδικών επισημαίνονται σχετικά
εύκολα οι επικρατούντες προβληματισμοί και οι αντίστοιχες κα-
τευθύνσεις των θεραπευτικών επιλογών στις διάφορες περιό-
δους. Χαρακτηριστικά, μπορεί να γίνει αναφορά στη σειρά των
δημοσιεύσεων για το ρόλο των υπερήχων στην ενδοδοντία στις
αρχές της δεκαετίας του 1980, αργότερα στην πληθώρα των άρ-
θρων για το ρόλο της μεγέθυνσης και του χειρουργικού μικρο-
σκοπίου, για τα εργαλεία νικελίου-τιτανίου, τις συσκευές ηλε-
κτρονικού προσδιορισμού του μήκους εργασίας, το ΜΤΑ κ.λπ.
Ο κατάλογος με τη θεματολογία που κατακλύζει τα επιστημονι-
κά περιοδικά κατά περιόδους είναι μεγάλος. Τα θέματα αιχμής,
που καθορίζουν και καθορίζονται από την κλινική πράξη, ενδε-
χομένως υποδεικνύουν σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση που
θα ακολουθήσει η θεματολογία των επιστημονικών περιοδικών
το επόμενο διάστημα.
Τα οδοντικά εμφυτεύματα εφαρμόζονται στην οδοντιατρική εδώ
και πολλά χρόνια, με επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Σχετι-
κά πρόσφατα, το 2009, δημοσιεύθηκαν άρθρα στο Journal of
Endodontics (Creasy et al., JOE 2009;35:30-4 και Potter et al.,
JOE 2009;35:966-70) όπου παρουσιάστηκαν τα ευρήματα από
απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε ενδοδοντιστές
στις ΗΠΑ. Τα  ευρήματα και από τα δύο άρθρα έδειξαν:

• Ποσοστό περίπου 6% των ενδοδοντιστών που ανταποκρίθη-
καν στα ερωτηματολόγια τοποθετούν εμφυτεύματα.

• Ποσοστό 57% τάχθηκαν υπέρ της τοποθέτησης εμφυτευμάτων
από ενδοδοντιστές.

• Ποσοστό 25,4% εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την τοποθέτηση
εμφυτευμάτων στο μέλλον.

Ωστόσο, προκύπτουν και σημαντικά ερωτήματα προς διερεύνη-
ση, όπως: 
1) Πόσο αποδίδουν τις απόψεις του συνόλου των ενδοδοντιστών

τα ευρήματα από τα δύο προαναφερθέντα άρθρα, δεδομένου
ότι η ανταπόκριση στα δύο ερωτηματολόγια ήταν 41% και
46%, αντίστοιχα;

2) Ποια είναι η επίσημη θέση των αναγνωρισμένων επιστημονι-
κών εταιρειών;

3) Η επιλογή της τοποθέτησης του εμφυτεύματος θα γίνεται από
τον ενδοδοντιστή ή από τον παραπέμποντα οδοντίατρο;

4) Κατ' επέκταση, ποιος θα κάνει την επιεμφυτευματική αποκα-
τάσταση;

5) Πόσο θα επηρεάσει αυτή η επιλογή το συνολικό ποσοστό επι-
τυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας; 

Οπωσδήποτε, όλα τα παραπάνω είναι ζητήματα που θα μας
απασχολήσουν στα προσεχή χρόνια, καθώς σε ορισμένα προ-
γράμματα εξειδίκευσης στην ενδοδοντία στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, προκειμένου αυτά να γίνουν πιο ελκυστικά, έχουν ήδη συ-
μπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών θέματα εμφυτευματολο-
γίας. Αναμφίβολα το οδοντικό εμφύτευμα, ως τρόπος αποκατά-
στασης της οδοντικής νωδότητας, δεν αντιστρατεύεται τη βασική
αρχή της ενδοδοντίας, που είναι η διατήρηση του δοντιού στο
φραγμό. Ο ενδοδοντιστής θα πρέπει κατ’ αρχήν να είναι γνώ-
στης των λοιπών θεραπευτικών επιλογών που μπορούν να εφαρ-
μοσθούν και να είναι σε θέση να ενημερώνει τον ασθενή για τα
πιθανά σχέδια θεραπείας που μπορούν να προσφερθούν. 
Υπ’ αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ίσως θα πρέπει να (επαν)εξετάσου-
με τη στάση της ενδοδοντίας όσον αφορά το εύρος των θερα-
πευτικών πράξεων που της αναλογεί με βάση τα σύγχρονα δε-
δομένα.
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Η συμβολή του οπτικού μικροσκοπίου
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Περίληψη
Ο χώρος της ενδοδοντίας έχει γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις σε
μέσα και τεχνικές, τα τελευταία χρόνια, με κύριο τομέα βελτίω-
σης εκείνον της χειρουργικής. Η αυξημένη μεγέθυνση και ο
επαρκής φωτισμός που προσφέρεται στον κλινικό με την έλευση
του οπτικού μικροσκοπίου (Ο.Μ.) έχουν οδηγήσει σε νέα θεώρη-
ση του πρωτοκόλλου διάγνωσης και αντιμετώπισης περιακρορρι-
ζικών αλλοιώσεων με τη χρήση χειρουργικής τεχνικής. Η αυξα-
νόμενη χρήση του μικροσκοπίου, αλλά και η συνεχιζόμενη έρευ-
να, έχουν καταδείξει πολλές ατέλειες των χειρουργικών τεχνι-
κών που προηγήθηκαν και, σε συνδυασμό με μικροχειρουργικά
εργαλεία και βιολογικώς πιο αποδεκτά υλικά ανάστροφης έμ-
φραξης, έχουν εγκαινιάσει την εποχή της μικροχειρουργικής εν-
δοδοντίας.
Στόχος αυτής της ανασκόπησης είναι η παρουσίαση όλων των
κλινικών σταδίων που περιλαμβάνονται στις διαδικασίες μικρο-
χειρουργικής του ακρορριζίου για τη λήψη προβλέψιμων αποτε-
λεσμάτων χάρη στη βελτιωμένη επισκόπηση του χειρουργικού
πεδίου την οποία προσφέρει το Ο.Μ.  

Summary
The role of surgical operating microscope in modern endo-
dontic microsurgery

S. Floratos*

The field of endodontics has seen vast improvements in technology
and techniques over the past several years. Perhaps the one area of
endodontics that has improved the most is the way in which surgery
is performed. The dramatic increase in light and magnification with
the advent of the surgical operating microscope (SOM) for use in
endodontic apical surgery has caused a renewed examination of the
rationale, indications, techniques, instrumentation, and materials
for root-end procedures. Increased use of the SOM in endodontic
surgery has elucidated many shortcomings of previous techniques
and, along with microsurgical instruments and new more biologi-
cally acceptable root-end filling materials, has started the new
microsurgical era in surgical endodontics. The necessary steps to
achieve a predictable result in performing surgical root-end proce-
dures using the enhanced vision of the SOM are presented in this re-
view.
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1. Εισαγωγή 

Η συντηρητική επανάληψη της ενδοδο-
ντικής θεραπείας αποτελεί κύριο αντι-
κείμενο ενασχόλησης και δαπάνης χρό-
νου στο ιατρείο για τους σύγχρονους εν-
δοδοντολόγους και, παρ’ ότι τα παρεχό-
μενα μέσα και οι υπάρχουσες δυνατότη-
τες έχουν αυξηθεί, το ποσοστό επιτυχίας
της εξακολουθεί να είναι μικρότερο από
εκείνο της πρωτογενούς ενδοδοντικής
θεραπείας1. Σε αυτό οφείλεται η ολοένα
και μεγαλύτερη ανάγκη για τη χρήση
χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας.
Ο Shabahang2 περιέγραψε τη χειρουργι-
κή ενδοδοντία ως ενδοδοντική θεραπεία
μέσω ενός χειρουργικού κρημνού. Η πα-
λαιότερη άποψη ότι η χειρουργική ενδο-
δοντία αποτελεί την τελευταία λύση βα-
σιζόταν στην εμπειρία από τη χρήση
ακατάλληλων χειρουργικών εργαλείων,
ανεπαρκούς επισκόπησης κατά τη διαδι-
κασία, συχνών μετεγχειρητικών επιπλο-
κών και αποτυχιών που συχνά οδηγού-
σαν στην εξαγωγή του δοντιού. Ωστόσο,
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 νέες
θεωρήσεις και μέσα εμφανίστηκαν στο
χώρο της χειρουργικής3. Το οπτικό μι-
κροσκόπιο (Ο.Μ.), τα ρύγχη υπερήχων,
τα μικροχειρουργικά εργαλεία, αλλά και
καινούργια, πιο βιοσυμβατά υλικά ανά-
στροφης έμφραξης, οδήγησαν σε βελ-
τιωμένη κατανόηση της ανατομίας του
ακρορριζίου, υψηλότερο ποσοστό επιτυ-
χίας και καλύτερη ανταπόκριση από τον
ασθενή3. Με τον τρόπο αυτό, η χειρουρ-
γική ενδοδοντία εξελίχθηκε σε μικρο-
χειρουργική ενδοδοντία, η οποία ορίζε-
ται ως η χειρουργική ενδοδοντική θερα-
πεία που πραγματοποιείται με τη χρήση
Ο.Μ. και μικροχειρουργικών εργαλεί-
ων4. Το Ο.Μ., τα ρύγχη υπερήχων, μαζί
με μικροχειρουργικά εργαλεία, καθώς
και τα νεότερα υλικά ανάστροφης έμ-
φραξης αποτελούν την «τριάδα της μι-
κροχειρουργικής ενδοδοντίας» που έκα-
νε την εμφάνισή της μετά το 19904.
Η πολύπλοκη δομή του συστήματος των
ριζικών σωλήνων (ρ.σ.) είχε απεικονι-
στεί ήδη από τις αρχές του περασμένου
αιώνα από τον Walter Hess5, στις κλασι-

κές μελέτες του πάνω στην ανατομία του
συστήματος των ρ.σ. Στη συνέχεια μελε-
τήθηκε και αποκαλύφθηκε η ύπαρξη
ισθμών, δευτερευόντων ρ.σ. και διακλα-
δώσεων του συστήματος των ρ.σ. στην
ακρορριζική περιοχή4,6. Η σημασία αυ-
τών των δομών στο ακρορριζικό τριτημό-
ριο και η ανάγκη εξάλειψής τους για την
επιτυχή ακρορριζεκτομή και ανάστροφη
έμφραξη κατανοήθηκαν και εκτιμήθη-
καν χάρη στη χρήση του Ο.Μ.7.

2. Ιστορική αναδρομή 
των συστημάτων 
μεγέθυνσης 
Η κατασκευή του πρώτου μικροσκοπίου
υπήρξε επίτευγμα των Hans και Zacha-
rias Yansen στην Ολλανδία, το 1595, οι
οποίο κατασκεύασαν μικροσκόπια απλά
(με έναν φακό) και σύνθετα (με δύο φα-
κούς)8. Η εξέλιξη και βελτίωση του μι-
κροσκοπίου οφείλεται στη μακροχρόνια
εργασία των Carl Zeiss, Ernst Abbe και
Otto Schott στα μέσα του 19ου αιώνα, οι
οποίοι έφεραν το μικροσκόπιο στη σημε-
ρινή του μορφή9. 
Στις ΗΠΑ, πρώτοι οι ωτορινολαρυγγο-
λόγοι χρησιμοποίησαν το μικροσκόπιο
και το έκαναν γνωστό στην ιατρική κοι-
νότητα. Ακολούθησαν οι οφθαλμίατροι
και οι νευροχειρουργοί. 
Το πρώτο μικροσκόπιο ειδικά για οδο-
ντιατρική χρήση κατασκευάστηκε το
1980 από τον Harvey Apotheker, οδο-
ντίατρο από τη Μασαχουσέτη, και ονο-
μάστηκε Dentiscope10,11. Φωτεινή πηγή
στο Dentiscope ήταν δύο οπτικές ίνες,
ενώ η μέγιστη μεγέθυνσή του ήταν x8.
Αυτό το πρώτο μικροσκόπιο υπήρξε ο
πρόδρομος του O.M. όπως το γνωρίζου-
με σήμερα. Στον Gabriele Pecora οφεί-
λεται η πρώτη παρουσίαση της χρήσης
Ο.Μ. στη χειρουργική ενδοδοντία, το
1990, στο ετήσιο συμπόσιο του Αμερικα-
νικού Συλλόγου Ενδοδοντολόγων, στο
Λας Βέγκας7. Το Μάρτιο του 1993, έντε-
κα χρόνια μετά την εμφάνιση του
Dentiscope, έλαβε χώρα το πρώτο συ-
μπόσιο για τη χειρουργική ενδοδοντία
με χρήση μικροσκοπίου, στο Πανεπιστή-

μιο της Πενσυλβάνια. Το πρώτο πανεπι-
στημιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη
χειρουργική ενδοδοντία με μικροσκόπιο
ξεκίνησε την ίδια χρονιά από τον Kim
στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και
συνεχίζεται έως σήμερα7.

3. Σύγκριση οπτικού 
μικροσκοπίου 
με αμφίκυρτους 
μεγεθυντικούς 
διοφθάθμιους φακούς

Παραδοσιακά, το ευρύτερα διαδεδομέ-
νο σύστημα μεγέθυνσης στη χειρουργική
ενδοδοντία είναι οι αμφίκυρτοι μεγεθυ-
ντικοί διοφθάλμιοι απλοί ή οι πρισματι-
κοί φακοί. Πρόκειται, ουσιαστικά, για
δύο μονήρη μικροσκόπια με απλό φακό,
τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο και
με συγκλίνουσα κατεύθυνση ώστε να ε-
στιάζουν σε συγκεκριμένο αντικείμενο.
Το μειονέκτημα αυτής της διάταξης εί-
ναι ότι οι κόρες των ματιών πρέπει να
συγκλίνουν για να δουν το αντικείμενο.
Αυτή η σύγκλιση ενδέχεται, μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα συνεχούς χρή-
σης, να προκαλέσει κόπωση, άλγος, ερυ-
θρότητα, πονοκέφαλο, ακόμα και διπλω-
πία7.
Άλλο μειονέκτημα που παρουσιάζουν οι
αμφίκυρτοι μεγεθυντικοί διοφθάλμιοι
φακοί είναι ότι προσφέρουν μέγιστη με-
γέθυνση έως x4,5, που συχνά δεν είναι
αρκετή για την επισκόπηση όλων των
ανατομικών λεπτομερειών του συστήμα-
τος των ρ.σ. Επιπλέον, ειδικά οι φακοί
που προσφέρουν τη μεγαλύτερη μεγέ-
θυνση, έχουν ικανό βάρος και η παρατε-
ταμένη χρήση τους μπορεί να προξενή-
σει πόνο στο κεφάλι, στον αυχένα και
στη μέση7.
Σε αντίθεση με αυτά, το Ο.Μ. παρέχει τη
δυνατότητα εξέτασης του χειρουργικού
πεδίου σε μεγάλες μεγεθύνσεις, έως x26,
με άριστο φωτισμό και στερεοσκοπική
όραση και επιτρέπει την όρθια στάση
του σώματος και τη μείωση της σωματι-
κής κόπωσης. 

80 E N D O D O N T O L O G I A 4 (2): 79-87, 2009

Φλωράτος



4. Εσφαλμένες απόψεις
σχετικά με το Ο.Μ.

Το O.M. προσφέρει μεγέθυνση και φω-
τισμό. Είναι γεγονός ότι όσο καλύτερα
μπορούμε να δούμε το χειρουργικό πε-
δίο τόσο καλύτερα και αποτελεσματικό-
τερα μπορούμε να επέμβουμε σε αυτό.
Υπάρχει η άποψη ότι «όσο μεγαλύτερη η
μεγέθυνση τόσο καλύτερα». Πολλά μι-
κροσκόπια μπορούν να ρυθμιστούν σε
μεγέθυνση έως και x26. Ωστόσο, τόσο
μεγάλη μεγέθυνση δεν χρειάζεται στη
χειρουργική ενδοδοντία, καθώς η παρα-
μικρή κίνηση του ασθενούς, μερικές φο-
ρές ακόμη και η αναπνοή του, μπορεί να
μετακινήσει το χειρουργικό πεδίο εκτός
του οπτικού πεδίου του μικροσκοπίου,
οπότε η εστίαση και η ευκρίνεια χάνο-
νται4. Ο κλινικός αναγκάζεται τότε να
επανατοποθετήσει το μικροσκόπιο στη
θέση που είχε και να ξαναεστιάσει στο
πεδίο εργασίας, χάνοντας πολύτιμο χρό-
νο. Όσο αυξάνεται η μεγέθυνση, τόσο
μειώνονται το εύρος και το βάθος πεδί-
ου του μικροσκοπίου. Επομένως, η πα-
ραπάνω άποψη είναι εσφαλμένη, αφού
μια μικρή μεγέθυνση κατά τη χειρουργι-
κή ενδοδοντική θεραπεία είναι πιο χρή-
σιμη από μια μεγάλη4.

5. Στάδια χειρουργικής
ακρορριζίου

Το Ο.Μ. δεν βελτιώνει την προσπέλαση
στο πεδίο εργασίας. Αν το πεδίο είναι
περιορισμένο για τις κλασικές χειρουρ-
γικές τεχνικές, θα είναι ακόμη πιο πε-
ριορισμένο με την παρεμβολή του Ο.Μ.
ανάμεσα στον κλινικό και στο πεδίο ερ-
γασίας3. Το Ο.Μ. προσφέρει τη δυνατό-
τητα σημαντικά καλύτερης επισκόπησης
του χειρουργικού πεδίου και απαιτείται
η κατάλληλη χρήση του σε κάθε στάδιο
της μικροχειρουργικής ενδοδοντίας.

55..11.. ΤΤοομμήή ––  ααννααππέέτταασσηη  κκρρηημμννοούύ
Η χειρουργική τομή και η αναπέταση
κρημνού δεν προϋποθέτουν χρήση υψη-
λής μεγέθυνσης. Συχνά μπορούν να
πραγματοποιηθούν με γυμνό οφθαλμό ή

με λούπες σε μικρή μεγέθυνση. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι στη μικροχειρουργική
ενδοδοντία οι κάθετες τομές πρέπει να
γίνονται 1 1/2 με 2 φορές μεγαλύτερες
απ’ ό,τι στην κλασική τεχνική, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η απομάκρυνση του
κρημνού από το οπτικό πεδίο του μικρο-
σκοπίου7.

55..22.. ΟΟσσττεεοοττοομμίίαα

Με τη μεγέθυνση και τον άριστο φωτι-
σμό του Ο.Μ., η οστεοτομία μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε μεγέθυνση x8-x14
και να είναι όσο το δυνατόν πιο συντη-
ρητική. Σε αντίθεση με παλαιότερες τε-
χνικές, στη μικροχειρουργική η διάμε-
τρος της οστεοτομίας είναι 3-4 mm, όση
απαιτείται για την είσοδο και την ανε-
μπόδιστη κίνηση ενός ρύγχους υπερή-

χων μέσα σε αυτήν κατά την παρασκευή
κοιλότητας για ανάστροφη έμφραξη4

((ΕΕιικκ..  11)). Σε αυτό συμβάλλουν επίσης ει-
δικές γωνιακές χειρολαβές υψηλών τα-
χυτήτων, κατάλληλου σχεδιασμού, που
δεν παρεμβάλλονται ανάμεσα στο Ο.Μ.
και στο πεδίο εργασίας, αλλά και μικρο-
κάτοπτρα και άλλα μικροχειρουργικά
εργαλεία που επιτρέπουν τη λεπτομερή
εξέταση και τον ακριβή χειρισμό του α-
κρορριζίου μετά την εκτομή του ((ΕΕιικκ..  22)). 
Το μέγεθος της οστεοτομίας, αλλά και
της ακρορριζικής αλλοίωσης, και η ση-
μασία του για την επούλωση, έχει αποτε-
λέσει αντικείμενο πολλών ερευνών. Οι
Boyne και συν.12 έδειξαν ότι βλάβες δια-
μέτρου 9-12 mm παρουσίαζαν επούλωση
με ουλώδη ιστό, ενώ οι μικρότερες βλά-
βες επουλώθηκαν πλήρως με νέο οστό
σε διάστημα 8 μηνών. To 1970, οι Hjo-
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Εικ. 1: Α. Ακρορριζεκτομή του # 36 με χρήση πρωτοκόλλου μικροχειρουργικής (με-
γέθυνση x6). Β. Η διάμετρος της οστεοτομίας είναι 4 mm, όση απαιτείται για την  εί-
σοδο και την ανεμπόδιστη κίνηση ενός ρύγχους υπερήχων μέσα σε αυτήν κατά την
παρασκευή κοιλότητας για ανάστροφη έμφραξη. Αξιοσημείωτο είναι ότι η γωνία λο-
ξοτόμησης του ακρορριζίου είναι 0ο-10ο(μεγέθυνση x8).

A B

Εικ. 2: Α. Η οστεοτομία και εκτομή του ακρορ-
ριζίου γίνονται με ειδικές γωνιακές χειρολαβές
υψηλών ταχυτήτων, κατάλληλου σχεδιασμού,
που δεν παρεμβάλλονται ανάμεσα στο Ο.Μ.
και στο πεδίο εργασίας (μεγέθυνση x6). Β. Τα
μικροχειρουργικά εργαλεία επιτρέπουν τη λε-
πτομερή επισκόπηση του ακρορριζίου μετά την
εκτομή του.A

B



rting-Hansen13 έδειξαν ότι οστικές κοι-
λότητες διαμέτρου έως 5 mm επουλώθη-
καν με πλήρη οστική αναγέννηση ανε-
ξάρτητα από την ανατομική τους θέση.
Μελέτη από τους Rubinstein Kim14 σχε-
τικά με την επούλωση, βασισμένη στην
αξιολόγηση ακτινογραφικών μεταβο-
λών, έδειξε άμεση συσχέτιση του μεγέ-
θους της οστεοτομίας με την ταχύτητα
επούλωσης: όσο μικρότερη η οστεοτομία
τόσο ταχύτερη η επούλωση. Κατά τους
συγγραφείς, μια αλλοίωση διαμέτρου μι-
κρότερης των 5 mm επουλωνόταν κατά
μέσον όρο σε 6,4 μήνες, μια αλλοίωση
διαμέτρου 6-10 mm επουλωνόταν σε
7,25 μήνες και μια αλλοίωση άνω των 10
mm επουλωνόταν σε 11 μήνες. Αυτές οι
μελέτες δείχνουν ότι η οστεοτομία πρέ-
πει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη,
με διαστάσεις που θα εξυπηρετούν τα
επόμενα κλινικά βήματα. 

55..33.. ΕΕκκττοομμήή  αακκρροορρρριιζζίίοουυ
Μια μέση μεγέθυνση (x8-x14) ενδείκνυ-
ται και γι’ αυτό το στάδιο της χειρουργι-
κής διαδικασίας4. Η βιβλιογραφία των
τελευταίων ετών υποστηρίζει την εκτομή
του ακρορριζίου για την αφαίρεση πα-
θολογικών δομών, διακλαδώσεων του
συστήματος των ρ.σ., αφαίρεση ιατρογε-
νών βλαβών, αποτελεσματικότερη από-
ξεση του κοκκιωματώδους ιστού, δυνα-
τότητα πρόσβασης στους ρ.σ., έλεγχο της
ερμητικής απόφραξης στο ακρορρίζιο,
αλλά και τυχόν ύπαρξης καταγμάτων15.
Οι Gilheany et al.16 υποστηρίζουν ότι
τουλάχιστον 2 mm ακρορριζίου πρέπει
να αφαιρεθούν για να ελαχιστοποιηθεί η
πιθανότητα βακτηριακής μικροδιείσδυ-
σης στους ρ.σ.. Μελέτη που έγινε στο
Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια έδειξε
ότι η αφαίρεση 3 mm του ακρορριζίου
εξαλείφει το 98% των ακρορριζικών
διακλαδώσεων του ρ.σ. και το 93% των
δευτερευόντων ρ.σ.4 Τα ποσοστά ήταν
παρόμοια με εκείνα για την αφαίρεση 4
mm του ακρορριζίου. κατά συνέπεια, εν-
δείκνυται η αφαίρεση 3 mm, που αφήνει
μήκος ρίζας κατά μέσον όρο 7-9 mm, πα-
ρέχοντας ικανοποιητική αντοχή και στα-
θερότητα στο δόντι. 

Με τη χρήση του Ο.Μ. και την τοποθέτη-
σή του υπό κατάλληλη κλίση, ώστε να
επιτυγχάνεται καλή εποπτεία του χει-
ρουργικού πεδίου, η λοξοτόμηση του
ακρορριζίου μπορεί να έχει κλίση από
0o έως 10o ((ΕΕιικκ..  11)).
Οι κλασικές τεχνικές κατέληγαν σε μια
λοξοτόμηση γωνίας 45o-60o που εξυπη-
ρετούσε αποκλειστικά την καλύτερη
πρόσβαση και ορατότητα στο πεδίο ερ-
γασίας. Αυτό όμως αυξάνει τον κίνδυνο
να μην εξαλειφθούν δομές όπως οι δευ-
τερεύοντες ρ.σ., ενώ γωνία 45o-60o οδη-
γεί σε έκθεση περισσότερων οδοντινο-
σωληναρίων, γεγονός που συνδέεται με
αυξημένη μικροβιακή μικροδιείσδυση
και δημιουργία ή υποτροπή περιακρορ-
ριζικής παθολογίας17-19.

55..44..  ΕΕππιισσκκόόππηησσηη  ττηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  ττηηςς  ρρίί--
ζζααςς
Η προσεκτική επισκόπηση της επιφάνει-
ας της ρίζας μετά την εκτομή του ακρορ-
ριζίου υπό το Ο.Μ. συνιστά ένα στάδιο
που απουσιάζει εντελώς από την κλασι-
κή χειρουργική τεχνική, αλλά είναι το
σημαντικότερο ίσως στάδιο της μικρο-
χειρουργικής ενδοδοντίας. Ο προσεκτι-
κός έλεγχος των ανατομικών λεπτομε-
ρειών της τμηθείσας ριζικής επιφάνειας
γίνεται σε μεγάλη μεγέθυνση του Ο.Μ.
(x14-x26) και επιτρέπει τη διερεύνηση
των παρακάτω:
• Διάκριση της επιφάνειας της ρίζας από

το παρακείμενο οστό και, κατά συνέ-
πεια, έλεγχο του κατά πόσο η πλήρης
εκτομή του ακρορριζίου σε όλη την πε-
ρίμετρό του έχει ολοκληρωθεί, ή όχι.
Συνήθης αιτία αποτυχίας χειρουργικής
ακρορριζίου αποτελεί η εκτομή μόνο
του παρειακού τμήματος του ακρορρι-
ζίου, αφήνοντας το γλωσσικό τμήμα
του ανέπαφο20. Αυτό συμβαίνει κυρίως
σε ακρορριζεκτομές γομφίων και προ-
γομφίων με συνενωμένες ρίζες, αλλά
και σε ρίζες με ευρεία παρειογλωσσι-
κή διάμετρο. Έλεγχος της πλήρους
εκτομής του ακρορριζίου μπορεί να γί-
νει μέσω ψηλάφησης με αιχμηρό μι-
κροανιχνευτήρα στην περίμετρο της ρί-
ζας3. Η ρίζα έχει σκούρο κιτρινωπό

χρώμα και είναι σκληρή στην αφή, ενώ
το οστό είναι λευκό, μαλακό σε υφή
και αιμορραγεί σε απόξεση με το μι-
κροανιχνευτήρα3. 
Σημαντική για το σκοπό αυτό είναι και
η συνεισφορά χρωστικής που δημιουρ-
γεί χρωματική αντίθεση4,21,22, όπως π.χ.
το μπλε του μεθυλενίου σε συγκέντρω-
ση 1%, το οποίο χρωματίζει επιλεκτικά
οργανικές δομές, δηλαδή τον πολφικό
ιστό και τον περιοδοντικό σύνδε-
σμο23,24. Προϋπόθεση για τη χρήση του
είναι η καλή αιμόσταση της οστικής
κοιλότητας. Για τον αποτελεσματικό έ-
λεγχο της τμηθείσας ριζικής επιφάνειας: 
- Η επιφάνεια της ρίζας πρέπει να εί-

ναι καθαρή και στεγνή πριν την τοπο-
θέτηση του μπλε του μεθυλενίου.

- Το μπλε του μεθυλενίου πρέπει να το-
ποθετείται σε περίσσεια επί 10-15”
πάνω στη ριζική επιφάνεια και στο
περιρρίζιο.

- Η επιφάνεια της ρίζας πρέπει κατό-
πιν να ξεπλυθεί και να στεγνωθεί με
μεγάλη προσοχή.

• Η χρήση της παραπάνω χρωστικής ευ-
νοεί επίσης τον καλύτερο έλεγχο των
παρακάτω ανατομικών δομών και ια-
τρογενών σφαλμάτων:
- επίμηκες κάταγμα ρίζας,
- μετατόπιση του ακρορριζικού τρήμα-

τος,
- ατελής έμφραξη ή υπερέμφραξη,
- μη προπαρασκευασμένος και εμ-

φραγμένος ριζικός σωλήνας,
- μη προπαρασκευασμένος ισθμός,
- πολλαπλά ακρορριζικά τρήματα.

Ο Νair25, μελετώντας ιστολογικές τομές
του ακρορριζίου γομφίων αμέσως μετά
την έμφραξή τους, έδειξε ότι η περιοχή
του ισθμού αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα
για τη συντηρητική ενδοδοντική θερα-
πεία και την πιθανή αιτία αποτυχίας της
ενδοδοντικής θεραπείας. Σε in vitro με-
λέτες βρέθηκε ότι η ύπαρξη ισθμού πα-
ρατηρείται σε ποσοστό 80-90% σε γομ-
φίους6,26. Πιο συγκεκριμένα, στην εγγύς
παρειακή ρίζα του πρώτου γομφίου της
άνω γνάθου, σε περιπτώσεις με δύο ρ.σ.
και σε τομή 3 mm από το ακρορρίζιο, η
συχνότητα εμφάνισης ισθμού6 είναι
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90,5%, ενώ σε πρώτους γομφίους της κά-
τω γνάθου το 83% των εγγύς ριζών βρέ-
θηκε να έχουν δύο ρ.σ. με ισθμό, 11% εί-
χαν δύο ρ.σ. χωρίς ισθμό και 6% είχαν
έναν ρ.σ.27. Επιπλέον, δύο ρ.σ. με πα-
ρουσία ισθμού βρέθηκαν και σε ποσο-
στό 36% της άπω ρίζας των κάτω πρώ-
των γομφίων27. 
Ένας από τους κύριους περιοριστικούς
παράγοντες της κλασικής τεχνικής
ακρορριζεκτομής χωρίς τη χρήση μεγέ-
θυνσης και μικροεργαλείων είναι η αδυ-
ναμία ανεύρεσης και χειρισμού των πα-
ραπάνω ανατομικών δομών3.

55..55..  ΔΔιιάάννοοιιξξηη  κκοοιιλλόόττηηττααςς  ααννάάσσττρροοφφηηςς
έέμμφφρρααξξηηςς
Η δυσκολία πρόσβασης στο πεδίο εργα-
σίας, η αδυναμία προπαρασκευής κοιλό-
τητας στην πορεία του ρ.σ. και ο κίνδυ-
νος διάτρησης με τη χρήση εγγλυφίδων
και μικροχειρολαβών οδήγησαν στην
αντικατάστασή τους από ειδικά σχεδια-
σμένα ρύγχη υπερήχων για μικροχει-
ρουργική ενδοδοντία20.
Πολλοί κλινικοί ανέφεραν αργότερα με-
γαλύτερη ικανότητα χειρισμού και μι-
κρότερο κίνδυνο πρόκλησης διάτρησης
με τη χρήση υπερήχων28. Κατά το στάδιο
αυτό ενδείκνυται μια μέση μεγέθυνση
του Ο.Μ. (x8-x14), η οποία θα επιτρέπει
στον κλινικό να ελέγχει κατά διαστήμα-
τα αν το ρύγχος του υπερήχου βρίσκεται
στην πορεία του ρ.σ. και κατά τη διεύ-
θυνση της ρίζας7. Η αργή έξοδος γουτα-
πέρκας κατά την παρασκευή της κοιλό-
τητας αποτελεί ένδειξη ορθής πορείας
του ρύγχους7. Για τον έλεγχο της τελικής
παρασκευής είναι απαραίτητο να προη-
γηθεί ξέπλυμα και στέγνωμα της κοιλό-
τητας. Με τις παλαιότερες τεχνικές, το
στέγνωμα γινόταν με τη χρήση κώνου
χάρτου. Με τον τρόπο αυτό όμως μπορεί
να παραμείνουν τμήματα του κώνου
χάρτου μέσα στην κοιλότητα, αλλά και
να μην επιτευχθεί πλήρες στέγνωμά της
σε όλα τα τοιχώματα15. Σήμερα, η ελεγ-
χόμενη ροή αέρα επιτυγχάνεται με μι-
κρή βελόνα διακλυσμού (Ultradent
Products Inc, South Jordan, UT, USA)
τοποθετημένη σε ειδική αεροσύριγγα

Stropko (SybronEndo, USA), που επι-
τρέπει τον ψεκασμό αέρα προς συγκε-
κριμένη κατεύθυνση ((ΕΕιικκ..  33)). 

55..66..  ΑΑννάάσσττρροοφφηη  έέμμφφρρααξξηη
Στο σημείο αυτό της χειρουργικής διαδι-
κασίας θα πρέπει να έχουν εξασφαλι-
σθεί ο απόλυτος έλεγχος της αιμορρα-
γίας και το στέγνωμα της οστικής κοιλό-
τητας, αλλά και της κοιλότητας ανάστρο-
φης έμφραξης που παρασκευάστηκε με
τους υπερήχους. Αυτό είναι σημαντικό
διότι στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο
ενδεχομένως παρέρχεται η αγγειοσυ-
σπαστική δράση του αναισθητικού, με
την αποκατάσταση της φυσιολογικής μι-
κροκυκλοφορίας των αγγείων, που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε δυσκολία ελέγχου
της αιμορραγίας29. Η τοποθέτηση ενός
μικρού τεμαχιδίου γάζας στο βάθος της
οστικής κοιλότητας συμβάλλει σημαντι-
κά στη διατήρηση στεγνού περιβάλλο-
ντος, όπως και στην αποτροπή διαφυγής
του εμφρακτικού υλικού στους περια-
κρορριζικούς ιστούς.
Το αμάλγαμα αποτέλεσε το κατεξοχήν
υλικό ανάστροφης έμφραξης τον περα-
σμένο αιώνα, καθώς παρουσίαζε ευκο-
λία χειρισμού, ακτινοσκιερότητα και
ήταν άμεσα διαθέσιμο. Ωστόσο, σύντο-
μα αποδείχθηκαν οι ανεπιθύμητες ιδιό-
τητές του, κυρίως η εμφάνιση μικροδι-
είσδυσης και διάβρωσης, οι ογκομετρι-
κές μεταβολές μετά την τοποθέτησή του,
η πρόκληση μικροκαταγμάτων στο α-
κρορρίζιο και δυσχρωμίας στα ούλα30-33.
Για όλους αυτούς τους λόγους αντικατα-
στάθηκε από άλλα υλικά με καλύτερες
ιδιότητες, όπως οι κονίες ΙRM και super
EBA και πιο πρόσφατα το ΜΤΑ32,34,35. 
Τα υλικά που βασίζονται στο οξείδιο του
ψευδαργύρου (IRM, super EBA) έχουν
έντονη τοξική επίδραση στους ιστούς
αμέσως μετά την ανάμειξή τους και μέ-
χρι την πήξη τους. Η κονία super ΕΒΑ
έχει ουδέτερο pΗ και εμφανίζει τη μι-
κρότερη διαλυτότητα από όλα τα σκευά-
σματα οξειδίου του ψευδαργύρου. Είναι
ακτινοσκιερή, έχει μεγάλη αντοχή σε δυ-
νάμεις συμπίεσης και παρέχει ερμητικό-
τερη έμφραξη σε σχέση με το αμάλγαμα

και την υαλοϊονομερή κονία4. Μειονέ-
κτημά της είναι η δυσκολία χειρισμού
εξαιτίας του μικρού χρόνου πήξης και
της τάσης προσκόλλησής της σε επιφά-
νειες, με αποτέλεσμα να καθίσταται συ-
χνά δύσκολη η τοποθέτηση και η συμπύ-
κνωσή της. Επιπλέον, επηρεάζεται ση-
μαντικά από την υγρασία4. 
Το ΜΤΑ, που χρησιμοποιήθηκε για
πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του
1990, παρέχει πιο ερμητική έμφραξη σε
σχέση με το αμάλγαμα και την κονία
super EBA in vitro και εμφανίζει μικρό-
τερη τοξικότητα36,37. Το ΜΤΑ έχει την
ικανότητα να προάγει το σχηματισμό
οστού, οδοντίνης και οστεΐνης in vivo38-

40. Τα αποτελέσματα μιας μελέτης σχετι-
κά με τις αναγεννητικές ιδιότητες του
ΜΤΑ όσον αφορά τη δημιουργία οστού
και οδοντίνης έδειξαν ότι οστεοβλάστες
και οδοντινοβλάστες ανθρώπινης και
ζωικής προέλευσης που καλλιεργήθηκαν
σε  επαφή με ΜΤΑ πολλαπλασιάστηκαν
ταχύτερα απ’ ό,τι κύτταρα που καλλιερ-
γήθηκαν χωρίς να βρίσκονται σε επαφή
με το ΜΤΑ41. 
Η τοποθέτηση του εμφρακτικού υλικού
μπορεί να γίνει με μια μέση μεγέθυνση
του Ο.Μ. (x14)3 και με τη χρήση κατάλ-
ληλων εργαλείων, ώστε το υλικό να το-
ποθετηθεί στην παρασκευασμένη κοιλό-
τητα και να μη διασκορπιστεί στο περιρ-
ρίζιο και στους γύρω ιστούς ((ΕΕιικκ..  44,,55)). 
Κατά την τοποθέτηση του ΜΤΑ, η δύνα-
μη συμπύκνωσης είναι περίπου δέκα φο-
ρές μικρότερη από εκείνη που χρησιμο-
ποιείται για την κονία super EBA4. Με-
τά την τοποθέτησή του, η οστική κοιλό-
τητα δεν πρέπει να ξεπλυθεί, γιατί το
ΜΤΑ μπορεί να διαλυθεί και να απομα-
κρυνθεί από την κοιλότητα.

55..77..  ΕΕππααννααφφοορράά  ––  σσυυρρρρααφφήή  κκρρηημμννοούύ
Μετά την επαναφορά του κρημνού, η
συρραφή αρχίζει από τις γωνίες του με
δύναμη επαρκή για την προσέγγιση των
δύο επιφανειών του τραύματος, αλλά όχι
μεγαλύτερη4. Για τη συρραφή δεν είναι
απαραίτητη η χρήση του Ο.Μ. Εξαίρεση
αποτελεί η τεχνική διατήρησης της μεσο-
δόντιας θηλής, η οποία περιγράφηκε
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Εικ. 3: Χειρουργική ακρορριζίου με χρήση Ο.Μ. στον # 46, μετά
από τη συντηρητική επανάληψη προηγηθείσας ενδοδοντικής θε-
ραπείας με Thermafill. Με τη συντηρητική διαδικασία, η αφαί-
ρεση του πλαστικού φορέα Thermafill δεν ήταν δυνατή στο
ακρορριζικό τριτημόριο του εγγύς παρειακού ρ.σ., ενώ η προ-
σπάθεια αφαίρεσής του κατέληξε σε θραύση τμήματος μηχανοκί-
νητα περιστρεφόμενης ρίνης. Α. Προεγχειρητικός ακτινογραφι-
κός έλεγχος. Β. Στον κλινικό προεγχειρητικό έλεγχο οι περιοδο-
ντικές μετρήσεις είναι φυσιολογικές (μεγέθυνση x4). Γ. Το γενει-
ακό νεύρο αποκαλύφθηκε κατά τη διαδικασία (x8). Δ. Εκτομή
ακρορριζίου της εγγύς ρίζας (x4). Ε. Μετά την εκτομή αποκαλύ-
φθηκε ο πλαστικός φορέας Thermafill στον εγγύς παρειακό ρ.σ.
(x8). ΣΤ. Μικρότερη μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου (x4).

Ζ. Επισκόπηση της εγγύς ρίζας μετά από χρώση με μπλε του με-
θυλενίου και μεγαλύτερη μεγέθυνση. Φαίνεται ο πλαστικός φο-
ρέας Thermafill, καθώς και το θραύσμα της ρίνης (βέλος) (x16).
Η. Επισκόπηση της άπω ρίζας με μικροκάτοπτρο, όπου φαίνεται
μια προσεκβολή του άπω ρ.σ. (βέλος) που δεν διευρύνθηκε και
εμφράχθηκε με τη συντηρητική οδό (x16). Θ. Την παρασκευή
κοιλότητας με τη χρήση υπερήχων ακολουθεί στέγνωμά της με
ελεγχόμενη ροή αέρα από ειδική αεροσύριγγα Stropko (Sybron-
Endo, USA) (x8). Ι, ΙΑ. Έλεγχος της παρασκευής με μικροκάτο-
πτρο και με άμεση επισκόπηση (x8). ΙΒ. Ανάστροφη έμφραξη με
ΜΤΑ (x8). ΙΓ. Επαναφορά και συρραφή του κρημνού με ράμμα-
τα 5-0 (x4). ΙΔ. Άμεσος μετεγχειρητικός ακτινογραφικός έλεγχος
της χειρουργικής διαδικασίας. 
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πρόσφατα και απαιτεί τη χρήση ραμμά-
των μεγέθους 7-0 για συρραφή, με τοπο-
θέτηση δύο ραμμάτων το λιγότερο ανά
θηλή42. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυ-
ται μεγέθυνση 4x-8x του Ο.Μ.

6. Συζήτηση
Υπάρχει πληθώρα μελετών όπου αναφέ-
ρονται ποσοστά επιτυχίας και γίνονται
ανασκοπήσεις σχετικά με τη χειρουργι-
κή ενδοδοντία14,43-50. Λίγες όμως από
αυτές χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές
υψηλού επιπέδου τεκμηρίωσης (level of
evidence), π.χ. τυχαία κλινική μελέτη.
Όπως τόνισαν οι Chong και Pitt Ford43,
που πραγματοποίησαν μια προοπτική
μελέτη στη μικροχειρουργική, η ολοκλή-
ρωση μιας κλινικά αξιόπιστης προοπτι-
κής μελέτης είναι εξαιρετικά δύσκολη
γιατί απαιτεί τη συνεργασία των ασθε-
νών που συμμετέχουν σε αυτήv, κάτι που
δεν μπορούν να ελέγξουν απόλυτα οι
ερευνητές. Κατά συνέπεια, η σύγκριση
των μελετών μεταξύ τους συνιστά δύσκο-
λο εγχείρημα, καθώς οι παράμετροι που
χρησιμοποιούνται σε κάθε μελέτη είναι
διαφορετικές. 
Οι Frank και συν.51 ανέφεραν ότι το πο-
σοστό επιτυχίας στη χειρουργική ενδο-
δοντία με χρήση αμαλγάματος για ανά-
στροφη έμφραξη μειώνεται στο 57,7%
μετά από 10 χρόνια, ενώ οι Friedman
και συν.52 ανέφεραν ποσοστό επιτυχίας
44,1% σε 136 προγομφίους και γομφίους

σε περίοδο παρακολούθησης από 6 μή-
νες έως 8 έτη. Σε αυτές τις μελέτες δεν
χρησιμοποιήθηκε Ο.Μ. και πρωτόκολλο
μικροχειρουργικής με τα πλεονεκτήματα
που αυτό προσφέρει7. Αντιθέτως, οι
Rubinstein και Kim έδειξαν επιτυχία
96,8% σε επανέλεγχο μετά από έναν
χρόνο και 91,5% μετά από τέσσερα χρό-
νια με τη χρήση Ο.Μ. και των μέσων και

τεχνικών της μικροχειρουργικής14,53,
ενώ ο Saunders54 έδειξε επιτυχία σε πο-
σοστό 88,8% σε διάστημα 4-72 μηνών. 
Μια προοπτική μελέτη55 που βασίστηκε
στον ορισμό αυστηρών κριτηρίων επιλο-
γής ασθενών και πρωτοκόλλου μικροχει-
ρουργικής τεχνικής αξιολόγησε το θερα-
πευτικό αποτέλεσμα σε περιπτώσεις πε-
ριακρορριζικής παθολογίας ενδοδοντι-
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Εικ. 4: Α. Η τοποθέτηση του εμφρακτικού υλικού μπορεί να γίνει με μια μέση μεγέθυνση
του Ο.Μ. και με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, ώστε το υλικό να τοποθετηθεί στην πα-
ρασκευασμένη κοιλότητα και να μη διασκορπισθεί στο περιρρίζιο και στους γύρω ιστούς
(μεγέθυνση x16). Β. Με το εργαλείο Lee ΜΤΑ pellet forming block διευκολύνεται η διαδι-
κασία τοποθέτησης ΜΤΑ στο παρασκευασμένο κιβωτίδιο. Γ. Λευκό ΜΤΑ που λήφθηκε από
το ΜΤΑ pellet forming block, έτοιμο να τοποθετηθεί στην παρασκευασμένη κοιλότητα.

A

B Γ

Εικ. 5: Ακρορριζεκτομή στην εγγύς ρίζα του # 36, μετά από επιμονή των κλινικών
συμπτωμάτων 1 χρόνο μετά τη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία. Α. Προεγχειρητι-
κή ακτινογραφία. Β. Μετεγχειρητική ακτινογραφία μετά την ανάστροφη έμφραξη με
ΜΤΑ. Γ, Δ. Ακτινογραφικός έλεγχος 7 μήνες μετά το χειρουργείο, όπου φαίνεται η
οστική επούλωση. 
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κής αιτιολογίας και σε περιπτώσεις πα-
θολογίας συνδυασμένης περιοδοντικής-
ενδοδοντικής αιτιολογίας. Το ποσοστό
επιτυχίας σε μετεγχειρητικό επανέλεγχο
5 ετών για την πρώτη κατηγορία αλλοιώ-
σεων ήταν 95,2%. 
Τέλος, μια πρόσφατη υψηλού επιπέδου
τεκμηρίωσης μετα-ανάλυση, βασισμένη
σε 11 μελέτες που πληρούσαν αυστηρά
κριτήρια επιλογής, κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι το συνολικό ποσοστό επιτυ-
χίας για τουλάχιστον 1 έτος παρακολού-
θησης μετεγχειρητικά ήταν 91,6% και
περιελάμβανε πλήρη και ατελή επούλω-
ση. Κατά τους συγγραφείς, η χειρουργι-
κή ενδοδοντία που γίνεται με τις σύγ-
χρονες μεθόδους μικροχειρουργικής
οδηγεί σε προβλέψιμα θεραπευτικά
αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, απαιτού-
νται περαιτέρω προοπτικές υψηλού επι-
πέδου τεκμηρίωσης και καλά οργανωμέ-
νες κλινικές μελέτες για  τη αξιολόγηση
της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της τε-
χνικής αυτής και των παραγόντων που
την επηρεάζουν56. 
Κατά τον Rubinstein7, η χρήση μικροχει-
ρουργικής τεχνικής που βασίζεται στο
Ο.Μ. αποτελεί την κύρια αιτία για την
επίτευξη υψηλών ποσοστών επιτυχίας
στη χειρουργική ενδοδοντία.

7. Συμπεράσματα

• Με το Ο.Μ., η χειρουργική διαδικασία
συνοδεύεται από ελαχιστοποίηση του
τραύματος και κάθε στάδιό της μπορεί
πλέον να ολοκληρώνεται με απόλυτη
ακρίβεια, χωρίς περιθώρια λάθους,
προσφέροντας με τον τρόπο αυτό προ-
βλεψιμότητα του χειρουργικού αποτε-
λέσματος και υψηλό ποσοστό επιτυ-
χίας.

• Το Ο.Μ. είναι στενά συνδεδεμένο με
τα μικροεργαλεία, τους υπερήχους και
τα υλικά ανάστροφης έμφραξης. Όλα
αυτά έχουν συντελέσει στην εμφάνιση
και καθιέρωση της μικροχειρουργικής
στο χώρο της ενδοδοντίας.
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ΒΒιιοοφφίίλλμμ  ––  BBiiooffiillmm    Εγκατάσταση και ανάπτυξη μικροοργανισμών
σε μια επιφάνεια. Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργείται στις σω-
ληνώσεις των οδοντιατρικών μονάδων, όπου έχουν ανιχνευ-
θεί μικρόβια, πρωτόζωα και μύκητες.

ΒΒλλάάββεεςς  πποολλφφιικκήήςς  ααιιττιιοολλοογγίίααςς  ––  LLeessiioonnss  ooff  eennddooddoonnttiicc  oorriiggiinn
Βλάβες των περιοδοντικών και περιακρορριζικών ιστών που
οφείλονται σε επέκταση της μόλυνσης από την πολφική κοι-
λότητα, διαμέσου του ακρορριζικού τρήματος, των παρά-
πλευρων ριζικών σωλήνων και των οδοντινοσωληναρίων.

ΒΒ--λλεεμμφφοοκκύύττττααρραα  ––  ΒΒ--llyymmpphhooccyytteess    Βασικός κυτταρικός πληθυ-
σμός του ανοσολογικού συστήματος. Είναι υπεύθυνα για τη
χυμική ανοσία. Όταν έλθουν σε επαφή με το αντιγόνο ευαι-
σθητοποιούνται, οπότε οι Β-λεμφοβλάστες διαφοροποιούνται
σε πλασματοκύτταρα τα οποία παράγουν αντισώματα.

ΒΒοουυρρττσσάάκκιιαα  κκααθθααρριισσμμοούύ  ρριιζζιικκώώνν  σσωωλλήήννωωνν  ––  MMiiccrroobbrruusshheess
ffoorr  rroooott  ccaannaallss  Βουρτσάκια που μοιάζουν με αυτά των με-
σοδόντιων διαστημάτων, τα οποία τοποθετούνται σε χειρολα-
βή χαμηλών ταχυτήτων και καθαρίζουν τους ριζικούς σωλή-
νες πριν την τοποθέτηση ενδορριζικών αξόνων.
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Αναζωπύρωση χρόνιας περιακρορριζικής
φλεγμονής (flare–up): αίτια και αντιμετώπιση
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Περίληψη
Αναζωπύρωση χρόνιας περιακρορριζικής φλεγμονής (flare-up)
καλείται η εκδήλωση σημείων και συμπτωμάτων οξέος φατνια-
κού αποστήματος επί εδάφους προϋπάρχουσας χρόνιας φλεγμο-
νής των περιακρορριζικών ιστών. Ο ασθενής παρουσιάζει πόνο
–με ή χωρίς οίδημα– σε αρχικώς ασυμπτωματικά δόντια, ο οποί-
ος δεν παρέρχεται με τη λήψη αναλγητικών και απαιτεί έκτακτη
αντιμετώπιση στο ιατρείο.  
Η συχνότητα της αναζωπύρωσης κυμαίνεται από 2% έως 20%,
ενώ στους αιτιολογικούς παράγοντες που έχουν συσχετισθεί συ-
γκαταλέγονται η ατελής χημικομηχανική επεξεργασία των ριζι-
κών σωλήνων (ρ.σ.), η προώθηση μολυσμένου περιεχομένου του
ρ.σ. στους περιακρορριζικούς ιστούς, διάφοροι παράγοντες που
σχετίζονται με το ανοσολογικό σύστημα του ασθενούς, καθώς
και ψυχολογικοί παράγοντες.  
Η αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης εξαρτάται από το στάδιο της
ενδοδοντικής θεραπείας στο οποίο παρουσιάζεται. Σε πρώτη φά-
ση πρέπει να ολοκληρωθεί η χημικομηχανική επεξεργασία των
ρ.σ. και κατόπιν να αντιμετωπιστούν τα οξέα συμπτώματα, όπως
ακριβώς στις περιπτώσεις πρωτοπαθούς οξέος φατνιακού απο-
στήματος. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η συνεργασία με τον
ασθενή, ο οποίος πρέπει να είναι ενημερωμένος εκ των προτέ-
ρων για την πιθανότητα αναζωπύρωσης και, κυρίως, να γνωρίζει
ότι το φαινόμενο δεν συνεπάγεται κακή έκβαση της ενδοδοντι-
κής θεραπείας.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των αιτιολογι-
κών παραγόντων, αλλά και των τρόπων αντιμετώπισης της ανα-
ζωπύρωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους παράγοντες εκεί-
νους που οδηγούν σε μείωση της συχνότητας και στην πρόληψη
της συγκεκριμένης επιπλοκής.

Summary
Acute exacerbation of periradicular pathosis (flare-up):
causes and treatment modalities

Α. Voreadi*, Μ. Georgopoulou**

Flare-up is defined as the occurrence of severe pain and/or swelling
following an endodontic appointment, requiring unscheduled visit
and active treatment.  
The incidence of flare–ups has been reported to vary between 2%
and 20%. The causative factors of flare-ups encompass mechanical,
chemical and/or microbial injury to the periradicular tissues, but
microorganisms seem to be the major cause. Even though the host is
usually unable to eliminate the root canal infection, a balance
between microbial aggression and host defense is commonly
achieved. There are some situations during endodontic therapy in
which such balance may be disrupted in favour of microbial
aggression and an acute periradicular inflammation can ensue.
Situations include a) apical extrusion of infected debris, b) changes
in the root canal microbiota and/or in environmental conditions
caused by incomplete chemo-mechanical preparation, c) secondary
intraradicular infections, and d) perhaps an increase in the
oxidation-reduction potential within the root canal favouring the
overgrowth of facultative bacteria.  
Preventive measures against infective flare-ups include: selection of
instrumentation techniques that extrude lesser amount of debris
apically, completion of the chemo-mechanical procedures in a
single visit, use of an antimicrobial intracanal medicament between
appointments in the treatment of infected cases, not leaving the
tooth open for drainage, maintenance of the aseptic chain through
endodontic treatment and use of pretreatment nonsteroid anti-
inflammatory drugs.  
Treatment modalities do not differ from treatment of an acute
periradicular abscess.  Furthermore, it is unquestionable that
psychological support and empowerment of the patient contributes
to better management of symptoms and faster relief of pain.
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1. Εισαγωγή

Η αναζωπύρωση της χρόνιας περια-
κρορριζικής φλεγμονής (flare-up) συνι-
στά επιπλοκή που χαρακτηρίζεται από
εμφάνιση πόνου ή και οιδήματος κατά τη
διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση μιας
ενδοδοντικής θεραπείας (Ε.Θ.) σε αρχι-
κώς ασυμπτωματικά δόντια με ή χωρίς
περιακρορριζική αλλοίωση. Η παρουσία
ήπιου πόνου, ο οποίος παρέρχεται με τη
λήψη αναλγητικού, αποτελεί συχνό φαι-
νόμενο και δεν θεωρείται αναζωπύρωση
χρόνιας περιακρορριζικής φλεγμονής1.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα περιστα-
τικά στα οποία η ένταση και η σοβαρό-
τητα των συμπτωμάτων αναγκάζουν τον
ασθενή να επανέλθει στο ιατρείο για
επείγουσα αντιμετώπιση. Μια τέτοια
επιπλοκή μπορεί να εμφανιστεί συνήθως
μερικές ώρες ή, σπανιότερα, ημέρες με-
τά την πρώτη συνεδρία2.  

2. Συχνότητα

Η συχνότητα εμφάνισης της αναζωπύ-
ρωσης κυμαίνεται2-10 από 2% έως 20%.
Η μεγάλη διακύμανση στη βιβλιογραφία
οφείλεται εν πολλοίς στην ανομοιομορ-
φία μεταξύ των διαφόρων ερευνών, τό-
σο ως προς τον ορισμό του φαινομένου
όσο και ως προς τη χρονική στιγμή της
συλλογής των στοιχείων μετά την πρώτη
συνεδρία της Ε.Θ. Όταν τα περιστατικά
περιορισθούν μόνο σε εκείνα που τα συ-
μπτώματά τους δεν υποχωρούν με τη χο-
ρήγηση αναλγητικού και απαιτούν επεί-
γουσα αντιμετώπιση στο οδοντιατρείο,
τότε τα ποσοστά μειώνονται2-10 κάτω
από το 10%. 

3. Αιτιολογία

Πολλοί παράγοντες έχουν κατά καιρούς
συσχετιστεί με την εμφάνιση της αναζω-
πύρωσης, όπως η ηλικία, το φύλο, το
ιστορικό αλλεργιών, το είδος του δοντι-
ού, η κατάσταση του πολφού, η παρου-
σία πόνου πριν την Ε.Θ., καθώς και η
περίπτωση επανάληψης της Ε.Θ.1,2,4,5,7.  
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην
Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου

Αθηνών προοπτική έρευνα με σκοπό τη
διερεύνηση αφ’ ενός της συχνότητας εμ-
φάνισης αναζωπύρωσης σε χρόνια πε-
ριακρορριζική φλεγμονή και αφ’ ετέρου
των παραγόντων που σχετίζονται με την
εμφάνιση μιας τέτοιας επιπλοκής11. Η
έρευνα συμπεριέλαβε το σύνολο των εν-
δοδοντικών θεραπειών που πραγματο-
ποιήθηκαν στην Κλινική Συνολικής
Αντιμετώπισης Ασθενών από τελειόφοι-
τους φοιτητές κατά τη διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού έτους. Σύμφωνα με την
έρευνα αυτή, σε σύνολο 323 ενδοδοντι-
κά θεραπευμένων δοντιών σε 150 ασθε-
νείς, η συχνότητα εμφάνισης αναζωπύ-
ρωσης ήταν 5,88%, ενώ ο μόνος παράγο-
ντας που διαπιστώθηκε ότι συσχετίζεται
σημαντικά με την εμφάνιση αναζωπύρω-
σης ήταν η παρουσία περιακρορριζικής
αλλοίωσης στην αρχική ακτινογραφία
(p<0,001). Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε
συσχέτιση με το φύλο, την ηλικία, τη θέ-
ση του δοντιού στο φραγμό ή με το αν η
Ε.Θ. γίνονταν πρώτη φορά ή επρόκειτο
για επανάληψη.  
Γενικά, οξεία φλεγμονώδης αντίδραση
των περιακρορριζικών ιστών μπορεί να
εκδηλωθεί όταν οποιουδήποτε είδους
ερεθιστικός παράγοντας εξέλθει από το
ριζικό σωλήνα στους περιακρορριζικούς
ιστούς. Το ερέθισμα μπορεί να είναι μη-
χανικό, χημικό ή μικροβιακό, και επομέ-
νως οι αιτιολογικοί παράγοντες της ανα-
ζωπύρωσης μπορούν να διαχωριστούν
αντίστοιχα σε μηχανικούς, χημικούς και
μικροβιακούς2,12. Πάντως, ανεξάρτητα
από το είδος του ερεθίσματος, η φλεγμο-
νώδης αντίδραση είναι ανάλογη της
έκτασης της ιστικής βλάβης13. Λόγω της
ιστικής βλάβης, ένας αριθμός μεσολαβη-
τών της φλεγμονής απελευθερώνεται ή
ενεργοποιείται στους περιακρορριζι-
κούς ιστούς. Συνέπεια είναι η εκδήλωση
των χαρακτηριστικών φαινομένων της
φλεγμονής, όπως αγγειοδιαστολή, αύξη-
ση της διαπερατότητας των αγγείων και
χημειοταξία φλεγμονωδών κυττάρων.
Αν και ορισμένοι μεσολαβητές της φλεγ-
μονής προκαλούν πόνο λόγω απευθείας
ερεθισμού των νευρικών απολήξεων, ο
πόνος στους περιακρορριζικούς ιστούς

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση
στην διαπερατότητας των αγγείων, η
οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία οιδήματος, με επακόλουθο την αύξη-
ση της ιστικής πίεσης και τελικά τη διέ-
γερση των νευρικών απολήξεων από την
πίεση του αθροιζόμενου εξιδρώματος
και την έκλυση πόνου14.  
Η πρόκληση αναζωπύρωσης από μηχα-
νικό ή χημικό τραυματισμό αποτελεί
αναμφίβολα ιατρογενές σύμβαμα. Μη-
χανικός τραυματισμός των περιακρορρι-
ζικών ιστών μπορεί να συμβεί λόγω
υπερδιεύρυνσης του ακρορριζικού τρή-
ματος και προώθησης μικροεργαλείων
στους περιακρορριζικούς ιστούς κατά τη
διάρκεια της χημικομηχανικής επεξερ-
γασίας. Συνήθως, αυτό συμβαίνει όταν
δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός του
μήκους εργασίας. Επιπρόσθετα, μηχανι-
κός τραυματισμός μπορεί να προκληθεί
και από έξοδο εμφρακτικού υλικού
στους περιακρορριζικούς ιστούς κατά
την έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Η
έξοδος εμφρακτικού υλικού μπορεί να
προκαλέσει και χημικό τραύμα στους
ιστούς. Επιπλέον, χημικό τραύμα μπορεί
να προκληθεί από την έξοδο υγρών δια-
κλυσμού ή αντιμικροβιακών φαρμάκων
στους περιακρορριζικούς ιστούς. Γενι-
κά, όταν δεν έχουμε συμμετοχή μικρο-
βιακού παράγοντα, τα συμπτώματα είναι
πιο ήπια, έχουν μικρότερη διάρκεια και
σπανίως οδηγούν τον ασθενή στο ια-
τρείο για έκτακτη αντιμετώπιση14.  
Αναμφισβήτητα, κυριότερη και συχνότε-
ρη αιτία αναζωπύρωσης της χρόνιας πε-
ριακρορριζικής φλεγμονής είναι η έξο-
δος μικροβίων ή προϊόντων τους από το
ριζικό σωλήνα στους περιακρορριζικούς
ιστούς12,15. Η άποψη αυτή ενισχύεται
και από το γεγονός ότι δόντια με νεκρό
πολφό και περιακρορριζική αλλοίωση,
δηλαδή μολυσμένοι ριζικοί σωλήνες, εμ-
φανίζουν συχνότερα αναζωπύρωση απ’
ό,τι δόντια με ζωντανό πολφό (στείροι
ριζικοί σωλήνες)3,4,11. Παρ’ όλα αυτά,
ένα δόντι με μολυσμένο ριζικό σωλήνα
δεν εμφανίζει υποχρεωτικά αναζωπύ-
ρωση. για το λόγο αυτό, άλλωστε, η συ-
χνότητα εμφάνισης είναι σχετικά χαμη-
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λή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
διαταραχθεί κατά τη διάρκεια της ενδο-
δοντικής θεραπείας η ισορροπία μικρο-
βίων-ξενιστή προς την κατεύθυνση της
οξείας φλεγμονώδους αντίδρασης.
Στους παράγοντες που επηρεάζουν την
εμφάνιση αναζωπύρωσης συμπεριλαμ-
βάνονται ο αριθμός και το είδος των μι-
κροβίων, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των μικροβιακών ειδών, οι οικολογικές
συνθήκες του ριζικού σωλήνα και οι
ανοσολογικοί μηχανισμοί του ξενιστή. Η
ισορροπία μικροβίων-ξενιστή μπορεί να
διαταραχθεί στις ακόλουθες περιπτώ-
σεις: 
1. Έξοδος μολυσμένου περιεχομένου

από τους ριζικούς σωλήνες στους πε-
ριακρορριζικούς ιστούς16,17, η οποία
οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των μι-
κροβίων ή των προϊόντων τους στους
περιακρορριζικούς ιστούς, που συχνά
συνδυάζεται και με υπερδιεύρυνση
του ακρορριζικού τρήματος (μηχανι-
κός τραυματισμός). Ο οργανισμός
αντιδρά με οξεία φλεγμονή για να
μπορέσει να επαναφέρει την ισορρο-
πία μεταξύ μικροβίων-άμυνας ξενι-
στή. Η αντίδραση εξαρτάται τόσο από
τον αριθμό όσο και από την τοξικότη-
τα των εξελθόντων μικροβίων.  

2. Ατελής χημικομηχανική επεξεργασία
ριζικών σωλήνων. Σε αυτή την περί-
πτωση παρατηρείται αλλαγή του μι-
κροπεριβάλλοντος στο ριζικό σωλήνα,
με αποτέλεσμα την εξάλειψη ορισμέ-
νων μικροβιακών ειδών και την επι-
κράτηση και πολλαπλασιασμό άλλων
ειδών18. Επίσης υπάρχει πιθανότητα
μετάλλαξης ορισμένων ειδών σε πιο
επιθετικά στελέχη, με έκφραση νέων
γονιδίων εξαιτίας συγκεκριμένων οι-
κολογικών συνθηκών19. Αν τα μικρο-
βιακά είδη που θα επικρατήσουν είναι
περισσότερο μολυσματικά και φθά-
σουν σε ικανοποιητικό αριθμό, μπορεί
να οδηγήσουν σε αναζωπύρωση της
χρόνιας φλεγμονής14.  

3. Μυλική μικροδιείσδυση κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας. Μυλική μικροδι-
είσδυση μπορεί να συμβεί είτε λόγω
μη τήρησης άσηπτων συνθηκών κατά

τη διάρκεια της ενδοδοντικής θερα-
πείας είτε λόγω ατελούς προσωρινής
έμφραξης μεταξύ των συνεδριών είτε
λόγω παραμονής ανοιχτού ρ.σ. για πα-
ροχέτευση20,21. Σε αυτή την περίπτω-
ση έχουμε ταχεία αύξηση του αριθμού
των μικροβίων στους ρ.σ. Επιπλέον,
νέα μικροβιακά είδη που δεν υπήρχαν
αρχικά εισέρχονται και εγκαθίστα-
νται στους ρ.σ. Οι αλλαγές αυτές
υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσουν σε
αναζωπύρωση14.  

4. Μεταβολή του οξειδοαναγωγικού δυ-
ναμικού με την είσοδο οξυγόνου
στους ριζικούς σωλήνες. Σύμφωνα με
τη θεωρία αυτή, η διάνοιξη του ριζι-
κού σωλήνα και η είσοδος οξυγόνου
έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της
μεταβολικής οδού των δυνητικά αναε-
ρόβιων μικροβίων, που αντί της αναε-
ρόβιας υιοθετούν την αερόβια ανα-
πνοή. Κατά την αερόβια αναπνοή πα-
ράγονται μεγαλύτερα ποσά ενέργει-
ας, με αποτέλεσμα τον ταχύ πολλα-
πλασιασμό των μικροβίων αυτών και
κατ’ επέκταση την αναζωπύρωση της
φλεγμονής22. Ωστόσο, η θεωρία αυτή
δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη14. 

4. Πρόληψη

Η αναζωπύρωση της χρόνιας περια-
κρορριζικής φλεγμονής αποτελεί επι-
πλοκή που μπορεί να παρουσιαστεί πα-
ρά την κατά γράμμα τήρηση των σταδίων
της ενδοδοντικής θεραπείας. Αυτό ση-
μαίνει ότι ο κλινικός δεν μπορεί να προ-
λάβει πάντα την εμφάνιση ενός τέτοιου
φαινομένου, μπορεί όμως να ελαχιστο-
ποιήσει την πιθανότητα εμφάνισής του
αν τηρήσει ορισμένες προϋποθέσεις:  
1. Ολοκλήρωση της χημικομηχανικής

επεξεργασίας των ρ.σ. σε μία συνε-
δρία14.

2. Επιλογή της τεχνικής crown-down για
την προπαρασκευή των ρ.σ. Με την
τεχνική αυτή διευρύνεται πρώτα το
αυχενικό, κατόπιν το μέσο και τέλος
το ακρορριζικό τμήμα του ρ.σ., με
αποτέλεσμα μικρότερη έξοδο ρινι-
σμάτων και περιεχομένου του ρ.σ.

ακρορριζικά, καλύτερη δράση των
υγρών διακλυσμών, καλύτερη μορφο-
ποίηση των ρ.σ και καλύτερη αίσθηση
αφής σε στενούς και κεκαμμένους ρι-
ζικούς σωλήνες23,24.  

3. Μη παραμονή ανοιχτού μυλικού θα-
λάμου (μ.θ.) για παροχέτευση. Η πα-
ραμονή ανοιχτού μ.θ. αποτελεί τον πιο
άμεσο τρόπο αναμόλυνσης των ρ.σ.,
ακυρώνοντας κάθε προηγηθείσα προ-
σπάθεια περιορισμού του μικροβια-
κού παράγοντα σε αυτούς. Επιπλέον,
σε περιπτώσεις διάχυτου οιδήματος,
εφόσον δεν υπάρχει παροχέτευση πύ-
ου μετά την διάνοιξη του μ.θ. και τη
διεύρυνση του ρ.σ., δεν πρέπει ο μ.θ.
να μένει ανοιχτός, διότι είναι βέβαιο
πως παροχέτευση δεν πρόκειται να
λάβει χώρα ούτε όταν αυτός παραμεί-
νει ανοιχτός ακόμη και για πολλές μέ-
ρες14.  

4. Τοποθέτηση αντιμικροβιακού φαρμά-
κου στους ρ.σ. μεταξύ των συνεδριών.
Το φάρμακο αφ’ ενός καταπολεμά τυ-
χόν εναπομείναντα μικρόβια και αφ’
ετέρου γεμίζει το χώρο της πολφικής
κοιλότητας και εμποδίζει τον πολλα-
πλασιασμό των υπαρχόντων και την
είσοδο νέων μικροβίων20. Η τοποθέ-
τηση του φαρμάκου πρέπει να γίνεται
με προσοχή, ώστε να μην εξέλθει από
το ακρορριζικό τρήμα με κίνδυνο να
προκαλέσει χημικό ερεθισμό των πε-
ριακρορριζικών ιστών.  

5. Τήρηση άσηπτων συνθηκών καθ’ όλη
τη διάρκεια της ενδοδοντικής θερα-
πείας, η οποία πρέπει να γίνεται με
χρήση ελαστικού απομονωτήρα.  

6. Προληπτική χορήγηση μη στεροειδών
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η χο-
ρήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονω-
δών φαρμάκων φαίνεται ότι μειώνει
τα ποσοστά εμφάνισης ισχυρού πό-
νου25-28. Αντίθετα, δεν συμβαίνει το
ίδιο με την προληπτική χορήγηση
αντιβιοτικών φαρμάκων, η οποία συμ-
βάλλει ελάχιστα ή καθόλου στην πρό-
ληψη της αναζωπύρωσης29-31.  

7. Εκ των προτέρων ενημέρωση του
ασθενούς για την πιθανότητα εμφάνι-
σης αυτού του ανεπιθύμητου φαινομέ-
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νου. Η δυνατότητα έκτακτης αντιμε-
τώπισης και, επιπλέον, η διαβεβαίωση
ότι το σύμβαμα αυτό δεν σχετίζεται με
την έκβαση της θεραπείας του32, ενι-
σχύουν ψυχολογικά τον ασθενή με
αποτέλεσμα να μπορεί να αντιμετωπί-
σει καλύτερα τη σχετική συμπτωματο-
λογία33. 

5. Αντιμετώπιση

Στις περιπτώσεις αναζωπύρωσης, η αντι-
μετώπιση διαφοροποιείται ανάλογα με
το αν η αναζωπύρωση εμφανίζεται μετά
τη συνεδρία της χημικομηχανικής επε-
ξεργασίας ή μετά τη συνεδρία της έμ-
φραξης των ριζικών σωλήνων. Ουσια-
στικά, δεν διαφέρει από την αντιμετώπι-
ση ενός πρωτοπαθούς οξέος φατνιακού
αποστήματος17.  
Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί
η χημικομηχανική επεξεργασία, θα πρέ-
πει αυτή να ολοκληρωθεί με άφθονους
διακλυσμούς και να ακολουθήσει τοπο-
θέτηση αντιμικροβιακού φαρμάκου και
προσωρινής έμφραξης. Σε περιπτώσεις
που η χημικομηχανική επεξεργασία έχει
ολοκληρωθεί, θα πρέπει να καταβληθεί
προσπάθεια παροχέτευσης μέσω του
ρ.σ. Εάν μετά την αφαίρεση της προσω-
ρινής έμφραξης διαπιστωθεί ότι υπάρχει
παροχέτευση, γίνονται άφθονοι διακλυ-
σμοί και ρίνιση, και το δόντι παραμένει
ανοιχτό με τον απομονωτήρα στη θέση
του μέχρι να σταματήσει η εκροή εξι-
δρώματος. Στη συνέχεια, ο ρ.σ. στεγνώ-
νεται και τοποθετείται πάστα υδροξειδί-
ου του ασβεστίου και προσωρινή έμφρα-
ξη. Εάν πάλι δεν είναι δυνατό να επιτευ-
χθεί παροχέτευση, πρέπει να γίνουν εκ
νέου διακλυσμοί και ρίνιση, τοποθέτηση
υδροξειδίου του ασβεστίου και προσω-
ρινή έμφραξη. Τα συμπτώματα συνήθως
υποχωρούν, όχι όμως με την ίδια ταχύτη-
τα34. Αν διαπιστωθεί ότι το απόστημα
κλυδάζει, η σχάση και παροχέτευση
αποτελούν την καλύτερη θεραπευτική
λύση. Φαρμακευτική αγωγή χορηγείται
κατά περίπτωση, αφού αξιολογηθεί η
βαρύτητα σημείων και συμπτωμά-
των35,36. Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν κα-

ταστάσεις κατά τις οποίες η βαρύτητα
των σημείων και των συμπτωμάτων επι-
βάλλει την παραπομπή του ασθενούς σε
νοσοκομείο και τη συνεργασία με γνα-
θοχειρουργό.  
Όταν εμφανισθεί αναζωπύρωση μετά
την έμφραξη των ριζικών σωλήνων, και
με δεδομένο ότι η ποιότητα της έμφρα-
ξης είναι καλή, προτείνεται η χορήγηση
φαρμακευτικής αγωγής και σχάση-πα-
ροχέτευση αν διαπιστωθεί απόστημα
που κλυδάζει. Ενδεχόμενη απόπειρα να
αφαιρεθεί η έμφραξη των ριζικών σωλή-
νων σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να
φέρει αντίθετα αποτελέσματα, λόγω
προώθησης υλικού στους περιακρορρι-
ζικούς ιστούς και καταστροφής της
ακρορριζικής στένωσης. Απεναντίας,
επιβάλλεται η αφαίρεση της έμφραξης
των ριζικών σωλήνων και η επανάληψη
της Ε.Θ. στις περιπτώσεις που διαπιστώ-
νεται ότι αυτή είναι ατελής. Τέλος, σε
περιστατικά στα οποία η αναζωπύρωση
οφείλεται σε εμφρακτικό υλικό που έχει
προωθηθεί στους περιακρορριζικούς
ιστούς απαιτείται χειρουργική προσέγ-
γιση34.  

6. Συμπεράσματα

Η αναζωπύρωση χρόνιας περιακρορρι-
ζικής φλεγμονής, παρ’ ότι δεν σχετίζεται
με την έκβαση της ενδοδοντικής θερα-
πείας, αποτελεί δυσάρεστη επιπλοκή τό-
σο για τον οδοντίατρο όσο και για τον
ασθενή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο
οδοντίατρος αφ’ ενός να λαμβάνει όλα
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιορίσει
το ποσοστό εμφάνισης αναζωπύρωσης
και αφ’ ετέρου να γνωρίζει την πιθανή
αιτία πρόκλησης και τον τρόπο αντιμε-
τώπισης της επιπλοκής αυτής. Επιπλέον,
ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται εκ
των προτέρων και να ενισχύεται ψυχο-
λογικά, ώστε να είναι σε θέση να αντι-
μετωπίσει καλύτερα τη συμπτωματολο-
γία.  
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

ΓΓααλλββααννιισσμμόόςς,,  ΗΗλλεεκκττρροογγααλλββααννιισσμμόόςς  ––  GGaallvvaanniissmm,,  EEllee--
ccttrrooggaallvvaanniissmm  Η ροή ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ δύο ή
περισσότερων ανόμοιων μετάλλων ή κραμάτων που βρίσκο-
νται σε  διαβρωτικό περιβάλλον, όταν αυτά έλθουν σε επαφή.
Στη στοματική κοιλότητα παρατηρείται σε επαφή αμαλγάμα-
τος, κράματος χρυσού και άλλων μετάλλων, με αποτέλεσμα
την εμφάνιση μεταλλικής γεύσης και πόνου.

ΓΓέέφφυυρραα  οοδδοοννττίίννηηςς ––  DDeennttiinnee  bbrriiddggee  Αντιδραστική ή επανορ-
θωτική οδοντίνη ή ινο-οδοντίνη, η οποία εναποτίθεται στο
σημείο αποκάλυψης του πολφού ή σχηματίζεται κατά μήκος
της επιφάνειας αποκοπής του πολφού μετά από την πολφοτο-
μή. Ο σχηματισμός της είναι αποτέλεσμα της επανορθωτικής
εξεργασίας στο σύστημα οδοντίνης-πολφού. Μπορεί να διευ-
κολυνθεί από διάφορους χημικούς παράγοντες, όπως είναι
π.χ. το υδροξείδιο του ασβεστίου, η αδαμαντινογενίνη, το
ΜΤΑ. κ.λπ.
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Περίληψη
Η σύνδεση δοντιών και εμφυτευμάτων για τη στήριξη μιας προ-
σθετικής εργασίας μπορεί συχνά να αποτελέσει κλινικό δίλημμα.
Η μικτή στήριξη μπορεί να χρησιμεύσει για την κατασκευή μιας
γέφυρας ή για τη συγκράτηση μιας κινητής πρόσθεσης. Ιδιαίτε-
ρες παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στην περίπτωση εν-
δοδοντικά θεραπευμένου δοντιού που λειτουργεί ως στήριγμα,
ενώ διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την πρόγνωση, την επιτυ-
χία και την επιβίωση της αποκατάστασης. Το εύρος του νωδού
διαστήματος, η διασπορά των στηριγμάτων, ο ανταγωνιστής
φραγμός, ο τύπος και οι διαστάσεις του εμφυτεύματος, η ανατο-
μία του δοντιού, η ενδοτική ή ανένδοτη σύνδεση των στηριγμά-
των και η σχεδίαση της αποκατάστασης αποτελούν μερικές από
τις κλινικές μεταβλητές που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας πρό-
σθεσης μικτής στήριξης. Η εμβύθιση του φυσικού δοντιού, η
θραύση εμφυτευματικών εξαρτημάτων και η καταπόνηση της
προσθετικής εργασίας αποτελούν τις συχνότερες και πιο θορυ-
βώδεις επιπλοκές. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα προτείνουν τη μι-
κτή στήριξη ως λύση ανάγκης και δεύτερης επιλογής, που όταν
εφαρμόζεται πρέπει να γίνεται με τον απλούστερο τρόπο ανέν-
δοτης σύνδεσης και μόνιμης συγκόλλησης, προκειμένου για ακί-
νητη εργασία. Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι κλινικές ενδεί-
ξεις της μικτής στήριξης, αναλύονται οι εμβιομηχανικές παράμε-
τροι και παρουσιάζονται οι τρόποι κλινικής εφαρμογής και προ-
σθετικής σχεδίασης για τη σύνδεση ενδοδοντικά θεραπευμένων
δοντιών και εμφυτευμάτων. 

Summary
Connection of endodontically treated teeth and dental
implants. How efficient can it be?

N.S. Sykaras*, Ch.S. Sykaras**, A.I. Karayiannis***

The connection of implants and teeth for the support of a dental
prosthesis can often present a clinical dilemma. The combined
tooth-implant support can be employed for the construction of fixed
partial denture (FPD) or for the retention of a removable prosthesis.
Special parameters must be taken into consideration in the case of
endodontically treated teeth which act as abutments while various
clinical factors affect the prognosis, the success and the survival of
the restoration. The edentulous span, the distribution of abutments
in the arch, the antagonist teeth, the type and dimensions of the
dental implant, the tooth anatomy, the rigid or non rigid connection
of the abutments and the prosthesis design consist some of the
clinical variables modifying the function of a combined tooth-
implant prosthesis. The intrusion of natural tooth, the fracture of
implant components and the overloading of the prosthetic restora-
tion present the more frequent complications with serious clinical
impact. Literature suggests the combined tooth-implant support as
a rescue and a second choice solution that, when applied, should be
of the simplest rigid connection design and with permanent cemen-
tation if it is a fixed prosthesis. This article describes the clinical indi-
cations of combined support, analyzes the biomechanical parame-
ters and presents the clinical applications and prosthetic design for
the combined support of endodontically treated teeth and implants. 
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1. Εισαγωγή
Οι προσθετικές αποκαταστάσεις που
στηρίζονται στα εμφυτεύματα αποτε-
λούν μια αξιόπιστη και καλά τεκμηριω-
μένη λύση στο κλινικό πρόβλημα της με-
ρικής ή ολικής νωδότητας1-4. Σε πολλές
περιπτώσεις, όμως, τίθεται το κλινικό δί-
λημμα της σύνδεσης δοντιών και εμφυ-
τευμάτων (μικτή σύνδεση) για την κατα-
σκευή μιας γέφυρας, προκειμένου να
αποφύγει ο ασθενής τη διαδικασία της
οστικής ανάπλασης με τη χρήση μοσχευ-
μάτων και να αποκατασταθεί το πρόβλη-
μα της μερικής νωδότητας με μικρότερο
βιολογικό και οικονομικό κόστος. Παρά
το γεγονός ότι η μικτή στήριξη μπορεί να
προσφέρει ευελιξία στη διαμόρφωση
των σχεδίων θεραπείας, δεν παύει να
αποτελεί μια μηχανοβιολογική πρόκλη-
ση5. 
Η σύνδεση ενδοδοντικά θεραπευμένων
δοντιών και εμφυτευμάτων, αν και πα-
ρουσιάζει ιδιαιτερότητες, δεν έχει μελε-
τηθεί εξειδικευμένα ούτε αποτελεί ιδιαί-
τερη βιβλιογραφική υποκατηγορία της
μικτής σύνδεσης. Μια εναλλακτική προ-
σέγγιση  προκειμένου να εξαχθούν χρή-
σιμα κλινικά συμπεράσματα για τη σύν-
δεση ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-
ντιών και εμφυτευμάτων, είναι η συν-
δυαστική ανάλυση των βιβλιογραφικών
δεδομένων για τα ενδοδοντικά θεραπευ-
μένα δόντια που ενεργούν ως στηρίγμα-
τα γεφυρών και εκείνων για τη μικτή
σύνδεση.

2. Μηχανοβιολογική 
συμπεριφορά 
των στηριγμάτων 
μικτής στήριξης
Η έλλειψη περιεμφυτευματικού ιστού
ανάλογου του περιρριζίου διαφοροποιεί
τα εμφυτεύματα από τα φυσικά δόντια
ως προς το μέγεθος της κινητικότητας
που μπορεί να παρουσιάσουν. Τα φυσι-
κά δόντια, δεχόμενα μια κάθετη φόρτιση
20 N, εμφανίζουν κινητικότητα 50 μm,
που αντιστοιχεί στην παραμόρφωση του
περιρριζίου6-8. Αυτό εκδηλώνει συμπε-

ριφορά ιξωδοελαστικού υλικού, που
οφείλεται στην παραμόρφωση των μεγα-
λομορίων, στη σύμπτυξη των κολλαγό-
νων ινών και στη συμπίεση των μικρών
αιμοφόρων αγγείων με αποτέλεσμα, με-
τά την άρση της φόρτισης, οι ιστοί του
περιρριζίου να επανέρχονται στην κανο-
νική τους διάσταση9. Τα εμφυτεύματα,
αντιθέτως, με την ανένδοτη οστική στή-
ριξη και αγκυλωτική επαφή, εμφανίζουν
σε αντίστοιχη φόρτιση κινητικότητα 2
μm, που οφείλεται στην ελαστικότητα
του οστίτη ιστού που τα περιβάλλει και
όχι σε συμπίεση περιεμφυτευματικού
ιστού10.  
Όταν ένα δόντι συνδέεται με εμφύτευμα
μέσω μιας γέφυρας, οι μασητικές δυνά-
μεις που ασκούνται στο σύμπλεγμα αυτό
κατανέμονται ανισομερώς11,12. Η αγκυ-
λωτική σύνδεση των εμφυτευμάτων με το
οστό είναι υπεύθυνη για τη διάδοση της
λειτουργικής φόρτισης από το ένα άκρο
της γέφυρας στο άλλο, χωρίς ενεργειακή
απόσβεση, αφού δεν παρεμβάλλεται κά-
ποια ενδοτική δομή που να παραμορφώ-
νεται ελαστικά10. Επομένως, μεγάλο μέ-
ρος της ενέργειας που δέχεται η γέφυρα
μικτής στήριξης μεταφέρεται στο πιο εν-
δοτικό σημείο της, που είναι το περιρρί-
ζιο του φυσικού δοντιού13. Αυτό έχει ως
συνέπεια το φυσικό δόντι –εξαιτίας της
ενδοτικότητας που παρουσιάζει λόγω
περιρριζίου– να υποχωρεί από το μαση-
τικό επίπεδο, με αποτέλεσμα η προσθε-
τική εργασία να ενεργεί αρχικά ως πρό-
βολος επί του ανελαστικά συνδεδεμένου
με το οστό εμφυτεύματος. Όταν οι ίνες
του περιρριζίου φθάσουν στο όριο της
ελαστικής τους παραμόρφωσης, η εμβύ-
θιση του δοντιού σταματά και η προβολι-
κή φόρτιση μειώνεται. Μετά το πέρας
της λειτουργικής καταπόνησης, εκτονώ-
νονται οι ίνες κολλαγόνου του περιρριζί-
ου και το δόντι επανέρχεται στη φυσιο-
λογική του θέση14. Όταν η εφαρμοζόμε-
νη δύναμη υπερβαίνει το μέτρο ελαστι-
κότητας των ινών του περιρριζίου, ή γί-
νεται με συχνό ρυθμό, ενεργοποιείται ο
μηχανισμός αντιμετώπισης τραυματογό-
νου σύγκλεισης, με συνακόλουθο αποτέ-
λεσμα την οστική αναδιαμόρφωση του

φατνίου, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει
σε σταθεροποίηση του δοντιού σε
ακρορριζικότερη θέση χωρίς δυνατότη-
τα επαναφοράς15,16.   
Η διαφορά στην κινητικότητα φυσικών
δοντιών και εμφυτευμάτων αποτελεί
αντικείμενο βασικού προβληματισμού
για τη μεταξύ τους σύνδεση ((ΕΕιικκ..  11)). Η
προβολική δράση γίνεται εντονότερη
όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση δοντι-
ού-εμφυτεύματος και τροποποιείται από
την ανατομία και την περιοδοντική κα-
τάσταση του δοντιού, τον ανταγωνιστή
φραγμό και τη σχεδίαση της προσθετι-
κής εργασίας (κράμα και πάχος μεταλλι-
κού σκελετού)10. Ενώ η εσωτερική ή
εξωτερική σύνδεση του κολοβώματος με
το εμφύτευμα δεν παίζει καθοριστικό
ρόλο, ο τύπος, ο αριθμός και το ύψος των
εξαρτημάτων που αλληλεπικάθονται
επηρεάζουν το μέγεθος της ελαστικής
παραμόρφωσης του εμφυτευματικού
στηρίγματος σε συνδυασμό πάντοτε με
τις λειτουργικές δυνάμεις της μάση-
σης17,18. Για κάποια συστήματα εμφυ-
τευμάτων, η διάταξη και σύνδεση των
διαφόρων τμημάτων τους  αποτελεί ένα
ενδοτικό σύμπλεγμα του οποίου η ελα-
στικότητα προσομοιάζει σε εκείνη των
φυσικών δοντιών, με αποτέλεσμα η μι-
κτή στήριξη να είναι θεωρητικά περισ-
σότερο συμβατή17.  
Προκειμένου να υπάρξει κάποια εξο-
μοίωση στην κινητικότητα δοντιών-εμ-
φυτευμάτων έχει προταθεί η χρήση/πα-
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Εικ. 1: Σχηματική αναπαράσταση της
διαφορετικής ενδοτικότητας των στη-
ριγμάτων κατά τη λειτουργική φόρτι-
ση μιας γέφυρας μικτής στήριξης.



ρεμβολή διαφόρων ενδοτικών στοιχείων
στη διάταξη εμφυτεύματος-κολοβώμα-
τος που χαρακτηρίζονται από μέτρο ελα-
στικότητας παραπλήσιο με την ενδοτικό-
τητα των ινών του περιρριζίου19-21, ενώ η
μελέτη ενός από αυτά έδειξε μείωση έως
και 60% των αυχενικών τάσεων που
συσσωρεύονται στο εμφύτευμα22. Η
ανάγκη για συχνό επανέλεγχο και αντι-
κατάστασή τους, αλλά και το ότι τα συ-
γκεκριμένα ενδοτικά στοιχεία δεν είναι
διαθέσιμα για όλους τους τύπους εμφυ-
τευμάτων, δυσχεραίνουν την ευρεία
εφαρμογή τους.  
Η βιβλιογραφία εμφανίζει ως περισσότε-
ρο κρίσιμο και πιο σημαντικό για την πρό-
γνωση της προσθετικής εργασίας το είδος
της σύνδεσης με το φυσικό δόντι23-27.
Υπάρχουν κυρίως δύο επιλογές: ανένδο-
τη και ενδοτική σύνδεση. Η ανένδοτη
σύνδεση έχει τη μορφή μεταλλικού σκε-
λετού ενός τεμαχίου και μπορεί να συ-
γκολληθεί με κονίες διαφόρων τύπων,
ενώ η ενδοτική σύνδεση αναφέρεται
στην ενσωμάτωση συνδέσμων ακριβείας
στο μεταλλικό σκελετό ή στη χρήση τη-
λεσκοπικών στεφανών28. Η συγκόλληση
της υπερκατασκευής με προσωρινή κο-
νία δεν δημιουργεί ισχυρή συγκράτηση
με το δόντι-στήριγμα και πρακτικά ενερ-
γεί ως ενδοτικός σύνδεσμος23. Σύμφωνα
με άλλους συγγραφείς, η ανένδοτη σύν-
δεση του φυσικού δοντιού με την υπερ-
κείμενη αποκατάσταση είναι αναγκαία
προκειμένου να εμποδιστεί μηχανικά η
μετανάστευσή του, κάτι που μπορεί να
επιτευχθεί με κοχλίωση σε τηλεσκοπική
στεφάνη επί του φυσικού δοντιού. Η
ανένδοτη σύνδεση μπορεί επίσης να επι-
τευχθεί με κοχλίωση των δύο τμημάτων
(T-block), με κλείδωμα του συνδέσμου
ακριβείας υπό τη μορφή πίρου (U-pin) ή
με τοποθέτηση σύνθετης ρητίνης ενισχυ-
μένης με ανοξείδωτο σύρμα σε ειδικές
υποδοχές των δύο τμημάτων29,30. Η δυ-
νατότητα επανάκτησης που παρέχεται
με τον τρόπο αυτό προϋποθέτει για πολ-
λούς κλινικούς την κοχλίωση της γέφυ-
ρας πάνω στα εμφυτεύματα. Έτσι, όμως,
καταργείται η ομοιόμορφη ενδοτικότητα
της υπερκατασκευής και είναι ευκολότε-

ρο να προκληθεί αποκόλληση από το δό-
ντι. Επομένως, είναι σε κάθε περίπτωση
σημαντικό να υπάρχει ομοιογένεια ως
προς τον τρόπο συγκράτησης της γέφυ-
ρας με τα στηρίγματα. 
Η κατασκευή τηλεσκοπικής στεφάνης
επί του φυσικού δοντιού παρέχει προστα-
σία από την τερηδόνα και την ευαισθη-
σία σε περίπτωση εμβύθισης ((ΕΕιικκ..  22)). Η
συγκεκριμένη τεχνική είναι εξίσου ενδε-
δειγμένη για ενδοδοντικά θεραπευμένα
δόντια και για δόντια με ζωντανό πολφό
για τους ακόλουθους λόγους: α) εμβύθι-
ση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-
ντιών δεν προκαλεί ευαισθησία, επομέ-
νως μπορεί να μη γίνει εγκαίρως αντιλη-
πτή, οδηγώντας σε τερηδονισμό του δο-
ντιού, ενώ β) δόντια με ζωντανό πολφό
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νέκρωσης
από το ίδιο αίτιο. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, η πρωτογενής καλύπτρα είναι
προτιμότερο να συγκολλάται με ισχυρό-
τερη κονία από εκείνη της υπερκατα-
σκευής, ενώ και η υπερκείμενη γέφυρα
πρέπει να συγκολληθεί με μόνιμη κονία,
διότι μόνον έτσι επιτυγχάνεται ανένδοτη
σύνδεση. Με τον τρόπο αυτό, σε πιθανή
μελλοντική προσπάθεια απόσπασης της
πρόσθεσης μειώνεται ο κίνδυνος για την
πρωτογενή καλύπτρα και το υποκείμενο
οδοντικό κολόβωμα31,32. 

Η σύνδεση δοντιών-εμφυτευμάτων με
συνδέσμους ακριβείας, αν και φαινομε-
νικά παρέχει τη δυνατότητα ανεξάρτη-
της λειτουργίας τους, μακροχρόνια οδη-
γεί σε εμβύθιση των φυσικών δοντιών
χωρίς να προσφέρει σημαντικά μικρότε-
ρη συγκέντρωση τάσεων στο οστικό υπό-
βαθρο συγκριτικά με μια γέφυρα εμφυ-
τευματικής στήριξης33,34 ((ΕΕιικκ..  33)).. Το
φαινόμενο της μόνιμης εμβύθισης του
φυσικού δοντιού παρατηρείται κλινικά
σε ποσοστό 3,5-5% και για το λόγο αυτό
το δόντι-στήριγμα σε τέτοιες περιπτώ-
σεις περιγράφεται από διάφορους συγ-
γραφείς ως “ζωντανός πρόβολος”10. Ου-
σιαστικά, δηλαδή, σε μια μικτή σύνδεση
το εμφύτευμα στηρίζει το φυσικό δόντι
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Εικ. 2: Γέφυρα μικτής στήριξης με τηλεσκοπική στεφάνη στο δόντι-στήριγμα, λόγω
άπω κλίσης της ρίζας του δοντιού.

Εικ. 3: Κλινική εικόνα εμβύθισης φυ-
σικών δοντιών σε γέφυρα μικτής στή-
ριξης με ενδοτική σύνδεση των στη-
ριγμάτων με σύνδεσμο ακριβείας.



και όχι το αντίθετο. Επομένως, προσπά-
θειες ναρθηκοποίησης που αποβλέπουν
στη στηρικτική ενίσχυση ενός εμφυτεύ-
ματος, λόγω μικρού μήκους ή εύρους ή
δυσαναλογίας μύλης-ρίζας, στερούνται
βιολογικού υποβάθρου και δεν είναι
σκόπιμες. Σε βιβλιογραφική ανασκόπη-
ση ο Pesun36, προσπαθώντας να εξηγή-
σει το φαινόμενο της εμβύθισης, αναφέ-
ρει ως πιθανές θεωρίες: α) την ατροφία
της περιοδοντικής μεμβράνης, λόγω μει-
ωμένης λειτουργίας. β) τη διαφορά
ενεργειακής διάχυσης σε δόντι και εμ-
φύτευμα. γ) την απώλεια επαναφοράς
της περιοδοντικής μεμβράνης. δ) την
κάμψη της κάτω γνάθου κατά τη διάνοι-
ξη του στόματος. ε) την κάμψη του με-
ταλλικού σκελετού της γέφυρας. και στ)
την παγίδευση μικροΰλης εντός του εν-
δοτικού συνδέσμου ή κάτω από τη στε-
φάνη του φυσικού στηρίγματος. Μια πα-
ραλλαγή ενδοτικής σύνδεσης δοντιού-
εμφυτεύματος περιγράφεται από τους
Cohen και Orenstein37, οι οποίοι συστή-
νουν τη χρήση συνδέσμου ακριβείας με
το «θηλυκό τμήμα» του συνδέσμου να
περιλαμβάνεται στη στεφάνη του εμφυ-
τεύματος και το «αρσενικό τμήμα» του
να περιλαμβάνεται στο γεφύρωμα που
αποτελεί τμήμα της γέφυρας η οποία συ-
γκολλάται στο  φυσικό δόντι. Η συγκε-
κριμένη τεχνική τροποποίηση εμποδίζει
τη μετανάστευση του φυσικού δοντιού
εφόσον αυτό παραμένει συγκολλημένο,
ασκεί όμως προβολικές δυνάμεις στο εμ-
φύτευμα. 
Οι Misch και Ismail38 συνέκριναν τη δη-
μιουργία τάσεων σε γέφυρα μικτής συ-
γκράτησης ενός δοντιού και ενός εμφυ-

τεύματος και κατέληξαν ότι δεν υπάρχει
διαφορά μεταξύ ανένδοτης και ενδοτι-
κής (σύνδεσμος ακριβείας) σύνδεσης.
Με την άποψη αυτή συμφωνούν επίσης
οι Nishimura και συν.39, οι οποίοι μελέ-
τησαν τη συσσώρευση τάσεων σε μικτής
στήριξης γέφυρες με ενδοτική και ανέν-
δοτη σύνδεση χρησιμοποιώντας τη φω-
τοελαστική μέθοδο ανάλυσης. Με τη μέ-
θοδο αυτή διαπίστωσαν ότι, ενώ η ενδο-
τική σύνδεση δημιούργησε ελαφρά μι-
κρότερες τάσεις, με την ανένδοτη σύνδε-
ση υπήρξε ευρύτερη κατανομή των τάσε-
ων, γεγονός κλινικά ευνοϊκότερο.  
Ερευνητικές μελέτες που αναλύουν τη
μικτή σύνδεση με τη μέθοδο των πεπε-
ρασμένων στοιχείων (finite element
analysis) επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η
ύπαρξη συνδέσμου ακριβείας ανακόπτει
τη μετάδοση της φόρτισης προς το φυσι-
κό δόντι και έχει ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη μικρότερων τάσεων στο φατ-
νιακό οστό γύρω από το δόντι40-42. Εναλ-
λακτική επιλογή σε περιπτώσεις στηριγ-
μάτων με μειωμένη οστική στήριξη συνι-
στά η διπλή ναρθηκοποίηση φυσικών δο-
ντιών, ενώ μείωση της αναπτυσσόμενης
τάσης στα στηρίγματα μπορεί να επιτευ-
χθεί και με μειωμένες συγκλεισιακές
επαφές στα γεφυρώματα43. Κλινική με-
λέτη κατέδειξε επίσης ότι η ναρθηκοποί-
ηση φυσικών δοντιών οδηγεί σε μείωση
της κινητικότητας/ενδοτικότητας, έτσι
ώστε αυτή να εναρμονίζεται καλύτερα
με την αγκυλωτική ακαμψία των εμφυ-
τευμάτων44. 
Οι Kayacan και συν., μελετώντας ένα θε-
ωρητικό μοντέλο σύνδεσης δοντιού και
εμφυτεύματος, κατέληξαν στο συμπέρα-

σμα ότι οι μικρο-περιστροφικές αποκλί-
σεις των φυσικών δοντιών είναι περισ-
σότερο επιβλαβείς από τις ευθύγραμμες
μετατοπίσεις και πως όταν λαμβάνεται
πρόνοια για την ανεμπόδιστη εκτέλεσή
τους ελαττώνεται η συσσώρευση τάσεων
στα εμφυτεύματα45. Οι Gunne και συν.18

μελέτησαν τη λειτουργική φόρτιση σε
ασθενείς που έφεραν στο ένα ημιμόριο
της κάτω γνάθου γέφυρα στηριζόμενη
αμιγώς σε δύο εμφυτεύματα και στο άλ-
λο ημιμόριο γέφυρα στηριζόμενη σε ένα
εμφύτευμα και ένα δόντι, καταλήγοντας
στο συμπέρασμα ότι η κατανομή των μα-
σητικών φορτίων επηρεάζεται περισσό-
τερο από τη γεωμετρία της προσθετικής
εργασίας και την κατανομή των στηριγ-
μάτων και λιγότερο από τις στηρικτικές
διαφορές δοντιών-εμφυτευμάτων. Οι
Olssen και συν.47 μελέτησαν κλινικά γέ-
φυρες μικτής συγκράτησης και διαπί-
στωσαν ποσοστό επιτυχίας 91% ύστερα
από 5 χρόνια κλινικής λειτουργίας, ενώ
οι Lindh και συν.47 προτείνουν την ανέν-
δοτη σύνδεση ενός δοντιού και ενός εμ-
φυτεύματος σε όλες τις περιπτώσεις, χω-
ρίς τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών
((ΕΕιικκ..  44)).. Η εμβιομηχανική συμπεριφορά
μιας προσθετικής εργασίας διαφοροποι-
είται σημαντικά από τη διασπορά των στη-
ριγμάτων και τη μονόπλευρη ή αμφίπλευ-
ρη (διατοξική) εντόπισή της ((ΕΕιικκ..  55)).. Οι
Cordaro και συν.24 μελέτησαν την κλινι-
κή συμπεριφορά διατοξικών γεφυρών
μικτής σύνδεσης με δόντια φυσιολογικής
οστικής στήριξης (ακτινογραφικά μεγα-
λύτερης από τα 2/3 της φυσιολογικής πε-
ριοδοντικής στήριξης) και μειωμένης
οστικής στήριξης (ακτινογραφικά μικρό-

98 E N D O D O N T O L O G I A 4 (2): 95-105, 2009

Συκαράς και συν.

Εικ. 4: Η ανένδοτη σύνδεση των στηριγμάτων σε γέφυρα μικτής στήριξης αποτελεί τη βάση της απρόσκοπτης λειτουργίας της.



τερης από τα 2/3 της φυσιολογικής πε-
ριοδοντικής στήριξης). Παρουσιάζει εν-
διαφέρον το ότι σε δόντια με φυσιολογι-
κή οστική στήριξη η ύπαρξη συνδέσμου
ακριβείας οδήγησε σε εμβύθιση, κάτι
που δεν συνέβη σε δόντια με μειωμένη
οστική στήριξη. Επίσης, και στις δύο πε-
ριπτώσεις η ανένδοτη σύνδεση δεν πα-
ρουσίασε καθόλου το φαινόμενο της εμ-
βύθισης. 

3. Προσθετική αποκατά-
σταση ενδοδοντικά θερα-
πευμένων δοντιών
Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες όταν χρη-
σιμεύουν ως στηρίγματα προσθετικών
εργασιών. Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέ-
πει να λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο κατά
την επιλογή των στηριγμάτων όσο και
κατά τη σχεδίαση της προσθετικής εργα-
σίας, γιατί επηρεάζουν σημαντικά την
πρόγνωση. Τα ποσοστά επιτυχίας για
μονήρεις στεφάνες και γέφυρες τριών
δοντιών δεν επηρεάζονται από την
ύπαρξη ενός άπολφου δοντιού με ανα-
σύσταση μύλης και άξονα48,49. 
Η κατάσταση είναι διαφορετική σε περι-
πτώσεις ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-

ντιών που ενεργούν ως στηρίγματα μερι-
κών οδοντοστοιχιών τηλεσκοπικής συ-
γκράτησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο
κίνδυνος επιπλοκών (τερηδόνα, κάταγ-
μα) που μπορεί να οδηγήσουν σε απώ-
λεια του δοντιού είναι τριπλάσιος συ-
γκριτικά με την απλή παραμονή του δο-
ντιού στο φραγμό και το ποσοστό επι-
βίωσης των στηριγμάτων διαμορφώνεται
σε μόλις 51% στα 5 χρόνια51. Η ναρθη-
κοποίηση φυσικών δοντιών και εμφυτευ-
μάτων μέσω μερικής οδοντοστοιχίας τη-
λεσκοπικής συγκράτησης αποτελεί,
όπως προαναφέρθηκε, τύπο μικτής σύν-
δεσης. Ερευνητικά δεδομένα υποστηρί-
ζουν ότι παρά τον μεγαλύτερο κίνδυνο
βιολογικών επιπλοκών για τα ενδοδοντι-
κά θεραπευμένα δόντια, το ενδεχόμενο
αυτό δεν δημιουργεί διαφορά ανάμεσα
σε κινητές και ακίνητες προσθέσεις μι-
κτής σύνδεσης, με τις πρώτες μάλιστα να
πλεονεκτούν, λόγω κατασκευαστικής ευ-
ελιξίας, σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλι-
κίας52,53.  
Στη μελέτη των De Backer και συν.54

αναλύθηκαν τα ποσοστά επιβίωσης γε-
φυρών που είχαν ως στηρίγματα δόντια
με ζωντανό πολφό ή ενδοδοντικά θερα-
πευμένα δόντια. Το ποσοστό επιβίωσης
γέφυρας τριών δοντιών με δύο στηρίγ-

ματα με ζωντανό πολφό είναι 95% στα 5
χρόνια και 90% στα 10 χρόνια. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά σε περίπτωση που ένα
τουλάχιστον στήριγμα είναι ενδοδοντικά
θεραπευμένο δόντι είναι 95% και 85%
και δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντι-
κά από τα προηγούμενα. Αντίθετα, σε
γέφυρες άνω των τεσσάρων δοντιών και
σε γέφυρες με προβόλους, η ύπαρξη
ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντι-
ού με ανασύσταση μύλης και άξονα οδη-
γεί σε στατιστικώς σημαντικά ποσοστά
αποτυχίας. Επειδή στην κλινική πράξη
οι βιολογικές προϋποθέσεις και οι τεχνι-
κές προδιαγραφές των ενδοδοντικά θε-
ραπευμένων δοντιών δεν είναι ιδεώδεις,
θα πρέπει η αξιολόγησή τους ως στηριγ-
μάτων για προσθετικές εργασίες να γί-
νεται με ιδιαίτερη προσοχή. Δόντια με
συντηρητική αποκατάσταση55,56 και δο-
μική ακεραιότητα, με διατήρηση της μα-
σητικής ακρολοφίας σε ικανό πάχος57,58,
διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο κατάγμα-
τος, άρα έχουν και καλύτερη πρόγνωση.
Σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια
στα οποία χρειάζεται να γίνει ανασύ-
σταση μύλης, αυτή πρέπει να διαμορφώ-
νεται με ιδανική μορφολογία, ώστε να
επιτυγχάνεται σχήμα σταθερότητας και
συγκράτησης και να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος αποκόλλησης της προσθετικής
εργασίας59,60. Με τον τρόπο αυτό ελέγ-
χεται σε κάποιο βαθμό η εμβύθιση, αφού
περιορίζεται ο κίνδυνος παγίδευσης μι-
κροΰλης κάτω από τη στεφάνη36.  
Η επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία
δεν μπορεί να εγγυηθεί και τη μακρό-
χρονη διατήρηση του δοντιού στο φραγ-
μό61. Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δό-
ντια που χάνονται συχνότερα λόγω κα-
ταγμάτων είναι οι γομφίοι της κάτω γνά-
θου και οι προγόμφιοι της άνω γνά-
θου62,63. Η επακόλουθη αντικατάστασή
τους με εμφυτεύματα οδηγεί στη διαπί-
στωση των Nickenig και συν.25, οι οποίοι
κατέγραψαν σε γέφυρες μικτής σύνδε-
σης μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης
των εμφυτευμάτων σε θέσεις κάτω γομ-
φίων και άνω προγομφίων τα οποία συν-
δέονταν με κάτω προγόμφιους και άνω
κυνόδοντες, αντίστοιχα. Επρόκειτο δη-
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Εικ. 5: Αμφίπλευρη ναρθηκοποίηση δοντιών και εμφυτευμάτων, με μόνιμη συγκόλ-
ληση της προσθετικής εργασίας.



λαδή για γέφυρες 3-4 τεμαχίων, μόνιμα
συγκολλημένες τόσο στο δόντι όσο και
στο εμφύτευμα ((ΕΕιικκ..  66))..
Εκτός από τα εμβιομηχανικά αίτια (κοι-
λότητα διάνοιξης, προσθετική αποκατά-
σταση, μήκος γέφυρας), τα ενδοδοντικά
θεραπευμένα δόντια παρουσιάζουν και
βιολογικές διαφοροποιήσεις που ευθύ-
νονται για τη λειτουργική τους υπερφόρ-
τιση, καθώς λόγω της έλλειψης πολφικού
ιστού στερούνται των νευρικών εκείνων
απολήξεων που είναι υπεύθυνες για τη
μετάδοση του πόνου και, σε μικρότερο
βαθμό, για την αίσθηση της πίεσης και
της ιδιοδεκτικότητας64,65. Το γεγονός
αυτό οδηγεί σε αυξημένο ουδό πόνου
–τουλάχιστον διπλάσιο– για τα ενδοδο-
ντικά θεραπευμένα δόντια66. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι τραυματογόνες λειτουργι-
κές δυνάμεις γίνονται αντιληπτές αργό-
τερα και σε μεγαλύτερο μέγεθος, με συ-
νέπειες που μπορεί να είναι καταστρο-
φικές για τα δόντια και για την αποκα-
τάσταση67.
Οι μηχανοϋποδοχείς ταχείας και βρα-
δείας εξοικείωσης του περιοδοντίου εί-
ναι υπεύθυνοι για την απτική διακριτική
αντίληψη, καθώς και για τα μηχανικά
ερεθίσματα πίεσης και δόνησης που επι-
φέρονται στα δόντια με δυνατότητα
προσδιορισμού τόσο της έντασης όσο
και της κατεύθυνσης του ερεθίσματος68.
Στη μικτή σύνδεση, όμως, υπάρχει ενδε-
χόμενο η ιδιοδεκτικότητα του δοντιού
και η νευροληπτική αίσθηση των λει-
τουργικών δυνάμεων να ενισχύονται και
από υποδοχείς του οστού ή του περιο-
στέου γύρω από το εμφύτευμα69. Σύμ-
φωνα με τους Jacobs και Steenberghe70,
η απτική διακριτική ικανότητα είναι με-
ταξύ φυσικών δοντιών ~20 μm, μεταξύ
εμφυτευμάτων ~64 μm και μεταξύ δο-
ντιών-εμφυτευμάτων ~48 μm. Άλλοι
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι εμφυτευ-
ματικές στεφάνες που συγκλείνουν με
φυσικά δόντια δεν διαφέρουν σε ευαι-
σθησία διάκρισης από αντίστοιχα ζεύγη
φυσικών δοντιών, καθώς οι υποδοχείς
του φυσικού ανταγωνιστή διεγείρονται
με τον ίδιο τρόπο71. Έτσι, σε περιπτώ-
σεις μικτής στήριξης υπάρχει το πλεονέ-

κτημα αυξημένης διακριτικής ικανότη-
τας και ακριβέστερης αίσθησης των λει-
τουργικών δυνάμεων για τα εμφυτεύμα-
τα, γεγονός που παρέχει προστασία τό-
σο για τις προσθετικές εργασίες όσο και
για το μυοσκελετικό σύστημα. Σύμφωνα
με άλλα ερευνητικά δεδομένα πάντως,
τα ερεθίσματα που προσλαμβάνονται
από τους υποδοχείς του περιοδοντίου
δεν καθορίζουν το μέγεθος των ασκού-
μενων δυνάμεων, αλλά χρησιμεύουν πε-
ρισσότερο για τον έλεγχο της κίνησης
της κάτω γνάθου, στο βαθμό που αυτή
σχετίζεται με το σχηματισμό και το χει-
ρισμό του βλωμού67. 

4. Κλινικές παράμετροι 
της μικτής στήριξης

Η σύνδεση δοντιών και εμφυτευμάτων
επιχειρείται στις ακόλουθες περιπτώ-
σεις: 
• Όταν λόγω ανατομικών περιορισμών

(ιγμόρειο, γενειακό τρήμα, πόρος κά-
τω φατνιακού νεύρου, απόκλιση δο-
ντιών, εύρος και ύψος φατνιακού
οστού) δεν είναι δυνατή η άμεση τοπο-
θέτηση εμφυτευμάτων. Ο ασθενής
αποφεύγει τη χειρουργική διευθέτηση
των τοπικών αντενδείξεων, που αποτε-
λεί πλεονέκτημα από άποψη χρόνου,
κόστους και σωματικής επιβάρυνσης.

• Όταν το νωδό διάστημα μεταξύ φυσι-
κών δοντιών είναι αρκετά μεγάλο και
πρέπει να ενισχυθεί με την τοποθέτηση
ενδιάμεσων εμφυτευμάτων. Σε τέτοιες
περιπτώσεις βέβαια, θα πρέπει κάποι-
ος πρώτα να ανατρέχει σε κλινικές με-
λέτες και έρευνες που αμφισβητούν την
καθολική ισχύ του νόμου Ante72-74 και
που υποστηρίζουν ότι δόντια με μειω-
μένη οστική στήριξη μπορούν να λει-
τουργήσουν ως στηρίγματα γεφυρών
εφόσον πραγματοποιηθεί λεπτομερής
περιοδοντική θεραπεία, εφαρμόζεται
επιμελημένη στοματική υγιεινή και
έχει δοθεί σωστό συγκλεισιακό σχήμα
ώστε να αποφεύγεται ο περιοδοντικός
τραυματισμός75,76. Επίσης, η χρήση και
λειτουργία του εμφυτεύματος ως μεσο-
βάθρου θα πρέπει να αξιολογείται για
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Εικ. 6: Περιπτώσεις μικτής στήριξης
στην άνω και κάτω γνάθο, με διαφορε-
τική εντόπιση και συσχέτιση (εγγύς-
άπω) των στηριγμάτων.



πιθανή δράση μοχλού, αμφίπλευρη
φόρτιση του εμφυτεύματος εγγύς-άπω
και συνακόλουθη αποκόλληση και τε-
ρηδονισμό των φυσικών στηριγμά-
των77,78.

• Σε αμφίπλευρη ναρθηκοποίηση για
έλεγχο της κινητικότητας των φυσικών
δοντιών που παραμένουν ή όταν τα φυ-
σικά δόντια που παρεμβάλλονται στα
εμφυτεύματα είναι υγιή, με φυσιολογι-
κή περιοδοντική στήριξη, και η σκόπι-
μη εξαγωγή τους δεν τεκμηριώνεται.

• Ως λύση ανάγκης ύστερα από αποτυχία
εμφυτεύματος ή εξαγωγή φυσικού δο-
ντιού σε σχέδιο θεραπείας με προ-
γραμματισμένη αμιγή σύνδεση. Σε τέ-
τοιες περιπτώσεις, προκειμένου να κα-
τασκευαστεί ακίνητη πρόσθεση, ναρ-
θηκοποιούνται μικτά στηρίγματα εφό-
σον έχουν ευνοϊκή διασπορά στο
φραγμό. 

• Για κοινωνικοοικονομικούς λόγους,
καθώς μπορεί να επηρεαστούν ο συνο-
λικός χρόνος και το κόστος θεραπείας. 

Η σύνδεση δοντιών και εμφυτευμάτων
μπορεί να υφίσταται είτε με τη μορφή
γέφυρας είτε με τη μορφή κινητής πρό-
σθεσης79-81 ((ΕΕιικκ..  77)). Και στις δύο περι-
πτώσεις ακίνητης ή κινητής αποκατά-
στασης, η υπερκατασκευή ναρθηκοποιεί
στηρίγματα με διαφορετική βιολογική
συμπεριφορά και διακριτούς κλινικούς
κινδύνους. Το είδος της επιεμφυτευματι-
κής σύνδεσης (κοχλιούμενες ή συγκολ-
λούμενες επί των εμφυτευμάτων εργα-
σίες) δεν αποτελεί επιβαρυντικό παρά-
γοντα για τη μικτή στήριξη, αλλά σχετί-
ζεται με την ευκολία αντιμετώπισης των
επιπλοκών που ενδέχεται να παρουσια-
στούν. Βιολογικές ή τεχνικές επιπλοκές
διαφορετικής βαρύτητας και διαφορετι-
κού τρόπου αντιμετώπισης μπορεί να
παρουσιάσουν τόσο το άπολφο δόντι
όσο και το εμφύτευμα.
Ο ΠΠίίνναακκααςς  11 παρουσιάζει τα ποσοστά
επιβίωσης αποκαταστάσεων και στηριγ-
μάτων για γέφυρες οδοντικής, εμφυτευ-
ματικής και μικτής στήριξης82-84. Από
την ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν
προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά όσον αφορά την επιβίωση δοντιών

και εμφυτευμάτων που ενεργούν ως στη-
ρίγματα γεφυρών μικτής στήριξης στα 5
ή στα 10 χρόνια84. Αντίθετα, στα 10 χρό-
νια το ποσοστό επιβίωσης των αποκατα-
στάσεων μικτής στήριξης (78%) διαφέ-
ρει ουσιωδώς από εκείνο της αμιγούς
οδοντικής (89%) ή εμφυτευματικής
(87%) στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι για
τη μικρότερη επιβίωση των γεφυρών μι-
κτής σύνδεσης δεν ευθύνεται  ή μεγαλύ-
τερη αποτυχία των δοντιών-στηριγμά-
των. Τα μικρότερα ποσοστά επιβίωσης
οφείλονται στις επιπλοκές που, μεμονω-
μένα ή συνδυαστικά, μπορεί να εμφανι-
στούν κατά περίπτωση.    

Οι συνήθεις επιπλοκές84 περιλαμβάνουν
την περιεμφυτευματίτιδα (11,7%), την
εμβύθιση του δοντιού-στηρίγματος
(5,2%), τη θραύση της αισθητικής επικά-
λυψης (10%), την αποκόλληση της εργα-
σίας (6-25%), τη θραύση του εμφυτεύμα-
τος (0,9%) και τη θραύση της προσθετι-
κής βίδας ή του κολοβώματος (0,7%).
Για τις δύο τελευταίες ευθύνονται η πα-
ραμόρφωση του μεταλλικού σκελετού
και των προσθετικών εξαρτημάτων πά-
νω από το εμφύτευμα, λόγω διαφορικής
ενδοτικότητας των στηριγμάτων, που
μπορεί να συμβαίνουν με διαφορετική
ένταση και για διαφορετικό χρόνο, ανά-
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Εικ. 7: Σύνδεση δοντιών και εμφυτευμάτων. Α. Με γέφυρα και B. με επένθετη κινη-
τή πρόσθεση τηλεσκοπικής συγκράτησης.
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λογα με τη λειτουργική φόρτιση. Η μα-
σητική επιφάνεια από ακρυλική ή σύν-
θετη ρητίνη δεν δρα προστατευτικά ως
προς τη συσσώρευση λειτουργικών τά-
σεων στα εμφυτεύματα, ενώ λόγω του
χαμηλότερου μέτρου ελαστικότητας συ-
μπεριφέρεται καλύτερα στις εφελκυστι-
κές και διατμητικές τάσεις που δημιουρ-
γούνται από την προβολική δράση των
ενδιαμέσων της γέφυρας και των επε-
κτάσεων στα φυσικά δόντια ((ΕΕιικκ..  88))..  Για
τον καλύτερο έλεγχο και για την πρόλη-
ψη αυτών των επιπλοκών σημαντικό ρό-
λο παίζει η απόδοση σωστού συγκλει-
σιακού σχήματος και επαφών και ο τα-
κτικός επανέλεγχος της διατήρησής
τους86. Οι αναφερθείσες επιπλοκές, ενώ
διαφέρουν σε κλινική βαρύτητα και τρό-
πο αντιμετώπισης, περιγράφονται ως
καθοριστικοί παράγοντες για την επι-
βίωση, αφού όλοι επηρεάζουν και τρο-
ποποιούν την επιτυχία μιας αποκατά-
στασης87. Επίσης, η ίδια επιπλοκή μπο-
ρεί να έχει σε διαφορετικές περιπτώσεις
διαφορετικό αποτέλεσμα, ανάλογα με τη
σχεδίαση της αποκατάστασης και το
χρόνο που παρέμεινε χωρίς να αντιμε-
τωπιστεί. Λόγου χάρη, η αποκόλληση
μιας γέφυρας μικτής στήριξης και από τα
δύο στηρίγματα μπορεί να αντιμετωπι-
στεί με επανασυγκόλληση, ενώ αν η
αποκόλληση αφορά το οδοντικό στήριγ-
μα μόνο και υφίσταται κλινικά για πα-
ρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να
οδηγήσει σε τερηδονισμό του δοντιού ή
εμβύθισή του, οπότε η αντιμετώπιση εί-
ναι περισσότερο περίπλοκη.  
Η αποκόλληση της γέφυρας μικτής στή-
ριξης από τα φυσικά στηρίγματα δεν εί-
ναι απαραίτητο να συνοδεύεται πάντοτε
με εμβύθιση. Προσωρινές κονίες ενδέ-
χεται να διαλυθούν και να οδηγήσουν σε
τερηδονισμό, με αποτέλεσμα την απώ-
λεια της πρόσθεσης σε ποσοστό που
μπορεί να φθάνει το 19% στα 10 χρό-
νια88. Η εμβύθιση, όταν εμφανιστεί,
αντιμετωπίζεται με ανεξαρτητοποίηση
των δύο τύπων στηριγμάτων και, εφόσον
χρησιμοποιηθεί μεταβατική πρόσθεση,
τα σημεία επαφής του φυσικού δοντιού
πρέπει να είναι χαλαρά, ώστε να επιτρέ-

πουν την ανεμπόδιστη κίνησή του και
την επάνοδό του στο μασητικό επίπε-
δο89. 
Η παρατεταμένη δράση του προβόλου
μπορεί επίσης να προκαλέσει οστική
απορρόφηση γύρω από τον αυχένα του
εμφυτεύματος, αποτελώντας ενδεχομέ-
νως την απαρχή άλλων βιολογικών και
μηχανικών επιπλοκών, που σε ακραίες
περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε
περιεμφυτευματίτιδα και θραύση εμφυ-
τεύματος, κολοβώματος ή βίδας84,90,91.
Ιδιαίτερα παράδοξο είναι το ακτινογρα-
φικό εύρημα της αυξημένης οστικής
απορρόφησης (0,7 mm στα 15 χρόνια)
σε περιπτώσεις ανένδοτης σύνδεσης, κά-
τι που ίσως οφείλεται στις αυξημένες μα-
σητικές δυνάμεις που μπορεί να αναπτυ-
χθούν και που επιδρούν στο περιεμφυ-
τευματικό οστό92. Πάντως, η κλινική
πραγματικότητα της μικτής στήριξης,
όπως καταγράφεται μέσα από τα ερευ-
νητικά δεδομένα, δεν παρουσιάζει κατα-
στροφικές για το οστό επιπτώσεις. 
Η κατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευ-
μένων δοντιών αποτελεί σημαντικό κρι-
τήριο για την ενσωμάτωσή τους σε γέφυ-
ρα μικτής στήριξης. Η αυξημένη κινητι-
κότητα λόγω οστικής απορρόφησης, η
δυσμενής αναλογία ρίζας-κλινικής μύ-
λης, καθώς και η ύπαρξη ενδορριζικού
άξονα λανθασμένης σχεδίασης με εκτε-
ταμένη ανασύσταση μύλης, εγκυμονούν
κινδύνους για την ακεραιότητα του δο-
ντιού και καθιστούν την προσθετική ερ-
γασία επισφαλή. Όταν είναι αναγκαία η
σύνδεση δοντιού και εμφυτεύματος, αυ-
τή πρέπει να ακολουθεί ορισμένους κα-
νόνες. Το φυσικό δόντι πρέπει να είναι

περιοδοντικά υγιές, χωρίς κινητικότητα,
να διαθέτει ικανοποιητικό μήκος ρίζας,
το όριο της παρασκευής να βρίσκεται σε
υγιή οδοντική ουσία εύρους τουλάχιστον
2 mm93 και, σε περίπτωση που υποστεί
ανασύσταση, αυτή πρέπει να έχει γίνει
με προϋποθέσεις ευνοϊκές για την άρι-
στη πρόγνωσή του. Είναι σημαντικό να
τονιστεί η διαφοροποίηση που παρατη-
ρείται στην εμβιομηχανική συμπεριφορά
και λειτουργία δοντιών με μειωμένη
οστική στήριξη, όταν αυτά στηρίζουν
διατοξικές24,28,73 ή μονόπλευρες28,94

αποκαταστάσεις, καθώς η κινητικότητά
τους ελέγχεται και μεταβάλλεται διαφο-
ρετικά72. Το εμφύτευμα πρέπει να έχει
ικανοποιητικές διαστάσεις (μήκος και
εύρος), προκειμένου να ελαχιστοποιεί-
ται η συσσώρευση τάσεων στο οστό λό-
γω της προβολικής δράσης. Η σύνδεση
δοντιών και εμφυτευμάτων πρέπει να εί-
ναι όσο το δυνατόν πιο απλή και ομοιο-
γενής, με ανένδοτο μεταλλικό σκελετό
και συγκόλληση με μόνιμη κονία. Οι κι-
νητές προσθέσεις τηλεσκοπικής συγκρά-
τησης θέτουν μακροχρόνια τα δόντια σε
μεγαλύτερους βιολογικούς κινδύνους,
είναι όμως ευκολότερα τροποποιήσι-
μες95-96. 

5. Συμπεράσματα 
Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση
περιέγραψε συνδυαστικά τα ερευνητικά
δεδομένα της μικτής στήριξης και εκείνα
των ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-
ντιών. Η συνδυαστική περιγραφή και η
κλινική ανάλυση δεν μπορούν σε καμιά
περίπτωση να υποκαταστήσουν τις προ-
οπτικές μελέτες ή τις μετα-αναλύσεις
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Εικ. 8: Θραύση του αισθητικού υλικού επικάλυψης σε γέφυρα μικτής στήριξης. Α. Κλι-
νική εικόνα και Β. Ακτινογραφική εικόνα

A A



που σχεδιάζονται εξ αρχής με βάση συ-
γκεκριμένο κλινικό ζητούμενο. Λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν τον περιορισμό αυτό και
αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περαι-
τέρω έρευνες σχεδιαστικά στοχευμένες
στις γέφυρες μικτής στήριξης με ενδοδο-
ντικά θεραπευμένα δόντια και εμφυτεύ-
ματα, προτείνονται τα ακόλουθα, για
ανάλογες κλινικές περιπτώσεις: 
11..  Η σύνδεση ενδοδοντικά θεραπευμέ-

νων δοντιών και εμφυτευμάτων δεν
αποτελεί πρώτη επιλογή θεραπείας
και, όταν επιχειρείται, πρέπει να γίνε-
ται με επιφύλαξη.

22.. Η συχνότητα και το είδος των επιπλο-
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εμφυτευματικού κολοβώματος
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

ΓΓηηρροοδδοοννττιιααττρριικκήή  εεννδδοοδδοοννττοολλοογγίίαα  ––  GGeerriiaattrriicc  eennddooddoonnttiiccss
Γενικός όρος που αναφέρεται σε ενδοδοντικές επεμβάσεις σε
άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της πολφικής κοιλότητας, που επηρεάζουν ση-
μαντικά την ενδοδοντική θεραπεία και επούλωση του οστού.

ΓΓλλοουυττααρρααλλδδεεΰΰδδηη  ((CC55HH88OO22))  ––  GGlluuttaarraallddeeyyddee  Άχρωμο τοξικό
έλαιο, ευδιάλυτο στο νερό. Χρησιμοποιείται σε διάλυμα 2%,
για αντισηψία, αποστείρωση και μονιμοποίηση ιστών, ενώ
έχει χρησιμοποιηθεί και σε πολφοτομές αντί της φορμαλ-
δεΰδης, έναντι της οποίας πλεονεκτεί, λόγω της μικρότερης
διεισδυτικότητας στους ιστούς και της λιγότερο ερεθιστικής
δράσης, ενώ επίσης η νέκρωση που προκαλεί είναι πιο επιφα-
νειακή.
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Περίληψη
Η πρώτη περιγραφή κάτω γομφίου σχήματος C έγινε το 1979 από
τους Cooke και Cox. Η ονομασία του σχετίζεται με το γεγονός
ότι, σε εγκάρσια τομή, στη μεσότητα της ρίζας, το σχήμα ρίζας-ρι-
ζικού σωλήνα (ρ.σ.) θυμίζει το λατινικό γράμμα C. Οι ρ.σ. των
κάτω γομφίων σχήματος C εμφανίζουν ποικιλία ως προς τον
αριθμό, το σχήμα και τη σχέση τους κατά μήκος της ρίζας, γεγο-
νός που καθιστά τη χημικομηχανική επεξεργασία και την έμφρα-
ξή τους μια αρκετά δύσκολη διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια της χημικομηχανικής επεξεργασίας (ΧΜΕ)
πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική παρασκευή του μυλικού
τριτημορίου του ρ.σ. για την αποφυγή διάτρησης ή πρόκλησης, εν
συνεχεία, επιμήκους κατάγματος της ρίζας. Για την επίτευξη του
μέγιστου δυνατού αντιμικροβιακού αποτελέσματος κατά τη ΧΜΕ
ενδείκνυται η χρήση υπερήχων, άφθονων διακλυσμών NaOCl, η
χρήση EDTA, καθώς και η τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβε-
στίου για το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριών. Για την έμ-
φραξη του συστήματος των ρ.σ. προτιμούνται οι τεχνικές θερμο-
πλαστικοποιημένης γουταπέρκας. Η μη απόσχιση των ριζών επη-
ρεάζει τη χειρουργική προσέγγιση αυτών των περιπτώσεων.
Λόγω των σχετικά λεπτών οδοντικών τοιχωμάτων, κατά την πα-
ρασκευή του χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή
χυτών αξόνων ενδέχεται να προκληθεί ταινιοειδής διάτρηση της
ρίζας με πιθανή πρόκληση κατάγματος σε δεύτερο χρόνο.

Summary
Endodontic approach of C-shaped mandibular second
molars

G.J. Siskos*, Th.A. Mantas**, N. Kapetanakou***,  
M.M. Avgerinou****, Ch.S. Sykaras*****

The C-shaped mandibular molar was first described  by Cooke and
Cox (1979). This name is related to the shape of the cross section of
the root canal at its middle, which resembles the letter C. Most C-
shaped root canals vary in number, shape and interrelationship
along the length of the root, which can make debridement and obtu-
ration a very difficult procedure.
The coronal third should not be flared excessively to prevent perfo-
ration or vertical root fracture during root canal preparation or co-
ronal restoration. The use of ultrasonic instrumentation, increased
volume of NaOCl, EDTA, and Ca(OH)2 as intracanal medicament
between sessions have been proposed in an effort to achieve maxi-
mum debridement of the root canal system. Thermoplasticized
gutta-percha techniques should be prefered. Furcation absence
affects the surgical approach of such cases. 
Restoration of such teeth is compromised by the relatively thin radi-
cular walls. Canal preparation and application of prefabricated or
cast posts may lead to strip perforation or fracture, later on.
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1. Εισαγωγή 
Ο δεύτερος μόνιμος κάτω γομφίος σχή-
ματος C (C-shaped molar) αποτελεί σχε-
τικά σπάνια μορφολογική παρέκκλιση η
οποία, πολύ συχνά, συνδέεται με σημα-
ντικά διαγνωστικά και θεραπευτικά
προβλήματα. Οφείλει την ονομασία του
στο γεγονός ότι σε εγκάρσια διατομή,
στη μεσότητα της ρίζας, το σχήμα ρίζας-
ριζικού σωλήνα (ρ.σ.) προσομοιάζει με
το λατινικό γράμμα C1. Στην ελληνική
βιβλιογραφία2,3 η μορφολογική αυτή πα-
ρέκκλιση είναι γνωστή ως «δίκην οπλής
αλόγου». Η πρώτη περιγραφή έγινε από
τους Cooke και Cox1, ενώ ακολούθησαν
αρκετές άλλες αναφορές4-14. Στις συγκε-
κριμένες περιπτώσεις, μετά τη διάνοιξη
του μυλικού θαλάμου (μ.θ.), το υποπολ-
φικό τοίχωμα εμφανίζει άτυπη μορφολο-
γία. Αντί να παρατηρούνται διακριτά
στόμια ρ.σ., απαντάται συνήθως ένα μό-
νο ταινιοειδές στόμιο, εν είδει τόξου
180°, ή και μεγαλύτερο, με το κοίλο του
στραμμένο άλλοτε γλωσσικά ((ΕΕιικκ..  11AA))
και άλλοτε παρειακά ((ΕΕιικκ..  11ΒΒ)). Το σχή-
μα C που εμφανίζει ο ρ.σ. στο επίπεδο
του υποπολφικού τοιχώματος δεν είναι
βέβαιο ότι διατηρείται μέχρι και το
ακρορριζικό τριτημόριο.
Περιπτώσεις με μορφολογία ρίζας-ρ.σ.
σχήματος C έχουν αναφερθεί επίσης
στον πρώτο κάτω προγόμφιο15-17, στον
πρώτο και δεύτερο άνω γομφίο18-21 και,
σπανιότατα, στον πρώτο κάτω γομφίο22. 
Η συγκεκριμένη μορφολογία ρίζας-ρ.σ.
συνιστά πρόκληση για τον κλινικό τόσο
σε επίπεδο διάγνωσης όσο και, κυρίως,
σε επίπεδο χημικομηχανικής επεξεργα-
σίας (ΧΜΕ) και έμφραξης του συστήμα-
τος των ρ.σ.

2. Αιτιολογία
Ο αριθμός και το σχήμα των ριζών, όπως
είναι γνωστό, καθορίζονται από το επι-
θηλιακό έλυτρο του Hertwig, το οποίο
ανακάμπτει σε οριζόντιο επίπεδο, α-
κρορριζικά της αδαμαντινοοστεϊνικής
ένωσης, και εν συνεχεία, συντηκόμενο
κεντρικά, καταλείπει οπές για τη δημι-
ουργία των ριζών και των ρ.σ. Η αποτυ-

χία του ελύτρου να συντηχθεί στην πα-
ρειακή ή τη γλωσσική επιφάνεια της ρί-
ζας είναι η κύρια αιτία δημιουργίας της
συγκεκριμένης μορφολογικής παρέκλι-
σης23,24.

3. Επιδημιολογία

Τα αποτελέσματα των σχετικών επιδη-
μιολογικών μελετών1,4,5,7-13,25-28 δεί-
χνουν ότι η συχνότητα εμφάνισης δεύτε-
ρου γομφίου της κάτω γνάθου σχήματος
C στο γενικό πληθυσμό έχει σαφή σχέση
με τη φυλή. Σε ευρωπαϊκούς πληθυ-
σμούς, και γενικά στη λευκή φυλή, η συ-
χνότητα είναι αρκετά χαμηλή και κυμαί-

νεται από 2,7% έως 7,6%, ενώ σε ασια-
τικούς πληθυσμούς η συχνότητα κυμαί-
νεται από 13,9% έως 44,5% ((ΠΠίίνναακκααςς  11)).

4. Ταξινόμηση αριθμού,
πορείας και σχήματος ρ.σ.
τύπου “C”

Έχουν προταθεί οι ακόλουθες ταξινο-
μήσεις:

44..11  ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  MMeellttoonn  κκααιι  σσυυνν..  
Οι Melton και συν.29 ταξινόμησαν την
παρέκκλιση, με βάση το σχήμα της πολ-
φικής κοιλότητας (π.κ.) που παρέχεται
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Σίσκος και συν.

Εικ. 1: Μορφολογία υποπολφικού τοιχώματος δεύτερου κάτω γομφίου σχήματος C.
Παρατηρείται ένα τοξοειδές στόμιο ρ.σ., με το κοίλο του στραμμένο Α. γλωσσικά και
Β. παρειακά. (Υποκατηγορίες Ια και Ιβ κατά Melton και συν., αντίστοιχα.)
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ΓΓ ΠΠ
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σε εγκάρσια τομή στο ύψος του αυχένα,
σε τρεις κατηγορίες:

• ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙ
Παρατηρείται ένα ενιαίο στόμιο ρ.σ.
σχήματος C. Διακρίνονται δύο υποκατη-
γορίες:
Υποκατηγορία Ια
Το κοίλο του τόξου είναι στραμμένο
γλωσσικά και εκτείνεται από τη συνήθη
θέση του στομίου του άπω ρ.σ. έως τη
συνήθη θέση του στομίου του εγγύς πα-
ρειακού ρ.σ. ((ΕΕιικκ..  11ΑΑ))..
Υποκατηγορία Ιβ
Το κοίλο του τόξου είναι στραμμένο πα-
ρειακά και εκτείνεται από τη συνήθη θέ-
ση του στομίου του άπω ρ.σ. έως τη συ-
νήθη θέση του στομίου του εγγύς γλωσ-
σικού ρ.σ. ((ΕΕιικκ..  11ΒΒ)).. Εμφανίζει κατο-
πτρική σχέση ομοιότητας με την υποκα-
τηγορία Ια. 

• ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙΙΙ
Παρατηρούνται δύο στόμια ρ.σ.. Διακρί-
νονται δύο υποκατηγορίες:
Υποκατηγορία ΙΙα
Υπάρχει ένα στόμιο ρ.σ. σχήματος C,
εκτεινόμενο από το στόμιο του άπω έως
το στόμιο του εγγύς παρειακού ρ.σ., ενώ
το στόμιο του εγγύς γλωσσικού ρ.σ. είναι
διακριτό και έχει τη συνήθη εντόπιση
και το σύνηθες σχήμα ((ΕΕιικκ..  22)).
Υποκατηγορία ΙΙβ
Υπάρχει ένα στόμιο ρ.σ. σχήματος C
εκτεινόμενο από το στόμιο του άπω έως
το στόμιο του εγγύς γλωσσικού ρ.σ., ενώ
το στόμιο του εγγύς παρειακού ρ.σ. είναι

διακριτό και έχει τη συνήθη εντόπιση
και το σύνηθες σχήμα. Εμφανίζει κατο-
πτρική σχέση ομοιότητας με την υποκα-
τηγορία ΙΙα.

• ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙΙΙII  
Παρατηρούνται δύο ή περισσότερα δια-
κριτά στόμια ρ.σ. συνήθους σχήματος
και εντόπισης, πλην όμως οι ρ.σ. ενώνο-
νται σε σχήμα C, σε άλλοτε άλλο ύψος,
κατά μήκος της ρίζας ((ΕΕιικκ..  33))..
Σε όλες τις κατηγορίες, το σχήμα C μπο-
ρεί να παραμένει ενιαίο μέχρι το ακρορ-
ρίζιo9 ή να διατηρείται μέχρι το μέσο ή
το ακρορριζικό τριτημόριο και στη συνέ-
χεια να μεταπίπτει σε ανεξάρτητους ρ.σ. 

44..22..  ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  FFaann  κκααιι  σσυυνν..  ((ββάάσσεειι  αα--
ννααττοομμιικκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν))

Η πρώτη ταξινόμηση των Fan και συν.14

έγινε βάσει ανατομικών δεδομένων.
Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή, περι-
γράφονται οι ακόλουθες πέντε κατηγο-
ρίες:

• ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙ  
Το σχήμα του στομίου του ρ.σ. προσο-
μοιάζει με ένα συνεχές «C» ((ΕΕιικκ..  44,,  CC11)).

• ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙΙΙ
Το σχήμα του ρ.σ. θυμίζει ελληνικό ερω-
τηματικό, λόγω ασυνέχειας του «C»
((ΕΕιικκ..  44,,  CC22)), με τη γωνία β να είναι με-
γαλύτερη των 60° ((ΕΕιικκ..  55))..

• ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙΙΙΙΙ
Υπάρχουν δύο ή τρία διακριτά στόμια

ρ.σ. ((ΕΕιικκ..  44,,  CC33aa  κκααιι  CC33bb)),, ενώ και οι δύο
γωνίες α και β είναι μικρότερες των 60°
((ΕΕιικκ..  66))..

• ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙVV
Υπάρχει ένα στόμιο ρ.σ., στρογγύλης ή
ελλειπτικής διατομής ((EEιικκ..  44,,  CC44))..

• ΚΚααττηηγγοορρίίαα  VV
Δεν υπάρχει εμφανές στόμιο ρ.σ. παρά
μόνο ακρορριζικά ((EEιικκ..  44,,  CC55))..
Οι Min και συν.30 επισημαίνουν ότι το
σχήμα C μπορεί να ποικίλλει κατά μήκος
της ρίζας, οπότε το είδος του στομίου
που παρατηρείται στο αυχενικό τριτημό-
ριο ενός ρ.σ. δεν αποτελεί ασφαλή πρό-
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Γομφίος σχήματος C

Εικ. 3: Ακτινογραφική εικόνα περιπτώσεων δεύτερου κάτω γομφίου σχήματος C, κα-
τηγορίας ΙΙΙ κατά Melton και συν. Οι ρ.σ. ενώνονται, σε άλλοτε άλλο ύψος, κατά μή-
κος της ρίζας (βέλη). Στις περιπτώσεις αυτές, σε εγκάρσια διατομή στο ύψος της συμ-
βολής των ρ.σ. παρέχεται εικόνα ρίζας-ρ.σ. σχήματος C.

Εικ. 2: Μορφολογία υποπολφικού τοι-
χώματος δεύτερου κάτω γομφίου σχή-
ματος C. Παρατηρείται ένα τοξοειδές
στόμιο ρ.σ. εκτεινόμενο από το στόμιο
του άπω έως το στόμιο του εγγύς πα-
ρειακού ρ.σ., ενώ το στόμιο του εγγύς
γλωσσικού ρ.σ. (βέλος) έχει τη συνήθη
εντόπιση και το σύνηθες σχήμα. (Υπο-
κατηγορία ΙΙα κατά Melton και συν.)

ΕΕ

ΓΓ

ΠΠ

ΑΑ

Εικ. 4: Ταξινόμηση κατά Fan και συν.,
βάσει ανατομικών δεδομένων. (Ευγε-
νώς παραχωρηθείσα από Fan B και
συν.14.) 



βλεψη της μορφολογίας του στο μέσο
και στο ακρορριζικό τριτημόριο ((ΕΕιικκ..  77))..

44..33..    ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  FFaann  κκααιι  σσυυνν..  ((ββάάσσεειι
αακκττιιννοογγρρααφφιικκώώνν  κκρριιττηηρρίίωωνν))

Η δεύτερη ταξινόμηση των Fan και
συν.31 είχε ως βάση ακτινογραφικά κρι-
τήρια. Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή
διακρίνονται οι ακόλουθοι τρείς τύποι:

ΤΤύύπποοςς  ΙΙ
Κωνική ή τετράγωνη ρίζα, που χωρίζε-
ται σε εγγύς και άπω τμήμα από ασαφή
επιμήκη διαυγαστική γραμμή. Υπάρχει
ένας εγγύς και ένας άπω ριζικός σωλή-
νας, που ενώνονται πριν το ακρορρίζιο
((ΕΕιικκ..  88ΑΑ,,  ΕΕιικκ..  99  AA--EE))..

ΤΤύύπποοςς  ΙΙΙΙ
Κωνική ή τετράγωνη ρίζα, που χωρίζε-
ται σε εγγύς και άπω τμήμα από ασαφή

επιμήκη διαυγαστική γραμμή. Υπάρχει
ένας εγγύς και ένας άπω ρ.σ., που φαί-
νονται να πορεύονται ανεξάρτητα προς
το ακρορρίζιο ((ΕΕιικκ..  88ΒΒ,,  ΕΕιικκ..  99  FF--JJ))..

ΤΤύύπποοςς  ΙΙΙΙΙΙ
Κωνική ή τετράγωνη ρίζα, που χωρίζε-
ται σε εγγύς και άπω τμήμα από ασαφή
επιμήκη διαυγαστική γραμμή. Υπάρχει
ένας εγγύς και ένας άπω ρ.σ., ο ένας σε
στροφή και αλληλεπικάλυψη με τη διαυ-
γαστική γραμμή κατά την πορεία προς
το ακρορρίζιο, ενώ ο άλλος φαίνεται να
προχωρά ανεξάρτητα προς το ακρορρί-
ζιο (ΕΕιικκ..  88CC,,  ΕΕιικκ..  99  KK--OO))..

5. Διάγνωση
Η διάγνωση της μορφολογικής αυτής
παρέκκλισης γίνεται συνήθως ακτινο-
γραφικά, πλην όμως είναι δύσκολη,
ενίοτε έως και αδύνατη, πριν τη διάνοι-
ξη του μ.θ., παρά τη λήψη διαδοχικών
ακτινογραφιών με μεταβολή της οριζό-
ντιας γωνίας σκόπευσης29,32. Ενδεικτικά
ακτινογραφικά σημεία που εμβάλλουν
υποψία για την ύπαρξη της είναι η εικό-
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Εικ. 5: Μετρήσεις γωνιών του C2 τύ-
που ρ.σ.. Η γωνία β είναι μεγαλύτερη
των 60°. M, το μέσο της ευθείας AD. α,
η γωνία μεταξύ των ευθειών ΑΜ και
ΒΜ. β, η γωνία μεταξύ των ευθειών
CM και MD. (Ευγενώς παραχωρηθεί-
σα από Fan B. και συν.14.)

Εικ. 6: Μετρήσεις γωνιών του C3 τύ-
που ρ.σ. Η γωνίες α και β είναι μικρό-
τερες των 60°. M, το μέσο της ευθείας
AD. α, η γωνία μεταξύ των ευθειών
ΑΜ και ΒΜ. β, η γωνία μεταξύ των ευ-
θειών CM και MD. (Ευγενώς παραχω-
ρηθείσα από Fan B. και συν.14.)

Εικ. 7: Τρισδιάστατη απεικόνιση του υποπολφικού τοιχώματος δεύτερων κάτω γομ-
φίων δίκην οπλής αλόγου. (Μ, εγγύς επιφάνεια - D, άπω επιφάνεια.) (a1-3) Τύπος Ι,
(b1-3) Τύπος ΙΙ, (c1-3) Τύπος ΙΙΙ, (d1-3) Τύπος ΙV. (B, παρειακή επιφάνεια - L,
γλωσσική επιφάνεια.) (Ευγενώς παραχωρηθείσα από Min Y. και συν.29.)   

BB

LL
Εικ. 8: Ταξινόμηση κατά Fan και συν.,
βάσει ακτινογραφικών κριτηρίων: A.
Τύπος Ι, B. Τύπος ΙI, C. Τύπος ΙII.
(Ευγενώς παραχωρηθείσα από Fan B.
και συν31.)



να ριζών σε πολύ μικρή απόσταση μετα-
ξύ τους, ή και συνενωμένων, όπου ο άπω
ρ.σ. είναι ευρύς, ο εγγύς στενός, ενώ
υπάρχει ασαφής εικόνα του τρίτου ρ.σ.
ενδιάμεσα. Σε σπανιότερες περιπτώσεις
παρατηρείται εικόνα δύο ριζών, όταν ο
μεταξύ τους ισθμός οδοντικών ουσιών
είναι πολύ λεπτός και ακτινογραφικά μη
απεικονίσιμος9 ((ΕΕιικκ..  1100)).. Η ακτινογρα-
φική εικόνα με τις γειτνιάζουσες ρίζες
δεν είναι απαραίτητα δηλωτική γομφίου
σχήματος C. Στις περιπτώσεις αυτές, ο
κλινικός θα πρέπει να υποψιάζεται την
ενδεχόμενη ύπαρξη της συγκεκριμένης
μορφολογικής παραλλαγής και να προ-
βαίνει σε προσεκτική διάνοιξη του μ.θ.
Συνήθως, η διάγνωση γίνεται μετά τη
διάνοιξη του μ.θ., οπότε διαπιστώνεται
το χαρακτηριστικό σχήμα «C» του στομί-
ου του ρ.σ.
Ο κλινικός που δεν γνωρίζει την ύπαρξη
της μορφολογικής παρέκκλισης μπορεί
να προκαλέσει διάτρηση του υποπολφι-
κού τοιχώματος, κατά την προσπάθεια
εντοπισμού των στομίων των ρ.σ. στις
συνήθως αναμενόμενες θέσεις, σε ένα
δεύτερο κάτω γομφίο33.
Σύστημα ρ.σ. σχήματος «C» μπορεί επί-
σης να διακρίνεται σαφώς στο επίπεδο
του υποπολφικού τοιχώματος, στη συνέ-
χεια όμως διαφοροποιείται στο μέσο και
στο ακρορριζικό τριτημόριο34. Σε ρ.σ.
σχήματος C, η ρίνη είναι δυνατόν να
διέρχεται αβίαστα από την εγγύς έως
την άπω περιοχή. Εντούτοις, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις η δίοδος μπορεί να δυ-
σχεραίνεται από γέφυρες οδοντίνης.
Η χρήση του επεμβατικού μικροσκοπίου
ή άλλων μέσων ενίσχυσης της οπτικής
οξύτητας έχει αποδειχθεί χρήσιμη στην
εντόπιση των στομίων και την αναγνώρι-
ση της συγκεκριμένης ιδιομορφίας21.
Ο μ.θ. εμφανίζεται συνήθως μεγαλύτε-
ρος κατά την υπερ-υποπολφική διάστα-
ση, οπότε το υποπολφικό τοίχωμα εντο-
πίζεται πλέον ακρορριζικά. Ρίζες σχή-
ματος C παρουσιάζουν συχνά στενές αύ-
λακες, που προδιαθέτουν σε εγκατάστα-
ση εντοπισμένης περιοδοντικής βλάβης,
η οποία πολλές φορές μπορεί να αποτε-
λεί το μοναδικό ενδεικτικό κλινικό ση-

μείο για την ύπαρξη της μορφολογικής
παρέκκλισης. Όταν υπάρχει βαθιά αύ-
λακα στη γλωσσική ή στην παρειακή επι-
φάνεια, πρέπει να αναμένεται η ύπαρξη
γομφίου σχήματος C14. Στο ενδιάμεσο ή
στο προτελικό ακτινογράφημα, οι ρίνες
και οι κώνοι γουταπέρκας –αντίστοιχα–
είναι δυνατόν να παρέχουν την εντύπω-
ση ότι εξέρχονται στο διχασμό των ριζών
και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρξει
διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα με την
περίπτωση διάτρησης του υποπολφικού
τοιχώματος9,29 ((ΕΕιικκ..  1111)). Στο ακτινογρά-
φημα, όλα τα εργαλεία ή οι κώνοι γου-
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Γομφίος σχήματος C

Εικ. 9: Ακτινογραφήματα δεύτερων κάτω γομφίων σχήματος C. Τρισδιάστατη απει-
κόνιση του συστήματος των ρ.σ. Εικόνες από μικροαξονικό τομογράφο, όπου απεικο-
νίζεται το σύστημα των ρ.σ. (σε εγκάρσιο επίπεδο) στο μυλικό, μέσο και ακρορριζικό
τριτημόριο. (Ευγενώς παραχωρηθείσα από Fan B. και συν31.) 

AA BB

CC DD EE

FF GG

HH II JJ

Εικ. 10: Ακτινογρα-
φική εικόνα δεύτε-
ρου κάτω γομφίου
Α. με συνενωμένες
ρίζες και Β. με δύο
ρίζες σε πολύ μικρή
απόσταση μεταξύ
τους· θεωρείται συ-
χνά ενδεικτική ρί-
ζας-ρ.σ. σχήματος C.A B

KK LL

MM NN OO

Εικ. 11: Προτελικό ακτινογράφημα με
κώνους γουταπέρκας σε δεύτερο κάτω
γομφίο σχήματος C, όπου ο ένας κώ-
νος παρέχει την εντύπωση ότι εξέρχε-
ται στο διχασμό των ριζών.



ταπέρκας μπορεί επίσης να φαίνεται ότι
συγκλίνουν στο ακρορρίζιο ((ΕΕιικκ..  1122)) ή
ότι εξέρχονται στο διχασμό των ριζών,
με το μήκος του εγγύς παρειακού ή του
εγγύς γλωσσικού πιο μικρό από το μήκος
του άπω ρ.σ.35.

6. Αντιμετώπιση

Η ενδοδοντική αντιμετώπιση γομφίου
σχήματος C ενέχει αρκετές ιδιαιτερότη-
τες, από τη διάνοιξη του μ.θ. έως και την
τελική έμφραξη, αλλά και κατά τη μυλι-
κή αποκατάσταση. Πρόκληση αποτελεί
και η ενδεχόμενη χειρουργική αντιμετώ-
πιση, επί αποτυχίας της συντηρητικής εν-
δοδοντικής θεραπείας.

66..11..  ΔΔιιάάννοοιιξξηη  μμυυλλιικκοούύ  θθααλλάάμμοουυ
Η διάνοιξη του μ.θ., εφόσον υπάρχει
–κλινικά ή ακτινογραφικά– υποψία ύ-
παρξης της παρέκκλισης, επιβάλλεται να
είναι ευρύτερη του συνήθους, προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί το σχήμα και η εντό-
πιση του στομίου ή των στομίων των ρ.σ.
και να αποφευχθεί διάτρηση του υπο-
πολφικού τοιχώματος κατά την προσπά-
θεια ανεύρεσής τους στις τυπικές θέσεις
όπου αυτά αναμένονται σε γομφίους με
τυπική μορφολογία. Η χρήση μεγεθυντι-
κών συστημάτων και ειδικά του επεμβα-
τικού μικροσκοπίου, συμβάλλουν σημα-
ντικά σε αυτό το στάδιο21. Η είσοδος
των στομίων των ρ.σ. θα πρέπει να διευ-
ρύνεται, πλην όμως όχι σε  μεγάλο βαθ-
μό, ειδικά στο σημείο της κοίλανσης36,
προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότη-
τα διάτρησης37.

66..22..  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  μμήήκκοουυςς  εερργγαασσίίααςς  
Ο προσδιορισμός του μήκους εργασίας
αποτελεί δυσχερές πρόβλημα με την
κλασική ακτινογραφική μέθοδο επειδή,
όπως προαναφέρθηκε, μπορεί στο εν-
διάμεσο ακτινογράφημα να φαίνεται εί-
τε ότι τα λεπτά ενδοδοντικά εργαλεία
εξέρχονται στο μεσορρίζιο είτε ότι όλα
συγκλίνουν στο ακρορρίζιο, ενώ κατά
περίπτωση το μήκος του εγγύς παρεια-
κού ή του εγγύς γλωσσικού ρ.σ. μπορεί
να εμφανίζεται μικρότερο από εκείνο

των υπόλοιπων ρ.σ.9,29. Λόγω των προ-
βλημάτων αυτών, μέθοδος εκλογής για
τον προσδιορισμό του μήκους εργασίας
θεωρείται αυτή των ηλεκτρονικών συ-
σκευών εντοπισμού του ακρορριζίου. 

66..33..  ΧΧηημμιικκοομμηηχχααννιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  
Επειδή κατά μήκος της ρίζας ποικίλλουν
ο αριθμός και το σχήμα των ρ.σ., ενώ ο
ενιαίος χώρος σχήματος C είναι ευρύς
και ακανόνιστου σχήματος1,3, η ΧΜΕ με
τις συμβατικές τεχνικές (κλασική, Step-
back, Step-down) είναι δυσχερής37, αλλά
και μερικές φορές επικίνδυνη, επειδή
μπορεί να οδηγήσει σε διάτρηση της ρί-
ζας38, ειδικά με χρήση εγγλυφίδων
Gates-Glidden35. Μέθοδος εκλογής για
την παρασκευή του ρ.σ. σχήματος C  θε-
ωρείται η περιφερική ρίνιση. Εξάλλου,
οι επικοινωνία μεταξύ των ρ.σ. είναι συ-
χνή, ενώ με την πρόοδο της ηλικίας η
εναπόθεση δευτερογενούς ή τριτογε-
νούς οδοντίνης αποφράσσει τις μεσοσω-
λήνιες αναστομώσεις4,29. Για όλους τους
παραπάνω λόγους, μέθοδος εκλογής για
τον καθαρισμό του ήδη παρασκευασμέ-
νου συστήματος των ρ.σ. θεωρείται η
επεξεργασία του με υπερήχους, σε συν-
δυασμό με άφθονους διακλυσμούς με
NaOCl και EDTA, με στόχο την προ-
σπέλαση όλων των χώρων του άτυπου
και ιδιόμορφου συστήματος των ρ.σ.4,39

Γενικά, προτείνεται συντηρητική διεύ-
ρυνση του μυλικού τριτημορίου προς
αποφυγή διάτρησης είτε κατά τη ΧΜΕ38

είτε κατά την παρασκευή του ρ.σ. για την

υποδοχή άξονα40, καθώς και για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιμήκους
κατάγματος της ρίζας μετά τη μυλική
αποκατάσταση40. Μεταξύ των συνε-
δριών, φάρμακο εκλογής είναι το
Ca(OH)2, με στόχο την επίτευξη του μέ-
γιστου δυνατού αντιμικροβιακού αποτε-
λέσματος41.

66..44..  ΤΤεελλιικκήή  έέμμφφρρααξξηη
Η πλάγια συμπύκνωση κώνων γουτα-
πέρκας θεωρείται αναποτελεσματική,
επειδή δεν είναι δυνατή η επίτευξη ερ-
μητικής έμφραξης αφενός λόγω της πο-
λυπλοκότητας του χώρου σχήματος C
και αφετέρου λόγω της επανειλημμένης
εισόδου του εργαλείου πλάγιας συμπύ-
κνωσης στο ίδιο μήκος και σε πολλές θέ-
σεις42.
Τεχνικές εκλογής θεωρούνται αυτές της
θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας,
οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ερμη-
τικής έμφραξης ακόμη και των μεσοσω-
λήνιων αναστομώσεων42. Ωστόσο, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι οι μη παρα-
σκευασμένοι χώροι που ενδέχεται να
υπάρχουν προκαλούν αντίσταση στη ροή
της γουταπέρκας, ενώ η διαφυγή της από
τον ένα ρ.σ. στον άλλο προκαλεί μείωση
των υδραυλικών δυνάμεων στο σύστημα
των ρ.σ. κατά τη διαδικασία έγχυσης της
γουταπέρκας42. Τέλος, επισημαίνεται η
πιθανότητα ταινιοειδούς διάτρησης
(strip perforation) λόγω των δυνάμεων
συμπύκνωσης43, εφόσον έχει παρασκευ-
ασθεί υπερβολικά ο ρ.σ.

66..55..  ΜΜυυλλιικκήή  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  
Δυσχερής θεωρείται και η μυλική απο-
κατάσταση των γομφίων σχήματος C
επειδή, λόγω του μικρού πάχους των
οδοντικών ουσιών που περιβάλλουν τον
ρ.σ., υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ται-
νιοειδούς διάτρησης κατά την παρα-
σκευή του χώρου για την υποδοχή εν-
δορριζικού άξονα. Για τον ίδιο λόγο εί-
ναι μεγαλύτερη και η πιθανότητα επιμή-
κους κατάγματος της ρίζας μετά την
αποκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, για
την υποδοχή του άξονα θα πρέπει να πα-
ρασκευάζεται το άπω τμήμα του ρ.σ.,
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Σίσκος και συν.

Εικ. 12: Προτελικό ακτινογράφημα σε
δεύτερο κάτω γομφίο σχήματος C,
όπου όλοι οι κώνοι γουταπέρκας συ-
γκλίνουν στο ακρορρίζιο.



ενώ προτιμότεροι θεωρούνται οι χυτοί
άξονες40.
Κατά τις επανεξετάσεις επιβάλλεται ιδι-
αίτερη προσοχή στον έλεγχο της «με-
σορριζικής περιοχής», επειδή αυτή δια-
τρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο επιμή-
κους κατάγματος ή διάτρησης35.

66..66  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη      
Κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση, σε
περιπτώσεις αποτυχίας της συντηρητι-
κής ενδοδοντικής θεραπείας, τίθενται
σημαντικοί περιορισμοί, δεδομένου ότι
δεν είναι εφικτή η διχοτόμηση του δοντι-
ού ή η εκτομή ρίζας. Η ακρορριζεκτομή
και η ανάστροφη έμφραξη οδηγεί ενδε-
χομένως σε αμφίβολα αποτελέσματα,
λόγω του σχήματος του ρ.σ. και της εν-
δοεπικοινωνίας μεταξύ των ρ.σ.22 Εξάλ-
λου γενικότερα η θέση του δεύτερου
γομφίου της κάτω γνάθου καθιστά την
όλη εγχειρητική διαδικασία εξαιρετικά
δυσχερή.

7. Παρουσίαση 
περιπτώσεων

77..11..  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙ  κκααττάά  MMeellttoonn  κκααιι  σσυυνν..

7.1.1 Υποκατηγορία  Ια
ΠΠεερρίίππττωωσσηη  11
Ο ασθενής προσήλθε με συμπτωματολο-
γία οξέος φατνιακού αποστήματος στον
#47. Το αρχικό ακτινογράφημα αποκά-
λυψε κωνική ρίζα που χωρίζεται σε εγ-
γύς και άπω τμήμα από ασαφή επιμήκη
διαυγαστική γραμμή, ενώ διαγράφονται
ένας εγγύς και ένας άπω ρ.σ. που φαίνε-
ται να ενώνονται πριν το ακρορριζικό
τρήμα ((ΕΕιικκ..  1133ΑΑ)). Κατά τη διάνοιξη του
μ.θ. διαπιστώθηκε ένα στόμιο ρ.σ. σχή-
ματος C με το κοίλο του στραμμένο
γλωσσικά. Για τον προσδιορισμό του μή-
κους εργασίας τοποθετήθηκαν δύο ρίνες
στο εγγύς και στο άπω πέρας του στομί-
ου σχήματος C του ρ.σ. Στο ενδιάμεσο
ακτινογράφημα, οι ρίνες εμφανίζονται
συγκλείνουσες στο ακρορρίζιο ((ΕΕιικκ..
1133ΒΒ)). Η ΧΜΕ έγινε με περιφερική ρίνι-
ση, ακολουθώντας την περίμετρο του
ρ.σ., και με ενεργοποίηση NaOCl με ρί-

νες υπερήχων. Μεταξύ των συνεδριών
τοποθετήθηκε Ca(OH)2. Το σύστημα
των ρ.σ. εμφράχθηκε με κάθετη συμπύ-
κνωση θερμής γουταπέρκας ((ΕΕιικκ..  1133ΓΓ))..  

ΠΠεερρίίππττωωσσηη  22
Η ασθενής παραπέμφηκε στη Μεταπτυ-
χιακή Κλινική Ενδοδοντίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, λόγω πόνου στην πε-
ριοχή των κάτω δεξιών γομφίων  κατά τη
διάρκεια της μάσησης. Κατά την κλινική
εξέταση διαπιστώθηκε ευαισθησία στην
κάθετη επίκρουση του #47. Το αρχικό
ακτινογράφημα ((ΕΕιικκ..  1144ΑΑ))  αποκάλυψε
ότι το δόντι ήταν μονόρριζο, ενώ υπήρχε
ατελής έμφραξη του ρ.σ. Μετά τη διά-
νοιξη του μ.θ. και την αφαίρεση των εμ-
φρακτικών υλικών διαπιστώθηκε στόμιο
ρ.σ. σχήματος C, με το κοίλο του τόξου
στραμμένο γλωσσικά. Για τον προσδιο-
ρισμό του μήκους εργασίας τοποθετήθη-
καν δύο ρίνες, μία στο εγγύς και μία στο
άπω πέρας του στομίου σχήματος C, και
λήφθηκε ενδιάμεσο ακτινογράφημα. Οι
ρίνες εμφανίζονταν συγκλείνουσες α-
κρορριζικά ((ΕΕιικκ..  1144ΒΒ)).. Η ΧΜΕ έγινε με

περιφερική ρίνιση, ακολουθώντας την
περίμετρο του ρ.σ. και με ενεργοποίηση
NaOCl με ρίνες υπερήχων. Μεταξύ των
συνεδριών τοποθετήθηκε Ca(OH)2. Η
έμφραξη του συστήματος των ρ.σ. έγινε
ακρορριζικά, με την τεχνική του συνε-
χούς κύματος θερμοσυμπύκνωσης (Sy-
stem-b), ενώ το μέσο και μυλικό τριτημό-
ριο εμφράχθηκαν με έγχυση θερμοπλα-
στικοποιημένης γουταπέρκας (Οbtura
ΙΙ) ((ΕΕιικκ..  1144ΓΓ)). 

7.1.2 Υποκατηγορία Ιβ
ΠΠεερρίίππττωωσσηη  11  
Η ασθενής προσήλθε χωρίς συμπτωμα-
τολογία, για την αποκατάσταση τερηδο-
νικής βλάβης στον #47. Η ακτινογραφι-
κή εξέταση αποκάλυψε την ύπαρξη μίας
ρίζας και επιπλέον υπεροστεΐνωση, πε-
ριακρορριζική αλλοίωση, καθώς και την
ύπαρξη δύο ρ.σ., ενός στενού εγγύς και
ενός ευρύτερου άπω, που διαχωρίζονται
από ασαφή, επιμήκη διαυγαστική γραμ-
μή και φαίνεται να ενώνονται στο α-
κρορριζικό τριτημόριο ((ΕΕιικκ..  1155ΑΑ)). Κατά
τη διάνοιξη του μ.θ. διαπιστώθηκε στό-
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Γομφίος σχήματος C

Εικ. 13: Α. Αρχικό ακτι-
νογράφημα όπου παρα-
τηρείται κωνική ρίζα
που χωρίζεται σε εγγύς
και άπω τμήμα από
ασαφή επιμήκη διαυγα-
στική γραμμή. Β. Εν-
διάμεσο ακτινογράφημα
στο οποίο οι ρίνες εμφα-
νίζονται να συγκλίνουν
στο ακρορρίζιο. Γ. Ακτι-
νογραφική εικόνα αμέ-
σως μετά την τελική έμ-
φραξη.

A

Β

Γ

A Β Γ

Εικ. 14: Α. Αρχικό ακτινογράφημα μονόρριζου δεύτερου κάτω γομφίου με ατελή εν-
δοδοντική θεραπεία. Β. Ενδιάμεσο ακτινογράφημα στο οποίο οι ρίνες εμφανίζονται να
συγκλίνουν ακρορριζικά. Γ. Τελικό ακτινογράφημα.



μιο ρ.σ. σχήματος C, με το κοίλο στραμ-
μένο παρειακά. Για τον προσδιορισμό
του μήκους εργασίας τοποθετήθηκαν
δύο ρίνες στο εγγύς πέρας και μία ρίνη
στο άπω πέρας του στομίου σχήματος C
του ρ.σ. Στο ενδιάμεσο ακτινογράφημα
οι ρίνες εμφανίζονταν να συγκλείνουν
στο ακρορρίζιο ((ΕΕιικκ..  1155ΒΒ)). Η ΧΜΕ έγι-
νε με περιφερική ρίνιση, ακολουθώντας
την περίμετρο του ρ.σ. και με ενεργοποί-
ηση NaOCl με ρίνες υπερήχων. Μεταξύ
των συνεδριών τοποθετήθηκε Ca(OH)2
και εν συνεχεία το σύστημα των ρ.σ. εμ-
φράχθηκε με κάθετη συμπύκνωση θερ-
μής γουταπέρκας. Ακτινογραφικά διαπι-
στώθηκε ατελής έμφραξη του χώρου στο
εσωτερικό της υπεροστεΐνωσης, ο οποί-
ος μάλλον είχε παραμείνει και πλημμε-
λώς παρασκευασμένος ((ΕΕιικκ..  1155ΓΓ))..

ΠΠεερρίίππττωωσσηη  22
Η ασθενής παραπέμφθηκε στην Μετα-
πτυχιακή Κλινική Ενδοδοντίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών προς αξιολόγηση
του #37. Κατά την κλινική εξέταση το
δόντι ήταν ασυμπτωματικό, ενώ διαπι-
στώθηκε ακτινογραφικά ατελής ενδοδο-
ντική θεραπεία και ύπαρξη  περιακρορ-
ριζικής αλλοίωσης ((ΕΕιικκ..  1166ΑΑ)).. Η απώ-
λεια της μυλικής αποκατάστασης για με-
γάλο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό
με την περιακρορριζική παθολογία, οδή-
γησε στη λήψη απόφασης για επανάλη-
ψη της ενδοδοντικής θεραπείας. Μετά
την αφαίρεση των τερηδονισμένων ου-
σιών και των εμφρακτικών υλικών, πα-
ρατηρήθηκε στόμιο ρ.σ. σχήματος C με
το κοίλο του τόξου στραμμένο παρειακά
((ΕΕιικκ..  1166ΒΒ)). Το μήκος εργασίας υπολογί-
στηκε με την ακτινογραφική μέθοδο
((ΕΕιικκ..  1166ΓΓ)).. Η ΧΜΕ έγινε με περιφερική
ρίνιση, ακολουθώντας την περίμετρο του
ρ.σ. και με ενεργοποίηση NaOCl με ρί-
νες υπερήχων. Μεταξύ των συνεδριών
τοποθετήθηκε Ca(OH)2. Η έμφραξη
ακρορριζικά πραγματοποιήθηκε με την
τεχνική συνεχούς κύματος θερμοσυμπύ-
κνωσης (System-B), ενώ το μέσο και μυ-
λικό τριτημόριο εμφράχθηκαν με έγχυση
θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας
(Obtura ΙΙ) ((ΕΕιικκ..  1166ΔΔ)). Σε δεύτερο χρό-

νο ακολούθησε η αποκατάσταση του δο-
ντιού με χυτό ενδορριζικό άξονα ((ΕΕιικκ..
1166ΕΕ)). Σημειώνεται ότι ο τρίτος γομφίος
εξήχθη για περιοδοντικούς λόγους.

77..22..  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙΙΙ  κκααττάά    MMeellttoonn  κκααιι  σσυυνν..  

7.2.1 Υποκατηγορία ΙΙα
ΠΠεερρίίππττωωσσηη  11
Ο ασθενής προσήλθε με συμπτωματολο-
γία οξέος φατνιακού αποστήματος. Από
την κλινική εξέταση και τον ακτινογρα-
φικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπεύθυνο
δόντι ήταν το #37, το οποίο ήταν μονόρ-
ριζο, με ατελή ενδοδοντική θεραπεία
και περιακρορριζική αλλοίωση. Οι δύο
ατελώς εμφραγμένοι ρ.σ. διαχωρίζονταν
από ασαφή επιμήκη διαυγαστική γραμ-
μή ((ΕΕιικκ..  1177ΑΑ)). Κατά τη διάνοιξη διαπι-
στώθηκε ένα ανεξάρτητο στόμιο εγγύς

γλωσσικού ρ.σ., συνήθους σχήματος και
εντόπισης, και ένα στόμιο τύπου C,
εκτεινόμενο από τη θέση του στομίου
του άπω ρ.σ. έως τη θέση του στομίου
του εγγύς παρειακού ρ.σ., με το κοίλο
στραμένο γλωσσικά. Για τον προσδιορι-
σμό του μήκους εργασίας τοποθετήθη-
καν μία ρίνη στον εγγύς γλωσσικό ρ.σ.
και δύο ρίνες στο στόμιο τύπου C, μία
εγγύς και μία άπω ((ΕΕιικκ..  1177ΒΒ)). Η ΧΜΕ
στον ανεξάρτητο εγγύς γλωσσικό ρ.σ.
έγινε με την τεχνική Step-back, ενώ ο
σωλήνας σχήματος C παρασκευάστηκε
με περιφερική ρίνιση και ενεργοποίηση
NaOCl με ρίνες υπερήχων. Μεταξύ των
συνεδριών τοποθετήθηκε Ca(OH)2. Τέ-
λος, το σύστημα των ρ.σ. εμφράχθηκε με
κάθετη συμπύκνωση θερμής γουταπέρ-
κας ((ΕΕιικκ..  1177ΓΓ  )). Ο ακτινογραφικός έλεγ-
χος 1 χρόνο μετά την τελική έμφραξη
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Σίσκος και συν.

A Β Γ

Εικ. 15: Α. Αρχικό ακτινογράφημα μονόρριζου δεύτερου κάτω γομφίου με δύο ρ.σ. οι
οποίοι διαχωρίζονται από ασαφή διαυγαστική γραμμή και συγκλίνουν πριν το ακρορ-
ριζικό τρήμα. Β. Ενδιάμεσο ακτινογράφημα στο οποίο οι ρίνες εμφανίζονται να συ-
γκλίνουν στο ακρορρίζιο. Γ. Τελικό ακτινογράφημα. Παρατηρείται ατελής έμφραξη
του χώρου στο εσωτερικό της υπεροστεΐνωσης.

A Β

Γ Δ Ε

Εικ. 16: Α. Αρχικό ακτινογράφημα μονόρριζου δεύτερου κάτω γομφίου με ατελή εν-
δοδοντική θεραπεία. Β. Κλινική εικόνα αμέσως μετά την αφαίρεση των εμφρακτικών
υλικών. Παρατηρείται στόμιο ρ.σ. σχήματος C με το κοίλο του τόξου στραμμένο πα-
ρειακά. Γ. Ενδιάμεσο ακτινογράφημα. Δ. Κλινική εικόνα του στομίου του ρ.σ. αμέσως
μετά την τελική έμφραξη. Ε. Ακτινογραφική εικόνα μετά την τελική έμφραξη και τη
μυλική αποκατάσταση.

ΕΕ
ΓΓ

ΠΠ
ΑΑ

ΕΕ

ΓΓ

ΠΠ

ΑΑ



αποκάλυψε αποκατάσταση της περια-
κρορριζικής αλλοίωσης (ΕΕιικκ..  1177ΔΔ)).

ΠΠεερρίίππττωωσσηη  22
Ο ασθενής προσήλθε για ενδοδοντική
θεραπεία στον #47, μετά την επείγουσα
αντιμετώπιση οξέος φατνιακού αποστή-
ματος από τον παραπέποντα. Στο αρχικό
ακτινογράφημα διαπιστώθηκε ότι το δό-
ντι είχε μία ρίζα η οποία χωριζόταν σε
εγγύς και άπω τμήμα από ασαφή διαυ-
γαστική γραμμή, ενώ διακρίνονταν δύο
ρ.σ., ένας εγγύς και ένας άπω ((ΕΕιικκ..
1188ΑΑ)).. Μετά τη διάνοιξη του μ.θ. εντοπί-
σθηκαν τα εξής τέσσερα στόμια ρ.σ.: ένα
διακριτό στόμιο εγγύς γλωσσικού ρ.σ.,
με συνήθη εντόπιση και σχήμα· ένα στό-
μιο εγγύς παρειακού ρ.σ., 1,5 χιλ. περί-
που άπω της τυπικής θέσης εντόπισης·
και δύο στόμια άπω ρ.σ., ένα παρειακό
και ένα γλωσσικό. Τα τρία τελευταία
ενώνονταν με μόλις υποσημαινόμενη αύ-
λακα. Η κίνηση της ρίνης κατά μήκος της
αύλακας δεν ήταν ευχερής παρά μόνο σε
βάθος 4-5 χιλ. Το μήκος εργασίας υπο-
λογίστηκε με την ακτινογραφική μέθο-
δο. Η ΧΜΕ στον ανεξάρτητο εγγύς
γλωσσικό ριζικό σωλήνα πραγματοποιή-
θηκε με την τεχνική Step-back, ενώ στον
ρ.σ. σχήματος C έγινε περιφερική ρίνιση
και ενεργοποίηση ΝaOCl με ρίνες υπε-
ρήχων. Μεταξύ των συνεδριών τοποθε-
τήθηκε Ca(OH)2. Στο προτελικό ακτινο-
γράφημα διακρίνονται ο ανεξάρτητος
εγγύς γλωσσικός ρ.σ. και ο σωλήνας
σχήματος C ((ΕΕιικκ..  1188ΒΒ)). Η τελική έμφρα-
ξη στον εγγύς γλωσσικό ρ.σ. έγινε με
πλάγια συμπύκνωση, ενώ στο ρ.σ. σχή-
ματος C με κάθετη συμπύκνωση θερμής

γουταπέρκας ((ΕΕιικκ..  1188ΓΓ)).

ΠΠεερρίίππττωωσσηη  33
Η ασθενής προσήλθε με συμπτωματολο-
γία οξέος φατνιακού αποστήματος στον
#47. Από το αρχικό ακτινογράφημα δια-
πιστώθηκε ότι το δόντι είχε μία ρίζα η
οποία διαχωρίζονταν σε εγγύς και άπω
τμήμα με ασαφή διαυγαστική γραμμή,
ενώ διαγράφονταν ένας εγγύς και ένας
άπω ρ.σ. με κοινή εκβολή, ενώ επιπρό-
σθετα υπήρχε μόλις υποσημαινόμενη πε-
ριακρορριζική αλλοίωση ((ΕΕιικκ..  1199ΑΑ))..
Μετά τη διάνοιξη του μ.θ. εντοπίσθηκε
ένα διακριτό στόμιο εγγύς γλωσσικού
ρ.σ., με τυπικό σχήμα και εντόπιση, κα-
θώς και δύο στόμια στις θέσεις των στο-
μίων του εγγύς παρειακού και του άπω
ρ.σ., τα οποία συνδέονταν με πολύ στενή
αύλακα. Ο προσδιορισμός του μήκους
εργασίας έγινε με την ακτινογραφική
μέθοδο. Η ΧΜΕ στον εγγύς γλωσσικό
ρ.σ. πραγματοποιήθηκε με την τεχνική
Step-back, ενώ στον ρ.σ. σχήματος C έγι-
νε περιφερική ρίνιση και ενεργοποίηση
ΝaOCl με ρίνες υπερήχων. Μεταξύ των
συνεδριών τοποθετήθηκε Ca(OH)2. Στο
προτελικό ακτινογράφημα διακρίνονται

ο ανεξάρτητος εγγύς γλωσσικός ρ.σ. και
ο σωλήνας σχήματος C ((ΕΕιικκ..  1199ΒΒ)).. Η τε-
λική έμφραξη στον εγγύς γλωσσικό ρ.σ.
έγινε με πλάγια συμπύκνωση, ενώ στον
ρ.σ. σχήματος C με κάθετη συμπύκνωση
θερμής γουταπέρκας ((ΕΕιικκ..  1199ΓΓ))..

7.2.2 Υποκατηγορία ΙΙβ
ΠΠεερρίίππττωωσσηη  11
Η ασθενής παραπέμφθηκε για αξιολό-
γηση του #37. Κατά την κλινική εξέταση
διαπιστώθηκε πόνος κατά την επίκρου-
ση. Το αρχικό ακτινογράφημα αποκάλυ-
ψε ότι το δόντι ήταν μονόρριζο, ενδοδο-
ντικά θεραπευμένο, με περιακρορριζική
αλλοίωση, ενώ υπήρχε έξοδος κώνων
αργύρου και γουταπέρκας στους περια-
κρορριζικούς ιστούς. Οι δύο εμφραγμέ-
νοι ρ.σ. ενώνονταν στο ακρορρίζιο ((ΕΕιικκ..
2200ΑΑ)).. Αποφασίστηκε επανάληψη της εν-
δοδοντικής θεραπείας. Μετά την αφαί-
ρεση των εμφρακτικών υλικών ((ΕΕιικκ..
2200ΒΒ)) παρατηρήθηκε ένα ανεξάρτητο
στόμιο εγγύς παρειακού ρ.σ., με συνήθη
εντόπιση και σχήμα, και ένα στόμιο τύ-
που C, εκτεινόμενο από τη θέση του στο-
μίου του άπω έως τη θέση του στομίου
του εγγύς γλωσσικού ρ.σ., με το κοίλο
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Γομφίος σχήματος C

A

Εικ. 17: Α. Αρχικό ακτινογράφημα μονόρριζου δεύτερου κάτω γομφίου με ατελή ενδοδοντική θεραπεία και περιακρορριζική αλλοί-
ωση. Οι δύο ατελώς εμφραγμένοι ρ.σ. διαχωρίζονται από ασαφή επιμήκη διαυγαστική γραμμή. Β. Ενδιάμεσο ακτινογράφημα. Η μία
ρίνη έχει τοποθετηθεί στον εγγύς γλωσσικό ρ.σ. και οι άλλες δύο στο εγγύς και άπω πέρας του δίκην C στομίου του ρ.σ. Γ. Τελικό
ακτινογράφημα. Δ. Ακτινογραφική εικόνα μετά από ένα χρόνο. Παρατηρείται αποκατάσταση της περιακρορριζικής αλλοίωσης.

B Γ Δ

A Β Γ

Εικ. 18: Α. Αρχικό ακτινογράφημα δεύτερου κάτω γομφίου με μία ρίζα η οποία χωρί-
ζεται σε εγγύς και άπω τμήμα από ασαφή διαυγαστική γραμμή, ενώ διαγράφονται
ένας εγγύς και ένας άπω ρ.σ. Β. Προτελικό ακτινογράφημα με τέσσερις κώνους γου-
ταπέρκας τοποθετημένους στα αντίστοιχα στόμια των ρ.σ. Γ. Τελικό ακτινογράφημα.



του τόξου στραμμένο παρειακά. Η ΧΜΕ
στον ανεξάρτητο εγγύς παρειακό ρ.σ.
έγινε με την τεχνική Step-back, ενώ ο
σωλήνας σχήματος C παρασκευάστηκε
με περιφερική ρίνιση και ενεργοποίηση
NaOCl με ρίνες υπερήχων. Μεταξύ των
συνεδριών τοποθετήθηκε Ca(OH)2. Τέ-
λος, το σύστημα των ρ.σ. εμφράχθηκε με
κάθετη συμπύκνωση θερμής γουταπέρ-
κας ((ΕΕιικκ..  2200ΓΓ)).

ΠΠεερρίίππττωωσσηη  22  
Ασθενής προσήλθε με συμπτωματολογία
οξείας πολφίτιδας στον #47. Το αρχικό
ακτινογράφημα αποκάλυψε ότι το #47
ήταν μονόρριζο, με δύο ρ.σ. διαχωριζό-
μενους από ασαφή επιμήκη διαυγαστική
γραμμή ((ΕΕιικκ..  2211ΑΑ)). Μετά τη διάνοιξη
του μ.θ. βρέθηκαν τέσσερα διακριτά
στόμια ρ.σ. με τυπικό σχήμα και συνήθη
εντόπιση (δύο εγγύς και δύο άπω). Στο
ενδιάμεσο ακτινογράφημα διαπιστώθη-
κε ότι οι τρεις ρ.σ. ενώνονταν στο α-
κρορριζικό τριτημόριο, ενώ ο εγγύς πα-
ρειακός είχε ανεξάρτητη πορεία ((ΕΕιικκ..
2211ΒΒ)).. Η ΧΜΕ του ριζικού σωλήνα σχή-
ματος C έγινε με περιφερική ρίνιση και
ενεργοποίηση NaOCl με ρίνες υπερή-
χων, ενώ του εγγύς παρειακού με την τε-
χνική Step-back. Ακολούθησε η τοποθέ-
τηση Ca(OH)2 για μία εβδομάδα. Έγινε
έμφραξη και των δύο ρ.σ. με κάθετη συ-
μπύκνωση θερμής γουταπέρκας ((ΕΕιικκ..
2211ΓΓ)).

77..33..  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΙΙΙΙΙΙ  κκααττάά    MMeellttoonn  κκααιι  σσυυνν..

ΠΠεερρίίππττωωσσηη  11
Ο ασθενής παραπέμφθηκε για ενδοδο-
ντική θεραπεία στον #37. Το αρχικό
ακτινογράφημα αποκάλυψε ότι το δόντι
ήταν μονόρριζο, με δύο ρ.σ. διαχωριζό-
μενους από ασαφή επιμήκη διαυγαστική
γραμμή ((ΕΕιικκ..  2222ΑΑ)).. Μετά τη διάνοιξη
του μ.θ. εντοπίστηκαν δύο στόμια ρ.σ.,
ένα εγγύς και ένα άπω. Ο υπολογισμός
του μήκους εργασίας έγινε με τη βοή-
θεια ηλεκτρονικού εντοπιστή ακρορριζί-
ου. Η ΧΜΕ έγινε με την τεχνική Step-
back και η έμφραξη με κάθετη συμπύ-
κνωση θερμής γουταπέρκας. Προηγήθη-

κε, φυσικά, η τοποθέτηση Ca(OH)2 για
μία εβδομάδα. Στο τελικό ακτινογράφη-
μα οι ρ.σ. ενώνονται στο ακρορριζικό
τριτημόριο ((ΕΕιικκ..  2222ΒΒ)).. Ένα χρόνο αργό-
τερα παρατηρείται αποκατάσταση της
περιακρορριζικής αλλοίωσης ((ΕΕιικκ..  2222ΓΓ))..

ΠΠεερρίίππττωωσσηη  22
Ο ασθενής προσήλθε με συμπτωματολο-
γία οξέος φατνιακού αποστήματος στον
#37. Στο αρχικό ακτινογράφημα διαπι-
στώθηκε κωνική ρίζα με έναν εγγύς και
έναν άπω ρ.σ. που ενώνονταν πριν το
ακρορριζικό τρήμα, ενώ επιπλέον απο-
καλύφθηκε περιακρορριζική αλλοίωση
((ΕΕιικκ..  2233ΑΑ)).. Μετά τη διάνοιξη του μ.θ.
βρέθηκαν δύο στόμια ρ.σ., ένα εγγύς και
ένα άπω, διαμέσου των οποίων οι ρίνες
συνέκλιναν στο ακρορρίζιο ((ΕΕιικκ..  2233ΒΒ))..

Οι ρ.σ. επεξεργάστηκαν με την τεχνική
Step-back και ακολούθησε ενεργοποίη-
ση ΝaOCl με ρίνες υπερήχων. Μεταξύ
των συνεδριών τοποθετήθηκε Ca(OH)2.
Η τελική έμφραξη έγινε με κάθετη συ-
μπύκνωση θερμής γουταπέρκας, η οποία
αποκάλυψε ότι υπήρχε σαφής συνένωση
των ρ.σ. στο ακρορριζικό τριτημόριο
((ΕΕιικκ..    2233ΓΓ)).  

ΠΠεερρίίππττωωσσηη  33
Η ασθενής παραπέμφθηκε στη Μετα-
πτυχιακή Κλινική Ενδοδοντίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών για ενδοδοντική
θεραπεία στον #37. Το αρχικό ακτινο-
γράφημα αποκάλυψε ότι το δόντι ήταν
μονόρριζο, ατελώς θεραπευμένο, με δύο
ρ.σ. διαχωριζόμενους από ασαφή επιμή-
κη διαυγαστική γραμμή ((ΕΕιικκ..  2244ΑΑ)).. Με-
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Σίσκος και συν.

A Β Γ

Εικ. 20: Α. Αρχικό ακτινογράφημα. Β. Αμέσως μετά την αφαίρεση των εμφρακτικών
υλικών. Γ. Τελικό ακτινογράφημα.

A Β Γ

Εικ. 21: Α. Ακτινογραφική εικόνα μονόρριζου δεύτερου κάτω γομφίου με δύο ρ.σ. δια-
χωριζόμενους από ασαφή επιμήκη διαυγαστική γραμμή. Β. Ενδιάμεσο ακτινογράφη-
μα όπου διαπιστώθηκε ότι οι τρεις ρ.σ. ενώνονται στο ακρορριζικό τριτημόριο, ενώ ο
εγγύς παρειακός έχει ανεξάρτητη πορεία. Γ. Ακτινογραφική εικόνα αμέσως μετά την
τελική έμφραξη.

A Β Γ

Εικ. 19: Α. Ακτινογραφική εικόνα μονόρριζου δεύτερου κάτω γομφίου με δύο ρ.σ. οι
οποίοι διαχωρίζονται με ασαφή διαυγαστική γραμμή. Β. Προτελικό ακτινογράφημα.
Γ. Ακτινογραφική εικόνα αμέσως μετά την τελική έμφραξη.



τά τη διάνοιξη του μ.θ. βρέθηκαν τρία
διακριτά στόμια ρ.σ. με τυπικό σχήμα
και συνήθη εντόπιση (δύο εγγύς και
ένας άπω). Ο υπολογισμός του μήκους
εργασίας έγινε με την βοήθεια ηλεκτρο-
νικού εντοπιστή ακρορριζίου και επιβε-
βαιώθηκε ακτινογραφικά ((ΕΕιικκ..  2244  ΒΒ,,  ΓΓ))..
Η ΧΜΕ στον άπω ρ.σ. έγινε με την τε-
χνική crown-down, ενώ στους εγγύς ρ.σ.
με την τεχνική Step-back. Ακολούθησε
ενεργοποίηση ΝaOCl με ρίνες υπερή-
χων και μεταξύ των συνεδριών τοποθε-
τήθηκε Ca(OH)2. Η έμφραξη ακρορ-
ριζικά πραγματοποιήθηκε με την τεχνι-
κή συνεχούς κύματος θερμοσυμπύκνω-
σης (System-B), ενώ το μέσο και μυλικό
τριτημόριο εμφράχθηκαν με έγχυση θερ-
μοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας
(Obtura ΙΙ). Το τελικό ακτινογράφημα
αποκάλυψε ότι υπήρχε σαφής συνένωση
των ρ.σ. (εγγύς παρειακού και άπω) στο
ακρορριζικό τριτημόριο, ενώ ο εγγύς
γλωσσικός ρ.σ. είχε ανεξάρτητη πορεία
((ΕΕιικκ..  2244ΔΔ)). 

8. Προτεινόμενο 
πρωτόκολλο 
αντιμετώπισης 
Με βάση τα μέχρι στιγμής βιβλιογραφι-
κά δεδομένα και την κλινική εμπειρία
των συγγραφέων προτείνεται το ακόλου-
θο πρωτόκολλο αντιμετώπισης: 
• Ευρύτερη του συνήθους διάνοιξη του

μ.θ. προκειμένου να διαπιστωθεί η θέ-
ση και το σχήμα του στομίου ή των στο-
μίων των ρ.σ. και να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος διάτρησης των πλάγιων τοι-
χωμάτων του μ.θ. και του υποπολφικού
τοιχώματος, κατά την προσπάθεια

ανεύρεσής τους στις θέσεις όπου αυτά
αναμένονται σε δεύτερους γομφίους με
τυπική μορφολογία.

• Χρήση μεγενθυντικών συστημάτων,
και ειδικά του επεμβατικού μικροσκο-
πίου, για την ευχερέστερη ανεύρεση
του ή των στομίων των ρ.σ. και τη δια-
πίστωση του σχήματός τους. 

• Μικρότερη του συνήθους αρχική διεύ-
ρυνση του ή των στομίων των ρ.σ., ειδι-
κά αντίστοιχα με τη θέση της κοίλαν-
σης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίν-
δυνος διάτρησης.

• Προσδιορισμός του μήκους εργασίας
με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ε-
ντοπισμού του ακρορριζίου.

• Συντηρητική διεύρυνση του μυλικού

τριτημορίου του ή των ρ.σ., με σκοπό
την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας
διάτρησης.

• Προπαρασκευή του ή των ρ.σ. με περι-
φερική ρίνιση

• Καθαρισμός του ήδη παρασκευασμέ-
νου συστήματος των ρ.σ. με τη χρήση
ρινών επί χειρολαβής υπερήχων, σε
συνδυασμό με άφθονους διακλυσμούς
NaOCl και  EDTA.

• Τοποθέτηση στο σύστημα των ρ.σ., με-
ταξύ των συνεδριών, Ca(OH)2, για την
επίτευξη του μέγιστου δυνατού αντιμι-
κροβιακού αποτελέσματος.

• Έμφραξη του συστήματος των ρ.σ. με
τεχνικές θερμοπλαστικοποιημένης γου-
ταπέρκας.
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A Β Γ

Εικ. 22: Α. Ακτινογραφική εικόνα μονόρριζου δεύτερου κάτω γομφίου με δύο ρ.σ. οι
οποίοι διαχωρίζονται με ασαφή επιμήκη διαυγαστική γραμμή. Β. Τελικό ακτινογρά-
φημα. Γ. Ακτινογραφική εικόνα μετά από ένα χρόνο.

A

Εικ. 24: Α. Ακτινογραφική εικόνα μονόρριζου δεύτερου κάτω γομφίου με δύο ρ.σ. διαχωριζόμενους από ασαφή επιμήκη διαυγαστι-
κή γραμμή. Β, Γ. Ενδιάμεσο ακτινογράφημα. Δ. Το τελικό ακτινογράφημα αποκάλυψε ότι υπήρχε σαφής συνένωση των ρ.σ. (εγγύς
παρειακού και άπω) στο ακρορριζικό τριτημόριο, ενώ ο εγγύς γλωσσικός ρ.σ. είχε ανεξάρτητη πορεία.

B Γ Δ

A Β Γ

Εικ. 23: Α. Αρχικό ακτινογράφημα μονόρριζου δεύτερου κάτω γομφίου με έναν εγγύς
και έναν άπω ρ.σ. που ενώνονται πριν το ακρορριζικό τρήμα. Β. Ενδιάμεσο ακτινο-
γράφημα όπου φαίνεται ότι οι ρίνες συγκλίνουν στο ακρορρίζιο. Γ. Ακτινογράφημα
μετά την τελική έμφραξη και τη μυλική αποκατάσταση, το οποίο αποκάλυψε ότι υπήρ-
χε σαφής συνένωση των ρ.σ. στο ακρορριζικό τριτημόριο.  



• Μυλική αποκατάσταση, κατά προτίμη-
ση, με χυτό ενδορριζικό άξονα και κύ-
ρια στήριξη στο άπω τμήμα του ρ.σ.
σχήματος C, προκειμένου να ελαχιστο-
ποιηθεί η πιθανότητα ταινιοειδούς διά-
τρησης και επιμήκους κατάγματος της
ρίζας.

• Ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επανεξετά-
σεις στον έλεγχο της «μεσορριζικής πε-
ριοχής» λόγω της αυξημένης πιθανότη-
τας επιμήκους κατάγματος ή διάτρησης
της ρίζας στην περιοχή αυτή. 

9. Συμπεράσματα
1.  Ο δεύτερος κάτω γομφίος σχήματος

C ή δίκην οπλής αλόγου αποτελεί
σχετικά σπάνια μορφολογική παρέκ-
κλιση, η οποία όμως συνδέεται με ση-
μαντικά διαγνωστικά και θεραπευτι-
κά προβλήματα.

2.  Η σωστή αντιμετώπιση  προϋποθέτει
αρχικά τη γνώση της συγκεκριμένης
μορφολογικής παρέκκλισης.

3.  Επιβάλλεται, μετά τη διάγνωση, ιδι-
αίτερη έμφαση στη διάνοιξη του μ.θ.,
στη σωστή ΧΜΕ του συστήματος των
ρ.σ. και τη σωστή έμφραξή του, προ-
κειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτε-
ρη δυνατή πρόγνωση.

4.  Μέθοδος εκλογής για τον προσδιορι-
σμό του μήκους εργασίας είναι αυτή
των ηλεκτρονικών συσκευών εντοπι-
σμού του ακρορριζίου.

5.  Μέθοδος εκλογής για την παρα-
σκευή των ρ.σ. σχήματος C είναι η
περιφερική ρίνιση ενώ για τον αρτιό-
τερο καθαρισμό είναι προτιμότερη η
επεξεργασία τους με ρίνες επί χειρο-
λαβής υπερήχων με ταυτόχρονη
ενεργοποίηση NaOCl.

6.  Φάρμακο εκλογής, μεταξύ των συνε-
δριών θεωρείται το Ca(OH)2.

7.  Μέθοδοι εκλογής για την τελική έμ-
φραξη των ρ.σ. σχήματος  C είναι αυ-
τές του συνεχούς κύματος θερμοσυ-
μπύκνωσης (System-b), έγχυσης θερ-
μοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας
και της κάθετης συμπύκνωσης θερμής
γουταπέρκας. 

8.  Η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία

συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο επι-
πλοκών έναντι αυτής σε δόντια με τυ-
πική μορφολογία πολφικής κοιλότη-
τας.

9.  Η μυλική αποκατάσταση, εφόσον
απαιτείται τοποθέτηση ενδορριζικού
άξονα, εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο
ταινιοειδούς διάτρησης και επιμή-
κους κατάγματος της ρίζας.

10. Η χειρουργική αντιμετώπιση εμφανί-
ζει σημαντικούς περιορισμούς και
έχει ενδεχομένως αμφίβολη πρόγνω-
ση.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

ΓΓοουυττααππέέρρκκαα  ––  GGuuttttaa--ppeerrcchhaa  Το καθαρό συμπυκνωμένο εκχύλι-
σμα των οπών του δέντρου Palaqium gutta. Η γουταπέρκα εί-
ναι υψηλού μοριακού βάρους στερεοϊσομερές του πολυϊσοπρε-
νίου. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην οδοντιατρική
από τον Bowman, το 1867, και σήμερα αποτελεί το συνηθέστε-
ρο υλικό  για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Στο εμπόριο
κυκλοφορεί σε δύο κρυσταλλικές φάσεις, τη γουταπέρκα α-φά-
σης και τη γουταπέρκα β-φάσης, με δυνατότητα μετατροπής
της μίας στην άλλη. Η β-φάση απαντά στις πιο πολλές εμπορι-
κές μορφές. Οι κώνοι γουταπέρκας για οδοντιατρική χρήση πε-
ριέχουν περίπου 19-22% γουταπέρκα, 56-76% οξείδιο του ψευ-
δαργύρου, 1-4% κερί ή ρητίνη, 1-17% θειούχα μέταλλα που
προσδίδουν ακτινοσκιερότητα, και ίχνη διαφόρων χρωστικών.

ΓΓωωννίίωωσσηη  μμύύλληηςς  ––  DDiillaacceerraattiioonn  Οδοντική ανωμαλία που χαρα-
κτηρίζεται από έντονη γλωσσική κάμψη της μύλης μόνιμου
δοντιού σε σχέση με τη ρίζα. Οφείλεται σε τραυματική βλάβη
του προκάτοχου νεογιλού.
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Οδοντική σύντηξη και οδοντικός διχασμός

Συνολική αντιμετώπιση της οδοντικής σύντηξης
και του οδοντικού διχασμού: ανασκόπηση

και παρουσίαση τυπικής περίπτωσης
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Περίληψη
Η οδοντική σύντηξη και ο οδοντικός διχασμός οφείλονται σε
πρωτογενείς ή δευτερογενείς διαταραχές του μηχανισμού της
οδοντογένεσης και απαντούν συχνότερα στη νεογιλή απ’ ό,τι
στη μόνιμη οδοντοφυΐα. Η οδοντική σύντηξη αφορά συνήθως
τη συνένωση φυσιολογικών διαδοχικών σπερμάτων, σπανιό-
τερα τη συνένωση φυσιολογικού και υπεράριθμου σπέρματος
και ακόμη πιο σπάνια τη συνένωση υπεράριθμων οδοντικών
σπερμάτων. Ο οδοντικός διχασμός προκύπτει από την τέλεια
ή ατελή σχάση ενός φυσιολογικού οδοντικού σπέρματος.
Οι συγκεκριμένες μορφολογικές ανωμαλίες συνδέονται αρκε-
τά συχνά με την εμφάνιση σύνθετων ενδοδοντικών, περιοδο-
ντικών, συγκλεισιακών, ορθοδοντικών, λειτουργικών, προ-
σθετικών και αισθητικών προβλημάτων. Η αντιμετώπιση των
περιπτώσεων αυτών απαιτεί συνολική διαχείριση των συνα-
κόλουθων προβλημάτων από ομάδα ειδικών. Στο πλαίσιο σχε-
διασμού της συνολικής διαχείρισης θεωρείται αρχικά ανα-
γκαία η ορθή διάγνωση της ανωμαλίας, η καταγραφή των εξ
αυτής προβλημάτων, η εκτίμηση της σοβαρότητάς τους και ο
καθορισμός προτεραιοτήτων ως προς την αγωγή.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συνοπτική ανασκόπηση
της σχετικής βιβλιογραφίας, η διερεύνηση των αναφυόμενων
ορθοδοντικών και λοιπών προβλημάτων, η διαμόρφωση μιας
πρότασης για τη μεθοδολογία της συνολικής αντιμετώπισης
και, τέλος, η παρουσίαση της συνολικής αντιμετώπισης μιας
τυπικής περίπτωσης οδοντικής σύντηξης και οδοντικού διχα-
σμού στους άνω κεντρικούς τομείς του ίδιου ατόμου.

Summary
Multidisciplinary treatment of fused and geminated teeth:
literature review and case report 

P.N. Synodinos*, G.J. Siskos**, Th. Kouimtzis***, 
S. Yiagtzis*, Ch.S. Sykaras**** 

Fused and geminated teeth represent primary or secondary abnor-
malities of dentogenesis and are more often observed in the deci-
duous than in the permanent dentition. Fusion of teeth typically re-
sults from the union of normal tooth buds, more rarely from the
union of normal and supernumerary tooth buds and even more ra-
rely from the union of supernumerary tooth buds. Geminated teeth
are produced by the complete or incomplete division of a single tooth
bud. Such morphologic abnormalities are often related to complex
endodontic, periodontic, occlusal, orthodontic, functional, pros-
thetic and esthetic problems. Treatment of such cases requires a
comprehensive rehabilitation addressing all resulting problems by
multiple dental disciples. Treatment planning of theses cases should
comprise a comprehensive diagnostic methodology including the
determination of all resulting problems to be addressed and the
assessment of treatment priorities. The aim of this paper is to review
current bibliography pertaining to the etiology, diagnosis and deter-
mination of a protocol for the treatment of fused and geminated
teeth. In addition, the multidisciplinary treatment of a characteristic
clinical case presenting fusion and gemination of the permanent
maxillary central incisors of the same individual will be described. 
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1. Εισαγωγή
Η οδοντική σύντηξη (tooth fusion) και ο
οδοντικός διχασμός (tooth gemination)
συνιστούν μορφολογικές ανωμαλίες που
αφορούν στο σχήμα και το μέγεθος των
δοντιών. Παρατηρούνται τόσο στη νεο-
γιλή όσο και στη μόνιμη οδοντοφυΐα και
οφείλονται σε πρωτογενείς ή δευτερογε-
νείς διαταραχές του μηχανισμού της
οδοντογένεσης.
Πιθανότερα αίτια θεωρούνται διάφοροι
δυσμορφογενετικοί περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες, όπως ο τραυματισμός των
αναπτυσσόμενων οδοντικών σπερμά-
των, η άσκηση πίεσης λόγω έλλειψης χώ-
ρου και η τοπική φλεγμονή κατά τη φά-
ση της μορφοδιάπλασης1-5. Η κληρονο-
μικότητα έχει επίσης αποδειχθεί ότι δια-
δραματίζει κάποιο ρόλο, ιδίως στις περι-
πτώσεις οδοντικής σύντηξης2,6-8. Τέλος,
οι ανωμαλίες μπορεί να οφείλονται σε
συνδυασμό αιτιολογικών παραγό-
ντων9,10. Με βάση τα αποτελέσματα με-
λέτης γενεαλογικών δέντρων σε περι-
πτώσεις οδοντικού διχασμού και οδοντι-
κής σύντηξης με οικογενή χαρακτήρα,
υποστηρίζεται ότι το φαινοτυπικό αυτό
χαρακτηριστικό μπορεί να μεταβιβάζε-
ται είτε με τον αυτοσωματικό υπολειπό-
μενο είτε με τον αυτοσωματικό επικρατή
με μειωμένη διεισδυτικότητα τύπο κλη-
ρονομικότητας11.
Τόσο η οδοντική σύντηξη όσο και ο οδο-
ντικός διχασμός εμφανίζονται συνήθως
ως μεμονωμένες διαταραχές και δεν
αποτελούν φαινοτυπικό χαρακτηριστικό
ή υποκλινική μορφή κάποιου συνδρό-
μου, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις

που η εκδήλωσή τους σχετίζεται με το
σύνδρομο Down, την έκθεση του εμβρύ-
ου σε θαλιδομίδη και την υπερωιοσχι-
στία5. Συχνά συνδυάζονται με άλλες
μορφολογικές ανωμαλίες των δοντιών,
όπως το ονυχοειδές φύμα (talon
cusp)9,12-14 ((ΕΕιικκ..  11)), η ανώμαλη μορφο-
λογία του ακρορριζικού τμήματος της ρί-
ζας14 και ο οδοντικός εγκολεασμός
(dens invaginatus)15-16.
Η οδοντική σύντηξη αφορά συνήθως τη
συνένωση δύο ή και περισσότερων φυ-
σιολογικών διαδοχικών οδοντικών
σπερμάτων ((ΕΕιικκ..  22)), ενώ είναι επίσης δυ-
νατόν να προκύψει από συνένωση φυ-
σιολογικού και υπεράριθμου οδοντικού
σπέρματος, καθώς και, σε πολύ σπάνιες
περιπτώσεις, από τη συνένωση υπερά-
ριθμων σπερμάτων ((ΕΕιικκ..  33)). Ανάλογα με
την ένταση του βλαπτικού παράγοντα, τη
χρονική στιγμή, και τη διάρκεια της επί-
δρασής του, μπορεί να περιορίζεται, σε
σπάνιες περιπτώσεις, μόνο στην αδαμα-
ντίνη. Ωστόσο, στις περισσότερες περι-
πτώσεις αφορά και στην οδοντίνη, ενώ
συχνά επεκτείνεται και στην οστεΐνη.

Ανάλογα με την έκταση της σύντηξης εί-
ναι δυνατόν να εμφανίζονται οι ακόλου-
θες μορφολογικές παραλλαγές1,4-5,17

((ΕΕιικκ..  44)):
1. Μία μύλη και μία ρίζα με ενιαία πολ-

φική κοιλότητα.
2. Μία μύλη και μία ρίζα με δύο φαινο-

μενικά ανεξάρτητες πολφικές κοιλό-
τητες, που όμως στην πραγματικότητα
επικοινωνούν μεταξύ τους με «μεσο-
σωλήνιες» συνδέσεις.

3. Μία μύλη και δύο ρίζες με εντελώς
ανεξάρτητες πολφικές κοιλότητες,
των οποίων όμως οι μυλικοί θάλαμοι
επικοινωνούν μεταξύ τους. 

4. Δύο μύλες και μία ρίζα με δύο ανε-
ξάρτητες πολφικές κοιλότητες.

Ο οδοντικός διχασμός αφορά στη σχά-
ση, ατελή ή τέλεια, ενός οδοντικού σπέρ-
ματος, οπότε χαρακτηρίζεται αντίστοιχα
ως μερικός ή πλήρης ((ΕΕιικκ..  55)). Ο μερικός
οδοντικός διχασμός περιορίζεται συνή-
θως στη μύλη και αποτελεί έκφραση
ανεπιτυχούς προσπάθειας τέλειας σχά-
σης του οδοντικού σπέρματος. Το δόντι
που προκύπτει εμφανίζει διαστάσεις με-
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Εικ. 1: Εξαιρετικά σπάνια περίπτωση συνύπαρξης οδοντικού διχασμού και ονυχοει-
δούς φύματος (talon cusp) σε άνω πλάγιο τομέα. Α: Προστομιακή άποψη. Β: Υπερώια
άποψη.

A B

Εικ. 2: Κλινική εικόνα σύντηξης νεογιλών δοντιών. Α και Β: Μεταξύ κάτω πλάγιου τομέα και κυνόδοντα. Γ: Μεταξύ κάτω κεντρικού
και πλάγιου τομέα.

A B Γ



γαλύτερες του φυσιολογικού, έχει μία
μύλη, με χαρακτηριστική εντομή στο κο-
πτικό χείλος ((ΕΕιικκ..  66)) και μία ρίζα με ενι-
αία πολφική κοιλότητα η οποία πολύ συ-
χνά εμφανίζει μερικό διχασμό, κατά κα-
νόνα αντίστοιχα με το μυλικό θάλαμο.
Στις περιπτώσεις πλήρους οδοντικού δι-
χασμού προκύπτουν, λόγω της τέλειας
σχάσης του οδοντικού σπέρματος, δύο
ανεξάρτητα «θυγατρικά» δόντια, από τα
οποία τα ένα καταλαμβάνει τη θέση του
φυσιολογικά υφιστάμενου δοντιού, με
υπολειπόμενο συνήθως μέγεθος, ενώ το
άλλο δίνει την εντύπωση υπεράριθμου
δοντιού ((ΕΕιικκ..  77)). Σε ορισμένες περιπτώ-

σεις τα προκύπτοντα «θυγατρικά» δό-
ντια εμφανίζουν κατοπτρική σχέση ομοι-
ότητας αντικειμένου-ειδώλου (συμμετρι-
κός οδοντικός διχασμός – twinning)1,2,4-

6,17-21.
Στην ελληνική βιβλιογραφία ο οδοντικός
διχασμός είναι γνωστός και με τους
όρους «οδοντική διδυμία» και «μυλοσχι-
στία»17.
Τόσο η οδοντική σύντηξη όσο και ο οδο-
ντικός διχασμός παρατηρούνται, σε ό,τι
αφορά την καυκάσια φυλή, συχνότερα
στη νεογιλή απ’ ό,τι στη μόνιμη οδοντο-
φυΐα22 (τα ποσοστά που αναφέρονται εί-
ναι 1% και 0,1%, αντίστοιχα23-25), ενώ
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Εικ. 3: Σύντηξη άνω νεογιλού κεντρικού και υπεράριθμου πλάγιου το-
μέα. Α: Προστομιακή άποψη. Β: Υπερώια άποψη. Γ: Ακτινογραφική ει-
κόνα. Δ: Το δόντι μετά την εξαγωγή.

A B

Γ Δ

Εικ. 4: Σχηματική απόδοση του μηχανισμού δημιουργίας και
των παραλλαγών της οδοντικής σύντηξης. Από τη συνένωση
δύο οδοντικών σπερμάτων (ΟΣ1, ΟΣ2) προκύπτει ένα ενιαίο
οδοντικό σπέρμα (ΕΟΣ) το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην εμ-
φάνιση των ακόλουθων μορφολογικών παραλλαγών: Μία μύ-
λη και μία ρίζα με ενιαία πολφική κοιλότητα (Δ1), μία μύλη
και μία ρίζα με δύο ανεξάρτητες πολφικές κοιλότητες (Δ2), μία
μύλη και δύο ρίζες με δύο ανεξάρτητες πολφικές κοιλότητες
(Δ3) και δύο μύλες και μία ρίζα με δύο ανεξάρτητες πολφικές
κοιλότητες. (Ελαφρώς τροποποιημένη από Ε. Στασινόπουλο1.)

Εικ. 5: Σχηματική απόδοση του μηχανισμού δημιουργίας και
των παραλλαγών του οδοντικού διχασμού. Από τη σχάση του
οδοντικού σπέρματος (ΟΣ) προκύπτουν είτε δύο ανεξάρτητα
οδοντικά σπέρματα (ΟΣ1, ΟΣ2), τα οποία οδηγούν στην εμφά-
νιση δύο ανεξάρτητων «θυγατρικών» δοντιών (Δ1, Δ2) (πλήρης
ή συμμετρικός οδοντικός διχασμός – twinning), είτε στην εμφά-
νιση ενός δοντιού, με διαστάσεις μεγαλύτερες του φυσιολογι-
κού, το οποίο έχει μία μύλη με χαρακτηριστική εντομή στο κο-
πτικό χείλος και ενιαία πολφική κοιλότητα (μερικός οδοντικός
διχασμός). (Ελαφρώς τροποποιημένη από Ε. Στασινόπουλο1.)

Εικ. 6: Κλινική εικόνα οδοντικού διχα-
σμού σε κάτω νεογιλό κυνόδοντα. Η
μύλη του δοντιού εμφανίζεται μεγαλύ-
τερη του φυσιολογικού, με χαρακτηρι-
στική εντομή στο κοπτικό χείλος.



σε γενικές γραμμές η οδοντική σύντηξη
εμφανίζεται συχνότερα από τον οδοντι-
κό διχασμό5. Σε περιπτώσεις οδοντικής
σύντηξης και οδοντικού διχασμού στη
νεογιλή οδοντοφυΐα έχει διαπιστωθεί αυ-
ξημένος κίνδυνος επανεμφάνισης της α-
νωμαλίας στη μόνιμη οδοντοφυΐα6,22,26-27

ή και απλασίας των αντίστοιχων μόνι-
μων δοντιών5. Και οι δύο ανωμαλίες
αφορούν κατά κανόνα στους άνω νεογι-
λούς και μόνιμους τομείς10,14,28-33, έχουν
όμως αναφερθεί και περιπτώσεις που
αφορούν σε κυνόδοντες, προγόμφιους ή
και γομφίους34-41, ενώ δεν αναφέρεται
διαφορά στον επιπολασμό τους μεταξύ
ανδρών και γυναικών23-25.
Η κλινική εικόνα του μερικού οδοντικού
διχασμού είναι, συχνά, παρόμοια με
εκείνη των περιπτώσεων οδοντικής σύ-
ντηξης στις οποίες το προκύπτον δόντι
εμφανίζει μία μύλη. Στις περιπτώσεις
αυτές, η μύλη εμφανίζεται μεγαλύτερη
από τη μύλη του ομόλογου δοντιού, με
χαρακτηριστική εντομή στο κοπτικό χεί-
λος και αυλάκωση στη χειλική και γλωσ-
σική επιφάνεια ((ΕΕιικκ..  22,,33,,66,,88,,99)), ενδεικτι-
κές είτε της αρχικής τάσης για πλήρη δι-
χασμό του οδοντικού σπέρματος είτε του
αποτελέσματος της σύντηξης δύο σπερ-
μάτων1,4,5,18,19,42. Η συγκεκριμένη μορ-
φολογία ευνοεί την κατακράτηση οδο-
ντικής πλάκας και την ανάπτυξη τερηδό-
νας ((ΕΕιικκ..  88,,99)), καθώς και περιοδοντικών
βλαβών, ενώ μερικές φορές μπορεί να
προδιαθέτει για τη δημιουργία τραυμα-
τικής βλάβης. Επιπλέον, σε περιπτώσεις
ατελούς σύντηξης των οδοντικών ουσιών
εγκαθίσταται επικοινωνία του πολφού
με το στοματικό περιβάλλον, με αποτέ-

λεσμα τη νέκρωση του πολφού και την
εμφάνιση περιακρορριζικής παθολο-
γίας, χωρίς άλλη εμφανή βλάβη40.
Η διαφοροδιάγνωση οδοντικής σύντη-
ξης και οδοντικού διχασμού είναι αρκε-
τά συχνά δύσκολη, ειδικά αν επιχειρεί-
ται αποκλειστικά με κλινικά κριτήρια
και ιδιαίτερα σε οριακές περιπτώσεις
στις οποίες είτε η σύντηξη είναι ατελής
είτε ο διχασμός είναι περισσότερο προ-
χωρημένος προς τη ρίζα2,6-8,26. Στις περι-
πτώσεις αυτές, το οπισθοφατνιακό ακτι-
νογράφημα αποτελεί το πλέον ασφαλές
διαφοροδιαγνωστικό μέσο43.

2. Η οδοντική σύντηξη 
και ο οδοντικός διχασμός
ως αιτιολογικοί 
παράγοντες ορθοδοντικών
προβλημάτων

Οι συγκεκριμένες μορφολογικές ανωμα-
λίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην εκδή-
λωση ορθοδοντικών και άλλων προβλη-
μάτων19. Τα προβλήματα αυτά, ανάλογα
με το σχήμα, το μέγεθος της μύλης και

της ρίζας των δοντιών και τη θέση τους
στον οδοντικό φραγμό, μπορεί να αφο-
ρούν σε9,10,28,30,44,45:
• Καθυστέρηση της ανατολής των διάδο-

χων μόνιμων δοντιών.
• Ανώμαλη διευθέτηση, όπως στροφή,

απόκλιση και συνωστισμό των δοντιών
στο αντίστοιχο οδοντικό τόξο ή και
στην περιοχή των ανταγωνιστών τους.
Η ανώμαλη αυτή διευθέτηση των δο-
ντιών συμβάλλει στη δημιουργία συ-
γκλεισιακών παρεμβολών και ευνοεί
την εγκατάσταση και εξέλιξη περιοδο-
ντικών προβλημάτων. Ιδιαίτερα σε πε-
ριπτώσεις στις οποίες η σύντηξη αφορά
γειτονικά μόνιμα δόντια, η προκύπτου-
σα μείωση του αριθμού των δοντιών
δημιουργεί νωδά διαστήματα στο αντί-
στοιχο τμήμα του οδοντικού τόξου.

• Διαταραχή της φυσιολογικής ανατο-
λής, τόσο των προσβεβλημένων όσο
και των γειτονικών δοντιών, εξαιτίας
της δυσαρμονίας μεγέθους μεταξύ δο-
ντιών και διαθέσιμου χώρου, με αποτέ-
λεσμα έκτοπη ανατολή, έγκλειση ή
εντοπισμένη σταυροειδή σύγκλειση.

• Ασυμμετρία του οδοντικού τόξου ή και
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Εικ. 8: Η οδοντική σύντηξη και ο οδοντικός διχασμός ευνοούν (Α) την αυξημένη κα-
τακράτηση οδοντικής πλάκας και (Β) την ανάπτυξη τερηδόνας.

A BΕικ. 7: Κλινική εικόνα πλήρους ή συμ-
μετρικού οδοντικού διχασμού σε άνω
μόνιμο πλάγιο τομέα.

Εικ. 8: Η οδοντική σύντηξη και ο οδοντικός διχασμός ευνοούν (Α) την αυξημένη κα-
τακράτηση οδοντικής πλάκας και (Β) την ανάπτυξη τερηδόνας.

A B



ενδεχόμενη ετερόπλευρη οπίσθια
σταυροειδή σύγκλειση, λόγω πλαγιολί-
σθησης της κάτω γνάθου, σε περιπτώ-
σεις ετερόπλευρης εντόπισης της ανω-
μαλίας.

• Σημαντική διαταραχή της αισθητικής
του χαμόγελου, λόγω της  δυσαρμονίας
του μεγέθους των δοντιών, καθώς και
του σχήματός τους, εφόσον η οδοντική
ανωμαλία αφορά στην αισθητική ζώνη
των πρόσθιων δοντιών.

• Διαταραχές στη λειτουργία της μάση-
σης ή και στην άρθρωση του λόγου,
ανάλογες του μεγέθους και της εντόπι-
σης των προσβεβλημένων δοντιών.

3. Μεθοδολογία συνολικής
αντιμετώπισης της 
οδοντικής σύντηξης και
του οδοντικού διχασμού

Η αντιμετώπιση καθορίζεται πρωταρχι-
κά από τα ιδιαίτερα κλινικά και ακτινο-
γραφικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτω-
σης. Στο πλαίσιο σχεδιασμού της συνολι-
κής αντιμετώπισης θεωρείται απαραίτη-
τη αρχικά η ορθή διάγνωση της ανωμα-
λίας, η καταγραφή των εξ αυτής προβλη-

μάτων (ενδοδοντικά, περιοδοντολογικά,
συγκλεισιακά, ορθοδοντικά, λειτουργι-
κά, προσθετικά, αισθητικά) και ο καθο-
ρισμός προτεραιοτήτων για την αντιμε-
τώπισή τους με τη συνεργασία οδοντιά-
τρων διαφόρων ειδικοτήτων30,34,46,47.
Στις περισσότερες περιπτώσεις μερικού
οδοντικού διχασμού ενδείκνυται η τρο-
ποποίηση της μύλης με προσεκτικά σχε-
διασμένη αφαίρεση οδοντικών ουσι-
ών10,48,49 και, εν συνεχεία, η μορφολογι-
κή αποκατάστασή της με φωτοπολυμερι-
ζόμενη σύνθετη ρητίνη ((ΕΕιικκ..  1100)) ή στε-
φάνη50 για την αντιμετώπιση του αισθη-
τικού προβλήματος, τον περιορισμό του
κινδύνου αυξημένης κατακράτησης οδο-
ντικής πλάκας και, κυρίως, για την απο-
τροπή έκθεσης της αποκαλυμμένης οδο-
ντίνης στο στοματικό περιβάλλον και του
εξ αυτής κινδύνου νέκρωσης του πολ-
φού40. Στις περιπτώσεις υποουλικής επέ-
κτασης του διχασμού απαιτείται συνή-
θως χειρουργική αποκάλυψη της περιο-
χής για την εξομάλυνση της ριζικής επι-
φάνειας με κατάλληλη αφαίρεση οδοντι-
κών ουσιών10. Η εκτεταμένη αφαίρεση
οδοντικών ουσιών από τη μύλη ή και την
αυχενική περιοχή της ρίζας ενδέχεται να
οδηγήσει σε αποκάλυψη του πολφού.

Στις περιπτώσεις αυτές επιδιώκεται η
διατήρηση του πολφού ζωντανού με άμε-
ση κάλυψή του, ιδίως εάν δεν έχει ολο-
κληρωθεί η διάπλαση της ρίζας, επειδή
λόγω της άτυπης μορφολογίας της πολ-
φικής κοιλότητας η διαδικασία της ενδο-
δοντικής θεραπείας θεωρείται ιδιαίτερα
δύσκολη.
Οι περιπτώσεις πλήρους οδοντικού δι-
χασμού οι οποίες δεν συνδέονται με την
εμφάνιση προβλημάτων ((ΕΕιικκ..  77)) δεν α-
παιτούν αντιμετώπιση. Εφόσον όμως
προκύπτει ορθοδοντικό ή/και αισθητικό
πρόβλημα, επιλέγεται προς εξαγωγή το
ένα εκ των δύο «θυγατρικών» δοντιών
και ακολουθεί κατάλληλη ορθοδοντική
διευθέτηση ((ΕΕιικκ..  1111)).. Σε περιπτώσεις
στις οποίες υπάρχουν οι αναγκαίες προ-
ϋποθέσεις, το «θυγατρικό» δόντι που
επιλέγεται για εξαγωγή μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ως αυτόλογο οδοντικό μό-
σχευμα για την αποκατάσταση συγγε-
νούς ή επίκτητης έλλειψης δοντιού4,51-54.
Η αντιμετώπιση της οδοντικής σύντηξης
στις περιπτώσεις που υπάρχει μία μύλη
και μία ρίζα είναι ίδια με εκείνη του με-
ρικού οδοντικού διχασμού. Στις περι-
πτώσεις ύπαρξης δύο ριζών ενδείκνυται
η διχοτόμηση της μύλης, συνήθως μετά
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Εικ. 10: Μερικός οδοντικός διχασμός του άνω αριστερού μόνιμου κεντρικού τομέα. Α: Κλινική εικόνα. Β: Οπισθοφατνιακό ακτινο-
γράφημα. Γ: Ακτινογράγημα Status X. Δ και Ε: Περιορισμός των διαστάσεων του δοντιού με αφαίρεση οδοντικών ουσιών. ΣΤ: Κλι-
νική εικόνα αμέσως μετά τη μορφολογική αποκατάσταση της μύλης με φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη.
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τη δημιουργία κρημνού, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή ακρί-
βεια του διαχωρισμού στην αυχενική πε-
ριοχή και η αφαίρεση του ενός εκ των
δύο τμημάτων του δοντιού. Η διχοτόμη-
ση της μύλης γίνεται πάντα εις βάρος του
τμήματος που πρόκειται να εξαχθεί. Η
αναπόφευκτη, μετά τη διχοτόμηση της
μύλης, αποκάλυψη του πολφού αντιμε-
τωπίζεται με άμεση κάλυψή του και ακο-
λουθεί προσωρινή ή/και, εφόσον οι συν-
θήκες το επιτρέπουν, οριστική μορφολο-
γική αποκατάσταση του εναπομείναντος
τμήματος της μύλης με φωτοπολυμεριζό-
μενη σύνθετη ρητίνη. Για τη διευθέτηση
της περιοχής εφαρμόζεται η ενδεικνυό-
μενη ορθοδοντική θεραπεία. Σε κάθε
περίπτωση, ο περιοδικός κλινικός και
ακτινογραφικός έλεγχος θεωρείται απα-
ραίτητος για την έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση ενδεχόμενης νέκρωσης
του πολφού και εμφάνισης περιακρορρι-
ζικής παθολογίας. Το προς εξαγωγή, με-
τά τη διχοτόμηση της μύλης, τμήμα του
δοντιού μπορεί κατ’ αναλογία με τις πε-
ριπτώσεις πλήρους οδοντικού διχασμού
να αξιοποιηθεί ως αυτόλογο οδοντικό
μόσχευμα4,51-54.
Γενικά, σε κάθε περίπτωση οδοντικής
σύντηξης και οδοντικού διχασμού, η
έγκαιρη εφαρμογή κινητών ή ακίνητων
ορθοδοντικών μηχανισμών, ανάλογα με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περι-
στατικού, εξυπηρετεί την αποκατάσταση
φυσιολογικών σκελετικών και οδοντο-
φατνιακών σχέσεων, πάντα με στόχο την
εξασφάλιση καλών συνθηκών υγείας,
καλής λειτουργίας και ικανοποιητικής
αισθητικής των δοντιών και της στοματι-
κής περιοχής10,44,55. 
Σε όλες τις περιπτώσεις αποδεικνύεται
ιδιαίτερα χρήσιμη η ανάλυση μικτού
φραγμού, προκειμένου να προβλεφθεί ο
απαραίτητος χώρος στα οδοντικά τόξα
για την ομαλή διευθέτηση των δοντιών
μετά την αποκατάσταση του σχήματος
και του μεγέθους τους ή και η διαγνω-
στική ανάταξη των δοντιών στα εκμα-
γεία μελέτης. Με τις μεθόδους αυτές κα-
θίσταται δυνατός ο εκ των προτέρων
ακριβής προσδιορισμός της περίσσειας

οδοντικής ουσίας που χρειάζεται να
αφαιρεθεί, της έκτασης και του σχήμα-
τος της προβλεπόμενης μορφολογικής
αποκατάστασης της μύλης, αλλά και της
προβλεπόμενης τελικής θέσης των δο-
ντιών στον οδοντικό φραγμό μετά από
την ορθοδοντική μετακίνησή τους56-58.
Η αντιμετώπιση των νεογιλών δοντιών
με σύντηξη ή διχασμό σε περιπτώσεις
χωρίς κλινικά προβλήματα περιορίζεται
στην αντιμετώπιση της τερηδονικής βλά-
βης, εφόσον υπάρχει, και στην απλή τρο-
ποποίηση της μορφολογίας της μύλης με
σύνθετη ρητίνη μετά από επιλεκτική
αφαίρεση αδαμαντίνης, που εξυπηρετεί
την εξάλειψη των θέσεων κατακράτησης
οδοντικής πλάκας, την άρση των συ-
γκλεισιακών παρεμβολών και τη βελτίω-
ση της αισθητικής. Σε περιπτώσεις στις

οποίες η θέση των προσβεβλημένων νε-
ογιλών δοντιών δημιουργεί προβλήματα
στην περαιτέρω ανάπτυξη της οδοντο-
φυΐας ενδείκνυται, ανάλογα με την περί-
πτωση, ο σημαντικός περιορισμός του
μεγέθους τους με την αφαίρεση ανάλο-
γης ποσότητας οδοντικών ουσιών, η
οποία μπορεί να φθάσει μέχρι και τη δι-
χοτόμησή τους, που σχεδόν πάντα συνε-
πάγεται την ανάγκη ενδοδοντικής πα-
ρέμβασης ή ακόμη και εξαγωγής59-62

((ΕΕιικκ..  33,,99)).
Τέλος, επισημαίνεται ότι είναι αναγκαία
η εξαρχής στενή συνεργασία μεταξύ των
ειδικών για το σχεδιασμό της αντιμετώ-
πισης των σύνθετων προβλημάτων που
συνδέονται με τις συγκεκριμένες μορφο-
λογικές ανωμαλίες και την επίτευξη του
βέλτιστου αποτελέσματος.
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Εικ. 11: Πλήρης (συμμετρικός) οδοντικός διχασμός στον
άνω δεξιό μόνιμο τομέα, σε συνδυασμό με έντονο αισθη-
τικό και ορθοδοντικό πρόβλημα. Α και Β: Κλινική εικό-
να. Γ: Ακτινογραφική εικόνα. Δ: Κλινική εικόνα μετά
την εξαγωγή του ενός εκ των δύο «θυγατρικών» δοντιών
και την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας. Ε: Κλινική
εικόνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής
θεραπείας.
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4. Παρουσίαση 
περίπτωσης
Αγόρι καυκάσιας φυλής, 10 ετών, προ-
σήλθε στη Μεταπτυχιακή Κλινική Ορθο-
δοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος
του Πανεπιστημίου Αθηνών για την
αντιμετώπιση αισθητικού προβλήματος
εξαιτίας της ύπαρξης «διπλών δοντιών».
Το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό
ήταν ελεύθερα, ενώ οι δείκτες σωματι-
κής ανάπτυξης (ύψος, βάρος, δείκτης
BMI) διαπιστώθηκαν φυσιολογικοί.
Η εξωστοματική επισκόπηση παρείχε ει-
κόνα δύσμορφων υπερμεγεθών άνω κε-
ντρικών τομέων, ακόμη και σε θέση ηρε-
μίας των χειλιών, καθώς αυτά αφίστα-
ντο, η οποία γινόταν εντονότερη κατά το
χαμόγελο ((ΕΕιικκ..  1122ΑΑ,,ΒΒ)).
Κατά την προστομιακή επισκόπηση δια-
πιστώθηκε γιγαντοδοντία της μύλης των
άνω κεντρικών τομέων. Ο δεξιός κεντρι-
κός τομέας έφερε μόλις υποσημαινόμενη
εντομή στη μεσότητα του κοπτικού χεί-
λους, ενώ η μύλη του αριστερού κεντρι-
κού τομέα, η οποία είχε μεγαλύτερο μέ-
γεθος, εμφάνιζε πέραν της εντομής και
χαρακτηριστική αυλάκωση στη μεσότη-
τά της, που εκτεινόταν από το κοπτικό
χείλος μέχρι τον κλινικό αυχένα. Επι-
πλέον, υπήρχε διάσταση των κεντρικών
τομέων και έλλειψη του άνω αριστερού
πλάγιου τομέα ((ΕΕιικκ..  1122ΓΓ)).
Η υπερώια επισκόπηση αποκάλυψε, επί-
σης, την ύπαρξη της χαρακτηριστικής
αυλάκωσης και στην υπερώια επιφάνεια
του αριστερού κεντρικού τομέα, καθώς
και την έκτοπη ανατολή του αριστερού
πλάγιου τομέα, ο οποίος καταλάμβανε
θέση υπερώια του άπω τμήματος της μύ-
λης του κεντρικού τομέα ((ΕΕιικκ..  1122ΔΔ)).
Και οι δύο κεντρικοί τομείς ήταν ελεύθε-
ροι τερηδονικής προσβολής, η αντίδραση
του πολφού στις δοκιμασίες ζωτικότητας
ήταν φυσιολογική, τα ούλα ήταν ελεύθερα
φλεγμονής και η εξέταση με την περιοδο-
ντική μήλη δεν αποκάλυψε την ύπαρξη
θυλάκων. Η ανάπτυξη της οδοντοφυΐας
βρισκόταν στην όψιμη φάση του μικτού
οδοντικού φραγμού και η οδοντική σύ-
γκλειση ήταν 1ης τάξης ((ΕΕιικκ..  1122ΕΕ,,  ΣΣΤΤ)).

Από τον ακτινογραφικό έλεγχο με πανο-
ραμικό ακτινογράφημα, ακτινογράφημα
Status x, ακτινογράφημα δήξεως και ο-
πισθοφατνιακά ακτινογραφήματα ((ΕΕιικκ..
1122ΖΖ--ΚΚ)), διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Ο
άνω δεξιός τομέας είχε μία πλήρως δια-
πλασμένη ρίζα με εύρος μεγαλύτερο του
φυσιολογικού και ενιαία ευρεία πολφι-
κή κοιλότητα, η οποία παρείχε ασαφή
νεφελώδη διαυγαστική εικόνα αντίστοι-
χα με τον ριζικό σωλήνα, ενώ ο μυλικός
θάλαμος δεν απεικονιζόταν ευκρινώς. Ο
άνω αριστερός κεντρικός τομέας είχε
δύο έντονα αποκλίνουσες ρίζες με κλει-
στά ακρορριζικά τρήματα και δύο ανε-
ξάρτητες πολφικές κοιλότητες. Ο έκτο-
πος άνω αριστερός πλάγιος τομέας προ-
βαλλόταν μεταξύ των δύο ριζών του άνω
αριστερού κεντρικού τομέα. Το φατνια-
κό οστό και οι περιακρορριζικοί ιστοί
απεικονίζονταν φυσιολογικά.
Η μορφολογική ανωμαλία του άνω δεξι-
ού κεντρικού τομέα διαγνώσθηκε ως με-
ρικός οδοντικός διχασμός, ενώ εκείνη
του άνω αριστερού κεντρικού τομέα ως
οδοντική σύντηξη, μεταξύ του φυσιολο-
γικού και ενός υπεράριθμου οδοντικού
σπέρματος, περιοριζόμενη μόνο στη μύ-
λη.
Μετά την ενδελεχή μελέτη του συνόλου
των κλινικών και ακτινογραφικών δεδο-
μένων, την ανάλυση μικτού φραγμού, τη
διαγνωστική ανάταξη των δοντιών στα
εκμαγεία μελέτης και τη συνεκτίμηση
των σχετικών βιβλιογραφικών δεδομέ-
νων σχεδιάσθηκε, σε συνεργασία με την
Κλινική Ενδοδοντίας, και εφαρμόσθηκε
η ακόλουθη αντιμετώπιση:
• Διχοτόμηση της μύλης του άνω αριστε-

ρού κεντρικού τομέα και εξαγωγή του
άπω τμήματος του δοντιού. Προκειμέ-
νου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή
ακρίβεια του διαχωρισμού της μύλης
στην αυχενική περιοχή θεωρήθηκε
αναγκαία η δημιουργία κρημνού προ-
σπέλασης ((ΕΕιικκ..  1122ΛΛ)). Η διχοτόμηση
της μύλης έγινε με αδαμάντινη εγγλυ-
φίδα σχήματος κυπαρισσιού (DZ,
859.314., 015) επί χειρολαβής υψηλών
ταχυτήτων, υπό συνεχή καταιονισμό
έντονου ρεύματος νερού και αέρα και

εις βάρος του άπω τμήματος της μύλης.
Ακολούθησε ατραυματική εξαγωγή
του άπω τμήματος της μύλης με την
αντίστοιχη ρίζα ((ΕΕιικκ..  1122ΜΜ)), επαναφο-
ρά και συρραφή του κρημνού.

• Άμεση κάλυψη του πολφού και προσω-
ρινή μορφολογική αποκατάσταση της
μύλης. Η κάλυψη του πολφού έγινε με
ταχύπηκτο σκεύασμα υδροξειδίου του
ασβεστίου (Life-KerrHawe S.A.) και η
προσωρινή μορφολογική αποκατάστα-
ση της μύλης με φωτοπολυμεριζόμενη
σύνθετη ρητίνη (SpectrumTM – Dent-
sply DeTrey GmBH) ((ΕΕιικκ..  1122ΝΝ)).

• Ελάττωση της εγγύς-άπω διαμέτρου
της μύλης του άνω δεξιού κεντρικού το-
μέα. Ο περιορισμός της εγγύς-άπω δια-
μέτρου της μύλης του άνω δεξιού κε-
ντρικού τομέα έγινε με σταδιακό τροχι-
σμό των όμορων επιφανειών του, σε
διαδοχικές συνεδρίες, έως ότου η διά-
μετρός της να εξισωθεί με εκείνη του
εναπομείναντος τμήματος της μύλης
του αριστερού κεντρικού τομέα. Αμέ-
σως μετά από κάθε τροχισμό, καθώς
και μεταξύ των διαδοχικών συνεδριών,
εφαρμοζόταν τοπικά φθοριούχο νά-
τριο (Denti-Pro Gel, Medicom) για την
πρόληψη της οδοντικής υπερευαισθη-
σίας.

• Οριστική μορφολογική αποκατάσταση
των κεντρικών τομέων με σύνθετη φω-
τοπολυμεριζόμενη ρητίνη ((ΕΕιικκ..  1122ΞΞ,,
ΟΟ)).

• Ορθοδοντική θεραπεία. Έγινε διευθέ-
τηση των δοντιών στον οδοντικό φραγ-
μό με την εφαρμογή ακίνητων ορθοδο-
ντικών μηχανισμών στα μόνιμα δόντια
((ΕΕιικκ..  1122ΠΠ)) και επιτεύχθηκε η αποκατά-
σταση φυσιολογικών σχέσεων των οδο-
ντικών τόξων ((ΕΕιικκ..  1122ΡΡ--ΩΩ)).

Η συγκράτηση του αποτελέσματος της
ορθοδοντικής θεραπείας, μετά την αφαί-
ρεση των ορθοδοντικών μηχανισμών,
έγινε με την εφαρμογή κινητού συγκρα-
τητικού μηχανήματος τύπου Hawley στην
άνω γνάθο και ακίνητης συγκράτησης
των κάτω πρόσθιων δοντιών.
Κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θε-
ραπείας ελεγχόταν περιοδικά η ζωτικό-
τητα του πολφού των δύο κεντρικών το-
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μέων, η οποία και μετά το τέλος της ορ-
θοδοντικής θεραπείας εξακολουθούσε
να παραμένει φυσιολογική.
Η συνολική αντιμετώπιση της συγκεκρι-
μένης περίπτωσης θεωρείται επιτυχής,
τόσο από ενδοδοντικής και ορθοδοντι-
κής πλευράς όσο και από την άποψη του
αισθητικού αποτελέσματος, και θα μπο-
ρούσε να χαρακτηρισθεί ως η πλέον συ-
ντηρητική και βιολογική προσέγγιση.

5. Συμπεράσματα
1. Η οδοντική σύντηξη και ο οδοντικός

διχασμός, αν και απαντώνται σχετικά
σπάνια, συνδέονται αρκετά συχνά με
σύνθετα ενδοδοντικά, περιοδοντικά,

συγκλεισιακά, ορθοδοντικά, λειτουρ-
γικά, προσθετικά και αισθητικά προ-
βλήματα.

2. Κοινή επιδίωξη όλων όσοι εμπλέκο-
νται στην αντιμετώπιση αυτών των πε-
ριστατικών είναι η συνολική αποκατά-
σταση των συνακόλουθων προβλημά-
των με την πλέον συντηρητική, κάθε
φορά, προσέγγιση.

3. Η ορθή διάγνωση, ο ορθολογικός σχε-
διασμός και η συνεργασία μεταξύ
οδοντιάτρων διαφορετικών ειδικοτή-
των αποτελούν τους βασικούς άξονες
για την επιτυχή συνολική αντιμετώπι-
ση αυτών των περιπτώσεων. 
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Οδοντική σύντηξη και οδοντικός διχασμός

Εικ. 12: Περίπτωση μερικού οδοντικού διχασμού στον άνω δεξιό
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Στέλιος Σπεράντσας (1882-1962) 

Ο Στέλιος Σπεράντσας (1882-1962) 
και η Συμβολή του στην Εξέλιξη 

της Νεοελληνικής Δραματουργίας
για Παιδιά και Νέους

ΜΜ..  ΔΔηημμάάκκηη--ΖΖώώρραα**

* Λέκτορας Θεατρολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ.

Ο Στέλιος Σπεράντσας (1888-1962) υ-
πήρξε μια πολύπλευρη προσωπικότητα,
που δεν περιορίστηκε σε ένα μόνο τομέα
πνευματικής δραστηριότητας, αλλά επε-
κτάθηκε από την ιατρική και την οδο-
ντιατρική επιστήμη, που σπούδασε, στην
καλλιέργεια της ποίησης, με έμφαση στη
λογοτεχνία και στο θέατρο για παιδιά.
Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής του
σταδιοδρομίας, ως ιατρός ακτινολόγος
αρχικά, και ως καθηγητής της Ορθοδο-
ντικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αργό-
τερα (1933-1952), συνέγραψε επιστημο-
νικές εργασίες και μονογραφίες1, καθώς
και το γνωστό σύγγραμμά του Οι Έλλη-
νες γιατροί λογοτέχνες από την άλωση
της Πόλης ως τα σήμερα, που κυκλοφό-
ρησε το 1961. Παράλληλα, ασχολήθηκε
με τη συγγραφή δοκιμίων, αλλά και με
την εκπόνηση εκτενών μελετών με ιστο-
ρικό χαρακτήρα, όπως η μελέτη του για
τον Μπάυρον2 και η συλλογή δοκιμίων
Στο δρόμο του στοχασμού (1958).
Η ποίηση φαίνεται ότι αποτελούσε από
τα παιδικά και νεανικά χρόνια αγαπημέ-
νη ενασχόληση για τον Σπεράντσα. Στί-
χοι του βρίσκονται δημοσιευμένοι σε πε-
ριοδικά και εφημερίδες της Σμύρνης ήδη
από πολύ νωρίς3, ενώ το ποιητικό του τά-
λαντο επιβραβεύτηκε και με μια σημα-
ντική διάκριση: το πρώτο βραβείο στον
διαγωνισμό του Πανιωνίου Γυμναστικού
Συλλόγου, ο οποίος προκηρύχθηκε το

1900, με σκοπό τη σύνθεση του ύμνου
του Σωματείου «στην αρχαΐζουσα». Στην
κριτική επιτροπή μετείχαν οι καθηγητές
του Πανεπιστημίου Γεώργιος Μιστριώ-
της και Νεοκλής Καζάζης, καθώς και ο
ποιητής Αριστομένης Προβελέγγιος, οι
οποίοι σημείωναν εμφαντικά στην ειση-
γητική έκθεσή τους «την πλήρη αρμο-
νίαν της ποιητικής εμπνεύσεως και της
καλλιτεχνικής μορφής» του ποιήματος
που είχε υποβάλει ο Σπεράντσας με το
ψευδώνυμο Απηλιώτης4.
Ο λογοτεχνικός οίστρος δεν τον εγκατέ-
λειψε ούτε όταν στράφηκε στις ιατρικές
και κατόπιν στις οδοντιατρικές σπουδές
ούτε όταν αφοσιώθηκε στα καθήκοντα
που απέρρεαν από τη θέση του καθηγη-
τή του πανεπιστημίου, από το 1933 που
κατέλαβε τη νεοϊδρυθείσα έδρα της Ορ-
θοδοντικής. Συνέχισε και τότε να εκδί-
δει ποιητικές συλλογές, με ποιήματα φυ-
σιολατρικού και πατριωτικού κυρίως πε-
ριεχομένου, αλλά και libretti για μελο-
δράματα5, ενώ συνέταξε και αναγνωστι-
κά για μαθητές δημοτικού και γυμνασί-
ου.
Το πεδίο, όμως, στο οποίο ο Σπεράντσας
αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δραστηριό-
τητας και της δημιουργικής του ενασχό-
λησης υπήρξε η λογοτεχνία και το θέα-
τρο για παιδιά. Δεκάδες είναι οι ποιητι-
κές συλλογές που έχει συνθέσει με απο-
δέκτες το παιδικό και νεανικό κοινό.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τις γνωστές
συλλογές του Σαν τα πουλιά (1924), Παι-
δικές Ψυχές (1925), Ο Τραγουδιστής
των παιδιών (1929, βραβείο Φιλαδελφεί-
ου Διαγωνισμού 1931), Το βιβλίο που
τραγουδεί (1949), Μικρές Φωνές. Ποιή-
ματα για μικρά παιδιά (1953), Όμορφοι
Κόσμοι. Παιδικά ποιήματα (1956), το
πεζό Ταξιδεύοντας με τον Κοντορεβι-
θούλη (1951) και άλλα.
Τα θεατρικά έργα για παιδικό κοινό που
συνέγραψε είναι, επίσης, αρκετά και
αξιομνημόνευτα, κυρίως γιατί εντάσσο-
νται σε μια εποχή που το θέατρο για παι-
διά στην Ελλάδα βρισκόταν ακόμη σε
φάση διαμόρφωσης και η ενασχόληση
με αυτό ικανών και ήδη καταξιωμένων
λογοτεχνών, όπως ο Σπεράντσας, είχε
ιδιαίτερη βαρύτητα. Στη δραματουργία
του εντάσσονται τα έργα Ίκαρος. Παιδι-
κό δραματικό όνειρο σε μια πράξη
(1926), ορισμένα έργα από τη συλλογή
Ακακίες (1928) που είναι γραμμένα σε
διαλογική μορφή και, κυρίως, τα έργα
που περιλαμβάνονται στα έξι τεύχη με
τον γενικό τίτλο Η Σκηνούλα μας και δη-
μοσιεύτηκαν στην περίοδο από το 1948
έως το 1961. 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται
ακριβώς σε αυτά τα τελευταία έργα, τό-
σο για λόγους συντομίας όσο και γιατί η
σειρά αυτή των έξι τευχών (Η Σκηνούλα
μας) είναι αφιερωμένη αποκλειστικά
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στο είδος του θεάτρου για παιδιά, και
μπορούμε επομένως, με αρκετή βεβαιό-
τητα, να συναγάγουμε από τη μελέτη της
ασφαλή συμπεράσματα για τη συνολικό-
τερη δραματουργική παραγωγή του Σπε-
ράντσα για παιδικό κοινό6. 
Με τα έργα αυτά, μονόπρακτα κυρίως ή
σύντομα «δραμάτια», όπως τα αποκα-
λούσε, ο συγγραφέας προσπάθησε να
διαμορφώσει μια σύγχρονη δραματουρ-
γία για παιδικό και νεανικό κοινό, με
θέματα αντλημένα κυρίως από το ένδο-
ξο ιστορικό παρελθόν και τη θρησκεία. 
Συγκεκριμένα, σε αυτά τα έξι τεύχη πε-
ριλαμβάνονται έργα τα οποία αντλούν
το θέμα τους από την ιστορική περίοδο
της Επανάστασης του 1821, όπως «Ο όρ-
κος του Φιλικού», «Ο Χαλασμένος Μύ-
λος», «Δεν μπορώ ν’ αφήσω την Ελλά-
δα», «Η δόξα των Ψαρρών», «Το Κρυφό
Σχολειό», «Ο Χορός του Ζαλόγγου»,
«Οι Ομογάλακτοι» και «Το Θολό Νε-
ρό», καθώς και άλλα που δραματοποι-
ούν σκηνές από την εποποιία του 1940,
όπως «Τ’ άρματα», οι «Ατσαλένιες Γυ-
ναίκες», οι «Ήρωες», το «Ένας ακόμη
στρατιώτης» και «Τα δυο επισκεπτή-
ρια». Το θρησκευτικό στοιχείο είναι
έντονο σε όλα τα παραπάνω έργα, ωστό-
σο υπάρχουν και εκείνα που προβάλ-
λουν αμιγώς θρησκευτικά θέματα, όπως
το έργο «Η νύχτα της Βηθλεέμ», καθώς
και εκείνα που αρύονται τα θέματά τους
από την καθημερινότητα ή τις κοινωνι-
κές συνθήκες. Τέτοια είναι οι «Καλλικά-
ντζαροι», το «Γράμμα στον Άη Βασίλη»,
καθώς και «Η πράσινη μάσκα», ένα έρ-
γο που εστιάζει σε κοινωνικά προβλήμα-
τα, όπως η φτώχεια και η ύπαρξη δια-
κρίσεων. Τέλος, το παραμυθόδραμα
«Στη χώρα του καλού άρχοντα» παρου-
σιάζει, μέσα από τη μορφή και τις φόρ-
μουλες του παραμυθιού, μια ιστορία που
προβάλλει τη μεγαλοψυχία και τη δύνα-
μη της αγάπης.
Διερευνώντας αρχικά τους θεματικούς
άξονες των έργων αυτών, σημειώνουμε
το ιστορικό παρελθόν του ελληνισμού, τη
θρησκεία, το κοινωνικό περιβάλλον και
κάποια στοιχεία μυθοπλασίας.
Από τα κυριότερα και πιο έκτυπα χαρα-
κτηριστικά των έργων του Σπεράντσα εί-
ναι ο εθνικός χαρακτήρας και ο θρη-
σκευτικός προσανατολισμός τους, που

συντείνουν σε μια μορφή διαπαιδαγώγη-
σης με έμφαση στην καλλιέργεια του σε-
βασμού προς την ιδέα της πατρίδας και
της θρησκείας. Αυτές οι αξίες (Πατρίδα
-Θρησκεία) αποτελούν τους δύο κεντρι-
κούς άξονες γύρω από τους οποίους
αναπτύσσεται το σύνολο σχεδόν της θε-
ατρικής παραγωγής του Σμυρναίου ποι-
ητή.
Το γεγονός αυτό δεν είναι βέβαια άσχε-
το προς το γενικότερο χρονικό και πολι-
τιστικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η
δραματουργία του και οροθετείται από
την εμφάνιση και τη λογοτεχνική παρα-
γωγή καταξιωμένων ή και νεότερων
συγγραφέων που αρχίζουν να ασχολού-
νται συστηματικά με το είδος που απο-
καλούν «παιδικό θέατρο», στις αρχές
του 20ού αιώνα. Ήδη από το 1896, όταν
εκδίδεται ο πρώτος τόμος με τίτλο «Παι-
δικόν Θέατρον» του Γρηγόριου Ξενό-
πουλου, το ενδιαφέρον των συγγραφέων
για το είδος του θεάτρου για παιδιά και
νέους αρχίζει να αυξάνεται. Όπως πα-
ρατηρεί εύστοχα ο Λάκης Κουρετζής
στο βιβλίο του Το θέατρο για παιδιά
στην Ελλάδα, «Την εποχή του μεσοπολέ-
μου, ως τα 1950 περίπου, είχαμε αξιόλο-
γους λογοτέχνες που έγραφαν έργα και
σκετσάκια για παιδικό θέατρο. Εκτός
από τον Β. Ρώτα […], μπορούμε να προ-
σθέσουμε τον Γρ. Ξενόπουλο, τον Στ.
Σπεράντζα, τον Μιχ. Στασινόπουλο […]
κ.ά.»7. Γενικότερα, μπορούμε να παρα-
τηρήσουμε ότι στη μεσοπολεμική περίο-
δο και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια
εμφανίζονται κάποιοι συγγραφείς θεα-
τρικών έργων για παιδιά που αποτελούν
μια αξιόλογη ομάδα, με την απαραίτητη
γνώση και μέριμνα για το ανήλικο κοινό.
Με πιο γνωστούς εκπροσώπους την Ευ-
φροσύνη Λόντου-Δημητρακοπούλου,
την Αντιγόνη Μεταξά και τον Βασίλη
Ρώτα διαμορφώνεται βαθμιαία μια ομά-
δα συγγραφέων οι οποίοι επιδιώκουν να
διαμορφώσουν τη σύγχρονη δραματουρ-
γία για παιδιά, με έμφαση στα στοιχεία
που θεωρούν απαραίτητα για την ηθική
διάπλασή τους. Σε αυτούς καταλέγεται
(από κοινού με συγγραφείς όπως η Γα-
λάτεια Καζαντζάκη, η Σοφία Μαυροει-
δή-Παπαδάκη, η Ιωάννα Μπουκουβάλα-
Αναγνώστου και άλλοι)8 και ο Στέλιος
Σπεράντσας, ο οποίος συμπληρώνει κα-

τά κάποιο τρόπο την προσφορά του στο
χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά με τη
συγγραφή δραματικών έργων για ανήλι-
κους θεατές.
Η θεματική των έργων του Σπεράντσα,
που όπως προαναφέρθηκε είναι η περιο-
χή της Θρησκείας και της Ιστορίας9, δεν
είναι άσχετη με το κλίμα της εποχής. Ο
πρώτος τόμος της σειράς Η Σκηνούλα
μας εκδίδεται το 1948, αμέσως μετά το
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ακόμη εί-
ναι νωπές οι μνήμες από τις περιπέτειες
αλλά και τις ένδοξες στιγμές του ελλη-
νοϊταλικού πολέμου. Έτσι, ο Σπερά-
ντσας αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της
καλλιτεχνικής παραγωγής του στα παι-
διά, με απώτερο σκοπό να συμβάλει
στην εθνική και χριστιανική διαπαιδα-
γώγησή τους.
Όσον αφορά τις πηγές απ’ όπου αντλεί
τα ερεθίσματα αλλά και την πρώτη ύλη
της δραματουργικής επεξεργασίας του,
διαπιστώνουμε ότι αυτές είναι κυρίως τα
στοιχεία της νεότερης ελληνικής ιστο-
ρίας, τα οποία ο Σπεράντσας επιχειρεί
να μεταγράψει ώστε να διαμορφώσει
την κατάλληλη δραματουργία για τα παι-
διά και τους νέους, όπως εκείνος την
αντιλαμβανόταν. 
Ενδεικτικά της εντύπωσης που έκανε το
έργο του την εποχή που δημοσιεύθηκε
είναι όσα έγραφε η Ελένη Ουράνη σε
ένα κριτικό σημείωμά της το 1950. Εκεί
διαπίστωνε με ευχαρίστηση ότι το παιδι-
κό βιβλίο διερχόταν τη χρονιά εκείνη
μια περίοδο άνθησης και, συγκεκριμένα,
για τη Σκηνούλα μας υπογράμμιζε: «ξε-
χώρισα […] με αισθητότατη υπεροχή
απάνω σ’ όλα τα άλλα, τις ποιητικά απο-
δοσμένες σκηνές από την Ιστορία μας
που συγκέντρωσε ο κ. Στ. Σπεράντζας
στον τόμο Η σκηνούλα μας»10. 
Και ο Σπύρος Μελάς, θεατρικός συγ-
γραφέας και ο ίδιος, έγραφε, με την
αφορμή της έκδοσης του τρίτου τεύχους
της σειράς Η Σκηνούλα μας: «Τα θέματά
του είναι όλα παρμένα από τις ηρωικές
περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας,
από το αθάνατο Εικοσιένα ως το αξέχα-
στο Σαράντα της ιταλικής εισβολής»11.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η θεματική
των έργων καθορίζεται και από την πρό-
θεση του συγγραφέα να συμβάλει στον
εμπλουτισμό των ιστορικών γνώσεων
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των παιδιών, αντιμετωπίζοντας τα έργα
ως μια παιδευτική ευκαιρία. Για τον λό-
γο αυτόν, υπάρχουν στα περισσότερα
έργα σκηνές και διάλογοι στους οποίους
δίνονται με εύληπτο τρόπο στοιχεία από
την αρχαία ελληνική ή τη νεότερη ιστο-
ρία. Η πρόθεση, ωστόσο, αυτή έχει άμε-
ση σχέση με τον ιδεολογικό προσανατο-
λισμό της δραματουργίας του συγγρα-
φέα μας, ο οποίος, όπως προκύπτει από
τη μελέτη των έργων του, αντιμετωπίζει
το θέατρο πρωτίστως ως μέσον αγωγής
και, δευτερευόντως ως καλλιτεχνική δη-
μιουργία που, μέσα από ενδιάθετα στοι-
χεία, μπορεί να λειτουργήσει και παι-
δευτικά.
Ενδεικτικά αυτής της θέσης, την οποία
στο πρώτο μισό του 20ού αι. φαίνεται ότι
ενστερνίζονταν οι περισσότεροι συγ-
γραφείς, είναι όσα σημειώνει ο Σπύρος
Μελάς, στο κείμενό του που προανα-
φέρθηκε: «Αν το θέατρο έχη ανώτερη
παιδαγωγική σημασία και για τους με-
γάλους αναμφισβήτητη, το παιδικό θέα-
τρο είναι από τα πιο ελκυστικά μέσα της
αγωγής. Συγκινεί και τέρπει τα παιδιά,
τρέφει τη φαντασία τους, βάζει σε κίνη-
ση τον ψυχικό τους κόσμο, τα πλουτίζει
με παραστάσεις, πλάθει το ήθος τους,
ακονίζει τα εκφραστικά τους μέσα, τα
συνηθίζει σε καλλιεργημένες μορφές
ζωντανού λόγου, γυμνάζει την άρθρωσή
τους και την ορθοφωνία τους. Ότι ένας
ποιητής σαν τον κ. Σπεράντσα καταπιά-
στηκε μ’ αυτή τη δουλειά, είναι ασφαλώς
ένα μεγάλο κέρδος για την παιδική μας
σκηνή… Η συμβολή του κ. Στέλιου Σπε-
ράντσα είναι σημαντικό βήμα προό-
δου»12.
Η παιδαγωγική λοιπόν σημασία του θε-
άτρου είναι εκείνη που προέχει για τον
Σπεράντσα, όσον αφορά τη στόχευση
και την προθετικότητα των έργων του.
Για τον λόγο αυτό γίνεται σαφές ότι τα
«δραμάτια» που περιλαμβάνονται στα
τεύχη της Σκηνούλας μας αποσκοπούν
στο να προβάλουν παιδαγωγικά πρότυ-
πα, σύμφωνα πάντοτε με την κρατούσα
ιδεολογία της εποχής. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ένα χωρίο όπου γίνεται λόγος
για τις αξίες που πρέπει να χαρακτηρί-
ζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των
ατόμων. Το έργο που επιγράφεται «Οι
Ομογάλακτοι» έχει ως θέμα του τη δυ-

νατή φιλία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ
δύο παιδιών, ενός ελληνόπουλου και
ενός τουρκόπουλου, που παρά τη βαθιά
έχθρα και τον πόλεμο μεταξύ των δικών
τους βρίσκουν τον τρόπο να επικοινω-
νούν και να προστατεύουν το ένα το άλ-
λο. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή που η
ελληνίδα μητέρα συμβουλεύει το γιο της
σχετικά με τη συμπεριφορά του προς τον
φίλο του:
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΩ: Τώρα, που είμαστε
μόνοι, Σώτο, άκουσε κάτι, που θέλω να
σου πω. Μερικά πράματα πρέπει να τα
προσέχης, παιδί μου. Ο Αχμέτ είναι φί-
λος σου. […] Είδες πόσες φορές ο Αχμέτ
στάθηκε μπροστά σου προσεκτικός, για-
τί δεν ήθελε να σε προσβάλη ή να σε τα-
πεινώση περισσότερο στη σκλαβιά, που
μας βασάνισε τη ζωή. Τόσο, που πολλές
φορές είπαμε μεταξύ μας, πως ο Αχμέτ
κάτι άλλο είναι, παρά τουρκόπουλο.
ΣΩΤΟΣ: Έχεις δίκιο, μητέρα. Το παρα-
τήρησα κι εγώ, πως καμιά φορά ο Αχμέτ,
χωρίς να μου αντιλέη, πειράζεται και πι-
κραίνεται στ’ απρόσεχτα λόγια μου. Με-
τανοιώνω βέβαια κι εγώ έπειτα από τα
λόγια μου αυτά13.
Στο παραμυθόδραμα «Η χώρα του κα-
λού Άρχοντα» προβάλλεται το πρότυπο
του παιδιού που με την ευγένεια και την
υπακοή προς τους μεγαλύτερους κερδί-
ζει την εύνοιά τους και απολαμβάνει της
ασφάλειας και της ηρεμίας που δικαιού-
ται κοντά τους:
ΑΡΧΟΝΤΑΣ: [Όλα τα παιδιά γονατί-
ζουν γύρω στον Άρχοντα συγκινημένα.
Άλλα του φιλούν τα χέρια κι άλλα το αρ-
χοντικό του φόρεμα. Εκείνος χαϊδεύει
τα κεφάλια και τα πρόσωπα των παιδιών
με στοργή]. Για σας, παιδιά μου, είμαι
έτοιμος για κάθε θυσία. Μην τρομάζετε
όμως. Κάτι μου λέει μέσα μου, πως κα-
νένας κίνδυνος δεν είναι. Οι στρατιώτες
μας είναι γενναίοι. Θα φυλάξουν γερά
και το χωριό και το Παλάτι. Και –θα δή-
τε– η γιορτή μας δε θα χαλάση14.
Ως χαρακτηριστικό του ανήλικου-προτύ-
που προβάλλεται επίσης η αξιοπρέπεια,
αλλά και η φιλεύσπλαχνη διάθεση προς
τους πιο αδύναμους. Συγκεκριμένα, στο
έργο «Γράμμα στον Άη Βασίλη», ο Κω-
στάκης, ένα φτωχό και ορφανό παιδί,
που η μητέρα του δουλεύει σκληρά για
να το μεγαλώσει, γράφει ένα γράμμα

στον Άη Βασίλη με τη βοήθεια κάποιων
εύπορων φίλων του και όταν εκείνοι του
αγοράζουν τα πολυπόθητα παιχνίδια ως
πρωτοχρονιάτικα δώρα, δεν διστάζει να
δώσει κάποια από αυτά σε ένα ακόμη
πιο φτωχό παιδάκι που είχε μεγαλύτερη
ανάγκη.
[Ελαφρό χτύπημα στη θύρα. Ο Κωστά-
κης τρέχει κι ανοίγει. Ένα παιδί ξυπό-
λητο, με τα χέρια χωμένα στον κόρφο
του, φαίνεται στο άνοιγμα της θύρας].
ΤΟ ΠΑΙΔΙ: Να τα πω;
ΟΛΟΙ: Να τα πης, παιδί μου, να τα πης…
ΤΟ ΠΑΙΔΙ: [Μπαίνει μέσα δειλά κι αρ-
χίζει τα κάλαντα με μια αδύνατη φωνή].

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
ψηλή μου δεντρολιβανιά.
Κι αρχή καλός σας χρόνος,
εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνος
αρχή που βγήκε…

[Σωρειάζεται στο δάπεδο εξαντλημένο.
Τρέχουν όλοι σιμά του και το σηκώ-
νουν].
ΔΑΝΑΗ: Είναι εξαντλημένο.
ΕΛΕΝΗ: Θα πεινά το δυστυχισμένο…
Φέρετέ το εδώ, να του δώσωμε να φάη
κάτι.
ΔΑΝΑΗ: Όχι, άφησε, κυρά Ελένη.
Αφήσετε να το πάρωμε εμείς στο σπίτι
μας, να το περιποιηθούμε. Καληνύχτα
σας. [Στο παιδί]. Έλα μαζί μας, μικρού-
λη.
[Η Δανάη και ο Νίκος παίρνουν το μι-
κρό και φεύγουν. Η κυρά Ελένη, ο Βά-
σος και ο Κωστάκης στέκονται στη θέση
τους και, φανερά λυπημένοι, κοιτάζουν
προς τη θύρα, απ’ όπου έφυγαν οι άλλοι.
Ξάφνου ο Κωστάκης στρέφεται προς το
τραπέζι και βλέπει τα δώρα του. Αρπά-
ζει γρήγορα το αυτοκινητάκι και το τόπι
και τρέχει ξοπίσω από τη Δανάη, για να
τα δώση στο φτωχόπαιδο]15.
Όπως προαναφέρθηκε, ο Σπεράντσας
αναδεικνύει σε καθοριστικό στοιχείο
του προτύπου που προσπαθεί να προβά-
λει με τα έργα του στους ανήλικους θεα-
τές, την αίσθηση του χρέους απέναντι
στην πατρίδα και τη θρησκεία. Σύμφωνα
με τον συγγραφέα, η λαμπρή ιστορική
πορεία του ελληνισμού δημιουργεί και
ένα ηθικό χρέος στους απογόνους.
Οφείλουν να φανούν αντάξιοι των προ-
γόνων τους και από αυτή την πίστη φαί-
νεται ότι εμφορούνται και οι ήρωες των
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έργων του. Σε ένα έργο που διαδραματί-
ζεται το 1940 σε κάποιο ελληνικό χωριό
και έχει τον εύγλωττο τίτλο «Τ’ Άρμα-
τα», οι μικροί θεατές μπορούν να ακού-
σουν τον γερο-Στάθη να αιτιολογεί γιατί
δεν θέλει να παραδώσει στον κατακτητή
τα όπλα του:
ΣΤΑΘΗΣ: Σαν νάταν χτες ακόμα έρχε-
ται στο νου μου μια αξέχαστη εποχή.
Παλληκάρι αμούστακο ήμουν τότε, που
το βουλγαρικό κομιτάτο βασάνιζε τη μα-
κεδονική γη και ξερρίζωνε κάθε ελληνι-
κό από τούτο τον τόπο. Κι όταν έμαθα,
πως για να σταματήσουν το κακό είχαν
ξεκινήσει μακεδονομάχοι εθελοντές
από κάθε ελληνική γωνιά, παιδιά άξια
της πατρίδας από τη Ρούμελη κι από το
Μοριά, από την Κρήτη κι από την Κύπρο
κι από όλα τα νησιά μας, άφησα κι εγώ
το σπίτι μας και πήδησα στα μακεδονικά
βουνά, ζωσμένος τούτα τ’ άρματα, που
μου λες τώρα να τα παραδώσω…Κι όταν
από χρόνια το πανηγύρι ετελείωσε και
ξαναγύρισα στο σπίτι μας, τ’ άρματα τα
πήγα στην εκκλησιά και τα λειτούργη-
σα16.
Σε όλα σχεδόν τα έργα που αντλούν το
θέμα τους από τη νεότερη ελληνική ιστο-
ρία, τα κεντρικά πρόσωπα –κυρίως παι-
διά– φαίνεται να ενσαρκώνουν απολύ-
τως αυτό το προτεινόμενο από τη θεα-
τρική γραφή του Σπεράντσα πρότυπο,
υπηρετώντας με συνέπεια τις ιδέες της
πατρίδας και της θρησκείας. 
Δείγματος χάριν, στο έργο «Ο Όρκος
του Φιλικού», ένας από τους ήρωες, ο
Αρματολός, προσπαθώντας να πείσει
τον ιερέα να μυήσουν ένα νέο παιδί στη
Φιλική Εταιρεία, του λέει:
ΑΡΜΑΤΟΛΟΣ: Έννοια σου, γέροντα,
κι ο Δήμος είναι ανάστημα του μακαρίτη
παπα Σάββα, που κρέμασαν στ’ απάνω
χωριό. Από τόσο δα παιδάκι κατηχήθη-
κε από το μακαρίτη στα σύμβολα τα πιο
ιερά της θρησκείας και της πατρίδας
μας17.
Στη «Δόξα των Ψαρρών», που διαδρα-
ματίζεται σε ένα φτωχικό σπίτι του νησι-
ού, λίγο πριν από την καταστροφή, ένα
από τα παιδιά αναφέρει τα λόγια του
παπά, για να δώσει θάρρος και στους
υπόλοιπους: 
ΑΡΓΥΡΗΣ: Να…Τα ίδια κι απαράλλα-
χτα μιλούσε κι ο Σταμάτης σ’ όσα σπίτια

μπαίναμε από χτες, να δώσωμε κουρά-
γιο. Θυμούμαι ακόμα τι μας έλεγε κάπο-
τε κι εκείνος ο παπάς: «Όπου βάζει ο
Θεός την υπογραφή του, είναι πράμα,
που δεν μπορεί να γίνη διαφορετικά»18.
Στα έργα που έχουν ως θέμα την επο-
ποιία του 1940, ο συγγραφέας τονίζει, με
το στόμα των ηρώων του, την πεποίθηση
ότι ο αγώνας των Ελλήνων είναι δίκαιος
και, επομένως, έχει τη θεία συνδρομή
που τον καθιστά ιερό και αήττητο. Στο
έργο «Τ’ άρματα» ένας από τους ήρωες
αφηγείται στους υπόλοιπους –και στο
κοινό– την έκβαση μιας μάχης με τα
ακόλουθα λόγια:
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ: Σήμερα το πρωί –λες και
την πρώτη τουφεκιά την έρριξε το χέρι
του Θεού– εμάθαμε πως οι δικοί μας πή-
ραν στο κυνήγι τον εχθρό κατά τα αλβα-
νικά σύνορα. Χάλασε ο κόσμος εκεί κά-
τω. Κι ετρέξαμε να σας φέρωμε την εί-
δηση19.
Σε άλλο έργο εμφανίζονται οι γυναίκες
της Πίνδου, οι οποίες υποβάλλονται σε
κάθε είδους θυσίες και κόπους προκει-
μένου να βοηθήσουν τα ελληνόπουλα
που πολεμούν κάτω από πολύ δύσκολες
συνθήκες. Στους αγώνες αυτούς, υπάρ-
χει η εδραιωμένη πεποίθηση ότι η Πα-
ναγία παραστέκει τις γυναίκες και τους
φαντάρους που πολεμούν στις χιονισμέ-
νες βουνοκορφές. Συγκεκριμένα, στο
έργο «Ατσαλένιες Γυναίκες», στο οποίο
παρουσιάζονται οι ηρωικές μορφές των
ελληνίδων, παρουσιάζεται μία να αφη-
γείται το όραμά της στις συναγωνίστριές
τους:
ΜΑΡΟΥΣΑ: Μάτι δεν έκλεισα τις πε-
ρισσότερες ώρες…Εδώ απ’ έξω…κάτι
σαν ήσκιος τριγύριζε…Έκανα μια φορά
να ρωτήσω, να φωνάξω, κι η φωνή μου
λες κι έσβηνε μέσα στο στήθος μου…
Ύστερα ο ήσκιος εκείνος χάθηκε…
Όμως αργότερα ξαναφάνηκε…Τότε ξε-
χώρισα, είδα καλά με τα μάτια μου, μες
στο σκοτάδι μια μαυροφορεμένη γυναί-
κα να πηγαίνη και νάρχεται… Από το
πρόσωπό της έβγαινε αχνό ένα φως…
Μια στιγμή την είδα να χάνεται προς την
ανηφοριά… Δεν την ξαναείδα πια… Ζά-
ρωσα τότε στη γωνιά μου κι έκανα να
κλείσω τα μάτια μου, ακουμπώντας το
κεφάλι μου στον τοίχο […]
ΔΕΣΠΩ: […] Όλος ο στρατός το πιστεύ-

ει, πως στον αγώνα μας μας προστατεύ-
ει, μας βοηθεί η Παναγία20.
Με τον τρόπο αυτόν, ο συγγραφέας επι-
χειρεί να εμπεδώσει στους μικρούς θεα-
τές των έργων του την πεποίθηση ότι η
θρησκευτική ταυτότητα αποτελεί αναπό-
σπαστο στοιχείο συγκρότησης της εθνι-
κής συνείδησης των Ελλήνων. Οι εθνι-
κές επέτειοι και οι σκηνές που δραματο-
ποιούν περιόδους της ελληνικής ιστο-
ρίας, όπως η Επανάσταση του 1821 και ο
ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940, δί-
νουν την ευκαιρία στον Σπεράντσα να
μεταδώσει, παράλληλα, στα παιδιά μη-
νύματα που έχουν σχέση με το ιστορικό
παρελθόν του έθνους. 
Σύμφυτη προς την ιδεολογική «άποψη»
που υπηρετεί η δραματουργία για παι-
διά του Στέλιου Σπεράντσα είναι και η
προβολή του ένδοξου αρχαιοελληνικού
παρελθόντος ως γονιμοποιού δύναμης
για το παρόν και το μέλλον του ελληνι-
σμού. Τα σημεία όπου γίνεται λόγος για
την αρχαία εποχή είναι πολλά και ενδει-
κτικά του διττού ρόλου που επωμίζονται
μέσα στο σύστημα σημείων που συνιστά
το θεατρικό έργο: αποτελούν, ταυτόχρο-
να, ευκαιρία εμπλουτισμού των ιστορι-
κών γνώσεων των παιδιών αλλά και
εθνικής διαπαιδαγώγησης.
Στα έργα που έχουν ως θέμα τους την
επανάσταση του ’21, το αρχαίο παρελ-
θόν εμφανίζεται ως ο μεγάλος τροφοδό-
της των νεότερων ηρωικών σελίδων. Εν-
δεικτική είναι η σκηνή από το έργο «Το
Κρυφό Σχολειό», όπου ο παπα-Άνθιμος
διδάσκει στα παιδιά την αρχαία ιστορία,
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη Μακεδο-
νία και τον Αλέξανδρο: 
ΑΝΘΙΜΟΣ: […] Σας έλεγα, παιδιά,
προχτές, πως από δω κι απάνω απλώνε-
ται η Μακεδονία. Από τη χώρα αυτή,
στα 344 προ Χριστού, ξεκίνησε ο Μέγας
Αλέξανδρος και πέρασε στην Ασία. Θυ-
μάστε. Οι στρατοί του Δαρείου και του
Ξέρξη, 160 τόσα χρόνια πρωτύτερα, εί-
χαν βαλθή να καταλύσουν την ελευθερία
της Ελλάδας, να συντρίψουν τον πολιτι-
σμό της και να σβήσουν το φως, που θα
φώτιζε όλο τον κόσμο. Μα οι Έλληνες
στάθηκαν πρόμαχοι του πολιτισμού κι
ανάγκασαν τους βαρβάρους να φύγουν
ντροπιασμένοι. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν,
αρχιστράτηγος των Ελλήνων ύστερα από
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160 χρόνια, πέρασε στην Ασία και πολε-
μώντας αδιάκοπα τους βαρβάρους,
έφτασε ως εκεί κάτω, στα Ιμαλάϊα, που
είναι τα πιο ψηλά βουνά της γης. Έτσι
έγινε κοσμοκράτορας. Έχτισε εδώ κι
εκεί πολλές ελληνικές πολιτείες…Κι
έκανε να μιλήται η γλώσσα μας και να
τραγουδιώνται οι στίχοι των ποιητών
μας, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, ως
εκεί μέσα, στα βάθη της Ασίας21.
Από αυτή την αίσθηση της ηθικής ανωτε-
ρότητας πηγάζει και το αίσθημα βαθιάς
υπερηφάνειας που διακατέχει τους μι-
κρούς και μεγάλους ήρωες των έργων
που μας απασχολούν. Σε όλα σχεδόν γί-
νεται λόγος για την ηθική υπεροχή των
Ελλήνων, που μπορεί να τους βοηθήσει
να υπερισχύσουν των εκάστοτε εχθρών,
οι οποίοι χαρακτηρίζονται μόνο από υλι-
κή δύναμη. Στο έργο «Ένας ακόμη
στρατιώτης», που διαδραματίζεται σε
ένα χωριό της Βορείου Ηπείρου την πα-
ραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1941,
ένας από τους ήρωες λέει χαρακτηριστι-
κά:
ΜΗΛΙΟΣ: Και μη δεν είναι πανηγύρι,
παιδί μου, αυτός ο πόλεμος; Από τότε,
που θυμάμαι τον κόσμο, άλλος τέτοιος
δεν έγινε. Μια φούχτα άνθρωποι ν’
αδιαφορήσωμε να τα βάλωμε με χιλιά-
δες και να νικήσωμε22.
Και στο τιτλοφορούμενο «Τα δυο επι-
σκεπτήρια», οι στρατιώτες συζητούν με-
ταξύ τους για την αιτία που ώθησε τους
έλληνες στην παράτολμη απόφαση να
αντισταθούν στον στρατιωτικά και υλικά
ισχυρότερο εχθρό και καταλήγουν λέγο-
ντας:
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ: Αδιαφορήσαμε, γιατί
από κάθε σκλαβιά προτιμήσαμε τη θυ-
σία. Η σκλαβιά είναι κάτι παραπάνω
από το θάνατο.
ΦΙΛΙΟΣ: Είχαμε μιαν άγνωστη τρελλή
πίστη. Εκάναμε ό,τι έκανε κι ο Δαυίδ,
όταν βγήκε μπροστά του ο Γολιάθ23.
Επειδή ακριβώς το θέατρο, από τη φύση
του, αποτελεί πρόσφορο μέσο για την
άμεση και σε πολλούς αποδέκτες διάδο-
ση ιδεολογικών μηνυμάτων, φορτίζεται
από τους συγγραφείς με πολυσημία ανα-
φερόμενη σε πολιτισμικές αξίες και έν-
νοιες που μπορούν να ενεργοποιήσουν
το κοινό. Έτσι, με βάση τα αξιακά πρό-
τυπα και τις συμπεριφορές που «προτεί-

νονται» από τον συγγραφέα του θεατρι-
κού έργου, μπορεί να ανιχνευθεί η εικό-
να που έχει ο δημιουργός για το «παιδί-
δυνάμει θεατή» του έργου του, ο ρόλος
που του αναθέτει και η γενικότερη ιε-
ράρχηση των αξιών που διαμορφώνει24.
Σύμφωνα με αυτές τις επισημάνσεις,
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα
δράματα του Στέλιου Σπεράντσα εντάσ-
σονται σε εκείνα τα έργα του νεοελληνι-
κού θεάτρου για παιδιά που παρουσιά-
ζουν μια ωραιοποιημένη εικόνα της
πραγματικότητας, η οποία επιπλέον
προβάλλεται από τον συγγραφέα ως
αξία και στόχος. 
Είτε πρόκειται για τα δυο έργα που ανα-
φέρονται σε παραμυθιακό ή φανταστικό
χώρο και χρόνο, όπως Ο Ίκαρος και Η
χώρα του καλού Άρχοντα, είτε πρόκει-
ται για εκείνα που αναφέρονται σε ιστο-
ρικό χρόνο25, τα πρόσωπα και η δράση
εμφανίζονται συχνά υπό το πρίσμα του
εξιδανικευμένου και του «ρομαντικού». 
Οι ήρωες των έργων του Σπεράντσα, γε-
νικότερα, είναι ή νεαροί αγωνιστές πα-
λαιότερων, ένδοξων περιόδων της ελλη-
νικής ιστορίας ή μικροί βιοπαλαιστές της
σύγχρονης εποχής. Σε όλες τις παραπά-
νω περιπτώσεις, όπως και στο παραμυ-
θόδραμα «Στη χώρα του καλού άρχο-
ντα», τα χαρακτηριστικά τους είναι η
γενναιότητα, ο άδολος πατριωτισμός, η
ανιδιοτελής προσπάθεια για την επικρά-
τηση του καλού: στοιχεία ενδεικτικά για
τις αντιλήψεις που επεδίωκε να προβά-
λει περισσότερο ο συγγραφέας μας και
οι οποίες συνιστούσαν το πρότυπο ενός
ηρωικού αλλά μάλλον ουτοπικού ανθρώ-
πινου τύπου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα έργα,
οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι ανήκουν στα
παιδιά, που βρίσκονται στο επίκεντρο
της δράσης. Έτσι επιτυγχάνεται διττό
αποτέλεσμα: αφενός η δράση εκτυλίσσε-
ται μέσω της παιδικής και εφηβικής συ-
νείδησης, ώστε να κεντρίζεται περισσό-
τερο το ενδιαφέρον του παιδικού κοινού
στο οποίο απευθύνονται τα έργα, και
αφετέρου εξυπηρετείται καλύτερα ο
σκοπός γραφής των έργων, που ήταν η
σκηνική παρουσίασή τους από τους μα-
θητές των σχολείων.
Έτσι, οι ανήλικοι θεατές προσλαμβά-
νουν μηνύματα με υψηλό ηθικό περιεχό-

μενο και, ιδιαίτερα μέσα από τα ιστορι-
κά έργα του Σπεράντσα, ενισχύουν τα
αισθήματα της φιλοπατρίας και της εθνι-
κής υπερηφάνειας. 
Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι
στις περισσότερες περιπτώσεις ο νεαρός
θεατής αποκομίζει την άποψη ότι όλες οι
δύσκολες καταστάσεις στο τέλος κατα-
λήγουν αισίως και το ηθικό, το καλό και
το δίκαιο πάντοτε υπερισχύουν. Με την
ωραιοποίηση, με κάποια υπερβολή, με
τον διδακτισμό που σε ορισμένα σημεία
αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο των έρ-
γων, αλλά και με τον αυστηρά επικαιρι-
κό ή επετειακό χαρακτήρα τους, τα δρά-
ματα αυτά αποδυναμώνονται ως ένα
βαθμό, σε ό,τι αφορά την παράστασή
τους μπροστά σε ένα σύγχρονο κοινό
και χάνουν πολύ από την αξία τους μέσα
στη διαχρονία. Σε αυτό συμβάλλει και το
γεγονός ότι στα έργα αυτά ο «εγγεγραμ-
μένος» θεατής, εκείνος δηλαδή στον
οποίο απευθύνεται νοερά ο συγγραφέας
με το έργο του, φαίνεται να είναι ο τύπος
του «αιώνιου άνηβου», του μικρού θεατή
που, όπως παρατηρεί ο Θόδωρος Γραμ-
ματάς, αποτελεί ένα «μυθοποιημένο,
εξιδανικευμένο, ουτοπικό δημιούργημα
της σκέψης του συγγραφέα, που δε θεω-
ρείται ως μια δυνάμει εξελισσόμενη
προσωπικότητα, αλλά ως μια στατικο-
ποιημένη απόλυτη αχρονικά αξία, η
οποία έρχεται σε διαμετρική αντίθεση
προς τον κόσμο των ενηλίκων»26. Αξίζει
εδώ να σημειωθεί ότι στις επιλογές αυ-
τές, ο Σπεράντσας συμπορεύεται σε γε-
νικές γραμμές με την Ευφροσύνη Λό-
ντου-Δημητρακοπούλου και την Αντιγό-
νη Μεταξά-Κροντηρά, που παρουσιά-
ζουν μια παρόμοια θέαση του κοινού στο
οποίο απευθύνονται, ενώ διαφέρει από
την αντίληψη του παιδιού-θεατή ως δυ-
νάμει εξελισσόμενης προσωπικότητας
που χαρακτηρίζει τον Βασίλη Ρώτα. 
Έτσι, θα μπορούσαμε να παρατηρήσου-
με ότι η δραματουργία του Στέλιου Σπε-
ράντσα για παιδιά και εφήβους είναι
στενά συνδεδεμένη με την εποχή κατά
την οποία δημιουργήθηκε. Με τον «ρο-
μαντισμό» που διαπνέει τα έργα, κυρίως
σε ό,τι αφορά την αποτύπωση των ιστο-
ρικών στιγμών του ελληνισμού, με τα
πρόσωπα που αναδεικνύονται σε ήρωες
και κάποτε σε υπερανθρώπους και με
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την προβολή αξιακών προτύπων που
προσομοιάζουν περισσότερο σε εξιδανι-
κευμένες μορφές παρά σε ζωντανές και
εξελισσόμενες προσωπικότητες, τα έργα
αυτά έχουν σήμερα χάσει μεγάλο μέρος
από τη δραματική έντασή τους και τη δυ-
νατότητα πρόσληψής τους από ένα σύγ-
χρονο παιδικό κοινό.
Είναι αναμφισβήτητο ότι οι μεταγενέ-
στεροι δημιουργοί, από τη δεκαετία του
’70 και εφεξής, προχώρησαν στον εκ-
συγχρονισμό του θεάτρου για παιδικό
κοινό, εισάγοντας την πραγμάτευση θε-
μάτων σύγχρονου προβληματισμού και
δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία που
αναπτύσσεται μεταξύ σκηνής και πλα-
τείας. Ο Σπεράντσας διαφέρει σε πολλά
σημεία από αυτή την ομάδα συγγραφέ-
ων, γιατί παρήγαγε το θεατρικό έργο
του σε μια παλαιότερη φάση. Και αν πε-
ριορίστηκε, ως ένα βαθμό, στη δραμα-
τουργία που πρόβαλε συγκεκριμένα θέ-
ματα πατριωτικού και θρησκευτικού χα-
ρακτήρα, αυτό οφείλεται αφενός στην
περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής
κατά την οποία έγραψε και αφετέρου
στις ποιητικές καταβολές του ίδιου (ας
μην παραβλέπουμε το ότι άρχισε να δη-
μοσιεύει ποίηση το 1901, στην ακμή της
Αθηναϊκής Σχολής).
Όπως και να έχει όμως, οι παρατηρή-
σεις αυτές δεν αναιρούν την αξία της
προσφοράς του Σπεράντσα στη διαμόρ-
φωση του νεοελληνικού θεάτρου για
παιδιά. Στην περίοδο αμέσως μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και καθόλη τη
διάρκεια της δεκαετίας του ’50, όπου
εμπίπτει χρονικά το μεγαλύτερο μέρος
της παραγωγής του, ο συγγραφέας προ-
σέφερε στη διαμορφούμενη τότε δραμα-
τουργία μας για παιδιά έργα γραμμένα
με σεβασμό στις αντιληπτικές ικανότη-
τες των μικρών θεατών, με σαφή παιδευ-
τική αποστολή, σκοπεύοντας τόσο στον
γνωστικό εμπλουτισμό των παιδιών όσο
και στην αισθητική απόλαυση και καλ-
λιέργεια μέσω της μουσικής και του τρα-
γουδιού. Και είναι αναμφισβήτητο ότι,

επειδή ο συγγραφέας υπήρξε γενικότε-
ρα ένας αξιόλογος λογοτέχνης, μετάγγι-
σε με ευαισθησία στα δράματά του την
αβρότητα του λόγου και την ποιητική αι-
σθαντικότητα της γλώσσας, που από μό-
νη της αποτελεί σίγουρα μια κατάκτηση
και μια προσφορά αξιόλογη στο νεοελ-
ληνικό θέατρο για παιδιά.
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Προπαρασκευή ριζικών σωλήνων
με το σύστημα Twisted  Files
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Περίληψη
Η  προπαρασκευή των ριζικών σωλήνων με μηχανοκίνητα εργα-
λεία νικελίου-τιτανίου έχει αλλάξει τα δεδομένα και τις προοπτι-
κές στην ενδοδοντία. Καθημερινά, νέα συστήματα μηχανοκίνη-
των μικροεργαλείων εισάγονται στην κλινική πράξη. Σε κάθε νέο
σύστημα καταβάλλεται προσπάθεια να ξεπεραστούν προβλήμα-
τα που υπήρχαν στις προηγούμενες γενιές μικροεργαλείων. Ένα
από τα πιό πρόσφατα συστήματα είναι το Twisted Files, το οποίο
κυκλοφόρησε το 2008 (SybronEndo Orange, CA, USA). Προτεί-
νεται ως το απλούστερο σύστημα, δεδομένου ότι απαιτεί μικρό-
τερο αριθμό μικροεργαλείων, διασφαλίζοντας παράλληλα μικρή
πιθανότητα ανεπιθύμητων συμβαμάτων, λόγω μεγαλύτερης αντο-
χής αλλά και μεγαλύτερης ελαστικότητας του κράματος νικελίου-
τιτανίου. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος εφαρμογής
του συστήματος, έτσι όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή
του, και γίνεται αξιολόγηση του συστήματος με βάση την τρέχου-
σα βιβλιογραφία.

Summary
Root canal preparation with the Twisted Files system

E. Mazinis*

The preparation of the root canal system by the use of Ni-Ti rotary
instruments provides new perspectives in Endodontics. In everyday
practice, newly designed rotary instrument systems are introduced
with an effort to overcome the disadvantages of the previous ones.
The Twisted Files (SybronEndo, Orange, CA, USA) were introdu-
ced in 2008.  They are easy to use as only a limited number of instru-
ments are required for the completion of the root canal preparation.
Furthermore, the new design and improved technical specifications
provide enhanced flexibility and eliminate the possibility of a file
fracture. The purpose of this study is to describe the preparation
technique and to evaluate the Twisted Files system on the basis of
the current literature. 
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1. Εισαγωγή

O ρόλος της χημικομηχανικής επεξεργα-
σίας των ριζικών σωλήνων στη θετική
έκβαση της ενδοδοντικής θεραπείας εί-
ναι αναμφισβήτητος. Ακολουθώντας τις
βασικές αρχές που καθορίστηκαν από
τον Schidler1, τη δεκαετία του 1970, σχε-
τικά με τον καθαρισμό και τη διαμόρφω-
ση του ριζικού σωλήνα, επιτυγχάνεται
όχι μόνο η απομάκρυνση του μικροβίων
και των παραγώγων τους, αλλά δημιουρ-
γούνται και οι απαραίτητες συνθήκες
για επιτυχή τρισδιάστατη έμφραξη.
Παραδοσιακά, η προπαρασκευή των ρι-
ζικών σωλήνων πραγματοποιείται με τη
χρήση χειροκίνητων και μηχανοκίνητων
εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα. Η
εισαγωγή στην καθημερινή κλινική πρά-
ξη μηχανοκίνητων μικροεργαλείων από
κράμα νικελίου-τιτανίου, σε συνδυασμό
με τις τεχνικές προπαρασκευής, που συ-
νεχώς τροποποιούνται και βελτιώνονται,
έχουν διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον
οποίο εφαρμόζεται η ενδοδοντική θερα-
πεία. Σε κάθε νέα σειρά που σχεδιάζε-
ται, καταβάλλεται προσπάθεια για τη
βελτίωση των μικροεργαλείων νικελίου-
τιτανίου και την αποφυγή ορισμένων
συμβαμάτων που εμφανίζονταν συχνά
στις πρώτες γενιές συστημάτων.
Το σύστημα Twisted Files (TF) (Sybron-
Endo, Orange, CA, USA) προτάθηκε το
2008 και αποτελεί μία από τις πιο πρό-
σφατες εξελίξεις στον τομέα της μηχα-
νοκίνητης προπαρασκευής. Τα μικροερ-
γαλεία TF είναι κατασκευασμένα από
μονό τεμάχιο κράματος νικελίου-τιτανί-
ου και ο τρόπος κατεργασίας τους με πε-
ριστροφή του τεμαχίου και όχι με τοπο-
θέτηση σε τόρνο, όπως στα περισσότερα
συστήματα, θεωρητικά μειώνει την πιθα-
νότητα θραύσης, αυξάνοντας παράλλη-
λα την ελαστικότητά τους2-4. Τα TF α-
παιτούν απλούστερους χειρισμούς, κα-
θώς χρησιμοποιούνται λιγότερα μικρο-
εργαλεία για την ολοκληρωμένη προπα-
ρασκευή του ριζικού σωλήνα. Η λογική
της προπαρασκευής των ριζικών σωλή-
νων βασίζεται σε τροποποιημένη εκδοχή
της τεχνικής crown down, τεχνικής που

έχει άλλωστε υιοθετηθεί από την πλειο-
νότητα των μηχανοκίνητων συστημάτων
νικελίου-τιτανίου. 
Το σύστημα εφαρμόζεται σε συνδυασμό
με μικροεργαλεία χειρός, ρίνες τύπου Κ
κωνικότητας 0,02, από ανοξείδωτο χάλυ-
βα, με μέγεθος 0,08 έως 0,25, τα οποία
τοποθετούνται στην αρχή παθητικά στο
ριζικό σωλήνα. Τα μικροεργαλεία χει-
ρός διασφαλίζουν την απρόσκοπτη είσο-
δο των μικροεργαλείων νικελίου-τιτανί-
ου, βοηθούν στον έλεγχο του σχήματος
και του μεγέθους του ριζικού σωλήνα
και μειώνουν την πιθανότητα ιατρογε-
νών συμβαμάτων3.
Για την προπαρασκευή των ριζικών σω-
λήνων χρησιμοποιούνται συνολικά τρία
περιστρεφόμενα μικροεργαλεία. Τα μι-
κροεργαλεία TF κυκλοφορούν σε μήκη
23 και 27 χιλιοστομέτρων. Για ευρείς ρι-
ζικούς σωλήνες (πρόσθια άνω, υπερώιες
ρίζες των άνω γομφίων, άπω ρίζα των
κάτω γομφίων), χρησιμοποιούνται τρία
μικροεργαλεία με κωνικότητες 0,10, 0,08
και 0,06 ((ΕΕιικκ..  11ΑΑ)).. Για στενότερους ριζι-
κούς σωλήνες, χρησιμοποιούνται τρια

μικροεργαλεία μικρότερης κωνικότητας:
0,08, 0,06 και 0,04 ((ΕΕιικκ..  11ΒΒ)). Το οδηγό
άκρο των μικροεργαλείων έχει διατομή
0,25 χιλιοστά. Η χρήση τους στο ριζικό
σωλήνα είναι κατά σειρά από τη μεγαλύ-
τερη κωνικότητα προς τη μικρότερη.
Εκτός από αυτά τα μικροεργαλεία,
υπάρχει και το μέγεθος κωνικότητας
0,12 για ιδιαίτερα ευρείς ριζικούς σωλή-
νες ((ΕΕιικκ..  11ΓΓ)), καθώς και μια σειρά μι-
κροεργαλείων για την τελική διαμόρφω-
ση του ακρορριζικού τμήματος του ριζι-
κού σωλήνα (apical finishing) ((ΕΕιικκ..  11ΔΔ)).
Τα μικροεργαλεία διαμόρφωσης του
ακρορριζικού τμήματος υπάρχουν στα
εξής μεγέθη: κωνικότητα 0,06 με οδηγό
άκρο 0,30 χιλ.. κωνικότητα 0,06 με οδηγό
άκρο 0,35 χιλ.. κωνικότητα 0,04 με οδηγό
άκρο 0,40 χιλ.. και κωνικότητα 0,04 με
οδηγό άκρο 0,50 χιλ. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία προτείνει
τη χρήση των μικροεργαλείων στις 500
στροφές ανά λεπτό. Τα μικροεργαλεία
μπορούν να αφαιρέσουν 1 με 3 χιλιοστά
οδοντίνης σε δύο με τρία δευτερόλεπτα
εφαρμογής τους στο ριζικό σωλήνα3. Οι
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Εικ. 1: Τα μηχανοκίνητα μικροεργαλεία της σειράς του συστήματος Twisted Files
(SybronEndo, Orange, CA, USA) και οι εμπορικές συσκευασίες τους.
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κινήσεις πρέπει να είναι ήπιες και η πίε-
ση στο ριζικό σωλήνα μικρή, όχι μεγαλύ-
τερη από εκείνη που ασκείται στο μολύ-
βι κατά το γράψιμο. Μετά τη χρήση κά-
θε εργαλείου, καθ’ όλη τη διάρκεια της
προπαρασκευής, είναι απαραίτητο να
καθαρίζονται οι ρίνες με καθαρή αλκοό-
λη και να γίνονται άφθονοι διακλυσμοί
με υποχλωριώδες νάτριο. Παράλληλα,
πρέπει να χρησιμοποιείται ως παράγο-
ντας χήλησης EDTA 17% ώστε να ελα-
χιστοποιείται η πιθανότητα ενσφήνωσης
των περιστρεφόμενων μικροεργαλείων
στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα και
το ενδεχόμενο θραύσης τους, αλλά και
γενικότερα το ενδεχόμενο ανεπιθύμη-
των συμβαμάτων. Ο έλεγχος της διαβα-
τότητας του ριζικού σωλήνα γίνεται καθ’
όλη τη διάρκεια της προπαρασκευής με
τη χρήση μικροεργαλείων μεγέθους 0,8
και 0,10. Υποστηρίζεται ότι κάθε μικρο-
εργαλείο είναι δυνατόν να χρησιμοποιη-
θεί σε τρεις έως πέντε ριζικούς σωλήνες,
αριθμός που εξαρτάται από τη χρήση
και την καταπόνηση των μικροεργαλεί-
ων3.

2. Εφαρμογή της τεχνικής 

22..11.. ΒΒαασσιικκέέςς  ααρρχχέέςς  κκααττάά  ττηηνν  ππρροοππααρραα--
σσκκεευυήή
• Αρχική διεύρυνση με μικροεργαλεία

χειρός, με σκοπό την ελεύθερη διαβα-
τότητα του ριζικού σωλήνα.

• Συνεχείς διακλυσμοί με διάλυμα υπο-
χλωριώδους νατρίου και εφαρμογή
διαλύματος EDTA 17% πριν από τη
χρήση οποιουδήποτε μικροεργαλείου.

• Διατήρηση της διαβατότητας του ριζι-
κού σωλήνα με ρίνες Κ μεγέθους 0,08 ή
0,10, μετά τη χρήση κάθε μικροεργα-
λείου.

• Ήπιες κινήσεις των περιστρεφόμενων
μικροεργαλείων και αποφυγή υπέρμε-
τρης πίεσης στα τοιχώματα του ριζικού
σωλήνα.

22..22.. ΕΕξξοοππλλιισσμμόόςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοππααρραασσκκεευυήή
ρριιζζιικκώώνν  σσωωλληηννωωνν  μμεε  μμιικκρροορργγααλλεείίαα  TTFF
• Σειρά ρινών τύπου Κ, σε μεγέθη από

0,08 έως και 0,25. 

• Συσκευασία των TF που να περιέχει
τις κωνικότητες 0,10, 0,08 και 0,06 για
ευρείς ριζικούς σωλήνες και 0,08, 0,06

και 0,04 για τους στενότερους.
• Συσκευασία TF διαμόρφωσης του

ακρορριζικού τμήματος.
• Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 2,5%

και παράγοντας χήλησης EDTA 17%. 

22..33.. ΔΔιιάάννοοιιξξηη  μμυυλλιικκοούύ  θθααλλάάμμοουυ--ααννίίχχννεευυ--
σσηη  ρριιζζιικκοούύ  σσωωλλήήνναα

Το πρώτο στάδιο για την προπαρα-
σκευή του ριζικού σωλήνα είναι η ορθή
διάνοιξη του μυλικού θαλάμου και η
εντόπιση του μυλικού στομίου με ενδο-
δοντικό ανιχνευτήρα ((ΕΕιικκ..  22ΑΑ)). Στη συ-
νέχεια, μετά την τοποθέτηση στο μυλικό
θάλαμο διαλύματος υποχλωριώδους να-
τρίου και παράγοντα χήλησης EDTA
17% ((ΕΕιικκ..  22ΒΒ)), γίνεται ανίχνευση του ρι-
ζικού σωλήνα με ρίνη Κ μεγέθους 0,08 ή
0,10. Η αρχική τοποθέτηση των ρινών
αποσκοπεί στην ανίχνευση της διαβατό-
τητας του ριζικού σωλήνα και στην πα-
ροχή σημαντικών πληροφοριών σχετικά
με το εύρος, το μέγεθος και την πιθανή
κάμψη του ριζικού σωλήνα ((ΕΕιικκ..  33)). 

22..44..  ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  ρριιζζιικκοούύ  σσωωλλήήνναα  μμεε  εερρ--
γγααλλεείίαα  χχεειιρρόόςς
Τοποθετείται στο ριζικό σωλήνα αλλη-
λουχία μικροεργαλείων χειρός (ρίνες Κ)
μεγέθους έως 0,25, παθητικά, χωρίς ιδι-
αίτερη πίεση στα τοιχώματά του. Οι ρί-
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Εικ. 2: Τη διάνοιξη του μυλικού θαλά-
μου και τον εντοπισμό του ριζικού σω-
λήνα ακολουθούν διακλυσμοί με υπο-
χλωριώδες νάτριο 2,5% και εφαρμογή
παράγοντα χήλησης EDTA 17%. Η
εναλλαγή της χρήσης υποχλωριώδους
νατρίου και EDTA πρέπει να επανα-
λαμβάνεται μετά τη χρήση κάθε μικρο-
εργαλείου καθ’ όλη τη διάρκεια της
προπαρασκευής.

A Β

Εικ. 3: Για την αρχική διαμόρφωση του ριζικου σωλήνα, τοποθετείται αλληλουχία ρι-
νών Κ με κωνικότητα από 0,08 έως και 0,25. Οι ρίνες μεγέθους 0,08 και 0,10 χρησι-
μοποιούνται καθ’ όλο το μήκος του ριζικού σωλήνα, ενώ οι υπόλοιπες, από 0,15 έως
και 0,25, τοποθετούνται παθητικά μέχρι να ενσφηνωθούν στα τοιχώματα του ριζικού
σωλήνα. 



νες μεγέθους 0,08 και 0,10 τοποθετού-
νται έως το μήκος που υπολογίστηκε από
την αρχική ακτινογραφία μείον 2 έως 3
χιλιοστά ((ΕΕιικκ..  33)). Οι υπόλοιπες ρίνες το-
ποθετούνται στο ριζικό σωλήνα σε βά-
θος τουλάχιστον 2/3 του μήκους που υπο-
λογίστηκε από την αρχικη ακτινογρα-
φία, έως ότου συναντήσουν αντίσταση,
δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις
για ευχερή τοποθέτηση των μηχανοκίνη-
των εργαλείων. Σε περίπτωση κεκαμμέ-
νων ριζικών σωλήνων, οι κινήσεις ρίνι-
σης γίνονται προς την κατεύθυνση της
εξωτερικής επιφάνειας της κάμψης, με
σκοπό τον ευθειασμό του ριζικού σωλή-
να. 

22..55.. ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  μμυυλλιικκοούύ  ττρριιττηημμοορρίίοουυ--
ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  μμήήκκοουυςς  εερργγαασσίίααςς
Εφόσον εξασφαλιστεί απρόσκοπτη δια-
βατότητα έως την ακρορριζική στένωση,
με ρίνη μεγέθους 0,08 ή 0,10, τοποθετεί-
ται το πρώτο μικροεργαλείο του συστή-
ματος Twisted Files ενεργοποιημένο με
500 στροφές ανά λεπτό. Μόλις υπάρξει
αίσθηση αντίστασης, η ασκούμενη πίεση
μειώνεται, το μικροεργαλείο οπισθοχω-
ρεί ελαφρά και γίνεται ρινισμός των
οδοντικών τοιχωμάτων με ήπιες κινή-
σεις. Στην περίπτωση που ο ριζικός σω-
λήνας είναι ευρύς, θα χρησιμοποιηθούν
τα μικροεργαλεία TF μεγέθους 0,10,
0,08 και 0,06, επομένως το πρώτο μικρο-
εργαλείο που εισάγεται είναι κωνικότη-
τας 0,10 ((ΕΕιικκ..  44)).  Στη συνέχεια, γίνεται
μέτρηση του μήκους του ριζικού σωλήνα,
είτε με τον κλασικό τρόπο (λήψη ενδιά-
μεσης ακτινογραφίας) είτε με τη βοή-
θεια ηλεκτρονικού εντοπιστή ακρορριζί-
ου ((ΕΕιικκ..  55)). Η διαμόρφωση του μυλικού
τριτημορίου έχει ιδιαίτερη σημασία για
την αβίαστη τοποθέτηση των επόμενων
περιστροφικών μικροεργαλείων.

22..66.. ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  ρριιζζιικκοούύ  σσωωλλήήνναα  ((ddeeeepp
sshhaappiinngg))
Το επόμενο στάδιο είναι το να δοθεί ευ-
ρύτερο σχήμα στο ριζικό σωλήνα σε με-
γαλύτερο βάθος (deep shaping), αρχικά
με το εργαλείο κωνικότητας 0,08 και κα-
τόπιν με το εργαλείο κωνικότητας 0,06.

Για τους στενούς ριζικούς σωλήνες, η
σειρά των μικροεργαλείων TF είναι 0,06
και 0,04. Τα εργαλεία τοποθετούνται
στο ριζικό σωλήνα παθητικά και αβία-
στα, όπως έχει ήδη περιγραφεί. Παράλ-
ληλα με κάθε χρήση τους, πραγματοποι-
ούνται άφθονοι διακλυσμοί και τοποθε-
τείται EDTA, ενώ η ακρορριζική διαβα-
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Εικ. 4: Στην πε-
ρίπτωση που ο
ριζικός σωλήνας
είναι ευρύς, το
πρώτο μικροερ-
γαλείο του συ-
στήματος Twist-
ed Files που ει-
σάγεται έχει κω-
νικότητα 0,10.
Τα μικροεργα-
λεία τοποθετού-
νται κατά σειράν
από τη μεγαλύ-
τερη προς τη μι-
κρότερη κωνικό-
τητα.

Εικ. 5: Η μέτρηση του μήκους του ρι-
ζικού σωλήνα πραγματοποιείται είτε
με τον κλασικό τρόπο (λήψη ενδιάμε-
σης ακτινογραφίας) είτε με τη βοήθεια
ηλεκτρονικού εντοπιστή ακρορριζίου.

Εικ. 6: Η διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα (deep shaping) πραγματοποιείται αρχικά
με το εργαλείο κωνικότητας 0,08 και κατόπιν με το εργαλείο κωνικότητας 0,06. Το
πρώτο μικροεργαλείο που θα φτάσει το μήκος εργασίας ολοκληρώνει και την προπα-
ρασκευή. Αν το εργαλείο κωνικότητας 0,06 δεν φθάσει στο μήκος εργασίας, τότε χρη-
σιμοποιείται συμπληρωματικά και το μικροεργαλείο κωνικότητας 0,04. Μετά τη χρή-
ση κάθε μικροεργαλείου, εισάγεται στο μήκος εργασίας ρίνη Κ μεγέθους 0,08 ή 0,10
ώστε να διασφαλιστεί η διαβατότητα του ριζικού σωλήνα. 



τότητα διασφαλίζεται με την τοποθέτηση
ρίνης μεγέθους 0,08 ή 0,10 ((ΕΕιικκ..  66)).. Το
πρώτο από τα μηχανοκίνητα μκροεργα-
λεία που θα φθάσει το μήκος εργασίας,
ολοκληρώνει και την προπαρασκευή. Αν
το εργαλείο κωνικότητας 0,06 δεν φθά-
σει στο μήκος εργασίας, τότε χρησιμο-
ποιείται και το εργαλείο κωνικότητας
0,04. Όπου χρειάζεται, η διαδικασία
επαπαλαμβάνεται με εναλλαγή των μι-
κροεργαλείων.

22..77.. ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  αακκρροορρρριιζζιικκοούύ  ττρριιττηημμοο--
ρρίίοουυ  ((aappiiccaall  ffiinniisshhiinngg))
Ακολουθεί η τελική διαμόρφωση του
ακρορριζικού τριτημορίου, με τη χρήση
των εργαλείων ακρορριζικής και τελικής
διαμόρφωσης (apical finishing) ((ΕΕιικκ..  77))..
Εφόσον το τελευταίο εργαλείο που χρη-
σιμοποιήθηκε ήταν κωνικότητας 0,06
(ευρείς ριζικοί σωλήνες), τα εργαλεία
διαμόρφωσης του ακρορριζικού τριτη-
μορίου είναι δύο, με κωνικότητα 0,06 και
οδηγό άκρο 0,30 και 0,35 χιλ. (ροζ ανα-
σχετικός δακτύλιος). Σε στενούς σωλή-
νες στους οποίους η προπαρασκευή ολο-
κληρώθηκε με εργαλείο TF κωνικότητας
0,04, η τελική διαμόρφωση γίνεται με τα
δύο εργαλεία κωνικότητας 0,04 (πράσι-
νος ανασχετικός δακτύλιος), με οδηγό
άκρο 0,40 και 0,50 χιλ., αντίστοιχα. Τη
διαδικασία ολοκληρώνει ο τελικός δια-
κλυσμός με υποχλωριώδες νάτριο και
διάλυμα EDTA. 

3. Συμπέρασμα
Η χρήση των μικροεργαλείων του συστή-
ματος Twisted Files είναι σχετικά απλή,
καθώς απαιτείται μικρός αριθμός μικρο-

εργαλείων για την ολοκλήρωση της προ-
παρασκευής. Τα έως σήμερα βιβλιογρα-
φικά δεδομένα, αν και περιορισμένα, εί-
ναι θετικά σε ό,τι αφορά τις μηχανικές
ιδιότητες και την αντοχή τους5-7. Η πε-
ραιτέρω ερευνητική τους αξιολόγηση
θεωρείται απαραίτητη για την τεκμηρίω-
ση του συστήματος και την επιβεβαίωση
της κλινικής τους επάρκειας.

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

11.. Schilder H: Cleaning and shaping the root
canal. Dent Clin North Am 1974; 18:269-96.

22.. http://www.TFwithRPhase.com/science.htm
33.. Mounce RE: Rotary nickel titanium instrume-

ntation revolutionized: The Twisted File. Oral
Health, May 2008:6-9.

44.. http: / /www.sybronendo.com/index/cms-
filesystem-action?file=SybronEndo-PDF/tf-
techcard.pdf

55.. Larsen CM, Watanabe I, Glickman GN, He J:
Cyclic fatigue analysis of a new generation of
nickel titanium rotary instruments. J Endod
2009;35:401-3.

66.. Kim HC, Yum J, Hur B, Cheung GS: Cyclic
fatigue and fracture characteristics of ground
and twisted nickel-titanium rotary files. J Endod
2010;36:147-52.

77.. Gambarini G, Testarelli L, Milana V et al.:
Angular deflection of rotary nickel titanium
files: a comparative study. Ann Ist Super Sanita
2009;45:423-6.
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Σύστημα Twisted  Files

Διεύθυνση για επικοινωνία:
Εμμανουήλ Μαζίνης
Μ. Αλεξάνδρου 27
59100 Βέροια
Τηλ.: 23310 70490
e-mail: manos27@otenet.gr

Εικ. 7: Aκολουθεί η χρήση των εργαλείων ακρορριζικής και τελικής διαμόρφωσης
(apical finishing), τα οποία υπάρχουν σε τέσσερις διαστάσεις εύρους του οδηγού
άκρου (0,30 έως 0,50 χιλ.). Η περάτωση της προπαρασκευής και η πλήρης εξομά-
λυνση των τοιχωμάτων του ριζικού σωλήνα γίνεται με την εναλλαγή μηχανοκίνητων
μικροεργαλείων και ρινών. 
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

ΔΔεευυττεερρεεύύοονν  ττρρήήμμαα,,  ΠΠααρράάππλλεευυρροο  ττρρήήμμαα ––  AAcccceessssoorryy  ffoorraammeenn
βλ. Τρήμα, Παράπλευρο ριζικό τρήμα.

ΔΔεεννδδρριιττιικκάά  κκύύττττααρραα  ––  DDeennddrriittiicc  cceellllss  Εφεδρικά κύτταρα του
ανοσολογικού συστήματος του πολφού, που βρίσκονται στην
περιφέρειά του, μεταξύ των οδοντινοβλαστών. Αναγνωρίζουν
τα εξωτερικά αντιγονικά ερεθίσματα.

ΔΔιιάάββρρωωσσηη  δδοοννττιιοούύ  ––  ΕΕrroossiioonn  Προοδευτική απώλεια οδοντικής ου-
σίας, αποτέλεσμα διαλυτικής δράσης χημικών ουσιών στην επι-
φάνεια του δοντιού. Εντοπίζεται στις χειλικές και γλωσσικές
επιφάνειες· μπορεί να περιορίζεται μόνο στον αυχένα ή να επε-
κτείνεται σε όλη τη χειλική ή γλωσσική επιφάνεια.
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Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων
δοντιών

ΧΧ..  ΠΠααξξιιμμααδδάά--ΤΤσσαακκααννίίκκοουυ**

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

τεχνικές λεύκανσης, λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου δο-
ντιού, δυσχρωμικό δόντι 

ΛΛέέξξεειιςς--κκλλεειιδδιιάά

bleaching technique, non-vital tooth bleaching, discolored non-
vital tooth

KKeeyy  wwoorrddss

* Επίκ. Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρικό Τμήμα
ΕΚΠΑ.

* Assistant Professor, Dept of Operative Dentistry, Dental School of Athens
Univercity.

Περίληψη
Η τεχνική της λεύκανσης θεωρείται σήμερα ο πλέον συντηρητι-
κός τρόπος αντιμετώπισης της δυσχρωμίας που παρουσιάζουν τα
ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια. Οι λευκαντικοί παράγοντες
που χρησιμοποιούνται είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου (υδα-
τικό διάλυμα 30-35%) και το υπερβορικό νάτριο (σε μορφή σκό-
νης). Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι η θερμοκαταλυτική τε-
χνική, η εν ψυχρώ τεχνική και η συνδυασμένη ενδο-εξω μυλική
τεχνική.
Συχνότερα χρησιμοποιούμενη τεχνική είναι η εν ψυχρώ τεχνική,
κατά την οποία χρησιμοποιείται μείγμα υπεροξειδίου του υδρο-
γόνου και υπερβορικού νατρίου, που παραμένει στο μυλικό θά-
λαμο του δοντιού επί 5-6 ημέρες. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται
δύο ή τρεις φορές, ανάλογα με το βαθμό δυσχρωμίας του δοντι-
ού. Η ενδο-εξω μυλική τεχνική εφαρμόζεται σε περιπτώσεις
έντονης δυσχρωμίας. Η σωστή διάνοιξη και η προσεκτική από-
φραξη του στομίου του ριζικού σωλήνα απαιτούν ιδιαίτερη προ-
σοχή, ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις όπως η εξωτερική απορ-
ρόφηση της αυχενικής περιοχής της ρίζας ή το κάταγμα του δο-
ντιού.
Η λεύκανση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών είναι μια
τεχνική ασφαλής και αποτελεσματική, όταν ακολουθείται σωστά
το πρωτόκολλο εφαρμογής της.

Summary
Νon-vital teeth bleaching

H. Paximada-Tsakanikou*

The bleaching technique, nowadays, is considered as the most
conservative way of treating non-vital discolored teeth. The whi-
tening agents usually used are hydrogen peroxide at a concentration
of 30-35% and sodium perborate.
The applied techniques are: thermo catalytic bleaching technique,
the walking bleach technique and the combined inside-outside
bleaching technique.
Most frequently used is the walking bleach technique, where a
commixture of hydrogen peroxide and sodium perborate is placed
inside the pulp chamber of the tooth for 5-6 days. The whole process
is repeated two or three times depending on the degree of discolora-
tion. The inside-outside technique is applied in cases with pronoun-
ced dyschromia.
Proper opening and careful filling of the root demands great atte-
ntion, in order to avoid consequences such as external cervical resor-
ption or tooth fracture.
Bleaching of teeth treated endodontically is a secure and an effective
technique, when the protocol of application is correctly followed.

Ενδοδοντολογία 4 (2): 143-146, 2009 Endodontologia 4 (2): 143-146, 2009



1. Εισαγωγή
Η τεχνική της λεύκανσης είναι ο πλέον
συντηρητικός τρόπος αντιμετώπισης των
αισθητικών δυσχρωμικών προβλημάτων
που παρουσιάζουν συνήθως τα ενδοδο-
ντικά θεραπευμένα δόντια. Δεν απαιτεί-
ται αποκοπή οδοντικών ιστών, ενώ η τε-
χνική είναι ασφαλής και αποτελεσματι-
κή όταν ακολουθείται πιστά το πρωτό-
κολλο εφαρμογής της.
Η δυσχρωμία που παρατηρείται συνή-
θως στα ενδοδοντικά θεραπευμένα δό-
ντια οφείλεται στην ενσωμάτωση χρω-
στικών (μακρών μοριακών αλυσίδων)
στην οδοντίνη, οι οποίες προκαλούν αύ-
ξηση του δείκτη απορρόφησης του φω-
τός και επομένως πιο σκούρα εμφάνιση
του δοντιού. Αυτές οι χρωστικές προέρ-
χονται είτε από την αποδόμηση υπολειμ-
μάτων αίματος (θειικός σίδηρος), όταν
αυτά εισέρχονται στα οδοντινοσωληνά-
ρια κατά την εκπόλφωση, είτε από υπο-
λείμματα πολφικού ιστού που παραμέ-
νουν στο μυλικό θάλαμο όταν είναι ανε-
παρκής η διάνοιξη ή ο καθαρισμός του.
Για τη δυσχρωμία που εμφανίζουν τα δό-
ντια μετά την ενδοδοντική θεραπεία1,2

ευθύνονται επίσης χρωστικές προερχό-
μενες από φάρμακα (αντισηπτικά) που
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της
ενδοδοντικής θεραπείας, καθώς και υλι-
κά που χρησιμοποιούνται για την έμ-
φραξη του ριζικού σωλήνα και του μυλι-
κού θαλάμου (φύραμα Grossman, AH-
26, κώνοι γουταπέρκας, κώνοι αργύρου,
αμάλγαμα).

2. Λευκαντικοί παράγοντες
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη
λεύκανση των ενδοδοντικά θεραπευμέ-
νων δοντιών είναι:
1. Υπεροξείδιο του υδρογόνου (υδατικό

διάλυμα 30-35%).
2. Υπερβορικό νάτριο (σε μορφή σκό-

νης).
Οι λευκαντικοί παράγοντες οξειδώνουν
τις ενσωματωμένες χρωστικές στους
οδοντικούς ιστούς, προκαλώντας διά-
σπαση των μοριακών αλυσίδων ή και της
σύνδεσης των δυσχρωμικών μορίων με

τους οδοντικούς ιστούς.
Η ηλικία του ατόμου δεν αποτελεί πε-
ριοριστικό παράγοντα για την εφαρμογή
της διαδικασίας της λεύκανσης. Ωστόσο,
όσο πιο νέο είναι το άτομο τόσο ευκολό-
τερα ανταποκρίνεται.
Αντίθετα, το χρονικό διάστημα που έχει
εγκατασταθεί η δυσχρωμία επηρεάζει το
αποτέλεσμα. Όσο βραχύτερο είναι το
διάστημα αυτό τόσο ευκολότερα αντιμε-
τωπίζεται η δυσχρωμία1,3,4. 

3. Τεχνικές λεύκανσης

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται στη λεύ-
κανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-
ντιών είναι οι ακόλουθες:

33..11..  ΕΕνν  ψψυυχχρρώώ  ττεεχχννιικκήή
Ως λευκαντικός παράγοντας χρησιμο-
ποιείται:
α. μείγμα υπεροξειδίου του υδρογόνου

30-35% και υπερβορικού νατρίου
β. υπερβορικό νάτριο και απεσταγμένο

νερό
γ. υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 35%.

33..22..  ΘΘεερρμμοοκκααττααλλυυττιικκήή  ττεεχχννιικκήή
Ως λευκαντικός παράγοντας χρησιμο-
ποιείται υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου
του υδρογόνου 30-35%, που ενεργοποι-
είται με θερμότητα. 

33..33.. ΣΣυυννδδυυαασσμμέέννηη  εεννδδοο--εεξξωω  μμυυλλιικκήή ττεε--
χχννιικκήή

α. Εν ψυχρώ τεχνική και ταυτόχρονη ε-
φαρμογή λευκαντικού παράγοντα
προστομιακά.

β. Χρήση νάρθηκα, στο σπίτι, με υπερο-
ξείδιο του καρβαμιδίου 35% και ανοι-
κτό μυλικό θάλαμο μέχρι το τέλος της
θεραπείας1-3.

Συχνότερα χρησιμοποιούμενη είναι η εν
ψυχρώ τεχνική με μείγμα υπεροξειδίου
του υδρογόνου 30-35% και  υπερβορι-
κού νατρίου, η οποία είναι γνωστή και
ως «περιπατητική τεχνική». Ο λευκαντι-
κός παράγοντας παραμένει στο μυλικό
θάλαμο επί 5-6 ημέρες και η διαδικασία
επαναλαμβάνεται δύο ή τρεις φορές,
ανάλογα με τον βαθμό δυσχρωμίας του

δοντιού. Σε περιπτώσεις έντονης χρώσης
που έχει εγκατασταθεί για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, η εφαρμογή της συνδυα-
σμένης ενδο-εξω μυλικής τεχνικής, δη-
λαδή της εν ψυχρώ τεχνικής με ταυτό-
χρονη εφαρμογή λευκαντικού παράγο-
ντα προστομιακά, είναι η πλέον ενδε-
δειγμένη1,4,5.

4. Πρωτόκολλο εφαρμογής
τεχνικών λεύκανσης 
ενδοδοντικά θεραπευμένων
δοντιών
Η δυσχρωμία που παρατηρείται στα εν-
δοδοντικά θεραπευμένα δόντια συνή-
θως ανταποκρίνεται πολύ καλά στους
λευκαντικούς παράγοντες. Η διαδικασία
που πρέπει να ακολουθείται περιλαμβά-
νει τα ακόλουθα στάδια: 
• Ακτινογραφικός έλεγχος της ενδοδο-

ντικής  θεραπείας
• Λήψη φωτογραφιών
• Διάνοιξη μυλικού θαλάμου
• Απόφραξη στομίου ριζικού σωλήνα
• Προστασία ούλων
• Εφαρμογή της επιλεγείσας τεχνικής
• Εκτίμηση του αποτελέσματος
• Έμφραξη του μυλικού θαλάμου (του-

λάχιστον 15 ημέρες μετά το πέρας της
λεύκανσης)

• Λήψη τελικών φωτογραφιών

Η σωστή διάνοιξη (συντηρητική αφαίρε-
ση οδοντικών ιστών) και η προσεκτική
απόφραξη του στομίου του ριζικού σω-
λήνα συνιστούν στάδια που απαιτούν
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευ-
χθούν επιπλοκές όπως η εξωτερική
απορρόφηση της αυχενικής περιοχής της
ρίζας ή και το κάταγμα του δοντιού1,4,5,6.
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5. Περιγραφή λεύκανσης δυσχρωμικού δοντιού με συνδυασμένη ενδο-εξω
μυλική τεχνική

Εικ. 1: Αρχική εικόνα, όπου φαίνεται η δυσχρωμία του #21. Εικ. 2: Διάνοιξη του μυλικού θαλάμου.

Εικ. 3: Αφαίρεση γουταπέρκας με θερμό
εργαλείο από το στόμιο του ριζικού σω-
λήνα, 2-3 mm ακρορριζικότερα από την
αδαμαντινοοστεϊνική ένωση.

Εικ. 4: Απόφραξη του στομίου του ριζι-
κού σωλήνα με υαλοϊονομερή κονία.

Εικ. 5: Προστασία των υπερώιων ούλων.

Εικ. 6: Προστασία των προστομιακών ού-
λων.

Εικ. 7: Τοποθέτηση λευκαντικού παράγο-
ντα (υπεροξείδιο του υδρογόνου 30-35%)
προστομιακά, επί 20 λεπτά.

Εικ. 8: Τοποθέτηση λευκαντικού παράγο-
ντα (μείγμα υπεροξειδίου του υδρογόνου
35% και υπερβορικού νατρίου) εντός του
μυλικού θαλάμου, με τη βοήθεια ινών
βάμβακος. 
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Εικ. 9: Προσωρινή έμφραξη του μυλικού
θαλάμου με cavit.

Εικ. 10: Κλινική εικόνα του #21, μετά
την 1η εβδομάδα.

Εικ. 11: Κλινική εικόνα του #21, μετά
από 2 εβδομάδες. 

Εικ. 12: Το αρχικό χαμόγελο του ασθενούς. Εικ. 13: Το τελικό χαμόγελο του ασθενούς, 3 εβδομάδες μετά
την έναρξη της λεύκανσης.

Διεύθυνση για επικοινωνία:
Χ. Παξιμαδά-Τσακανίκου
Πανταζή 5
163 46 Ηλιούπολη



Εισαγωγή
Η θραύση ενδοδοντικού μικροεργαλεί-
ου εντός του ριζικού σωλήνα δεν σημα-
τοδοτεί απαραίτητα την ανάγκη χει-
ρουργικής αντιμετώπισης ή και εξαγω-
γής του δοντιού. Το στάδιο της χημικο-
μηχανικής επεξεργασίας κατά το οποίο
δημιουργήθηκε το σύμβαμα, η προηγού-
μενη κατάσταση του πολφού και των πε-
ριακρορριζικών ιστών, καθώς και η δυ-
νατότητα παράκαμψης ή και αφαίρεσής
του, συνιστούν τους βασικούς παράγο-
ντες που καθορίζουν την πρόγνωση. Αί-
τιο αποτυχίας της ενδοδοντικής θερα-
πείας, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν εί-
ναι αυτή καθαυτήν η ύπαρξη του θραυ-
σμένου μικροεργαλείου, αλλά η παρα-
μονή νεκρωτικού ή φλεγμαίνοντος πολ-
φικού ιστού στο ακρορριζικό τριτημόριο
του ριζικού σωλήνα1.

Παρουσίαση περιστατικού
Η ασθενής Π.Μ., 53 ετών, παραπέμφθη-
κε στη Μεταπτυχιακή Κλινική Ενδοδο-
ντίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με
σκοπό την αξιολόγηση και αντιμετώπιση
του #24. Το ιατρικό ιστορικό της ασθε-
νούς ήταν ελεύθερο. Η ασθενής ανέφε-
ρε ενδοδοντική θεραπεία στο συγκεκρι-
μένο δόντι προ διετίας, ενώ στην παρού-
σα φάση δεν ανέφερε συμπτωματολο-
γία. Κλινικά διαπιστώθηκε εκτεταμένη

έμφραξη σύνθετης ρητίνης στον #24,
αρνητική αντίδραση στην κάθετη και
πλάγια επίκρουση, καθώς και στην ψη-
λάφηση. Κατά την περιοδοντική ανί-
χνευση εντοπίστηκε θύλακος 5 χιλ. στην
εγγύς επιφάνεια του δοντιού. Ακολού-
θησε η λήψη οπισθοφατνιακού ακτινο-
γραφήματος με οριζόντια γωνία από εγ-
γύς προς τα άπω, όπου αποκαλύφθηκαν
τα εξής ((ΕΕιικκ..  11)): 
α) Θραύσμα μικροεργαλείου, μήκους

περίπου 4 χιλ., στο μέσο τριτημόριο
του υπερώιου ριζικού σωλήνα. 

β)  Ενασβεστίωση του παρειακού ριζι-
κού σωλήνα.

γ)  Περιακρορριζική αλλοίωση με ασα-
φή όρια.

δ)  Φλεγμονώδης απορρόφηση του
ακρορριζίου.

Η διάγνωση ήταν πιθανό περιακρορριζι-
κό κοκκίωμα και προτεινόμενη αντιμε-
τώπιση η επανάληψη της ενδοδοντικής
θεραπείας. Η ασθενής ενημερώθηκε για
την πιθανότητα συμπληρωματικής χει-
ρουργικής αντιμετώπισης επί αποτυχίας
της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπεί-
ας. Μετά την αφαίρεση της έμφραξης
σύνθετης ρητίνης, έγινε διάνοιξη του μυ-
λικού θαλάμου ευρύτερη του συνήθους,
με στόχο την καλύτερη ορατότητα και
την ευχέρεια χειρισμών. Το στόμιο του
υπερώιου ριζικού σωλήνα εντοπίστηκε
αμέσως, ενώ για την ανεύρεση του στο-

μίου του παρειακού ριζικού σωλήνα
χρειάστηκε να αφαιρεθεί η υπερκείμενη
ενασβεστιωμένη οδοντίνη. Αφού επιβε-
βαιώθηκε η διαβατότητα μέχρι το μυλικό
άκρο του θραύματος, ακολούθησε η δια-
δοχική διεύρυνση του μυλικού και του
μέσου τριτημορίου του ριζικού σωλήνα
με φρέζες Gates-Glidden No I, II, III, με
στόχο την ευθεία πρόσβαση στο θραύ-
σμα. Με ρίνη C No 10 ελαφρώς προκε-
καμμένη στο άκρο της καταβλήθηκε
προσπάθεια ανεύρεσης ενός σημείου
περιφερικά μεταξύ οδοντίνης και θραύ-
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Θραύσμα μικροεργαλείου σε άνω πρώτο
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Εικ. 1: Αρχικό οπισθοφατνιακό ακτι-
νογράφημα με οριζόντια γωνία από εγ-
γύς προς τα άπω. Διαπιστώνεται θραύ-
σμα μικροεργαλείου στον υπερώιο ρι-
ζικό σωλήνα, ενασβεστιωμένος παρεια-
κός ριζικός σωλήνας, περιακρορριζική
αλλοίωση με ασαφή όρια και φλεγμο-
νώδης απορρόφηση ακρορριζίου.



σματος, στο οποίο το μικροεργαλείο να
δίνει την αίσθηση εγκλωβισμού (sticky
point). Ακολούθησε η σταδιακή παρά-
καμψη (by-pass) του θραύσματος καθ’
όλο το μήκος του. Παράλληλα, ο ενασβε-
στιωμένος παρειακός ριζικός σωλήνας
υπέστη σταδιακή επεξεργασία με ρίνες
C No 8, 10, 15, με ταυτόχρονη χρήση πα-
ράγοντα χήλησης (RC- PREP), έως ότου
προσδιορίστηκε το μήκος εργασίας, με
την βοήθεια του ηλεκτρονικού εντοπιστή
ακρορριζίου. Λήφθηκε οπισθοφατνιακό
ακτινογράφημα με στόχο την επιβεβαίω-
ση του μήκους εργασίας, κάτι άλλωστε
επιβεβλημένο σε περιπτώσεις φλεγμο-
νώδους απορρόφησης του ακρορριζίου
ή θραυσμάτων εργαλείων, κατά τις οποί-
ες ο ηλεκτρονικός εντοπιστής ακρορριζί-
ου καθίσταται σχετικά αναξιόπιστος
((ΕΕιικκ..  22)). Ακολούθησε χημικομηχανική
επεξεργασία στον παρειακό ριζικό σω-
λήνα με την τεχνική crown-down, χρησι-
μοποιώντας το σύστημα Profile, ενώ
στον υπερώιο ριζικό σωλήνα έγινε επε-
ξεργασία με την τεχνική step-back, με
ρίνες χειρός τύπου K και Hedström.
Έγιναν άφθονοι διακλυσμοί με NaOCl
2,5%, με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του
διαλύματος με ρίνη υπερήχων No 20, σε
χαμηλή συχνότητα. Κατά την κωνική πα-
ρασκευή του υπερώιου ριζικού σωλήνα
αφαιρέθηκε το μικροεργαλείο, κάτι που
επιβεβαιώθηκε και ακτινογραφικά ((ΕΕιικκ..
33)), ενώ έγινε λήψη νέου ενδιάμεσου
ακτινογραφήματος με ρίνες μεγαλύτε-
ρου μεγέθους για την επιβεβαίωση του
μήκους εργασίας ((ΕΕιικκ..  44)). Τοποθετήθη-
κε πάστα Ca(OH)2 και η κοιλότητα διά-
νοιξης εμφράχθηκε με προσωρινό υλικό.
Στην επόμενη συνεδρία, δύο εβδομάδες
αργότερα, η ασθενής επανήλθε ελεύθε-
ρη συμπτωμάτων. Μετά την αφαίρεση
του Ca(OH)2, έγινε η τελική έμφραξη
των ριζικών σωλήνων με την τεχνική της
πλάγιας συμπύκνωσης, χρησιμοποιώ-
ντας ευγενολούχο φύραμα ((ΕΕιικκ..  55)).. Το-
ποθετήθηκε προσωρινή έμφραξη και συ-
στήθηκε η άμεση αποκατάσταση του δο-
ντιού. Τέλος, η ασθενής ενημερώθηκε
για την ανάγκη επανεξέτασης μετά από
ένα εξάμηνο.

Συζήτηση
Η δυνατότητα αφαίρεσης θραυσμένου
μικροεργαλείου εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να εκτιμη-
θούν προεπεμβατικά. Η θέση του μικρο-
εργαλείου αποτελεί το πλέον κρίσιμο
σημείο. Εφόσον τμήμα βρίσκεται μυλι-
κότερα του επιπέδου κάμψης του ριζι-
κού σωλήνα, η αφαίρεσή του είναι δυνα-
τή. Αντίθετα, αν αυτό βρίσκεται εξ ολο-
κλήρου κάτω από το επίπεδο της κάμ-
ψης, κάθε προσπάθεια αφαίρεσής του
κρίνεται από αδύνατη έως επικίνδυνη.
Επί εμμένουσας περιακρορριζικής φλε-
γμονής, και εφόσον το εργαλείο δεν μπο-
ρεί να παρακαμφθεί ή να αφαιρεθεί, θέ-
ση πλέον έχει η χειρουργική ενδοδοντία.
Επειδή οι συντηρητικές τεχνικές προϋ-
ποθέτουν εκτεταμένη αφαίρεση οδο-
ντικής ουσίας, πολλές φορές η χειρουργι-
κή αντιμετώπιση του περιστατικού απο-
τελεί την πλέον συντηρητική λύση2.

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

11.. Roda RS, Gettleman BH: Norsurgical Retre-
atment. In: Pathways of the Pulp, Cohen S,
Hargreaves K, eds, CV Mosby Co 2006, pp. 982-
91.

22.. Merino E: Endodontic Microsurgery, Quintes-
sence Publishing Co, 2009, pp. 34-6.
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Μαντάς

Εικ. 2: Ενδιάμεσο ακτινογράφημα στο
οποίο φαίνεται η παράκαμψη (by-
pass) του θραυσμένου εργαλείου καθ’
όλο το μήκος του.

Εικ. 3: Ακτινογραφική επιβεβαίωση
της αφαίρεσης του θραύσματος του μι-
κροεργαλείου.

Εικ. 4: Νέο ενδιάμεσο ακτινογράφημα
με ρίνες μεγαλύτερου μεγέθους, για
την επιβεβαίωση του μήκους εργασίας. 

Εικ. 5: Ακτινογράφημα μετά την τελι-
κή έμφραξη.



Εισαγωγή
Η αναλυτική παρουσίαση των κλινικών
και ακτινογραφικών ευρημάτων του πε-
ριστατικού ((ΕΕιικκ..  11  κκααιι  22)) έγινε στο προη-
γούμενο τεύχος του περιοδικού Ενδοδο-
ντολογία (4(1):55, 2009), στο οποίο και
ζητήθηκε από τους αναγνώστες η υποβο-
λή προτάσεων για πιθανές θεραπευτικές
προσεγγίσεις.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν τα κλινικά
και ακτινογραφικά ευρήματα, η αρχική
διάγνωση που τέθηκε ήταν ατελής ενδο-
δοντική θεραπεία στον #11 και αυχενι-
κή απορρόφηση στον #21, σε συνδυα-
σμό με ατελή ενδοδοντική θεραπεία.
Το σχέδιο θεραπείας που προτάθηκε
στους γονείς περιελάμβανε τα ακόλουθα:
1) Συντηρητική επανάληψη της ενδοδο-
ντικής θεραπείας στον #11 και αισθητι-
κή αποκατάσταση του δοντιού με έμφρα-
ξη σύνθετης ρητίνης.
2) Η αντιμετώπιση του #21 περιελάμβα-
νε τις εξής θεραπευτικές προσεγγίσεις:
• Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

στον #21, με αφαίρεση της γουταπέρ-
κας και τοποθέτηση MTA στο ριζικό
σωλήνα και στη μύλη του δοντιού. Ορ-
θοδοντική έλξη του (extrusion), ώστε
να προκληθεί άτυπη οστεογένεση και
να διατηρηθεί το δόντι στο φραγμό όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα, δηλαδή μέχρι την ενηλικίωση
του παιδιού (Smidt et al. 2007, Jaco-
bovitz 2009, Aggarwal et al. 2010).

• Εξαγωγή του #21 και αυτομεταμό-
σχευση, στην περιοχή του #21, προ-
γομφίου που το ακρορρίζιό του δεν
έχει διαπλαστεί (Czochrowska et al.
2000).

• Εξαγωγή του #21 και ορθοδοντική με-
τακίνηση παρακείμενων δοντιών ώστε
να κλείσει ο κενός χώρος (Czoch-
rowska 2003, Andreasen et al. 2007).

• Κοπή της μύλης του #21 και διατήρηση
της ρίζας (decoronation). Διατήρηση
χώρου με Hawley και ακρυλικό δόντι
μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού και
την τοποθέτηση εμφυτεύματος (Filippi
et al. 2001).

• Εξαγωγή του #21 και τοποθέτηση γέ-
φυρας τύπου Maryland (χρήση ροζ
πορσελάνης για κάλυψη αισθητικού
μέρους ούλων) (Polat et al. 2008).

Οι εναλλακτικές επιλογές παρατέθηκαν
στους γονείς με αρκετές λεπτομέρειες.
Οι γονείς ζήτησαν χρόνο για να αποφα-
σίσουν τι θα κάνουν. Η επόμενη επικοι-
νωνία που είχαν μαζί μας ήταν ύστερα
από 7 μήνες. 
Η κλινική εικόνα του #21 είχε αλλάξει
τελείως και το δόντι παρουσίαζε έντονη
κινητικότητα ((ΕΕιικκ..  33)). Η τοποθέτηση
ΜΤΑ και η ορθοδοντική έλξη του δοντι-
ού δεν ήταν πλέον εφικτές, επομένως η
συγκεκριμένη επιλογή ήταν αδύνατη.
Αποφασίστηκε η επανάληψη της ενδο-
δοντικής θεραπείας στον #11 και, κατό-
πιν επικοινωνίας με ορθοδοντικό και
προσθετολόγο, η επιλογή μίας από τις

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 4 (1): 149-150, 2009 149

Eπιλογή σχεδίου θεραπείας

ΠΠ..  ΘΘεεοοδδώώρροουυ**,,  ΕΕ..  ΔΔεεμμεερρττζζήή**

*Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ενδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Αντιμετώπιση εκγομφωμένου δοντιού μετά
από επαναφύτευση και απορρόφησή του

Υπεύθυνοι στήλης: Ν. Κερεζούδης, Π. Ζωγάκης

ΑΝΟΙΚΤOΣ ΔΙAΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓH ΣΧΕΔIΟΥ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ

Εικ. 1

Εικ. 2 Εικ. 3



λύσεις που προαναφέρθηκαν. Η επανά-
ληψη της θεραπείας στον #11 πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα
Ενδοδοντολογίας του Α.Π.Θ. ((ΕΕιικκ..  44)),
ενώ οι γονείς επέλεξαν η περαιτέρω
αντιμετώπιση του περιστατικού να γίνει
από ιδιώτη ορθοδοντικό. 

Συζήτηση
Η εκγόμφωση ενός δοντιού αποτελεί
ένα από τα πιο δύσκολα περιστατικά με
τα οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο οδο-
ντίατρος (Barrett & Kenny 1997, Flores
et al. 2007).
Τα ποσοστά επιβίωσης ενός εκγομφωμέ-
νου δοντιού φαίνεται ότι ποικίλλουν (21-
89%) (Mackie &.Worthington 1992,
Ebeseleder et al. 1998, Finucane &
Kinirons 2003, Pohl 2005). Τα περισσό-
τερα δόντια που επαναφυτεύονται εμφα-
νίζουν κακή πρόγνωση, οδηγώντας σε
πρόωρη απώλεια του δοντιού. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, μια ομάδα ειδικών (ορθο-
δοντικός, προσθετολόγος, περιοδοντο-
λόγος και γναθοχειρουργός) καλείται να
αποκαταστήσει τόσο λειτουργικά όσο
και αισθητικά την περιοχή του ελλείπο-
ντος δοντιού. Η ηλικία του ασθενούς κα-
θορίζει το σχέδιο θεραπείας που θα
ακολουθηθεί.
Στο συγκεκριμένο περιστατικό, η ηλικία
του κοριτσιού (11 ετών) μας επιτρέπει
να προτιμήσουμε την αυτομεταμόσχευση
ενός προγομφίου στην περιοχή του το-

μέα. Η αυτομεταμόσχευση προγομφίου
στην πρόσθια περιοχή επιλέγεται στις
ηλικίες 9 έως 12 ετών. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση είναι η διάπλαση της ρίζας του
προγομφίου να έχει φθάσει τα δύο τρίτα
με τρία τέταρτα της διάπλασής της. Σε
μελέτη που έγινε σε 22 προγομφίους που
αυτομεταμοσχεύθηκαν στην περιοχή του
τομέα βρέθηκε ότι το αισθητικό αποτέ-
λεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό
(Czochrowska et al. 2002).
Το κλείσιμο του κενού τομέα με ορθοδο-
ντική μετακίνηση αποτελεί άλλη μια λύ-
ση εκλογής. Το αισθητικό αποτέλεσμα
δεν είναι πάντοτε ιδεώδες, ωστόσο απο-
τελεί βιολογική προσέγγιση με καλή
πρόγνωση (Czochrowska et al. 2003). Ο
σκελετικός τύπος του ασθενούς, η δυνα-
τότητα αφαίρεσης προγομφίων κατά την
ορθοδοντική μετακίνηση, η χειρουργική
επιμήκυνση που ενδέχεται να χρειαστεί
ο κυνόδοντας κατά τη μετακίνησή του
και τα αισθητικά προβλήματα που συνή-
θως ανακύπτουν είναι παράγοντες που
οι ορθοδοντικοί λαμβάνουν υπ’ όψιν
τους πριν καταλήξουν σε αυτό το σχέδιο
θεραπείας (Andreasen et al. 2007).
Η τοποθέτηση εμφυτεύματος δεν είναι
δυνατή, λόγω της ηλικίας του παιδιού. Η
διατήρηση όμως του χώρου, έτσι ώστε να
τοποθετηθεί μακροπρόθεσμα κάποιο
εμφύτευμα, αποτελεί άλλη μια εναλλα-
κτική λύση. Η διατήρηση της ρίζας του
δοντιού (decoronation) (Cohenca et al.
2007), η τοποθέτηση γέφυρας τύπου
Maryland που στηρίζεται σε δόντι ή η
διατήρηση της μύλης με γλωσσικό τόξο
(lingual retainer) επιτρέπουν την επιλο-
γή του εμφυτεύματος μακροπρόθεσμα.
Το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι πά-
ντα το καλύτερο δυνατό. 
Το σχέδιο θεραπείας που θα επιλεγεί
καθορίζεται από πολλούς παράγοντες.
Η ηλικία, τα χαρακτηριστικά του προσώ-
που, αλλά και οι αισθητικές απαιτήσεις
που έχει η οικογένεια, θα καθορίσουν
την τελική απόφαση.
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Εισαγωγή
Η εισαγωγή του κράματος νικελίου-τιτα-
νίου (Ni-Ti) στην Ενδοδοντία και η κα-
τασκευή των πρώτων ενδοδοντικών ρι-
νών από αυτό, στις αρχές της δεκαετίας
του 19901, έδωσε νέα δεδομένα και προ-
οπτικές στην επεξεργασία των ριζικών
σωλήνων. Τα σύγχρονα εργαλεία διαφέ-
ρουν από τα «κλασικά» όχι μόνο ως
προς το κράμα κατασκευής, αλλά και σε
αρκετά γεωμετρικά χαρακτηριστικά
τους. Έτσι, έχουν κατασκευαστεί εργα-
λεία που η κωνικότητά τους υπερβαίνει
το 2% και είναι δυνατό να μεταβάλλεται
κατά μήκος του ίδιου εργαλείου. Εξίσου
μεταβλητά μπορεί να είναι το βήμα και η
γωνία της έλικας. Οι διατομές των νέων
εργαλείων Ni-Ti έχουν τροποποιηθεί
σημαντικά, όπως και οι κοπτικές τους
επιφάνειες και ακμές2. Όλες οι παραπά-
νω διαφοροποιήσεις διαμορφώνουν νέ-
ες συνθήκες στον τρόπο αποκοπής της
οδοντίνης, γεγονός που επηρεάζει την
ποιότητα προπαρασκευής του ριζικού
σωλήνα. 

Εύλογα, λοιπόν, το ενδιαφέρον των
ερευνητών στράφηκε στον τομέα της κα-
θαρότητας του ριζικού σωλήνα και στη
μελέτη της αποτελεσματικότητας των
σύγχρονων αυτών εργαλείων. Η καθα-
ρότητα μελετάται στο ηλεκτρονικό μι-
κροσκόπιο σάρωσης, όπου λαμβάνονται
εικόνες των τοιχωμάτων του ριζικού σω-
λήνα σε διάφορες μεγεθύνσεις. Η αξιο-
λόγηση γίνεται με βάση την ποσότητα
και τα χαρακτηριστικά του οδοντινικού
επιχρίσματος (smear layer) και των οδο-
ντινικών ξεσμάτων (debris)3. Το οδοντι-
νικό επίχρισμα δημιουργείται κατά τη
μηχανική (με τα ενδοδοντικά εργαλεία)
και χημική (με τα υγρά διακλυσμού)
επεξεργασία του ριζικού σωλήνα. Επο-
μένως, είναι εύλογο ότι η καθαρότητά
του ριζικού σωλήνα μπορεί να επηρεά-
ζεται από το είδος και τα χαρακτηριστι-
κά των εργαλείων. 
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της
καθαρότητας των τοιχωμάτων του
ακρορριζικού τριτημορίου του ριζικού
σωλήνα μετά από χημικομηχανική επε-
ξεργασία με δύο διαφορετικά μηχανοκι-

νούμενα συστήματα Ni-Ti. Υπόθεση ερ-
γασίας ήταν ότι  εργαλεία με διαφορετι-
κά γεωμετρικά χαρακτηριστικά είναι
ικανά να επηρεάσουν σε διαφορετικό
βαθμό την καθαρότητα του ριζικού σω-
λήνα.

Υλικά και μέθοδος         
Τριάντα πρόσθια μονόρριζα δόντια με
ευθύ ριζικό σωλήνα επιλέχθηκαν για το
συγκεκριμένο σκοπό. Τα περισσότερα
δόντια είχαν εξαχθεί για περιοδοντι-
κούς λόγους και είχαν αποθηκευθεί σε
διάλυμα φορμόλης 10%. Μετά τη διάνοι-
ξη του μυλικού θαλάμου και την εντόπι-
ση του ριζικού σωλήνα έγινε διακλυσμός
του με υποχλωριώδες νάτριο (ΝαΟCl
2,5%) και αξιολογήθηκε η διαβατότητά
του με ρίνη Κ No 10 (Dentsply/Mailefer,
Ballaigues, Switzerland). Κατόπιν, χρη-
σιμοποιήθηκε μια ρίνη Νο 15, η οποία
προωθήθηκε μέχρι να γίνει  ορατή  στο
ακρορριζικό τρήμα. Έγινε καταγραφή
αυτού του αρχικού μήκους, ενώ ως μή-
κος εργασίας  προσδιορίστηκε το αρχικό
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μήκος μειωμένο κατά 0,5 χιλ. Τέλος, τα
δόντια διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες
από δεκαπέντε δόντια η κάθε μία. 
Στην ομάδα 1, η χημικομηχανική επε-
ξεργασία πραγματοποιήθηκε με τα μη-
χανοκινούμενα εργαλεία Ni-Ti του συ-
στήματος ProTaper Universal (Dentsply/
Mailefer, Ballaigues, Switzerland), με
βάση το πρωτόκολλο των κατασκευα-
στών, όπως φαίνεται στον ΠΠίίνναακκαα  11. 
Για την ομάδα 2, η χημικομηχανική επε-
ξεργασία πραγματοποιήθηκε με τα μη-
χανοκινούμενα εργαλεία Ni-Ti του συ-
στήματος Μtwo (VDW, Munich, Germa-
ny), με βάση το πρωτόκολλο που προτεί-
νουν οι κατασκευαστές. Χαρακτηριστι-
κό αυτών των εργαλείων είναι ότι όλα
προωθούνται διαδοχικά στο μήκος ερ-
γασίας, ξεκινώντας από το εργαλείο Νο
10 και καταλήγοντας στο Νο 40. Μετά το
εργαλείο Νο 40  προωθείται στο μήκος
εργασίας το εργαλείο Νο 25 κωνικότη-
τας 7%, που είναι το τελευταίο εργαλείο
της σειράς του συστήματος Mtwo, όπως
φαίνεται στον ΠΠίίνναακκαα  22.
Ως υγρό διακλυσμού χρησιμοποιήθηκε
υποχλωριώδες νάτριο 2,5% σε όγκο 2 ml
μετά από κάθε εργαλείο. Ο τελικός δια-
κλυσμός, μετά την ολοκλήρωση της χημι-
κομηχανικής επεξεργασίας, γινόταν με 5
ml NaOCl 2,5%. Όλοι οι διακλυσμοί
πραγματοποιήθηκαν με βελόνα 27 gauge
τυφλού άκρου (Hawe Max-I-probe,
Kerr-Hawe, Bioggio, Switzerland).
Στο άκρο κάθε εργαλείου που επρόκειτο
να εισέλθει στο ριζικό σωλήνα, συμπερι-
λαμβανομένων των ρινών χειρός, τοπο-
θετήθηκε χηλικός παράγοντας RC-Prep
(Premier-Dental, Norristown PA, USA).
Μετά τη χρήση κάθε μηχανοκινούμενου
εργαλείου γινόταν καθαρισμός του ερ-
γαλείου με γάζα και ελεγχόταν η διαβα-
τότητα του ριζικού σωλήνα με τη δίοδο
μιας ρίνης Κ Νο 10 έως το ακρορριζικό
τρήμα. Κάθε εργαλείο παρασκεύαζε
τρεις ρίζες και ύστερα αποσυρόταν.   
Στη συνέχεια, με έναν αδρόκοκκο δίσκο
διαμαντιού αποκόπηκε η μύλη του δοντι-
ού στο ύψος της αδαμαντινοοστεϊνικής
ένωσης και χαράχθηκαν δύο επιμήκεις
αύλακες στην παρειακή και τη γλωσσική

επιφάνεια της ρίζας, χωρίς ο δίσκος να
εισέλθει στο ριζικό σωλήνα. Τα δύο τμή-
ματα διαχωρίστηκαν μεταξύ τους με τη
βοήθεια μαχαιριδίου κηρού. 
Κατόπιν, ένα από τα δύο κομμάτια της
ρίζας τοποθετήθηκαν στην τράπεζα του
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης
(Quanta 2000 FEI) και εξετάστηκαν σε

συνθήκες χαμηλού κενού με τάση επιτά-
χυνσης 15 kV και ρεύμα δέσμης110 μΑ.
Αρχικά, η δέσμη των ηλεκτρονίων εστιά-
στηκε στα τέσσερα τελευταία ακρορριζι-
κά χιλιοστόμετρα σε μεγέθυνση x10-15,
και επιλέχθηκαν τρία σημεία που απεί-
χαν μεταξύ τους ένα χιλ. Το χαμηλότερο
σημείο (θέση Α – ακρορριζικό) απείχε
ένα χιλ. από το μήκος εργασίας, το με-
σαίο ορίστηκε στα δύο χιλ. από το μήκος
εργασίας (θέση Β – μέσο), το τρίτο ση-
μείο απείχε τρία χιλ. (θέση Γ – μυλικό).
Όλοι οι υπολογισμοί των αποστάσεων
έγιναν με βάση το σύστημα συντεταγμέ-
νων της τράπεζας του ηλεκτρονικού μι-
κροσκοπίου.
Στα τρία αυτά σημεία του ακρορριζικού
τριτημορίου η μεγέθυνση αυξήθηκε στα
x700 και αξιολογήθηκε η παρουσία του
οδοντινικού επιχρίσματος με μια πεντα-
βάθμια κλίμακα σε όλα τα δείγματα,
όπως φαίνεται στον ΠΠίίνναακκαα  33.
Η στατιστική επεξεργασία των μετρήσε-
ων έγινε με βάση το μοντέλο της διατε-
ταγμένης λογιστικής παλινδρόμησης
(multivariate logistic regression model),
προκειμένου να αξιολογηθούν πιθανές
συσχετίσεις των μετρήσεων στο ίδιο δό-
ντι.

Αποτελέσματα
Σημειώθηκε απώλεια ενός δείγματος της
ομάδας 2 (Μtwo), κατά την προετοιμα-
σία του για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
σάρωσης. Άρα το σύνολο των δειγμάτων
έγινε 29 από 30. Επίσης, σε ένα άλλο
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δείγμα της ομάδας 2 δεν στάθηκε δυνα-
τό να γίνει εκτίμηση της καθαρότητας
στη θέση A, λόγω ύπαρξης μικροκατάγ-
ματος. Κατά συνέπεια, το σύνολο των
παρατηρήσεων για τις ομάδες 1 και 2
ήταν 45 και 41, αντίστοιχα. 
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης με-
λέτης κυμάνθηκαν όλα μεταξύ των βαθ-
μίδων 4 και 5, καθιστώντας έτσι τη, θεω-
ρητικά, διατεταγμένη κατηγορική μετα-
βλητή «σκορ» πρακτικά δίτιμη. Για το
λόγο αυτό δεν υπάρχει διαφορά όσον
αφορά τη χρήση ενός μοντέλου διατε-
ταγμένης λογιστικής παλινδρόμησης
(multivariate logistic regression model)
και ενός μοντέλου απλής λογιστικής πα-
λινδρόμησης (bivariate logistic regres-
sion model), οπότε προτιμήθηκε το δεύ-
τερο. 
Στον ΠΠίίνναακκαα  44 φαίνονται οι τιμές των
βαθμίδων αξιολόγησης ανάλογα με το
εργαλείο. Το 68,9% και το 31,2% των
δειγμάτων που υπέστησαν επεξεργασία
με το σύστημα ProTaper Universal έλα-
βαν τιμή 4 και 5, αντίστοιχα. Ομοίως, για
το σύστημα Mtwo, το 68,3% των δειγμά-
των έλαβαν τιμή 4 και το 31,7% τιμή 5. 
Όπως είναι φανερό, τα ποσοστά των τι-
μών των βαθμίδων ήταν παραπλήσια για
τα δύο εργαλεία και οι όποιες διαφορές

δεν ήταν στατιστικά σημαντικές
(Fisher’s exact p-value>0.999).
Στις ΕΕιικκ..  11 και 22 παρατηρούμε δύο αντι-
προσωπευτικά παραδείγματα από το
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης για
τις βαθμίδες 4 και 5, αντίστοιχα, για το
σύστημα Mtwo. Ομοίως, οι ΕΕιικκ..  33 και 44
αφορούν το σύστημα ProTaper Uni-
versal.

Συζήτηση
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθη-
καν δύο μηχανοκινούμενα συστήματα
τρίτης γενιάς, το ProTaper Universal και
το Mtwo. Το πρώτο εμφανίζει κυρτή τρι-
γωνική διατομή με τρεις κοπτικές ακμές,
ενώ το δεύτερο έχει διατομή σχήματος S
με δύο κοπτικές ακμές2. Και τα δύο συ-
στήματα διαθέτουν προοδευτικά μετα-

βαλλόμενο βήμα, γωνία έλικας και απο-
τελούνται από οκτώ εργαλεία. Το
ProTaper Universal χρησιμοποιεί την τε-
χνική crown-down, ενώ το Mtwo εφαρ-
μόζει την τεχνική step-back.
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργα-
σίας δείχνουν ότι δεν υφίσταται στατι-
στικά σημαντική διαφορά, όσον αφορά
την παρουσία ή απουσία οδοντινικού
επιχρίσματος, ανάμεσα στα εργαλεία
ProTaper Universal και Μtwo, ενώ κα-
νένα δείγμα δεν αξιολογήθηκε με βαθμί-
δα 3 ή μικρότερη. Αυτό φανερώνει ότι το
οδοντινικό επίχρισμα στο ακρορριζικό
τριτημόριο καλύπτει πλήρως τα τοιχώμα-
τα του ριζικού σωλήνα, με ομοιογενή συ-
νήθως σύσταση.
Αρκετές εργασίες έχουν μελετήσει την
καθαρότητα του ριζικού σωλήνα μετά
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Εικ. 1: Βαθμίδα 4 για το σύστημα Mtwo, με εμφανή την πα-
ρουσία ομοιογενούς οδοντινικού επιχρίσματος.

Εικ. 2: Βαθμίδα 5 για το σύστημα Mtwo, με εμφανή την πα-
ρουσία ανομοιογενούς οδοντινικού επιχρίσματος.



από χημικομηχανική επεξεργασία με
διάφορα μηχανοκινούμενα συστήματα
Ni-Ti, με χαρακτηριστικές και πιο τεκ-
μηριωμένες εκείνες των Hülsmann,
Schüfer και συνεργατών4-11. Οι παραπά-
νω εργασίες μπορούν να  διαχωριστούν
σε αυτές που μελετούν μηχανοκινούμενα
εργαλεία ίδιας ή παρόμοιας γεωμε-
τρίας5,7,8,10,11 και σε εκείνες που συγκρί-
νουν εργαλεία με εντελώς διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Από τις πέντε εργασίες
της πρώτης κατηγορίας, μόνο σε δύο εμ-
φανίζονται στατιστικά σημαντικές δια-
φορές στο ακρορριζικό τριτημόριο7,8.
Στη δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγο-
νται τρεις εργασίες4,6,9, οι οποίες δεν εμ-
φανίζουν καμιά στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των μηχανοκινούμενων
εργαλείων Ni-Ti. Αν στις εργασίες αυτές
αναλυθούν προσεκτικά οι πίνακες των
αποτελεσμάτων για το οδοντινικό επί-
χρισμα στο ακρορριζικό τριτημόριο, δια-
πιστώνεται ότι ελάχιστα δείγματα δεν
καλύπτονται με οδοντινικό επίχρισμα
και έχουν αποκαλυμμένα οδοντινοσωλη-
νάρια. Αντίθετα, τα περισσότερα δείγ-
ματα εμφανίζουν ομοιογενές οδοντινικό
επίχρισμα που καλύπτει πλήρως τα τοι-
χώματα του ριζικού σωλήνα. Τα αποτε-
λέσματα της παρούσας εργασίας συμφω-

νούν πλήρως με εκείνα των εργασιών
που προαναφέρθηκαν. 
Βασιζόμενοι στα ευρήματα αυτής της ερ-
γασίας, αλλά και στα ευρήματα των προ-
αναφερθέντων ερευνητών, διαπιστώνε-
ται ότι ο παράγοντας «ενδοδοντικά ερ-
γαλεία» δεν διαδραματίζει αποφασιστι-
κό ρόλο στη διαμόρφωση του οδοντινι-
κού επιχρίσματος, και κατ’ επέκταση
στην καθαρότητα των τοιχωμάτων του
ριζικού σωλήνα. Ενδεχομένως ο βασικό-
τερος παράγοντας που διαμορφώνει το
τελικό αποτέλεσμα της καθαρότητας του
ριζικού σωλήνα να είναι τα «υγρά δια-
κλυσμού».

Συμπεράσματα
Aπό τα αποτελέσματα αυτής της έρευ-
νας προκύπτουν τα ακόλουθα συμπερά-
σματα:
1. Η καθαρότητα του ακρορριζικού τρι-

τημορίου του ριζικού σωλήνα δεν επη-
ρεάζεται σημαντικά από τα χαρακτη-
ριστικά των μηχανοκινούμενων εργα-
λείων Ni-Ti που μελετήθηκαν.

2. Το οδοντινικό επίχρισμα που καλύ-
πτει τα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα
είναι στην πλειονότητά του ομοιογε-
νές.
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Εικ. 3: Βαθμίδα 4 για το σύστημα ProTaper Universal, με εμ-
φανή την παρουσία ομοιογενούς οδοντινικού επιχρίσματος. 

Εικ. 4: Βαθμίδα 5 για το σύστημα ProTaper Universal, με εμ-
φανή την παρουσία ανομοιογενούς οδοντινικού επιχρίσματος.
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G. Dechouniotis*

Ex vivo study of the cleanliness of the
apical root canal wall after preparation
with two different rotary Ni-Ti sy-
stems**

Aim: The purpose of this study was to
compare ex vivo the cleaning ability of
the ProTaper Universal and Mtwo rotary
systems at the apical third of the root
canal.  
Materials and methods: Thirty single
rooted  teeth with one straight root canal
were used. Fifteen roots were prepared
with the ProTaper Universal system
(Group 1) and the other roots were pre-
pared with Mtwo rotary files according to
the manufacture’s instructions (Group
2). Two ml of 2,5% NaOCl were used
after each file and 5 ml as final irrigation.
All root canals were irrigated with a 27
gauge close-end needle. As chelating

agent, RC-Prep was used at the tip of
each instrument. Each set of rotary files
prepared three root canals and then was
discarded.
After instrumentation, the root canals
were dried with paper points and split
longitudinally with a diamond disk. One
half of each root was examined under a
low vacuum scanning electron micro-
scope. The cleanliness of the apical third
was examined at three different points
under a 700x magnification. The distance
between each point was 1 mm and at
each point a microphotograph was taken.
The cleanliness was evaluated in acco-
rdance to a five-scale system:
• Score 1: Absence of smear layer, all

dentinal tubules are open.
• Score 2: The smear layer covers less

than 25% of the root canal wall, most
dentinal tubules are open.

• Score 3: The smear layer covers half of
the root canal walls, few dentinal tubu-
les are open.

• Score 4: Homogenous smear layer
covers completely the root canal walls,
no dentinal tubules are open.

• Score 5: Heavy unhomogeneous smear
layer covers the root canal walls.

Statistical analysis using the logistic
regression model was performed, in
order to detect any statistical differences
between the two rotary Ni-Ti systems.

Results: Only scores 4 and 5 were
detected at the present study. The spe-
cimens prepared with ProTaper Unive-
rsal system had score 4 and 5 at
percentages 68.89% and 31.17%, respe-
ctively. Also, 68.3% and 31.7% of the
specimens prepared with the Mtwo
rotary system had score 4 and 5, respe-
ctively. There were no statistically signi-
ficant differences between the two rotary
systems. The results imply that the smear
layer in the apical part of the root canal
was homogeneous and covered comple-
tely the canal walls. No dentinal tubules
were visible.
Conclusion: The conclusions of the pre-
sent study are the following:
1. The cleanliness of the apical third of

the root canal does not depend on the
technical characteristics of the rotary
Ni-Ti systems used.

2. The smear layer that covered the root
canal walls is homogenous in the
majority of the specimens. 
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ΔΔιιάάββρρωωσσηη  μμεεττάάλλλλοουυ  ––  CCoorrrroossiioonn  Διάβρωση μετάλλου μετά από
ηλεκτρολυτική ή χημική προσβολή της επιφάνειάς του, όπως
συνήθως παρατηρείται σε κώνους αργύρου ή σε μεταλλικούς
ενδορριζικούς άξονες.

ΔΔιιαακκλλυυσσμμόόςς  ––  IIrrrriiggaattiioonn  Χρήση διαφόρων διαλυμάτων, συνήθως
υποχλωριώδους νατρίου, για την αφαίρεση των οργανικών
υπολειμμάτων του πολφού, των μικροβίων, αλλά και των ρι-
νισμάτων οδοντίνης, με σκοπό τον πλήρη καθαρισμό του ρι-
ζικού σωλήνα κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής  για την
έμφραξή του.

ΔΔιιάάλλυυμμαα  ιιωωδδίίοουυ  κκααιι  ιιωωδδιιοούύχχοουυ  κκααλλίίοουυ ––  IIooddiinnee  ppoottaassssiiuumm
iiooddiinnee  Υγρό διακλυσμού αλλά και αντισηπτικό φάρμακο ρι-
ζικών σωλήνων, με αντιμικροβιακή δράση και χαμηλή τοξι-
κότητα. Η σύστασή του είναι ιωδιούχο κάλιο 4%, ιώδιο 2%,
και αποσταγμένο νερό 94%.
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