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Η
ενδοδοντική θεραπεία, χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τόσο σε επίπεδο

βιολογικών γνώσεων όσο και σε επίπεδο τεχνολογικών επιτευγμάτων, αποτελεί

πλέον προβλέψιμη διαδικασία με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ο καλά εκπαιδευμένος

και ενημερωμένος γενικός οδοντίατρος είναι σε θέση να ολοκληρώσει ένα μεγάλο

εύρος κλινικών περιστατικών και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον ασθενή

του. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις, που τα υπό θεραπεία δόντια παρουσιάζουν μορφολο-

γικές ιδιαιτερότητες ή έχουν υποστεί μεταβολές της αρχικής τους μορφολογίας, γεγονός που

καθιστά τη διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας πιο περίπλοκη και ενδεχομένως απαιτεί

αντιμετώπιση από εξειδικευμένο οδοντίατρο. Τέτοια δόντια είναι όσα εμφανίζουν:

 

Είναι προφανές ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τον πρώτο και καθοριστικό ρόλο παίζει η

αναγνώριση του προβλήματος. Ο προεπεμβατικός ακτινογραφικός έλεγχος παρέχει όλες τις

πληροφορίες που θα καθορίσουν το βαθμό δυσκολίας του περιστατικού. Θα πρέπει επίσης

να σημειωθεί ότι η επιτυχής αντιμετώπισή του απαιτεί:

– άριστη γνώση της πιθανής εσωτερικής μορφολογίας του δοντιού.

– κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο σε κάθε στάδιο της ενδοδοντικής θεραπείας με τη λήψη

ενδιάμεσων (working length) και προτελικών (cone fitting) οπισθοφατνιακών ακτινογρα-

φημάτων. 

– Τακτικό επανέλεγχο (recall) των περιστατικών ανά 6 μήνες ή 1 χρόνο για τα πρώτα 2-3 χρόνια.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κατά ενότητες, οι συνηθέστερες κατηγορίες δοντιών με ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά.

• υπεράριθμες ρίζες ή ριζικούς σωλήνες

• έντονες κάμψεις των ριζικών σωλήνων

• εσωτερική μορφολογία σχήματος C

• ενασβεστίωση της πολφικής κοιλότητας 

• νεκρό πολφό και αδιάπλαστο ακρορρίζιο

• απορρόφηση των σκληρών οδοντικών ουσιών

• εκτεταμένη περιακρορριζική βλάβη

• ενδοπεριοδοντική βλάβη
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 2:
#46 με μέσο εγγύς
ρ.σ. (mid-mesial)

Αρχικό
ακτινογράφημα

Φωτογραφία από επεμ-
βατικό μικροσκόπιο

Τελικό 
ακτινογράφημα

Ι. Δόντια με ασυνήθη ή άτυπη μορφολογία

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
#12 με υπεράριθμο
ρ.σ.

Αρχικό
ακτινογράφημα

Ενδιάμεσο
ακτινογράφημα

Επανεξέταση
12 μηνών

1. Δόντια με υπεράριθμες ρίζες ή ριζικούς σωλήνες
Πρόκειται συνήθως για γλωσσικές ρίζες κάτω προγομφίων και γλωσσικές ή παρειακές ρίζες

στη μεσότητα γομφίων της κάτω γνάθου (radix entomolaris και radix paramolaris). 

Η ενδοδοντική θεραπεία έχει άριστη πρόγνωση, αρκεί να εντοπιστούν, να επεξεργασθούν

και να εμφραχθούν όλοι οι ριζικοί σωλήνες. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει:

– Χρήση οπτικών μέσων ενίσχυσης της παρατήρησης του υποπολφικού τοιχώματος.

– Χρήση ενδοδοντικών ανιχνευτήρων καθώς και ιδιαίτερα λεπτών και άκαμπτων μικροεργαλείων

(C files 06, 08, 10) για τη διερεύνηση της θέσης των στομίων και την αρχική είσοδο εντός των

ριζικών σωλήνων. Αυτά απαιτούνται διότι συνήθως οι ριζικοί σωλήνες υπεράριθμων ριζών

είναι εξαιρετικά στενοί. Συχνά επίσης, οι υπεράριθμες ρίζες ή ριζικοί σωλήνες συνδυάζονται

με την ύπαρξη έντονων κάμψεων, η αντιμετώπιση των οποίων θα αναφερθεί στη συνέχεια. 

– Γνώση ότι το μήκος της υπεράριθμης ρίζας και κατ’ επέκταση του ριζικού σωλήνα, μπορεί

να είναι σημαντικά μικρότερο σε σύγκριση με το μήκος των υπολοίπων ριζών.
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2. Δόντια με έντονες κάμψεις των ριζικών σωλήνων

Η ενδοδοντική θεραπεία έχει άριστη πρόγνωση αρκεί να διατηρηθεί η αρχική μορφολογία

των ριζικών σωλήνων.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει:

– Επαρκή διάνοιξη του μυλικού θαλάμου και απρόσκοπτη είσοδο των μικροεργαλείων στα

στόμια των ριζικών σωλήνων (straight line access).

– Bαθμιαία παρασκευή των ριζικών σωλήνων από τη μύλη προς το ακρρορρίζιο (crown-

down technique).

– Bαθμιαία προσέγγιση του ακρορριζικού τριτημορίου με λεπτά και εύκαμπτα μικροεργαλεία

χειρός (K-files No 06, 08) με σκοπό τη διατήρηση της κάμψης και τη σωστή μέτρηση του μή-

κους εργασίας. 

– Xρήση περιστρεφόμενων εργαλείων NiTi μικρoύ μεγέθους και μικρής κωνικότητας για βαθ-

μιαία και ελεγχόμενη αύξηση του μεγέθους της ακρορριζικής παρασκευής. 

– Επίτευξη ικανοποιητικής τελικής ακρορριζικής παρασκευής με βάση το αρχικό μικροεργαλείο

που χρησιμοποιήθηκε. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 3:
#46 με 2 άπω ρίζες
(radix entomolaris)

Αρχικό
ακτινογράφημα

Κλινική εικόνα 
εντοπισμού του άπω
γλωσσικού στομίου

Κλινική εικόνα 
παρασκευασμένου άπω

γλωσσικού στομίου 

Τελικό ακτινογράφημα
με εγγύς οριζόντια

γωνία 

Τελικό ακτινογράφημα μετά
την οριστική αποκατάσταση

με άπω οριζόντια γωνία
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
#46 με δεύτερη
μικρή άπω ρίζα με
κάμψη σε παρει-
ογλωσσικό επίπεδο 
δύσκολα ανιχνεύ-
σιμη ακτινογραφικά

Αρχικό 
ακτινογράφημα

Ενδιάμεσο ακτινο -
γράφημα για τη μικρή

άπω ρίζα 

Τελικό 
ακτινογράφημα

– Επίτευξη ικανοποιητικής τελικής κωνικότητας, π.χ. μέχρι 4%, και όσο αυτό είναι επιτρεπτό από

την αρχική μορφολογία των ριζικών σωλήνων. Η χρήση περιστρεφόμενων εργαλείων NiTi θε-

ωρείται απαραίτητη για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων, χωρίς όμως να υποεκτιμάται

και η παράλληλη χρήση εύκαμπτων εργαλείων χειρός (NiTi) σε κάθε φάση της επεξεργασίας. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 2:
#27 με γωνιώδη
κάμψη στo αυχε-
νικό τριτημόριο 
της εγγύς 
παρειακής ρίζας

Αρχικό ακτινογράφημα Τελικό ακτινογράφημα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 3:
# 47 με απότομη
κάμψη των ρ.σ. 
στο ακρορριζικό
τριτημόριο
(δρεπανοειδής 
πορεία)

Αρχικό ακτινογράφημα Τελικό ακτινογράφημα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 4:
#25 διπλή κάμψη
τύπου S

Αρχικό ακτινογράφημα

Τελικό ακτινογράφημα
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3. Δόντια με εσωτερική μορφολογία σχήματος C (C-shaped root canals)

Η ενδοδοντική θεραπεία έχει άριστη πρόγνωση αρκεί να διατηρηθεί η αρχική μορφολογία

των ριζικών σωλήνων και να επεξεργασθούν μηχανικά και ιδιαιτέρως χημικά όλοι οι χώροι

της πολφικής κοιλότητας, που δεν είναι προσπελάσιμοι από τα μηχανικά μέσα. 

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει:

– Επαρκή διάνοιξη του μυλικού θαλάμου και διερεύνηση του υποπολφικού τοιχώματος με

οπτικά μέσα ενίσχυσης της παρατήρησης.

– Ανεύρεση όλων των στομίων των ριζικών σωλήνων.

– Πλήρη μηχανικό καθαρισμό του συστήματος των ριζικών σωλήνων. Η χρήση σε αυτές τις

περιπτώσεις των ενδοδοντικών εργαλείων χειρός είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στόχος είναι ο

περιφερικός καθαρισμός των τοιχωμάτων της πολφικής κοιλότητας, ο οποίος είναι αδύνατο

να επιτευχθεί με περιστρεφόμενα εργαλεία NiTi. 

– Σχολαστικό χημικό καθαρισμό με άφθονη ποσότητα διαλυμάτων διακλυσμού (NaOCl,

EDTA). Απαραίτητη είναι η ενεργοποίηση των διαλυμάτων με χρήση συστήματος υπερήχων. 

– ΄Εμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων οπωσδήποτε με θερμή τεχνική (κάθετη

συμπύκνωση και έγχυση θερμής γουταπέρκας).

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
#47 με εσωτερι κή
μορφολογία σχή-
ματος C

Αρχικό 
ακτινογράφημα

Κλινική εικόνα μετά 
την τελική έμφραξη 

Τελικό
ακτινογράφημα

ΙΙ. Δόντια με ενασβεστίωση 

1. Ενασβεστίωση του μυλικού θαλάμου

Η ενδοδοντική θεραπεία έχει άριστη πρόγνωση, αρκεί να ανευρεθούν το ή τα στόμια των ρι-

ζικών σωλήνων. 

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει: 
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– Σχολαστικό προεπεμβατικό ακτινογραφικό έλεγχο και υπολογισμό της απόστασης του ση-

μείου αναφοράς από το ακτινογραφικά ορατό άκρο της πολφικής κοιλότητας. 

– Χρήση οπτικών μέσων ενίσχυσης της παρατήρησης. 

– Χρήση ενδοδοντικών ανιχνευτήρων (DG16) καθώς και υπερήχων με λεπτό ρύγχος για ελεγ-

χόμενη απομάκρυνση των εναποθέσεων δευτερογενούς οδοντίνης με σκοπό την ανεύρεση

του ριζικού σωλήνα. 

– Χρήση χρωστικών. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
#24 ενασβεστίω ση
μυλικού θαλάμου

Αρχικό ακτινογράφημα Τελικό ακτινογράφημα

2. Ενασβεστίωση του μυλικού θαλάμου και τμήματος των ριζικών σωλήνων

Ο βαθμός δυσκολίας των περιστατικών αυτών θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός. Η ενδοδοντική θε-

ραπεία έχει πολύ καλή πρόγνωση αρκεί να ανευρεθούν το ή τα στόμια των ριζικών σωλήνων

και να ακολουθήσει η lege artis, κατά στάδια, και ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας. 

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα ίδια ακριβώς στάδια όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι ακόμα και εάν εντοπισθεί ο ριζικός σωλήνας, η επε-

ξεργασία του είναι δύσκολη. Απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί με μικρού μεγέθους μικροεργαλεία

καθώς και χρήση χηλικών παραγόντων για αποσβεστίωση των τοιχωμάτων της οδοντίνης. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
#26 ενασβεστίωση
μυλικού θαλάμου
και άπω ρ.σ.

Αρχικό 
ακτινογράφημα

Τελικό
ακτινογράφημα
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 2:
#41 με ιστορικό
τραύματος. 
Ενασβεστίωση 
μυλικού θαλάμου, 
αυχενικού και
μέσου τριτημορίου
ρ.σ.

Αρχικό
ακτινογράφημα

Τελικό
ακτινογράφημα

ΙΙΙ. Δόντια με απορρόφηση των οδοντικών ουσιών

Σε όλες τις περιπτώσεις απορρόφησης των οδοντικών ουσιών, πρωταρχικό ρόλο παίζει η τα-

ξινόμηση της απορρόφησης ως εξωτερικής ή εσωτερικής, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση είναι

τελείως διαφορετική . Η εφαρμογή του κανόνα του παρειακού αντικειμένου και η μελέτη της

σχέσης του περιγράμματος του ελλείμματος, εξαιτίας της απορρόφησης, με τα τοιχώματα του

ριζικού σωλήνα βοηθούν σημαντικά κατά το στάδιο αυτό. Η αλλαγή της θέσης της βλάβης με

την αλλαγή της οριζόντιας γωνίας λήψης του ακτινογραφήματος υποδηλώνει ότι η απορρό-

φηση είναι εξωτερική, ενώ η διατήρησή της σε κάθε αλλαγή της οριζόντιας γωνίας υποδηλώνει

ότι είναι εσωτερική. Σημαντική βοήθεια στη διαμόρφωση του σχεδίου θεραπείας προσφέρει

η τομογραφία κωνικής δέσμης (Cone Beam Computed Tomography CBCT), με την οποία μπο-

ρεί να γίνει σαφής προσδιορισμός της έκτασης και της εντόπισης της βλάβης. 

1. Εσωτερική απορρόφηση

Η ενδοδοντική θεραπεία έχει άριστη πρόγνωση όταν η απορρόφηση είναι μικρού μεγέθους.

Η δυσκολία στα περιστατικά αυτά έγκειται στην ανεύρεση του ριζικού σωλήνα ακρορριζικά

του ελλείμματος. Η πρόγνωση γίνεται αμφίβολη έως κακή σε περίπτωση εκτεταμένης απορ-

ρόφησης, η οποία έχει οδηγήσει σε λέπτυνση ή και διάτρηση των τοιχωμάτων της ρίζας. Σε

περίπτωση εκτεταμένης και μη αποκαταστάσιμης βλάβης, η πρόγνωση είναι ιδιαίτερα πτωχή

και μόνη θεραπευτική λύση είναι η εξαγωγή του δοντιού

Όταν κριθεί ότι η έκταση της βλάβης επιτρέπει τη διατήρηση του δοντιού στο φραγμό, η αντι-

μετώπιση περιλαμβάνει:
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– Επαρκή έλεγχο της αιμορραγίας μετά τη διάνοιξη, η οποία συνήθως είναι έντονη.

– Σχολαστικό χημικό καθαρισμό και ενεργοποίηση των διαλυμάτων διακλυσμού με τη χρήση

λεπτής ρίνης υπερήχων.

– Τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβεστίου μεταξύ των συνεδριών, το οποίο συμβάλλει ση-

μαντικά στη διάλυση των πολφικών υπολειμμάτων καθώς και στον επιπλέον έλεγχο της αι-

μορραγίας. 

– ΄Εμφραξη του ριζικού σωλήνα με κάθετη συμπύκνωση, αρχικά για το τμήμα του ριζικού σω-

λήνα ακρορριζικά του ελλείμματος και έγχυση θερμής γουταπέρκας στη συνέχεια. 

– Εάν έχει συμβεί διάτρηση των τοιχωμάτων της ρίζας, η έμφραξη είναι προτιμότερο να γίνει

με ΜΤΑ είτε εξ ολοκλήρου είτε στο τμήμα που περιλαμβάνει την κοιλότητα της απορρόφησης

και το μυλικό τμήμα του ριζικού σωλήνα. Το τμήμα του ριζικού σωλήνα ακρορριζικά του

ελλείμματος, μπορεί να εμφραχθεί με γουταπέρκα.

2. Εξωτερική απορρόφηση

Η εξωτερική απορρόφηση μπορεί να είναι α) φλεγμονώδης ακρορριζική β) φλεγμονώδης

πλαγιορριζική ή γ) αυχενική

2α Φλεγμονώδης ακρορριζική (apical resorption)

Θεραπεία εκλογής θεωρείται η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία, η οποία αναχαιτίζει την

εξέλιξη της απορρόφησης στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται

στον καθορισμό του μήκους εργασίας, το οποίο θα πρέπει να είναι κατά 1-1,5 mm μικρότερο

του συνήθους. Η πρόγνωση είναι άριστη.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
#12 εσωτερική 
απορρόφηση στη
μεσότητα της ρίζας

Αρχικό
ακτινογράφημα

Τελικό
ακτινογράφημα
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2β Φλεγμονώδης πλαγιορριζική απορρόφηση (lateral inflammatory resorption)

Και στην περίπτωση αυτή, η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία με μακροχρόνια τοποθέτηση

υδροξειδίου του ασβεστίου θεωρείται θεραπεία εκλογής. Η πρόγνωση είναι πολύ καλή.

2γ Αυχενική απορρόφηση

Η πρόγνωση εξαρτάται από την έκταση και την εντόπιση της απορρόφησης.

– Όταν η απορρόφηση δεν έχει διατρήσει το τοίχωμα του ριζικού σωλήνα και παράλληλα οι

δοκιμασίες ζωτικότητας υποδηλώνουν ζωντανό και φυσιολογικό πολφό, η αντιμετώπιση

είναι αμιγώς χειρουργική. Η πρόγνωση θεωρείται άριστη όταν η βλάβη περιορίζεται αυχε-

νικά και δεν απαιτείται αφαίρεση οστού ή ορθοδοντική ανατολή του δοντιού. Αρχικά, γίνεται

αναπέταση κρημνού, αποκαλύπτεται η βλάβη, αφαιρείται ο κοκκιώδης ιστός και ακολουθεί

νεαροποίηση των τοιχωμάτων και αποκατάσταση του ελλείμματος με ρητίνη.

– Όταν η απορρόφηση έχει διατρήσει το τοίχωμα του ριζικού σωλήνα ή όταν έχει επέλθει νέ-

κρωση του πολφού, είναι απαραίτητο να προηγηθεί ενδοδοντική θεραπεία. 

– Σε περίπτωση μη αποκαταστάσιμης βλάβης, η πρόγνωση είναι ιδιαίτερα πτωχή και συνιστά-

ται η εξαγωγή του δοντιού. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
#12 εξωτερική 
αυχενική απορρό-
φηση (external 
cervical resorption, 
invasive cervical 
resorption) 
που έχει διατρήσει
το τοίχωμα του ρ.σ.

Αρχικό
ακτινογράφημα

Απομόνωση δοντιού 
χωρίς χρήση αρπάγης 

Επανεξέταση
12 μηνών

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 2:
#36 εξωτερική φλεγ-
μονώδης ακρορρι-
ζική απορρόφηση
(inflammatory api-
cal resorption) της
άπω ρίζας σε συν-
δυασμό με 
οστεοπύκνωση

Αρχικό ακτινογράφημα Τελικό ακτινογράφημα
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 3:
Φλεγμονώδης
ακρορριζική 
απορρόφηση

Αρχικό 
ακτινογράφημα

Επανεξέταση ύστερα 
από 5 έτη

IV. Δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο

Δόντια με νεκρό πολφό και αδιάπλαστο ακρορρίζιο 

Α. Τεχνική προκλητής βιολογικής ακρορριζικής αποφραξης “apexification”
– Χημικομηχανική επεξεργασία (ΧΜΕ) των ρ.σ. και τοποθέτηση Ca(OH)

2

– Αλλαγή του Ca(OH)
2

σε διάστημα 3 μηνών.

– Σχηματισμός σκληρού ιστού μετά από διάστημα 6-24 μηνών για τα πρόσθια δόντια. Δεν

υπάρχουν ακριβή στοιχεία χρόνου για τα οπίσθια.

– Έμφραξη του ρ.σ με τεχνικές θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας 

Β. Τεχνική ακρορριζικής έμφραξης με MTA (ΜΤΑ apical plug) 
– XME των ριζικών σωλήνων και τοποθέτηση Ca(OH)

2
για 1 έως 2 εβδομάδες

– Τοποθέτηση MTA πάχους 3– 4mm στο ακρορρίζιο.

– Άμεση τοποθέτηση υαλοϊονομερούς κονίας και ρητίνης ή μετά παρέλευση 2 ημερών τοπο-

θέτηση απευθείας ρητίνης εμπλουτισμένης με ανθρακονήματα για την ενίσχυση της αντοχής

του δοντιού.

Γ. Τεχνική αναγέννησης του πολφού (pulp regeneration) ή επαναγγείωσης της πολφικής κοι-
λότητας (pulp revascularization)
Δεν είναι ακόμα πλήρως τεκμηριωμένη. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της: 

– Απουσία μόλυνσης εντός του ρ.σ.
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– Καλή μυλική έμφραξη.
– Φυσικό ικρίωμα.
– Μόρια ενδοεπικοινωνίας με τα βλαστικά κύτταρα.

Στάδια τεχνικής:
Πρώτη συνεδρία:

– Άφθονοι διακλυσμοί με 20 ml NaOCl 0,5% με βελόνα τυφλού άκρου με ελάχιστη ή καθόλου
μηχανική διεύρυνση.

– Στέγνωμα των ρ.σ. και τοποθέτηση Ca(OH)
2
ή τριπλού αντιβιοτικού για διάστημα 3-4 εβδομάδων.

– Στη περίπτωση του τριπλού αντιβιοτικού (σιπροφλοξασίνη, μετρονιδαζόλη, μινοκυκλίνη) το-
ποθετείται κάτω από την αδαμαντινοοδοντινική ένωση (αοε), ώστε να αποφευχθεί ο χρω-
ματισμός του δοντιού και εμφράσσουμε με 3-4mm cavit, ακολουθούμενο από κονία IRM ή
υαλοϊονομερή κονία. 

Δεύτερη συνεδρία:

– Αξιολόγηση του υπό θεραπεία δοντιού
– Σε περίπτωση εμμένουσας μόλυνσης του ρ.σ. ή περιακρορριζικής φλεγμονής επαναλαμβά-

νουμε τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.
– Εάν το δόντι είναι ασυμπτωματικό γίνεται αναισθησία χωρίς αγγειοσυσπαστικό και απομό-

νωση του δοντιού.
– Ήπιος διακλυσμός με 20 ml EDTA, ακολουθούμενο από φυσιολογικό ορό με βελόνα τυφλού

άκρου.
– Στέγνωμα με κώνους χάρτου.
– Προκαλείται αιμορραγία μέσω υπερδιεύρυνσης με χρήση ρίνης ή ενδοδοντικού ανιχνευ-

τήρα σχηματισμός αιματικού πήγματος  και στη συνέχεια αιμόσταση 3mm από την αοε.
– Τοποθέτηση τεμάχιου κολλαγόνου εάν κριθεί απαραίτητο.
– Τοποθετείται 3-4mm MTA, υαλοϊονομερής κονία και μόνιμη έμφαξη.

Επανεξέταση (Κλινική και Ακτινογραφική):
– Συνήθως σε 6-12 μήνες παρατηρείται επούλωση 
– Η αύξηση του πλάτους των τοιχωμάτων της ρίζας παρατηρείται μετά από 12-24 μήνες και

συνήθως πριν την αύξηση του μήκους της ρίζας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Καλή: όταν έχουμε επούλωση μετά τις συντηρητικές τεχνικές
Αμφίβολη: όταν δεν έχουμε επούλωση μετά τις συντηρητικές τεχνικές, αλλά μπορούμε να προ-
χωρήσουμε σε χειρουργική αντιμετώπιση.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
#45 ενδοπεριοδον-
τική βλάβη ενδο-
δοντικής αιτιολο-
γίας με νεκρό
πολφό και ατελές
ακρορρίζιο με την
τεχνική προκλητής
βιολογικής ακρορ-
ριζικής απόφραξης
“apexification”

Κλινική εικόνα
ύστερα από πα-

ροχέτευση περιο-
δοντικού

αποστήματος 

Επανεξέταση
ύστερα από

18 μήνεςΤεχνική 
apexification 

Αρχικό ακτινο-
γράφημα με

κρυφή τερηδόνα
(hidden caries) 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 2:
# 36 νεκρός πολφός
και ατελώς διαπλα-
σθέντα ακρορρίζια. 
Εφαρμόστηκε η τε-
χνική της επαναγ-
γείωσης

Αρχικό 
ακτινογράφημα

Τελικό 
ακτινογράφημα

Επανεξέταση ύστερα 
από 3 μήνες

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 3:
#21 οξύ φατνιακό
απόστημα, ιστορικό
τραύματος και ατε-
λώς διαπλασθέν
ακρορρίζιο. Ε.Ε.Θ.
με τεχνική ακρορρι-
ζικής έμφραξης με
MTA (ΜΤΑ apical
plug) Αρχικό ακτινο-

γράφημα με εκτε-
ταμένη περια-

κρορριζική
βλάβη 

Τελικό ακτινογρά-
φημα με MTA

plug 

Επανεξέταση
ύστερα από 18

μήνες
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V. Δόντια με εκτεταμένες περιακρορριζικές βλάβες 

Οι μεγάλες περιακρορριζικές αλλοιώσεις προϋποθέτουν μεγάλο χρονικό διάστημα έκθεσης

στο μικροβιακό παράγοντα. Η εγκατάσταση μικροβίων έχει δυναμική ποιοτική εξέλιξη σε σχέση

με το χρόνο, εξαρτώμενη κυρίως από την ύπαρξη οξυγόνου, θρεπτικών ουσιών και της μεταξύ

τους αλληλεπίδρασης. Η δημιουργία βιοϋμενίων σε συνδυασμό με τη μικροδομή της οδοντίνης

και τη πολυπλοκότητα της ανατομίας του συστήματος των ριζικών σωλήνων αποτελούν τα

κύρια εμπόδια στη απομάκρυνση του μικροβιακού φορτίου και επομένως στην επούλωση.

Το μέγεθος της βλάβης δεν αποτελεί παράγοντα κακής πρόγνωσης. Ιδιαίτερη, όμως, έμφαση

θα πρέπει να δοθεί :

– Στη διαγνωστική μεθοδολογία, ώστε να επιβεβαιωθεί η ενδοδοντική αιτιολογία της βλάβης.

– Στη lege artis ΧΜΕ , εφαρμογή κατάλληλου πρωτόκολλου διακλυσμών και χρήση Ca(OH)
2

ως ενδιάμεσο ενδορριζικό φάρμακο.

– Στην 3 μηνών επανεξέταση μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας , ώστε έγ-

καιρα να διαγνωστεί η πορεία της επούλωσης.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Καλή: Όταν έχουμε επούλωση μετά την Ε.Θ.

Αμφίβολη: Όταν δεν έχουμε επούλωση μετά την Ε.Θ. αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε σε

μικροχειρουργική ενδοδοντία.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
# 21 ιστορικό τραύματος, νεκρός πολφός, οίδημα στην περιοχή του # 22 με ζωντανό πολφό και
περιακρορριζική βλάβη εκτεινόμενη και στα 2 δόντια 

Αρχική Κλινική εικόνα Κλινική εικόνα μετά 
το τέλος της Ε.Θ. 

Αρχικό
ακτινογράφημα

Τελικό
ακτινογράφημα

Επανεξέταση 
ύστερα από

12 μήνες 
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VI. Δόντια με ενδο-περιοδοντικές βλάβες

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου α) η αρχική βλάβη είναι ενδοδοντικής

αιτιολογίας και έχει οδηγήσει σε δευτερογενή περιοδοντική εμπλοκή και β) συνυπάρχει ενδο-

δοντικό και περιοδοντικό πρόβλημα.

– Όταν το πρόβλημα είναι αμιγούς ενδοδοντικής αιτιολογίας, η πρόγνωση της περιοδοντικής

βλάβης είναι πολύ καλή. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέταση σε 4 εβδομάδες παραμένει

υπολειμματικός θύλακος, απαιτείται συμπληρωματική περιοδοντική θεραπεία.

– Όταν το πρόβλημα έχει συνδυασμένη ενδοδοντική και περιοδοντική αιτιολογία, η πρόγνωση

για το δόντι εξαρτάται από την βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου. Σε όλες τις περιπτώσεις

θα πρέπει πάντως να προηγείται η ενδοδοντική θεραπεία.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 2:
#46 νεκρός πολφός
και περιοδοντικός
θύλακος στην άπω
ρίζα

Αρχικό
ακτινογράφημα

Επανεξέταση 
ύστερα

από 18 μήνες 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 1:
Ιστορικό τραύματος #31,41 με νεκρό πολφό
και ενδοπεριοδοντικές βλάβες 

Τελικό
ακτινογράφημα

Επανεξέταση
ύστερα από

6 μήνες 

Επανεξέταση
ύστερα από

18 έτη

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚO 2:
Ιστορικό τραύματος
στην περιοχή των
κάτω προσθίων
#31,32,33 νεκρός
πολφός 

Αρχικό ακτινογράφημα Επανεξέταση ύστερα από 12 μήνες 
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