
Μια κατηγορία περιστατικών που καλείται συ-

χνά να αντιμετωπίσει ο οδοντίατρος είναι το

παραμελημένο οδοντικό τραύμα. Όταν ο

ασθενής είναι παιδί, η δυσκολία διαχείρισης

του περιστατικού οδοντιατρικά αλλά και ο βαθ-

μός ευθύνης αυξάνει σημαντικά. Το μείζον

όμως πρόβλημα της καθυστερημένης προσέ-

λευσης στον ειδικό σχετίζεται με το γεγονός

ότι το εύρος των θεραπευτικών λύσεων καθώς

και οι πιθανότητες επιτυχίας μειώνονται σημαν-

τικά. Παρά τις αντικειμενικές αυτές δυσκολίες

ο ειδικός οφείλει να εκμεταλλευτεί με τον καλύ-

τερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες του φάσμα-

τος της σύγχρονης Ενδοδοντίας.

Ο Θανάσης, 8 ετών, παραπέμφθηκε στη Μετα-

πτυχιακή Κλινική της Παιδοδοντίας της Οδον-

τιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. από το Π.Ν.Α.

"Αττικόν" και από εκεί στη Μεταπτυχιακή Κλι-

νική της Ενδοδοντίας. Το παραπεμπτικό του

νοσοκομείου ανέφερε ότι ο ασθενής «προσήλ-

θε με οδοντοφατνιακό απόστημα κάτω γνά-

θου, σε έδαφος προηγηθέντος τραύματος του

οδόντος #31 προ 1,5 έτους. Έγινε πανοραμι-

κή και εκτιμήθηκε από γναθοχειρουργό: ευμε-

γέθης φλεγμαίνουσα κυστική αλλοίωση κάτω

γνάθου μέσης γραμμής. Χρήζει επείγουσας εν-

δοδοντικής θεραπείας των υπεύθυνων δον-

τιών και χειρουργικής αντιμετώπισης της κύ-

στης υπό γενική αναισθησία».

Από τη λήψη ιστορικού προέκυψε ότι ο ασθε-

νής είχε τραυματιστεί στα κάτω πρόσθια δόντια

πριν από ενάμιση χρόνο με κάταγμα αδαμαντί-

νης-οδοντίνης χωρίς εμπλοκή του πολφού, το

οποίο αντιμετωπίστηκε από γενική οδοντίατρο

με ανασύσταση ρητίνης στα #31 και #41. Δεν

δόθηκε κάποια οδηγία για παρακολούθηση ή

επανεξέταση. Ενάμιση χρόνο μετά ο ασθενής

εμφάνισε οίδημα στην υπογενείδιο περιοχή για

το οποίο χορηγήθηκε αντιβίωση από του στό-

ματος από τον παιδίατρο. Το οίδημα συνέχισε

να επεκτείνεται προς τον τράχηλο και ο ασθε-

νής εμφάνισε πυρετό και κακουχία, οπότε και

εισήχθη στο Π.Ν.Α. "Αττικόν" και έλαβε ενδο-

φλέβια αντιβίωση διπλού σχήματος - αμοξυκι-

λίνη/κλαβουλανικό οξύ και μετρονιδαζόλη -

για 1 εβδομάδα.

Από την κλινική εξέταση προέκυψε ότι το δόν-

τι #41 είχε ανασύσταση σύνθετης ρητίνης με

καλά όρια, κινητικότητα ΙΙ βαθμού, ενόχληση

στην επίκρουση και στην ψηλάφηση και δεν

αντιδρούσε στις δοκιμασίες ζωτικότητας. Τα

#31, #42, #32 αντέδρασαν φυσιολογικά στις

δοκιμασίες ζωτικότητας πολφού. Στην ακτινο-

γραφική εξέταση (εικ. 1) απεικονίζεται περια-

κρορριζική βλάβη αντίστοιχα με το #41, που

επεκτείνεται και στα παρακείμενα δόντια. Επί-

σης παρατηρείται ανοικτό ακρορρίζιο στον

#41, σε αντίθεση με τον #31. Η διάγνωση εί-

ναι νέκρωση του πολφού του #41 και δευτερο-

παθής οξεία περιακρορριζική φλεγμονή. Με

βάση τα ευρήματα αυτά προτάθηκε η αντιμετώ-

πιση με συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία

και ακρορριζική απόφραξη με βύσμα ΜΤΑ

(ΜΤΑ plug) και παρακολούθηση. Οι γονείς

ενημερώθηκαν ότι αν η αλλοίωση δεν επουλω-

θεί εντελώς τότε σε δεύτερο χρόνο θα ακολου-

θήσει η χειρουργική παρέμβαση, η οποία θα γί-

νει σε πιο ευνοϊκό χειρουργικό πεδίο.

Μετά από τη δική μας εξέταση και εκτίμηση του

περιστατικού, ο ασθενής παραπέμφθηκε εκ νέ-

ου από το Π.Ν.Α. "Αττικόν" στην Πανεπιστη-

μιακή Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπι-

κής Χειρουργικής (Κλινική ΣΓΠΧ) του Νοσο-

κομείου Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυρια-

κού» για επιπλέον εκτίμηση, όπου ζητήθηκε

Υπολογιστική Τομογραφία Κωνικής Δέσμης

(CBCT). 

Η τρισδιάστατη απεικόνιση έδειξε το μέγεθος

της αλλοίωσης και το μέγεθος της καταστρο-

φής του παρειακού πετάλου και της σπογγώ-

δους μοίρας του οστού, ενώ και το γλωσσικό

πέταλο είχε λεπτυνθεί σημαντικά (εικ. 2). Οι

θεράποντες πρότειναν την επείγουσα εξαίρεση

της βλάβης και ζήτησαν ο ασθενής να μπει στη

λίστα για χειρουργείο. 

Οι γονείς του παιδιού ωστόσο προτίμησαν δική

μας πρόταση για συντηρητική παρέμβαση. Από

τη μελέτη του CBCT στην ακρορριζική περιο-
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τα παρακείμενα δόντια.

Εικ. 2: Τρισδιάστατη απεικόνιση της βλάβης με CBCT.
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χή είδαμε ότι υπήρχε ένας ωοειδής ριζικός σω-

λήνας με μικρή διάμετρο 0.66 mm και μεγάλη

διάμετρο 3.42 mm (εικ. 3). Το μήκος εργασίας

επιβεβαιώθηκε κατ’ επανάληψη τόσο με τον

ηλεκτρονικό εντοπιστή ακρορριζίου όσο και

με κώνους χάρτου (εικ. 4, εικ. 5) στα 18 mm,

στο οποίο έγινε περιφερική ρίνιση με ρίνη Κ

#80. Έγιναν άφθονοι διακλυσμοί με υποχλω-

ριώδες νάτριο 2,5% και ενεργοποίηση του δια-

λύματος με ρίνη υπερήχων και XP- endoFinish-

er, ενώ τοποθετήθηκε υδροξείδιο του ασβεστί-

ου για 3 εβδομάδες. Η τελική έμφραξη έγινε με

ΜΤΑ plug 5 mm και θερμοπλαστικοποιημένη

γουταπέρκα και έμφραξη σύνθετης ρητίνης

(Εικ. 6). Δύο μήνες μετά ο ασθενής προσήλθε

για επανεξέταση όπου διαπιστώθηκε η απου-

σία σημείων και συμπτωμάτων και η μείωση της

κινητικότητας. Ακτινογραφικά παρατηρείται

εντυπωσιακή μείωση της αλλοίωσης σε τόσο

μικρό χρονικό διάστημα και η απόφραξη του

ακρορριζίου ακρορριζικά του MTA plug (Εικ.

7). Η επόμενη επανεξέταση προγραμματίστηκε

σε 4 μήνες.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στις περιπτώσεις τραύματος σε παιδιά,αυτό

που πρωτίστως μας απασχολεί είναι η διατήρη-

ση της ζωτικότητας του πολφού και η ολοκλή-

ρωση της διάπλασης της ρίζας. Ακόμα και όταν

δεν υπάρχει αποκάλυψη πολφού, ο περιοδον-

τικός τραυματισμός ενέχει την πιθανότητα νέ-

κρωσης του πολφού. Ακόμα και στον πιο ήπιο

περιοδοντικό τραυματισμό, τη διάσειση, το 6

% των δοντιών θα νεκρωθούν. Επομένως είναι

σημαντικό τα περιστατικά αυτά να επανεξετά-

ζονται 4, 6-8 εβδομάδες και 1 χρόνο μετά το

αρχικό τραύμα με δοκιμασίες ζωτικότητας του

πολφού και οπισθοφατνιακή ακτινογραφία.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι η επιλογή

μεταξύ συντηρητικής και χειρουργικής παρέμ-

βασης. Η συντηρητική παρέμβαση εν προκει-

μένω στόχευε στην άρση του αιτιολογικού πα-

ράγοντα και στη δημιουργία ευνοϊκότερων

συνθηκών εάν στο μέλλον χρειαστεί χειρουργι-

κή διευθέτηση του περιστατικού. Το επουλωτι-

κό δυναμικό των παιδιών είναι πολύ έντονο σε

σχέση με των ενηλίκων για αυτό και θεραπευτι-

κές προσεγγίσεις που αποτυγχάνουν στους

ενήλικες έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στα

παιδιά. Η εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστα-

τικού δικαίωσε την επιλογή μας.
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Εικ. 3: Διαστάσεις ριζικού σωλήνα στο ακρορρι-
ζικό τριτημόριο.

Εικ. 4: Ενδιάμεση ακτινογραφία.  Η ρίνη έχει το-
ποθετηθεί 1 mm ακρορριζικότερα από την έν-
δειξη του ηλεκτρονικού εντοπιστή και ακτι -
νογραφικά φαίνεται να είναι σε σωστό μήκος.

Εικ. 5: Επιβεβαίωση με κώνους χάρτου για το
πέρας του ριζικού σωλήνα.

Εικ. 6: Τελική έμφραξη με βύσμα MTA, θερμο-
πλαστικοποιημένη γουταπέρκα και σύνθετη ρη-
τίνη.

Εικ. 7: Επανεξέταση 2 μήνες μετά. Μείωση δια-
στάσεων περιακρορριζικής αλλοίωσης και από-
φραξη ακρορριζίου κάτω από το βύσμα ΜΤΑ.


