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Γυναίκα ασθενής ετών 69 παραπέµ-
φθηκε για επανάληψη ενδοδοντικής
θεραπείας του #15. Η ασθενής επι-
θυµούσε να αντικαταστήσει την
υπάρχουσα µυλική αποκατάσταση
και ο θεράπων οδοντίατρος διαπί-
στωσε ατελή ενδοδοντική θεραπεία
στο οπισθοφατνιακό ακτινογράφη-
µα.
Η ασθενής είχε ελεύθερο ιατρικό
ιστορικό, ενώ από το οδοντιατρικό
ιστορικό της προέκυψε ότι η ενδο-
δοντική θεραπεία του #15 είχε
πραγµατοποιηθεί προ 15 περίπου
ετών χωρίς να θυµάται να έχει παρου-
σιάσει συµπτώµατα.
Κατά την κλινική εξέταση δεν ευρέ-
θησαν σηµεία και συµπτώµατα. 
Τα #14 και #15 έφεραν αποκατά-
σταση σύνθετης ρητίνης, όπως και
το #16, ενώ το #17 µασητική έµφρα-
ξη αµαλγάµατος. Τα δόντια #14, 16
και 17 αντέδρασαν θετικά στις δοκι-
µασίες αισθητικότητας (ψυχρό και
ηλεκτρικό).
Ο ακτινογραφικός έλεγχος αποκά-
λυψε ατελή ενδοδοντική θεραπεία
του #15 µε κώνο αργύρου και 1-2
χιλ ακτινοσκιερού υλικού ακρορριζι-
κότερα αυτού. Μια µεγάλη σαφώς
περιγεγραµµένη διαύγαση µε ακτι-
νοσκιερό όριο κάλυπτε το χώρο των
ακρορριζίων των #15, 16, 17, σε θέ-
ση αντίστοιχα του ιγµορείου άντρου.
Στο οπισθοφατνιακό ακτινογράφη-
µα (Εικ. 1) φαινόταν και µέρος της
µύλης του έγκλειστου #18.

Το δόντι αποτελούσε ένδειξη για µη
χειρουργική ενδοδοντική επανεπέµ-
βαση ανήκοντας στην κατηγορία:
«δόντια µε ανεπαρκή επεξεργασία
και έµφραξη του ριζικού σωλήνα χω-
ρίς παρουσία σηµείων µυλικής µι-
κροδιείσδυσης, όπου η αποκατά-
σταση ή η προσθετική εργασία απαι-
τεί αντικατάσταση» (Επανεπέµβαση

στην Ενδοδοντία).
Μετά τη διάνοιξη έγινε η αφαίρεση
του κώνου αργύρου µε τη βοήθεια
του χειρουργικού µικροσκοπίου.
Στη συνέχεια µε ρίνες µικρού µεγέ-
θους (#10, 15) και άφθονους δια-
κλυσµούς µε υποχλωριώδες νάτριο
2.4% έγινε η προσπάθεια αποµά-
κρυνσης του φυράµατος που εµπόδι-
ζε την πρόσβαση στη συνέχεια του
υπερώιου ριζικού σωλήνα. Το µήκος
εργασίας ορίστηκε µε τον ηλεκτρο-
νικό εντοπιστή ακρορριζίου στα 21
χιλ. (Εικ. 2). Ταυτόχρονα βρέθηκε
και ο δεύτερος (παρειακός) ριζικός
σωλήνας που δεν είχε ανευρεθεί. Οι
δύο σωλήνες ενώνονταν στα 19 χιλ.
Ακολούθησε η πλήρης χηµικοµηχα-
νική επεξεργασία των δύο ριζικών
σωλήνων, µε κύριο ακρορριζικό ερ-
γαλείο #35/.04 (RaCe, FKG). Στη
συνέχεια τοποθετήθηκε υδροξείδιο
του ασβεστίου για 2 εβδοµάδες.

Η ασθενής επανήλθε στο ιατρείο χω-
ρίς σηµεία και συµπτώµατα, οπότε
και πραγµατοποιήθηκε η τελική έµ-
φραξη µε την τεχνική της θερµοπλα-
στικοποιηµένης γουτασπέρκας και
ρητινώδες φύραµα (AH Plus,
Dentsply) (Εικ. 3). Τοποθετήθηκε µι-
κρή ποσότητα Teflon στο στόµιο του

ριζικού σωλήνα και προσωρινή έµ-
φραξη µε Cavit. 
Ο οδοντίατρός της πραγµατοποίησε
την οριστική αποκατάσταση µε άξο-
να υαλονηµάτων και έµφραξη ρητί-
νης. 
Η ασθενής, παρά την τηλεφωνική
µας επικοινωνία στους 6 µήνες, δεν
προσήλθε για επανεξέταση. 
Μετά την πάροδο 16 µηνών η ασθε-
νής τηλέφωνησε και ανέφερε οίδηµα
χωρίς πόνο στο άνω δεξί τεταρτηµό-
ριο. Κατά την κλινική εξέταση διαπι-
στώθηκε διόγκωση στην ουλοπαρει-
ακή αύλακα εκτεινόµενη από το #15
έως το #17. Τα δόντια #14, 16 και
17 αντέδρασαν θετικά στις δοκιµα-
σίες αισθητικότητας. Το οπισθοφατ-
νιακό ακτινογράφηµα έδειξε επέκτα-
ση του εγγύς ορίου της ακτινοδιαύ-
γασης (Εικ. 4).

Στο σηµείο αυτό ζητήθηκε στην
ασθενή µια Υπολογιστική Τοµογρα-
φία Κωνικής Δέσµης (CBCT). Το
σκεπτικό ήταν η αναλυτική απεικόνι-
ση της περιοχής που πιθανό να οδη-
γούσε στη διάγνωση της αποτυχίας
της Ενδοδοντικής Θεραπείας και
την επακόλουθη χειρουργική επέµ-
βαση. Ωστόσο, εξηγήθηκε στην
ασθενή η υποψία µας ότι η όλη βλά-
βη οφείλεται στον έγκλειστο #18 και
δεν έχει σχέση µε το ενδοδοντικά
θεραπευµένο δόντι. 
Η µελέτη του CBCT ανέφερε:
«Yπόπυκνη σαφώς περιγεγραµµένη
περιµυλική αλλοίωση στον 18. Ο 18
βρίσκεται σε οριζόντια θέση αντί-
στοιχα του γναθιαίου κυρτώµατος. Η
µύλη του εντοπίζεται ακρορριζικά
του 17. Η περιµυλική αλλοίωση ανα-
δύεται και καταλαµβάνει σχεδόν όλο
το δεξιό ιγµόρειο άντρο. Έχει προ-
καλέσει έκπτυξη του πρόσθιου και
εξωτερικού τοιχώµατος και λύση του
τελευταίου. Βρίσκεται σε επαφή µε
το τοίχωµα της ρινικής κοιλότητας.

Οι διαστάσεις της βλάβης είναι
36mm εγγύς-άπω x 23,3mm πα-
ρειο-ρινικά x 34,1mm ύψος.» (Εικ.
5, 6 και 7).

Η πιθανή διάγνωση ήταν οδοντοφό-
ρος κύστη µε διαφορική διάγνωση
κερατινοκύστη και τοιχωµατικό αδα-
µαντινοβλάστωµα. Κατόπιν τούτου
εξηγήθηκε στην ασθενή πως θα πρέ-
πει να απευθυνθεί σε Γναθοχειρουρ-
γό για την χειρουργική εξαγωγή του
έγκλειστου σωφρονιστήρα και την
ακόλουθη ιστολογική εξέταση. 
Παρά την επιµονή µας για επικοινω-
νία µε τον επεµβαίνοντα πριν την
επέµβαση κάτι τέτοιο τελικά δε συνέ-
βη. Η ασθενής προσήλθε στο ια-
τρείο 2 µήνες µετά την επέµβαση η
οποία διεξήχθη επιτυχώς, όµως πε-
ριελάµβανε και την εξαγωγή του
#15, πιθανώς επειδή θεωρήθηκε

συνυπαίτιο για τη βλάβη. Προσπά-
θειά µας για πρόσβαση στα αποτελέ-
σµατα της ιστολογικής εξέτασης επί-
σης δεν κατέστη δυνατή.

Σχόλια - Παρατηρήσεις 
Μελετώντας εκ των υστέρων, το πε-
ριστατικό, θα µπορούσε κανείς να
σχολιάσει πως η υποψία και συνεπώς
και ο έλεγχος για πιθανή οδοντοφό-
ρο κύστη εξαιτίας του εγκλείστου θα
µπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα. Η
απουσία συµπτωµάτων και η εσφαλ-
µένη ερµηνεία της ακτινοδιαυγαστι-
κής περιοχής ως χώρο του ιγµορεί-
ου, σε συνδυασµό µε την µη αποδε-
κτή ενδοδοντική θεραπεία στον #15
είχαν ως επακόλουθο την παράλει-
ψη της βασικής αρχής της ακτινολο-
γίας πως επιβάλλεται να υπάρχει σα-
φής εικόνα των ορίων µιας βλάβης.
Εποµένως, η παραποµπή για περαι-
τέρω ακτινολογικό έλεγχο θα µπο-
ρούσε να γίνει εξαρχής. 
Εξίσου ή και περισσότερο σηµαντικό
είναι το γεγονός πως δεν υπήρξε συ-
νεννόηση µεταξύ των θεραπόντων
ιατρών, µε αποτέλεσµα την αναίτια
απώλεια ενός δοντιού, καθώς η βλά-
βη δεν ήταν ενδοδοντικής αιτιολο-
γίας.
Ένα γενικό συµπέρασµα που απορ-
ρέει από τις δύο παρατηρήσεις είναι
πως θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι ανά
πάσα στιγµή να δούµε και πέρα από
τα όρια της ειδικότητάς µας όταν αυ-
τό είναι απαραίτητο. Και βεβαίως να
είµαστε ανοιχτοί στην επικοινωνία
και τη γνώµη των εµπλεκοµένων στο
θεραπευτικό σχέδιο µε τελικό πάν-
τοτε στόχο το όφελος του ασθενούς.
Με άλλα λόγια να µη βλέπουµε το
δόντι ως µεµονωµένο δέντρο του
δάσους.
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Η καθηµερινότητα της οδοντιατρικής πράξης απαιτεί συνεχή εγρήγορση και οξύνοια προκειµένου
να είµαστε σε θέση να οδηγηθούµε σε διαγνώσεις που ξεφεύγουν από το συνηθισµένο.

Επιπλέον, οι ασχολούµενοι αποκλειστικά µε µια ειδικότητα, θα πρέπει να θυµόµαστε πως η θεραπεία
του ασθενούς µας δεν αρχίζει και τελειώνει πάντοτε στο δικό µας ιατρείο. 

Εικ. 1: Αρχικό ακτινογράφηµα του
δοντιού #15. Διακρίνεται ο κώνος αρ-
γύρου και το ακτινοσκιερό υλικό.

Εικ. 2: Ενδιάµεσο ακτινογράφηµα.
Φαίνεται η προσπέλαση του βάθρου
και η ανάκτηση του µήκους εργασίας.
Παρατηρούµε επίσης πως δεν έχει
αποµακρυνθεί όλη η ποσότητα φυ-
ράµατος.

Εικ. 3: Τελικό ακτινογράφηµα.

Εικ. 4: Ακτινογράφηµα επανεξέτασης
(16 µήνες).

Εικ. 5: Εγκάρσια διατοµή. Διακρίνεται
σαφώς περιγεγραµµένη περιµυλική
αλλοίωση γύρω από τον #18 η οποία
εκετείνεται µέχρι και τη θέση του #14.

Εικ. 6: Πανοραµική τοµή. Φαίνεται η
βλάβη που καταλαµβάνει σχεδόν όλο
το χώρο του δεξιού ιγµορείου άν-
τρου.

Εικ. 7: Τρισδιάστατη απεικόνιση της
οστικής βλάβης.
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