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Εισαγωγή
Η ριζική διάπλαση ξεκινά μετά τον σχηματισμό

της μύλης, μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ

του επιθηλιακού ελύτρου του Hertwig και της

οδοντικής θηλής. Η οδοντική θηλή σχετίζεται

με την διαφοροποίηση των οδοντινοβλαστών

και την δημιουργία της ριζικής οδοντίνης και

του πολφού, ενώ το επιθηλιακό έλυτρο του Her-

twig που προέρχεται από το όργανο της αδαμα -

ντίνης, σχετίζεται με τον αριθμό και την μορφο-

λογία των ριζών και η παρουσία του είναι απα-

ραίτητη για την έναρξη και ολοκλήρωση της ρι-

ζικής διάπλασης. Σε αντίθεση με την διάπλαση

της μύλης όπου οι μοριακοί και γενετικοί μηχα-

νισμοί είναι αρκετά τεκμηριωμένοι, οι μηχανι-

σμοί που σχετίζονται με την ριζική διάπλαση

δεν έχουν ακόμα πλήρως διαλευκανθεί.

Οι δυσπλασίες ρίζας εμφανίζονται ως αποτέλε-

σμα διαφόρων γενετικών και αναπτυξιακών πα-

ραγόντων. Κληρονομικές αναπτυξιακές διατα-

ραχές που σχετίζονται με την διάπλαση των ρι-

ζών όπως η ατελής οδοντινογένεση και η οδον-

τινική δυσπλασία, χαρακτηρίζονται από ενα-

σβεστίωση του πολφικού χώρου και κοντές ρί-

ζες. Στην οδοντινική δυσπλασία τύπου 1, εμφα-

νίζονται πολφόλιθοι και δυσπλαστική ανάπτυξη

των ριζών ενώ συχνά εμφανίζονται ακρορριζικές

διαυγάσεις άγνωστης αιτιολογίας που αντιμετω-

πίζονται είτε με εξαγωγή είτε με ενδοδοντική

θεραπεία του υπεύθυνου δοντιού. Στην ατελή

οδοντινογένεση συνυπάρχει συρρίκνωση έως

και εξαφάνιση του πολφικού χώρου λόγω εκτε-

ταμένης παραγωγής δευτερογενούς οδοντίνης

και κοντές, μικρές και ανώμαλες ρίζες. Άλλοι τύ-

ποι δυσπλασιών ρίζας εμφανίζονται σε διάφο-

ρες κλινικές καταστάσεις όπως η τοπική οδο -

ντοδυσπλασία, η κλειδοκρανιακή δυσόστωση,

η ανεπάρκεια βιταμίνης D-ραχίτιδα, ο υποπαρα-

θυροειδισμός ενώ είναι τεκμηριωμένη η επίδρα-

ση της ακτινοβολίας, προκαλώντας διαταραχές

στην μορφή και την δομή των ριζών.

Η δυσπλασία γομφίων-τομέων (MIM: Molar-in-

cisor malformation) είναι μία μορφή οδοντικής

ανωμαλίας που έχει περιγραφεί πρόσφατα από

τους Lee και συνεργάτες, βασιζόμενοι σε μία

σειρά κλινικών περιστατικών 12 ασθενών με μία

οδοντική ανωμαλία με κοινά χαρακτηριστικά.

Οι ανωμαλίες εμφανίζονται στους μόνιμους

πρώτους γομφίους, στους νεογιλούς δεύτερους

γομφιους και στους μόνιμους κεντρικούς τομείς.

Το ιατρικό ιστορικό των ασθενών αποκαλύπτει

μια συστηματική μεταβολική διαταραχή, λήψη

φαρμάκων ή ακτινοβολίας 1 με 2 χρόνια μετά

την γέννηση. 

Αιτιολογία
Η δημιουργία οδοντικών ανωμαλιών είναι απο-

τέλεσμα της αλληλεπίδρασης γενετικών, επιγε-

νετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κατά

τη χρονική περίοδο της διάπλασης των δο -

ντιών. Με τον όρο επιγενετικοί παράγοντες ανα-

φερόμαστε στις επιδράσεις ανάμεσα στην έκ-

φραση διαφόρων γονιδίων και των προϊόντων

τους. Αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αυτών

των παραγόντων στα διάφορα στάδια της διά-

πλασης αποτελεί η ποικιλία στον φαινότυπο των

δοντιών. Συγκεκριμένα ο αριθμός, ο τύπος, το

μέγεθος, το σχήμα και η δομή των δοντιών μπο-

ρεί να διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Η αιτιο-

λογία του MIM έπειτα από ενδελεχή έλεγχο των

καταγεγραμμένων περιστατικών και των ιατρι-

κών περιστατικών του εκάστοτε ασθενή σχετίζε-

ται πιθανά με την ύπαρξη συστηματικής ασθέ-

νειας του νευρικού συστήματος, με ορμονικές

διαταραχές και λήψη φαρμακευτικής αγωγής

στην ηλικία μεταξύ 1 ή 2 χρόνων. Σε άρθρα

όπου μελετήθηκαν περιστατικά ΜΙΜ (Lee et al.,

2014, Wrigth et al., 2016), οι ασθενείς παρου-

σίασαν ασθένειες όπως μηνιγγίτιδα, δισχιδή ρά-

χη, επιληπτικές κρίσεις, υδροκεφαλία και ιδιο-

παθείς ασθένειες του εγκεφάλου. Η συσχέτιση

του MIM με τις νευρικές διαταραχές εξηγείται με

την μελέτη νευρο-οστεολογίας όπου νευρικές

βλάβες συνδέονται με ανωμαλίες στους σκλη-

ρούς ιστούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αυτή η

αναπτυξιακή ανωμαλία έχει περιγραφεί πρό-

σφατα και σίγουρα δεν φαίνεται ότι επηρεάζει

την πλειοψηφία των ατόμων τα οποία έχουν το

ίδιο ιατρικό ιστορικό και περιβαλλοντικές επιρ-

ροές σύμφωνα με αυτά που προκύπτουν από τη

βιβλιογραφία. Η μοναδικότητα του γονότυπου

των ασθενών αυτών σε συνδυασμό με τους πα-

ράγοντες που τον επηρεάζουν αποτελούν την

προδιάθεση για την εμφάνιση του συνδρόμου.

Ο μηχανισμός που σχετίζεται με την δημιουργία

του MIM πιστεύεται ότι αφορά στην επίδραση

του επιθηλιακού ελύτρου του Hertwig με την

οδοντική θηλή.

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα των γομφίων είναι φυσιολογι-

κή μύλη με ανώμαλες, κοντές και λεπτές ρίζες

και ανώμαλη μικρή πολφική κοιλότητα. Οι δεύ-

τεροι νεογιλοί γομφίοι εμφανίζουν παρόμοιο

οδοντικό φαινότυπο, ενώ οι τομείς εμφανίζουν

μια χαρακτηριστική υποπλαστική αδαμαντινική

εγκοπή (σύσφιξη μύλης) κοντά στον αυχενικό

τριτημόριο της κλινικής μύλης και συνήθως φυ-
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σιολογική ανάπτυξη ριζών. Παρ’όλα αυτά είναι

πιθανή η εμφάνιση ανωμαλιών και στις ρίζες των

κεντρικών τομέων. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω οδοντικών ανω-

μαλιών, ασθενείς με MIM  μπορούν να εμφανί-

σουν κλινικές καταστάσεις όπως αδυναμία ανα-

τολής/έγκλειση, έκτοπη ανατολή, πρόωρη

απόπτωση και απώλεια χώρου, αυτόματο πόνο,

περιακρορριζικές αλλοιώσεις αγνώστου αιτιο-

λογίας και φτωχή αισθητική των τομέων.
 

Διάγνωση 
Η πραγματοποίηση της διάγνωσης έχει ως απα-

ραίτητη προϋπόθεση την λήψη αναλυτικού ια-

τρικού ιστορικού από τον θεράποντα ιατρό. Πα-

ρουσία σοβαρής ασθένειας που αφορά την πε-

ριοχή της κεφαλής και του νευρικού συστήμα-

τος στα πρώτα χρόνια της ζωής με η χωρίς την

συνοδεία φαρμακευτικής αγωγής, αποτελούν

σοβαρή ένδειξη για παρουσία του συνδρόμου.

Κλινικά μορφολογικές διαταραχές στην μύλη

του δοντιού, έκτοπη θέση δοντιού, εξαγωγές

νεογιλών και μόνιμων δοντιών κυρίως γομφίων

σε νεαρές ηλικίες αποτελούν σοβαρές ενδείξεις.

Ο κλινικός ακόμα πρέπει να εξετάζει τους μαλα-

κούς ιστούς για την ύπαρξη οιδήματος και συριγ-

γίου, την περιοδοντική κατάσταση των δοντιών

με την μέτρηση των θυλάκων και της κινητικότη-

τας ενώ απαραίτητη είναι και η λήψη αρχικά πε-

ριακρορριζικού ακτινογραφήματος έτσι ώστε να

παρατηρηθεί η μορφολογία και ο αριθμός των

ριζών καθώς και οι περιακρορριζικοί ιστοί. Ανά-

λογα με την κατάσταση των δοντιών και το σχέ-

διο θεραπείας επιλέγεται και η χρήση πανοραμι-

κού η αξονικού ακτινογραφήματος.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των δοντιών αυ-

τών αποτελεί ένα κλινικό δίλημμα δεδομένης

της εξαιρετικά περίπλοκης ανατομίας των δο -

ντιων και της μικρής ηλικίας των ασθενών.Οι

θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορούν να περι-

λαμβάνουν εξαγωγή των δοντιών και ορθοδον-

τική θεραπεία καθώς και ενδοδοντική θεραπεία

όταν υπάρχει παθολογία του πολφού και των πε-

ριακρορριζικών ιστών. Στην βιβλιογραφία υπάρ-

χει μόλις ένα περιστατικό συντηρητικής ενδο-

δοντικής θεραπείας σε γομφίο της κάτω γνά-

θου. Για την ενδοδοντική αντιμετώπιση τέτοιων

περιστατικών σκόπιμη κρίνεται η χρήση υψηλής

μεγέθυνσης μέσω μικροσκοπίου και η διενέρ-

γεια αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης.

Απαραίτητη είναι η συνεργασία μεταξύ διαφορε-

τικών ειδικοτήτων για την εκπόνηση ενός συνο-

λικού σχεδίου θεραπείας που θα λαμβάνει υπ’

όψιν όλες τις κλινικές παραμέτρους (π.χ σημα-

σία διατήρησης δοντιού στον φραγμό τουλάχι-

στον μέχρι την ενηλικίωση) και θα σταθμίζει τις

θεραπευτικές επιλογές.

Αναφορά περιστατικού
Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι παραπέμφθηκε από

την κλινική του τμήματος της Ορθοδοντικής

Α.Π.Θ στην μεταπτυχιακή κλινική του τμήμα-

τος της Ενδοδοντολογίας Α.Π.Θ για την ενδο-

δοντική αξιολόγηση των τομέων της άνω γνά-

θου. Η λήψη του ιατρικού ιστορικού αποκάλυψε

την διενέργεια αρκετών αξονικών τομογραφιών

κατά την ηλικία των 2 ετών, ενώ το οδοντιατρι-

κό ιστορικό την εξαγωγή των πρώτων γομφίων

της κάτω γνάθου. Η κλινική εικόνα κατέδειξε

την ύπαρξη συριγγίου στην παρειακή επιφάνεια

κοντά στο μέσο τριτημορίο της ρίζας σχετιζόμε-

νο με τα δόντια #11,21 καθώς και αυχενική πε-

ρίσφιξη της αδαμαντίνης στα αντίστοιχα δόντια

(Εικόνα 1). Επίσης δεν υπήρχε τερηδονική βλά-

βη σε κανένα από τα δύο δόντια ούτε ιστορικό

τραύματος. Τα δόντια εμφάνιζαν κινητικότητα

ενώ το #21 παρειακά περιοδοντικό θύλακο.

Ακτινογραφικά αποκαλύφθηκε περιακρορριζι-

κή αλλοίωση τόσο στον #11 όσο και στον #21

(Εικονα 2,3,4), ενώ το συρίγγιο σχετιζόταν με

το παρειακό μέσο τριτημόριο της ρίζας του #21.

Μετά την αξιολόγηση της αξονικής τομογρα-

φίας κωνικής δέσμης (Εικόνα 5) σε συνδυασμό

με τα στοιχεία που πάρθηκαν από το ιατρικό

ιστορικό της ασθενούς, το περιστατικό χαρα-

κτηρίσθηκε ως δυσπλασία γομφίων-τομέων.
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να συναντήσει ο κλινικός οδοντίατρος.
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πράξη για να κάνει συστάσεις για τα πιο προβλέψιµα πρωτόκολλα 
και τεχνικές. Οι συγγραφείς αναλύουν τις παραµέτους για την 
αρχική επιτυχία στην ενδοδοντική θεραπεία και παρουσιάζουν τα 
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