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Παρουσίαση των περιστατικών
Και τα δύο περιστατικά που θα παρουσιαστούν

αφορούν άνδρες με καλή γενική υγεία, ηλικίας

35 και 39 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι προσήλ-

θαν με κύρια ενόχληση στην περιοχή των τομέ-

ων της άνω γνάθου. Από το οδοντιατρικό ιστο-

ρικό προέκυψε ότι και οι δύο άνδρες ως έφηβοι

είχαν υποστεί οδοντικό τραύμα στην περιοχή

των άνω προσθίων δοντιών με αποτέλεσμα

στην πρώτη περίπτωση, τη διενέργεια ενδο-

δοντικής θεραπείας στο δόντι #21 ενώ στην

περίπτωση του δεύτερου ασθενή τη διενέργεια

ενδοδοντικών θεραπειών στα δόντια #12, #11

και #21. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώ-

θηκε, και στις δύο περιπτώσεις, μικρής έκτα-

σης ενδοστοματικό οίδημα παρουσία συριγγί-

ου, στα δόντια #21 για την μεν πρώτη, ενώ στη

δεύτερη περίπτωση μεταξύ των δοντιών #12

και #11, όπως περιγράφεται παρακάτω στην ει-

κόνα 2. Κατά την εξέταση των περιοδοντικών

ιστών, διαπιστώθηκαν βαθείς και εντοπισμένοι

περιοδοντικοί θύλακοι, στη μεν πρώτη περί-

πτωση παρειακά του #21 (Εικ. 1A,B) ενώ στη

δεύτερη περίπτωση μόνο υπερώια του #11

(Εικ. 2Α, Β, Γ, Δ). Οι δοκιμασίες αισθητικότη-

τας ήταν θετικές για όλα τα παρακείμενα δόντια

του δοντιού #21 που δεν είχαν θεραπευθεί εν-

δοδοντικά στην περίπτωση του πρώτου ασθε-

νή.

Με βάση τον ακτινογραφικό έλεγχο που διε-

νεργήθηκε, διαπιστώθηκε πράγματι η ύπαρξη

ενδοδοντικών θεραπειών στα προαναφερθέν-

τα δόντια για κάθε περίπτωση ενώ η τοποθέτη-

ση κώνου γουταπέρκας στον πόρο του συριγγί-

ου υπέδειξε ως πιθανά υπεύθυνα για την παθο-

λογία, τα δόντια #21 και #11 αντίστοιχα, όπου

στο μεν #21 για τον πρώτο ασθενή, η κύρια

βλάβη απεικονιζόταν ακρορριζικά, (Εικ. 3Α,

Β), στο δε #11 για τον δεύτερο ασθενή κυρίως

πλαγιορριζικά (Εικ. 4Α, Β). Η ποιότητα της έμ-

φραξης των ριζικών σωλήνων κρίθηκε ως απο-

δεκτή με ατέλειες όμως τόσο ως προς το μήκος

της έμφραξης όσο και ως προς τη συμπύκνωση

των εμφρακτικών υλικών. 

Με βάση το ιστορικό τραύματος και τον κλινικό

και ακτινογραφικό έλεγχο, στη διαφορική διά-

γνωση συμπεριλήφθηκαν η πιθανή ύπαρξη επι-

μήκους κατάγματος καθώς η πιθανότητα ενδο-

περιοδοντικής βλάβης των υπεύθυνων δο -

ντιών. Λόγω της στρατηγικής θέσης των δο -

ντιών στο φραγμό και της μη δυνατότητας να

τεθεί τελική διάγνωση, προτάθηκε και στις δύο

περιπτώσεις αρχικά η λήψη υπολογιστικής το-

μογραφίας κωνικής δέσμης για τρισδιάστατη

μελέτη της περιοχής ενδιαφέροντος και στη

συνέχεια η διενέργεια διαγνωστικής χειρουργι-

κής επέμβασης με σκοπό την επιβεβαίωση ή

τον αποκλεισμό της παρουσίας επιμήκους κα-

τάγματος των δοντιών και στις δύο περιπτώ-

σεις. 

Οι κάθετες και οι εγκάρσιες τομές της υπολογι-

στικής τομογραφίας κωνικής δέσμης επιβεβαί-

ωσαν την καταστροφή της οστικής ακρολοφίας

στον αυχένα των δοντιών όπως αυτή ανιχνεύ-

θηκε και κατά τον κλινικό έλεγχο των περιο-

δοντικών ιστών. Στην περίπτωση του δοντιού

#21, η καταστροφή των σκληρών περιοδοντι-

κών ιστών ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη παρειακά

(Εικ. 5Α, Β), ενώ στην περίπτωση του #11 υπε-

ρώια (Εικ. 6Α, Β). 

Μετά την αναπέταση του κρημνού και τον κα-

θαρισμό των βλαβών, στην περίπτωση του δεύ-
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Η ορθή διάγνωση αποτελεί το πρώτο βασικό στάδιο
επίλυσης του ενδοδοντικού προβλήματος του
ασθενή. Στηρίζεται δε στη λήψη ενός λεπτομερούς
οδοντιατρικού ιστορικού καθώς και στον άρτιο κλι-
νικό και ακτινογραφικό έλεγχο του περιστατικού. Δύ-
σκολα διαγνωστικά προβλήματα απαιτούν διαφορε-
τική, σε αρκετές περιπτώσεις, διαφοροδιαγνωστική
προσέγγιση, γεγονός που αποτελεί μια από τις προ-
κλήσεις της κλινικής πράξης στην Ενδοδοντία.
Η κύρια ενόχληση που αναφέρει ο ασθενής ως αιτία
προέλευσης στο ιατρείο αποτελεί την πρώτη ικανή
πηγή πληροφοριών ώστε να τεθεί η σωστή διά-
γνωση. Αυτό, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που
συλλέγονται σχετικά με την διάρκεια, την ένταση και
τη φύση του πόνου βοηθούν τον κλινικό να εκτιμή-
σει σε σημαντικό βαθμό τη διάσταση της ενόχλησης
του ασθενή. Κατά τον κλινικό έλεγχο, η αναπαρα-
γωγή του ενοχλήματος που νιώθει ο ασθενής είναι
ιδιαίτερης σημασίας για τον καθορισμό της παρού-
σας κατάστασης και κατ’ επέκταση της διάγνωσης.
Κλινικές δοκιμασίες όπως οι δοκιμασίες αισθητικότη-
τας, η δοκιμασία ψηλάφησης-επίκρουσης ή ο έλεγ-
χος των περιοδοντικών ιστών μπορεί να προσφέ-

ρουν πολύτιμες επίσης πληροφορίες για το σκοπό
αυτό. Ο ακτινογραφικός έλεγχος τέλος, αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι της διαγνωστικής διαδικασίας
βοηθώντας σε αρκετές περιπτώσεις τον κλινικό να
οπτικοποιήσει τις πληροφορίες που συνέλεξε κατά
την κλινική εξέταση και να οδηγηθεί σε ορθή διά-
γνωση. Παρ’ όλα αυτά, ο κλινικός απαιτείται να γνω-
ρίζει τους περιορισμούς του ακτινογραφικού ελέγ-
χου που αφορούν κυρίως το οπισθοφατνιακό ακτι-
νογράφημα ζητώντας σε ορισμένες περιπτώσεις πε-
ραιτέρω ακτινολογικό έλεγχο όπου αυτό κρίνει ότι
απαιτείται. Τα τελευταία χρόνια, η ολοένα αυξανό-
μενη χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής
δέσμης έχει συνδράμει σε σημαντικό βαθμό στην
επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων που παλιό-
τερα θα φάνταζαν ιδιαίτερα δύσκολα και δισεπίλυτα. 
Παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και
με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι πιθανό,
να μην μπορεί να τεθεί τελική διάγνωση με αποτέλε-
σμα ο κλινικός να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο
τουλάχιστον νοσολογικές οντότητες τα χαρακτηρι-
στικά των οποίων μπορεί να προσομοιάζουν με
αυτά της παρούσας κατάστασης του ασθενή. Σε τέ-

τοιου είδους δύσκολα περιστατικά, η κλινική παρέμ-
βαση που μπορεί να λάβει χώρα σε διαγνωστική
βάση, μπορεί να δώσει τη λύση θέτοντας την ορι-
στική διάγνωση. Ακόμη και έτσι όμως, σε ορισμένες
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή
του σχεδίου θεραπείας που έχει πιθανόν αρχικά κατά
νου ο κλινικός στη φάση της διαφορικής διάγνωσης,
αναγκάζοντας τον να αλλάξει το σύνολο της θερα-
πευτικής του παρέμβασης. Τέτοιες περιπτώσεις αφο-
ρούν κυρίως περιστατικά στα οποία τα κλινικά ση-
μεία και συμπτώματα ομοιάζουν αλλά η αιτιοπαθο-
γένεια των καταστάσεων αυτών είναι διαφορετική. 
Σκοπός του κλινικού αυτού άρθρου είναι η παρου-
σίαση δύο περιστατικών ενδοδοντικά θεραπευμέ-
νων κεντρικών τομέων της άνω γνάθου, οι οποίοι εμ-
φάνισαν αντίστοιχη συμπτωματολογία και παρόμοια
κλινική σημειολογία, παρεμφερή ακτινογραφική ει-
κόνα αλλά διαφορετική αιτιοπαθογένεια και ως εκ
τούτου διαφορετική πρόγνωση. Απώτερος σκοπός
του άρθρου όμως είναι να καταδείξει τη σημασία της
διάγνωσης ως το πιο απαιτητικό στάδιο για τη δια-
μόρφωση του σχεδίου θεραπείας και τον καθορισμό
της πρόγνωσης των δοντιών. 

Α Β

Εικ. 1. A, Β: Σταδιακή ανίχνευση του βάθους του περιοδοντικού
θυλάκου στον πρώτο ασθενή παρειακά του δοντιού #21.  

Α Β

Εικ. 2. Α: Κλινική εικόνα του συριγγίου στον δεύτερο ασθενή παρειακά μεταξύ των δοντιών #12 και #11. Β: Κλινική εξέταση των περιο-
δοντικών ιστών για ανίχνευση πιθανού περιοδοντικού θυλάκου παρειακά του #11 χωρίς αποτέλεσμα, Γ: Κλινική εξέταση των περιο-
δοντικών ιστών για ανίχνευση πιθανού περιοδοντικού θυλάκου παρειακά του #12 χωρίς αποτέλεσμα, Δ: Ανίχνευση βαθέος
περιοδοντικού θυλάκου κατά την κλινική εξέταση των περιοδοντικών ιστών υπερώια του #11. 

Γ Δ

Α Β

Εικ. 3. Α: Αρχικό ακτινογράφημα
του πρώτου περιστατικού όπου
απεικονίζονται τα δόντια #11και
#21. Β: Ακτινογράφημα με κώνο
γουταπέρκας στον πόρο του συ-
ριγγίου που καταλήγει ακρορρι-
ζικά του #21.

Α Β

Εικ. 4. A: Αρχικό ακτινογράφημα του δεύ-
τερου περιστατικού όπου απεικονίζονται
τα δόντια #12, 11 και 21. Β: Ακτινογρά-
φημα με κώνο γουταπέρκας στον πόρο
του συριγγίου που καταλήγει πλαγιορρι-
ζικά και με κατεύθυνση του ακρορριζίου
του #11.

Α Β

Εικ. 5. A: Δύο διαδοχικές κάθετες τομές της υπολογιστικής
τομογραφίας κωνικής δέσμης στην περίπτωση του πρώ-
του ασθενή του δοντιού #21 αποκαλύπτουν την κατα-
στροφή του παρειακού οστικού πετάλου στην περιοχή.
Β: Εγκάρσια τομή επιβεβαιώνει το προαναφερθέν εύ-
ρημα. 

Α Β

Εικ. 6. A: Κάθετη κεντρική τομή της υπολογιστικής τομο-
γραφίας κωνικής δέσμης στην περίπτωση του δεύτερου
ασθενή του δοντιού #11 αποκαλύπτει εκτεταμένη κατα-
στροφή του υπερώιου οστικού πετάλου, Β: Εγκάρσια
τομή της ίδιας περιοχής επιβεβαιώνει το προαναφερθέν
εύρημα.
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τερου ασθενή για το δόντι #11, εντοπίστηκε

γραμμή ατελούς επιμήκους κατάγματος που

διέτρεχε διαγωνίως την υπερώια επιφάνεια της

ρίζας του δοντιού σε εγγύς-άπω διεύθυνση από

τον αυχένα προς το ακρορρίζιο (Εικ. 7). Ως εκ

τούτου, η πρόγνωση του δοντιού χαρακτηρί-

στηκε ως κακή και συστήθηκε η εξαγωγή του.

Αντίθετα, στην περίπτωση του δοντιού #21

του πρώτου ασθενή, διαπιστώθηκε εκτεταμένη

φατνιολυσία του παρειακού πετάλου χωρίς

όμως την παρουσία επιμήκους κατάγματος του

δοντιού. Στην περίπτωση αυτή, αποφασίστηκε

διεπεμβατικά ο χειρουργικός καθαρισμός της

βλάβης, η εκτομή του ακρορριζίου και η παρα-

σκευή κοιλότητας με σκοπό την ανάστροφη έμ-

φραξη του εναπομείναντος τμήματος της ρίζας,

όπως προκύπτει από το τελικό ακτινογράφημα

μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης (Εικ.

8Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ). 

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Τα επιμήκη κατάγματα των ριζών ενδοδοντικά

θεραπευμένων δοντιών και οι ενδοπεριοδοντι-

κές βλάβες σε αντίστοιχα περιστατικά δοντιών

που έχουν θεραπευθεί ενδοδοντικά αποτελούν

δύο κλινικές οντότητες που παρουσιάζουν

πολλές ομοιότητες όσον αφορά τα κλινικά ση-

μεία και συμπτώματα ενώ και η ακτινογραφική

εικόνα σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να δημι-

ουργήσει ιδιαίτερη σύγχυση κατά την προσπά-

θεια διαφορικής διάγνωσης αυτών των κατα-

στάσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις και μετά

τη διενέργεια τοπικής αναισθησίας, αρκεί η το-

πική απώθηση των μαλακών ιστών είτε με ερ-

γαλείο γουταπέρκας είτε με ενδοδοντικό κο-

χλιάριο και η επισκόπηση κάτω από υψηλή με-

γέθυνση ώστε να αποκαλυφθεί η γραμμή του

κατάγματος στον αυχένα του υπεύθυνου δοντι-

ού. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, αυτό δεν είναι

εφικτό είτε γιατί η γραμμή του κατάγματος δεν

έχει προσεγγίσει τον αυχένα του δοντιού είτε

γιατί δεν υπάρχει κάταγμα. 

Και στις δύο κλινικές περιπτώσεις που περιγρά-

φηκαν δεν ήταν δυνατή η αποκάλυψη γραμμής

κατάγματος με βάση τη διαδικασία που προ-

αναφέρθηκε. Επίσης, η χρήση υπολογιστικής

τομογραφίας μπορεί να έδωσε σαφώς περισσό-

τερες πληροφορίες για τις περιοχές ενδιαφέ-

ροντος σε σχέση με το οπισθοφατνιακό ακτινο-

γράφημα, πλην όμως δεν μπόρεσε να βοηθή-

σει στο να τεθεί η τελική διάγνωση στη φάση

αυτή της απεικόνισης. Για τους παραπάνω λό-

γους, διενεργήθηκε διαγνωστική χειρουργική

επέμβαση με βάση την οποία καθορίστηκε ως

κακή η πρόγνωση για το δόντι #11 λόγω της

αποκάλυψης γραμμής κατάγματος μετά την

Εικ. 7: Αποκάλυψη της γραμμής του ατελούς
κατάγματος στην περίπτωση του δεύτερου
ασθενή για το δόντι #11. 
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Α Β

Εικ. 8. Α: Μετά την αναπέταση κρημνού στην περίπτωση του πρώτου ασθενή δεν αποκαλύπτεται γραμμή κατάγματος στο δόντι #21. Β: Μετά τον πλήρη
καθαρισμό της βλάβης αποκαλύπτεται στο σύνολό της η οστική καταστροφή φλεγμονώδους αιτιολογίας παρειακά του δοντιού, Γ: Επισκόπηση της
ακρορριζικής περιοχής μετά την εκτομή του ακρορριζίου. Δ, Ε: Παρασκευή του ακρορριζίου με ρύγχος υπερήχων με σκοπό τον καθαρισμό και τη δη-
μιουργία κοιλότητας για την ανάστροφη έμφραξή του. Ζ: Επισκόπηση της κοιλότητας μετά την πλήρη παρασκευή της. Η: Ανάστροφη έμφραξη της κοι-
λότητας με ΜΤΑ, Θ: Τελικό ακτινογράφημα του δοντιού μετά την χειρουργική παρέμβαση.  

Γ Δ

E Z H Θ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Το βιβλίο «Πρακτικά Μαθήµατα Ενδοδοντίας», είναι κατά κύριο 
λόγο ένας λεπτοµερής πρακτικός οδηγός.  Αποτελείται από 6 
µέρη, µε 42 µαθήµατα συνολικά, όπου αναλύεται οτιδήποτε 
αφορά την παροχή ενδοδοντικής θεραπείας υψηλού επιπέδου. 
Αρχίζοντας από την εξέταση του ασθενούς και τη διάγνωση του 
προβλήµατος, τα «Πρακτικά Μαθήµατα Ενδοδοντίας» 
καταλήγουν στην τελική έµφραξη του ριζικού σωλήνα. 
Επιπρόσθετα, περιγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια πώς γίνεται η 
κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας, ποιος είναι ο απαραίτητος 
τεχνικός εξοπλισµός και τι περιλαµβάνει µια άρτια 
χηµικοµηχανική επεξεργασία, από τις πρώτες ενέργειες για την 
πρόσβαση στο ριζικό σωλήνα έως τις τελευταίες, πριν την 
οριστική έµφραξη. 
Τέλος, υπάρχει µια ολόκληρη ενότητα αφιερωµένη στα επείγοντα 
περιστατικά και σε ειδικά ενδοδοντικά προβλήµατα που µπορεί 
να συναντήσει ο κλινικός οδοντίατρος.

Αυτό το βιβλίο βοηθά τους επαγγελµατίες της στοµατικής υγείας να 
περιηγηθούν µε επιτυχία σε κάθε στάδιο της ενδοδοντικής 
επαναθεραπείας ξεκινώντας από την κατανόηση των ενδείξεων για 
την επανάληψη της θεραπείας και φτάνοντας στην βέλτιστη 
επανέµφραξη του ριζικού σωλήνα. Έχοντας την υπογραφή µιας 
οµάδας έµπειρων ειδικών, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο διερευνά τις 
διάφορες επιλογές και προσεγγίσεις επαναθεραπείας και βασίζεται 
σε στοιχεία από τη βιβλιογραφία και την εµπειρία από την κλινική 
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 
νέα υλικά και εργαλεία, καθώς και τα τεχνολογικά µέσα που είναι 
διαθέσιµα για την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας. 
Καλύπτουν τη διαχείριση των επιπλοκών κατά την πρώτη θεραπεία, 
µε έµφαση στη σωστή εκ νέου πρόσβαση στους ριζικούς σωλήνες, 
ακόµη και όταν αυτοί είναι ενασβεστιωµένοι.

Πρακτικά Mαθήµατα Eνδοδοντίας

Eπανεπέµβαση στην Ενδοδοντία

Επιστηµονική επιµέλεια:   
Γιώργος Ι. Σίσκος Aναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Mετάφραση:   
Γιώργος Δ. Κωστούρος MSc Eνδοδοντίας

Donald E. Arens, Alan H. Gluskin, Christine I. Peters, Ove A. Peters

Επιστηµονική επιµέλεια-Mετάφραση:   
Μαρία Γεωργοπούλου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Αλέξανδρος Προύντζος DDS, MSc Eνδοδοντίας 

Mario Luiz Zuolo, Daniel Kherlakian, José Eduardo de Mello, Jr,
Maria Cristina Coelho de Carvalho, and Maria Inês Ranazzi Cabral Fagundes

€150

€117

Στις τιµές περιλαµβάνονται τα έξοδα αποστολής και o ΦΠΑ
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αναπέταση του κρημνού. Το γεγονός ότι δεν

αποκαλύφθηκε αντίστοιχη γραμμή κατάγματος

στο δόντι #21 αλλά εκτεταμένη βλάβη των

σκληρών περιοδοντικών ιστών παρειακά ως

τον αυχένα του δοντιού δε σημαίνει ότι η πρό-

γνωση του δοντιού αυτού είναι καλή. Η πρό-

γνωση για το δόντι αυτό κρίνεται τουλάχιστον

αμφίβολη κυρίως για το γεγονός ότι η επούλω-

ση εκτεταμένων ενδοπεριοδοντικών βλαβών

που περιλαμβάνουν και την κορυφή της φατ-

νιακής ακρολοφίας δεν αποτελεί ιδιαίτερα προ-

βλέψιμη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, ο κλινι-

κός και ακτινογραφικός επανέλεγχος της πο-

ρείας επούλωσης των βλαβών αυτών κρίνεται

κάτι παραπάνω από αναγκαίος ιδιαίτερα σε πε-

ριοχές όπως αυτές της αισθητικής ζώνης όπου

η προσπάθεια διατήρησης των φυσικής οδο -

ντοφυΐας αποτελεί την πρώτη επιλογή της θε-

ραπευτικής παρέμβασης του κλινικού. 

Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί ότι η

διάγνωση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση

υπόθεση λίγων λεπτών ακόμη και σε περιπτώ-

σεις όπου όλα μπορεί να φαίνονται απλά και εύ-

κολα. Πόσο μάλλον όταν, όπως προαναφέρ-

θηκε, κλινικές παθολογικές καταστάσεις μι-

μούνται η μία την άλλη και η διαφοροδιάγνωση

γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Κάθε περιστατικό

απαιτείται να αντιμετωπίζεται ως μοναδικό ενώ

σε αρκετές περιπτώσεις, το προφανές δεν απο-

τελεί πάντα και την αιτία και την πηγή του βασι-

κού προβλήματος. Ο συνδυασμός και η σωστή

αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που θα

ληφθούν από τον θεράποντα κατά τις διαδικα-

σίες που αναφέρθηκαν παραπάνω θα οδηγή-

σουν τελικά στη λήψη των σωστών αποφάσε-

ων με σκοπό την ορθή διάγνωση και αντιμετώ-

πιση κάθε περιστατικού. 
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