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Ενδοδοντική προσέγγιση κεντρικού τομέα της άνω γνάθου 
με σύντηξη με έγκλειστο μεσόδοντα 
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Η  σύντηξη αποτελεί μια ανωμαλία των  οδοντικών ιστών 
με την ένωση δύο ή και περισσότερων οδοντικών σπερ-
μάτων που οδηγεί στην ανάπτυξη δοντιών με μεγάλο 
μέγεθος μύλης και πολύπλοκη πολφική μορφολογία. Η 
σύντηξη μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο της μύ-
λης ή και της ρίζας του δοντιού. Εμφανίζεται συχνότερα 
στο νεογιλό φραγμό παρά στο μόνιμο  και κυρίως στον 
κεντρικό τομέα της άνω γνάθου. Η σύντηξη μόνιμου δο-
ντιού με υπεράριθμο δόντι είναι ακόμη πιο σπάνια και 

οδηγεί στην δημιουργία ενός δοντιού με ευμεγέθη μύλη 
που στο σημείο της σύντηξης υπάρχει μια αύλακα. Συ-
νήθως τα δόντια αυτά δημιουργούν αισθητικά προβλή-
ματα και χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας.
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα κλινικό 
περιστατικό που αφορά την ενδοδοντική θεραπεία σε 
έναν κεντρικό τομέα της άνω γνάθου, ο οποίος  έχει ταυ-
τόχρονα οδοντική σύντηξη με έναν έγκλειστο μεσόδο-
ντα.

Περιγραφή περιστατικού
Ασθενής 13 χρονών με ελεύθε-
ρο ιατρικό ιστορικό προσήλθε για 
αντιμετώπιση έντονου οιδήματος 
στην παρειά και με πυρετό γύρω 
στους 38 °C. Από το οδοντιατρικό 
ιστορικό προκύπτει ότι ο ασθενής 
έχει ξεκινήσει πριν δυο χρόνια ορ-
θοδοντική θεραπεία με στόχο την 
ευθυγράμμιση και επιπέδωση του 
άνω και κάτω οδοντικού φραγμού 
και την διόρθωση των μεσοδοντί-
ων διαστημάτων με εγγύς μετακίνη-
ση των δοντιών (Εικ. 1). Η μύλη 
του δοντιού 21 εμφάνιζε μεγαλύτε-
ρη εγγύς άπω διάσταση και ο ορ-
θοδοντικός κατά την διάρκεια της 
ορθοδοντικής θεραπείας τρόχισε 
την εγγύς επιφάνεια του δοντιού, 
προκειμένου να αποδώσει καλύτε-
ρο αισθητικό αποτέλεσμα στην πε-
ριοχή των άνω προσθίων δοντιών. 
Επίσης ο ορθοδοντικός διαπίστω-
σε κακή στοματική υγιεινή του 
ασθενή και τον παρέπεμψε σε γενι-
κό οδοντίατρο για αποτρύγωση και 
θεραπεία χρόνιας ουλίτιδας. Ένα 
μήνα μετά την θεραπεία της χρό-
νιας ουλίτιδας ο ασθενής εμφάνισε 
εκτεταμένο οίδημα εξωστοματικά 
στην αριστερή παρειά, το οποίο 
εκτεινόταν έως το κάτω αριστερό 
βλέφαρο (Εικ. 2).
Κατά την κλινική εξέταση εντοπί-
στηκε ευαισθησία στην ψηλάφηση 
ακρορριζικά του δοντιού 21, το 
οποίο ήταν ευαίσθητο στην οριζό-
ντια επίκρουση και δεν αντιδρούσε 
στις δοκιμασίες ζωτικότητας του 
πολφού. Τα παρακείμενα πρόσθια 
δόντια αντιδρούσαν φυσιολογικά 
στις δοκιμασίες ζωτικότητας. Η 
περιακρορριζική ακτινογραφία του 
δοντιού 21 αποκάλυψε ακτινοδιαυ-
γαστική περιοχή ακροορριζικά του 
δοντιού 21 αλλά και μια ασαφή ει-
κόνα της ανατομίας της ρίζας του 
δοντιού (Εικ. 3). 
Ο ασθενής παραπέμφθηκε για 
υπολογιστική τομογραφία κωνικής 
δέσμης του δοντιού 21, η οποία 
αποκάλυψε την ύπαρξη οδοντικής 
σύντηξης μεταξύ έγκλειστου μεσό-
δοντα με το δόντι 21 (Εικ. 4). Πιο 
συγκεκριμένα από τις μετωπιαίες 
και εγκάρσιες τομές διαπιστώνεται 

σύντηξη μεταξύ έγκλειστου μεσό-
δοντα και της ρίζας του δοντιού 
21 (Εικ. 5,6). Από τις μετωπιαίες 
τομές φαίνεται ότι η σύντηξη ξεκι-
νά από την μεσότητα της ρίζας του 
δοντιού 21 και εκτείνεται μέχρι και 
το ακρορριζικό τριτημόριο. Επίσης 
από τις εγκάρσιες τομές Νο 10 έως 
Νο 15 προκύπτει ότι ο ριζικός σω-
λήνας του δοντιού 21 επικοινωνεί 
άμεσα χωρίς την παρεμβολή οδο-
ντικού τοιχώματος με τον ριζικό 
σωλήνα του μεσόδοντα και αυτή 
η άμεση επικοινωνία διακόπτεται 
μόνο στα τελευταία χιλιοστά του 
ακρορριζικού τριτημορίου, όπου 
δόντι 21 και μεσόδοντας εκβάλ-
λουν με χωριστά ακρορριζικά τρή-
ματα. 
Η παραπάνω ακτινογραφική αξιο-
λόγηση καθιστά απαγορευτική την 
συνηθισμένη θεραπευτική προσέγ-
γιση, η οποία περιλαμβάνει την χει-
ρουργική αφαίρεση του μεσόδοντα 
και την αποκοπή του από τον μό-
νιμο κεντρικό τομέα, διότι σε αυτή 
την περίπτωση μεγάλο μέρος της 
εγγύς πλαγιορριζικής επιφάνειας 
της ρίζας του 21 θα παρέμενε εκτε-
θειμένο στο περιοδόντιο με δυσκο-
λία έμφραξής του. Στην συγκεκρι-
μένη περίπτωση αποφασίστηκε να 
γίνει αρχικά συντηρητική ενδοδο-
ντική θεραπεία στο δόντι 21 και σε 
δεύτερη φάση να πραγματοποιηθεί 
χειρουργείο κατά την διάρκεια του 
οποίου θα πραγματοποιηθεί ενδο-
δοντική θεραπεία στον μεσόδοντα. 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω την 
ημέρα παραπομπής του ασθενή 
ξεκίνησε η συντηρητική ενδοδο-
ντική θεραπεία του δοντιού 21 με 
αναισθητοποίηση της περιοχής, 
διάνοιξη του μυλικού θαλάμου και 
εντοπισμό του στομίου του ριζικού 
σωλήνα. Επιβεβαιώθηκε η νέκρω-
ση του πολφού, πραγματοποιήθηκε 
προσδιορισμός του μήκους εργασί-
ας και χημικομηχανική επεξεργασία 
με μηχανοκινούμενα εργαλεία Ni-
Ti και εργαλεία χειρός ανοξείδωτου 
χάλυβα (Εικ. 7). Ο ριζικός σωλή-
νας ήταν ευρύς και το κύριο ακρορ-
ριζικό εργαλείο ήταν το Νο 60. Δεν 
παρατηρήθηκε εκροή πύου κατά 
την διάρκεια της επεξεργασίας ούτε 

Εικ. 1: Αρχική εικόνα της σύγκλεισης πριν την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας, όπου παρατηρείται το μεγαλύτερο 
μέγεθος της μύλης του δοντιού 21 σε σύγκριση με το δόντι 11.

Εικ. 2: Έντονο οίδημα της αριστερής παρειάς έως το κάτω 
βλέφαρο.

Εικ. 3: Αρχική οπισθο-
φατνιακή ακτινογραφία 
του δοντιού 21.

Εικ. 4: Οδοντική σύντηξη 
μεταξύ έγκλειστου μεσό-
δοντα με το δόντι 21.

Εικ. 6: Εγκάρσιες τομές του δοντιού 21.

Εικ. 5: Μετωπιαίες τομές του δοντιού 21.

Εικ. 7: Ενδιάμεση οπισθοφατνια-
κή ακτινογραφία.
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με το τελικό στέγνωμα με κώνους 
χάρτου. Τοποθετήθηκε υδροξείδιο 
του ασβεστίου για 3 εβδομάδες ως 
ενδορριζικό φάρμακο, προσωρινό 
εμφρακτικό υλικό στην μύλη του 
δοντιού και συνταγογραφήθηκε 
αμοξυκιλλίνη 500mg κάθε 8 ώρες 
για 5 μέρες. Στις τρεις επόμενες μέ-
ρες το οίδημα και τα συμπτώματα 
υποχώρησαν σημαντικά, όπως και 
ο πυρετός του ασθενή. Στην δεύτε-
ρη συνεδρία μετά από 3 εβδομάδες 
εμφράχθηκε ο ριζικός σωλήνας με 
κάθετη συμπύκνωση, έγχυση θερ-
μοπλαστικοποιημένης γουταπέρ-
κας και φύραμα εποξικής ρητίνης 
(Εικ. 8).
Ύστερα από μια εβδομάδα από την 
έμφραξη του ριζικού σωλήνα προ-
γραμματίστηκε η χειρουργική επέμ-
βαση που σκόπευε στην αποκάλυ-
ψη του έγκλειστου μεσόδοντα και 
την διενέργεια ενδοδοντικής του 
θεραπείας κατά την διάρκεια του 
χειρουργείου. Ο ασθενής αναισθη-
τοποιήθηκε παρειακά και υπερώια 
στα πρόσθια δόντια με αρτικαΐνη 
και αδρεναλίνη 1/100000 για κα-
λύτερο έλεγχο της αιμορραγίας και 
πραγματοποιήθηκε τομή φακέλου 
στα παρειακά ούλα από το δόντι 
12 έως το δόντι 22. Μετά την ανα-
πέταση του κρημνού αποκαλύφθη-
κε το στόμιο του ριζικού σωλήνα με 
την βοήθεια του ενδοδοντικού ανι-
χνευτήρα και διανοίχθηκε αρχικά 
με στρογγύλη φρέζα μικρομότορ 
(Εικ. 9). Ο πολφός του μεσόδο-
ντα ήταν αιμορραγικός και για την 
μηχανική επεξεργασία χρησιμοποι-
ήθηκαν μηχανοκινούμενα εργαλεία 
Ni-Ti. Αρχικά προσδιορίστηκε 
το μήκος εργασίας με ενδιάμεση 
ακτινογραφία (Εικ. 10), ενώ για 
τους διακλυσμούς χρησιμοποιήθη-
κε αραιό διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου 0,5% για αποφυγή ερεθι-
σμού του φατνιακού οστού. Η διεύ-
ρυνση του ριζικού σωλήνα έγινε μέ-
χρι το Νο 50 5% και στην συνέχεια 
ο ριζικός σωλήνας του μεσόδοντα 
στέγνωσε με κώνους χάρτου. Ως 
υλικό έμφραξης ολόκληρου του ρι-
ζικού σωλήνα επιλέχθηκε το MTA 
εξαιτίας της άριστης βιοσυμβατότη-
τάς του και της ικανοποιητικής εμ-
φρακτικής του ικανότητας ως υλικό 
ανάστροφης έμφραξης (Εικ. 11). 
Τέλος έγινε η συρραφή του κρη-
μνού με ράμματα μεταξιού 4/0.
Μετά από μια εβδομάδα έγινε η 
αφαίρεση των ραμμάτων και η απο-

κατάσταση της μύλης του δοντιού 
με σύνθετη ρητίνη (Εικ. 12).
Ο κλινικός και ακτινογραφικός 
επανέλεγχος σε έξι μήνες και 
έναν χρόνο μετά την ενδοδο-
ντική θεραπεία του δοντιού 21 
φανερώνει φυσιολογικούς περιο-

δοντικούς και περιακρορριζικούς 
ιστούς και ο ασθενής παραμένει 
ασυμπτωματικός εδώ και τρία 
χρόνια (Εικ. 13,14).

Συμπεράσματα
Η οδοντική σύντηξη αποτελεί ανα-
πτυξιακή ανωμαλία τον σκληρών 
οδοντικών ιστών που οδηγεί στην 
δημιουργία δοντιών με πολύπλοκη 
ανατομία τόσο της μύλης όσο και 
της πολφικής κοιλότητας. Τα πα-
ραπάνω δόντια συνιστούν μια πρό-
κληση για τον κλινικό οδοντίατρο 
εφόσον χρειαστούν ενδοδοντική ή 
και ορθοδοντική θεραπεία. Με την 
χρήση της υπολογιστικής τομογρα-
φίας κωνικής δέσμης είναι δυνατό 
να αποσαφηνιστεί σε μεγάλο βαθ-
μό το επίπεδο της σύντηξης και να 
υπάρχει μια σαφής εικόνα για την 
ιδιαιτερότητα της πολφικής κοιλό-

τητας. Επίσης η χρήση του οπτικού 
μικροσκοπίου βοηθάει τον κλινικό 
να επιβεβαιώσει τις ανατομικές πα-
ραλλαγές και να επιτύχει μια άρτια 
ενδοδοντική θεραπεία. Επομένως 
ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια 
με οδοντική σύντηξη μπορούν να 
διατηρηθούν στο φραγμό λειτουρ-
γικά για σημαντικό χρονικό διάστη-
μα.
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Εικ. 11: Στέγνωμα του ριζικού σωλήνα του μεσόδοντα με κώνους χάρτου και τοποθέτηση ΜΤΑ.

Εικ. 12: Τελική εικόνα της έμφραξης με ΜΤΑ του μεσόδοντα και ακτινογραφικός έλεγχος της 
έμφραξης.

Εικ. 13: Ακτινογραφικός επα-
νέλεγχος του δοντιού 21 έξι 
μήνες μετά την χειρουργική 
επέμβαση.

Εικ. 14: Ακτινογραφικός επα-
νέλεγχος του δοντιού 21 ένα 
χρόνο μετά την χειρουργική 
επέμβαση.

Εικ. 9: Χειρουργική αποκάλυψη του μεσόδοντα και εντοπισμός του στομίου 
του ριζικού του σωλήνα.

Εικ. 10: Ενδιάμεση ακτινογραφία κατά την διάρκεια του χειρουργείου για τον 
προσδιορισμό του μήκους εργασίας στο μεσόδοντα.

Εικ. 8: Έμφραξη του ριζικού σωλή-
να του δοντιού 21 με πλαγιορριζι-
κή έξοδο φυράματος.
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