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Περίληψη 

Οι οδοντικοί τραυµατισµοί (ΟΤ) των µονίµων δοντιών συµβαίνουν συχνά σε παιδιά και 
νεαρούς ενήλικες . Τα κατάγµατα µύλης και οι µετακινήσεις δοντιών αποτελούν τους πιο 
συχνούς τύπους οδοντικού τραύµατος. Η σωστή διάγνωση, το σχέδιο θεραπείας και η 
παρακολούθηση είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες για την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσµάτων. Οι οδηγίες πρέπει να βοηθούν τους οδοντιάτρους και τους ασθενείς στη 
λήψη αποτελεσµατικών αποφάσεων  και στην παροχή της καλύτερης δυνατής περίθαλψης . 
Η IADT ανέπτυξε αυτές τις οδηγίες ως µία δήλωση οµοφωνίας µετά από µια 
ολοκληρωµένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των συζητήσεων της οµάδας εργασίας. 
Στην οµάδα εργασίας συµπεριλαµβάνονται έµπειροι ερευνητές και κλινικοί από διάφορες 
ειδικότητες και γενικοί οδοντίατροι. Σε περιπτώσεις που τα δηµοσιευµένα ευρήµατα δεν 
φαίνονταν αρκετά πειστικά, οι συστάσεις βασίστηκαν σε απόψεις οµοφωνίας της οµάδας 
εργασίας. Στη συνέχεια εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από τα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου της IADT. Οι κατευθυντήριες γραµµές αντιπροσωπεύουν τα καλύτερα 
τρέχοντα επιστηµονικά ευρήµατα που βασίζονται στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας και 
στη γνώµη εµπειρογνωµόνων. Ο πρωταρχικός στόχος των κατευθυντήριων γραµµών είναι 
να οριοθετήσει µια προσέγγιση για την άµεση και επείγουσα φροντίδα των ΟΤ.  Σε αυτό το 
πρώτο άρθρο οι κατευθυντήριες οδηγίες της IADT καλύπτουν τη διαχείριση των 



καταγµάτων και των µετακινήσεων µονίµων δοντιών. Η IADT δεν εγγυάται και δεν µπορεί 
να εγγυηθεί ευνοϊκά αποτελέσµατα από την τήρηση των οδηγιών. Ωστόσο η IADT 
πιστεύει ότι η εφαρµογή τους µπορεί να µεγιστοποιήσει την πιθανότητα ευνοϊκών 
αποτελεσµάτων. 
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1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η πλειοψηφία των οδοντικών τραυµατισµών (ΟΤ) συµβαίνουν σε παιδιά και έφηβους όπου 
η απώλεια ενός δοντιού έχει µακροχρόνιες συνέπειες στη ζωή τους. Οι θεραπείες σε αυτές 
τις ηλικιακές οµάδες είναι διαφορετικές από αυτές των ενηλίκων, κυρίως εξαιτίας των 
αδιάπλαστων δοντιών και την εφηβική ανάπτυξη του προσώπου. 
 
2 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
Το τραύµα που περιλαµβάνει την οδοντοφατνιακή περιοχή, είναι ένα συχνό φαινόµενο που 
µπορεί να οδηγήσει σε κατάγµατα ή µετατοπίσεις δοντιών, σύνθλιψη ή/και κάταγµα οστού 
και τραυµατισµούς των µαλακών ιστών όπως µωλωπισµό (contusion), εκδορές (abrasion) ή 
λύση της συνέχειας του βλεννογόνου (laceration). Η διαθέσιµη τρέχουσα βιβλιογραφία 
παρέχει πρωτόκολλα και µεθόδους για την κλινική αξιολόγηση οδοντικών τραυµατισµών 
(ΟΤ), πρώτων βοηθειών τραύµατος, εξέταση ασθενή, παράγοντες που επηρεάζουν την 
λήψη θεραπευτικών αποφάσεων και τη σηµασία της επικοινωνίας των θεραπευτικών 
λύσεων και της πρόγνωσης των δοντιών µε τους ασθενείς.1-3 
Ο συνδυασµός δύο διαφορετικών τύπων ΟΤ που συµβαίνουν ταυτόχρονα στο ίδιο δόντι 
είναι περισσότερο επιζήµιος από έναν απλό τραυµατισµό, δηµιουργώντας ένα αρνητικό 
συνεργιστικό αποτέλεσµα. Τα ταυτόχρονα κατάγµατα µύλης αυξάνουν τις πιθανότητες για 
νέκρωση του πολφού και µόλυνση όταν συνδυάζονται µε διάσηση δοντιών ή σε µόνιµα 
δόντια που έχουν κινητικότητα χωρίς µετατόπιση.4 Παροµοίως, τα κατάγµατα της µύλης µε 
ή χωρίς εµπλοκή του πολφού αυξάνουν σηµαντικά τις πιθανότητες νέκρωσης του πολφού 
και µόλυνσης σε δόντια µε πλάγια µετατόπιση.5,6 
Ο Kenny και συνεργάτες του ανέπτυξαν έναν πυρήνα συνολικών αποτελεσµάτων έκβασης 
(core outcome set-COS) για ΟΤ σε παιδιά και ενήλικες.7 Τα αποτελέσµατα 
αναγνωρίστηκαν ως επαναλαµβανόµενα σε όλους τους διαφορετικούς τύπους ΟΤ. Τα 



αποτελέσµατα αυτά στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν ως «Γενικά» και «Ειδικά». Τα 
«Γενικά» σχετίζονται µε όλους τους τύπους ΟΤ ενώ τα «Ειδικά» σχετίζονται µόνο µε ένα ή 
πιο συγκεκριµένους τύπους ΟΤ. Επιπλέον το COS καθορίζει το τι, πώς, πότε και από ποιον 
πρέπει αυτά τα αποτελέσµατα να καταγράφονται (Πίνακες 1-13). 
 
3 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
Προτείνονται πολλαπλές συµβατικές ακτινογραφίες από διαφορετικές γωνίες.2,8,9 Ο 
κλινικός πρέπει να αξιολογεί κάθε περιστατικό ξεχωριστά και να καθορίζει ποιες 
ακτινογραφίες είναι απαραίτητες για το συγκεκριµένο περιστατικό. Η σαφής αιτιολόγηση 
της λήψης ακτινογραφίας είναι απαραίτητη. Η επιλογή της ακτινογραφίας  που θα γίνει 
πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες εκείνες που θα επηρεάσουν θετικά την τελική επιλογή 
του σχεδίου θεραπείας. Επιπλέον, οι αρχικές ακτινογραφίες είναι σηµαντικές καθώς 
παρέχουν ένα σηµείο αναφοράς για µελλοντικές συγκρίσεις στο στάδιο των επανελέγχων. 
Η χρήση συγκρατητήρων για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη για να επιτρέπει την 
τυποποίηση και επαναληψιµότητα των ακτινογραφιών. 
Δεδοµένου ότι οι κεντρικοί άνω τοµείς είναι τα πιο συχνά τραυµατισµένα δόντια, 

προτείνονται οι παρακάτω ακτινογραφίες για διεξοδική αξιολόγηση της τραυµατισµένης 
περιοχής: 

1. Μία παράλληλη οπισθοφατνιακή ακτινογραφία που να στοχεύει στη µέση γραµµή 
και να απεικονίζει τους δύο κεντρικούς τοµείς 

2. Μία παράλληλη οπισθοφατνιακή ακτινογραφία που να στοχεύει στον άνω κεντρικό 
τοµέα δεξιά (και να απεικονίζει και τον πλάγιο τοµέα και τον κυνόδοντα άνω δεξιά) 

3. Μία παράλληλη οπισθοφατνιακή ακτινογραφία που να στοχεύει στον άνω κεντρικό 
τοµέα αριστερά(και να απεικονίζει και τον πλάγιο τοµέα και τον κυνόδοντα άνω 
αριστερά) 

4. Μία ακτινογραφία δήξεως 
5. Τουλάχιστον µία παράλληλη οπισθοφατνιακή ακτινογραφία των κάτω τοµέων που 
να στοχεύει στους δύο κεντρικούς τοµείς. Ωστόσο, άλλες ακτινογραφίες µπορεί να 
είναι απαραίτητες, όταν υπάρχουν εµφανείς τραυµατισµοί των δοντιών της κάτω 
γνάθου (παρόµοιες ακτινογραφίες µε εκείνες που αναφέρονται στο 2,3,4 αλλά για 
την κάτω γνάθο). 
 

Οι ακτινογραφίες που στοχεύουν τους άνω πλάγιους τοµείς παρέχουν διαφορετική 
οριζόντια (εγγύς και άπω) απεικόνιση για κάθε τοµέα, καθώς απεικονίζουν και τους 
κυνόδοντες. Η ακτινογραφία δήξεως παρέχει διαφορετική κάθετη εικόνα των 
τραυµατισµένων δοντιών και των περιβαλλόντων ιστών, που είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην 
εντόπιση και διάγνωση πλάγιων µετατοπίσεων, καταγµάτων ρίζας και καταγµάτων της 
φατνιακής απόφυσης.2,8,9 
Οι παραπάνω σειρά ακτινογραφιών προτείνεται ως παράδειγµα. Όταν και άλλα δόντια 

τραυµατιστούν η σειρά  µπορεί να τροποποιηθεί και να εστιάσει στα σχετικά δόντια. Απλοί 



τραυµατισµοί όπως το κάταγµα της αδαµαντίνης, κάταγµα µύλης µε ή χωρίς εµπλοκή του 
πολφού µπορεί να µην απαιτούν όλες αυτές τις ακτινογραφίες. 
Οι ακτινογραφίες είναι απαραίτητες για τη λεπτοµερή διάγνωση των ΟΤ. Για 

παράδειγµα τα κατάγµατα ρίζας και φατνιακού οστού, µπορεί να συµβούν χωρίς την 
παρουσία συµπτωµάτων και συχνά δεν ανιχνεύονται όταν χρησιµοποιείται µόνο µία 
ακτινογραφία. Επιπλέον, οι ασθενείς αναζητούν θεραπεία αρκετές βδοµάδες µετά τον 
τραυµατισµό όταν έχουν υποχωρήσει τα κλινικά συµπτώµατα ενός σοβαρού 
τραυµατισµού. Για αυτό το λόγο οι οδοντίατροι πρέπει να χρησιµοποιούν τη δική τους 
κλινική κρίση και να ζυγίζουν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα λήψης περισσότερων 
ακτινογραφιών. 
Η χρήση της υπολογιστικής τοµογραφίας κωνικής δέσµης (CBCT scan) προσφέρει 

βελτιωµένη απεικόνιση πολύπλοκων ΟΤ, ιδιαίτερα καταγµάτων ρίζας, κατάγµατα 
µύλης/ρίζας και πλάγιας µετατόπισης. H CBCT βοηθάει στον καθορισµό της θέσης, 
έκτασης και κατεύθυνσης ενός κατάγµατος. Σε αυτά τα συγκεκριµένα είδη ΟΤ, η 
τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση µπορεί να είναι χρήσιµη και πρέπει να συνυπολογίζεται στα 
µέσα που διαθέτουµε.9-11 Μία κατευθυντήρια γραµµή όταν πρόκειται να εκτεθεί ο ασθενής 
σε ιοντίζουσα ακτινοβολία (είτε 2D είτε 3D) είναι αν η επιπρόσθετες 
ακτινογραφίες/απεικονιστικές µέθοδοι θα τροποποιήσουν το σχέδιο θεραπείας του ΟΤ. 
 
4 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Η λήψη εξωστοµατικών/ενδοστοµατικών φωτογραφιών συνίσταται ανεπιφύλακτα κατά 
την αρχική εξέταση του ασθενή αλλά και κατά τους επανελέγχους. Οι φωτογραφίες του ΟΤ 
επιτρέπουν την παρακολούθηση της επούλωσης των µαλακών ιστών, την αξιολόγηση του 
χρώµατος του δοντιού (σε περίπτωση δυσχρωµίας), την αυθόρµητη ανατολή ενός 
εµβυθισµένου δοντιού και την εξέλιξη της υπολειπόµενης ανατολής (µετατόπιση παρειακά 
της µύλης-infraocclusion) σε περιπτώσεις αγκύλωσης. Επίσης τα ευρήµατα από τη 
φωτογραφία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σχέδιο θεραπείας, πιθανές ασφαλιστικές 
οι νοµικές αξιώσεις η µελλοντικά στη διεξαγωγή έρευνας. 
 
5 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΦΟΥ: ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΦΟΥ  
 
5.1 | Δοκιµασίες ευαισθησίας 
 
Οι δοκιµασίες ευαισθησίας αναφέρονται στις δοκιµασίες εκείνες (ψυχρό και ηλεκτρική 
δοκιµασία πολφού) που χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν την κατάσταση του 
πολφού. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι οι δοκιµασίες ευαισθησίας ελέγχουν την 
παρουσία ζωντανών νευρικών απολήξεων µέσω έµµεσων ερεθισµάτων µε τη µετακίνηση 
οδοντινικού υγρού ή άµεσου ερεθισµού των Αδ νευρικών ινών αλλά όχι της αγγειακής 



κυκλοφορία. Για αυτό το λόγο πρέπει να καταλάβουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η 
δοκιµασία είναι αναξιόπιστη εξαιτίας της παρωδικής απώλειας νευρικής αντίδρασης ή µη 
διαφοροποιηµένων Αδ νευρικών ινών σε νεαρά δόντια.12-14 Η παρωδική απώλεια της 
ευαισθησίας είναι ένα συχνό φαινόµενο της επούλωσης του πολφού κατά την 
µετατραυµατική περίοδο ειδικά µετά από πλάγια µετατόπιση.15 Έτσι η απώλεια της 
αντίδρασης στις δοκιµασίες ευαισθησίας δεν είναι απόλυτη ένδειξη νέκρωσης του πολφού 
στα τραυµατισµένα δόντια.16-19 Παρά τα µειονεκτήµατα αυτά, οι δοκιµασίες ευαισθησίας 
πρέπει να εφαρµόζονται πάντα κατά την αρχική εξέταση αλλά και κατά τους επανελέγχους 
για να προσδιοριστούν τυχόν αλλαγές µε το χρόνο. Οι δοκιµασίες πρέπει να γίνονται το 
συντοµότερο δυνατόν µετά τον τραυµατισµό ώστε να δηµιουργείται ένα σηµείο αναφοράς 
για τους επανελέγχους. Επίσης, η θετική αντίδραση σε αρχικό στάδιο θεωρείται καλός 
προγνωστικός παράγοντας για τη µακροχρόνια εξέλιξη και πρόγνωση του πολφού.12-15,20 
 
5.1 | Δοκιµασίες ζωτικότητας 

 
Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση παλµικού οξύµετρου που αξιολογεί την οξυγονωµένη 
αιµοσφαιρίνη στην πολφική κοιλότητα µετά από οδοντικό τραύµα είναι µία µη επεµβατική 
και αξιόπιστη µέθοδος ελέγχου της ζωτικότητας του δοντιού.14,21 Στα µειονεκτήµατα της 
µεθόδου είναι η απουσία ειδικού εξατοµικευµένου αισθητήρα που µπορεί να προσαρµοστεί 
στο µέγεθος και σχήµα του δοντιού και η απουσία επαρκούς ενέργειας που µπορεί να 
διαπεράσει τους σκληρούς οδοντικούς ιστούς. Η χρήση Laser Doppler Flowmetry είναι 
επίσης µία αξιόπιστη µέθοδος παρακολούθησης της ζωτικότητας του πολφού. 
 
6 | ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ : ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Τα τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα υποστηρίζουν µικρής διάρκειας, παθητικές και 
εύκαµπτες/ηµιάκµαµπτες ακινητοποιήσεις σε δόντια που έχουν µετακινηθεί, εκγοµφωθεί ή 
έχουν κάταγµα ρίζας. Στις περιπτώσεις που υπάρχει κάταγµα της φατνιακής απόφυσης η 
ακινητοποίηση αποσκοπεί στη σταθεροποίηση ολόκληρου του οστικού τµήµατος που έχει 
υποστεί το κάταγµα. Φυσιολογική ακινητοποίηση µπορεί να επιτευχθεί µε την τοποθέτηση 
ορθοδοντικού σύρµατος από ανοξείδωτο χάλυβα διαµέτρου 0.4mm.22 Η ακινητοποίηση 
θεωρείται η καλύτερη πρακτική για να διατηρηθεί το δόντι στη σωστή θέση και να 
επιτρέψει πρωτίστως  επούλωση των ιστών ενώ παράλληλα παρέχει άνεση και ελεγχόµενες 
λειτουργικές κινήσεις στον ασθενή.23-25 Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να διατηρείται η 
ρητίνη και οι συγκολλητικοί παράγοντες µακριά από τα ελεύθερα ούλα και τις ενδιάµεσες 
περιοχές για την αποφυγή συσσώρευσης οδοντικής πλάκας που µπορεί να προκαλέσει 
δευτερογενή µόλυνση. Αυτό επιτρέπει καλύτερη επούλωση των ελευθέρων ούλων και του 
παρακείµενου οστού. Ο χρόνος ακινητοποίησης εξαρτάται από τον τύπο του ΟΤ. Μπορείτε 
να βρείτε τον χρόνο ακινητοποίησης στον κάθε τύπο ΟΤ ξεχωριστά (Πίνακες 1-13). 
 
 



7 | ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
 

Δεν υπάρχουν επαρκή επιστηµονικά δεδοµένα για τη συστηµική χρήση αντιβιοτικών στη 
διαχείριση επειγόντων περιστατικών τραυµατισµένων δοντιών και καµία ένδειξη ότι η 
χρήση τους µπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσµα σε περιπτώσεις καταγµάτων ρίζας των 
δοντιών. Η χρήση των αντιβιοτικών παραµένει στη διακριτική ευχέρεια του κλινικού 
καθώς οι ΟΤ συχνά συνοδεύονται και από τραυµατισµούς των µαλακών ιστών και άλλων 
σχετικών τραυµατισµών που ίσως χρήζουν χειρουργικής παρέµβασης. Επιπλέον, το ιατρικό 
ιστορικό των ασθενών µπορεί να αιτιολογήσει την κάλυψη µε ανιτβιοτικά.26,27 
 
8 | ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 
Η συµµόρφωση των ασθενών µε τις επισκέψεις επανελέγχων αλλά και η κατ΄οίκον 
φροντίδα συµβάλλουν στην καλύτερη επούλωση µετά από ΟΤ. Τόσο οι ασθενείς όσο και 
οι γονείς ή κηδεµόνες πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τ φροντίδα του 
τραυµατισµένου δοντιού/δοντιών αλλά και των ιστών για την καλύτερη επούλωση, 
πρόληψη από επιπλέον τραυµατισµούς, αποφυγή συµµετοχής σε αθλήµατα επαφής, 
σχολαστική στοµατική υγιεινή και πλύσεις µε αντιµικροβιακό διάλυµα όπως αυτό της 
χλωρεξιδίνης 0.12%. 
 
9 | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 
 
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική µετά από κάθε ΟΤ. Κάθε επανέλεγχος περιλαµβάνει 
ερωτήσεις προς τον ασθενή για τυχόν σηµεία ή συµπτώµατα, καθώς και κλινική και 
ακτινογραφική εξέταση και δοκιµασίες ζωτικότητας του πολφού. Η λήψη 
εξωστοµατικών/ενδοστοµατικών φωτογραφιών συστήνεται ανεπιφύλακτα. Οι κυριότερες 
µετατραυµατικές επιπλοκές είναι: νέκρωση πολφού και µικροβιακή µόλυνση, 
ενασβεστίωση του πολφού, διάφοροι τύποι απορροφήσεων, απώλεια µαλακών ιστών ή/και 
οστού στο επίπεδο της παρυφής των ούλων. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση των 
µετατραυµατικών επιπλοκών βελτιώνουν την πρόγνωση. 
 
10 | ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ: ΑΔΙΑΠΛΑΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ 
(ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΟ) VS ΔΙΑΠΛΑΣΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΟ) 
 
Κάθε προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για τη διατήρηση του πολφού, τόσο σε δόντια µε 
αδιάπλαστο ακρορρίζιο όσο και µε διαπλασµένο. Σε αδιάπλαστα µόνιµα δόντια αυτό είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό και επιτρέπει τη συνέχιση της διάπλασης της ρίζας και του 



ακρορριζίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ΟΤ συµβαίνει σε παιδιά και εφήβους και η 
απώλεια ενός δοντιού µπορεί να έχει µακροχρόνιες συνέπειες για όλη τους τη ζωή. Ο 
πολφός σε ένα αδιάπλαστο µόνιµο δόντι έχει µεγάλη ικανότητα επούλωσης µετά από 
τραυµατική αποκάλυψη, µετακίνηση δοντιού ή κάταγµα ρίζας. Η αποκάλυψη του πολφού 
δευτερευόντως µετά από ΟΤ µπορεί να αντιµετωπιστεί µε συντηρητικές θεραπείες 
ζωντανού πολφού όπως  είναι η άµεση κάλυψη, η µερική πολφοτοµή,  η ολική πολφοτοµή 
που έχουν στόχο τη διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού και τη συνέχιση της διάπλαση 
της ρίζας29-32. Επίσης ανερχόµενες θεραπευτικές τεχνικές έχουν αποδείξει την ικανότητα 
για επαναγγείωση/αναγέννηση του δοντιού προσπαθώντας να δηµιουργήσουν εκείνες τις 
συνθήκες στο δόντι που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη/δηµιουργία ιστού εντός ριζικού 
σωλήνα σε αδιάπλαστα µόνιµα δόντια µε νεκρό πολφό.32-27 
 
11 | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 
 
Τα δόντια συχνά υφίστανται συνδυασµό ΟΤ. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα κατάγµατα µύλης 
µε ή χωρίς αποκάλυψη του πολφού µε ταυτόχρονη µετακίνηση (ανεξαρτήτου 
κατεύθυνσης) του δοντιού, έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες για νέκρωση του πολφού και 
µικροβιακή µόλυνση.38 Τα µόνιµα δόντια που έχουν υποστεί σοβαρό ΟΤ µε αποτέλεσµα τη 
νέκρωση του πολφού και τη µικροβιακή µόλυνση ανταποκρίνονται θετικά στη 
συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία.  

Δεδοµένου ότι η πρόγνωση είναι χειρότερη σε δόντια που έχουν υποστεί 
συνδυασµό ΟΤ, η σειρά παρακολούθησης που ισχύει στις µετακινήσεις δοντιών επικρατεί 
της λιγότερης συχνά που ισχύει για τα κατάγµατα. 
 
 
12 | ΕΝΑΣΒΕΣΤΙΩΣΗ ΠΟΛΦΟΥ 
 
Η ενασβεστίωση του πολφού συµβαίνει συχνότερα σε δόντια µε ανοιχτό ακρορρίζιο τα 
οποία έχουν υποστεί σοβαρό ΟΤ. Υποδεικνύει την ύπαρξη ζωντανού πολφικού ιστού εντός 
του ριζικού σωλήνα. Η µερική εκγόµφωση, η ενσφήνωση και η πλάγια µετατόπιση έχουν 
υψηλά ποσοστά ενασβεστίωσης του πολφού.39,40 Δόντια µε υπεξάρθρωση-χαλάρωση και 
κατάγµατα µύλης επίσης µπορούν να παρουσιάσουν ενασβεστίωση του πολφού, αλλά σε 
µικρότερη συχνότητα.41 Επιπλέον, η ενασβεστίωση του πολφού είναι συχνό φαινόµενο και 
µετά από κατάγµατα ρίζας.42,,43 
 
13 | ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΔΟΝΤΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
 
13.1 | Δόντια µε πλήρη διάπλαση ρίζας και ακρορριζίου 
 



Ο πολφός µπορεί να επιβιώσει µετά από ΟΤ, αλλά η έναρξη ενδοδοντικής θεραπείας 
ενδείκνυται το συντοµότερο ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εµβύθισης ή µερικής εκγόµφωσης ή 
πλάγιας µετατόπισης. Προτείνεται η τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβεστίου να γίνει 1-2 
βδοµάδες µετά το ΟΤ και να παραµείνει για 1 µήνα, στη συνέχεια γίνεται ολοκλήρωση της 
ενδοδοντικής θεραπείας.44 Εναλλακτικά, µπορεί να γίνει τοποθέτηση πάστας 
κορτικοστεροειδούς/αντιβιοτικού φαρµάκου για αντιφλεγµονώδη δράση για την πρόληψη 
και αντιµετώπιση φλεγµονώδους απορρόφησης (µικροβιακής αιτιολογίας). Όταν γίνεται 
χρήση τέτοιου φαρµάκου, πρέπει να τοποθετείται αµέσως (το συντοµότερο δυνατό) µετά 
την επανατοποθέτηση του δοντιού και να παραµείνει εντός του ριζικού σωλήνα (in situ) 
για 6 εβδοµάδες.45-48 Τα αντιβιοτικά πρέπει να τοποθετούνται µε µεγάλη προσοχή εντός 
ριζικού σωλήνα και να αποφεύγεται ή επαφή και παραµονή τους στα τοιχώµατα της 
διάνοιξης γιατί µπορεί να προκαλέσει δυσχρωµία της µύλης.48 
 
 
13.2 | Αδιάπλαστα δόντια µε ανοιχτό ακρορρίζιο 
 
Ο πολφός των αδιάπλαστων δοντιών µε ανοιχτό ακρορρίζιο µετά από κάποιο κάταγµα ή 
µετακίνηση του δοντιού έχει πιθανότητες να επιβιώσει και να επουλωθεί ή να ακολουθήσει 
αυθόρµητη πολφική επαναγγείωση. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αποφεύγεται η έναρξη 
ενδοδοντικής θεραπείας σε αυτά τα δόντια εκτός αν υπάρχουν κλινικά ή ακτινογραφικά 
σηµεία ή συµπτώµατα που να υποδεικνύουν νέκρωση του πολφού και περιακρορριζικής 
φλεγµονής κατά τη διάρκεια των επανελέγχων. Ο κίνδυνος ανάπτυξης φλεγµονώδους 
απορρόφησης (µικροβιακής αιτιολογίας) πρέπει να ζυγίζεται έναντι των πιθανοτήτων να 
προκληθεί αυθόρµητη πολφική επαναγγείωση. Τέτοιου είδους απορροφήσεις εξελίσσονται 
πολύ γρήγορα στα παιδιά. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητοι οι συχνοί επανέλεγχοι ώστε 
η έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας να αρχίσει το συντοµότερο δυνατόν από τη διάγνωση 
φλεγµονώδους απορρόφησης. Επίσης, σε αδιάπλαστα δόντια που έχουν συνδυασµό ΟΤ 
όπως ενσφήνωση και κάταγµα µύλης έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες για νέκρωση του 
πολφού και µικροβιακή µόλυνση και για αυτό το λόγο στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται 
να γίνεται έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας αµέσως ή το συντοµότερο δυνατόν. Οι 
τεχνικές ενδοδοντικής θεραπείας σε δόντια µε ανοιχτά ακρορρίζια περιλαµβάνουν την 
τεχνική της τεχνητής ακρορριζικής απόφραξης και αναγεννητικές τεχνικές του πολφού και 
του ακρορριζίου. 
 
13.3 | Ενδοδοντική θεραπεία για την αντιµετώπιση της εξωτερικής φλεγµονώδους 
απορρόφησης ρίζας (µικροβιακής αιτιολογίας) 
 
Όταν υπάρχουν ενδείξεις φλεγµονώδους απορρόφησης (µικροβιακής αιτιολογίας) πρέπει 
να γίνεται άµεση έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας και τοποθέτηση υδροξειδίου του 
ασβεστίου.49 Το υδροξείδιο του ασβεστίου πρέπει να τοποθετείται για 3 βδοµάδες και να 
αντικαθίσταται κάθε 3 µήνες µέχρι οι ακτινοδιαυγάσεις της απορρόφησης να επουλωθούν. 



Τελική έµφραξη των ριζικών σωλήνων πραγµατοποιείται όταν παρατηρείται 
ακτινογραφικά επούλωση µε οστό.  
 
13.4 |Αποµόνωση κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας 
 
Η ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να γίνεται πάντα µε τη χρήση ελαστικού αποµονωτήρα. Η 
συγκράτηση του ελαστικού µπορεί να γίνει σε παρακείµενα υγιή δόντια για την αποφυγή 
επιπρόσθετου τραυµατισµού του ήδη τραυµατισµένου δοντιού και την πρόληψη 
κατάγµατος του αδιάπλαστου δοντιού. Η χρήση οδοντικού νήµατος ή ειδικών ελαστικών 
µπορεί να είναι βοηθητικοί στη σταθεροποίηση της αποµόνωσης έναντι της χρήσης 
µεταλλικών συγκρατητήρων. 
 
14 | ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΒΑΣΗΣ – CORE 
OUTCOME SET 

 
Η διεθνής ένωση οδοντικού τραύµατος (International Association of Dental Traumatology- IADT) 
πρόσφατα ανέπτυξε έναν πυρήνα προγνωστικών αποτελεσµάτων έκβασης (Core Outcome Set-
COS) µετά από ΟΤ σε παιδιά και ενήλικες.7 Αυτό είναι ένα από τα πρώτα COS που έχουν 
αναπτυχθεί στην οδοντιατρική και υποστηρίζεται ύστερα από συστηµατική ανασκόπηση των 
αποτελεσµάτων που έχουν βρεθεί στη βιβλιογραφία του οδοντικού τραύµατος µε ισχυρή 
µεθοδολογία. Μερικά αποτελέσµατα έκβασης επαναλαµβάνονται ανάµεσα στους διάφορους τύπους 
ΟΤ. Τα αποτελέσµατα αυτά  αναγνωρίζονται ως «Γενικά» (σχετικά µε όλους τους τύπους ΟΤ). 
«Ειδικά» αποτελέσµατα προσδιορίστηκαν εκείνα που εντοπίστηκαν σε έναν ή µόνο σε µερικούς 
τύπους ΟΤ. Επιπλέον η µελέτη διαπίστωσε το τι,πώς,πότε και από ποιον πρέπει να γίνει η 
καταγραφή αυτών των αποτελεσµάτων. Ο Πίνακας 2 στην Γενική Εισαγωγή66 των κατευθυντήριων 
γραµµών παρουσιάζει τα γενικά και ειδικά αποτελέσµατα που πρέπει να καταγράφονται κατά τους 
επανελέγχους για τους διάφορους τύπους ΟΤ. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο 
αντίστοιχο άρθρο7 και επιπρόσθετο υλικό στην ιστοσελίδα του περιοδικού Dental Traumatology 
journal. 
 
 
15 | ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ  
 
Εκτός από τις γενικές συστάσεις, οι κλινικοί συνιστώνται να διαβάσουν την  δηµοσίευση 
της IADT, το περιοδικό Dental Traumatology Journal, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της 
IADT(www.iadt-dentaltrauma.org) την εφαρµογή ToothSOS app και το Dental Trauma 
Guide(www.dentaltraumaguide.org) 
 
 
 
 



ΜΟΝΙΜΗ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑ 

Πίνακας 1. Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κατευθυντήριες οδηγίες για ρωγµή αδαµαντίνης  

 

 

 

 

Ρωγµή 

αδαµαντίνης 

Κλινικά ευρήµατα Ακτινογραφική εξέταση και 

ευρήµατα 

Θεραπεία Παρακολούθηση Θετικά 

αποτελέσµατα 

Αρνητικά αποτελέσµατα 

 

 
 
Ρωγµή στην 
επιφάνεια της 
αδαµαντίνης 
χωρίς την 
απώλεια 
οδοντικής ουσίας 

• Απουσία ευαισθησίας στην 
επίκρουση και στην 
ψηλάφηση 

• Αξιολογήστε το δόντι για 
πιθανή µετακίνηση η κάταγµα 
ρίζας ειδικά όταν συνυπάρχει 
ευαισθησία κατά την 
επίκρουση 

• Κινητικότητα φυσιολογική 
• Δοκιµασία ζωτικότητας είναι 
συνήθως θετική 

 

• Δεν εµφανίζονται 
ακτινογραφικά ευρήµατα 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες: 
-Μία οπισθοφατνιακή 
ακτινογραφία 
-Περισσότερες 
ακτινογραφίες 
ενδείκνυνται σε 
περιπτώσεις διάγνωσης 
σηµείων ή συµπτωµάτων  
πιθανών επιπλέον 
τραυµατισµών 

 
 

• Σε περιπτώσεις 
εκτεταµένων 
ρωγµών 
συνιστάται η 
αποκατάσταση µε 
σύνθετη ρητίνη 
για πρόληψη 
δυσχρωµίας και 
µικροβιακής 
µικροδιείσδυσης 

• Δεν απαιτείται 
θεραπεία  

• Δεν απαιτείται 
παρακολούθηση 
στις περιπτώσεις 
που στο δόντι δεν 
συνυπάρχει άλλος 
τραυµατισµός 

• Σε περιπτώσεις που 
συνυπάρχει 
µετακίνηση του 
δοντιού, ο τύπος 
της µετακίνησης θα 
καθορίσει τον 
χρόνο 
παρακολούθησης 

 

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Θετική αντίδραση 
στις δοκιµασίες 
ζωτικότητας του 
πολφού 

• Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο 
 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Νέκρωση δοντιού 
• Σηµεία περιακρορριζικής 

φλεγµονής 
• Μη συνεχιζόµενη 

διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο 

 
 
 
 



Πίνακας 2.  Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κατευθυντήριες οδηγίες για κάταγµα µύλης που περιορίζεται στην αδαµαντίνη 

Κάταγµα µύλης 

που περιορίζεται 

µόνο στην 

αδαµαντίνη 

 

 

Κλινικά ευρήµατα 

 

 

Ακτινογραφικά ευρήµατα 

 

 

Θεραπεία 

 

 

Παρακολούθηση 

 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

 

Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 

 
 
Κάταγµα µύλης 
που περιορίζεται 
µόνο στην 
αδαµαντίνη µε 
απώλεια 
οδοντικής ουσίας 

• Αξιολογήστε το 
δόντι για πιθανή 
µετακίνηση η 
κάταγµα ρίζας 
ειδικά όταν 
συνυπάρχει 
ευαισθησία κατά 
την επίκρουση 

• Κινητικότητα 
φυσιολογική 

• Δοκιµασία 
ζωτικότητας είναι 
συνήθως θετική 

 

• Παρατηρείται απουσία 
τµήµατος της αδαµαντίνης 
(πιθανόν κάποιας κοπτικής 
γωνίας) 

• Σε περίπτωση απώλειας 
τµήµατος της αδαµαντίνης 
και ταυτόχρονου 
τραυµατισµού του χείλους ή 
της παρειάς συνιστάται 
επιπλέον ακτινογραφία του 
χείλους ή της παρειάς για 
πιθανό εντοπισµό του ή/και 
ξένου σώµατος 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 οπισθοφατνιακή 

ακτινογραφία  
- Περισσότερες 

ακτινογραφίες 
ενδείκνυνται σε 
περιπτώσεις διάγνωσης 
σηµείων ή συµπτωµάτων  
πιθανών επιπλέον 
τραυµατισµών 

 

• Σε περίπτωση που το 
θραύσµα του δοντιού 
είναι διαθέσιµο, 
µπορεί να γίνει 
επανασυγκόλλησή του 

• Διαφορετικά, σε 
περιπτώσεις που δεν 
είναι διαθέσιµο 
γίνεται διαµόρφωση ή 
αποκατάσταση µε 
σύνθετη ρητίνη 
ανάλογα µε την 
έκταση και θέση του 
κατάγµατος 

  

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός έλεγχος 
είναι απαραίτητος: 
• Σε 6-8 εβδοµάδες 
• Σε 3 µήνες 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Σε περιπτώσεις που 

συνυπάρχει 
µετακίνηση/υποψία 
µετακίνησης του 
δοντιού ή κάταγµα 
ρίζας ο τύπος της 
µετακίνησης θα 
καθορίσει τον χρόνο 
παρακολούθησης. 
Περισσότεροι 
επανέλεγχοι είναι 
απαραίτητοι 

  

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Θετική αντίδραση 
στη δοκιµασία 
ζωτικότητας του 
πολφού 

• Καλή µυλική 
αποκατάσταση 
χωρίς 
µικροδιείσδυση 

• Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο 

 

• Συµπτωµατικό 
δόντι 

• Νέκρωση του 
δοντιού και 
µικροβιακή 
µόλυνση 

• Απώλεια 
µυλικής 
αποκατάστασης 

• Σηµεία 
περιακρορριζική
ς φλεγµονής 

• Μη 
συνεχιζόµενη 
διάπλαση της 
ρίζας σε 
αδιάπλαστα 
δόντια µε 
ανοιχτό 
ακρορρίζιο 

 
 
 



 

Πίνακας 3. Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κάταγµα αδαµαντίνης-οδοντίνης χωρίς αποκάλυψη πολφού 

Κάταγµα 

αδαµαντίνης-

οδοντίνης χωρίς 

αποκάλυψη 

πολφού 

 

Κλινικά ευρήµατα 

 

Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 

 
 
Κάταγµα που 
περιορίζεται στην 
αδαµαντίνη και την 
οδοντίνη χωρίς την 
αποκάλυψη 
πολφού  

• Φυσιολογική 
κινητικότητα 

• Δοκιµασία 
ζωτικότητας 
είναι συνήθως 
θετική 

• Δεν υπάρχει 
ευαισθησία στην 
επίκρουση ή 
στην ψηλάφηση 

• Αξιολογήστε το 
δόντι για πιθανή 
µετακίνηση η 
κάταγµα ρίζας 
ειδικά όταν 
συνυπάρχει 
ευαισθησία κατά 
την επίκρουση 

 

• Ορατή απώλεια 
αδαµαντίνης και 
οδοντίνης 

• Σε περίπτωση 
απώλειας τµήµατος 
της αδαµαντίνης και 
ταυτόχρονου 
τραυµατισµού του 
χείλους ή της παρειάς 
συνιστάται επιπλέον 
ακτινογραφία του 
χείλους ή της παρειάς 
για πιθανό εντοπισµό 
του ή/και ξένου 
σώµατος 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 οπισθοφατνιακή 

ακτινογραφία  
- Περισσότερες 

ακτινογραφίες 
ενδείκνυνται σε 
περιπτώσεις 
διάγνωσης 

• Σε περίπτωση που το 
θραύσµα του δοντιού είναι 
διαθέσιµο και άθικτο µπορεί 
να γίνει επανασυγκόλλησή 
του µε το δόντι. Σε 
περίπτωση που αυτό έχει 
διατηρηθεί σε ξηρό 
περιβάλλον προτείνεται 
τοποθέτηση του τµήµατος σε 
νερό ή αλατούχο διάλυµα για 
20 λεπτά πριν την 
επανασυγκόλλησή του 

• Σε περίπτωση που αυτό δεν 
είναι εφικτό συνιστάται  
προσωρινή θεραπεία µε 
κάλυψη της εκτεθειµένης 
οδοντίνης µε υαλοϊονοµερή ή 
µόνιµη αποκατάσταση µε 
σύνθετη ρητίνη 

• Σε περίπτωση που η 
εκτεθειµένη οδοντίνη 
βρίσκεται σε απόσταση 
µικρότερη από 0.5 χιλ. από 
τον πολφό (ο πολφός 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος: 
• Σε 6-8 εβδοµάδες 
• Σε 3 µήνες 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Σε περιπτώσεις 

που συνυπάρχει 
µετακίνηση/υποψί
α µετακίνησης του 
δοντιού ή κάταγµα 
ρίζας ο τύπος της 
µετακίνησης θα 
καθορίσει τον 
χρόνο 
παρακολούθησης. 
Περισσότεροι 
επανέλεγχοι είναι 
απαραίτητοι 

 
  

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι. 

• Θετική αντίδραση 
στις δοκιµασίες 
ζωτικότητας του 
πολφού. 

• Καλή ποιότητα 
µυλικής 
αποκατάστασης 

• Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο. 

 

• Συµπτωµατικό 
δόντι 

• Νέκρωση του 
δοντιού και 
µικροβιακή 
µόλυνση  

• Σηµεία 
περιακρορριζικής 
φλεγµονής 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της 
ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια 
µε ανοιχτό 
ακρορρίζιο 

• Απώλεια µυλικής 
αποκατάστασης 

• Μυλική 
µιρκοδιείσδυση 

 
 
 



 

 

Πίνακας 4. Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κάταγµα αδαµαντίνης-οδοντίνης µε αποκάλυψη πολφού 

σηµείων ή 
συµπτωµάτων  
πιθανών επιπλέον 
τραυµατισµών 

 

παρουσιάζει ροζ χροιά κάτω 
από την αδαµαντίνη χωρίς 
αιµορραγία) συνιστάται η 
τοποθέτηση βάσης 
υδροξειδίου του ασβεστίου 
και κάλυψη µε υαλοϊονοµερή  

Κάταγµα 

αδαµαντίνης-

οδοντίνης µε 

αποκάλυψη πολφού 

 

 

Κλινικά ευρήµατα 

 

 

Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

 

 

Θεραπεία 

 

 

Παρακολούθηση 

 

 

Θετικά 

αποτελέσµατα 

 

 

Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 

 
 
Κάταγµα που 
περιλαµβάνει την 
αδαµαντίνη και την 
οδοντίνη µε 
αποκάλυψη πολφού  

• Φυσιολογική 
κινητικότητα 

• Δοκιµασία 
ζωτικότητας είναι 
συνήθως θετική. Ο 
αποκαλυµµένος 
πολφός είναι 
ευαίσθητος σε 
ερεθίσµατα όπως 
αέρας, κρύο, γλυκό 

• Δεν υπάρχει 
ευαισθησία στην 
επίκρουση ή στην 
ψηλάφηση 

• Αξιολογήστε το 

• Η απώλεια 
αδαµαντίνης και 
οδοντίνης  είναι 
ορατή 

• Σε περίπτωση 
απώλειας τµήµατος 
της αδαµαντίνης και 
ταυτόχρονου 
τραυµατισµού του 
χείλους ή της 
παρειάς συνιστάται 
επιπλέον 
ακτινογραφία του 
χείλους ή της 
παρειάς για πιθανό 

• Σε νεαρούς ασθενείς µε 
αδιάπλαστη ρίζα προτεραιότητα 
δίνεται στη διατήρηση της 
ζωτικότητας του πολφού 
προκειµένου να εξασφαλιστεί 
περαιτέρω διάπλαση της ρίζας. 
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε 
µε άµεση κάλυψη ή µερική 
πολφοτοµή 

•  Η συντηρητική αυτή θεραπεία 
(µερική πολφοτοµή)  συνιστάται 
και σε ασθενείς µε πλήρως 
σχηµατισµένα ακρορρίζια 

• Υδροξείδιο του ασβεστίου ή 
βιοεπαγωγικά υλικά πυριτικού 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος: 
• Σε 6-8 

εβδοµάδες 
• Σε 3 µήνες 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Σε περιπτώσεις 

που συνυπάρχει 
µετακίνηση/υπο
ψία 
µετακίνησης 
του δοντιού ή 

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Θετική αντίδραση 
στις δοκιµασίες 
ζωτικότητας του 
πολφού 

• Καλή ποιότητα 
µυλικής 
αποκατάστασης 

• Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο 

 

• Συµπτωµατικό 
δόντι 

• Δυσχρωµία 
• Νέκρωση του 

δοντιού και 
µικροβιακή 
µόλυνση  

• Σηµεία 
περιακρορριζικ
ής φλεγµονής 

• Μη 
συνεχιζόµενη 
διάπλαση της 
ρίζας σε 
αδιάπλαστα 



 

δόντι για πιθανή 
µετακίνηση η 
κάταγµα ρίζας 
ειδικά όταν 
συνυπάρχει 
ευαισθησία κατά την 
επίκρουση 

 

εντοπισµό του 
τµήµατος ή/και 
ξένου σώµατος 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 

οπισθοφατνιακή 
ακτινογραφία  

- Περισσότερες 
ακτινογραφίες 
ενδείκνυνται σε 
περιπτώσεις 
διάγνωσης 
σηµείων ή 
συµπτωµάτων  
πιθανών 
επιπλέον 
τραυµατισµών 

 
 

ασβεστίου που δεν προκαλούν 
δυσχρωµία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την 
κάλυψη του αποκαλυµµένου και 
τραυµατισµένου πολφού 

• Αν κρίνεται αναγκαία η 
τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα 
για συγκράτηση της 
ανασύστασης της µύλης σε 
δόντια µε διαπλασµένο 
ακρορρίζιο, η ενδοδοντική 
θεραπεία είναι η θεραπεία 
εκλογής 

• Σε περίπτωση που το θραύσµα 
του δοντιού είναι διαθέσιµο και 
άθικτο µπορεί να γίνει 
επανασυγκόλληση µε το δόντι. 
Σε περίπτωση που αυτό έχει 
διατηρηθεί σε ξηρό περιβάλλον 
προτείνεται τοποθέτηση του 
τµήµατος σε νερό ή αλατούχο 
διάλυµα για 20 λεπτά πριν την 
επανασυγκόλληση 

• Σε περίπτωση που δεν είναι 
διαθέσιµο το θραύσµα 
προτείνεται προσωρινή κάλυψη 
της εκτεθειµένης οδοντίνης  µε 
υαλοϊονοµερή ή µόνιµη 
αποκατάσταση µε σύνθετη 
ρητίνη 

• Προτείνεται αντικατάσταση των 
προσωρινών υλικών κάλυψης 
οδοντίνης µε µόνιµη 
αποκατάσταση το συντοµότερο 
δυνατόν   

κάταγµα ρίζας 
ο τύπος της 
µετακίνησης θα 
καθορίσει τον 
χρόνο 
παρακολούθησ
ης. 
Περισσότεροι 
επανέλεγχοι 
είναι 
απαραίτητοι  

δόντια µε 
ανοιχτό 
ακρορρίζιο 

• Απώλεια 
µυλικής 
αποκατάσταση
ς 

• Μυλική 
µιρκοδιείσδυση 

 
 
 
 



 

Πίνακας 5.. Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κάταγµα µύλης-ρίζας χωρίς αποκάλυψη πολφού 

Κάταγµα µύλης 

ρίζας χωρίς 

αποκάλυψη 

πολφού 

 

 

Κλινικά ευρήµατα 

 

 

Ακτινογραφικά ευρήµατα 

 

 

Θεραπεία 

 

 

Παρακολούθηση 

 

 

Θετικά 

αποτελέσµατα 

 

 

Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 

 
 
Κάταγµα που 
περιλαµβάνει την 
αδαµαντίνη, 
οδοντίνη και 
οστεΐνη 
(Σηµείωση: το 
κάταγµα µύλης 
ρίζας εκτείνεται 
κάτω από την 
παρυφή των 
ούλων) 

• Δοκιµασία 
ζωτικότητας είναι 
συνήθως θετική 

• Ευαισθησία στην 
επίκρουση 

• Το µυλικό, εγγύς ή 
άπω τµήµα της 
µύλης έχει 
κινητικότητα 

• Η έκταση του 
κατάγµατος σε 
σχέση µε το ύψος 
του φατνιακού 
οστού πρέπει να 
αξιολογηθεί (υπέρ ή 
υπό-οστικά) 

 
 

 

• Η ακρορριζική έκταση του 
κατάγµατος συνήθως δεν 
είναι ορατή στην 
ακτινογραφία και είναι 
λοξή. Η δισδιάστατη 
απεικόνιση αποκαλύπτει τις 
περισσότερες φορές µόνο 
το µυλικό τµήµα του 
κατάγµατος και όχι το 
ριζικό 

• Σε περίπτωση απώλειας 
τµήµατος της αδαµαντίνης 
και ταυτόχρονου 
τραυµατισµού του χείλους 
ή της παρειάς συνιστάται 
επιπλέον ακτινογραφία του 
χείλους ή της παρειάς για 
πιθανό εντοπισµό του 
τµήµατος ή/και ξένου 
σώµατος 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 οπισθοφατνιακή 

• Μέχρι να οριστικοποιηθεί το 
σχέδιο θεραπείας προτείνεται 
ακινητοποίηση των χαλαρών 
τµηµάτων µε τα παρακείµενα 
δόντια ή µε το τµήµα του 
δοντιού που δεν παρουσιάζει 
κινητικότητα 

• Εάν ο πολφός δεν έχει 
αποκαλυφθεί, προτείνεται 
αφαίρεση του µυλικού 
τµήµατος και αποκατάσταση 
του δοντιού 

• Κάλυψη της εκτεθειµένης 
οδοντίνης µε υαλοϊονοµερή ή 
µε τη χρήση συγκολλητικού 
παράγοντα και ρητίνης 
Μελλοντικό σχέδιο 
θεραπείας: 

• Το σχέδιο θεραπείας 
εξαρτάται εν µέρει από την 
ηλικία του ασθενή και τον 
βαθµό συνεργασίας. Οι 
επιλογές είναι : 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος: 

• Σε 1 
εβδοµάδα 

• Σε 6-8 
εβδοµάδες 

• Σε 3 µήνες 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Κάθε χρόνο 

για 5 χρόνια  

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Θετική 
αντίδραση στις 
δοκιµασίες 
ευαισθησίας ή 
ζωτικότητας του 
πολφού 

• Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια 
µε αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο 

• Καλή ποιότητα 
µυλικής 
αποκατάστασης 

 

• Συµπτωµατικό 
δόντι 

• Δυσχρωµία 
• Νέκρωση και 

µικροβιακή 
µόλυνση 

• Σηµεία 
περιακρορριζικ
ής φλεγµονής 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.  Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κάταγµα µύλης-ρίζας µε αποκάλυψη πολφού   

ακτινογραφία  
- 2 επιπλέον 

ακτινογραφίες από 
διαφορετικές κάθετες ή 
οριζόντιες γωνίες  

- 1 ακτινογραφία δήξεως 
- CBCT µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για 
καλύτερη απεικόνιση 
και αξιολόγηση της 
γραµµής του 
κατάγµατος, την 
έκτασή του και τη 
σχέση µε το φατνιακό 
οστό. Επίσης η CBCT 
µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για 
καλύτερη αξιολόγηση 
της αναλογίας µύλης 
ρίζας και στον 
καταρτισµό του 
σχεδίου θεραπείας 

 

• Ορθοδοντική ανατολή του 
ακρορριζικού τµήµατος που 
δεν έχει κινητικότητα. Στη 
συνέχεια γίνεται µόνιµη 
αποκατάσταση (ενδεχοµένως 
να χρειάζεται και 
περιοδοντική παρέµβαση για 
επανασύνδεση και σωστή 
οριοθέτηση των ούλων) 

• Χειρουργική αποκάλυψη 
µύλης/ρίζας 

• Ενδοδοντική θεραπεία και 
αποκατάσταση του δοντιού 
όταν ο πολφός νεκρώνεται 
και µολύνεται 

• Χειρουργική αφαίρεση µύλης 
και in situ συρραφή της ρίζας 

• Σκόπιµη αναφύτευση του 
δοντιού µε ή χωρίς 
περιστροφή του δοντιού 

• Εξαγωγή 
• Αυτοµεταµόσχευση δοντιού 



Κάταγµα µύλης 

ρίζας µε 

αποκάλυψη 

πολφού 

 

 

Κλινικά ευρήµατα 

 

 

Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

 

 

Θεραπεία 

 

 

Παρακολούθηση 

 

 

Θετικά 

αποτελέσµατα 

 

 

Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 

 
 

Κάταγµα που 
περιλαµβάνει την 
αδαµαντίνη, 
οδοντίνη, οστεΐνη 
και τον πολφό 
(Σηµείωση: Το 
κάταγµα µύλης-
ρίζας εκτείνεται 
κάτω από την 
παρυφή των 
ούλων) 

• Δοκιµασία 
ζωτικότητας 
είναι συνήθως 
θετική 

• Ευαισθησία στην 
επίκρουση 

• Το µυλικό, εγγύς 
ή άπω τµήµα της 
µύλης έχει 
κινητικότητα 

• Η έκταση του 
κατάγµατος σε 
σχέση µε το 
ύψος του 
φατνιακού οστού 
πρέπει να 
αξιολογηθεί 
(υπέρ ή υπο- 
οστικά) 

 

 

• Η ακρορριζική 
έκταση του 
κατάγµατος 
συνήθως δεν είναι 
ορατή στην 
ακτινογραφία και 
είναι λοξή. Η 
δισδιάστατη 
απεικόνιση 
αποκαλύπτει τις 
περισσότερες φορές 
µόνο το µυλικό 
τµήµα του 
κατάγµατος και όχι 
το ριζικό 

• Σε περίπτωση 
απώλειας τµήµατος 
της αδαµαντίνης και 
ταυτόχρονου 
τραυµατισµού του 
χείλους ή της 
παρειάς συνιστάται 
επιπλέον 
ακτινογραφία του 
χείλους ή της 
παρειάς για πιθανό 
εντοπισµό του 
τµήµατος ή/και 

• Μέχρι να οριστικοποιηθεί το 
σχέδιο θεραπείας προτείνεται 
ακινητοποίηση των χαλαρών 
τµηµάτων µε τα παρακείµενα 
δόντια ή µε το τµήµα του 
δοντιού που δεν παρουσιάζει 
κινητικότητα. 

• Σε δόντια µε αδιάπλαστες ρίζες 
και ανοιχτό ακρορρίζιο είναι 
σηµαντική η διατήρηση της 
ζωτικότητας του πολφού µε 
µερική πολφοτοµή. Η 
τοποθέτηση αποµονωτήρα 
αποτελεί πρόκληση όµως πρέπει 
να γίνεται προσπάθεια  
τοποθέτησης 
- Υδροξείδιο του ασβεστίου ή 
βιοεπαγωγικά υλικά πυριτικού 
ασβεστίου µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την 
κάλυψη του αποκαλυµµένου και 
τραυµατισµένου πολφού.  

• Σε δόντια µε πλήρη διάπλαση της 
ρίζας και του ακρορριζίου  η 
θεραπεία εκλογής είναι η 
ενδοδοντική θεραπεία – 
Προτείνεται να γίνει κάλυψη των 
οδοντινοσωληναρίων µε 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός έλεγχος 
είναι απαραίτητος: 

• Σε 1 εβδοµάδα 
• Σε 6-8 

εβδοµάδες 
• Σε 3 µήνες 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Κάθε χρόνο για 

5 χρόνια  

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια 
µε αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο 

• Καλή ποιότητα 
µυλικής 
αποκατάστασης 

 

• Συµπτωµατικό 
δόντι 

• Νέκρωση και 
µικροβιακή 
µόλυνση 

• Σηµεία 
περιακρορριζικής 
φλεγµονής 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της 
ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια 
µε ανοιχτό 
ακρορρίζιο. 

• Απώλεια µυλικής 
αποκατάστασης. 

• Μυλική 
µιρκοδιείσδυση. 

• Απώλεια ύψους 
φατνιακής 
απόφυσης και 
περιοδοντική 
φλεγµονή. 

 

 

 



ξένου σώµατος 
• Προτεινόµενες 

ακτινογραφίες:  
- 1 

οπισθοφατνιακή 
ακτινογραφία  

- 2 επιπλέον 
ακτινογραφίες 
από 
διαφορετικές 
κάθετες ή 
οριζόντιες 
γωνίες  

- 1 ακτινογραφία 
δήξεως 

- CBCT µπορεί 
να 
χρησιµοποιηθεί 
για καλύτερη 
απεικόνιση και 
αξιολόγηση της 
γραµµής του 
κατάγµατος, την 
έκτασή του και 
τη σχέση µε το 
φατνιακό οστό. 
Επίσης η CBCT 
µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί 
για καλύτερη 
αξιολόγηση της 
αναλογίας 
µύλης ρίζας και 
στον 
καταρτισµό του 
σχεδίου 
θεραπείας 

υαλοϊονοµερή ή µόνιµη 
αποκατάσταση µε σύνθετη 
ρητίνη 

Μελλοντικό σχέδιο θεραπείας:  
• Το σχέδιο θεραπείας εξαρτάται 

εν µέρει από την ηλικία του 
ασθενή και τον βαθµό 
συνεργασίας. Οι επιλογές είναι : 

• Ορθοδοντική ανατολή του 
ακρορριζικού τµήµατος που δεν 
έχει κινητικότητα. Στη συνέχεια 
γίνεται µόνιµη αποκατάσταση 
(ενδεχοµένως να χρειάζεται και 
περιοδοντική παρέµβαση για 
επανασύνδεση και σωστή 
οριοθέτηση των ούλων) 

• Χειρουργική αποκάλυψη 
µύλης/ρίζας 

• Ενδοδοντική θεραπεία και 
αποκατάσταση του δοντιού όταν 
ο πολφός νεκρώνεται και 
µολύνεται 

• Χειρουργική αφαίρεση µύλης 
και in situ συρραφή της ρίζας 

• Σκόπιµη αναφύτευση του 
δοντιού µε ή χωρίς περιστροφή 
του δοντιού 

• Εξαγωγή 
• Αυτοµεταµόσχευση δοντιού  



 

 

 

 

Πίνακας 7.  Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κάταγµα ρίζας 

 

 

 

Κάταγµα ρίζας  

 

Κλινικά ευρήµατα 

 

Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 

 
 
Κάταγµα ρίζας 
που περιλαµβάνει 
οδοντίνη, πολφό 
και οστεΐνη 
Το κάταγµα 
µπορεί να είναι 
οριζόντιο, λοξό ή 
συνδυασµός   

• Το µυλικό τµήµα 
µπορεί να έχει 
κινητικότητα ή/και να 
έχει µετακινηθεί 

• Το δόντι µπορεί να έχει 
ευαισθησία στην 
επίκρουση 

• Αιµορραγία από την 
ουλοδοντική σχισµή 
µπορεί να παρατηρηθεί 

• Δοκιµασία ζωτικότητας 
µπορεί να είναι 
αρνητική αρχικά 
υποδεικνύοντας 
προσωρινή ή µόνιµη 
βλάβη του πολφού. Η 
δοκιµασία ευαισθησίας 
είναι συνήθως αρνητική 

• Το κάταγµα µπορεί 
να βρίσκεται σε 
οποιοδήποτε επίπεδο 
της ρίζας. 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 

οπισθοφατνιακή 
ακτινογραφία  

- 2 επιπλέον 
ακτινογραφίες 
από 
διαφορετικές 
κάθετες ή 
οριζόντιες 
γωνίες  

- 1 ακτινογραφία 
δήξεως 

• Αν το δόντι έχει µετακινηθεί 
γίνεται επανατοποθέτηση 
του δοντιού στη φυσική του 
θέση στο φατνίο το 
συντοµότερο δυνατόν 

• Ελέγχεται ακτινογραφικά η 
επανατοποθέτηση  

• Σταθεροποιείται το δόντι µε 
ηµιάκαµπτη ακινητοποίηση 
για 4 βδοµάδες. Σε αυχενικά 
κατάγµατα προτείνεται 
ακινητοποίηση για 
µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα (έως και 4 µήνες) 

• Τα αυχενικά κατάγµατα 
έχουν την ικανότητα να 
επουλώνονται. Για αυτό το 
λόγο αν το µυλικό τµήµα δεν 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος:  
• Σε 4 

εβδοµάδες Α+ 
• Σε 6-8 

εβδοµάδες  
• Σε 4 µήνες 

Α++ 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Κάθε χρόνο 

για τα 
επόµενα 5 
χρόνια  

• Θετική αντίδραση 
στις δοκιµασίες 
ευαισθησίας ή 
ζωτικότητας του 
πολφού, προσωρινή 
αρνητική αντίδραση 
µπορεί να 
παρατηρηθεί για 
µερικούς µήνες 
µετά τον 
τραυµατισµό. Δεν 
πρέπει να γίνεται 
έναρξη 
ενδοδοντικής 
θεραπείας 
στηριζόµενη στην  
αρνητική 
αντίδρασης στις 

• Συµπτωµατικό 
δόντι 

• Μερική 
εκγόµφωση του 
µυλικού τµήµατος 
αξονικά ή/και 
µεγάλη 
κινητικότητά του 

• Ακτινοδιαύγαση 
στο επίπεδο του 
κατάγµατος 

• Νέκρωση και 
µικροβιακή 
µόλυνση που 
σχετίζεται µε 
σηµεία 
φλεγµονής στην 
γραµµή του 



εκτός των περιπτώσεων 
στις οποίες η 
µετακίνηση είναι 
ελάχιστη. Η δοκιµασία 
είναι σηµαντική για την 
εκτίµηση και πρόβλεψη 
µελλοντικών 
επιπλοκών. Μια θετική 
δοκιµασία κατά την 
αρχική εξέταση µειώνει 
την πιθανότητα 
µελλοντικής νέκρωσης 
του πολφού 

 

• Σε περιπτώσεις που 
οι παραπάνω 
ακτινογραφίες δεν 
παρέχουν τις 
απαραίτητες 
πληροφορίες για το 
σχέδιο θεραπείας του 
κατάγµατος η λήψη 
µιας CBCT µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί 
για τον καθορισµό 
της θέσης, της 
έκτασης και της 
κατεύθυνσης του 
κατάγµατος 

• Τα κατάγµατα ρίζας 
πολλές φορές µπορεί 
να µην εντοπιστούν  
χωρίς τις 
επιπρόσθετες 
απεικονιστικές 
µεθόδους  

 

έχει κινητικότητα, δεν πρέπει 
να αφαιρείται κατά τη 
διάρκεια της επείγουσας 
αντιµετώπισης 

• Δεν πρέπει να γίνεται έναρξη 
ενδοδοντικής θεραπείας 
κατά την επείγουσα 
αντιµετώπιση. 

• Προτείνεται να γίνει 
παρακολούθηση της 
επούλωσης της γραµµής του 
κατάγµατος για τουλάχιστον 
1 χρόνο. Η κατάσταση του 
πολφού πρέπει να 
αξιολογείται στους 
επανελέγχους 

• Νέκρωση του πολφού και 
µόλυνση του ριζικού σωλήνα 
µπορεί να προκληθεί στο 
µέλλον. Συνήθως συµβαίνει 
στο µυλικό τµήµα µόνο για 
το λόγο αυτό προτείνεται 
ενδοδοντική θεραπεία του 
µύλικού τµήµατος µόνο 
µέχρι τη γραµµή του 
κατάγµατος. Τις 
περισσότερες φορές η 
γραµµή του κατάγµατος 
είναι λοξή και ο καθορισµός 
του µήκους εργασίας 
αποτελεί πρόκληση. Η 
τεχνική της ακρορριζικής 
απόφραξης µέχρι τη γραµµή 
του κατάγµατος µπορεί να 
είναι απαραίτητη. Στο 
ακρορριζικό τµήµα πέραν 
της γραµµής του κατάγµατος 
πολύ σπάνια παρατηρούνται 

δοκιµασίες 
ζωτικότητας κατά 
την αρχική εξέταση 

• Ενδείξεις 
αποκατάστασης και 
επούλωσης µεταξύ 
των τµηµάτων του 
κατάγµατος 

• Φυσιολογική ή λίγο 
περισσότερο της 
φυσιολογικής 
κινητικότητα του 
µυλικού τµήµατος 

 

κατάγµατος 
 



Σηµείωση: A+  =Αφαίρεση ακινητοποίησης (για κατάγµατα µέσου και ακρορριζικού τριτηµορίου), Α++ = Αφαίρεση ακινητοποίησης (για κατάγµατα αυχενικού 

τριτηµορίου)   

 

 

 

παθολογικές 
µεταβολές/νέκρωση που 
χρήζουν θεραπείας 

• Σε δόντια µε πλήρη 
διάπλαση της ρίζας και του 
ακρορριζίου στα οποία η 
γραµµή του κατάγµατος 
βρίσκεται πάνω από το ύψος 
του φατνιακού οστού και το 
µυλικό τµήµα του δοντιού 
έχει κινητικότητα, είναι 
απαραίτητη η αφαίρεση του 
µυλικού τµήµατος 
ακολουθούµενη από 
ενδοδοντική θεραπεία και 
µυλική αποκατάσταση µε 
τοποθέτηση ενδορριζικού 
άξονα και στεφάνης. 
Επιπλέον ενέργειες όπως 
ορθοδοντική ανατολή του 
ακρορριζικού τµήµατος, 
χειρουργική αποκάλυψη 
κλινικής µύλης ή εξαγωγή 
του δοντιού µπορεί να 
αποτελούν θεραπευτικές 
λύσεις στο µέλλον  



 

 

Πίνακας 8.  Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κάταγµα φατνιακής απόφυσης 

Κάταγµα 

φατνιακής 

απόφυσης 

 

Κλινικά ευρήµατα 

 

Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

 

Θεραπεία 

 

Παρακολούθηση 

 

Θετικά αποτελέσµατα 

 

Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 

 
 
Κάταγµα που 
περιλαµβάνει την 
φατνιακή απόφυση 
και µπορεί να 
εκτείνεται και στο 
παρακείµενο οστό 
  

• Το κάταγµα της 
φατνιακής 
απόφυσης είναι 
πλήρες και 
εκτείνεται κατά 
µήκος από 
παρειακά προς 
υπερώια στην άνω 
γνάθο και από 
παρειακά προς 
γλωσσικά στην 
κάτω γνάθο 

• Μετακίνηση 
τµήµατος της 
γνάθου και 
κινητικότητα 
περισσότερων του 
ενός δοντιού 
ταυτοχρόνως είναι 
το κύριο 
χαρακτηριστικό 
εύρηµα 

• Γραµµές καταγµάτων 
µπορούν να 
παρατηρηθούν σε 
οποιοδήποτε ύψος από 
το αυχενικό 
τριτηµόριο του 
φατνιακού οστού 
µέχρι το ακρορριζικό 
τριτηµόριο 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 οπισθοφατνιακή 

ακτινογραφία  
- 2 επιπλέον 

ακτινογραφίες 
από διαφορετικές 
κάθετες ή 
οριζόντιες γωνίες  

- 1 ακτινογραφία 
δήξεως 

- Σε περιπτώσεις 
που οι παραπάνω 

• Επανατοποθέτηση του 
µετακινηµένου τµήµατος 

• Σταθεροποίηση του 
τµήµατος και 
ακινητοποίηση των δοντιών 
µε παθητική ηµιάκαπµτη 
ακινητοποίηση για 4 
βδοµάδες 

• Συρραφή τυχόν 
τραυµατισµών των 
µαλακών ιστών 

• Η ενδοδοντική θεραπεία 
αντενδείκνυται κατά τη 
διάρκεια της επείγουσας 
αντιµετώπισης 

• Παρακολούθηση της 
κατάστασης του πολφού 
όλων των δοντιών που 
συµπεριλαµβάνονται στο 
κάταγµα τόσο κατά την 
αρχική εξέταση αλλά και 
σε όλους τους 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος:  
• Σε 4 εβδοµάδες 

Α+ 
• Σε 6-8 

εβδοµάδες  
• Σε 4 µήνες  
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Κάθε χρόνο για 

τα επόµενα 5 
χρόνια  

Το οστό και οι 
µαλακοί ιστοί πρέπει 
επίσης να 
παρακολουθούνται 
για την επούλωσή 
τους 

• Θετική αντίδραση στις 
δοκιµασίες 
ευαισθησίας ή 
ζωτικότητας του 
πολφού (προσωρινή 
αρνητική αντίδραση 
µπορεί να 
παρατηρηθεί για 
µερικούς µήνες µετά 
τον τραυµατισµό) 

• Απουσία  σηµείων ή 
συµπτωµάτων 
περιακρορριζικής 
φλεγµονής 

• Επούλωση των 
µαλακών ιστών 

• Ακτινογραφικά 
ευρήµατα 
αποκατάστασης της 
οστικής βλάβης 

• Ήπια ευαισθησία κατά 
την ψηλάφηση του 

• Συµπτωµατικό 
δόντι 

• Νέκρωση 
πολφού και 
µικροβιακή 
µόλυνση του/των 
δοντιών 

• Σηµεία 
περιακρορριζική 
ς φλεγµονής  

• Εξωτερική 
φλεγµονώδης 
απορρόφηση 

• Μη επαρκής 
επούλωση των 
µαλακών ιστών 

• Αποτυχία 
επούλωσης της 
οστικής 
βλάβης/κατάγµα
τος 



 
Σηµείωση: A+  =Αφαίρεση ακινητοποίησης 

 

 

 

 

 

• Παρεµβολές 
σύγκλεισης 
εξαιτίας 
µετακίνησης και 
αλλαγής στην 
ευθυγράµµιση των 
δοντιών είναι 
συχνό εύρηµα 

• Τα δόντια στην 
περιοχή του 
κατάγµατος 
συνήθως δεν 
ανταποκρίνονται 
θετικά στις 
δοκιµασίες 
ζωτικότητας 

 
 

ακτινογραφίες 
δεν παρέχουν τις 
απαραίτητες 
πληροφορίες για 
το σχέδιο 
θεραπείας του 
κατάγµατος η 
λήψη µιας 
πανοραµικής ή 
CBCT µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί 
για καθορισµό 
της θέσης, της 
έκτασης και της 
κατεύθυνσης του 
κατάγµατος.  

 

επανελέγχους για να 
καθοριστεί αν και πότε η 
ενδοδοντική θεραπεία είναι 
απαραίτητη  

οστού στο ύψος του 
κατάγµατος και κατά 
τη διάρκεια της 
µάσησης µπορεί  να 
παραµείνει για 
µερικούς µήνες 

 
 

 

 



 

 

Πίνακας 9. Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κατευθυντήριες οδηγίες για δόντια µε διάσειση  

Διάσειση Κλινικά ευρήµατα Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

Θεραπεία Παρακολούθηση Θετικά αποτελέσµατα Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 

  
Τραυµατισµός των 
περιοδοντικών 
ιστών που 
υποστηρίζουν το 
δόντι χωρίς την 
ύπαρξη 
κινητικότητας ή 
µετακίνησης του 
δοντιού αλλά µε 
ευαισθησία κατά 
την επίκρουση.    

• Φυσιολογική 
κινητικότητα 

• Ευαισθησία στην 
επίκρουση και στο 
άγγιγµα 

• Το δόντι 
πιθανότατα να 
αντιδρά 
φυσιολογικά στις 
δοκιµασίες 
ζωτικότητας 

  
 

• Δεν 
εµφανίζονται 
ακτινογραφικές 
παρεκκλίσεις.  

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 

οπισθοφατνι
ακή 
ακτινογραφί
α  

- Επιπλέον 
ακτινογραφί
ες 
ενδείκνυνται 
όταν 
υπάρχουν 
σηµεία ή 
συµπτώµατα 
άλλων 
πιθανών 
τραυµατισµ
ών 

 
  

• Δεν ενδείκνυται 
καµία θεραπευτική 
παρέµβαση παρά 
µόνο στην 
περίπτωση που η 
σύγκλειση 
επιτείνει τον 
τραυµατισµό, 
συνιστάται 
εκλεκτικός 
τροχισµός του 
ανταγωνιστή 

• Παρακολούθηση 
της κατάστασης 
του πολφού για 
τουλάχιστον ένα 
χρόνο κατά 
προτίµηση για 
περισσότερο χρόνο 

 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος:  
• Σε 4 εβδοµάδες 
• Σε 1 χρόνο 

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Θετική αντίδραση 
στις δοκιµασίες 
ευαισθησίας ή 
ζωτικότητας του 
πολφού 
(προσωρινή 
αρνητική 
αντίδραση µπορεί 
να παρατηρηθεί 
για µερικούς µήνες 
µετά τον 
τραυµατισµό). Δεν 
πρέπει να γίνεται 
έναρξη της 
ενδοδοντικής 
θεραπείας  
βασισµένη 
αποκλειστικά και 
µόνο στην 
αρνητική 
αντίδραση του 
πολφού 

• Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των 

• Συµπτωµατικό 
δόντι 

• Νέκρωση πολφού 
και µικροβιακή 
µόλυνση του 
δοντιού 

• Σηµεία 
περιακρορριζικής 
φλεγµονής 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας 
σε αδιάπλαστα 
δόντια µε ανοιχτό 
ακρορρίζιο. 

 



ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο 

• Άθικτη η lamina 
dura 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 10. Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κατευθυντήριες οδηγίες για δόντια µε κινητικότητα χωρίς µετατόπιση 

 

Υπεξάρθρωση-

Χαλάρωση 

Κλινικά ευρήµατα Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

Θεραπεία Παρακολούθηση Θετικά αποτελέσµατα Αρνητικά αποτελέσµατα 

 

  
Τραυµατισµός των 
περιοδοντικών 
ιστών που 
υποστηρίζουν το 
δόντι και έχουν ως 
αποτέλεσµα την 
χαλάρωση του 
δοντιού στο φατνίο, 
ύπαρξη 
κινητικότητας αλλά 
χωρίς µετατόπιση  

• Συνήθως, η 
δοκιµασία 
ζωτικότητας 
αρχικά είναι 
αρνητική 
υποδεικνύοντας  
προσωρινό ή µη 
τραυµατισµό του 
πολφού. 
Συνιστάται 
παρακολούθηση 
του πολφού 
µέσω 
δοκιµασιών 
ζωτικότητας 
µέχρι την τελική 
διάγνωση 

• Ευαισθησία στην 
επίκρουση και το 
άγγιγµα 

• Το δόντι έχει 
αυξηµένη 
κινητικότητα 
αλλά δεν 
παρατηρείται 
µετακίνηση από 
τη θέση του 

• Παρατηρείται 
αιµορραγία από 

• Η ακτινογραφική 
εικόνα είναι 
συνήθως 
φυσιολογική χωρίς 
παρεκκλίσεις 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 

οπισθοφατνια
κή 
ακτινογραφία  

- 2 επιπλέον 
ακτινογραφίες 
από 
διαφορετικές 
κάθετες ή 
οριζόντιες 
γωνίες  

- 1 
ακτινογραφία 
δήξεως 

 
 
  
  

• Συνήθως καµία 
θεραπευτική 
παρέµβαση δεν 
είναι απαραίτητη 

• Παθητική ή 
ηµιάκαµπτη 
ακινητοποίηση 
µπορεί να 
τοποθετηθεί για 2 
βδοµάδες αλλά 
µόνο σε 
περιπτώσεις 
µεγάλης 
κινητικότητας ή 
ευαισθησίας του 
ασθενή κατά τη 
µάσηση 

• Προτείνεται 
παρακολούθηση 
της κατάστασης 
του πολφού για 
τουλάχιστον 1 
χρόνο κατά 
προτίµηση για 
µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα 

 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος:  
• Σε 2 εβδοµάδες 

Α+ 
• Σε 12 

εβδοµάδες 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Θετική αντίδραση 
στις δοκιµασίες 
ευαισθησίας ή 
ζωτικότητας του 
πολφού 
(προσωρινή 
αρνητική 
αντίδραση µπορεί 
να παρατηρηθεί 
για µερικούς µήνες 
µετά τον 
τραυµατισµό). Δεν 
πρέπει να γίνεται 
έναρξη της 
ενδοδοντικής 
θεραπείας  
βασισµένη 
αποκλειστικά και 
µόνο στην 
αρνητική 
αντίδραση του 
πολφού 

• Συνέχιση της 
ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Νέκρωση πολφού και 

µικροβιακή µόλυνση 
του δοντιού 

• Περιακρορριζική 
φλεγµονή 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο. 

• Εξωτερική 
φλεγµονώδης 
απορρόφηση 
(µικροβιακής 
αιτιολογίας). Στις 
περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να γίνει έναρξη 
ενδοδοντικής 
θεραπείας άµεσα και 
τοποθέτηση 
συνδυασµού 
κορτικοστεροειδούς 
φαρµάκου µε 
αντιβιοτικό αρχικά  
που στη συνέχεια 
αντικαθίσταται από 
υδροξείδιο του 
ασβεστίου. 
Εναλλακτικά µπορεί 



την ουλοδοντική 
σχισµή 

 

• Άθικτη η lamina 
dura 

 

να γίνει τοποθέτηση 
µόνο υδροξειδίου του 
ασβεστίου 

 

Σηµείωση: A+  =Αφαίρεση ακινητοποίησης 

 

 

 

 

 

 



Tabela 11. Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κατευθυντήριες οδηγίες για δόντια µε µερική εκγόµφωση  

Μερική 

εκγόµφωση 

Κλινικά ευρήµατα Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

Θεραπεία Παρακολούθηση Θετικά αποτελέσµατα Αρνητικά αποτελέσµατα 

 

 
 
Μετατόπιση του 
δοντιού εκτός 
φατνίου µε 
κοπτική/αξονική 
κατεύθυνση 

• Το δόντι 
παρατηρείται 
επιµηκυµένο 

• Έχει αυξηµένη 
κινητικότητα 

• Το δόντι 
παρατηρείται 
επιµηκυµένο 
προς κοπτική 
κατεύθυνση 

• Πολλές 
πιθανότητες να 
µην δίνει 
αντίδραση στις 
δοκιµασίες 
ζωτικότητας 

 

• Ο περιρριζικός 
χώρος παρουσιάζει 
διεύρυνση τόσο 
ακρορριζικά όσο 
και πλάγιορριζικά 

• Το δόντι δεν 
βρίσκεται στη 
θέση του στο 
φατνίο και 
παρατηρείται 
επιµηκυµένο 
ακτονογραφικά 
προς κοπτική 
κατεύθυνση 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 

οπισθοφατνια
κή 
ακτινογραφία  

- 2 επιπλέον 
ακτινογραφίες 
από 
διαφορετικές 
κάθετες ή 
οριζόντιες 
γωνίες 

- 1 
ακτινογραφία 
δήξεως 

 
  

• Ξεπλένεται η 
εκτεθειµένη 
επιφάνεια της 
ρίζας µε 
φυσιολογικό ορό 
πριν την 
επανατοποθέτησ
η 

• Χορηγείται 
τοπική 
αναισθησία η 
οποία δεν είναι 
πάντα 
απαραίτητη στις 
περιπτώσεις 
αυτές 

• Επανατοποθετείτ
αι το δόντι στην 
αρχική του θέση 
µε ήπιες 
δακτυλικές 
κινήσεις 

• Ακινητοποιείται 
το δόντι µε 
εύκαµπτη 
ακινητοποίηση 
για 2 εβδοµάδες. 
Αν παρατηρηθεί 
κάταγµα της 
φατνιακής 
απόφυσης 
προτείνεται 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος:  
• Σε 2 εβδοµάδες 

Α+ 
• Σε 4 εβδοµάδες 
• Σε 8 εβδοµάδες 
• Σε 12 εβδοµάδες 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Κάθε χρόνο για 

τα επόµενα 5 
χρόνια 

• Οι ασθενείς (και 
οι γονείς 
αναλόγως την 
ηλικία του 
ασθενή) πρέπει 
να 
ενηµερώνονται 
και να 
παρατηρούν για 
πιθανά σηµεία ή 
συµπτώµατα 
αρνητικής 
έκβασης του 
περιστατικού και 
να επισκέπτονται 
τον οδοντίατρό 
τους όταν αυτά 

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Κλινικά και 
ακτινογραφικά 
σηµεία επούλωσης 
του περιοδοντίου 

• Θετική αντίδραση 
στις δοκιµασίες 
ευαισθησίας ή 
ζωτικότητας του 
πολφού 
(προσωρινή 
αρνητική 
αντίδραση µπορεί 
να παρατηρηθεί 
για µερικούς µήνες 
µετά τον 
τραυµατισµό). Δεν 
πρέπει να γίνεται 
έναρξη της 
ενδοδοντικής 
θεραπείας  
βασισµένη 
αποκλειστικά και 
µόνο στην 
αρνητική 
αντίδραση του 
πολφού 

• Συνέχιση της 
ανάπτυξης των 
ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Νέκρωση πολφού και 

µικροβιακή µόλυνση 
του δοντιού 

• Περιακρορριζική 
φλεγµονή 

• Απώλεια ύψους 
φατνιακής απόφυσης 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας σε 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο. 

• Εξωτερική 
φλεγµονώδης 
απορρόφηση 
(µικροβιακής 
αιτιολογίας). Στις 
περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να γίνει έναρξη 
ενδοδοντικής 
θεραπείας άµεσα και 
τοποθέτηση 
συνδυασµού 
κορτικοστεροειδούς 
φαρµάκου µε 
αντιβιοτικό αρχικά  
που στη συνέχεια 
αντικαθίσταται από 
υδροξείδιο του 
ασβεστίου. 
Εναλλακτικά µπορεί 
να γίνει τοποθέτηση 



  ακινητοποίηση 
για επιπλέον 4 
εβδοµάδες  

• Παρακολούθηση 
της υγείας του 
πολφού µέσω 
των δοκιµασιών 
της ζωτικότητας  

• Σε περίπτωση 
που το δόντι 
νεκρωθεί και 
µολυνθεί από 
µικρόβια 
συνιστάται 
έναρξη της 
ενδοδοντικής 
θεραπείας 
ανάλογα µε το 
στάδιο 
διάπλασης της 
ρίζας και του 
ακρορριζίου 

 

εµφανίζονται 
• Σε περιπτώσεις 

αρνητικής 
έκβασης 
συνήθως 
απαιτείται 
παρέµβαση µε 
θεραπεία. Αυτά 
είναι εκτός του 
πεδίου των 
συγκεκριµένων 
οδηγιών. 
Συστήνεται 
παραποµπή σε 
κάποιον 
οδοντίατρο µε 
εξειδίκευση, 
εκπαίδευση και 
εµπειρία στη 
διαχείριση 
τέτοιων 
περιστατικών 

ακρορρίζιο 
• Ύψος φατνιακής 

απόφυσης στο ίδιο 
επίπεδο µετά την 
επανατοποθέτηση 
και κατά τη 
διάρκεια των 
ελέγχων 

 

µόνο υδροξειδίου του 
ασβεστίου  

 

Σηµείωση: A+  =Αφαίρεση ακινητοποίησης 

 

 

 

 

 



Πίνακας 12. Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κατευθυντήριες οδηγίες για δόντια µε πλάγια µετατόπιση 

 

Πλάγια 

µετατόπιση 

Κλινικά ευρήµατα Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

Θεραπεία Παρακολούθηση Θετικά αποτελέσµατα Αρνητικά αποτελέσµατα 

 

 
 
Μετατόπιση του 
δοντιού προς 
οποιαδήποτε 
κατεύθυνση 
εκτός της 
αξονικής, 
συνήθως 
συνοδεύεται 
από κάταγµα ή 
συµπίεση του 
φατνιακού 
τοιχώµατος ή 
του συµπαγούς 
οστού  

• Το δόντι είναι 
µετατοπισµένο 
προς 
υπερώια/γλωσσική  
ή χειλική 
κατεύθυνση 

• Τις περισσότερες 
φορές συνυπάρχει 
και κάταγµα της 
φατνιακής 
απόφυσης 

• Το δόντι συνήθως 
δεν έχει 
κινητικότητα 
καθώς το 
ακρορρίζιο είναι 
«σφηνωµένο» στο 
παρακείµενο 
φατνιακό οστό 

• Στην επίκρουση το 
δόντι δίνει  υψηλό 
µεταλλικό ήχο 
(αγκύλωσης) 

• Οι δοκιµασίες 
ζωτικότητας είναι 
συνήθως αρνητική 

 

• Παρατηρείται 
διεύρυνση του 
περιακρορριζικ
ού χώρου 
ορατή µε 
ακτινογραφία 
δήξεως και 
οπισθοφατνιακ
ές από 
διαφορετικές 
οριζόντιες 
γωνίες. 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 

οπισθοφατ
νιακή 
ακτινογρα
φία  

- 2 επιπλέον 
ακτινογρα
φίες από 
διαφορετικ
ές κάθετες 
ή 
οριζόντιες 
γωνίες 

- 1 
ακτινογρα

• Ξεπλένεται η εκτεθειµένη 
επιφάνεια της ρίζας µε 
φυσιολογικό ορό πριν την 
επανατοποθέτηση. 

• Χορήγηση τοπικής 
αναισθησίας 

• Επανατοποθετείται το δόντι 
στην αρχική του θέση αφού 
πρώτα αποσυνδεθεί από το 
οστό  που έχει σφηνωθεί µε 
τη χρήση λαβίδας ή ήπιες 
δακτυλικές κινήσεις 
- Μέθοδος: Ψηλαφήστε 

το ακρορρίζο του 
δοντιού στα ούλα. 
Χρησιµοποιήστε ένα 
δάκτυλο για να πιέσετε 
µε κατεύθυνση προς τα 
κάτω πάνω από το 
ακρορρίζιο, στη 
συνέχεια 
χρησιµοποιήστε  ένα 
δάκτυλο (κατά 
προτίµηση τον 
αντίχειρα) για να 
σπρώξετε το δόντι 
πίσω στην αρχική του 
θέση στο φατνίο 

• Ακινητοποιείται το δόντι µε 

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος:  
• Σε 2 εβδοµάδες  
• Σε 4 εβδοµάδες 

Α+ 
• Σε 8 εβδοµάδες 
• Σε 12 εβδοµάδες 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Κάθε χρόνο για 

τα επόµενα 5 
χρόνια 

• Οι ασθενείς (και 
οι γονείς 
αναλόγως την 
ηλικία του 
ασθενή) πρέπει 
να 
ενηµερώνονται 
και να 
παρατηρούν 
πιθανές σηµεία 
αρνητικής 
έκβασης και να 
επισκέπτονται 
τον οδοντίατρό 
τους όταν αυτά 

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Κλινικά και 
ακτινογραφικά 
σηµεία επούλωσης 
του περιοδοντίου 

• Θετική αντίδραση 
στα τεστ 
ευαισθησίας ή 
ζωτικότητας του 
πολφού 
(προσωρινή 
αρνητική 
αντίδραση µπορεί 
να παρατηρηθεί 
για µερικούς µήνες 
µετά τον 
τραυµατισµό). Δεν 
πρέπει να γίνεται 
έναρξη της 
ενδοδοντικής 
θεραπείας  
βασισµένη 
αποκλειστικά και 
µόνο στην 
αρνητική 
αντίδραση του 
πολφού 

• Συνεχιζόµενη 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Νέκρωση πολφού και 

µικροβιακή µόλυνση του δοντιού 
• Περιακρορριζική φλεγµονή 
• Απώλεια ύψους φατνιακής 

απόφυσης 
• Μη συνεχιζόµενη διάπλαση της 

ρίζας σε αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο. 

• Εξωτερική φλεγµονώδης 
απορρόφηση (µικροβιακής 
αιτιολογίας). Στις περιπτώσεις 
αυτές πρέπει να γίνει έναρξη 
ενδοδοντικής θεραπείας άµεσα 
και τοποθέτηση συνδυασµού 
κορτικοστεροειδούς φαρµάκου 
µε αντιβιοτικό αρχικά  που στη 
συνέχεια αντικαθίσταται από 
υδροξείδιο του ασβεστίου. 
Εναλλακτικά µπορεί να γίνει 
τοποθέτηση µόνο υδροξειδίου 
του ασβεστίου 

  



φία δήξεως 
 

 
  
  

ηµιάκαµπτη/παθητική 
ακινητοποίηση για 4 
εβδοµάδες. Αν 
παρατηρηθεί κάταγµα της 
φατνιακής απόφυσης 
προτείνεται ακινητοποίηση 
για επιπλέον 4 βδοµάδες  

• Παρακολούθηση της υγείας 
του πολφού µέσω των 
δοκιµασιών της 
ζωτικότητας  

• Στις 2 βδοµάδες µετά τον 
τραυµατισµό µπορεί να 
γίνει αξιολόγηση: 

• Δόντια µε αδιάπλαστες 
ρίζες και ακρορρίζια: 
- Αυθόρµητη 

επαναγγείωση µπορεί 
να συµβεί 

- Αν ο πολφός νεκρωθεί 
και υπάρχουν σηµεία 
φλεγµονώδους 
(µικροβιακής 
αιτιολογίας) 
εξωτερικής 
απορρόφησης, πρέπει 
να γίνει έναρξη 
ενδοδοντικής 
θεραπείας το 
συντοµότερο δυνατόν 

- Ενδείκνυνται οι 
κατάλληλες 
θεραπευτικές τεχνικές 
για δόντια µε ανοιχτό 
ακρορρίζιο 

• Δόντια µε πλήρη διάπλαση 
της ρίζας και του 
ακρορριζίου: 

εµφανίζονται 
• Σε περιπτώσεις 

αρνητικής 
έκβασης 
συνήθως 
απαιτείται 
παρέµβαση µε 
θεραπεία. Αυτά 
είναι εκτός του 
πεδίου των 
συγκεκριµένων 
οδηγιών. 
Συστήνεται 
παραποµπή σε 
κάποιον 
οδοντίατρο µε 
εξειδίκευση, 
εκπαίδευση και 
εµπειρία στη 
διαχείριση 
τέτοιων 
περιστατικών 

ανάπτυξη των 
ριζών σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο 

• Ύψος φατνιακής 
απόφυσης στο ίδιο 
επίπεδο µετά την 
επανατοποθέτηση 
και κατά τη 
διάρκεια των 
ελέγχων 

 



- Ο πολφός συνήθως  
δεν επανέρχεται και 
νεκρώνεται  

- Συνιστάται έναρξη της 
της ενδοδοντικής 
θεραπείας και 
τοποθέτηση 
συνδυασµού 
κορτικοστεροειδούς 
φαρµάκου µε 
αντιβιοτικό ή 
υδροξειδίου του 
ασβεστίου για την 
πρόληψη έναρξης 
φλεγµονώδους 
(µικροβιακής 
αιτιολογίας) 
εξωτερικής 
απορρόφησης 

 
 

Σηµείωση: A+  =Αφαίρεση ακινητοποίησης 

 

 

 

 

 



Πίνακας 13. Μόνιµη οδοντοφυΐα: Κατευθυντήριες οδηγίες για δόντια µε εµβύθιση 

 

Εµβύθιση Κλινικά ευρήµατα Ακτινογραφικά 

ευρήµατα 

Θεραπεία Παρακολούθηση Θετική έκβαση Αρνητικά 

αποτελέσµατα 

 
 

 
Μετατόπιση του 
δοντιού µέσα στο 
φατνιακό οστό µε 
ακρορριζική 
κατέυθυνση 

• Το δόντι είναι 
µετατοπισµένο 
αξονικά µέσα 
στο φατνίο 

• Δεν υπάρχει 
κινητικότητα 

• Η επίκρουση 
δίνει συνήθως 
υψηλό µεταλλικό 
ήχο 

• Συνήθως δεν 
ανταποκρίνεται 
θετικά στις 
δοκιµασίες 
ζωτικότητας 

 

• Ο περιρριζικός χώρος 
µπορεί να απουσιάζει 
από τµήµα ή το 
σύνολο της ρίζας 
(κυρίως ακρορριζικά) 

• Το επίπεδο της 
αδαµαντινο-
οστεϊνικής ένωσης 
εντοπίζεται πιο 
ακρορριζικά 
συγκριτικά µε τα 
παρακείµενα µη 
τραυµατισµένα δόντια 

• Προτεινόµενες 
ακτινογραφίες:  
- 1 οπισθοφατνιακή 

ακτινογραφία  
- 2 επιπλέον 

ακτινογραφίες µε 
διαφορετικές 
κάθετες ή 
οριζόντιες γωνίες 

- 1 ακτινογραφία 
δήξεως 

 
 
  
  

Αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρορρίζιο: 
• Καµία θεραπευτική 

παρέµβαση, το δόντι 
αναµένεται να 
επανέλθει στη φυσική 
του θέση ανεξαρτήτως 
του βαθµού εµβύθισης 

• Σε περίπτωση που δεν 
µετακινηθεί το δόντι 
εντός 8 εβδοµάδων 
προτείνεται 
ορθοδοντική ανατολή 
του δοντιού 

• Παρακολούθηση της 
κατάστασης του πολφού 

• Τα αδιάπλαστα δόντια 
έχουν µεγαλύτερες 
πιθανότητες 
επαναγγείωσης και 
συνέχιση της διάπλασης 
της ρίζας και του 
αρκορριζίου, ωστόσο σε 
περιπτώσεις που 
διαπιστωθεί νέκρωση 
του πολφού και 
µικροβιακή µόλυνση 
που συσχετίζεται µε 
σηµεία εξωτερικής  

Ο κλινικός και 
ακτινογραφικός 
έλεγχος είναι 
απαραίτητος:  
• Σε 2 εβδοµάδες  
• Σε 4 εβδοµάδες Α+ 
• Σε 8 εβδοµάδες 
• Σε 12 εβδοµάδες 
• Σε 6 µήνες 
• Σε 1 χρόνο 
• Κάθε χρόνο για τα 

επόµενα 5 χρόνια 
• Οι ασθενείς (και οι 

γονείς αναλόγως 
την ηλικία του 
ασθενή) πρέπει να 
ενηµερώνονται και 
να παρατηρούν 
πιθανές σηµεία 
αρνητικής 
έκβασης και να 
επισκέπτονται τον 
οδοντίατρό τους 
όταν αυτά 
εµφανίζονται 

• Σε περιπτώσεις 
αρνητικής 
έκβασης συνήθως 
απαιτείται 

• Ασυµπτωµατικό 
δόντι 

• Το δόντι είναι στη 
φυσική του θέση ή 
ανατέλλει σταδιακά 

• Άθικτη lamina dura 
• Θετική αντίδραση 

στα τεστ 
ευαισθησίας ή 
ζωτικότητας του 
πολφού (προσωρινή 
αρνητική αντίδραση 
µπορεί να 
παρατηρηθεί για 
µερικούς µήνες µετά 
τον τραυµατισµό). 
Δεν πρέπει να 
γίνεται έναρξη της 
ενδοδοντικής 
θεραπείας  
βασισµένη 
αποκλειστικά και 
µόνο στην αρνητική 
αντίδραση του 
πολφού. 

• Απουσία σηµεία 
απορρόφησης ρίζας 

• Συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη των ριζών 

• Συµπτωµατικό δόντι 
• Το δόντι είναι 

σφηνωµένο στη 
θέση του/έχει ήχο 
αγκύλωσης κατά την 
επίκρουση 

• Νέκρωση πολφού 
και µικροβιακή 
µόλυνση του 
δοντιού 

• Περιακρορριζική 
φλεγµονή 

• Αγκύλωση 
• Εξωτερική 

αντικαταστατική 
απορρόφηση 

• Μη συνεχιζόµενη 
διάπλαση της ρίζας 
σε αδιάπλαστα 
δόντια µε ανοιχτό 
ακρορρίζιο. 

• Εξωτερική 
φλεγµονώδης 
απορρόφηση 
(µικροβιακής 
αιτιολογίας). Στις 
περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να γίνει 
έναρξη 



φλεγµονώδους 
απορρόφησης κατά τους 
επανελέγχους 
συνιστάται έναρξη 
ενδοδοντικής θεραπείας 
το συντοµότερο 
δυνατόν και εφόσον η 
ανατολή/θέση του 
δοντιού το επιτρέπει. 
Προτείνονται οι 
θεραπευτικές τεχνικές 
κατάλληλες για τα 
αδιάπλαστα δόντια µε 
ανοιχτό ακρρορρίζιο 

• Οι γονείς πρέπει να 
ενηµερώνονται για την 
σηµασία και ανάγκη 
τακτικών επανελέγχων 

 
Δόντια µε πλήρη διάπλαση 
ρίζας: 
• Καµία θεραπευτική 

παρέµβαση εάν το δόντι 
έχει εµβυθιστεί µέχρι 
3χιλ. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει αυτόµατη 
επαναφορά εντός 8 
βδοµάδων προτείνεται 
χειρουργική 
επανατοποθέτηση και 
ακινητοποίηση για 4 
βδοµάδες. Εναλλακτικά 
µπορεί να γίνει 
ορθοδοντική ανατολή 
ώστε να αποφευχθεί 
αγκύλωση του δοντιού 

• Σε περίπτωση που το 
δόντι έχει εµβυθιστεί 3-

παρέµβαση µε 
θεραπεία. Αυτά 
είναι εκτός του 
πεδίου των 
συγκεκριµένων 
οδηγιών. 
Συστήνεται 
παραποµπή σε 
κάποιον 
οδοντίατρο µε 
εξειδίκευση, 
εκπαίδευση και 
εµπειρία στη 
διαχείριση τέτοιων 
περιστατικών 

σε δόντια µε 
αδιάπλαστο 
ακρορρίζιο 

 

ενδοδοντικής 
θεραπείας άµεσα και 
τοποθέτηση 
συνδυασµού 
κορτικοστεροειδούς 
φαρµάκου µε 
αντιβιοτικό αρχικά  
που στη συνέχεια 
αντικαθίσταται από 
υδροξείδιο του 
ασβεστίου. 
Εναλλακτικά µπορεί 
να γίνει τοποθέτηση 
µόνο υδροξειδίου 
του ασβεστίου  

 



7 χιλ. προτείνεται 
χειρουργική 
(προτιµότερο) ή 
ορθοδοντική 
επανατοποθέτηση 

• Σε περίπτωση που το 
δόντι έχει εµβυθιστεί 
περισσότερο από 7 χιλ. 
προτείνεται χειρουργική 
επανατοποθέτηση 

• Σε δόντια µε πλήρη 
διάπλαση ρίζας και 
ακρορριζίου ο πολφός 
συνήθως νεκρώνεται 
και προτείνεται έναρξη 
ενδοδοντικής θεραπείας 
2 εβδοµάδες µετά την 
επανατοποθέτηση ή 
όταν η θέση του δοντιού 
το επιτρέπει. 
Προτείνεται η 
τοποθέτηση 
συνδυασµού 
κορτικοστεροειδούς 
φαρµάκου µε 
αντιβιοτικό ή 
υδροξειδίου του 
ασβεστίου µε σκοπό την 
πρόληψη έναρξης 
εξωτερικής 
φλεγµονώδους 
απορρόφησης  
(µικροβιακής 
αιτιολογίας)  

 
Σηµείωση: A+  =Αφαίρεση ακινητοποίησης 



ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
Οι συγγραφείς επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν σύγκρουση συµφερόντων. Δεν έχει γίνει 
χρηµατοδότηση για το έργο που πραγµατοποιήθηκε. Οι εικόνες είναι µε την ευγενική 
παραχώρηση του Dental Trauma Guide. 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Δεν απαιτήθηκε κώδικας ηθικής δεοντολογίας για αυτό το άρθρο 
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