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Ανατοµική µηχανική επεξεργασία
του ριζικού σωλήνα

Αποκλειστική τεχνολογία 
προσαρµογής Core™

Υπερελαστικότητα και ικανότητα
επέκτασης

Αξιοσηµείωτη αντίσταση
στην κυκλική κόπωση

Αποτελεσµατική αποµάκρυνση
οδοντινικών υπολειµµάτων
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Πώς μπορεί ένα κοπτικό εργαλείο 
να γίνει καλύτερο?

Ίδια ικανότητα 
κοπής και ευκολία 

χρήσης

Αυξημένη 
ευκαμπτότητα και 

ασφάλεια

Απλό αλλά αποτελεσματικό: H νέα σειρά μηχα-
νοκίνητων κοπτικών εργαλείων RECIPROC® blue 
συνδυάζει την ευκολία των αυθεντικών κοπτικών 
εργαλείων της σειράς RECIPROC®one file endo 
με την αυξημένη ασφάλεια στην προετοιμασία 
των ριζικών σωλήνων στα δόντια των ασθενών. 
Μία κενοτόμος θερμή επεξεργασία κάνει το κο-
πτικό εργαλείο RECIPROC® blue ιδιαίτερα εύκα-
μπτο ώστε να εξασφαλιστεί μία περισσότερο ευ-
αίσθητη και ασφαλής προώθηση του εργαλείου 
στο ριζικό σωλήνα δίνοντας του ταυτόχρονα το 
χαρακτηριστικό μπλε χρώμα.

Ένα καλό μηχανοκίνητο κοπτικό εργαλείο. 
Ακόμα καλύτερο.

VDW.CONNECT Drive

RAYPEX 6

Φειδιππίδου 43, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7489 031, 210 7489 032 
E-mail: info@faratzi.gr | www.faratzi.gr

Κουντουριώτου 3 - 546 25 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: (2310) 270 550, 270 850
E-mail: newdent@otenet.gr
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Μήνυμα Προέδρου της Ε.Ε.Ε.

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας. Από τότε μέχρι 
σήμερα, η Εταιρεία μας έχει καταφέρει να εδραιωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων ως πηγή παροχής 
γνώσης και επιμόρφωσης. 

Είναι γνωστό πως οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της Ενδοδοντίας είναι εντυπωσιακές. Τις παρακολουθούμε 
και τις κάνουμε διαρκώς γνωστές μέσα από τις εκδηλώσεις μας. Αν επιχειρήσουμε μια αναδρομή, τρία είναι 
τα πεδία των μεγάλων αλλαγών. Τα δύο είναι καθαρά τεχνικά και αφορούν τη χρήση των περιστρεφόμενων 
εργαλείων νικελίου-τιτανίου και τη μεγέθυνση. Το τρίτο είναι βιολογικό και αφορά τον αριθμό των συνεδριών 
σε συσχετισμό με τη χρήση ή μη ενδορριζικών φαρμάκων. Το ερώτημα παραμένει κατά πόσον η υιοθέτηση 
των παραπάνω βελτιώνει την επιτυχία των θεραπευτικών μας ενεργειών. Κατά την άποψή μας, η ΕΕΕ θα πρέπει 
να στοχεύσει στην κριτική αποτίμηση όσων νέων μέσων εμφανίζονται καθημερινά και υιοθετούνται από τους 
συναδέλφους χωρίς να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη πρόκληση. Η εταιρεία μας θα πρέπει στο μέλλον να αναλάβει την ευθύνη 
της ενημέρωσης του κοινού για τα άλματα που έχει πραγματοποιήσει η Ενδοδοντία και που της επιτρέπουν 
να σώζει τα φυσικά δόντια ανώδυνα και προβλέψιμα. Είναι καιρός οι ασθενείς μας να κατανοήσουν πως 
η εποχή της «απονεύρωσης» έχει ευτυχώς περάσει ανεπιστρεπτί, και πως η διατήρηση των δοντιών τους 
δεν είναι θέμα τύχης αλλά γνώσης και εφαρμογής εξελιγμένων τεχνικών βασισμένων σε βιολογική βάση.

Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές, που το διαδίκτυο έχει επιφέρει στον τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας, 
έχει αλλάξει το τοπίο της ενημέρωσης, όχι πάντα με θετικά επακόλουθα. Θεωρούμε λοιπόν πως, με τις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνονται, η ΕΕΕ οφείλει να αναλάβει την ευθύνη να φιλτράρει και να αναλύει με 
τεκμηρίωση τα όσα καινούργια δεδομένα προκύπτουν. Με γνώμονα τον προβληματισμό αυτό ο τίτλος 
του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου είναι «Ατενίζοντας το μέλλον».

Τα θέματα του συνεδρίου εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία και εκτείνονται σε όλο το φάσμα της Ενδοδοντί-
ας.΄Ενα μέρος έχει αφιερωθεί στην ανάλυση των νεότερων τεχνικών και ένα άλλο στη σύνδεση της Εν-
δοδοντίας με άλλες ειδικότητες της οδοντιατρικής καθώς και τη σχέση της με τη γενική υγεία. Αρκετές 
εισηγήσεις αφορούν τη διάγνωση, το σχέδιο θεραπείας και τη διαχείριση της αποτυχίας της ενδοδοντικής 
θεραπείας. Επίσης, θα δοθεί βήμα σε νέους συναδέλφους να παρουσιάσουν ελεύθερες ανακοινώσεις. Το 
πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με πρακτικά σεμινάρια, τα οποία πιστεύουμε πως έχουν να δώσουν πολλά 
στους συναδέλφους. Τέλος, το βράδυ της Παρασκευής θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρακολου-
θήσουμε ομιλία του αγαπητού συναδέλφου, καθηγητή Θ. Λαμπριανίδη, αφιερωμένη στα 30 χρόνια της 
εταιρείας μας αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς και δημόσια τα μέλη της 
Οργανωτικής Επιτροπής, καθώς επέλεξαν και προσκάλεσαν εξαιρετικούς επιστήμονες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την κατά το δυνατό άρτια διοργάνωση της 
εκδήλωσης σε όλα τα επίπεδα. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε τις εργασίες 
του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ενδοδοντίας, με την προσδοκία πως θα αποχωρήσετε έχοντας αποκομίσει 
νέες γνώσεις ικανές να βελτιώσουν και να ανανεώσουν την καθημερινή κλινική σας πράξη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Μαρία Γεωργοπούλου
Καθηγήτρια Ενδοδοντίας

Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνεδριακό Κέντρο
Wyndham Grand Athens 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, ΤΚ 10437, Αθήνα 
Τηλ.: + 30 216 8009900 
Fax: +30 216 8009901 
e-mail: info@wyndhamgrandathens.com

Γλώσσα
Το συνέδριο θα διεξαχθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Έκθεση
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται Έκθεση Εμπορικών Εταιρειών.

Εγγραφές
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής του σχετικού 
δελτίου εγγραφής στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Ωράριο Λειτουργίας της Γραμματείας
Η Γραμματεία θα λειτουργεί:
■ Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018: 11:00-20:30
■ Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018: 08:30-21:00
■ Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018: 08:30-14:30

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Η κάθε ελεύθερη ανακοίνωση θα διαρκεί 8 λεπτά και 2 λεπτά η συζήτηση.  
Ο χρόνος της παρουσίασης θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά.

Φωτογράφιση/Βιντεοσκόπηση
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνεται φωτογράφιση  
ή/και βιντεοσκόπηση από τη διοργανώτρια εταιρεία. Με την εγγραφή σας στην εκδήλωση 
συναινείτε στην παράδοση του υλικού στους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους  
σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα.

Γραφείο Διοργάνωσης Συνεδρίου
Focus on Health 
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220, E-mail: events@focusonhealth.gr
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Χριστόπουλος Π.
Επίκουρος Καθηγητής 
Κλινικής Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής, 
Οδοντιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ

Μάγκος Σ.
DDS, MSc 
Ενδοδοντολογίας, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης, 
Οδοντιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ

Καλογερόπουλος Κ. Χ.
Οδοντιατρική Σχολή,  
ΕΚΠΑ, Ειδίκευση στην 
Ενδοδοντία

Χανιώτης Α.
Clinical Instructor,  
Athens Dental School, 
Department of Endodontics, 
University of Athens, Greece, 
Clinical Fellow teacher at the 
University of Warwick, UK

Cotti E.
Professor of 
Endodontics, University 
of Cagliari, Italy

Μπλέτσα A.
Endodontist/Pedodontist, 
Oral Health Centre of 
Expertise-Western Norway 
& Associate Professor, 
Department of Clinical 
Dentistry, University  
of Bergen, Norway

Mc Mahon T.
MSD & Assistant 
Professor in Endodontics, 
Brussels University ULB

Μαυραγάνη Μ.
Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια, 
Πανεπιστήμιο Bergen, 
Νορβηγία

Berghmans J.
Doctor of Endodontics, 
former President of 
the Flemish Society of 
Endodontics

Abu Tahun I.
DDS, PhD, University 
of Athens, Greece, 
Associate Professor, 
School of Dentistry, 
University of Jordan

Kvist T.
Docent, Associate 
Professor, Department 
of Endodontology, 
Institute of Odontology 
at The Sahlgrenska 
Academy, University  
of Gothenburg

Portenier I.
Doctor of Endodontics, 
external Oberärztin, 
Department of 
Preventive, Restorative 
and Paediatric 
Dentistry, University  
of Bern, Switzerland

Κερεζούδης Ν.
Αναπληρωτής 
Καθηγητής 
Ενδοδοντολογίας, 
Οδοντιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ

Λαμπριανίδης Θ.
Καθηγητής Ενδοδοντολογίας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης,  
τ. Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ενδοδοντικής Εταιρείας

Machtou P.
Emeritus Professor  
of Endodontics, 
University of Paris

Pinto N.
DDS, MSc,  
Exclusive practice  
in Endodontics  
since 2001

Πανής Β.
Καθηγητής 
Περιοδοντολογίας, 
Οδοντιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ

Παπάζογλου Σ.
Επίκουρος Καθηγητής 
Οδοντικής Χειρουργικής, 
Οδοντιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ

Τόσιος Κ.
Αναπληρωτής 
Καθηγητής,  
Εργαστήριο 
Στοματολογίας, 
Οδοντιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (HANDS-ON) • (Αίθουσα Αθηνά)

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

12:30-14:30 Ι. Portenier: 3D Instrumentation: Anatomical shaping and cleaning with  
XPendo sequence. Use of bioceramic materials (Total fill) for root canal obturation 
(sponsored by Dental Expert)

16:00-18:00 P. Machtou: Protaper Gold - Shaping the future of Endodontics
(sponsored by Denco Dental)

18:00-20:00 T. Mc Mahon, K. Kalogeropoulos: Root canal shaping with OneCurve  
(sponsored by Dentalcom G. Papazoglou S.A.)

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

12:00-14:00 Α. Χανιώτης: Ανατομικά καθοδηγούμενη μορφοποίηση των ριζικών σωλήνων  
με συστήματα ελεγχόμενης μνήμης. Παρουσίαση μιας νέας τεχνικής  
(sponsored by Coltène)



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939, www. odvima.gr

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



Η επιτυχημένη τεχνική απαίτει 
μεγαλύτερη ευελιξία

Διεύθυνση: Μεσογείων 15, 11526, Αθήνα | Τηλ.: 210 7770670, 675 | Fax: 210 7486002, website: www.dencodental.gr

Μοναδικός επίσημος αντιπρόσωπος Dentsply Maillefer στην Ελλάδα.

Μεγαλύτερη ευελιξία - από την αρχή ως το τέλος
Το PROTAPER GOLDTM από 1/1/2017, μετά από πολλά χρόνια, αντικαθιστά 

το χρυσό πρότυπο της ενδοδοντίας PROTAPER® Universal.

Η εμφανώς εξελιγμένη μεταλλουργία του PROTAPER GOLDTM δημιουργεί μια διαφορά που μπορείτε να δείτε και 
να αισθανθείτε. Οι περιστροφικές ρίνες PROTAPER GOLDTM  προσφέρουν τα ακριβή γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
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ενδοδοντικές ρίνες, όταν οδηγούνται μέσα από δύσκολες κάμψεις προς την ακροριζική περιοχή.

Οι ενδοδοντικές ρίνες PROTAPER GOLDTM  διευρύνουν το ρι-
ζικό σωλήνα και είναι σχεδιασμένες για τη γνωστή τεχνική 
σάρωσης προς τα έξω.

Οι ενδοδοντικές ρίνες PROTAPER GOLDTM  είναι πιο εύκα-
μπτες, επιτρέποντας τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα 
σύμφωνα με μια πλήρη συστηματική προσέγγιση.

Το βραχύτερο στέλεχος 
του PROTAPER GOLDTM  
επιτρέπει βελτιωμένη 
πρόσβαση στο δόντι.

13mm PROTAPER® UNIVERSAL
11mm PROTAPER GOLDTM

Αυξημένη αντοχή 
στην κυκλική κόπωση

Το PROTAPER GOLDTM  εξασφαλίζει περισσότερο από 
διπλάσια αντοχή στην κυκλική κόπωση σε σύγκριση με 
το PROTAPER® UNIVERSAL*. Αυτό είναι ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα, καθώς η κυκλική κόπωση είναι το κύριο 
αίτιο θραύσης της ρίνης2.

2 Shen Y, Cheung GS, Bian Z, Peng B. Σύγκριση των θράυσεων σε ProFile και 
ProTaper systems μετά από κλινική χρήση. J Endod. 2006 Jan;32(1):61-5.

* Μέση τιμή για PROTAPER GOLD™ σέ σχέση με το PROTAPER® UNIVERSAL.
Αποτέλεσμα εσωτερικών πειραμάτων. Δεδομένα μετά από ζήτηση

Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
Τηλ: 210 7770 670, 675  |  Fax: 210 7486002
Email: customerservice@dencodental.grΟ ∆ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α

Μοναδικός επίσημος αντιπρόσωπος Dentsply Maillefer στην Ελλάδα.

Η επιτυχημένη τεχνική απαίτει 
μεγαλύτερη ευελιξία

Διεύθυνση: Μεσογείων 15, 11526, Αθήνα | Τηλ.: 210 7770670, 675 | Fax: 210 7486002, website: www.dencodental.gr

Μοναδικός επίσημος αντιπρόσωπος Dentsply Maillefer στην Ελλάδα.



Μεγαλύτερη ευελιξία - από την αρχή ως το τέλος
Το PROTAPER GOLDTM από 1/1/2017, μετά από πολλά χρόνια, αντικαθιστά 

το χρυσό πρότυπο της ενδοδοντίας PROTAPER® Universal.

Η εμφανώς εξελιγμένη μεταλλουργία του PROTAPER GOLDTM δημιουργεί μια διαφορά που μπορείτε να δείτε και 
να αισθανθείτε. Οι περιστροφικές ρίνες PROTAPER GOLDTM  προσφέρουν τα ακριβή γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
των PROTAPER® UNIVERSAL, αλλά και αυξημένη ευκαμψία. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις 
ενδοδοντικές ρίνες, όταν οδηγούνται μέσα από δύσκολες κάμψεις προς την ακροριζική περιοχή.

Οι ενδοδοντικές ρίνες PROTAPER GOLDTM  διευρύνουν το ρι-
ζικό σωλήνα και είναι σχεδιασμένες για τη γνωστή τεχνική 
σάρωσης προς τα έξω.

Οι ενδοδοντικές ρίνες PROTAPER GOLDTM  είναι πιο εύκα-
μπτες, επιτρέποντας τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα 
σύμφωνα με μια πλήρη συστηματική προσέγγιση.

Το βραχύτερο στέλεχος 
του PROTAPER GOLDTM  
επιτρέπει βελτιωμένη 
πρόσβαση στο δόντι.

13mm PROTAPER® UNIVERSAL
11mm PROTAPER GOLDTM

Αυξημένη αντοχή 
στην κυκλική κόπωση

Το PROTAPER GOLDTM  εξασφαλίζει περισσότερο από 
διπλάσια αντοχή στην κυκλική κόπωση σε σύγκριση με 
το PROTAPER® UNIVERSAL*. Αυτό είναι ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα, καθώς η κυκλική κόπωση είναι το κύριο 
αίτιο θραύσης της ρίνης2.

2 Shen Y, Cheung GS, Bian Z, Peng B. Σύγκριση των θράυσεων σε ProFile και 
ProTaper systems μετά από κλινική χρήση. J Endod. 2006 Jan;32(1):61-5.

* Μέση τιμή για PROTAPER GOLD™ σέ σχέση με το PROTAPER® UNIVERSAL.
Αποτέλεσμα εσωτερικών πειραμάτων. Δεδομένα μετά από ζήτηση

Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
Τηλ: 210 7770 670, 675  |  Fax: 210 7486002
Email: customerservice@dencodental.grΟ ∆ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α

Μοναδικός επίσημος αντιπρόσωπος Dentsply Maillefer στην Ελλάδα.



INTERNATIONAL CONGRESS 

of Endodontics 
2nd

30 years of the Hellenic Society of Endodontics 

Contemplating the future

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ • (Αίθουσα Ζευς)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
12:00-12:45 Εγγραφές

12:45-16:00 1η Συνεδρία 
Προεδρεύων: Π. Πανόπουλος

12:45-13:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί

13:00-14:00 Ε. Cotti: General health and endodontics

14:00-15:00 Α. Μπλέτσα: Ενδοδοντία και Παιδοδοντία

15:00-16:00 T. Mc Mahon: Does heat treated NiTi facilitate endodontic therapy?

16:00-16:30 Coffee break

16:30-20:30 2η Συνεδρία
Προεδρεύων: Α. Μόρφης

16:30-17:30 Μ. Μαυραγάνη: Ενδοδοντία και Ορθοδοντική

17:30-18:30 J. Berghmans: From cracks to root fracture

18:30-19:30 I. Abu Tahun: Analyzing the Evidence Through - Start to Finish- Root Canal Disinfection

19:30-20:30 Θ. Λαμπριανίδης: Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία. Διαδρομή/πεπραγμένα τριάντα 
χρόνων. Σκέψεις για τον ρόλο της στα σύγχρονα φαινόμενα, τη μετανάστευση 
επιστημόνων και τη ροή ασθενών σε όμορες χώρες
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ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

09:00-12:00 3η Συνεδρία
Προεδρεύων: Γ. Μικρογεώργης

09:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 
EA01.
Μεταβολές του πολφικού ιστού κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας
Δ. Τιμπλαλέξης, Χ. Τσιαβάκη, Ε. Κουμπιά, Χ. Μπελτές
ΕΑ02.
Αντιμετώπιση συμπτωματικής «μη αντιστρεπτής πολφίτιδας» με πολφοτομή
Φ. Τσώτου, Α. Χανιώτης
ΕΑ03.
Αναγεννητικές τεχνικές στην Ενδοδοντία. Ενδείξεις, βασικές αρχές και παρουσίαση 
κλινικού περιστατικού
Μ.Ε. Μιλτιάδους, Σ. Φλωράτος, Μ. Γεωργοπούλου
ΕΑ04.
Αφαίρεση ενδορριζικών αξόνων. Τεχνικές και σύγχρονα δεδομένα
Ε. Κρικέλη, Χ. Μπελτές
ΕΑ05.
Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας: Που, πότε και πώς
Σ. Πασσαλίδου, Κ. Χριστοπούλου, Σ. Παπαδόπουλος, Γ. Ανδρίτσος
ΕΑ06.
Κλινικό περιστατικό: 3ετής παρακολούθηση πλήρης εκγόμφωσης κεντρικού τομέα 
σε ενήλικο άτομο
Σ. Πασσαλίδου, Α. Κιτοπούλου, Γ. Ανδρίτσος 
ΕΑ07.
Αντιμετώπιση παιδοδοντιατρικών ασθενών με ενδοδοντικές ανάγκες:  
Παρουσίαση περιστατικών
Κ. Χαΐνη, Τ. Ιωαννίδη, Μ. Νικολάκης, Χ. Σίσκος, Μ. Γεωργοπούλου

10:00-11:00 P. Machtou: Shaping the root canal with confidence and predictability:  
Root canal retreatment

11:00-12:00 P. Machtou: Shaping the root canal with confidence and predictability:  
Root canal retreatment

12:00-12:30 Coffee break

12:30-14:30 4η Συνεδρία
Προεδρεύων: Μ. Χαμπάζ

12:30-13.30 N. Pinto: Impove Εndodontics with Reciprocation
13:30-14:30 Τ. Kvist: Success and failure of endodontic treatment
14:30-16:00 Lunch break

16:00-18:00 5η Συνεδρία
Προεδρεύων: Θ. Λαμπριανίδης

16:00-17:00 Τ. Kvist: Selection of cases for surgical versus nonsurgical endodontic retreatment
17:00-18:00 Ι. Portenier: 3D chemomechanical preparation (3D XME)
18:00-21:00 Καταστατική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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09:00-12:00 6η Συνεδρία
Προεδρεύων: Ν. Οικονομίδης

09:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
ΕΑ08.
Επίμηκες κάταγμα ρίζας: Εργαστηριακή μελέτη σε άνω και κάτω γομφίους μετά την 
πλάγια συμπύκνωση
Ν. Ρεβαζισβίλη, Δ. Αθανασοπούλου, Χ. Ανθόπουλος, Ν. Κερεζούδης
ΕΑ09.
Συντηρητική αντιμετώπιση νεαρών μονίμων δοντιών με συμπτώματα μη 
αντιστρεπτής πολφίτιδας 
Μ. Μάρκου, Γ. Τζανετάκης 
ΕΑ10.
Δεύτερος εγγύς παρειακός ριζικός σωλήνας ενδοδοντικά θεραπευμένων  
άνω γομφίων από προπτυχιακούς φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Μ.Ε. Καλαϊτζόγλου, Α. Παπαδοπούλου, Π. Μαυρίδης, Κ. Λυρούδια 
ΕΑ11. 
Οι νέες τεχνικές στην απολύμανση των ριζικών σωλήνων
Μ. Κούκη, Κ. Κωνσταντοπούλου, Ι. Οικονόμου
ΕΑ12. 
Συσχέτιση χρόνιας περιακρορριζικής φλεγμονής πολφικής αιτιολογίας και 
καρδιαγγειακών νοσημάτων
Κ. Κωνσταντοπούλου, Μ. Κούκη, Ι. Οικονόμου
ΕΑ13.
Εκδήλωση μη-Hodgkin λεμφωμάτων στην περιακρορριζική περιοχή:  
Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά περιστατικού
Φ. Κάκουρα, Ν. Οικονομίδης 
ΕΑ14.
Διαχείριση εκτεταμένης εξωτερικής απορρόφησης ακρορριζικού τριτημορίου: 
Ανασκόπηση και παρουσίαση περιστατικών
Κ. Χαΐνη, Μ. Νικολάκης, Μ. Γεωργοπούλου

10:00-11:00 Ν. Κερεζούδης-Β. Πανής: Ενδοπεριοδοντικά προβλήματα

11:00-12:00 Σ. Παπάζογλου: Εφαρμογές συγκολλητικών τεχνικών στην αποκατάσταση ΕΘ δοντιών

12:00-12:30 Coffee break

12:30-14:30 7η Συνεδρία
Προεδρεύουσα: Μ. Γεωργοπούλου

12:30-13.30 Κ. Τόσιος: Μη οδοντογενείς βλάβες με εικόνα περιακρορριζικής φλεγμονής

13:30-14:30 Π. Χριστόπουλος-Σ. Μάγκος: Χειρουργική αντιμετώπιση ενδοδοντικών προβλημάτων
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΑ01.
Μεταβολές του πολφικού ιστού κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας
Δ. Τιμπλαλέξης,1 Χ. Τσιαβάκη,1 Ε. Κουμπιά,2 Χ. Μπελτές3

1Χειρουρδός Οδοντίατρος, DDS
2Ειδικός Ορθοδοντικός, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
3MSc, MclinDent, PhD, Πανεπ. Υπότροφος Α.Π.Θ.

Είναι γεγονός ότι στη σημερινή εποχή η ορθοδοντική θεραπεία αποτελεί μία συνηθισμένη οδοντιατρική 
πράξη. Όσο ο αριθμός των ατόμων που δέχονται ορθοδοντική θεραπεία αυξάνεται κάθε χρόνο, τόσο 
εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την επίπτωσή της στον πολφικό ιστό.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις μεταβολές του πολφικού ιστού κατά τη διάρκεια 
της ορθοδοντικής θεραπείας. Η πιο συχνή από αυτές είναι η διαταραχή της αιμάτωσης, η αύξηση της 
οποίας επέρχεται από τις πρώτες ώρες εφαρμογής της δύναμης. Η αιματική ροή δείχνει να επανέρχεται 
σε φυσιολογικά επίπεδα έπειτα από διάστημα τριών (3) εβδομάδων. Επιπρόσθετα, σημαντική διαταρα-
χή αποτελεί η δημιουργία ινώδους ιστού, ένα από τα πρώτα σημάδια επούλωσης που παρουσιάζει ο 
πολφικός ιστός ως αποτέλεσμα της φλεγμονώδους αντίδρασης. Τέλος, η δημιουργία πολφόλιθων στο 
μυλικό τμήμα του πολφικού θαλάμου χαρακτηρίζεται ως μία σοβαρή επίπτωση, φαινόμενο που όμως 
είναι σπάνιο και παρουσιάζεται κατά το πρώτο τρίμηνο της θεραπείας.
Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό ο σύγχρονος ορθοδοντικός να γνωρίζει τις επιπτώσεις που μπορεί να 
επιφέρουν οι εφαρμοζόμενες δυνάμεις στον πολφό. Παρόλα αυτά είναι ένα πεδίο που χρήζει περαι-
τέρω διερεύνησης.

ΕΑ02.
Αντιμετώπιση συμπτωματικής «μη αντιστρεπτής πολφίτιδας» με πολφοτομή
Φωτεινή Τσώτου DDS, Αντώνης Χανιώτης DDS, MDS

Εισαγωγή: Για πάρα πολλά χρόνια οι φλεγμονές του πολφού ταξινομούνταν ως αντιστρεπτές και μη 
αντιστρεπτές (συμπτωματικές ή ασυμπτωματικές). Ανάλογα με τη διαγνωστική ταξινόμηση της νόσου 
γίνονταν και η αντίστοιχη επιλογή της θεραπείας. Νέες απόψεις υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει 
αντιστρεπτή ιστική φλεγμονή σε πολφούς που διαγιγνώσκονται αρχικά ως πάσχοντες από μη αντιστρε-
πτή πολφίτιδα. Σύμφωνα με τις νέες αυτές απόψεις, ‘μη αντιστρεπτές’ πολφίτιδες μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν πιο συντηρητικά με την αποφυγή της ολικής πολφεκτομής και τη αντικατάσταση της από 
μερική ή ολική πολφοτομή. Σκοπός αυτής της ελεύθερης ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ενός περι-
στατικού συμπτωματικής μη αντιστρεπτής πολφίτιδας που αντιμετωπίστηκε με πολφοτομή.
Υλικά και Μέθοδος: Ασθενής 9 ετών προσήλθε στο ιατρείο με συμπτώματα μη αντιστρεπτής οξείας 
πολφίτιδας στον 36. Αντί ολικής πολφεκτομής και ενδοδοντικής θεραπείας πραγματοποιήθηκε πολφο-
τομή με τη χρήση βιοκεραμικού υλικού.
Αποτελέσματα: Η πενταετής κλινική και ακτινογραφική επανεξέταση κατέδειξε απόλυτα υγιείς ιστούς. 
Συμπεράσματα: Οι σύγχρονες συντηρητικές θεραπείες διατήρησης της ζωτικότητας του πολφού με βι-
οκεραμικά υλικά μπορεί να βελτιώσουν τη μακρόχρονη πρόγνωση δοντιών με φλεγμαίνοντες πολφούς.
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ΕΑ03.
Αναγεννητικές τεχνικές στην Ενδοδοντία. Ενδείξεις, βασικές αρχές και παρουσίαση 
κλινικού περιστατικού
Μ.Ε. Μιλτιάδους,1 Σ. Φλωράτος,2 Μ. Γεωργοπούλου3

1Χειρουργός Οδοντίατρος, Επ. Συνεργάτης Εργαστηρίου Ενδοδοντίας Ε.Κ.Π.Α.
2Ενδοδοντολόγος, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ενδοδοντίας, University of Pennsylvania
3Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ενδοδοντίας Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Η παρουσίαση των ενδείξεων και των βασικών αρχών εφαρμογής των αναγεννητικών τεχνι-
κών στην Ενδοδοντία με παράλληλη παρουσίαση κλινικού περιστατικού. 
Υλικά-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με τις προϋ-
ποθέσεις εφαρμογής και τις βιολογικές αρχές που διέπουν τις αναγεννητικές τεχνικές στην Ενδοδοντία. 
Αντλήθηκαν στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια επιλογής περιστατικών, τα πιθανά πλεονεκτήματα και μει-
ονεκτήματα που σχετίζονται με τις τεχνικές αυτές καθώς και τα σύγχρονα προτεινόμενα κλινικά πρωτό-
κολλα ώστε να προληφθούν επιπλοκές και αποτυχίες. Η παρουσίαση των στοιχείων αυτών πραγματο-
ποιείται παράλληλα με την παρουσίαση και ανάλυση ανάλογου κλινικού περιστατικού. 
Αποτελέσματα: Οι αναγεννητικές τεχνικές στην Ενδοδοντία ενδείκνυνται κυρίως στην αντιμετώπιση 
και θεραπεία δοντιών με νεκρό πολφό και ατελή διάπλαση ρίζας και σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλι-
ογραφία μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να επάγουν την πάχυνση των τοιχωμάτων ή/και τη συνέ-
χιση της διάπλασης της ρίζας. Στο κλινικό περιστατικό παρουσιάζεται η επιτυχημένη εφαρμογή των 
αναγεννητικών τεχνικών σε άνω κεντρικό τομέα με αδιάπλαστο ακρορρίζιο και προϋπάρχουσα ατελή 
ενδοδοντική θεραπεία. Τα αποτελέσματα της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης αξιολογήθηκαν με βάση 
τον 3ετή κλινικό και ακτινογραφικό επανέλεγχο.
Συμπεράσματα: Οι αναγεννητικές τεχνικές φαίνεται να αποτελούν μια υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγι-
ση δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο όταν γίνονται σεβαστές οι βασικές βιολογικές αρχές που τις διέπουν.

ΕΑ04.
Αφαίρεση ενδορριζικών αξόνων. Τεχνικές και σύγχρονα δεδομένα
Ελένη Κρικέλη, Χάρης Μπελτές
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Σχολή

Σκοπός: Η παρούσα ανακοίνωση έχει σκοπό την παρουσίαση των σύγχρονων μέσων και τεχνικών αφαί-
ρεσης των ενδορριζικών αξόνων κατά την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Με χρήση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αναζήτη-
ση για δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες (κλινικές – εργαστηριακές) και συστηματικές ανασκοπή-
σεις στις βάσεις δεδομένων PubMed, Medline. Επικουρικά θα παρουσιαστούν κλινικά περιστατικά για 
την καλύτερη κατανόηση των βιβλιογραφικών δεδομένων.
Αποτελέσματα: Η αφαίρεση των ενδορριζικών αξόνων που χρησιμοποιούνται συχνά για τη μυλική αποκα-
τάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, αποτελούν πρόκληση για τον επεμβαίνοντα στις περιπτώσεις 
όπου η συντηρητική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας κρίνεται σκόπιμη. Η λήψη αρχικής ακτινογρα-
φίας συμβάλει στον προσδιορισμό του τύπου του άξονα που έχει χρησιμοποιηθεί όπως και στην αξιολόγηση 
του εύρους αλλά και το μήκους τοποθέτησης του με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων μέσων και τεχνικών 
αφαίρεσής. Η χρήση υπερήχων αλλά και ειδικών εγλυφίδων είναι η συχνότερα προτεινόμενες μέθοδοι. Στο 
εμπόρια διατίθενται σειρές εργαλείων με σκοπό την ευκολότερη και προβλέψιμη αφαίρεσή των ενδορριζι-
κών αξόνων. Η αποδυνάμωση των οδοντικών ιστών και η αύξηση της θερμοκρασίας του περιοδοντίου από 
τη χρήση των παραπάνω μέσων έχει μελετηθεί και τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών θα παρουσιαστούν.
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Συμπεράσματα: Η προβλέψιμη αφαίρεση των ενδορριζικών αξόνων προϋποθέτει την ορθή προεπεμβα-
τική αξιολόγηση του βαθμού δυσκολίας αφαίρεσης και στην επιλογή των κατάλληλων μέσων. Διεπεμβατι-
κά η διαφύλαξη των σκληρών οδοντικών ιστών συμβάλει στη μακροχρόνια καλή πρόγνωση του δοντιού.

ΕΑ05.
Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας: Που, πότε και πώς
Σ. Πασσαλίδου, Κ. Χριστοπούλου, Σ. Παπαδόπουλος, Γ. Ανδρίτσος
Ενδοδοντικό τμήμα Οδοντιατρικού Κέντρου Πολεμικού Ναυτικού

Παρά τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των ενδοδοντικών θεραπειών στην κλινική πράξη, η ανάγκη επα-
νάληψης αρκετών ήδη ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών εξακολουθεί να υφίσταται. Ο κλινικός θα 
πρέπει να διακρίνει την εμμένουσα από την νεοεμφανιζόμενη μετά την ενδοδοντική θεραπεία ακρορ-
ριζική περριριζίτιδα καθώς και να ενημερώσει προσεκτικά τον ασθενή για τις επιλογές του. Επιπλέον θα 
πρέπει να έχει στη διάθεσή του μια πληθώρα εργαλείων και να είναι εξοικειωμένος με τεχνικές σχετικά 
με την αφαίρεση τόσο παλαιών αποκαταστάσεων και εμφρακτικών υλικών. Θα παρουσιαστούν κλινικά 
περιστατικά του Οδοντιατρικού Κέντρου του Πολεμικού Ναυτικού. Θα αναφερθούν πρωταρχικά τα αίτια 
που οδηγούν σε εμμένουσα ακρορριζική φλεγμονή, τεχνικές πρόσβασης στην περιακρορριζική περιο-
χή, επιλογές περιστατικών που έχει νόημα να γίνει επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας και τα ποσοστά 
επιτυχίας της επανάληψης ενδοδοντικής θεραπείας βασισμένα στις τελευταίες μελέτες.
Συμπερασματικά, η ύπαρξη περιακρορριζικής φλεγμονής μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θε-
ραπείας δεν προδικάζει την αφαίρεση του δοντιού. Η πλειοψηφία των δοντιών αυτών μπορούν με μία 
επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας να διατηρηθούν στο στόμα, γεγονός που είναι προς όφελος του 
ασθενή καθώς η λειτουργικότητα ενός φυσικού δοντιού είναι αναντικατάστατη. Η σωστή αξιολόγηση 
περιστατικών, η χρήση κατάλληλων εργαλείων και η εφαρμογή τεκμηριωμένων βιβλιογραφικά μεθό-
δων θέτουν τις προϋποθέσεις για μακροχρόνια διατήρηση του δοντιού στον φραγμό.

ΕΑ06.
Κλινικό περιστατικό: 3ετής παρακολούθηση πλήρης εκγόμφωσης κεντρικού 
τομέα σε ενήλικο άτομο
Σ. Πασσαλίδου, Α. Κιτοπούλου, Γ. Ανδρίτσος 
Ενδοδοντικό Τμήμα Οδοντιατρικού Κέντρου Πολεμικού Ναυτικού

Η τοποθέτηση των πλήρως εκγομφομένων δοντιών σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας στο φατ-
νίο είναι βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχή διατήρηση του στην στοματική κοιλότητα. Στο συγκεκριμέ-
νο πόστερ θα παρουσιαστεί ένα κλινικό περιστατικό τραύματος σε ενήλικο άντρα που μετά την επιτυχή επα-
νατοποθέτηση του, διατηρείται στον φραγμό χωρίς περιακρορριζική και οστική απορρόφηση για τρία χρόνια.
Άρρεν ασθενής, 38 ετών προσήλθε στο Oδοντιατρικό Κέντρο του Πολεμικού Ναυτικού με εκγομφο-
μένο κεντρικό τομέα μετά από πτώση, 40 λεπτά μετά την εκγόμφωση του δοντιού. Μετά την εξέταση 
του δοντιού και του φατνίου και την πλύση με φυσιολογικό ορό, έγινε επανατοποθέτηση του δοντιού 
στο φαντίο και ναρθηκοποίηση με τα παρακείμενα δόντια. Μετά την αφαίρεση της ναρθηκοποίησης 
μία βδομάδα μετά έγινε έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας, πλήρης χημικομηχανική επεξεργασία και 
τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβεστίου. Δέκα μέρες μετά ολοκληρώθηκε η ενδοδοντική θεραπεία και 
έγινε ανασύσταση με σύνθετη ρητίνη. Έξι μήνες μετά έγινε ο πρώτος ακτινογραφικός έλεγχος και δεν 
διαπιστώθηκε ακτινογραφικά καμία μεταβολή, καθώς και μετά από ένα έτος. Μετά από τρία έτη δεν έχει 
διαπιστωθεί ακτινογραφικά καμία περιακκροριζική απορρόφηση.
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ΕΑ07.
Αντιμετώπιση παιδοδοντιατρικών ασθενών με ενδοδοντικές ανάγκες: 
Παρουσίαση περιστατικών
Καλλιρρόη Χαΐνη, Τόνια Ιωαννίδη, Μιχάλης Νικολάκης, Χρήστος Σίσκος, Μαρία Γεωργοπούλου
Τμήμα Ενδοδοντίας, Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικών ενδοδοντικής αντιμετώπισης παιδιών σε όλο το φάσμα της 
ενδοδοντίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Παρουσίαση περιστατικών από τη Μεταπτυχιακή Κλινική Ενδοδοντίας της Οδοντι-
ατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. που παραπέμφθηκαν από τη Μεταπτυχιακή Κλινική Παιδοδοντίας.
Αποτελέσματα: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τους 1109 ασθενείς που εξετάστηκαν στη 
Μεταπτυχιακή Κλινική Παιδοδοντίας οι 18 παραπέμφθηκαν στη Μεταπτυχιακή Κλινική Ενδοδοντίας 
και αντίστοιχα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εξετάστηκαν 683 ασθενείς και παραπέμφθηκαν 32. 
Η μεγάλη αυτή αύξηση των περιστατικών που παραπέμπονται στη Μεταπτυχιακή Κλινική Ενδοδοντί-
ας αντικατοπτρίζει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών για οδοντιατρική φροντίδα αλλά και 
τον υψηλό βαθμό δυσκολίας των περιστατικών αυτών που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.  
Η αντιμετώπιση ποικίλλει από την άμεση κάλυψη με βιοκεραμικά υλικά, την απόφραξη του αδιάπλα-
στου ακρορριζίου με βύσμα βιοκεραμικού υλικού, την ενδοδοντική θεραπεία με αντιμετώπιση προη-
γούμενων συμβαμάτων (διάτρηση, σπασμένο εργαλείο, κ.ά.) έως την αναγεννητική ενδοδοντία. 
Συμπεράσματα: Στα περιστατικά αυτά γίνεται προσπάθεια της όσο το δυνατόν συντηρητικής αντιμε-
τώπισης με βάση την αρχή της ελάχιστης παρέμβασης, δεδομένου ότι τα δόντια αυτά θα πρέπει να μεί-
νουν στο φραγμό όσο το δυνατόν περισσότερο – τουλάχιστον έως την ενηλικίωση των ασθενών ώστε 
να μπουν στο σχέδιο θεραπείας και οι επιλογές της προσθετικής ή/και εμφυτευματικής λύσης.

ΕΑ08.
Επίμηκες κάταγμα ρίζας: Εργαστηριακή μελέτη σε άνω και κάτω γομφίους μετά 
την πλάγια συμπύκνωση
Νάντια Ρεβαζισβίλη,1 Δήμητρα Αθανασοπούλου,1 Χαράλαμπος Ανθόπουλος,1 Νικόλαος Κερεζούδης2

1Χειρουργός Οδοντίατρος, Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας
2Επίκουρος Καθηγητής Ενδοδοντίας, Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α.
Εργαστήριο Ενδοδοντίας, Οδοντιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τη συχνότητα εμφάνισης επιμήκους κατάγ-
ματος ρίζας σε πολύρριζα φυσικά δόντια στα οποία διενεργήθηκε ενδοδοντική θεραπεία από φοιτητές 
του 3ου έτους της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν 245 γομφίοι της άνω και κάτω γνάθου. Τα δόντια φωτογραφή-
θηκαν με ειδικό φακό πριν τον εγκιβωτισμό τους σε γύψινα εκμαγεία. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκαν 
με μεγέθυνση και χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με την ύπαρξη κατάγματος στη μύλη ή/και 
τη ρίζα. Μετά τη διάνοιξη, πραγματοποιήθηκε χημικομηχανική επεξεργασία (ΧΜΕ) των ριζικών σωλή-
νων με χειροκίνητα και μηχανοκίνητα εργαλεία. Μετά το στάδιο της ΧΜΕ έγινε απεγκιβωτισμός ενός 
δείγματος δοντιών και εκ νέου φωτογράφηση και παρατήρηση τους ώστε να ερευνηθεί η δημιουργία 
κατάγματος. Ακολούθησε η έμφραξη των ριζικών σωλήνων με την τεχνική της πλάγιας συμπύκνωσης. 
Τέλος, μετά την παράδοση των εκμαγείων από τους φοιτητές πραγματοποιήθηκε απεγκιβωτισμός των 
δοντιών, χρώση τους με μπλε του μεθυλενίου και έπειτα φωτογράφηση και παρατήρησή τους.
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Αποτελέσματα: Τόσο μετά την ΧΜΕ όσο και μετά την έμφραξη των ριζικών σωλήνων διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη επιμήκους κατάγματος σε ορισμένες ρίζες αλλά και η εξέλιξη καταγμάτων που παρατηρήθηκαν 
αρχικά. Κύριο ρόλο στην εμφάνιση αυτού του συμβάματος φαίνεται πως διαδραματίζουν οι δυνάμεις που 
ασκούνται κατά την έμφραξη με τη μέθοδο της πλάγιας συμπύκνωσης, ο βαθμός μηχανικής επεξεργασίας 
των ριζικών σωλήνων, το μέγεθος του δακτυλικού συμπυκνωτήρα και η αρχική κατάσταση του δοντιού.
Συμπεράσματα: Το επίμηκες κάταγμα της ρίζας αποτελεί συχνή επιπλοκή κατά την ενδοδοντική θερα-
πεία. Συνήθως, η αντιμετώπισή του περιλαμβάνει την εξαγωγή του δοντιού ή την εκτομή της υπεύθυνης 
ρίζας. Επομένως, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την πρόληψη του συμβάματος αυτού.

ΕΑ09.
Συντηρητική αντιμετώπιση νεαρών μονίμων δοντιών με συμπτώματα μη 
αντιστρεπτής πολφίτιδας
Μαρία Μάρκου, Γιώργος Τζανετάκης

Εισαγωγή: Η διατήρηση της ζωτικότητας και της υγείας του πολφού σε νεαρά μόνιμα δόντια έχει ιδιαίτερη 
σημασία τόσο για τη συνέχιση της διάπλασης της ρίζας σε δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο όσο και για τη 
διατήρηση της υγείας των περιακρορριζικών ιστών σε δόντια στα οποία το ακρορρίζιο έχει μόλις διαπλαστεί. 
Σκοπός: Η αναφορά και η περιγραφή κλινικών περιστατικών συντηρητικής θεραπείας του πολφού σε δόντια 
με αδιάπλαστο ή μόλις διαπλασμένο ακρορρίζιο και κλινική συμπτωματολογία μη αντιστρεπτής πολφίτιδας.
Υλικό και Μέθοδοι: Θα παρουσιαστούν κλινικά περιστατικά όπου εφαρμόστηκε μερική πολφοτομή ελά-
χιστης παρέμβασης με χρήση ΜΤΑ σε νεαρά μόνιμα δόντια. Η έκθεση του πολφού σε όλες τις περιπτώσεις 
έλαβε χώρα λόγω εκτεταμένης τερηδόνας.
Αποτελέσματα: Η διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού και της υγείας των περιακρορριζικών ιστών καθώς 
και η συνέχιση της διάπλασης της ρίζας στα περιστατικά που παρατίθενται ήταν εφικτή. Η εξάλειψη της συ-
μπτωματολογίας σε όλες τις περιπτώσεις ήταν δυνατή καθιστώντας τα δόντια λειτουργικά ενεργά στο φραγμό. 
Συμπεράσματα: Η μερική πολφοτομή ελάχιστης παρέμβασης με χρήση βιοενεργών υλικών σε νεαρά μό-
νιμα δόντια με συμπτώματα μη αντιστρεπτής πολφίτιδας μπορεί να προσφέρει μια επιπλέον θεραπευτική 
λύση σε τέτοια περιστατικά. Η ύπαρξη συμπτωματολογίας δεν αποτρέπει την συντηρητική αντιμετώπιση 
αυτών των περιστατικών κυρίως λόγω του υψηλού επουλωτικού δυναμικού του πολφού σε μικρές ηλικίες.

ΕΑ10.
Δεύτερος εγγύς παρειακός ριζικός σωλήνας ενδοδοντικά θεραπευμένων άνω 
γομφίων από προπτυχιακούς φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Μαρία Ελπίδα Καλαϊτζόγλου,1 Αγγελική Παπαδοπούλου,2 Παρασκευάς Μαυρίδης,2 Κλεονίκη Λυρούδια3

1Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ενδοδοντολογίας Οδοντιατρικού Τμήματος, Α.Π.Θ.
2Προπτυχιακός-ή φοιτητής-τρια Οδοντιατρικού Τμήματος, Α.Π.Θ.
3Καθηγήτρια Ενδοδοντολογίας Οδοντιατρικού Τμήματος, Α.Π.Θ.

Σκοπός: Η γνώση της μορφολογίας της πολφικής κοιλότητας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχί-
ας της ενδοδοντικής θεραπείας. Διάφορες παραλλαγές σε αριθμό και πορεία των ριζικών σωλήνων είναι 
δυνατό να εμφανιστούν σε κάθε οδοντική ομάδα. Ένας δεύτερος ριζικός σωλήνας (ΕΠ2) απαντάται σε αρ-
κετά μεγάλο ποσοστό στην εγγύς παρειακή ρίζα του πρώτου άνω γομφίου, όπως επίσης και στον δεύτερο 
γομφίο σε μικρότερη, όμως, συχνότητα. Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή του ΕΠ2 σε ενδοδοντικά 
θεραπευμένους α’ και β΄ άνω γομφίους από προπτυχιακούς φοιτητές στην Κλινική της Ενδοδοντoλογίας 
του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ.



INTERNATIONAL CONGRESS 

of Endodontics 
2nd

30 years of the Hellenic Society of Endodontics 

Contemplating the future

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 354 ανώνυμα αντίγραφα των ψηφιακών ακτινογραφικών ιστορι-
κών ενδοδοντικά θεραπευμένων α’ και β’ άνω γομφίων, που πραγματοποιήθηκαν από τεταρτοετείς 
και πεμπτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές της Κλινική της Ενδοδοντολογίας του Οδοντιατρικού Τμή-
ματος του ΑΠΘ. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όσα περιστατικά πραγματοποιήθηκαν τα τρία τελευ-
ταία έτη. Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη ήταν: η μη περάτωση του περιστατικού, μονόρριζοι 
και δίρριζοι άνω γομφίοι. Από το σύνολο των περιστατικών που περιλήφθησαν στο δείγμα, καταγρά-
φηκαν τα δόντια στα οποία εντοπίστηκε, προπαρασκευάστηκε και εμφράχθηκε ο ΕΠ2, όπως και η 
πορεία του σε σχέση με τον ΕΠ1.
Αποτελέσματα: Ο ΕΠ2 εντοπίστηκε, προπαρασκευάστηκε και εμφράχθηκε σε 4 στους 51 (7,8%) και σε 
6 στους 66 (9%) αριστερούς και δεξιούς άνω α’ γομφίους αντίστοιχα. Σχετικά με τους άνω β’ γομφίους, τα 
αποτελέσματα ήταν 2 στους 27 (7,4%) και 1 στους 30 (3,3%) για τους αριστερούς και δεξιούς αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: Οι προπτυχιακοί φοιτητές ήταν σε θέση να εντοπίσουν, να προπαρασκευάσουν και να 
εμφράξουν τον ΕΠ2. Τρόποι βελτίωσης των παραπάνω αποτελεσμάτων (καλύτερος φωτισμός, χρήση 
μεγέθυνσης κ.λπ.) θα ήταν χρήσιμο να αναζητηθούν στο μέλλον.

ΕΑ11.
Οι νέες τεχνικές στην απολύμανση των ριζικών σωλήνων
Μαριάννα Κούκη,1 Καλλιόπη Κωνσταντοπούλου,1 Ιωάννα Οικονόμου2

1Χειρουργός Οδοντίατρος
2Λέκτορας Ενδοδοντίας, Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

Σκοπός: Ο μικροβιακός παράγοντας διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην παθολογία των παθήσεων του 
πολφού και των περιακρορριζικών ιστών. Λόγω της αδυναμίας πλήρους απομάκρυνσης των μικροβίων 
μόνο με τη μηχανική επεξεργασία από το σύνολο των επιφανειών των ριζικών σωλήνων και της πολυ-
πλοκότητας του συστήματός τους, κρίνεται απαραίτητη και η απολύμανση των ριζικών σωλήνων με 
διάφορες τεχνικές. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται 
στην κλινική πράξη για την απολύμανση των ριζικών σωλήνων, με έμφαση στις νεότερες τεχνικές.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 
Google Scholar, Pubmed και ScienceDirect.
Αποτελέσματα: Οι συμβατικές τεχνικές απολύμανσης των ριζικών σωλήνων περιλαμβάνουν τους δια-
κλυσμούς με υποχλωριώδες νάτριο, EDTA ή χλωρεξιδίνη και την ενεργοποίηση των διαλυμάτων διακλυ-
σμών με υπερήχους ή κώνο γουταπέρκας/ρίνη. Νεότερες μέθοδοι ενεργοποίησης αποτελούν οι συνε-
χείς διακλυσμοί κατά την προπαρασκευή των ριζικών σωλήνων, οι διακλυσμοί με αρνητική πίεση και η 
ενεργοποίηση με laser. Επίσης, για την απολύμανση των ριζικών σωλήνων χρησιμοποιούνται διάφοροι 
τύποι laser (διοδικό, CO2, Er:YAG, Nd:YAG). Τέλος, εναλλακτικά συστήματα απολύμανσης αποτελούν τα 
νανοσωματίδια οξειδίου του μαγνησίου, του ασβεστίου ή του ψευδαργύρου, η βιοενεργή ύαλος, το 
όζον και εκχυλίσματα φυτών.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών, φαίνεται ότι οι νεότερες τεχνικές 
μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της απολύμανσης του συστήματος των ριζικών σωλήνων. Ωστό-
σο, και οι συμβατικές μέθοδοι, εφόσον πραγματοποιούνται σωστά, έχουν καλά αποτελέσματα στην 
απολύμανση των ριζικών σωλήνων.
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ΕΑ12.
Συσχέτιση χρόνιας περιακρορριζικής φλεγμονής πολφικής αιτιολογίας και 
καρδιαγγειακών νοσημάτων
Καλλιόπη Κωνσταντοπούλου,1 Μαριάννα Κούκη,1 Ιωάννα Οικονόμου2

1Χειρουργός Οδοντίατρος
2Λέκτορας Ενδοδοντίας, Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την πιθανή ύπαρξη σχέσης περιοδοντικής νόσου και 
καρδιαγγειακών νοσημάτων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεν συσχέτιση, όχι όμως αι-
τιολογική. Η περιακρορριζική φλεγμονή πολφικής αιτιολογίας έχει κάποιες βασικές ομοιότητες με την 
περιοδοντική νόσο και τα τελευταία χρόνια κάποιοι μελετητές έχουν αρχίσει να διερευνούν την πιθανή 
συσχέτιση μεταξύ περιακρορριζικής φλεγμονής και καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως η στεφανιαία 
νόσος και η υπέρταση και πρόδρομων καταστάσεων, όπως η αθηροσκλήρωση.
Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση της πιθανής επίδρασης της χρόνιας 
περιακρορριζικής φλεγμονής στην εμφάνιση ή στην επιδείνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και 
της δυνητικής συμβολής της ενδοδοντικής θεραπείας στη βελτίωση των νοσημάτων αυτών, καθώς και, 
αντίστροφα, η παρουσίαση της πιθανής επιρροής των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην περιακρορριζική 
φλεγμονή και στην έκβαση της ενδοδοντικής θεραπείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βιβλιοθή-
κες Pubmed, Google Scholar και ScienceDirect.
Αποτελέσματα: Οι χρόνιες περιακρορριζικές βλάβες πολφικής αιτιολογίας μπορεί να οδηγήσουν σε αύ-
ξηση του μεγέθους και της ταχύτητας σχηματισμού των αθηρωματικών πλακών. Επίσης, διαπιστώνεται θε-
τική συσχέτιση μεταξύ χρόνιας περιακρορριζκής φλεγμονής και στεφανιαίας νόσου, ειδικά σε νεότερους 
άνδρες. Όσον αφορά στην υπέρταση, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η σηματοδότηση του υποδοχέα 
TLR4, ως κοινού μηχανισμού στην ανάπτυξη της υπέρτασης και της περιακρορριζικής φλεγμονής.
Συμπεράσματα: Οι μελέτες δείχνουν να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ περιακρορριζικής φλεγμονής και 
καρδιαγγειακών νοσημάτων, ωστόσο χρειάζεται ένας μεγάλος αριθμός μελετών για την περαιτέρω διε-
ρεύνηση του είδους αυτής της συσχέτισης.

ΕΑ13.
Εκδήλωση μη-Hodgkin λεμφωμάτων στην περιακρορριζική περιοχή: 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά περιστατικού
Φλώρα Κάκουρα,1 Νικόλαος Οικονομίδης2

1Απόφοιτη Ενδοδοντολογίας Α.Π.Θ.
2Καθηγητής Ενδοδοντολογίας Α.Π.Θ. 
Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η ανάπτυξη των μη-Hodgkin λεμφωμάτων σε εξωλεμφαδενικές θέσεις ανέρχεται στο 
20-40% των περιπτώσεων, 2-3% εκ των οποίων αρχικά εκδηλώνονται στη στοματική κοιλότητα. Εμ-
φανίζονται κυρίως στο δακτύλιο του Waldeyer, αλλά και στο βλεννογόνο της παρειάς, στο έδαφος 
του στόματος, στη γλώσσα και στις γνάθους. Το λέμφωμα Burkitt είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο 
μη-Hodgkin λέμφωμα από Β-κύτταρα. Ο σποραδικός τύπος της νόσου αντιστοιχεί στο 1-2% των λεμ-
φωμάτων στους ενήλικες.
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Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση των περιστατικών ενδοοστι-
κής εντόπισης μη-Hodgkin λεμφωμάτων μιμούμενων περιακρορριζικές αλλοιώσεις, καταγράφηκε η 
εντόπισή τους στις γνάθους, καθώς και ο χρόνος μέχρι τη διάγνωσή τους. Ακόμη αναφέρεται ένα πε-
ριστατικό λεμφώματος Burkitt το οποίο παραπέμφθηκε στην κλινική της Ενδοδοντολογίας του Α.Π.Θ. 
για ενδοδοντική θεραπεία του #31. Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ νεοπλαστικής οστεολυσίας και συνή-
θους ενδοδοντικής οστικής βλάβης βασίστηκε στην προσεκτική αξιολόγηση των διαγνωστικών πλη-
ροφοριών, όπως την απουσία εμφανούς αιτίας που να δικαιολογεί την ανάπτυξη περιακρορριζικής 
παθολογίας, και στην ακτινογραφική εικόνα της περιακρορριζικής ακτινογραφίας και της υπολογιστι-
κής τομογραφίας κωνικής δέσμης. Η ασθενής παραπέμφθηκε στο Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χει-
ρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας του Α.Π.Θ., όπου πραγματοποιήθηκε 
βιοψία και τέθηκε η διάγνωση.
Συμπεράσματα: Η ενδοοστική ανάπτυξη των μη-Hodgkin λεμφωμάτων γύρω από την περιακρορριζι-
κή περιοχή αποτελεί διαγνωστική πρόκληση. Η προσεκτική καταγραφή και ερμηνεία των πληροφοριών 
του ιστορικού του ασθενούς, της κλινικής και της ακτινογραφικής εξέτασης είναι μείζονος σημασίας για 
την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

ΕΑ14.
Διαχείριση εκτεταμένης εξωτερικής απορρόφησης ακρορριζικού τριτημορίου: 
ανασκόπηση και παρουσίαση περιστατικών
Καλλιρρόη Χαΐνη, Μιχάλης Νικολάκης, Μαρία Γεωργοπούλου
Τμήμα Ενδοδοντίας, Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 

Σκοπός: Η παρουσίαση των επιλογών που διαθέτουμε σήμερα για την αντιμετώπιση εκτεταμένων εξω-
τερικών απορροφήσεων ακρορριζικού τριτημορίου, ανεξαρτήτου αιτιολογίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση περιστατικών από τη Μεταπτυχι-
ακή Κλινική Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη εξωτερική απορρόφηση 
ακρορριζικού τριτημορίου.
Αποτελέσματα: Ο μηχανισμός της απορρόφησης περιλαμβάνει δύο φάσεις: τον τραυματισμό και την 
ενεργοποίηση/διέγερση. Το αίτιο μπορεί να είναι είτε μηχανικό (τραύμα, χειρουργική επέμβαση, ορθοδο-
ντική θεραπεία, πίεση από έγκλειστο δόντι ή όγκο), είτε χημικό (φλεγμονή, παράγοντες λεύκανσης, κ.ά.). Η 
ενδοδοντική θεραπεία στις περιπτώσεις αυτές έχει την τεχνική δυσκολία της αποτελεσματικής έμφραξης 
του τμήματος της απορρόφησης. Η αιτιολογία της απορρόφησης, η θέση της, η σχέση της με το σύστη-
μα των ριζικών σωλήνων καθώς και οι αλλαγές που είναι δυνατόν να έχει προκαλέσει στην ανατομία των 
τελευταίων αποτελούν τις παραμέτρους που υπαγορεύουν το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας. Το κομβικό 
σημείο είναι ο ακριβής εντοπισμός της απορρόφησης τρισδιάστατα, προεπεμβατικά με τη μελέτη της 
οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας ή της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης (CBCT) και κατά την 
ενδοδοντική θεραπεία αν είναι δυνατόν μέσω του μικροσκοπίου ή, αν δεν είναι ορατή, με κώνους χάρτου 
και τη χρήση του ηλεκτρονικού εντοπιστή ακρορριζίου. Τα βιοκεραμικά υλικά έχουν βοηθήσει σημαντικά 
στην αποτελεσματική έμφραξη της περιοχής της απορρόφησης, είτε ως βύσμα είτε ως φύραμα της τελικής 
έμφραξης. Παρουσιάζονται περιστατικά που μετά από μελέτη έγινε σωστή επιλογή θεραπευτικής μεθό-
δου σε κάθε περίπτωση εξατομικευμένα, με βάση τα ξεχωριστά δεδομένα κάθε περιστατικού.
Συμπεράσματα: Η διαχείριση του κάθε περιστατικού ποικίλλει ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης της ενδο-
δοντικής θεραπείας, το πρωτόκολλο της χημικομηχανικής επεξεργασίας έως την τεχνική και το υλικό της τε-
λικής έμφραξης. Η ορθή επιλογή περιστατικού για την κάθε μέθοδο οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά επιτυχίας.
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