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Περίληψη

Summary

Η χρήση των στεφανών ολικής κάλυψης σε συνδυασμό με την
τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα και δημιουργία ψευδοκολοβώματος αποτελούσε για πολλά χρόνια τη θεραπεία εκλογής για την
αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Τα αυξημένα ποσοστά αποτυχίας λόγω καταγμάτων ή διατρήσεων οδήγησαν
στην αναζήτηση λιγότερο παρεμβατικών τεχνικών. Η οδοντιατρική
ελάχιστης παρέμβασης και η εξέλιξη των τεχνικών συγκόλλησης,
έστρεψαν το κλινικό ενδιαφέρον προς τις έμμεσες αποκαταστάσεις
με επέκταση στον μυλικό θάλαμο (endocrowns). Κάτω από αυτό το
πρίσμα, η παρούσα ανασκόπηση είχε ως στόχο την παρουσίαση των
σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις συγκεκριμένες
αποκαταστάσεις. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους όρους ευρετηριασμού και
προκαθορισμένα κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού. Η τελευταία
αναζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2019. Από τα 327
άρθρα που αρχικά εντοπίστηκαν, προέκυψαν 37 μελέτες. Έχοντας
κατά νου ότι η πληροφορία βασίζεται σε μικρό αριθμό κλινικών εργασιών, η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών
με “endocrowns” αποτελεί βιώσιμη λύση, η οποία εναρμονίζεται με
τις ανάγκες τόσο της αισθητικής όσο και της διατήρησης και ενίσχυσης
της υπάρχουσας οδοντικής δομής.

Rehabilitation of endodontically treated teeth with extensive tooth structure loss has always been a challenging procedure.
Post-retained full coverage crowns have been the treatment of
choice, affecting though the overall biomechanical behavior of the
restored teeth. The influence of minimal invasive dentistry and the
advances in adhesive dentistry have led to a more conservative approach to restore endodontically treated teeth using endocrowns.
The aim of this study was to review the current evidence in order to
identify the advantages, the failures, and the clinical performance
of endocrown restorations. According to the PRISMA guidelines,
Pubmed (MedLine), Web of Science, and Scopus databases were
searched, using the appropriate mesh terms and predefined eligibility criteria. The last search was conducted in August 2019. From the
327 articles that were initially identified, 37 studies met the inclusion criteria. Keeping in mind that the evidence is based on a limited
number of clinical trials and further studies are still necessary to confirm the existing data, endocrowns seem to be a reliable approach
for endodontically treated teeth as they successfully strengthen the
remaining dental structure.
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Εισαγωγή
Η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών αποτελεί συχνή θεραπευτική διαδικασία στην κλινική πράξη. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή πολλές φορές
δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με το είδος της
αποκατάστασης και την επιλογή των κατάλληλων υλικών
και τεχνικών συγκόλλησης. Με την ενδοδοντική θεραπεία
(Ε.Θ.) προκαλούνται αλλαγές στο οδοντικό υπόστρωμα,
οι οποίες σχετίζονται με την απώλεια της υγρασίας και
του κολλαγόνου της οδοντίνης1. Ταυτόχρονα, η παθολογία του δοντιού πριν τη θεραπεία, σε συνδυασμό με την
ίδια τη διαδικασία της Ε.Θ., συμβάλλουν στην αποδυνάμωση του παραμένοντος οδοντικού ιστού2. Λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω, η αποκατάσταση ενός ενδοδοντικά
θεραπευμένου δοντιού θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση του παραμένοντος οδοντικού ιστού, για την αποφυγή καταγμάτων και στη μέγιστη δυνατή απόφραξη της
οδοντικής κοιλότητας, για την αποφυγή βακτηριακής μικροδιείσδυσης3.
Η χρήση στεφανών ολικής κάλυψης, σε συνδυασμό με
ενδορριζικό άξονα, αποτελούσε τη θεραπεία εκλογής για
την αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών4. Ωστόσο, η χρήση ενδορριζικών αξόνων μπορεί
να αποδειχθεί προβληματική, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο διάτρησης κατά την τοποθέτησή τους, αποδυναμώνει
συνολικά τους οδοντικούς ιστούς, λόγω της επιπλέον
αφαίρεσης οδοντίνης και μακροπρόθεσμα σχετίζεται με
κατάγματα ρίζας, που οδηγούν στην αποτυχία της αποκατάστασης5-7.
Η οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης προτείνει εναλλακτικές τεχνικές αποκατάστασης των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, με τις συγκολλητικού τύπου αποκαταστάσεις να κερδίζουν ολοένα έδαφος. Στη δημοφιλία
αυτών των αποκαταστάσεων συμβάλλει και η εξέλιξη
των CAD/CAM συστημάτων, τα οποία παρέχουν στον
κλινικό οδοντίατρο τη δυνατότητα κατασκευής τους στο
ιατρείο8. Οι διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές ποικίλλουν, από τις άμεσες/έμμεσες αποκαταστάσεις
ενθέτων και επενθέτων (inlays/onlays/overlays) μέχρι τις
πιο σύγχρονες αποκαταστάσεις με επέκταση στο μυλικό
θάλαμο (endocrowns)9. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου αποκατάστασης γίνεται αξιολογώντας την απώλεια
οδοντικής δομής και την έκταση του εναπομείναντος υγιούς οδοντικού ιστού1. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση του
χρώματος του οδοντικού ιστού είναι απαραίτητη, καθώς
μπορεί να υπάρχει αποχρωματισμός, είτε λόγω πλημμελούς καθαρισμού του δοντιού και παραμονής νεκρωτικού ιστού είτε λόγω των υλικών της ίδιας της Ε.Θ., γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στην απόδοση ενός
φυσικού αποτελέσματος κατά την αποκατάσταση9.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στις περιπτώσεις
όπου η απώλεια οδοντικής ουσίας δεν ξεπερνά την τυπική διάνοιξη του δοντιού, προτείνεται η άμεση αποκα-
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τάσταση με σύνθετη ρητίνη. Αντίστοιχα, όταν η απώλεια
ξεπερνά την τυπική διάνοιξη του δοντιού προτείνεται η
τοποθέτηση έμμεσων επενθέτων αποκαταστάσεων. Στις
περιπτώσεις εκτεταμένης απώλειας οδοντικής ουσίας,
προτείνεται η πραγματοποίηση μιας έμμεσης αποκατάστασης, η οποία επεκτείνεται στον μυλικό θάλαμο του
δοντιού (endocrown) και συναρμολογεί σε μια ενιαία
λειτουργική μονάδα τον άξονα, το κολόβωμα και τη στεφάνη, κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό10-12 (Εικόνα
1). Οι αποκαταστάσεις αυτού του τύπου συγκρατούνται

Εικόνα 1. Διαγραμματική αναπαράσταση αποκατάστασης
με επέκταση στο μυλικό θάλαμο (Endocrown).
μακρο- και μικρο- μηχανικά από τα τοιχώματα της κοιλότητας και το συγκολλητικό σύστημα αντίστοιχα11. Επίσης,
ο τύπος του υλικού αποκατάστασης μπορεί να επηρεάσει την κλινική συμπεριφορά τους. Έτσι, η αποκατάσταση μπορεί να είναι πιο άκαμπτη (κεραμικό υλικό) ή με
παρόμοια εμβιομηχανική συμπεριφορά σε σχέση με την
υποκείμενη οδοντική δομή (σύνθετη ρητίνη)13. Σύμφωνα
με πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, τα αρκετά θετικά
χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν βρίσκουν ιδιαίτερη
εφαρμογή σε περιπτώσεις γομφίων13,14 (Εικόνα 2).
Καθώς τα “endocrowns” αποκτούν μεγάλη δημοτικότητα, είναι απαραίτητη μια αναζήτηση της υπάρχουσας
τεκμηρίωσης ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα, οι
αστοχίες και η κλινική συμπεριφορά κατά τη λειτουργία
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Εικόνα 2. Βήματα αποκατάστασης ενδοδοντικά
θεραπευμένου δοντιού με εκτεταμένη απώλεια
οδοντικών ιστών με endocrown.
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τους. Και αυτός ήταν ο σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας.

Υλικά και Μέθοδος
Το πρωτόκολλο της αναζήτησης και της διαχείρισης των δεδομένων πραγματοποιήθηκε βάσει PRISMA
Statement15. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε
αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Pubmed (Medline),
Web of Science και Scopus, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους όρους ευρετηριασμού (“endocrown(s)” OR
“endo crown(s)”) και προκαθορισμένα κριτήρια εισόδου
και αποκλεισμού. Η τελευταία αναζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2019. Δύο ερευνητές πραγματοποίησαν ανεξάρτητα την αναζήτηση και την επιλογή
κλινικών και in vitro άρθρων με βάση τον τίτλο και την
περίληψη. Όταν υπήρχε διχογνωμία, η λύση βρισκόταν
με την καθοδήγηση του τρίτου ερευνητή. Αναφορές κλινικών περιπτώσεων, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και
μελέτες πεπερασμένων στοιχείων δεν περιελήφθησαν
στις εργασίες που εξετάστηκαν σε πλήρες κείμενο. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της ποιότητας
των μελετών και εξαγωγή των στοιχείων που θα συντελούσαν στη σύνθεση της τεκμηρίωσης.

Αποτελέσματα
Από τα 327 άρθρα που αρχικά εντοπίστηκαν, αφαιρέθηκαν όσα εμφανιζόταν σε επανάληψη ή ήταν γραμμένα
σε γλώσσες διαφορετικές της αγγλικής. Με βάση τον τίτλο και την περίληψη προέκυψαν 37 (7 κλινικές και 30 in
vitro) μελέτες.

A. Αρχές κατασκευής αποκαταστάσεων με επέκταση
στο μυλικό θάλαμο
Η πρώτη αναφορά στην κατασκευή αποκαταστάσεων “endocrown” έγινε το 1999 από τους Bindl και
Mormann11. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία αναφέρεται
και μια προηγούμενη προσπάθεια από τον Pissis χωρίς
όμως να αποδίδεται ο συγκεκριμένος όρος12. H διαδικασία παρασκευής ενός δοντιού για την αποκατάσταση
με “endocrown” περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κυκλοτερούς βάθρου, υπερουλικά ή ισοϋψώς με τα ούλα,
και μιας κοιλότητας στον μυλικό θάλαμο του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού, η οποία εξυπηρετεί στη συγκράτηση της αποκατάστασης11. Με αυτόν τον τρόπο,
επιτυγχάνεται μακρομηχανική συγκράτηση μέσω των
τοιχωμάτων του μυλικού θαλάμου και μικρομηχανική
συγκράτηση μέσω της κονίας συγκόλλησης. Οι διαστάσεις του “endocrown” δεν είναι απόλυτα συγκεκριμένες,
καθώς εξαρτώνται από την παραμένουσα οδοντική δομή.
Ωστόσο προτείνεται ελάχιστο βάθος κοιλότητας πολφικού θαλάμου 3 mm και ελάχιστο εύρος αυχενικού ορίου (butt joint) 2 mm12,16. Στις στεφάνες ολικής κάλυψης
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η ύπαρξη ή η δημιουργία 1,5-2 mm τουλάχιστον υπολειμματικής κλινικής μήλης (Ferrule effect) αυξάνει σημαντικά την αντοχή στη θραύση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών17. Το αυχενικό αυτό κολάρο δεν είναι
απαραίτητο για τα “endocrowns” και με τον τρόπο αυτόν
αποφεύγεται η επιπλέον απώλεια υγιούς αδαμαντίνης,
σημαντικής για τη σωστή συγκόλληση της αποκατάστασης18. Οι αξονοπολφικές γωνίες παρασκευάζονται με
κλίση 90ο +/- 4ο 11. Το πάχος του υλικού αποκατάστασης
κυμαίνεται μεταξύ 3-7 mm, αυξάνοντας σημαντικά την
αντοχή του συστήματος στη θραύση16,19. Η συγκόλληση
της αποκατάστασης πραγματοποιείται με απομόνωση και
τη χρήση ρητινώδους κονίας, ακολουθώντας ευλαβικά
τα βήματα που προτείνει ο κατασκευαστής, ανάλογα με
τον τύπο του υλικού κατασκευής.

B. Αντοχή των αποκαταστάσεων με επέκταση στο
μυλικό θάλαμο
Οι περισσότερες εργαστηριακές μελέτες αφορούσαν
στην αντοχή των αποκαταστάσεων αυτών και μάλιστα συγκριτικά με τις συμβατικές αποκαταστάσεις ενδορριζικός
άξονας-στεφάνη. Πιο συγκεκριμένα, τα “endocrowns”,
τόσο σε γομφίους όσο και σε προγόμφιους, εμφάνισαν
μεγαλύτερη αντοχή στη θραύση14,19-21. Κρατώντας κατά
νου ότι ο μεγαλύτερος αριθμός διεπιφανειών σχετίζεται
με μικρότερη κατανομή τάσεων, η ενιαία δομικά φύση
των “endocrowns” συμπεριφέρεται πιο αποτελεσματικά
κάτω από την επίδραση των λειτουργικών δυνάμεων
σε σχέση με τις συμβατικές αποκαταστάσεις, που εκ των
πραγμάτων συνδυάζουν διαφορετικά υλικά με διαφορετικές ιδιότητες22,23. Ακόμα και στις μελέτες όπου συμπεριελήφθησαν δόντια με ρωγμές, τα “endocrowns” υπερείχαν έναντι των άλλων αποκαταστάσεων, με το βάθος
της ρωγμής να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
πιθανότητα αποτυχίας τους24. Τα έμμεσα επίπεδα επένθετα εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας συγκριτικά με τα “endocrowns”, σε σημείο που η
χρήση τους να μην συστήνεται σε ενδοδοντικά θεραπευμένους προγόμφιους με ιδιαίτερα εκτεταμένη απώλεια
οδοντικών ιστών25.
Σχετικά με το υλικό κατασκευής, στη συντριπτική πλειοψηφία των μελετών χρησιμοποιήθηκαν κεραμικά και
μόνο μία μελέτη περιέλαβε και ρητινώδη υλικά. Μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει συγκριτική μελέτη ως προς την αντοχή στη θραύση μεταξύ των δυο μεθόδων κατασκευής13.
Σε περιπτώσεις όπου αξιολογήθηκαν υλικά για αποκαταστάσεις CAD/CAM, τα ρητινώδη υλικά φαίνεται να έχουν
καλύτερη οριακή εφαρμογή, γεγονός που αποδίδεται
στην καλύτερη συμπεριφορά τους κατά την αποκοπή
τους για την κατασκευή της αποκατάστασης26,27.
Εκτός από το είδος του υλικού αποκατάστασης, σημαντική είναι και η επιλογή της κονίας συγκόλλησης, καθώς
τα “endocrowns” έχουν μεγαλύτερο πάχος, σε σχέση με
τις αντίστοιχες συμβατικές αποκαταστάσεις, λόγω της επέ-
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κτασης στον μυλικό θάλαμο του δοντιού. Είναι γνωστό
ότι τα εύθραυστα υλικά, όπως το δόντι, η κονία, και το
κεραμικό υλικό, είναι επιρρεπή στις εφελκυστικές τάσεις.
Καθώς, όμως, οι αποκαταστάσεις με επέκταση στο μυλικό
θάλαμο χαρακτηρίζονται από ένα σύστημα με αρκετό πάχος υλικού και μικρό αριθμό διεπιφανειών, εμφανίζουν
χαμηλές τιμές τάσεων στην οδοντίνη και την κονία24. Έχει
μάλιστα βρεθεί ότι για την συγκόλληση αποκαταστάσεων
πάχους 7,5 mm τόσο η ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού όσο και η σύνθετη ρητίνη, που πολυμερίζεται για
3x90 seconds με συσκευή πολυμερισμού LED υψηλής
έντασης (1200 mW/cm2), παρουσιάζουν ικανοποιητικά
αποτελέσματα28.

Γ. Κλινικές μελέτες
Οι κλινικές μελέτες που βρέθηκαν ήταν ελάχιστες και
μέτριας προς χαμηλής ποιότητας ως προς τη μεθοδολογία11,29-34. Κρατώντας, λοιπόν, μια κριτική ματιά στα
αποτελέσματά τους, βλέπουμε ότι οι αποκαταστάσεις
τύπου “endocrown” αποτελούν κλινικά αξιόπιστη τεχνική αποκατάστασης των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Αυτό δείχνει η αναδρομική μελέτη των Bindl και
Mormann, που αξιολόγησαν 19 αποκαταστάσεις σε γομφίους και προγομφίους που λειτουργούσαν για χρονική
περίοδο 14-35,5 μήνες11. Αντίστοιχα, σε μια προοπτική
μελέτη, όπου αξιολογήθηκαν 16 αποκαταστάσεις σε προγομφίους και 70 αποκαταστάσεις σε γομφίους μετά από
περίοδο 3 ετών έως 7 ετών, το ποσοστό αποτυχίας των
“endocrowns” στους προγομφίους ήταν 31,25% και σχετιζόταν κατά κύριο λόγο με αποκολλήσεις, ενώ για τους
γομφίους ήταν 20%29. Τα ποσοστά επιτυχίας αυξάνονται
σημαντικά (99,57%) σε πιο σύγχρονες μακροχρόνιες
(έως 7 χρόνια) μελέτες και σε μεγάλο αριθμό CAD/CAM
αποκαταστάσεων33, 34. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επανατερηδονισμός και η εμφάνιση περιοδοντικής νόσου ανήκαν
στις παραμέτρους αστοχίας.
Συζήτηση
Οι αποκαταστάσεις με επέκταση στο μυλικό θάλαμο
(endocrowns) αποτελούν μια θεραπευτική προσέγγιση
ήδη γνωστή από το 1999, όπου πραγματοποιήθηκε και η
πρώτη κλινική μελέτη με ικανοποιητικά αποτελέσματα11.
Έκτοτε, έχει πραγματοποιηθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός μελετών που αφορούν τόσο την αντοχή των αποκαταστάσεων εργαστηριακά, όσο και την κλινική τους συμπεριφορά. Ο στόχος της παρούσας ανασκόπησης ήταν η
ανάδειξη των ενδείξεων και των πλεονεκτημάτων χρήσης
αυτών των αποκαταστάσεων, παρουσιάζοντας τα μέχρι
στιγμής ερευνητικά δεδομένα.
Τα πλεονεκτήματα των “endocrowns”, που στηρίζονται σε μικρό αριθμό κλινικών μελετών, συνοψίζονται ως
εξής:
α) αποτελούν μια ενιαία δομή, μειώνοντας τον αριθμό
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των διεπιφανειών της αποκατάστασης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες αποτυχίας,
β) αποτελούν μια λιγότερο επεμβατική προσέγγιση, καθώς διατηρούν τους οδοντικούς ιστούς σε αντίθεση με τη
συμβατική προσέγγιση άξονας-στεφάνη, όπου απαιτείται
μεγαλύτερη παρέμβαση και εκτροχισμός του δοντιού,
γ) εμφανίζουν βελτιωμένες συνθήκες συγκόλλησης με
ρητινώδη υλικά, καθώς εάν ακολουθηθούν οι κανόνες
παρασκευής τους, με την τοποθέτηση του βάθρου υπερουλικά ή ισοϋψώς με τα ούλα, διατηρείται η αδαμαντίνη
περιφερικά,
δ) αποτελούν μια πιο οικονομική προσέγγιση, τόσο για
τον ασθενή όσο και για τον κλινικό, καθώς δεν απαιτούνται πολλά διαφορετικά υλικά και τα κλινικά στάδια της
τεχνικής είναι λιγότερα και
ε) παρουσιάζουν ένα βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς η χρήση κεραμικών ή ρητινωδών υλικών
προσφέρει μια αισθητική λύση χωρίς να υποβιβάζεται η
αντοχή της αποκατάστασης.
Σχετικά με την επιλογή των περιστατικών, φαίνεται πως
οι αποκαταστάσεις αυτές αποτελούν μια βιώσιμη λύση
για τους Ε.Θ. γομφίους με εκτεταμένη απώλεια οδοντικής
δομής, ενώ η χρήση τους για την αποκατάσταση προγομφίων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται προσεκτικά, λόγω
της μικρότερης επιφάνειας που διαθέτουν οι προγόμφιοι
για συγκόλληση11,30. Οι προγόμφιοι δέχονται περισσότερες οριζόντιες (μη αξονικές) δυνάμεις από τους γομφίους,
οι οποίες, επίσης, μπορεί να επηρεάσουν την αντίστασή
τους στις αστοχίες13.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις γομφίων με προβληματική
αναλογία μύλης- ρίζας, καθώς και σε περιπτώσεις κάμψεων ρίζας, όπου δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί άξονας,
η αποκατάσταση με “endocrowns” αποτελεί μοναδική
ένδειξη. Το ίδιο συστήνεται και σε περιπτώσεις περιορισμένου προσθετικού χώρου, όπου η τοποθέτηση άξονα
και στεφάνης με ικανοποιητικό πάχος υλικού θα ήταν
αδύνατη6.
Συμπερασματικά, η αποκατάσταση των ενδοδοντικά
θεραπευμένων δοντιών με αποκαταστάσεις που εκτείνονται στο μυλικό θάλαμο αποτελεί μια βιώσιμη λύση, η
οποία εναρμονίζεται με τις ανάγκες τόσο της αισθητικής
όσο και της διατήρησης και ενίσχυσης της υπάρχουσας
οδοντικής δομής.
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