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Αυτομεταμόσχευση 

.... Η σκόπιμη εξαγωγή ενός δοντιού και τοποθέτησή του σε άλλο μέρος 
του φραγμού, σε ήδη υπάρχον φατνίο, η σε σκόπιμα διανοιγμένο 
φρεάτιο... 



Ιστορική Αναδρομή 

Transplanting of  teeth - Thomas Rowlandson, 1787 

1772: 1η αναφορά σε επιτυχημένη μεταμόσχευση δοντιού 
στο Λονδίνο από John Hunter 



Νέος όρος: ΑΥΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΔΟΝΤΙΟΥ 
 

1950: 1η βιβλιογραφική αναφορά 
3οι γομφίοι σε στάδιο πριν την ολοκλήρωση διάπλασης της ρίζας σε 
θέση τερηδονισμένων 1ων γομφίων 
Apfel H., 1950 

 
Τέλη 1950: Πρώτες αναφορές για αυτομεταμόσχευση ανώριμων 
προγομφίων 
 
1974: Slagsvold και Bjercke σειρά περιστατικών με αυτομεταμόσχευση 
προγομφίων στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου 



1985: Kristerson 93% επιτυχία 
 

1985: Scwartz et al. 56,6% - 75% 
 

1990: Andreasen et al. 95% για δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο       
               και    98% για δόντια με διαπλασμένο ακρορρίζιο 

 
2002: Czochrowska et al. Ποσοστό επιτυχίας 79% 
               Ποσοστό επιβίωσης 90% 

 
2008, 2010, 2011: Έρευνες με ποσοστά επιτυχίας μέχρι και 100% 
                                             Tanaka et al., Kvint et al., Mensink 



Ποσοστό επιτυχίας 

 Ποσοστό αυτομεταμοσχευμένων δοντιών που πληρούν τα εξής 
κριτήρια: 
1. Διακοπή της εξελισσόμενης ριζικής απορρόφησης 
2. Φυσιολογικοί σκληροί και μαλακοί περιοδοντικοί ιστοί 
3. Αναλογία μύλης/ρίζας <1 

Ποσοστό επιβίωσης 

 Ποσοστό των δοντιών που βρίσκονται ακόμη στη στοματική 
κοιλότητα τη στιγμή της εξέτασης σε σχέση με το συνολικό αριθμό 



Ενδείξεις Αυτομεταμόσχευσης 

Συγγενείς ελλείψεις: 



Τραύμα 

Norris και Caesar, 2013 



Norris και Caesar, 2013 



Norris και Caesar, 2013 



Δόντια με κακή πρόγνωση 

Tsukiboshi, 2002 
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Έκτοπα – Έγκλειστα δόντια 

ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 

Kahnberg, 1987 



Kahnberg, 1987 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΜΕΤΑΜΟ

ΣΧΕΥΣΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ 

1 ΧΡΟΝΟ 
ΜΕΤΑ 

Συρρίκνωση 
πολφικού 
θαλάμου, 

Ολοκλήρωση 
διάπλασης 

ακρορριζίου 



 
Αντενδείξεις 

• πολύρριζα δόντια με αδαμαντινικές προσεκβολές 
 
• δόντια με απώλεια πρόσφυσης πάνω από το 1/3 της ρίζας 
 
• τάση πολυτερηδονισμού - κακή στοματική υγιεινή 
 
• συστηματικά νοσήματα με αντένδειξη για χειρουργική επέμβαση 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 



• διατήρηση του φατνιακού οστού 
 
• πλεονεκτεί έναντι των εμφυτευμάτων και των 

προσθετικών 
 
• σε περίπτωση αποτυχίας, παραμένει ανέπαφη δέκτρια 

περιοχή για εμφύτευμα 

Πλεονεκτήματα 



Κατά την αυτομεταμόσχευση, τόσο η αφαίρεση του 
δοντιού που πρόκειται να μεταμοσχευθεί, όσο και 
εκείνη του δοντιού που αφαιρείται, επιβάλλεται να 
γίνεται, όσο το δυνατόν ατραυματικά 



Επιλογές 
αποκατάστασης για 
ελλείποντα πρόσθια 
δόντια 

Μελέτες Ποσοστό Επιβίωσης Περίοδος 
Παρακολούθησης 

Μονήρη 
Εμφυτεύματα 

Συστηματική 
Ανασκόπηση Jung et 
al., 2008 

94,5% 5 έτη 

Ακίνητη προσθετική 
αποκατάσταση 

Συστηματική 
Ανασκόπηση Tan et 
al., 2004 

89,1% 10 έτη 

Προσθετική 
αποκατάσταση 
μερικής κάλυψης 

Συστηματική 
Ανασκόπηση 
Pjetursson et al., 
2008 

87,5% 5 έτη 

Ποσοστό επιβίωσης αυτομεταμοσχευμένων δοντιών: 
~ 100%, >5 χρόνια, <15 χρόνια 



Επιλογή Δοντιού 
 
 ιδανικό δόντι – δότης: 

 
i. καλό μέγεθος και ανατομικό σχήμα ρίζας 
ii. μονόρριζα δόντια με κωνικό σχήμα ρίζας 
iii. παρέχει ευκολία χειρισμών κατά την εξαγωγή 
iv. περιοδοντικά υγιές 

 
 Συχνότερα: 

 
i.  προγόμφιοι σε θέση προγομφίων 
ii.  δεύτεροι προγόμφιοι σε θέση άνω τομέων  
iii.  τρίτοι γομφίοι σε θέση πρώτων γομφίων 



Επιπλοκές 

1. Νέκρωση πολφού: 
 συχνότερα σε δόντια με προχωρημένη διάπλαση ρίζας 
 

2. Πτωχή επούλωση των περιοδοντικών ιστών 
 

3. Αναστολή ανάπτυξης της ρίζας 
 

4. Απορρόφηση ρίζας: 
• συχνότερα σε δόντια με προχωρημένη διάπλαση ρίζας 

 
• ανιχνεύσιμη ακτινογραφικά σε 6 μήνες μετά την επέμβαση 

 
• φλεγμονώδης απορρόφηση μπορεί να παρατηρηθεί στις 4 εβδομάδες σε 

οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες και μπορεί να αναχαιτιστεί με 
ενδοδοντική θεραπεία με υδροξείδιο του ασβεστίου 
 

• αγκύλωση διαγιγνώσκεται κατά το 1ο έτος μετεγχειρητικά 



Αναστολή ανάπτυξης της ρίζας 

Tsukiboshi, 2002 

Αυτομεταμόσχευση σε 
πρώιμο στάδιο 

διάπλασης της ρίζας 

1 χρόνο μετά 

18 μήνες μετά 
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Εξωτερική φλεγμονώδης απορρόφηση 

Tsukiboshi, 2002 

Ημέρα της επέμβασης 2 μήνες μετά: 
Αποτυχία επαναγγείωσης 
και εμφάνιση εξωτερικής 

φλεγμονώδους 
απορρόφησης. 

Άμεση θεραπεία με 
Ca(OH)2 

2 χρόνια μετά 

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1034/j.1600-9657.2002.00118.x
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1034/j.1600-9657.2002.00118.x
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/figures/doi/10.1034/j.1600-9657.2002.00118.x


Παράγοντες επιτυχίας 

 
 

 Παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή 
 

 

 

 Κλινικοί παράγοντες 
 
 

 Παράγοντες που σχετίζονται με το δόντι – δότη 
 
 

 Παράγοντες που σχετίζονται με τη δέκτρια περιοχή: 
 

 
 
 
 
 

 



Παράγοντες επιτυχίας 

 Παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή: 
 

1. ηλικία  
2. ιατρικό ιστορικό, κάπνισμα  
3. καλή στοματική υγιεινή, συνεργασία ασθενούς 
 

 Κλινικοί παράγοντες:  
 

1. εμπειρία επεμβαίνοντος 
2. ορθοδοντική θεραπεία 

• πιθανότητα νέκρωσης του πολφού (ειδικά σε περιπτώσεις 
διόρθωσης στροφής)  

• πιθανότητα απορρόφησης ρίζας (Park και συν, 2011) 

• Lagerström και Kristerson 1986: Δεν βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στο μήκος της ρίζας μεταξύ δοντιών τα 
οποία μετακινήθηκαν ορθοδοντικά και δοντιών που δε 
μετακινήθηκαν μετά από την αυτομεταμόσχευση. 



Παράγοντες επιτυχίας 

 Παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή: 
 

 
1. ηλικία  

 
2. ιατρικό ιστορικό, κάπνισμα 

 
3. καλή στοματική υγιεινή, συνεργασία ασθενούς 
 



Παράγοντες επιτυχίας 

 
 Παράγοντες που σχετίζονται με το δόντι – δότη 

 
1. υγιής περιοδοντικός σύνδεσμος - διατήρηση του 

επιθηλιακού ελύτρου της ρίζας (έλυτρο του Hertwig) 
 

2. στάδιο διάπλασης του δοντιού – δότη: 
• αντενδείκνυνται δόντια με ατελή ενασβεστίωση 

της μύλης 
• υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε δόντια με 

αδιάπλαστες ρίζες 
• διάμετρος ακρορριζικού τρήματος > 1 mm 
 
 

 



3. πολφός δοντιού – δότη: 
 
 επούλωση σε δόντια με διάπλαση ρίζας ≤ στάδιο 5 

κατά Moorrees  
 εάν υπάρχουν ενδείξεις για ενδοδοντική θεραπεία 

πριν τη μεταμόσχευση  ενδοστοματικά, πριν την 
εξαγωγή 

(Moorrees και συν 1963, Kristerson, 1985) 



Παράγοντες επιτυχίας 

 
 Παράγοντες που σχετίζονται με τη δέκτρια περιοχή: 
 
 εύρος και ύψος οστού 
 χώρος εγγύς-άπω 
 ανατομικά στοιχεία της περιοχής 
 χρόνος από την εξαγωγή στη δέκτρια περιοχή μέχρι τη 

μεταμόσχευση: 
i. ιδανικά στην ίδια συνεδρία 
ii. διαφορετικά το συντομότερο δυνατό μέσα στο διάστημα 

ενός μήνα 
iii. σε περίπτωση περιοδοντικού προβλήματος, αναμονή για 

επούλωση 4-8 εβδομάδες  

 βέλτιστη επαφή δοντιού - οστικού φρεατίου 
 
 
 

 



Πρωτόκολλο αντιμετώπισης 

1. Αξιολόγηση ασθενούς: 
 

 ιατρικό ιστορικό, οδοντιατρικό ιστορικό, κλινική 
εξέταση 

 ακτινογραφική εξέταση (πανοραμική, 
οπισθοφατνιακές, CBCT) 

  ανατομία δοντιού - δότη 
  στάδιο διάπλασης ρίζας  
  αξιολόγηση ευκολίας χειρισμών κατά την εξαγωγή 
  αξιολόγηση δέκτριας περιοχής  

 συνολική μελέτη περίπτωσης/σχέδιο θεραπείας, 
ενημέρωση - συγκατάθεση ασθενούς - εξασφάλιση 
συνεργασίας 



Παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην επιβίωση του μεταμοσχευμένου δοντιού 

Καταστροφή του περιοδοντικού συνδέσμου κατά την προσπάθεια 
προσαρμογής του δοντιού στο νέο φατνίο 

Μεγάλος χρόνος παραμονής του δοντίου εκτός φατνίου – νέκρωση 
των PDL  κυττάρων 

Απόσταση μεταξύ της ρίζας του δοντιού και του νέου φατνίου 



2. Προεγχειρητική ετοιμασία: 
 

 CBCT 
 «ψηφιακές δοκιμές» του δοντιού - δότη στη 

δέκτρια περιοχή με ειδικό λογισμικό 
 κατασκευή στερεολιθογραφικού αντιγράφου του 

δοντιού - δότη 
 χειρουργικός οδηγός (νάρθηκας) της δέκτριας 

περιοχής για την παρασκευή του οστικού φρεατίου 

Πρωτόκολλο αντιμετώπισης 









Χρησιμότητα CBCT 

 ακριβής απεικόνιση δοντιού-δότη και δέκτριας περιοχής 
 

 δυνατότητα κατασκευής μοντέλου δοντιού ή/και δέκτριας 
περιοχής (Cross και συν, 2013, Shahbazian και συν, 2013,  Honda και συν, 2010, Kim 

και συν, 2005) 

• έλεγχος «συμβατότητας» - εξασφάλιση βέλτιστης επαφής 
• «ψηφιακές δοκιμές» του δοντιού - δότη στη δέκτρια 

περιοχή με ειδικό λογισμικό 
• μειωμένοι χειρισμοί κατά την επέμβαση 
• εκτίμηση της θέσης του δοντιού σε σχέση με το μασητικό 

επίπεδο  
• δυνατότητα παρασκευής του οστικού φρεατίου πριν την 

εξαγωγή ή και σε μοντέλο της γνάθου 
• μειωμένος συνολικός χρόνος επέμβασης 
• βελτίωση της προβλεψιμότητας του αποτελέσματος  



Στερεολιθογραφικό Μοντέλο 



Στερεολιθογραφικό Μοντέλο 

Διατήρηση σε απολυμαντικό 
διάλυμμα 

Δοκιμή στη δέκτρια περιοχή 



Πρωτόκολλο αντιμετώπισης 

3. Χειρουργική τεχνική: 
 

 Χημειοπροφύλαξη 1 ώρα πριν το χειρουργείο 
 Τοπική αναισθησία 
 Παρασκευή φρεατίου με ταυτόχρονο καταιονισμό ορού 
 ατραυματική αφαίρεση δοντιού-δότη, αποφυγή επαφής 

με την επιφάνεια της ρίζας 
 «χαλαρή» τοποθέτηση και σε θέση εκτός σύγκλεισης 
 συρραφή (ενδείκνυται τοποθέτηση πρόσθετου ράμματος 

πάνω από τη μασητική επιφάνεια) 
 ακινητοποίηση με εύκαμπτο σύρμα και ρητίνη για 1-2 

εβδομάδες μετεγχειρητικά 
 τοποθέτηση χειρουργικής κονίας  
 χημειοπροφύλαξη για 7 ημέρες μετεγχειρητικά 
  χλωρεξιδίνη για 7 ημέρες 







4. Παρακολούθηση – επανεξετάσεις: 
 

 αφαίρεση συρραφής και λήψη οπισθοφατνιακών 1 
εβδομάδα μετεγχειρητικά 

 διατήρηση ακινητοποίησης 1-2 μήνες 
 αξιολόγηση για ενδοδοντική θεραπεία 

 σε δόντια με ολοκληρωμένη διάπλαση ρίζας ή με 
μετεγχειρητικά σημεία παθολογίας προτείνεται ενδοδοντική 
θεραπεία 4 εβδομάδες (Cross και συν, 2013, Thomas και συν, 
1998)  ή 2 εβδομάδες (Park και συν, 2011, Tsukiboshi, 2002) 
μετά την επέμβαση (τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβεστίου 
και 2 εβδομάδες αργότερα τελική έμφραξη) ή πριν την 
επέμβαση (Cross και συν, 2013) 

 αν δεν υπάρχουν παθολογικά σημεία στις 4 εβδομάδες, 
επανεξέταση σε 12 εβδομάδες, 6 μήνες, 1 έτος, 5 έτη, 10 έτη 

Πρωτόκολλο αντιμετώπισης 



 αξιολόγηση για ενδοδοντική θεραπεία 
 
 σε δόντια με ολοκληρωμένη διάπλαση ρίζας ή με 

μετεγχειρητικά σημεία παθολογίας προτείνεται 
ενδοδοντική θεραπεία 4 εβδομάδες (Cross και συν, 
2013, Thomas και συν, 1998)  ή  

 2 εβδομάδες (Park και συν, 2011, Tsukiboshi, 2002) 
μετά την επέμβαση (τοποθέτηση υδροξειδίου του 
ασβεστίου και 2 εβδομάδες αργότερα τελική 
έμφραξη)   

 πριν την επέμβαση (Cross και συν, 2013) 



Πλεονεκτήματα αυτομεταμόσχευσης σε σύγκριση με τα εμφυτεύματα 
 
Κατάλληλη  επιλογή για έφηβους ασθενείς (συνεχής ανατολή, παράλληλα με την 
αύξηση του προσώπου) 
 
Φυσιολογική ιδιοδεκτικότητα και θερμική ανταπόκριση 
 
Μπορεί να μετακινηθεί ορθοδοντικά 
 
Διατηρεί τον όγκο της φατνιακης ακρολοφίας, και σε περίπτωση αποτυχίας είναι 
δυνατή η τοποθέτηση εμφυτεύματος μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξη του 
φατνίου 











Σχιστίες 

Czochrowska και συν, 2002 
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