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Με το 10ο τεύχος του περιοδικού κλεί-
νουν πέντε χρόνια έκδοσης. Μια επέ-
τειος δίνει πάντοτε την ευκαιρία να ζω-

ντανέψουν οι αναμνήσεις του χθες, να γιορταστούν οι χαρές του
σήμερα και να αναθαρρήσει κανείς με τις ελπίδες για το αύριο. 
Το περιοδικό το έζησα από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του
πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, όταν στις πρώτες συ-
νεδριάσεις της νεοσύστατης Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας
μπήκε ο σπόρος της ιδέας για έκδοση περιοδικού. Σε κάποιο
βαθμό, λοιπόν, μπορώ να θεωρήσω ότι η μέχρι τώρα πορεία του
και η φιλοδοξία της εκδοτικής προσπάθειας –όπως αυτή εκφρά-
στηκε και σε προηγούμενη σελίδα του διευθυντή– να διαδραμα-
τίσει το περιοδικό «κεντρικό ρόλο στη συνεχιζόμενη εκπαίδευ-
ση και στη γενικότερη επιστημονική παιδεία των Ελλήνων οδο-
ντιάτρων, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη λειτουργία του διε-
θνούς οδοντιατρικού τύπου» σε πολύ μεγάλο βαθμό εκπληρώθη-
κε. Αναμφίβολα, κάναμε λάθη και υπήρξαν παραλείψεις και κα-
θυστερήσεις. Όμως πέντε χρόνια μετά νοιώθουμε ότι έχουμε
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υλοποιήσουμε τις
υποσχέσεις μας. Η ανταπόκριση που είχαμε μέχρι σήμερα από
τον μοναδικό κριτή μας, τους συναδέλφους, υπήρξε κάτι περισ-
σότερο από ενθαρρυντική για τη συνέχεια. Η διαρκής αύξηση
των συνδρομητών και αναγνωστών του περιοδικού και τα θερμά
σχόλια των αναγνωστών του δείχνουν ότι η «Ενδοδοντολογία»
αποτελεί σήμερα σταθερή πηγή ενημέρωσης των Ελλήνων οδο-
ντιάτρων σε θέματα που σχετίζονται με την ενδοδοντολογία.
Ωστόσο, πάντα υπάρχουν πολλά και διάφορα που πρέπει ακόμη
να γίνουν, όπως η ηλεκτρονική έκδοση, η αγγλόφωνη έκδοση, η
πιο συχνή και σταθερή συνεργασία με αντίστοιχα διεθνή περιο-
δικά, και η έκδοση τευχών με ειδικές θεματικές ενότητες. Τα πε-
ρισσότερα από αυτά έχουν «ωριμάσει» και ελπίζουμε πως κά-
ποια θα μπορέσουν να υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα.  
Έχοντας, σε όλη μου την ακαδημαϊκή πορεία, την πεποίθηση ότι
η ανανέωση των προσώπων φέρνει καινούργιες ιδέες και νέο
πνεύμα, από την πρώτη στιγμή της ανάθεσης της έκδοσης δήλω-
σα ότι θα αποχωρήσω μετά τον 5ο τόμο. Συνεπής σε αυτήν την

αρχή μου, αποχωρώ. Διευθυντής έκδοσης αναλαμβάνει ο Καθη-
γητής Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
Παναγιώτης Μπελτές. 
Στα πέντε αυτά χρόνια, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την
κάλυψη της ύλης, επικοινώνησα με πλήθος αξιόλογων συναδέλ-
φων απ’ όλη την Ελλάδα και συνεργάστηκα στενά με όλα τα μέ-
λη της Συντακτικής Επιτροπής και τους αγαπητούς συναδέλφους
που είχαν αναλάβει επιμέρους στήλες του περιοδικού. Παράλ-
ληλα, είχα την χαρά να συνεργαστώ με τους υπεύθυνους στο
«Οδοντιατρικό Βήμα», που με τον άψογο επαγγελματισμό τους
υλοποίησαν τις προσδοκίες όλων μας για μια έκδοση υψηλού
επιπέδου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εται-
ρείας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό του, Αναπλ. Καθηγητή Γ. Σί-
σκο, για την τιμή που μου έκαναν αναθέτοντάς μου την έκδοση
του περιοδικού της εταιρείας. Ευχαριστίες εκφράζω επίσης στον
Επίτιμο Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε., Ομ. Καθηγητή Σ. Συκαρά, τον
εμπνευστή και ιδρυτή της εταιρείας, για τη συνολική προσφορά
του σ’ αυτήν και σε όλους μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου αυτά τα πέντε χρόνια, με
πρώτη την κ. Μαρία Νικολάκη, που ανέλαβε το κοπιαστικό έρ-
γο της γραμματειακής υποστήριξης. Περισσότερο απ’ όλους,
όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναγνώστες που μας στή-
ριξαν και μας στηρίζουν στην προσπάθειά μας, παρά τις δυσκο-
λίες που έφερε η πρόσφατη οικονομική κρίση.
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Editorial  Η σελίδα του Διευθυντή

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Θεόδωρος Λαμπριανίδης 

Διευθυντής Σύνταξης
Καθηγητής Ενδοδοντολογίας ΑΠΘ

Αρχή μιας νέας περιόδου 
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Εφαρμογές της ΥΤΚΔ στην ενδοδοντολογία

Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης. 
Μέρος Β: Κλινικές εφαρμογές

στην ενδοδοντολογία 
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Περίληψη
Η ανάπτυξη της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης
(ΥΤΚΔ) την τελευταία δεκαετία προσέθεσε νέες προοπτικές
στην ακτινοδιαγνωστική σε όλους τους τομείς της οδοντιατρικής.
Οι ανασυνθέσεις των τομογραφικών εικόνων της ΥΤΚΔ επιτρέ-
πουν την εξέταση των ακτινοβολούμενων δομών των σκληρών
ιστών του σπλαγχνικού κρανίου σε πολυεπίπεδες απεικονίσεις.
Οι πιθανές εφαρμογές της ΥΤΚΔ στην ενδοδοντολογία περιλαμ-
βάνουν τη διάγνωση των περιακρορριζικών βλαβών ενδοδοντι-
κής αιτιολογίας, τη μελέτη της οδοντικής μορφολογίας, την αξιο-
λόγηση του οδοντικού τραύματος, την αξιολόγηση των διαφόρων
τύπων απορρόφησης, τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων
μη ενδοδοντικής αιτιολογίας και τον προεγχειρητικό έλεγχο στις
περιπτώσεις χειρουργικής ενδοδοντίας. Η εξέταση των ανασυν-
θέσεων της ΥΤΚΔ παρέχει περισσότερες κλινικά σημαντικές
πληροφορίες σε σχέση με τις συμβατικές ακτινογραφίες και την
καθιστά πολύτιμο διαγνωστικό απεικονιστικό μέσο.
Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την παρουσίαση των κλινικών
εφαρμογών της ΥΔΚΤ στην ενδοδοντολογία και την αξιολόγησή
της συγκριτικά με άλλες απεικονιστικές τεχνικές. 

Summary
Cone beam computed tomography (CBCT). Part B: Clinical
applications in endodontics

G. Tsompanides*, X. Angelopoulos**, Th. Lambrianidis***

The advent of CBCT has been an enormous advance in dental imag-
ing. This is reflected in the rising number of papers being published on
CBCT, not least in the field of endodontics.
CBCT is an emerging technology that can offer the clinician clinically
relevant information that cannot be gathered from conventional radi-
ography. Reconstructed CBCT images provide 3-dimensional infor-
mation of the area under investigation in a matter of minutes, usually
at a lower radiation dose than that from ‘medical’ Computed Tomo -
graphy, but usually higher than that associated with simple dental ra-
diographic techniques.
Specific endodontic applications of CBCT are being identified as the
technology becomes more prevalent. Potential endodontic applica-
tions include diagnosis of endodontic pathosis and canal morphology,
assessment of pathosis of non-endodontic origin, evaluation of treat-
ment outcome, diagnosis of root fractures and dental trauma, analysis
of resorptive lesions and presurgical planning. CBCT has great po-
tential to become a valuable diagnostic and treatment planning tool in
the modern endodontic practice.
This paper will review the potential applications of the CBCT in en-
dodontics and discuss the diagnostic benefits and limitations of CBCT
images compared to other imaging methods. 

Ενδοδοντολογία 5 (2): 97-116, 2010 Endodontologia 5 (2): 97-116, 2010 



1. Εισαγωγή
Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέ-
σμης (ΥΤΚΔ) είναι μια απεικονιστική
τεχνική που παρέχει υψηλής ακρίβειας
εικόνες των σκληρών ιστών του σπλαγ-
χνικού κρανίου σε πολυεπίπεδες ανα-
συνθέσεις, με σημαντικά χαμηλότερη
δόση ακτινοβολίας συγκριτικά με την
κλασική ιατρική υπολογιστική τομογρα-
φία. Η ανάπτυξή της την τελευταία δε-
καετία άνοιξε νέες προοπτικές σε ευρύ
φάσμα εφαρμογών σε όλους τους τομείς
της οδοντιατρικής1-8. 
Η διάγνωση και αντιμετώπιση των περι-
στατικών ενδοδοντικής αιτιολογίας βα-
σίζεται σε σημαντικό βαθμό στον ακτι-
νογραφικό έλεγχο για την αξιολόγηση
των οδοντικών και περιακρορριζικών
ιστών. Η δυνατότητα της ΥΤΚΔ να ξε-
περνά το σημαντικότερο περιορισμό της
ακτινογραφίας, που είναι η απεικόνιση
των τρισδιάστατων δομών σε δύο δια-
στάσεις, την καθιστά ένα δυνητικά χρή-
σιμο διαγνωστικό μέσο στην ενδοδοντο-
λογία. 
Στο Β΄ μέρος της ανασκόπησης παρου-
σιάζονται οι πιθανές κλινικές εφαρμο-
γές της ΥΤΚΔ στην ενδοδοντολογία και
συζητούνται τα διαγνωστικά πλεονεκτή-
ματα και οι περιορισμοί της σε σχέση με
άλλες απεικονιστικές τεχνικές. 

2. Διάγνωση 
περιακρορριζικών 
αλλοιώσεων

Οι δυνατότητες της υπολογιστικής τομο-
γραφίας όσον αφορά την απεικόνιση της
περιακρορριζικής παθολογίας έχει ιδι-
αίτερη διαγνωστική αξία για την ενδο-
δοντολογία, με αποτέλεσμα να αποτελεί
αντικείμενο μελέτης από διάφορες ερευ-
νητικές ομάδες9-14.
Οι Velvart και συν.15 συσχέτισαν τις δια-
γνωστικές πληροφορίες από συμβατικές
ακτινογραφίες και ανασυνθέσεις υπολο-
γιστικής τομογραφίας (ελικοειδούς μορ-
φής αξονικός τομογράφος), σχετικά με
την παρουσία αλλοιώσεων, με τα ευρή-
ματα από επεμβάσεις περιακρορριζικής

χειρουργικής που πραγματοποίησαν σε
80 ρίζες προγομφίων και γομφίων της
κάτω γνάθου. Και οι 78 αλλοιώσεις που
διαγνώσθηκαν χειρουργικά είχαν προη-
γουμένως απεικονισθεί με την τομογρα-
φία. Αντίθετα, μόνον 61 (78,2%) ήταν
διακριτές στις συμβατικές ακτινογρα-
φίες. Στη μελέτη αυτή δεν αναφέρεται
ιστοπαθολογική εξέταση των εξαιρεθέ-
ντων αλλοιώσεων παρά μόνον η κλινική
επιβεβαίωση της ύπαρξης των βλαβών
κατά την επέμβαση. Οι συγγραφείς πα-
ρατήρησαν ότι πληροφορίες που αφο-
ρούσαν τον όγκο του φλοιώδους και
σπογγώδους οστού και την επέκταση
των αλλοιώσεων στο χώρο μπορούσαν
να αντληθούν μόνο από την τομογραφία. 
Οι Lofthag-Hansen και συν.16 συνέκρι-
ναν τη δυνατότητα διάγνωσης περια-
κρορριζικών αλλοιώσεων σε προγομφί-
ους άνω γνάθου και γομφίους άνω/κάτω
γνάθου με οπισθοφατνιακή ακτινογρα-
φία και ΥΤΚΔ (3D Accuitomo, Morita
Corp., Kyoto, Japan). Στις περιπτώσεις
που αξιολογήθηκαν, σε 53 ρίζες οι βλά-
βες ανιχνεύθηκαν και με τις δύο απεικο-
νιστικές τεχνικές, ενώ με την ΥΤΚΔ δια-
γνώσθηκαν αλλοιώσεις σε 33 επιπλέον
ρίζες. Επίσης, με την ΥΤΚΔ παρατηρή-
θηκε συχνότερα διάβρωση ή διάτρηση
του γλωσσικού/υπερώιου ή παρειακού
πετάλου της φατνιακής απόφυσης, ή πα-
χυβλεννογονίτιδα του σύστοιχου ιγμό-
ρειου άντρου, συγκριτικά με τις συμβατι-
κές ακτινογραφίες. Οι τρεις ακτινολό-
γοι-παρατηρητές συμφώνησαν ότι πε-
ρισσότερες κλινικά σημαντικές πληρο-
φορίες προέκυψαν με την ΥΤΚΔ στις 32
από τις 46 περιπτώσεις (70%), παρ’ ότι η
εξέταση με τα συμβατικά ακτινογραφή-
ματα περιελάμβανε δύο λήψεις: παράλ-
ληλη και με οριζόντια μετακίνηση του
κώνου κατά 10°. 
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν
και οι Low και συν.17, μελετώντας τις
οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες και τις
υπολογιστικές τομογραφικές ανασυνθέ-
σεις ενδοδοντικά θεραπευμένων γομ-
φίων και προγομφίων της άνω γνάθου.
Το 34% των αλλοιώσεων δεν απεικονί-
σθηκε με τις ακτινογραφίες, σε αντίθεση

με την ΥΤΚΔ, ενώ η πιθανότητα μη ανί-
χνευσης της αλλοίωσης αυξανόταν στις
περιπτώσεις που τα ακρορρίζια βρίσκο-
νταν κοντά στο έδαφος του ιγμόρειου
άντρου ή αφορούσαν δεύτερους άνω
γομφίους. Επιπρόσθετες διαγνωστικές
πληροφορίες, όπως επέκταση των αλλοι-
ώσεων στο ιγμόρειο, πάχυνση του βλεν-
νογόνου του ιγμορείου και ριζικοί σωλή-
νες που δεν είχαν υποστεί επεξεργασία,
προέκυψαν από τις τομογραφίες με στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση
με τα συμβατικά ακτινογραφήματα.
Εκτός από τις περιπτώσεις επέκτασης
αλλοιώσεων στο ιγμόρειο άντρο, η εξέ-
ταση της κατάστασης των παραρρινικών
κόλπων έχει σημασία για τον αποκλει-
σμό της παθολογίας τους ως αιτίου πρό-
κλησης στοματοπροσωπικού πόνου μη
οδοντικής αιτιολογίας18. H εξέταση με
χαμηλής δόσης και υψηλής ανάλυσης το-
μογραφικές ανασυνθέσεις συνιστάται
για την αξιολόγηση του ιγμόρειου
άντρου συγκριτικά με την ακτινογραφία
κόλπων-προσώπου (προβολή Waters)
που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα19. 
Οι Estrela και συν.20 εξέτασαν τα ακτι-
νογραφικά αρχεία (περιακρορριζικές
και πανοραμικές ακτινογραφίες) και τις
ανασυνθέσεις ΥΤΚΔ 1.508 δοντιών,
94% των οποίων ήταν ενδοδοντικά θε-
ραπευμένα. Περιακρορριζικές αλλοιώ-
σεις στα ενδοδοντικά θεραπευμένα δό-
ντια διαπιστώθηκαν στο 17,6% των πα-
νοραμικών αντινογραφιών, στο 35,3%
των περιακρορριζικών ακτινογραφιών
και στο 63,3% των ΥΤΚΔ. Η διαγνωστι-
κή ευαισθησία των περιακρορριζικών
ακτινογραφημάτων ήταν 0,55 (στο
54,5% των περιπτώσεων ανιχνεύθηκε
σωστά περιακρορριζική αλλοίωση), ενώ
για τις πανοραμικές ακτινογραφίες ήταν
0,28 (ποσοστό 27,8% σωστής ανίχνευ-
σης). Σημειώνεται ότι οι συγγραφείς
έλαβαν υπόψη τα ευρήματα των ΥΤΚΔ
ως τη σταθερά αναφοράς. Οι στατιστικά
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των
απεικονιστικών τεχνικών υποδηλώνουν
την πιθανότητα ψευδώς αρνητικής διά-
γνωσης όταν αξιολογούνται ενδοστομα-
τικά ακτινογραφήματα, κυρίως όταν οι
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περιακρορριζικές αλλοιώσεις βρίσκο-
νται σε αρχικά στάδια.
Οι παραπάνω μελέτες, στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκε κάποια σταθερά ανα-
φοράς (π.χ. ιστοπαθολογικά ευρήματα),
ενέχουν τον κίνδυνο υπερεκτίμησης της
διαγνωστικής ακρίβειας της ΥΤΚΔ στη
διάγνωση αλλοιώσεων λόγω των πιθα-
νών ψευδών θετικών αποτελεσμάτων,
καταδεικνύουν όμως τις δυνατότητες
που παρέχει η μελέτη των ανασυνθέσε-
ων της ΥΤΚΔ στην απεικόνιση οστικών
βλαβών συγκριτικά με τις ακτινογρα-
φίες.
Εργαστηριακές έρευνες (ex vivo ή in vit-
ro) στις οποίες μελετάται η διαγνωστική
ακρίβεια των απεικονιστικών τεχνικών
για την ανίχνευση οστικών αλλοιώσεων
που προκαλούνται με μηχανικό ή χημικό
τρόπο συνήθως οδηγούν σε πιο ασφαλή
και αντικειμενικά συμπεράσματα. 
Οι Stavropoulos και Wenzel21 έδειξαν
ότι η ΥΤΚΔ έχει συνολικά μεγαλύτερη
διαγνωστική ευαισθησία, θετική προ-
γνωστική αξία και διαγνωστική ακρί-
βεια σε σχέση με τα ψηφιακά και συμ-
βατικά ακτινογραφήματα στη διάγνωση
περιακρορριζικών βλαβών διαστάσεων
1x1 χιλ. και 2x2 χιλ., τις οποίες δημιούρ-
γησαν με μηχανικό τρόπο (εγγλυφίδα),
σε αποξηραμένες γνάθους χοίρων. 
Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν
και οι Patel και συν.22, οι οποίοι εξέτα-
σαν ex vivo τις δυνατότητες των οπισθο-
φατνιακών ακτινογραφημάτων και της
ΥΤΚΔ στην ανίχνευση αλλοιώσεων δια-
μέτρου 2 και 4 χιλ., τις οποίες δημιούρ-
γησαν μηχανικά στην άπω ρίζα 10 γομ-
φίων, σε αποξηραμένες ανθρώπινες κά-
τω γνάθους. Η διαγνωστική ευαισθησία
των ακτινογραφημάτων (0,24) ήταν μι-
κρότερη από εκείνη της τομογραφίας
(1,00), ανεξάρτητα από το μέγεθος της
αλλοίωσης. Και οι δύο τεχνικές είχαν
πολύ υψηλή διαγνωστική ειδικότητα
(ορθή διάγνωση στην απουσίας αλλοίω-
σης), πλην όμως η διαγνωστική ακρίβεια
της ΥΤΚΔ ήταν συνολικά υψηλότερη.
Επίσης, η διαφοροποίηση μεταξύ διαφο-
ρετικών παρατηρητών (inter-examiner
variability), αλλά και στον ίδιο παρατη-

ρητή σε εξέταση σε άλλο χρόνο (intra-
examiner variability), ήταν μικρότερες
για τις ΥΤΚΔ, στοιχείο που υποδηλώνει
ότι είναι ευκολότερη η ανίχνευση αλλοι-
ώσεων κατά την εξέταση των τομογρα-
φικών ανασυνθέσεων σε σχέση με τις
οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες. 
Οι Ozen και συν.23 συνέκριναν ex vivo τη
διαγνωστική ικανότητα 2 συστημάτων
ΥΤΚΔ με τις συμβατικές και ψηφιακές
ακτινογραφίες, σε ό,τι αφορά την απει-
κόνιση περιακρορριζικών αλλοιώσεων
τις οποίες προκάλεσαν με χημικό τρόπο
σε 27 ρίζες δοντιών κάτω γνάθων, σε 3
ανθρώπινα πτωματικά παρασκευάσμα-
τα. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι οι χη-
μικά προκαλούμενες οστικές βλάβες
μοιάζουν περισσότερο στην πραγματική
εικόνα συγκριτικά με εκείνες που προ-
καλούνται με εγγλυφίδα, καθώς έχουν
ασαφή όρια και διαφορετικό βαθμό
απασβεστίωσης του οστού στην έκτασή
τους. Στα συμπεράσματά τους αναφέ-
ρουν ότι οι 3 παρατηρητές είχαν σημα-
ντικά καλύτερα αποτελέσματα και με τα
δύο συστήματα ΥΤΚΔ, έναντι της ακτι-
νογραφίας, στην αξιολόγηση των αλλοι-
ώσεων. 
Υψηλότερο βαθμό επιστημονικής τεκμη-
ρίωσης έχουν οι ερευνητικές εργασίες
στις οποίες τα αποτελέσματα των παρα-
τηρήσεων των ακτινογραφικών εικόνων
ή των ανασυνθέσεων της τομογραφίας
συγκρίνονται με τα ιστοπαθολογικά
αποτελέσματα, που θεωρούνται σταθε-
ρά αναφοράς για τη διάγνωση φλεγμο-
νωδών εξεργασιών. 
Στη μελέτη των Paula-Silva και συν.24, σε
δείγμα 83 ενδοδοντικά και μη θεραπευ-
μένων ριζών δοντιών σκύλων, με και χω-
ρίς περιακρορριζικές αλλοιώσεις, αποτι-
μήθηκαν η διαγνωστική ευαισθησία
(sen sitivity), η διαγνωστική ειδικότητα
(spe cificity), οι προγνωστικές αξίες (pre-
dictive values, θετικές-αρνητικές) και η
ακρίβεια των περιακρορριζικών ακτινο-
γραφημάτων και της ΥΤΚΔ στη διάγνω-
ση περιακρορριζικής παθολογίας, συ-
γκριτικά με τα ιστοπαθολογικά ευρήμα-
τα, που αποτέλεσαν τη χρυσή σταθερά.
Η αρνητική προγνωστική αξία (NPV)

της ακτινογραφίας ήταν 0,25, δηλαδή
στο 75% των περιπτώσεων που αποδεί-
χθηκε ιστολογικά η παρουσία αλλοίω-
σης δεν ήταν δυνατή η απεικόνισή της
στην ακτινογραφία. Σε αντίστοιχες τέσ-
σερις in vivo μελέτες, η NPV της ακτινο-
γραφίας βρέθηκε από 0,20 έως 0,7425-28.
Παρά το μεγάλο εύρος της διακύμανσης
των αποτελεσμάτων, που οφείλεται στην
επιλογή του δείγματος και στις διαφορές
στην ακτινογραφία, εξάγεται το συμπέ-
ρασμα ότι συχνά το θεραπευτικό αποτέ-
λεσμα ενδέχεται να υπερεκτιμάται, με
ακτινογραφικά τουλάχιστον κριτήρια. Η
NPV της ΥΤΚΔ ήταν 0,46, σχεδόν δι-
πλάσια της NPV της ακτινογραφίας, και
η διαγνωστική ακρίβεια (αληθώς θετι-
κές και αληθώς αρνητικές ενδείξεις)
ήταν 0,92 (ορθή διάγνωση στο 92% των
περιπτώσεων), γεγονός που υποδεικνύει
ότι η ακρίβεια της ΥΤΚΔ στην απεικόνι-
ση υγιών περιακρορριζικών ιστών ήταν
μεγαλύτερη. Παρά ταύτα, η ιστολογική
εξέταση έδειξε στοιχεία φλεγμονής σε 7
ακόμη ρίζες (8%), σε σχέση με τη
ΥΤΚΔ, αν και στις 15 από τις 77 αλλοιώ-
σεις διαπιστώθηκε ιστολογικά μικρού
βαθμού φλεγμονώδης διήθηση που πε-
ριοριζόταν γύρω από την περιοχή του
ακρορριζικού τρήματος. Είναι πιθανό,
λοιπόν, στις περιπτώσεις αυτές η μη ανί-
χνευση της περιακρορριζικής παθολο-
γίας στην ΥΤΚΔ να οφείλεται στις πε-
ριορισμένες ογκομετρικές μεταβολές
του οστού. 
Από τα αποτελέσματα των παραπάνω
εργασιών διαφαίνεται η αξιοπιστία και
η ακρίβεια της ΥΤΚΔ ως απεικονιστικής
τεχνικής στην ανίχνευση περιακρορριζι-
κών αλλοιώσεων. Εντούτοις, δεν υπάρ-
χουν ακόμη βιβλιογραφικά δεδομένα
που να αξιολογούν την ικανότητα της
υπολογιστικής τομογραφίας στην ανί-
χνευση αρχόμενων περιακρορριζικών
φλεγμονωδών εξεργασιών, όπως μετα-
βολές του συμπαγούς ενδοφατνιακού
πετάλου (lamina dura) ή του περιρριζι-
κού χώρου.
Είναι σαφές ότι απαιτούνται περισσότε-
ρες κλινικές μελέτες για τον καθορισμό
της διαγνωστικής ακρίβειας τόσο των
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διαφορετικών τομογράφων όσο και της
επίδρασης των παραμέτρων ακτινοβόλη-
σης, αν και είναι κατανοητό ότι υπάρ-
χουν αρκετοί περιορισμοί στην άμεση
εφαρμογή των παραπάνω ερευνητικών
πρωτοκόλλων in vivo. 
Αντίθετα, οι περιορισμοί της οπισθο-
φατνιακής ακτινογραφίας στην απεικό-
νιση των περιακρορριζικών αλλοιώσεων
έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς στη βιβλιο-
γραφία, καθώς έχει επανειλημμένα κα-
ταδειχθεί ότι βλάβες που αφορούν το
σπογγώδες οστό είναι δύσκολο να εντο-
πισθούν29-32, ενώ το μέγεθος όσων απει-

κονίζονται συνήθως υποεκτιμάται33,34. 
Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την
ακτινογραφική απεικόνιση των οστικών
αλλοιώσεων, όπως το πάχος του συμπα-
γούς οστού, η γωνίωση της ακτινικής δέ-
σμης σε σχέση με τη διάμετρο της αλλοί-
ωσης, η ποιότητα των ενασβεστιωμένων
ιστών, η εντόπιση της αλλοίωσης και η
ποιότητα της ακτινογραφίας35-37. 
Η συστηματική χρήση της ΥΤΚΔ στην
κλινική πράξη δεν δικαιολογείται από
τους περιορισμούς της συμβατικής οδο-
ντιατρικής ακτινογραφίας στη διάγνωση
των περιακρορριζικών αλλοιώσεων. Συ-

χνά, όμως, ο κλινικός καλείται να αντι-
μετωπίσει δύσκολα διαφοροδιαγνωστι-
κά προβλήματα. Στις περιπτώσεις αυτές,
στις οποίες υπάρχει διφορούμενη συ-
μπτωματολογία και η κλινική εξέταση,
σε συνδυασμό με τις συμβατικές ακτινο-
γραφίες, δεν οδηγεί σε ασφαλή διάγνω-
ση, η υπολογιστική τομογραφία πρέπει
να θεωρείται ως η απεικονιστική τεχνική
που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά
στην επίλυση του προβλήματος (Εικ. 1-3).
Επιπλέον, σύμφωνα με τις υπάρχουσες
προσωρινές κατευθυντήριες οδηγίες του
προγράμματος SEDENTEXCT38, όταν
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Εικ. 1: Γυναίκα ασθενής 37 ετών υποβλήθηκε σε συντηρητική Ε.Θ. του #27 πριν από 1 έτος. Έκτοτε παρουσίασε δύο φορές οδο-
ντοφατνιακό απόστημα στην περιοχή #26-#27, που αντιμετωπίσθηκε με αντιμικροβιακή αγωγή. Κατά την κλινική εξέταση υπήρχε
μέτρια αντίδραση στην επίκρουση στο #27 και μικρή αντίδραση στο #26, ελαφρά επώδυνη αντίδραση κατά την ψηλάφηση της πε-
ριοχής ακρορριζικά του #27, χωρίς ένδειξη οιδήματος ή συριγγίου. Τα #26 και #28 αντιδρούσαν σε φυσιολογικά όρια στις δοκι-
μασίες αισθητικότητας. Α-Γ: Αρχικές ακτινογραφίες που απεικονίζουν ακτινοδιαυγαστική αλλοίωση γύρω από την άπω παρειακή
ρίζα του #26. Δ: Πανοραμική ακτινογραφία χωρίς σαφή διαγνωστικά στοιχεία. Ε: Πανοραμική ανασύνθεση που απεικονίζει παχυ-
βλεννογονίτιδα και διακοπή της συνέχειας του εδάφους του ιγμόρειου άντρου αριστερά. ΣΤ-Η: Αξονικές ανασυνθέσεις που αποκα-
λύπτουν την επέκταση της αλλοίωσης και την πλήρη διάτρηση του παρειακού συμπαγούς πετάλου. Το βέλος υποδεικνύει το μη θε-
ραπευμένο ΕΠ2 ρ.σ. στο #27. Θ-Ν: Τομές κάθετες στη γνάθο, που δείχνουν την περιακρορριζική βλάβη και τη διακοπή της συνέ-
χειας του εδάφους του σύστοιχου ιγμόρειου άντρου, με επέκταση της φλεγμονώδους αντίδρασης σε αυτό. 

A B Γ Δ

ΣΤΕ Ζ Η

Θ Ι Κ Λ Μ Ν
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Εικ. 2: : Άνδρας ασθενής 53 ετών, ασυμπτωματικός, παραπέμφθηκε για αξιολόγηση υπαρχόντων
ενδοδοντικών θεραπειών των #24, #26 και #27. Είχε υποβληθεί σε συντηρητική ενδοδοντική
θεραπεία των #24, #26 και #27, και σε προσθετική αποκατάστασή τους με ακίνητη μεταλλοκε-
ραμική γέφυρα επτά χρόνια νωρίτερα. Υπήρχαν στοιχεία τερηδονισμού των κολοβωμάτων. Η πε-
ριοδοντική εξέταση έδειξε φυσιολογικό βάθος θυλάκων στo #24, θύλακο βάθους 4 χιλ. στην εγ-
γύς παρειακή ρίζα του #26 και θύλακο βάθους μεγαλύτερου των 10 χιλ. περιμετρικά της υπε-
ρώιας ρίζας του #27. Στην υπερώια επιφάνεια, και αντίστοιχα προς το #27, διαπιστώθηκε πό-
ρος συριγγίου με φλεγμαίνοντα χείλη και εκροή οροαιματηρού εξιδρώματος. Α-Β: Αρχικές ακτι-
νογραφίες: μικρής έκτασης περιακρορριζικές αλλοιώσεις στα #24, #26, #27. Γ: Πανοραμική
ακτινογραφία (περικοπή). Δ: Εξέταση περιοδοντικών θυλάκων στο #27 – ενδοστοματικό συρίγ-

γιο. Ε: Πανοραμική ανασύνθεση: απεικόνιση βλεννοκύστης ιγμορείου. ΣΤ-Η: Οβελιαίες τομές: απεικόνιση παθολογίας. Θ-Λ: Αξονι-
κές ανασυνθέσεις που αποκαλύπτουν την επέκταση της αλλοίωσης και διάτρηση των συμπαγών πετάλων. Μ-Π: Τομές κάθετες στη
γνάθο: η αλλοίωση έχει απωθήσει προς τα άνω το ιγμόρειο άντρο, χωρίς όμως να έχει διαβρώσει το έδαφός του. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος του ιγμορείου καταλαμβάνεται από βλάβη με ακτινογραφική εικόνα βλεννοκύστης. Ρ: Τελική ακτινογραφία του #26, μετά την
επανάληψη της Ε.Θ. Αποφασίσθηκε η εξαγωγή του #27 και ο χειρουργικός καθαρισμός του ιγμόρειου άντρου. 
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αξιολογούνται οδοντικοί φραγμοί με
ΥΤΚΔ θα πρέπει να διερευνάται διεξο-
δικά και να περιλαμβάνεται στο ακτινο-
λογικό πόρισμα η ύπαρξη περιακρορρι-
ζικών βλαβών. 

3. Διαφορική διάγνωση 
περιακρορριζικού 

κοκκιώματος – κύστης 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η συχνότητα
των κύστεων στις περιακρορριζικές βλά-
βες ενδοδοντικής αιτιολογίας κυμαίνε-
ται μεταξύ 15% και 17%39,40, από τις
οποίες οι αληθείς κύστεις αντιπροσω-

πεύουν το 9% και οι θυλακικές κύστεις
το 6%, ενώ η διάγνωση μπορεί να τεθεί
μόνο μετά την ιστοπαθολογική εξέταση
της βλάβης που εξαίρεται χειρουργικά.
Για το λόγο αυτό έχει εξεταστεί η δυνα-
τότητα διαφορικής διάγνωσης με ακτινο-
γραφικά (μη επεμβατικά) κριτήρια, δε-
δομένου ότι μπορεί να έχει άμεση επί-
πτωση στην επιλογή του σχεδίου θερα-
πείας (Εικ. 4). 
Η πρώτη αναφορά για την αξιολόγηση
με υπολογιστική τομογραφία (CT) των
περιακρορριζικών αλλοιώσεων έγινε
από τους Trope και συν.41. Στην εργασία
αυτή επιλέχθηκαν 8 περιακρορριζικές

βλάβες από πτωματικά παρασκευάσμα-
τα, 4 κοκκιώματα και 4 κύστεις, σύμφω-
να με τη διάγνωση ειδικού ακτινολόγου.
Κατόπιν εξετάσθηκαν οι αξονικές τομές
της υπολογιστικής τομογραφίας και χρη-
σιμοποιήθηκε επεξεργαστής για τη μέ-
τρηση της οστικής πυκνότητας των αλ-
λοιώσεων και των γειτονικών ιστών. Σε
μία περίπτωση ήταν δυνατός ο διαχωρι-
σμός της κυστικής κοιλότητας από τον
κοκκιωματώδη ιστό που την περιέβαλλε.
Τα αποτελέσματα συσχετίσθηκαν με
εκείνα των ιστοπαθολογικών εξετάσε-
ων. Από τις 8 αλλοιώσεις, οι 7 αποδεί-
χθηκαν κοκκιώματα και 1 μόνο κύστη.
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Εικ. 3: Γυναίκα ασθενής, 44 ετών, προσήλθε με κλινική εικόνα οξείας οδοντογενούς λοίμωξης στη μεσότητα του σώματος της κάτω
γνάθου αριστερά και υπαισθησία στο δέρμα και στο βλεννογόνο της περιοχής νεύρωσης του σύστοιχου γενειακού νεύρου. Το #34
ήταν ασυμπτωματικό και αντιδρούσε σε φυσιολογικά όρια στις δοκιμασίες αισθητικότητας. Το #35 αντιδρούσε έντονα στην επί-
κρουση. Το #37 ήταν ασυμπτωματικό κατά την επίκρουση και την ψηλάφηση. Είχε γίνει συντηρητική E.Θ. του #35 και προσθετι-
κή αποκατάσταση πριν από πέντε χρόνια. Α-Β: Αρχικές ακτινογραφίες που απεικονίζουν την εγγύτητα της αλλοίωσης με το γενεια-
κό τρήμα. Γ: Φωτογραφία της ασθενούς με σημειωμένη την περιοχή υπαισθησίας. Δ-Θ: Τομές κάθετες στη γνάθο, χωρίς λύση της συ-
νέχειας του λεπτού οστικού διαφράγματος μεταξύ βλάβης και τρήματος. Ι: Οβελιαία τομή που απεικονίζει σχέση αλλοίωσης και γε-
νειακού τρήματος. Κ-Μ: Αξονικές ανασυνθέσεις που αποκαλύπτουν την επέκταση της αλλοίωσης χωρίς διάτρηση του παρειακού συ-
μπαγούς πετάλου. Ν: Τελική ακτινογραφία μετά από επανάληψη της Ε.Θ. (υλικό από Tsompanides G,  Ioannidis K,  Angelopoulos C,
Lambrianidis T: The contribution of cone-beam CT in the assessment and management of endodontic-related mental nerve paresthe-
sia: report of two cases. Υπό δημοσίευση).



Παρά το μικρό αριθμό δείγματος, προέ-
κυψε το συμπέρασμα ότι ήταν δυνατή η
διαφορική διάγνωση μεταξύ κοκκιώμα-
τος και κυστικής βλάβης με βάση την
απεικόνιση στην υπολογιστική τομογρα-
φία. 

Αντικρουόμενες απόψεις υπάρχουν για
την εφαρμογή της ΥΤΚΔ στη διαφορική
διάγνωση μεταξύ κοκκιωμάτων και κύ-
στεων, καθώς αυτή μειονεκτεί, λόγω της
αρχής λειτουργίας της, σε σχέση με τους
ιατρικούς υπολογιστικούς τομογράφους,

ως προς τον καθορισμό με υψηλή ακρί-
βεια των μονάδων Hounsfield (HU) που
προκύπτουν από την ψηφιοποίηση των
τιμών του συντελεστή εξασθένισης της
ακτινικής δέσμης, μετά τη διέλευσή της
από τους ιστούς (μονάδες διαβάθμισης
του γκρίζου). 
Οι Simon και συν.42 εξέτασαν 17 αλλοι-
ώσεις, μεγέθους 1cm x 1cm, και μεγαλύ-
τερου, χρησιμοποιώντας ως διαφοροδια-
γνωστικό κριτήριο τις διαβαθμίσεις στην
κλίμακα του γκρι που αντιστοιχούν στις
διαφορές της πυκνότητας των ακτινοβο-
λούμενων παθολογικών περιοχών. Τα
αποτελέσματα των διαγνώσεων συνέπε-
σαν με αυτά της ιστοπαθολογικής εξέτα-
σης στις 13 από τις 17 περιπτώσεις
(76%). Στις υπόλοιπες 4 που αρχικά δια-
γνώσθηκαν ως κύστεις αλλά ιστολογικά
αξιολογήθηκαν ως κοκκιώματα, οι συγ-
γραφείς εκφράζουν την επιφύλαξή τους
για το αν η μη ανεύρεση επιθηλιακών
στοιχείων οφειλόταν στο μικρό αριθμό
των τομών που εξετάσθηκαν, σε ατέλει-
ες της διαδικασίας λήψης των ιστοτεμα-
χιδίων και διεξαγωγής της ιστολογικής
εξέτασης ή στο ότι μπορεί να έλαβε χώ-
ρα καταστροφή του επιθηλίου λόγω
φλεγμονώδους αντίδρασης. Ωστόσο, οι
αλλοιώσεις παρουσίαζαν συμπεριφορά
κυστικής βλάβης. Το συμπέρασμά τους
ήταν ότι «η ΥΤΚΔ, αν και δεν μπορεί να
επιτύχει διαφορική διάγνωση μεταξύ κύ-
στης και κοκκιώματος, μπορεί να προ-
σφέρει μια καλύτερη, ταχύτερη και
ακριβέστερη μέθοδο στη διαφορική διά-
γνωση μιας μαλακής-συμπαγούς μάζας
(soft solid) ακτινοδιαυγαστικής αλλοίω-
σης από μια αντίστοιχη βλάβη χαμηλής
πυκνότητας (γεμάτη με υγρό ή κυστική
κοιλότητα)». Οι συγγραφείς θεωρούν
ότι οι τελευταίες είναι αλλοιώσεις στις
οποίες έχει σχηματισθεί κυστική κοιλό-
τητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν
πρόκειται για θυλακικές ή αληθείς κύ-
στεις, εκτιμώντας ότι παρέχεται η δυνα-
τότητα στον κλινικό να αξιολογήσει άμε-
σα την ανάγκη χειρουργικής τους αντι-
μετώπιση χωρίς να περιμένει επανέλεγ-
χο του αποτελέσματος της συντηρητικής
θεραπείας.
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Εικ. 4: Γυναίκα ασθενής, 23 ετών, ασυμπτωματική, προσήλθε με τυχαίο ακτινογρα-
φικό εύρημα ευμεγέθους ακτινοδιαυγαστικής βλάβης στην περιοχή του #47. Είχε
προηγηθεί ατελής Ε.Θ. του #47 πριν από τέσσερα χρόνια, με ιστορικό οδοντοφατνια-
κού αποστήματος πριν από έξι μήνες. Κατά την ψηλάφηση του #47 γλωσσικά, διαπι-
στώθηκε μικρή σκληροελαστική διόγκωση. Α-Β: Αρχικές ακτινογραφίες που απεικο-
νίζουν ακτινοδιαυγαστική περιακρορριζική αλλοίωση. Γ-ΣΤ: Αξονικές ανασυνθέσεις
που αποκαλύπτουν την επέκταση της αλλοίωσης και τη διάτρηση του γλωσσικού συ-
μπαγούς πετάλου. Ζ-Ι: Τομές κάθετες στη γνάθο – πιθανή διείσδυση αλλοίωσης στο
σύστοιχο υπογνάθιο διάστημα. Κ-Λ: Οβελιαίες ανασυνθέσεις που απεικονίζουν σχέση
οστικής βλάβης με γναθιαίο πόρο. Η βλάβη παρουσιάζει ομοιογενές περιεχόμενο, πυ-
κνότητας αντίστοιχης μαλακών μορίων ή υγρού, και με ακτινογραφικά κριτήρια έχει
ενδεικτική εικόνα κυστικής βλάβης. Πιθανή μικρή διάτρηση στη μεσότητα της εγγύς
επιφάνειας της άπω ρίζας. 



Οι Rosenberg και συν.43 μελέτησαν τις
υπολογιστικές τομογραφικές ανασυνθέ-
σεις 45 ασθενών με περιακρορριζικές
αλλοιώσεις ελάχιστης διαμέτρου 5 χιλ.,
οι οποίοι είχαν προγραμματισθεί για
ακρορριζεκτομή, θέτοντας τις παρακάτω
παραμέτρους ελέγχου: α) συμφωνία με-
ταξύ των ακτινολόγων για το αν η βλάβη
χαρακτηριζόταν, με βάση την ΥΤΚΔ, ως
κοκκίωμα ή κύστη· β) συμφωνία μεταξύ
των παθολογοανατόμων για τα αποτελέ-
σματα της ιστοπαθολογικής εξέτασης· γ)
ακρίβεια της διάγνωσης των ακτινολό-
γων σε σχέση με τα ιστοπαθολογικά ευ-
ρήματα, που θεωρήθηκαν ως η χρυσή
σταθερά (gold standard). Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ότι υπήρχε μεγάλη συμ-
φωνία μεταξύ των παθολογοανατόμων,
σε αντίθεση με τη μικρή συμφωνία μετα-
ξύ των ακτινολόγων, όσον αφορά τη διά-
γνωση των βλαβών και, επιπλέον, χαμη-
λή διαγνωστική ακρίβεια της ΥΤΚΔ σε
σύγκριση με τα ιστολογικά αποτελέσμα-
τα. Επίσης, καταγράφηκε μεταξύ των
ακτινολόγων μια τάση να διαγιγνώ-
σκουν ως κύστεις αλλοιώσεις που ιστο-
λογικά αναγνωρίσθηκαν ως κοκκιώμα-
τα. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η
ΥΤΚΔ δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπι-
στη διαγνωστική μέθοδος στη διαφορική
διάγνωση μεταξύ κύστεων και κοκκιω-
μάτων. 

4. Αξιολόγηση 
του θεραπευτικού 
αποτελέσματος

Η αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτε-
λέσματος της ενδοδοντικής θεραπείας
γίνεται κυρίως με τον ακτινογραφικό
έλεγχο, με βάση συγκεκριμένα ακτινο-
γραφικά κριτήρια, σε συνδυασμό με τα
ευρήματα από την κλινική εξέταση και
το ιστορικό του ασθενούς44.
Οι οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες
χρησιμοποιούνται συνήθως για την πε-
ραιτέρω αξιολόγηση, ενώ τα ακτινογρα-
φικά κριτήρια που έχουν κατά καιρούς
υιοθετηθεί ποικίλλουν. Συστήματα που
βασίζονται σε διαβαθμισμένα συστήμα-
τα αναφοράς, όπως αυτά του συστήμα-

τος PAI45, περιορίζουν τα σφάλματα
στην αξιολόγηση, διευκολύνουν την επα-
ναληψιμότητα και, συγκριτικά με τις πε-
ρισσότερες άλλες κλινικές/ακτινογραφι-
κές μεθόδους που έχουν χρησιμοποιη-
θεί, διασφαλίζουν τη δυνατότητα για
στατιστική επεξεργασία44. 
Οι Wu και συν.46, σε πρόσφατη ανασκό-
πηση της βιβλιογραφίας, ασχολήθηκαν
με τους περιορισμούς των δημοσιεύσεων
που αναφέρονται στα ποσοστά επιτυ-
χίας της ενδοδοντικής θεραπείας, μετα-
ξύ των οποίων η αξιολόγηση του θερα-
πευτικού αποτελέσματος με οπισθοφατ-
νιακές ακτινογραφίες και κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι τα ποσοστά επιτυ-
χίας της ενδοδοντικής θεραπείας ενδέ-
χεται να υπερεκτιμώνται, λόγω των πε-
ριορισμών της συμβατικής ακτινογρα-
φίας.
Οι Cotti και συν.47, σε μια αναφορά πε-
ρίπτωσης, χρησιμοποίησαν συγκριτικά
την υπολογιστική τομογραφία και την
πανοραμική ακτινογραφία για τη διά-
γνωση και τον επανέλεγχο του θεραπευ-
τικού αποτελέσματος μιας εκτεταμένης
περιακρορριζικής αλλοίωσης στην άνω
γνάθο. Στον επανέλεγχο, ύστερα από 18
μήνες, η πανοραμική ακτινογραφία έδει-
ξε ότι η αλλοίωση είχε επουλωθεί σε πο-
σοστό 70% της αρχικής έκτασης. Η με-
λέτη της υπολογιστικής τομογραφίας στο
ίδιο διάστημα αποκάλυψε ότι η εικόνα
της επούλωσης στην πανοραμική ακτινο-
γραφία οφειλόταν στο ότι το παρειακό
συμπαγές πέταλο, που είχε αρχικά
απορροφηθεί, είχε τώρα αναγεννηθεί.
Παρά ταύτα, το μέγεθος της βλάβης δεν
είχε πραγματικά μειωθεί στο ποσοστό
που απεικονιζόταν στην πανοραμική
ακτινογραφία. Στην περίπτωση αυτή, η
υπολογιστική τομογραφία αποδείχθηκε
χρήσιμη στην εκτίμηση της προόδου της
επούλωσης και στην ανάγκη για περαι-
τέρω επανέλεγχο.
Οι Paula-Silva και συν.48 πραγματοποίη-
σαν ενδοδοντικές θεραπείες σε 72 ρίζες
δοντιών σκύλων και αξιολόγησαν ακτι-
νογραφικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα,
6 μήνες αργότερα. Κατά τον έλεγχο με
περιακρορριζικές ακτινογραφίες, στο

21% των ριζών το αποτέλεσμα κρίθηκε
μη επιτυχές, ενώ όταν αξιολογήθηκαν με
την ΥΤΚΔ το ποσοστό αυτό ανήλθε στο
65% των περιπτώσεων.
Πολύ συχνά, η μείωση του μεγέθους της
ακτινοδιαύγασης θεωρείται ότι υποδη-
λώνει θετική εξέλιξη στη διαδικασία
επούλωσης της περιακρορριζικής αλλοί-
ωσης. Στην παραπάνω εργασία, οι
Paula-Silva και συν.48 ανέφεραν ότι σε
30 περιπτώσεις στις οποίες παρατηρήθη-
κε ακτινογραφική μείωση της αλλοίω-
σης, η εξέταση με ΥΤΚΔ έδειξε αύξηση
των ορίων σε 24 από αυτές, δηλαδή σε
ποσοστό 80%. Παρατηρήθηκε πως όταν
η αλλοίωση επεκτεινόταν στο φλοιώδες
οστό, και κυρίως προς τη γλωσσική κα-
τεύθυνση, η μεγέθυνση της αλλοίωσης
μπορούσε να αποκαλυφθεί μόνο με τις
ογκομετρικές μετρήσεις στην ΥΤΚΔ.
Επίσης, η έκταση της περιακρορριζικής
βλάβης κατά την εγγύς-άπω διεύθυνση
ήταν μεγαλύτερη κατά την εξέταση των
τομογραφιών σε σχέση με την ακτινο-
γραφική απεικόνιση 45 μέρες μετά την
επιμόλυνση των ριζικών σωλήνων και 6
μήνες μετά την ολοκλήρωση των ενδοδο-
ντικών θεραπειών. Τα παραπάνω αποτε-
λέσματα υποδεικνύουν είτε ότι η μείωση
της ακτινοδιαύγασης στα ακτινογραφή-
ματα δεν υποδηλώνει ταυτοχρόνως
έναρξη ή πρόοδο της επουλωτικής διαδι-
κασίας είτε ότι η πλήρης εξαφάνιση της
ακτινοδιαύγασης στα οπισθοφατνιακά
ακτινογραφήματα δεν σημαίνει κατ’
ανάγκην και (ιστολογικά) υγιείς περια-
κρορριζικούς ιστούς. 
Οι Christiansen και συν.49 συνέκριναν
την ΥΤΚΔ με τις οπισθοφατνιακές ακτι-
νογραφίες για την αξιολόγηση της απο-
κατάστασης των οστικών βλαβών 1 μήνα
και 12 μήνες μετά από ακρορριζεκτομή
την οποία πραγματοποίησαν σε 52 το-
μείς-κυνόδοντες και προγομφίους. Οι
αξιολογητές παρατήρησαν περισσότε-
ρες βλάβες με την τομογραφία σε σχέση
με την ακτινογραφία, κατά τον έλεγχο
ύστερα από 1 έτος. Παρά ταύτα, οι συγ-
γραφείς εκφράζουν τον προβληματισμό
τους για την εκτίμηση του αποτελέσμα-
τος της ακρορριζεκτομής μόνο με την
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ΥΤΚΔ, δεδομένου ότι δεν έχει μέχρι σή-
μερα συσχετισθεί επαρκώς η απεικόνιση
των περιακρορριζικών ιστών με την υπο-
λογιστική τομογραφία σε σχέση με την
ιστολογική κατάσταση της περιοχής, γε-
γονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπερε-
κτίμηση των αποτυχιών.
Η συχνότητα επούλωσης με ουλώδη ιστό
μετά από συντηρητική ενδοδοντική θε-
ραπεία είναι μικρή. Οι Love και Firth50

πραγματοποίησαν ακρορριζεκτομή σε
100 ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια με
εμμένουσα περιακρορριζική παθολογία
και διέγνωσαν ύστερα από ιστολογική
εξέταση 77% κοκκίωμα, 18% κύστη, 3%
απόστημα και 2% ουλώδη ιστό. Τα απο-
τελέσματα είναι ενδεικτικά της ιστολογι-
κής εικόνας των χρονίως φλεγμαινόντων
περιακρορριζικών ιστών και όχι της κα-
ταγραφής του επιπολασμού των παρα-
πάνω παθολογικών καταστάσεων. Με
την ΥΔΚΤ δεν μπορεί να γίνει διαφορο-
διάγνωση ανάμεσα σε ουλώδη ιστό και
κοκκίωμα, επομένως εγείρεται το ερώ-
τημα αν όλες οι απεικονιζόμενες ακτινο-
διαυγάσεις είναι πράγματι αληθείς
φλεγμονώδεις εξεργασίες.
Υπάρχει ενδεχόμενο μελλοντικές εργα-
σίες που θα αξιολογούν το θεραπευτικό
αποτέλεσμα της ενδοδοντικής θεραπεί-
ας (συντηρητικής ή χειρουργικής) να
τροποποιήσουν, με απεικονιστικά κριτή-
ρια τουλάχιστον, τα έως τώρα δεδομένα
για την επούλωση ή μη της περιακρορρι-
ζικής περιοχής. 
Η εισαγωγή της υπολογιστικής τομογρα-
φίας στην καθημερινή κλινική πράξη εί-
ναι φυσικό ότι θα επιφέρει και αλλαγές
στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται
και αξιολογούνται τα ακτινογραφικά δε-
δομένα μιας αλλοίωσης. Πρόσφατα, οι
Estrela και συν.51 πρότειναν μια τροπο-
ποίηση του συστήματος αναφοράς PAI,
με βάση κριτήρια από μετρήσεις περια-
κρορριζικών βλαβών που εξετάσθηκαν
με ΥΔΚΤ, το CBCT PAI. Πρόκειται για
ένα σύστημα ταξινόμησης των αλλοιώ-
σεων, το οποίο βασίζεται στη μέτρηση
του μεγέθους της αλλοίωσης σε τρεις
διαστάσεις (παρειογλωσσική, εγγύς-
άπω και διαγώνια) και λαμβάνει υπόψη

τη μεγαλύτερη από αυτές. Έχουν προτα-
θεί 6 κατηγορίες (0-5), ανάλογα με το
μέγεθος της βλάβης, και εξετάζονται 2
επιπλέον παράμετροι, η διάταση (Ε) και
η καταστροφή (D) του συμπαγούς οστι-
κού πετάλου. Σύμφωνα με το προτεινό-
μενο σύστημα, ακτινοδιαυγάσεις με μέ-
γεθος μεγαλύτερο από 8 χιλ. κατατάσσο-
νται στην κατηγορία 5, ενώ αλλοιώσεις
μεγέθους 0,5 έως 1 χιλ. αντιστοιχούν
στην κατηγορία 1. Τα πλεονεκτήματα
του συστήματος CBCT PAI συνδέονται
με τη δυνατότητα ακριβέστερου προσ-
διορισμού του μεγέθους των αλλοιώσε-
ων, καθώς η αξιολόγηση πραγματοποιεί-
ται σε 3 διαστάσεις, και τη δυνατότητα
εξέτασης της διάτασης ή καταστροφής
του συμπαγούς οστικού πετάλου. Οι συγ-
γραφείς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του
συστήματος μπορεί να συμβάλει στην
πιο αξιόπιστη καταγραφή των επιδημιο-
λογικών μελετών που ασχολούνται με
την ύπαρξη περιακρορριζικών αλλοιώ-
σεων, λόγω της μείωσης των ψευδών αρ-
νητικών απεικονίσεων και του περιορι-
σμού του βαθμού υποκειμενικότητας του
παρατηρητή. 

5. Αξιολόγηση ποιότητας
έμφραξης

Η αξιολόγηση της ενδοδοντικής θερα-
πείας με τον ακτινογραφικό έλεγχο δίνει
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά
(ποιότητα) της έμφραξης, τα υλικά έμ-
φραξης, τυχόν ιατρογενή συμβάματα και
το είδος της ενδορριζικής στήριξης. Επί-
σης, είναι δυνατό να επηρεάσει τις κλινι-
κές αποφάσεις για την επιλογή του θε-
ραπευτικού σχήματος.
Η τρισδιάστατη απεικόνιση με την υπο-
λογιστική τομογραφία δεν πλεονεκτεί
ως προς την απεικόνιση μικρών κενών
της έμφραξης, λόγω της χαμηλότερης
ανάλυσής της σε σχέση με τα συμβατικά
ή ψηφιακά ακτινογραφήματα, ούτε ως
προς τη δημιουργία ψευδοενδείξεων
(artifacts) που προκαλούνται από την
ακτινοσκιερότητα των υλικών έμφρα-
ξης52. 
Στην ex vivo μελέτη των Soğur και συν.53,

τόσο οι ακτινογραφίες με φιλμ ταχύτη-
τας F όσο και οι έμμεσες ψηφιακές με
πλάκες φωσφόρου (SPP) αξιολογήθη-
καν ως ανώτερες, όσον αφορά την εκτί-
μηση της ομοιογένειας και του μήκους
της τελικής έμφραξης, από την ΥΔΚΤ,
αν και θεωρήθηκε ότι η τελευταία θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κυρίως
όταν απαιτείται η εξέταση πολύρριζων
δοντιών, στα οποία υπάρχει δυσχέρεια
στη χωριστή αξιολόγηση κάθε ρίζας με
τις συμβατικές ακτινογραφίες. 

6. Αξιολόγηση 
απορρόφησης της ρίζας

Η απορρόφηση της ρίζας συνιστά παθο-
λογική κατάσταση, η ύπαρξη της οποίας
αρκετές φορές αποκαλύπτεται σε τυχαίο
ακτινογραφικό έλεγχο, ενώ η ακριβής
διάγνωσή της είναι απαραίτητη για τον
καθορισμό του θεραπευτικού σχήματος.
Επίσης, συχνά αποκαλύπτεται απορρό-
φηση του ακρορριζίου η οποία μπορεί
να σχετίζεται με τραύμα, ορθοδοντική
μετακίνηση, χρόνια περιακρορριζική
φλεγμονή ή πίεση από όγκους μη οδο-
ντογενούς αιτιολογίας.
Η λήψη ακτινογραφιών με μεταβολή της
γωνίωσης δεν παρέχει ακριβείς ενδεί-
ξεις για την πραγματική θέση και έκτα-
ση της απορρόφησης στις τρεις διαστά-
σεις του χώρου54,55. 
Η τεχνολογία της υπολογιστικής τομο-
γραφίας κωνικής δέσμης επιτρέπει την
ακριβή απεικόνιση των δομικών μεταβο-
λών των σκληρών ιστών (Εικ. 5, 6). Η α -
κρίβεια στην απεικόνιση των αλλαγών
αυτών, αν και ανώτερη από τα συμβατι-
κά ακτινογραφήματα, δεν είναι απόλυ-
τη56, βελτιώνεται όμως με την αύξηση
της ανάλυσης κατά την πρόσκτηση των
δεδομένων, αν επιλέξουμε παραμέτρους
με μικρότερο μέγεθος ογκοστοιχεί-
ων57,58. 
Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει κυρίως
αναφορές περιστατικών στα οποία η
εξέταση με την ΥΔΚΤ είχε καθοριστική
σημασία για την αποκάλυψη της φύσης
και της έκτασης βλαβών απορρόφησης,
βοηθώντας έτσι στη λήψη των κλινικών
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αποφάσεων για την επιτυχή αντιμετώπι-
σή τους ή για την εξαγωγή των δοντιών,
στις περιπτώσεις που κρίθηκε ότι οι βλά-
βες δεν ήταν ανατάξιμες55,59,60. 
Στην εργασία των Patel και συν.61 επι-
χειρήθηκε η σύγκριση της διαγνωστικής
ακρίβειας της ΥΔΚΤ σε σχέση με τις εν-
δοστοματικές ακτινογραφίες, όσον αφο-
ρά την απεικόνιση εσωτερικής απορρό-
φησης και αυχενικής απορρόφησης ρί-
ζας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η
διαγνωστική ευαισθησία της τομογρα-
φίας ήταν υψηλότερη από εκείνη των εν-
δοστοματικών ακτινογραφημάτων, κα-
θώς οι αξιολογητές, παρ’ ότι δεν είχαν
ιδιαίτερη εμπειρία στη μελέτη εικόνων
τομογραφίας, πέτυχαν στο 100% των πε-
ριπτώσεων να διακρίνουν την παρουσία
και το είδος της απορρόφησης. Το συ-
μπέρασμα των συγγραφέων ήταν ότι, αν
και μετρήθηκαν αποδεκτά ποσοστά δια-
γνωστικής ακρίβειας με τις ενδοστοματι-
κές ακτινογραφίες, η μεγαλύτερη ευαι-
σθησία της τομογραφίας στην εξέταση
βλαβών απορρόφησης ίσως αποτελέσει
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A

Γ Δ Ε Ζ ΗΣΤ

Θ ΛΚΙ

Εικ. 5: Άνδρας ασθενής, 43 ετών, προσήλθε με αυτόματο περιοδικό πόνο, ήπιας
έντασης, εντοπισμένο στην περιοχή των προγομφίων της κάτω γνάθου αριστε-
ρά. Στο #35 διαπιστώθηκε, στην παρειακή και εγγύς επιφάνεια, αυχενική βλά-
βη των οδοντικών ιστών με ακανόνιστα όρια, ήπια επικρουστικά και χωρίς κα-
μιά αντίδραση στις δοκιμασίες ζωτικότητας (θερμικές και ηλεκτρική). Το #34
αντιδρούσε φυσιολογικά. Σύμφωνα με την περιοδοντική εξέταση, υπήρχε χρό-
νια εντοπισμένη ουλίτιδα. Α-Β: Αρχικές ακτινογραφίες, απεικονίζουν βλάβη
ενδεικτική αυχενικής απορρόφησης ρίζας με πιθανή επέκταση στο ριζικό σω-
λήνα. Γ-Η: Επιμήκεις τομές κάθετες στη γνάθο: επέκταση  αυχενικής απορρό-
φησης 3-4 χιλ. κάτω από το επίπεδο της φατνιακής απόφυσης και σε επικοι-
νωνία με το ρ.σ. Θ-Λ: Απεικόνιση καταστροφής οδοντικών ιστών στις αξονικές
ανασυνθέσεις. Β

A Β Γ

Δ Ε ΣΤ

Εικ. 6: Άνδρας ασθενής, 54 ετών, προσήλθε με μέτριας έντασης αυτόματο διάχυτο άλγος στη
δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου, από τετραημέρου. Ο ασθενής ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε
έμφραξη με σύνθετη ρητίνη στο #46, πριν δύο χρόνια. Στις δοκιμασίες αισθητικότητας, τα
#46 και #47 παρουσίαζαν αντιδράσεις υπεραιμίας πολφού. Η έμφραξη του #46 κρίθηκε
αποδεκτή. Ο βλεννογόνος και οι περιοδοντικοί ιστοί της περιοχής ήταν φυσιολογικοί. Α: Αρχι-
κή ακτινογραφία χωρίς εμφανή στοιχεία παθολογίας. Β-Γ: Οβελιαίες τομές: ακτινοδιαυγα-
στική βλάβη που περιορίζεται στην εγγύς περιοχή του πολφικού θαλάμου του #46 (εσωτερι-
κή απορρόφηση). Δ-ΣΤ: Αξονικές ανασυνθέσεις: απεικόνιση εσωτερικής απορρόφησης. 



έναυσμα για την αναθεώρηση των ακτι-
νογραφικών τεχνικών που χρησιμοποι-
ούνται για την αξιολόγηση των περιπτώ-
σεων αυτών. 
Έχει αναφερθεί ότι η ΥΔΚΤ βρίσκει
σημαντική εφαρμογή ως απεικονιστική
μέθοδος στην αξιολόγηση απορροφήσε-
ων μετά από ορθοδοντική θεραπεία62,
ιδίως στην απορρόφηση ρίζας πλάγιων
τομέων της άνω γνάθου από έγκλειστους
κυνόδοντες63,64. 

7. Αξιολόγηση οδοντικού
τραύματος

H υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέ-
σμης έχει βελτιώσει σημαντικά την ικα-
νότητα αξιολόγησης του είδους των οδο-
ντικών τραυματικών βλαβών, προσφέρο-
ντας τη δυνατότητα πολυεπίπεδων ανα-
συνθέσεων της ακτινοβολούμενης πε-
ριοχής χωρίς γεωμετρική παραμόρφωση
ή ανατομικό θόρυβο65 (Εικ. 7, 8). 
Οι περισσότερες τραυματικές βλάβες
της γναθοπροσωπικής περιοχής αφο-
ρούν μόνο τους οδοντικούς ιστούς (50%)
ή τους οδοντικούς ιστούς και τα γειτονι-
κά μαλακά μόρια (36%), ενώ το υπόλοι-
πο 13,6% αφορά κατάγματα των οστών
του σπλαγχνικού κρανίου, σύμφωνα με
την αναδρομική μελέτη των Gassner και
συν.66, η οποία περιελάμβανε 6.000 πε-
ριστατικά. Στις περιπτώσεις οδοντικού
τραύματος, τα κατάγματα ρίζας απαντώ-
νται λιγότερο συχνά από τα κατάγματα

μύλης και  εμφανίζονται σε ποσοστό μι-
κρότερο του 7%67. 
Οι ενδοστοματικές ακτινογραφίες πα-
ρουσιάζουν μικρή ευαισθησία στην απει-
κόνιση τραυματισμών τύπου διάσεισης
και περιορισμένης έκτασης καταγμάτων
ρίζας ή της φατνιακής απόφυσης68.
Επιπλέον η ΥΔΚΤ, ως εξωστοματική τε-
χνική, είναι πιο ανεκτή για τον ασθενή
που έχει υποστεί τραύμα σε σχέση με τη
λήψη των απαιτούμενων ενδοστοματι-
κών ακτινογραφημάτων69. Σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς
Εταιρείας Οδοντικού Τραύματος
(IADT), για την αρχική εξέταση τραυ-
ματισμένων δοντιών συστήνεται η λήψη
τουλάχιστον τριών ακτινογραφημάτων
(παράλληλη οπισθοφατνιακή, οπισθο-
φατνιακή με μεταβολή γωνίωσης, ακτι-
νογραφία δήξης)70.
Οι Youssefzadeh και συν.71 και Mora
και συν.72 παρατήρησαν καλύτερα απο-
τελέσματα στη διάγνωση επιμήκων κα-
ταγμάτων ρίζας με την υπολογιστική το-
μογραφία, αν και υπήρξαν ψευδώς αρ-
νητικά αποτελέσματα λόγω των ψευδο-
ενδείξεων που προκαλούνται από τους
μεταλλικούς άξονες ή τα υλικά έμφρα-
ξης των ριζικών σωλήνων στα ενδοδοντι-
κά θεραπευμένα δόντια. Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι οι δεύτεροι χρησιμοποίησαν
εξελιγμένο πειραματικό υπολογιστικό
τομογράφο που δεν είναι εμπορικά δια-
θέσιμος.

Με τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν
και οι Hassan και συν.73, οι οποίοι διαπί-
στωσαν συνολικά μεγαλύτερη ευαισθη-
σία της CBCT στη διάγνωση επιμήκων
καταγμάτων ρίζας, που τα προκάλεσαν
σε 80 δόντια ex vivo. Η υπεροχή της το-
μογραφίας σε σχέση με τις ακτινογρα-
φίες οφείλεται στη δυνατότητα εξέτασης
του κατάγματος από πολλές γωνίες και
σε διαφορετικά επίπεδα με πολύ λεπτές
τομές και εικόνες μεγάλης αντίθεσης.
Συμπληρώνουν, ωστόσο, ότι χρειάζεται
περισσότερη έρευνα για να καθοριστούν
οι παράμετροι ακτινοβόλησης και ανα-
σύνθεσης των εικόνων που επηρεάζουν
την απεικόνιση της γραμμής του κατάγ-
ματος.
Οι Cohenca και συν.74 ανέφεραν τρία
περιστατικά στα οποία η απεικόνιση με
την ΥΔΚΤ προσέφερε πολύτιμες πληρο-
φορίες για τον προσδιορισμό του τύπου
και της έκτασης του οδοντικού τραύμα-
τος, αλλά και για την ανίχνευση καταγ-
μάτων της φατνιακής απόφυσης που δεν
είχαν διαγνωσθεί με την κλινική και
ακτινογραφική εξέταση.
Οι Bernardes και συν.75 κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι οπισθοφατνιακές
ακτινογραφίες ήταν λιγότερο ακριβείς
στη διάγνωση καταγμάτων ρίζας σε σχέ-
ση με τις ανασυνθέσεις των ΥΔΚΤ, κατά
την αξιολόγηση είκοσι ενδοδοντικά θε-
ραπευμένων δοντιών με υποψία κατάγ-
ματος. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι
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Α Β Δ ΕΓ ΣΤ

Εικ. 7: Άνδρας ασθενής, 48 ετών, ασυμπτωματικός, παραπέμφθηκε για αξιολόγηση πιθανού κατάγματος ρίζας του #11. Ενδοδοντι-
κή θεραπεία του #11 πριν από 2 χρόνια· δεν αναφέρεται ιστορικό οδοντικού τραύματος. Το #11 παρουσιάζει κινητικότητα βαθμού
1+. Ο βλεννογόνος και οι περιοδοντικοί ιστοί της περιοχής ήταν φυσιολογικοί. Α: Αρχική ακτινογραφία με τεχνική παραλλήλου:
ύπαρξη ακτινοδιαπερατών οριζόντιων γραμμών στη μεσότητα της ρίζας του #11. Β: Περιακρορριζικό ακτινογράφημα με μεταβολή
της κάθετης γωνίωσης που επιβεβαιώνει ύπαρξη κατάγματος ρίζας. Γ-ΣΤ: Επιμήκεις τομές, κάθετες στη γνάθο, που απεικονίζουν
διαγώνιο κάταγμα ρίζας χωρίς στοιχεία παθολογίας των περιοδοντικών και περιακρορριζικών ιστών. 



η επιβεβαίωση των καταγμάτων σε αυτή
την in vivo μελέτη έγινε με βάση τη συ-
μπτωματολογία και την κλινική εξέταση.
Οι Bornstein και συν.76 αξιολόγησαν την

εντόπιση και την κατεύθυνση της γραμ-
μής του κατάγματος στις ανασυνθέσεις
της ΥΔΚΤ, σε σύγκριση με τις οπισθο-
φατνιακές και τις ακτινογραφίες δήξης,

σε 44 περιστατικά με κάταγμα ρίζας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, βρέ-
θηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
μεταξύ των δύο τεχνικών, καθώς μόλις
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Λ Μ Ξ ΟΝ

Εικ. 8: Γυναίκα ασθενής, 23 ετών, προσήλθε με συρραφέντα θλαστικά τραύματα, αιμάτωμα σε αποδρομή και μετακίνηση των #11-
#21 από αναφερόμενη πτώση πριν από 3 μέρες. Οι άνω κεντρικοί τομείς παρουσίαζαν καθυστερημένη ήπια αντίδραση στις δοκιμα-
σίες αισθητικότητας. Η ψηλάφηση του βλεννογόνου στην ακρορριζική περιοχή αποκάλυψε την ύπαρξη σκληρού επάρματος στην πε-
ριοχή του #11, που προσομοίαζε στην αίσθηση ψηλάφησης ακρορριζίου, και στην περιοχή του #21 ασαφή επάρματα της φατνιακής
απόφυσης. Ο βλεννογόνος και οι περιοδοντικοί ιστοί της περιοχής ήταν φυσιολογικοί. Τα υπόλοιπα δόντια του φραγμού δεν είχαν
στοιχεία τραυματικής βλάβης και αντιδρούσαν φυσιολογικά στις δοκιμασίες αισθητικότητας. Α-Γ: Αρχικές ακτινογραφίες με διαφο-
ρετική γωνίωση, για την απεικόνιση της περιοχής. Δ: Πανοραμική ακτινογραφία χωρίς σαφή διαγνωστικά στοιχεία. Ε: Εξωστομα-
τική φωτογραφία της ασθενούς. ΣΤ, Ζ: Ενδοστοματικές φωτογραφίες με υπερώια κλίση του #11. Η-Κ: Αξονικές ανασυνθέσεις που
απεικονίζουν μερική εκγόμφωση του #11 από το φατνίο, με αξονική κλίση κατά την υπερώια κατεύθυνση και προβολή του ακρορ-
ριζίου του στη χειλική επιφάνεια της φατνιακής ακρολοφίας, η οποία παρουσίαζε κάταγμα. Λ-Π: Τομές κάθετες στη γνάθο: πλάγια
εκγόμφωση του #11 και κάταγμα, διαστάσεων 7χιλ. x 8χιλ., της χειλικής μοίρας της φατνιακής απόφυσης, αντίστοιχα προς τη θέ-
ση #11 και #21-#22˙ πιθανή εμπλοκή του εδάφους της ρινικής κοιλότητας. 
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στο 27% υπήρχε συμφωνία ευρημάτων.
Η κλινική σημασία των παρατηρήσεών
τους αφορά την ενδεχόμενη διαφορο-
ποίηση της επιλογής θεραπευτικού σχή-
ματος και πρόγνωσης των περιπτώσεων
αυτών. 

8. Αξιολόγηση μορφολογίας
συστήματος ριζικών
σωλήνων

Οι συμβατικές ακτινογραφίες, εξαιτίας
της δισδιάστατης απεικόνισης, δεν έχουν
τη δυνατότητα αποκάλυψης –σε κάθε πε-
ρίπτωση– του αριθμού των ριζικών σω-
λήνων. Αυτό οφείλεται στο ότι η αλληλε-
πικάλυψη ανατομικών δομών περιορίζει
τη δυνατότητα αναγνώρισης μικρού εύ-
ρους περιοχών με διαφορετική πυκνότη-
τα77,78.
Οι Matherne και συν.79 συνέκριναν σε
μια ex vivo μελέτη δύο τεχνικές ενδοστο-
ματικής ψηφιακής ακτινογραφίας (άμε-
ση με αισθητήρα CCD και έμμεση με
φωτοενεργοποιούμενη φωσφορική ακτι-
νογραφική πλάκα PSP) με την ΥΔΚΤ,
για την απεικόνιση του αριθμού των ρι-
ζικών σωλήνων σε 72 εξαχθέντα δόντια
(γομφίοι άνω γνάθου, προγόμφιοι και
τομείς κάτω γνάθου). Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι και οι 3 παρατηρητές, που
ήταν εξειδικευμένοι στην ενδοδοντολο-
γία, απέτυχαν να αναγνωρίσουν τουλά-
χιστον έναν ριζικό σωλήνα στο 40% των
περιπτώσεων, παρά τη δυνατότητα εξέ-
τασης ακτινογραφιών με διαφορετική
γωνία λήψης. Στην εργασία αυτή, ως
σταθερά αναφοράς για τον αριθμό των
ριζικών σωλήνων χρησιμοποιήθηκαν τα
ευρήματα της ΥΔΚΤ και όχι η εξέταση
τομών των δειγμάτων στο μικροσκόπιο. 
H αξιοπιστία της ΥΔΚΤ στην αναγνώρι-
ση ριζικών σωλήνων σε γομφίους άνω
γνάθου επιβεβαιώνεται και από τις δη-
μοσιεύσεις των Tu και συν.80 και Blat-
tner και συν.81. 
Οι Baratto Fihlo και συν.82 συνέκριναν
ex vivo τη δυνατότητα αναγνώρισης της
εσωτερικής μορφολογίας εξαχθέντων
πρώτων γομφίων της άνω γνάθου με τη
βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου και εξέ-

τασης ανασυνθέσεων ΥΔΚΤ, χρησιμο-
ποιώντας ως σταθερά αναφοράς τα ευ-
ρήματα από την παρατήρηση των ιστο-
λογικών τομών. Κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι οι τομογραφικές ανασυνθέ-
σεις αποτελούσαν αξιόπιστη εφαρμογή
για την αρχική εκτίμηση της εσωτερικής
μορφολογίας του δείγματος, αλλά ότι η
χρήση του οπτικού μικροσκοπίου απο-
δείχθηκε καταλληλότερη, καθώς η κλινι-
κή εξέταση με το μικροσκόπιο έδωσε
καλύτερα αποτελέσματα στην αναγνώρι-
ση δεύτερου εγγύς παρειακού ριζικού
σωλήνα. 
Ιδιαίτερη χρησιμότητα φαίνεται να έχει
η ΥΤΚΔ στη διάγνωση περιπτώσεων με
ιδιαίτερη μορφολογία ή παθήσεων που
σχετίζονται με εκτροπή της οδοντογο-
νίας, όπως ο οδοντικός εγκολεασμός. Σε
αναφορά αντιμετώπισης ενός περιστατι-
κού οδοντικού εγκολεασμού τύπου ΙΙΙ,
περιγράφεται η αποκατάσταση της συ-
μπτωματολογίας μετά τη συντηρητική
θεραπεία μόνον του εγκολεασμένου
τμήματος του δοντιού, καθώς οι ανασυν-
θέσεις της υπολογιστικής τομογραφίας
απεικόνιζαν ακτινοδιαύγαση που σχετι-
ζόταν με το ακρορριζικό πέρας του
εγκολεασμού και όχι άμεση επικοινωνία
με τον πολφικό ιστό του κύριου ριζικού
σωλήνα83. Η ομολογουμένως ακραία αυ-
τή αναφορά καταδεικνύει τις πιθανές
εφαρμογές της ΥΤΚΔ στην ανίχνευση
οδοντικών μορφολογικών παραλλαγών.
Η εξέταση ανασυνθέσεων ΥΔΚΤ έχει
επίσης χρησιμοποιηθεί για την απεικόνι-
ση μορφολογικών ανωμαλιών του συστή-
ματος των ριζικών σωλήνων σε προγομ-
φίους της κάτω γνάθου84 και έχει προτα-
θεί ως αξιόπιστη μέθοδος για τον προσ-
διορισμό του βαθμού κάμψης των ρι-
ζών85. 
Σύμφωνα με τις προσωρινές κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του SEDENTEXCT38, η
χρήση της ΥΔΚΤ μπορεί να δικαιολογεί-
ται σε επιλεγμένες περιπτώσεις, όταν οι
ενδοστοματικές ακτινογραφίες παρέ-
χουν διφορούμενες ή ανεπαρκείς πληρο-
φορίες για τη μορφολογία των ριζικών
σωλήνων, κυρίως στα πολύρριζα δόντια
(Εικ. 9, 10).

9. Προεγχειρητικός
έλεγχος

Κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασμό εί-
ναι απαραίτητη η συγκέντρωση αξιόπι-
στων και υψηλής ακρίβειας πληροφο-
ριών που σχετίζονται με την ανατομία
και την παθολογία της πάσχουσας πε-
ριοχής. Τέτοιου είδους πληροφορίες δεν
μπορούν να αντληθούν από τα οπισθο-
φατνιακά ακτινογραφήματα ή τις πανο-
ραμικές ακτινογραφίες, λόγω των περιο-
ρισμών της δισδιάστατης απεικόνισης.
Για παράδειγμα, ο γναθιαίος πόρος ή
μια αλλοίωση ενδέχεται να προβάλλουν
σε άμεση σχέση με τα ακρορρίζια, χωρίς
αυτό να συμβαίνει στην πραγματικότη-
τα, ή το αντίστροφο.
Η εφαρμογή της υπολογιστικής τομο-
γραφίας στον προεγχειρητικό έλεγχο
επιτρέπει τον ακριβή καθορισμό των
ορίων της αλλοίωσης, τη μελέτη της μορ-
φολογίας του συστήματος των ριζικών
σωλήνων, την ύπαρξη ριζικών σωλήνων
που δεν έχουν εντοπισθεί κλινικά ή με
τις συμβατικές ακτινογραφίες, την εντό-
πιση των ριζών στη φατνιακή απόφυση
και τη σχέση τους με τα γειτονικά ανα-
τομικά μόρια, όπως είναι ο γναθιαίος
πόρος, το γενειακό τρήμα, το τομικό τρή-
μα, το έδαφος του ιγμόρειου άντρου και
οι ρινικές κόγχες14,86 (Εικ. 4, 11). 
Με την επιλογή των κατάλληλων επιπέ-
δων ανασύνθεσης είναι δυνατό να απο-
σαφηνιστούν κατά το σχεδιασμό της χει-
ρουργικής επέμβασης στοιχεία που αφο-
ρούν το πάχος του συμπαγούς πετάλου,
τη δομή του φλοιώδους οστού, διατρή-
σεις των οστικών πετάλων και το σχήμα
των γνάθων11. 
Ακόμη, τα πρωτογενή στοιχεία της
ΥΔΚΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την παραγωγή ανατομικών μοντέλων σε
φυσικό μέγεθος, με τη βοήθεια της στε-
ρεολιθογραφίας. Με τον τρόπο αυτό, ο
επεμβαίνων έχει τη δυνατότητα προε-
πεμβατικής εξοικείωσης με το χειρουρ-
γικό πεδίο και σχεδιασμού της χειρουρ-
γικής προσπέλασης με μεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση87.
Οι Velvart και συν.15 παρατήρησαν ότι
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με την υπολογιστική τομογραφία ο εντο-
πισμός του γναθιαίου πόρου και ο καθο-
ρισμός της απόστασης μεταξύ των α κρορ -
ριζίων και της οροφής του ήταν κάτι εφι-
κτό σε όλες τις περιπτώσεις (Ν=78). Με
τις οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες, α -
ντί θετα, η αναγνώριση των παραπάνω

στοιχείων δεν μπορούσε να πραγματο-
ποιηθεί στο 39% (31/78) και στο 63%
(49/78) των περιπτώσεων, αντίστοιχα.
Παράλληλα, η χειρουργική προσπέλαση
στα περιστατικά που αφορούσαν προ-
γομφίους και γομφίους της κάτω γνάθου
διευκολύνθηκε από την εκτίμηση του πά-

χους του οστού, του σχήματος της γνά-
θου και της κλίσης των ριζών, καθώς οι
επιστήμονες εκτίμησαν ότι οι πληροφο-
ρίες αυτές δεν μπορούν να προκύψουν
από τα συμβατικά ακτινογραφήματα και
την ψηλάφηση της περιοχής. Τελικά κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι, στις περι-
πτώσεις που απαιτείται χειρουργική πα-
ρέμβαση και υπάρχει αδυναμία διαγνω-
στικής απεικόνισης με την οδοντιατρική
ακτινογραφία, θα πρέπει να διερευνάται
η χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας.
Οι Nakagawa και συν.88 έδειξαν ότι ο
προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγ-
χος με την υπολογιστική τομογραφία
αποτέλεσε σημαντικό βοήθημα στην
εντόπιση αλλοιώσεων του γναθιαίου πό-
ρου και του ιγμόρειου άντρου. Οι An-
gelopoulos και συν.89 ανέφεραν ότι οι
παρατηρητές είχαν καλύτερα αποτελέ-
σματα στην αναγνώριση του γναθιαίου
πόρου στις πανοραμικές ανασυνθέσεις
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Τσομπανίδης και συν.

Δ Ε ΣΤ

Εικ. 9: Άνδρας ασθενής, 38 ετών, προσήλ-
θε με συμπτώματα οξείας ακρορριζικής
περιοδοντίτιδας του #26. Είχε υποβληθεί
σε συντηρητική Ε.Θ. του #26 πριν από
έναν μήνα και τον είχαν ενημερώσει ότι
δεν είχε ανευρεθεί ο υπερώιος ρ.σ., πιθα-
νώς λόγω ενασβεστίωσης. Α: Αρχική ακτι-
νογραφία του #26 με ενδοδοντική θερα-
πεία μόνο στις παρειακές ρίζες. Δεν απει-
κονίζεται με ευκρίνεια ο υπερώιος ρ.σ. Β-
Γ: Αξονικές ανασυνθέσεις που αποκαλύ-
πτουν τον μη θεραπευμένο υπερώιο ρ.σ.
Δεν αναγνωρίζεται ρ.σ. ΕΠ2. Δ-Ζ: Τομές
κάθετες στη γνάθο, χωρίς εμφανή διάτρη-
ση της μεμβράνης του ιγμορείου από την
περιακρορριζική φλεγμονώδη αντίδραση.
Η: Πανοραμική ανασύνθεση που απεικο-
νίζει παχυβλεννογονίτιδα του ιγμόρειου
άντρου αριστερά. Θ: Τελική ακτινογραφία
μετά την έμφραξη του υπερώιου ρ.σ.
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Εικ. 10: Α: Περιακρορριζική ακτινογραφία δεύτερου γομφίου κάτω γνάθου. Β-Γ:
Αξονικές ανασυνθέσεις που αποκαλύπτουν την εσωτερική μορφολογία δίκην οπλής
αλόγου (C-Shape) του συστήματος των ριζικών σωλήνων. 



της υπολογιστικής τομογραφίας σε σχέ-
ση με τις τυπικές ψηφιακές πανοραμικές
ακτινογραφίες (CCD και PSP).
Στη μελέτη των Rigolone και συν.90 χρη-
σιμοποιήθηκε ΥΔΚΤ για τη μέτρηση της
οριζόντιας απόστασης της υπερώιας ρί-
ζας άνω γομφίων από το παρειακό πέτα-
λο της άνω γνάθου. Σε δείγμα 43 γομ-
φίων, η μέση τιμή της απόστασης ήταν
9,73 χιλ. Επιπλέον, στο 25% των περι-
πτώσεων διαπιστώθηκαν καταδύσεις του
εδάφους του ιγμόρειου άντρου μεταξύ
των παρειακών και της υπερώιας ρίζας.
Οι διαγνωστικές αυτές πληροφορίες θε-
ωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να τροπο-
ποιήσουν την χειρουργική προσπέλαση
στην υπερώια ρίζα. 
Οι Tsurumachi και Honda91, περιέγρα-
ψαν σε μια αναφορά περιστατικού τη
συμβολή της ΥΔΚΤ στον ακριβή προσ-
διορισμό της θέσης θραύσματος ενδοδο-
ντικού μικροεργαλείου που προεξείχε
από το ακρορριζικό τρήμα της άπω πα-
ρειακής ρίζας γομφίου και στον λεπτο-

μερέστερο σχεδιασμό της χειρουργικής
επέμβασης που ακολούθησε. Προηγου-
μένως, τόσο οι ενδοστοματικές όσο και η
πανοραμική ακτινογραφία απέτυχαν να
αποσαφηνίσουν αν το εργαλείο είχε δια-
τρήσει το έδαφος του ιγμορείου. 
Οι Low και συν.17 ερεύνησαν την επέ-
κταση των περιακρορριζικών αλλoιώσε-
ων στο ιγμόρειο και τη σχέση ακρορρι-
ζίων-ιγμόρειου άντρου σε 76 προγόμφι-
ους και γομφίους, κατά τον προεγχειρη-
τικό έλεγχο με ακτινογραφίες και
ΥΔΚΤ. H γνώση της σχέσης αυτής είναι
πολύ σημαντική για την πρόληψη της
στοματοκολπικής επικοινωνίας και τον
περιορισμό των επιπλοκών κατά την
αναμενόμενη πρόκλησή της στη διάρ-
κεια της επέμβασης. Σημαντικά περισ-
σότερες μορφομετρικές πληροφορίες,
που αφορούσαν την ανατομική σχέση
των ριζών με το ιγμόρειο, την ποσότητα
οστού που περικλειόταν μεταξύ τους, την
κατάσταση του εδάφους του ιγμορείου
και την επέκταση αλλοιώσεων σε αυτό,

αποκαλύφθηκαν με την υπολογιστική το-
μογραφία. Επίσης, στην ίδια εργασία, το
83% των περιπτώσεων στις οποίες δια-
πιστώθηκε επικοινωνία ουλοδοντικής
σχισμής-ακρορριζίου με την τομογραφία
αυτή δεν ανιχνεύθηκε με τα συμβατικά
ακτινογραφήματα. Στις περιπτώσεις πε-
ριακρορριζικής χειρουργικής, οι επι-
πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να συμ-
βάλλουν στην πρόβλεψη εφαρμογής
αναγεννητικών τεχνικών για τους στηρι-
κτικούς ιστούς, με τη χρήση μοσχευμά-
των και μεμβρανών92,93.

10. Διαφορική διάγνωση
αλλοιώσεων μη
ενδοδοντικής αιτιολογίας

Μερικές παθολογικές καταστάσεις των
γνάθων εμφανίζουν δυσκολίες στη δια-
φορική διάγνωση –με ακτινογραφικά
κριτήρια– από τη χρόνια περιακρορριζι-
κή φλεγμονή, καθώς απεικονίζονται συ-
νήθως ως καλώς περιγεγραμμένες ακτι-
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Εικ. 11: Γυναίκα ασθενής, 44 ετών, προσήλθε με άλγος ήπιας έντασης κατά τη μάσηση της τροφής, από 6μήνου. Είχε υποβληθεί σε
συντηρητική Ε.Θ. του #37 πριν 1 έτος. Κατά την κλινική εξέταση, η ασθενής είχε επώδυνη αντίδραση κατά την επίκρουση και ήπια
αντίδραση κατά την ψηλάφηση. Η προσθετική αποκατάσταση ήταν αποδεκτή. Ο βλεννογόνος και οι περιοδοντικοί ιστοί της περιο-
χής ήταν φυσιολογικοί. Το #38 αντιδρούσε φυσιολογικά στις δοκιμασίες αισθητικότητας. Α: Περιακρορριζική ακτινογραφία: πε-
ριακρορριζική αλλοίωση του #37, παρουσία ακτινοσκιερού υλικού (φύραμα ενδοδοντίας) στους  περιακρορριζικούς ιστούς. Β-Ζ: Το-
μές κάθετες στη γνάθο: η ακτινοδιαυγαστική αλλοίωση βρίσκεται σε επαφή, αλλά χωρίς να έχει διαβρώσει την οροφή του γναθιαίου
πόρου. Η-Κ: Αξονικές ανασυνθέσεις που αποκαλύπτουν μορφολογία δίκην οπλής αλόγου (C-shape) και πιθανή διάτρηση άπω ρίζας.
Λ-Π : Οβελιαίες ανασυνθέσεις: απεικόνιση παθολογίας και σχέση της με γναθιαίο πόρο. 
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νοδιαυγαστικές αλλοιώσεις.
Οι συνηθέστερα εντοπιζόμενες από αυ-
τές είναι οι οδοντογενείς κύστεις μη εν-
δοδοντικής αιτιολογίας, όπως η πλάγια
περιοδοντική κύστη, ο κερατινοκυστικός
οδοντογενής όγκος (Εικ. 12) και η οδο-
ντοφόρος κύστη. Μεταξύ των υπόλοιπων
παθολογικών οντοτήτων συχνά απαντώ-
νται οι μη οδοντογενείς αναπτυξιακές
κύστεις, το γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα,
η τραυματική κύστη και ορισμένες μορ-
φές αδαμαντινοβλαστώματος. Επίσης,
σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται η
διάγνωση ακτινοσκιερών βλαβών όπως
η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία
και η ενόστωση94. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η διαφορική
διάγνωση με μη επεμβατικό τρόπο μπο-

ρεί να διευκολυνθεί από τις διαφορές
στην απεικόνισή τους με την υπολογιστι-
κή τομογραφία, η οποία επίσης συμβάλ-
λει στην πιο αξιόπιστη παρακολούθηση
των περιστατικών αυτών κατά τους επα-
νελέγχους, ιδιαίτερα όσων σχετίζονται
με υψηλό ποσοστό υποτροπών18,95-98.
Η εξέταση των τομογραφικών απεικονί-
σεων σε πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις
παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την
παρουσία και την έκταση της οστικής
καταστροφής, τυχόν περιφερική ακτινο-
σκιερή πύκνωση του οστού, τη λέπτυνση
ή τη διάταση των συμπαγών πετάλων της
γνάθου και την ύπαρξη εστιών ενασβε-
στίωσης. 

11.  Ο ρόλος της ΥΔΚΤ
στην επιλογή σχεδίου
θεραπείας

Σε κλινικό επίπεδο, οι διαγνωστικές
πληροφορίες μπορούν να επηρεάσουν
τις αποφάσεις για την επιλογή θεραπευ-
τικού σχήματος. Είναι αποδεκτό ότι λε-
πτομερή και ακριβή ακτινογραφικά
στοιχεία συνήθως οδηγούν σε ορθότερες
κλινικές αποφάσεις και σε δυνητικά πε-
ρισσότερο προβλέψιμα θεραπευτικά
αποτελέσματα. 
Μια σημαντική παράμετρος που πρέπει
να αξιολογηθεί, με καλά σχεδιασμένες
μελέτες, είναι η επίδραση της ΥΔΚΤ
στην επιλογή του θεραπευτικού σχήμα-
τος. Δηλαδή, το αν η δυνατότητα εξέτα-
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Εικ. 12: Άνδρας ασθενής, 23 ετών, με
ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, κλήθηκε για
επανέλεγχο της συντηρητικής ενδοδοντι-
κής θεραπείας στο #36, στην οποία είχε
υποβληθεί 9 μήνες νωρίτερα. Κατά την
κλινική εξέταση, ο ασθενής παρουσίαζε
μέτρια αντίδραση στην επίκρουση στο
#36. Το #37 είχε αρνητική αντίδραση
στις δοκιμασίες αισθητικότητας. Η ψηλά-
φηση της περιοχής έδειξε μικρή διάταση
του παρειακού πετάλου, χωρίς επώδυνη
αντίδραση. Στη μεσότητα της παρειακής
επιφάνειας της φατνιακής απόφυσης,
στην περιοχή της άπω ρίζας του #36,
υπήρχε συρίγγιο. Η εξέταση με περιοδο-
ντική μήλη έδειξε βάθος θυλάκων 1-2 χιλ. 
α: Αρχική πανοραμική ακτινογραφία: δί-
χωρη ευμεγέθης ακτινοδιαυγαστική βλά-
βη. β: Τελική ακτινογραφία ενδοδοντικής θεραπείας του #36.
γ: Πανοραμική ακτινογραφία επανελέγχου 6 μήνες μετά την
Ε.Θ. του #36, με στοιχεία αρχόμενης επούλωσης. δ: Η ακτινο-
γραφία επανελέγχου, 9 μήνες μετά την Ε.Θ. του #36, παρου-
σιάζει παραπλανητική εικόνα οστικής αναγέννησης. ε-ω, Α-ΣΤ:
Επιμήκεις τομές κάθετες στη γνάθο, που αποκαλύπτουν την
πολύχωρη οστική βλάβη στην οπίσθια αριστερή περιοχή του
σώματος της κάτω γνάθου. Η βλάβη έχει προκαλέσει διάταση
της παρειογλωσσικής διάστασης της κάτω γνάθου, λέπτυνση
των σύστοιχων συμπαγών πετάλων, έχει εκτοπίσει τον αριστε-
ρό γναθιαίο πόρο προς τα κάτω και έχει διηθήσει το άνω οστι-
κό του όριο. Ζ-Κ: Αξονικές ανασυνθέσεις που δείχνουν επέκτα-
ση της βλάβης και διάτρηση παρειακού συμπαγούς πετάλου. Λ-Ξ: Πανοραμικές ανασυνθέσεις με σημείωση της θέσης των τομών, για
την παρακολούθηση της αλλοίωσης στις επιμήκεις τομές. Ο ασθενής παραπέμφθηκε στην πανεπιστημιακή κλινική της Στοματικής
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΓΝΝ «Παπανικολάου» για χειρουργική εξαίρεση της βλάβης, η ιστοπαθολογική εξέταση της
οποίας έδειξε ότι ήταν οδοντογενής κερατινοκυστικός όγκος. 

σης των δομών στις 3 διαστάσεις οδηγεί,
σε κλινικό επίπεδο, στην τροποποίηση
της ορθολογικής θεώρησης του έως σή-
μερα αποδεκτού τρόπου αντιμετώπισης
ορισμένων περιστατικών ενδοδοντικής
αιτιολογίας, για παράδειγμα των εκτετα-
μένων περιακρορριζικών αλλοιώσεων.
Προς το παρόν, η βιβλιογραφία περι-
λαμβάνει μόνο μία κλινική έρευνα61,
στην οποία συγκρίθηκε η επιλογή του
σχεδίου θεραπείας για την αντιμετώπιση
βλαβών απορρόφησης ρίζας (εσωτερι-
κή-εξωτερική) κατά την αξιολόγηση με
οπισθοφατνιακή ακτινογραφία ή ΥΔΚΤ,
λαμβάνοντας ως σταθερά αναφοράς την
ομόφωνη γνώμη της επιτροπής ειδικών
για την ορθή αντιμετώπιση κάθε μιας
από τις 15 περιπτώσεις του δείγματος.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι η μελέτη των ανασυνθέσεων της
ΥΔΚΤ ενδέχεται να αυξήσει την πιθανό-
τητα επιλογής του ορθού θεραπευτικού
σχήματος.

12.  Συμπεράσματα
Η δυνατότητα της τρισδιάστατης απεικό-
νισης και της εξέτασης πολυεπίπεδων
ανασυνθέσεων, με την ΥΔΚΤ, παρέχει
περισσότερες κλινικά σημαντικές πλη-
ροφορίες συγκριτικά με τις συμβατικές
ακτινογραφίες, που σχετίζονται κατά
περίπτωση με: 
α) τον προσδιορισμό της πραγματικής

έκτασης και των χαρακτηριστικών
των περιακρορριζικών αλλοιώσεων

β) την εξακρίβωση, με μετρική ακρίβεια,

της ανατομικής σχέσης των ριζών και
των αλλοιώσεων με τα γειτονικά ανα-
τομικά στοιχεία

γ)  την απεικόνιση της εσωτερικής μορ-
φολογίας και την εκτίμηση των βλα-
βών απορρόφησης ρίζας

δ) τη διάγνωση παθολογικών καταστά-
σεων του ιγμόρειου άντρου οδοντογε-
νούς και μη αιτιολογίας

Οι εξελίξεις οδηγούν προς την κατεύ-
θυνση της εφαρμογής στην ενδοδοντολο-
γία της τεχνολογίας της ΥΔΚΤ περιορι-
σμένου πεδίου ως διαδικασίας ρουτίνας.
Το κόστος αγοράς ενός υπολογιστικού
τομογράφου, αν και είναι υψηλό, δεν εί-
ναι απαγορευτικό, για να αποτελέσει
μέρος του εξοπλισμού ενός σύγχρονου
οδοντιατρείου. 
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Στην παρούσα φάση, η υπολογιστική το-
μογραφία κωνικής δέσμης θα πρέπει να
θεωρείται ως συμπληρωματική απεικο-
νιστική τεχνική που εφαρμόζεται σε ει-
δικές περιπτώσεις και όχι ως αντικατά-
σταση των ενδοστοματικών ακτινογρα-
φημάτων στην καθημερινή κλινική πρά-
ξη. 

Σημείωση 
Το υλικό των εικόνων προέρχεται από Τσομπανί-
δης Γ: Ο ρόλος της κωνικής δέσμης υπολογιστικής
τομογραφίας (CBCT) στη διαφοροδιάγνωση ενδο-
δοντικών περιστατικών και στην επιλογή του σχεδί-
ου θεραπείας. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργα-
σία, Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική
Σχολή ΑΠΘ, 2010.
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Περίληψη
Η μηχανική παρασκευή θεωρείται ο πλέον καθοριστικός πα-
ράγοντας για την εξάλειψη των μικροβίων και την επιτυχία της
ενδοδοντικής θεραπείας. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης
είναι η κριτική προσέγγιση της πλέον πρόσφατης βιβλιογρα-
φίας σχετικά με τη συμβολή της μηχανικής παρασκευής στον
καθαρισμό και την απολύμανση του ριζικού σωλήνα (ρ.σ.), ανε-
ξαρτήτως της συμβολής του διακλυσμού. Η αδυναμία των χει-
ροκίνητων και μηχανοκίνητων μικροεργαλείων να επιτύχουν
πλήρη εξάλειψη των μικροβίων αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό
στην περίπλοκη ανατομία του συστήματος του ρ.σ. Ανεξάρτητα
από το εύρος της παρασκευής, το είδος των μικροεργαλείων
και την τεχνική που χρησιμοποιείται, η πλήρης μηχανική προ-
παρασκευή όλων των τοιχωμάτων του ρ.σ. είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολη. Tα εμπόδια που δημιουργεί η παρουσία του ο δο ντι νικού
επιχρίσματος ενδέχεται να έχουν υπερεκτιμηθεί. Με βάση τα
πλέον πρόσφατα στοιχεία, ο κυρίαρχος ρόλος της μηχανικής
παρασκευής στην εξάλειψη των μικροβίων βρίσκεται υπό ανα-
θεώρηση και πλέον περιλαμβάνει κυρίως τη δημιουργία επαρ-
κούς χώρου στο ακρορριζικό τμήμα, με σκοπό την αποτελε-
σματική χρήση υγρών διακλυσμού, από τη δράση των οποίων
αναμένεται κατά κύριο λόγο ο καθαρισμός του συστήματος του
ρ.σ.

Summary
The role of instrumentation in root canal disinfection

C. Boutsioukis*

Instrumentation has long been regarded as the most critical step to e-
liminate microbes from an infected root canal and ensure favorable
prognosis for the endodontic treatment. The aim of this review is the
critical appraisal of the most recent evidence regarding the role of in-
strumentation in root canal disinfection, excluding the possible con-
founding effect of irrigation with antibacterial solutions. Inadequacy
of the widely used hand and rotary instruments to achieve complete
elimination of microbes from root canals is largely attributed to the
complicated anatomy of the root canal system, which renders inef-
fective any pure attempt of mechanical cleaning. Complete prepara-
tion of the root canal wall remains especially challenging – if not im-
possible, regardless of the extent of the preparation, the instruments
and the method employed, even though a great deal of resources
have been dedicated for more than three decades to the improve-
ment of the available armamentarium. Impediments created by the
smear layer may have been overestimated. According to the most re-
cent evidence, a paradigm shift is taking place regarding the role of
instrumentation in endodontic treatment. Instrumentation should
aim to create an unobstructed pathway to the apical part of the root
canal, in order to facilitate the flow and activation of irrigants, rather
than achieving the major part of cleaning by itself. In this sense, the
size and shape of the ideal preparation –from a disinfection point of
view– should be dictated by the requirements of subsequent irriga-
tion and activation procedures.
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Εισαγωγή
Ο καθοριστικός ρόλος των μικροβίων και
των παραπροϊόντων του μεταβολισμού
τους στην πρόκληση και εξέλιξη της φλεγ-
μονής του πολφού και των περιακρορρι-
ζικών ιστών έχει τεκμηριωθεί πέραν
πάσης αμφιβολίας1-3. Είναι πλέον ευρέως
αποδεκτό ότι η ενδοδοντική θεραπεία
αποτελεί την κλινική αντιμετώπιση εκλο-
γής ενός νοσήματος μικροβιακής αιτιολο-
γίας4, έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των
μικροβίων και την πρόληψη της επαναμό-
λυνσης5,6.
Το προτεινόμενο σχήμα θεραπείας για
τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων
περιλαμβάνει γενικά την ενδελεχή μηχα-
νική παρασκευή σε συνδυασμό με δια-
κλυσμό, την τοποθέτηση αντισηπτικών
και την τρισδιάστατη ερμητική έμφραξη
του συστήματος του ριζικού σωλήνα
(ρ.σ.)7-9. Kατά καιρούς, έχουν προταθεί
διάφορες αναθεωρήσεις της σχετικής ση-
μασίας κάθε επιμέρους διαδικασίας10,11,
ωστόσο η μηχανική παρασκευή θεωρεί-
ται εδώ και δεκαετίες ο καθοριστικότε-
ρος παράγοντας για την εξάλειψη των
μικροβίων και την επιτυχία της θερα-
πείας12-14.
Θεωρητικά, η μηχανική παρασκευή του
ρ.σ. στοχεύει στην απομάκρυνση ιστικών
υπολειμμάτων, μικροοργανισμών και μο-
λυσμένης οδοντίνης (εφόσον υπάρχουν)
και στην ταυτόχρονη διαμόρφωση του
ρ.σ. ώστε να διευκολυνθεί ο διακλυσμός,
η τοποθέτηση αντισηπτικών και η τελική
έμφραξη15-17. Αν και η μηχανική παρα-
σκευή θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα
της «χημικο-μηχανικής επεξεργασίας»,
μαζί με τον διακλυσμό17, η παρούσα ανα-
σκόπηση επικεντρώνεται ειδικά στη συμ-
βολή της μηχανικής παρασκευής στον
καθαρισμό και την απολύμανση του ρ.σ.,
αναλύοντας κυρίως τα ευρήματα μελε-
τών στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν χημι-
κώς αδρανή υγρά διακλυσμού (π.χ.
απεσταγμένο νερό, φυσιολογικός ορός).

Χειροκίνητα 
μικροεργαλεία 
ανοξείδωτου χάλυβα
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρίαρχο
ρόλο στη μηχανική παρασκευή του ρ.σ.
είχαν τα χειροκίνητα μικροεργαλεία από
ανοξείδωτο χάλυβα. Ωστόσο, οι Byström
και Sundqvist18 διαπίστωσαν σε μια κλι-
νική μελέτη ότι η παρασκευή μολυσμένων
ρ.σ. με μικροεργαλεία ανοξείδωτου χά-
λυβα, σε συνδυασμό με διακλυσμό φυσιο-
λογικού ορού, οδήγησε στη μείωση του
αριθμού των μικροβίων κατά 100-1.000
φορές στο τέλος της πρώτης συνεδρίας,
χωρίς όμως να επιτυγχάνεται πλήρης εξά-
λειψη. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τα
εναπομείναντα μικρόβια πολλαπλασιά-
ζονταν στον κενό ρ.σ. μεταξύ των συνε-
δριών, ενώ ακόμα και μετά από πέντε
διαδοχικές συνεδρίες ανιχνεύτηκαν μι-
κρόβια στο 47% των περιπτώσεων18. Αν-
τίστοιχα ευρήματα αναφέρονται και σε
μεταγενέστερη κλινική μελέτη με παρό-
μοιο πρωτόκολλο, σύμφωνα με την οποία
στο τέλος της πρώτης συνεδρίας το 57%
των ρ.σ. περιείχαν ανιχνεύσιμα μικρό-
βια8. Συνεπώς, η μηχανική παρασκευή με
χειροκίνητα μικροεργαλεία ανοξείδωτου
χάλυβα αναμένεται να οδηγεί σε σημαν-
τική ελάττωση του μικροβιακού φορτίου
των ριζικών σωλήνων, αλλά χωρίς να επι-
τυγχάνει την πλήρη εξάλειψη των ανι-
χνεύσιμων μικροβίων σε όλες τις περι-
πτώσεις, ακόμα και μετά από επαναλαμ-
βανόμενες εφαρμογές8,18.

Περιστρεφόμενα 
μικροεργαλεία Ni-Ti
Εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, τα
χειροκίνητα μικροεργαλεία ανοξείδωτου
χάλυβα τείνουν σταδιακά να αντικατα-
σταθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος της
παρασκευής από περιστρεφόμενα μικρο-
εργαλεία νικελίου-τιτανίου (Ni-Ti)19. Τα
μικροεργαλεία Ni-Ti φαίνεται ότι διατη-
ρούν την αρχική πορεία του ρ.σ. με μεγα-
λύτερη ακρίβεια από τα μικροεργαλεία
ανοξείδωτου χάλυβα, και χωρίς ιατρο-
γενή συμβάματα15,20, ακόμη και όταν χρη-

σιμοποιούνται από κλινικούς χωρίς ιδιαί-
τερη εμπειρία21. Τα παραπάνω ενδέχεται
να αποτελούν πλεονέκτημα όσον αφορά
την απολύμανση του ρ.σ., καθώς η παρα-
σκευή με λιγότερα ιατρογενή συμβάματα
ισοδυναμεί με λιγότερα εμπόδια στην
απομάκρυνση των μικροβίων22.
Εντούτοις, σε μια κλινική μελέτη23 στην
οποία αξιολογήθηκε η απομάκρυνση των
μικροβίων κατά την προπαρασκευή με
χειροκίνητα μικροεργαλεία ανοξείδωτου
χάλυβα, ή περιστρεφόμενα μικροεργα-
λεία Ni-Ti, σε συνδυασμό με διακλυσμό
φυσιολογικού ορού, δεν διαπιστώθηκαν
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο
ομάδες, ενώ σχεδόν στο 73% των περι-
πτώσεων ανιχνεύθηκαν μικρόβια στο
τέλος της συνεδρίας23. Αντίστοιχα ευρή-
ματα έχουν αναφερθεί και σε ex vivo με-
λέτες, σύμφωνα με τις οποίες η παρα-
σκευή του ρ.σ. οδήγησε σε ελάττωση των
μικροβίων αλλά όχι στην εξάλειψή τους,
ανεξάρτητα από το είδος των μικροεργα-
λείων και την τεχνική που χρησιμοποι-
ήθηκε24,25. Κατά συνέπεια, παρά τη
βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηρι-
στικών της παρασκευής, προς το παρόν
δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συν-
δέουν τα περιστρεφόμενα μικροεργαλεία
Ni-Ti με πιο αποτελεσματική απομά-
κρυνση των μικροβίων και βελτιωμένη
πρόγνωση της θεραπείας26.

Ανατομικοί περιορισμοί
Η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των
μεθόδων μηχανικής παρασκευής στην
απομάκρυνση των μικροβίων από τον ρ.σ.
θα μπορούσε να αποδοθεί κατά κύριο
λόγο στις ανατομικές ιδιαιτερότητές του,
που συχνά δεν γίνονται άμεσα αντιλη-
πτές, δεδομένου ότι σπάνια είναι ορατές
σε οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες. Η
ανατομία ενός ρ.σ. συνήθως απέχει από
το ιδανικό κωνικό σχήμα με το οποίο
απεικονίζεται σε πολλά συγγράμματα για
λόγους απλότητας και κατανόησης. Το
σύστημα του ρ.σ. πολύ συχνά περιλαμβά-
νει ιδιομορφίες, όπως δευτερεύοντες και
παράπλευρους ρ.σ., ισθμούς που ενώνουν
γειτονικούς ρ.σ., εσοχές και ακρορριζι-
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κούς διχασμούς (ακρορριζικά δέλτα)27

(Εικ. 1). Τις ιδιομορφίες αυτές είναι ανα-
μενόμενο ότι δεν μπορούν να τις προσπε-
λάσουν τα μικροεργαλεία στο σύνολο
σχεδόν των περιπτώσεων28. Στις περιοχές
αυτές ενδέχεται να παραμένει σημαντι-
κός αριθμός μικροβίων μετά το τέλος της
παρασκευής28,29, τα οποία θα μπορούσαν
να πολλαπλασιαστούν και να επαναποι-
κίσουν το σύνολο του ρ.σ., εφόσον υπάρ-
ξουν ευνοϊκές συνθήκες28. Επιπλέον,
είναι πιθανό στις περιοχές αυτές να συσ-
σωρεύονται ρινίσματα οδοντίνης και
ιστικά υπολείμματα κατά τη διάρκεια της
παρασκευής, τα οποία ίσως δυσχεραί-
νουν περαιτέρω τις προσπάθειες απομά-
κρυνσης των μικροβίων17,30. Πρόσφατες
ex vivo μελέτες με την εξαιρετικά λεπτο-
μερή μέθοδο της υπολογιστικής μικροτο-
μογραφίας (microCT)31,32  επιβεβαίωσαν
αυτή την υπόθεση και έδειξαν ότι περί-
που το 1/3 του ισθμού μεταξύ των εγγύς
ριζών κάτω γομφίων μπορεί να καταλαμ-
βάνεται από ρινίσματα οδοντίνης μετά το
τέλος της παρασκευής.
Επιπλέον, η διατομή του κύριου ρ.σ. πολύ
συχνά αποκλίνει από το ιδανικό κυκλικό
σχήμα (Εικ. 2Α). Σε μια μελέτη ex vivo, οι
Wu και συν.33 εντόπισαν μακρούς ωοει-
δείς ρ.σ. (μέγιστη διάμετρος τουλάχιστον
διπλάσια της ελάχιστης· Εικ. 2Γ) στο 25%
του συνόλου των δοντιών που εξετάστη-
καν, ενώ σε ορισμένες οδοντικές ομάδες
το επιμέρους ποσοστό υπερέβαινε το
50%. Αντίστοιχα, πεπλατυσμένοι ρ.σ.
(μέγιστη διάμετρος τουλάχιστον τετρα-
πλάσια της ελάχιστης· Εικ. 2Δ) εντοπί-
στηκαν σε ποσοστό 25-66% σε αρκετές
οδοντικές ομάδες. Ωστόσο, στις περιπτώ-
σεις που εξετάστηκαν, το σχήμα της δια-
τομής έτεινε να μετατρέπεται ακρορριζικά
προς περισσότερο κυκλικό.
Οι εν λόγω ριζικοί σωλήνες, και ιδιαί-
τερα οι παρειακές και γλωσσικές ωοει-
δείς εσοχές τους, είναι απίθανο να
προπαρασκευάζονται σε όλη τους την
έκταση με τα συνήθως χρησιμοποιούμενα
μικροεργαλεία33,34. Έχει αποδειχθεί ότι
τεχνικές όπως η τεχνική ισορροπημένων
δυνάμεων (balanced-force) και η τεχνική
περιμετρικής ρίνισης (circumferential fi-

ling), στις οποίες ο κλινικός προσπαθεί
σκόπιμα να πιέσει τα μικροεργαλεία
προς τις εσοχές (εφόσον γνωρίζει την
ύπαρξη και τη θέση τους), σε συνδυασμό
με χειροκίνητα μικροεργαλεία ανοξείδω-
του χάλυβα, αποτυγχάνουν να παρα-
σκευάσουν το τοίχωμα του ρ.σ. σε
ποσοστό 42-65%, ακόμη κι όταν η παρα-
σκευή είναι ιδιαιτέρως ευρεία35-37. Αντί-
στοιχοι περιορισμοί έχουν αναφερθεί και
για τα εξαιρετικά εύκαμπτα περιστρεφό-
μενα μικροεργαλεία Ni-Ti33,34,37-39, τα
οποία συχνά οδηγούν σε κυκλική διεύ-
ρυνση ενός τμήματος του ρ.σ. χωρίς να
παρασκευάζονται οι παρειακές/γλωσσι-
κές εσοχές39 (Εικ. 3). Κατά συνέπεια,
φαίνεται ότι δεν είναι εφικτός ο επαρκής
απτικός έλεγχος των μικροεργαλείων, ει-
δικά στο ακρορριζικό τμήμα, ώστε αυτά
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Εικ. 1: Βασική ανατομία του συστήματος του ρ.σ. και συχνές ιδιομορφίες, οι οποίες
αναμένεται να μην είναι προσπελάσιμες από τα μικροεργαλεία. Ένθετη: Εγκάρσια τομή
εγγύς ρίζας κάτω γομφίου.

Εικ. 2: Σχήμα ρ.σ. σε εγκάρσια διατομή. Α. Κυκλικός ρ.σ. Β. Ωοειδής ρ.σ. Γ. Μακρός
ωοειδής ρ.σ. Δ. Πεπλατυσμένος ρ.σ. [Χ = μέγιστη διάμετρος, Υ = ελάχιστη διάμετρος]

Εικ. 3: : Εγκάρσια τομή ρίζας κάτω κυ-
νόδοντα (ακρορριζικό τριτημόριο) μετά
από παρασκευή του ρ.σ. με περιστρεφό-
μενα μικροεργαλεία Ni-Ti. Διακρίνεται
άθικτη η ωοειδής εσοχή (βέλος), όπου
παραμένουν ιστικά υπολείμματα και
ενδεχομένως μικρόβια.
(Ευγενική παραχώρηση των Dr. Erick
Souza και Prof. Gustavo De-Deus.)



να πιέζονται συστηματικά προς όλες τις
κατευθύνσεις και να παρασκευάζουν το
σύνολο των τοιχωμάτων του ρ.σ.16.
Νεότερες μελέτες με τη βοήθεια της υπο-
λογιστικής μικροτομογραφίας έχουν επι-
βεβαιώσει τα παραπάνω ευρήματα,
αναφέροντας ότι σημαντικό ποσοστό των
τοιχωμάτων του ρ.σ. (35-53%) δεν υφί-
σταται τη δράση των μικροεργαλείων,
ανεξάρτητα από τον τύπο του μικροεργα-
λείου και την τεχνική που χρησιμοποιεί-
ται, ενώ η επίδραση της αρχικής
ανατομίας του ρ.σ. είναι σημαντική40-44.
Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι το ποσοστό
του τοιχώματος του ρ.σ. που παραμένει
άθικτο στο κρίσιμο ακρορριζικό τριτημό-
ριο των εγγύς ρ.σ. κάτω γομφίων ανέρχε-
ται μέχρι και στο 73%44. 
Σε έναν μολυσμένο ρ.σ. τα μικρόβια δεν
αποκλείεται να εισχωρήσουν και σε ποι-
κίλο βάθος στο εσωτερικό των οδοντινο-
σωληναρίων45-53. Γενικά, φαίνεται ότι η
διείσδυση είναι βαθύτερη στο μυλικό και
μέσο τριτημόριο του ρ.σ., ενώ στο ακρορ-
ριζικό τριτημόριο περιορίζεται στα επι-
φανειακά στρώματα52, ενδεχομένως διότι
δεν υπάρχουν διαβατά οδοντινοσωληνά-
ρια λόγω της οδοντινικής σκλήρυνσης54,55.
Στο εσωτερικό των οδοντινοσωληναρίων
τα μικρόβια προστατεύονται εν πολλοίς
από τη δράση των μικροεργαλείων, με
εξαίρεση το τμήμα της οδοντίνης που
αφαιρείται κατά την παρασκευή51.
Η περίπλοκη ανατομία του συστήματος
του ρ.σ. αποτελεί, λοιπόν, σημαντικό πε-
ριοριστικό παράγοντα για τον καθαρισμό
που μπορεί να επιτευχθεί με τη μηχανική
παρασκευή15,56,57. Τα τελευταία χρόνια
υποστηρίζεται ότι η διευρυνόμενη χρήση
του χειρουργικού μικροσκοπίου κατά την
ενδοδοντική θεραπεία συμβάλλει στη
βελτιωμένη αναγνώριση της ανατομίας
του ρ.σ., τουλάχιστον σε περιοχές με δυ-
νατότητα οπτικής επαφής27. Επιπλέον, νε-
ότερες τρισδιάστατες απεικονιστικές
τεχνικές, όπως η υπολογιστική τομογρα-
φία κωνικής δέσμης (Cone-Beam Compu-
terized Tomography, CBCT) ενδεχομένως
προσφέρουν πληρέστερη εικόνα της ανα-
τομίας πριν τη θεραπεία. Ωστόσο, προς
το παρόν δεν υπάρχει επαρκής τεκμη-

ρίωση για τα θέματα αυτά, ενώ η γνώση
της ανατομίας ενός τμήματος του ρ.σ.
ίσως να μην συνεπάγεται αυτομάτως και
βελτιωμένη παρασκευή του συγκεκριμέ-
νου τμήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι
η δυνατότητα για πλήρη παρασκευή όλων
των τοιχωμάτων του ρ.σ. αμφισβητείται
ακόμη και σε άνω πρόσθια δόντια με
απλή μορφολογία58.

Ιδανικό μέγεθος 
ακρορριζικής 
παρασκευής
Υπό το πρίσμα των παραπάνω ανατομι-
κών περιορισμών, πολλά συγγράμματα
και δημοσιεύσεις επισημαίνουν την
ανάγκη επαρκούς διεύρυνσης του ρ.σ.,
ώστε να βελτιωθεί ο καθαρισμός του34.
Ωστόσο, η αξιοπιστία κριτηρίων ευρέως
χρησιμοποιούμενων στο παρελθόν, όπως
η διεύρυνση κατά τρία μεγέθη μεγαλύ-
τερα από το μέγεθος του πρώτου μικρο-
εργαλείου που δίνει την απτική αίσθηση
ενσφήνωσης στον ρ.σ.59-61, αμφισβητείται
έντονα.
Ακόμα και στην ιδανικότερη περίπτωση,
η απτική αίσθηση της ενσφήνωσης ενός
μικροεργαλείου θα μπορούσε να βοηθή-
σει στην εκτίμηση μόνο της ελάχιστης
διαμέτρου ενός ωοειδούς ρ.σ., χωρίς να
δίνει πληροφορίες για τη μέγιστη διάμε-
τρο (Εικ. 2Δ). Υποστηρίζεται ότι η προ-
ηγούμενη διεύρυνση του μυλικού και
μέσου τριτημορίου ενός ρ.σ. διευκολύνει
τη διερευνητική προώθηση μικροεργα-
λείων και καθυστερεί την εμφάνιση της
αίσθησης ενσφήνωσης κατά περίπου 1-3
τυποποιημένα μεγέθη62-64. Ωστόσο, η βελ-
τίωση αυτή δεν φαίνεται να είναι επαρ-
κής για τον ακριβή προσδιορισμό της
αρχικής ελάχιστης διαμέτρου, με κριτή-
ριο την αίσθηση της ενσφήνωσης. Σε μια
μελέτη ex vivo χρησιμοποιήθηκαν ρίνες Κ
από ανοξείδωτο χάλυβα και μικροεργα-
λεία Ni-Ti του συστήματος LightSpeed
(Discus Dental, Culver City, CA, USA), τα
οποία μοιάζουν με τις εγγλυφίδες Gates-
Glidden (μακρό και λεπτό μη κοπτικό στέ-
λεχος, κοπτική κεφαλή περιορισμένου
μήκους στο άκρο του μικροεργαλείου)

(Εικ. 4), για την απτική διερεύνηση του
ρ.σ.65. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν
καμιά συσχέτιση ανάμεσα στο μετρού-
μενο και στο πραγματικό μέγεθος του
ρ.σ., ακόμη και μετά από διεύρυνση του
μυλικού και του μέσου τριτημορίου, ενώ
στη συντριπτική πλειονότητα των δοκι-
μίων (90%) το μετρούμενο μέγεθος ήταν
μικρότερο του πραγματικού65. Επιπλέον,
διαπιστώθηκε ότι τη στιγμή που ο συμμε-
τέχων ανέφερε την αίσθηση της ενσφή-
νωσης, το άκρο του μικροεργαλείου είτε
δεν είχε επαφή με τα τοιχώματα του ρ.σ.
(25% των δοκιμίων) είτε είχε επαφή σε
μία μόνο πλευρά (75% των δοκιμίων)65.
Αντίστοιχα ευρήματα αναφέρθηκαν και
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Εικ. 4: Ρίνη Κ από ανοξείδωτο χάλυβα
(αριστερά) και περιστρεφόμενο μικρο-
εργαλείο Ni-Ti τύπου LightSpeed (Dis-
cus Dental, Culver City, CA, USA)
(δεξιά). Το μικροεργαλείο LightSpeed
μοιάζει με τις εγγλυφίδες Gates-Glid-
den και εμφανίζει μακρό και λεπτό μη
κοπτικό στέλεχος και κοπτική κεφαλή
περιορισμένου μήκους στο άκρο του
(βέλος). Λόγω της ευκαμψίας του κρά-
ματος Ni-Ti, του λεπτού στελέχους και
της κεφαλής περιορισμένου μήκους, το
μικροεργαλείο αυτό θεωρήθηκε ιδεώδες
για την απτική διερεύνηση του αρχικού
μεγέθους του ρ.σ. Ωστόσο, δεν διαπι-
στώθηκε65 κάποια υπεροχή έναντι των
κοινών ρινών Κ.



σε πιο πρόσφατες μελέτες, στις οποίες
χρησιμοποιήθηκαν τόσο παρόμοια μικρο-
εργαλεία66 όσο και μικροεργαλεία ειδικά
σχεδιασμένα για τη μέτρηση της διαμέ-
τρου του ρ.σ.67,68. Συνεπώς, ο κλινικός
προσδιορισμός του αρχικού μεγέθους του
ρ.σ. με βάση την απτική αίσθηση δεν πρέ-
πει να θεωρείται αξιόπιστος και δεν είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως σημείο
αναφοράς για το επιθυμητό τελικό εύρος
του ρ.σ.
Σήμερα εμφανίζονται δύο κύριες τάσεις
ως προς το αναγκαίο εύρος παρασκευής
ενός ρ.σ.15. Η συντηρητική άποψη της
«ελάχιστης ακρορριζικής παρασκευής»,
σε συνδυασμό με αυξημένη κωνικότητα
του ρ.σ., στοχεύει στον περιορισμό των
ιατρογενών συμβαμάτων, ενώ έμφαση δί-
νεται και στη μείωση του αριθμού των
χρησιμοποιούμενων μικροεργαλείων69.
Συχνά προτείνεται ως ιδανικό το μέγεθος
#20 ή #25 στο μήκος εργασίας19. Την
άποψη αυτή ακολουθούν αρκετοί κατα-
σκευαστές μικροεργαλείων Ni-Ti. Εντού-
τοις, παρατηρείται παντελής απουσία
επιστημονικής τεκμηρίωσης για τα οφέλη
της συγκεκριμένης τεχνικής, η οποία φαί-
νεται να στηρίζεται στις προσωπικές εκτι-
μήσεις των εμπνευστών της70 και να
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ικανοποιεί κυ-
ρίως τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τεχνι-
κών έμφραξης70-72. Η τεχνική αυτή
πε ριορίζει σημαντικά την παρασκευή του
κρίσιμου ακρορριζικού τριτημορίου19,71

(Εικ. 5Β), στο οποίο το αρχικό εύρος του
ρ.σ. είναι συχνά μεγαλύτερο από 0,35-
0,40 mm (μέγεθος #35-40)73-75. Η παράλ-
ληλη αύξηση της κωνικότητας επιδρά
κυρίως στο μυλικό και στο μέσο τριτημό-
ριο, και δεν αντισταθμίζει το μικρό μέγε-
θος ακρορριζικής προπαρασκευής14.
Θεωρητικά, η βέλτιστη ακρορριζική πα-
ρασκευή θα απαιτούσε διεύρυνση σε μέ-
γεθος ίσο ή μεγαλύτερο από τη μέγιστη
διάμετρο του ρ.σ.14, δεδομένου ότι στην
περιοχή αυτή δεν υπάρχει επαρκής απτι-
κός έλεγχος του μικροεργαλείου33,35-39. Το
σκεπτικό αυτό αποτελεί τη βάση της επι-
θετικής προσέγγισης, η οποία υποστηρί-
ζει την «εκτεταμένη ακρορριζική πα -
ρασκευή». Σύμφωνα με την προσέγγιση

αυτή, απαιτείται διεύρυνση σε μέγεθος
αρκετά μεγαλύτερο από τα συνήθη: #50-
90 σε τομείς, κυνόδοντες, προγομφίους
και #50-60 σε γομφίους, ακόμα και στην
περίπτωση κεκαμμένων ρ.σ.73-75. Συγχρό-
νως, η ευρύτερη παρασκευή θεωρείται
ότι μπορεί να συμπεριλάβει περισσότε-
ρες ανατομικές ιδιομορφίες και να επι-
τρέψει την απομάκρυνση περισσότερων
μικροβίων και υπολειμμάτων από τον
ρ.σ.76, υπόθεση που έχει εν μέρει επιβε-
βαιωθεί από κλινικές μελέτες8,23. 
Εντούτοις, από μορφολογικές μελέτες
προκύπτει ότι σε αρκετές περιπτώσεις
(ειδικά σε μακρούς ωοειδείς και πεπλα-
τυσμένους ρ.σ.), ακόμη κι αν το αρχικό
εύρος του ρ.σ. είναι γνωστό, δεν είναι δυ-
νατό να διευρυνθεί το ακρορριζικό τριτη-
μόριο σε μέγεθος ίσο με τη μέγιστη
διάμετρο του ρ.σ. χωρίς να προκληθεί
διάτρηση του τοιχώματος στη διεύθυνση
της ελάχιστης διαμέτρου33,73-75 (Εικ. 5Γ).
Επιπλέον, η πιθανότητα διάτρησης ή υπερ-
βολικής λέπτυνσης των τοιχωμάτων του
ρ.σ. (τελικό πάχος <0,3 mm) αυξάνεται
καθώς αυξάνεται το εύρος της προπαρα-
σκευής37,68,72,77. Η υπέρμετρη παρασκευή
μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες και
στη μηχανική αντοχή του δοντιού, καθι-
στώντας τα δόντια πιο επιρρεπή σε κατάγ-
ματα28,30, χωρίς να εγγυάται την πλήρη
παρασκευή όλων των τοιχωμάτων του

ρ.σ.67 και την πλήρη εξάλειψη των μικρο-
βίων8,23.
Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί και με
κλινικές μελέτες οι οποίες δεν εντόπισαν
υπεροχή της εκτεταμένης ακρορριζικής
παρασκευής όσον αφορά την επιτυχία της
θεραπείας56,78,79. Βέβαια, στις μελέτες
αυτές χρησιμοποιήθηκαν μικροεργαλεία
ανοξείδωτου χάλυβα, κατά συνέπεια
είναι αρκετά πιθανό η εκτεταμένη ακρορ-
ριζική παρασκευή να οδήγησε σε ιατρο-
γενή συμβάματα, τα οποία επηρέασαν την
πρόγνωση. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν
κλινικές μελέτες που να αξιολογούν την
επίδραση στην επιτυχία της θεραπείας
του εύρους της παρασκευής με τη χρήση
των νεότερων μικροεργαλείων Ni-Ti και
αδρανών διαλυμάτων διακλυσμού, ώστε
να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Έτσι, προς το παρόν δεν υπάρχει επαρ-
κής τεκμηρίωση που να δικαιολογεί την
εκτεταμένη ακρορριζική παρασκευή με
γνώμονα τον μηχανικό καθαρισμό του
ρ.σ.16,17,28,36.

Αυτο-προσαρμοζόμενα 
μικροεργαλεία Ni-Ti
Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν
τα μειονεκτήματα των περιστρεφόμενων
μικροεργαλείων Ni-Ti, μια ομάδα ερευνη-
τών παρουσίασε πρόσφατα έναν νέο τύπο
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Εικ. 5: Παρασκευή πεπλατυσμένου ρ.σ. Α. Αρχικό σχήμα Β. Παρασκευή περιορισμένου
εύρους με περιστρεφόμενα εργαλεία Ni-Ti. Οι παρειακές και γλωσσικές ωοειδείς εσοχές
παραμένουν άθικτες. Γ. Εκτεταμένη παρασκευή με περιστρεφόμενα εργαλεία Ni-Ti
(κόκκινος κύκλος), σε μέγεθος ίσο με τη μέγιστη αρχική διάμετρο του ρ.σ. Τα κόκκινα
βέλη υποδεικνύουν τις περιοχές στις οποίες αναμένεται υπερβολική λέπτυνση του τοι-
χώματος ή διάτρηση.



μικροεργαλείου, την «αυτο-προσαρμοζό-
μενη ρίνη» (Self-Adjusting File, SAF)80. Η
ρίνη αυτή αποτελείται από ένα λεπτό
πλέγμα Ni-Ti, το οποίο εμφανίζει μετα-
βλητό σχήμα κατά μήκος και κατά πλάτος.
Οι εμπνευστές του υποστηρίζουν ότι προ-
σαρμόζεται στο σχήμα του ρ.σ. και επι-
τυγχάνει την παρασκευή σημαντικά
μεγαλύτερου τμήματος των τοιχωμάτων,
επιτρέποντας ταυτόχρονο διακλυσμό80-83.
Οι πρώτες μελέτες ex vivo με τη βοήθεια
υπολογιστικής μικροτομογραφίας έχουν
δείξει ότι ενδεχομένως να επιτυγχάνει
την παρασκευή μεγαλύτερου μέρους των
τοιχωμάτων του ρ.σ., σε σχέση με τα συμ-
βατικά περιστρεφόμενα μικροεργαλεία
Ni-Ti84-86, ωστόσο ποσοστό έως και 47%
των τοιχωμάτων στο ακρορριζικό τριτη-
μόριο παραμένει άθικτο μετά την παρα-
σκευή ρ.σ. άνω και κάτω γομφίων84,85.
Επιπλέον, οι μέχρι σήμερα μελέτες έχουν
επικεντρωθεί σε ιδιαίτερα περίπλοκους
ρ.σ. (μακρούς ωοειδείς, πεπλατυσμένους,
ιδιαίτερα κεκαμμένους), περιορίζονται
σε εξαιρετικά μικρό δείγμα, και συχνά
εμπλέκουν τους εμπνευστές/κατασκευα-
στές του μικροεργαλείου. Συνεπώς, τα
πλεονεκτήματα του νέου μικροεργαλείου
είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθούν από
ανεξάρτητες μελέτες ex vivo με μεγαλύ-
τερο δείγμα και από κλινικές μελέτες. Σε
κάθε περίπτωση, όμως, το μικροεργαλείο
αυτό στοχεύει –ιδανικά– στην παρασκευή
μόνο του κύριου ρ.σ. και όχι του συνόλου
του συστήματος του ρ.σ. (π.χ. ακρορριζι-
κών διχασμών, δευτερευόντων και παρά-
πλευρων ρ.σ., στενών ισθμών).

Οδοντινικό επίχρισμα
Αν και η μηχανική παρασκευή αποσκοπεί
στον καθαρισμό του ρ.σ., το οδοντινικό
επίχρισμα (smear layer) που ταυτοχρόνως
σχηματίζεται στην επιφάνεια του ρ.σ. εν-
δέχεται να παρεμποδίζει αυτή τη διαδι-
κασία. Το εν λόγω επίχρισμα αποτελείται
από ρινίσματα οδοντίνης, υπολείμματα
πολφικού ιστού και μικροοργανισμούς
(εφόσον υπάρχουν στον ρ.σ.)87 και περι-
λαμβάνει μία επιπολής στιβάδα πάχους 1-
2 μm, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια

του ρ.σ., και μία εν τω βάθει στιβάδα, η
οποία βρίσκεται στο εσωτερικό των οδον-
τινοσωληναρίων, σε βάθος έως 40 μm88.
Υποστηρίζεται ότι ο σχηματισμός του
οδοντινικού επιχρίσματος αποτελεί ιδιό-
τητα του υδροξυαπατίτη και ότι αυτό εμ-
φανίζεται σε κάθε περίπτωση στην οποία
ο υδροξυαπατίτης αποτρίβεται από
σκληρά υλικά, π.χ. μέταλλα30. Ωστόσο,
φαίνεται ότι τα γεωμετρικά χαρακτηρι-
στικά των μικροεργαλείων και το υλικό
κατασκευής τους επηρεάζουν την ποσό-
τητα του επιχρίσματος30.
Η κλινική σημασία του οδοντινικού επι-
χρίσματος σε σχέση με τον καθαρισμό
του ρ.σ. παραμένει ασαφής30. Στο παρελ-
θόν, πολλές μελέτες συνέκλιναν στην
άποψη ότι το οδοντινικό επίχρισμα πρέπει
απαραιτήτως να αφαιρείται διότι ενδέχε-
ται να περιέχει μικρόβια αλλά και ιστικά
υπολείμματα που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν ως πηγή ενέργειας από τα μικρόβια
ή να τα προστατεύει στο εσωτερικό των
οδοντινοσωληναρίων, παρεμποδίζοντας
τη δίοδο υγρών διακλυσμού και αντιση-
πτικών18,46,87.
Ωστόσο, το οδοντινικό επίχρισμα σχημα-
τίζεται μόνο στις περιοχές όπου το τοί-
χωμα υφίσταται τη δράση των μι- 
κροεργαλείων87, άρα επηρεάζει μόνο ένα
τμήμα του κύριου ρ.σ. Επιπλέον, σχετικά
πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι το οδοντι-
νικό επίχρισμα ενδεχομένως αποτελεί με-
ρικό φραγμό στη διείσδυση των
μικροβίων στα οδοντινοσωληνάρια89,90,
ενώ δεν παρεμποδίζει σημαντικά τη διά-
χυση υγρών55,91. Επίσης, έχει βρεθεί ότι τα
πολφικά υπολείμματα και τα ρινίσματα
οδοντίνης αποτελούν ανεπαρκείς πηγές
τροφής για την επιβίωση και τον πολλα-
πλασιασμό μικροβίων92. Συνεπώς, τα εμ-
πόδια που δημιουργεί η παρουσία του
οδοντινικού επιχρίσματος στον καθαρι-
σμό του ρ.σ. έχουν ίσως υπερεκτιμηθεί.

Συζήτηση 
Στην παρούσα ανασκόπηση αναλύθηκαν
κυρίως τα ευρήματα μελετών στις οποίες
χρησιμοποιήθηκαν χημικώς αδρανή υγρά
διακλυσμών, ώστε να εξαλειφθεί η πι-

θανή χημική επίδραση των υγρών στον
καθαρισμό του ρ.σ. Ωστόσο, η επιλογή
αυτή δεν διαχωρίζει πλήρως τη συμβολή
της μηχανικής παρασκευής από τη συμ-
βολή του διακλυσμού, δεδομένου ότι το
υγρό διακλυσμού είναι δυνατόν κατά τη
ροή του στο εσωτερικό του ρ.σ. να επιδρά
μηχανικά στην απομάκρυνση μικροβίων
και ιστικών υπολειμμάτων93. Έτσι, η απο-
τελεσματικότητα της μηχανικής παρα-
σκευής είναι πιθανό να υπερεκτιμάται σε
κάποιο βαθμό. Ο πλήρης διαχωρισμός
των δύο επιδράσεων ενδεχομένως είναι
αδύνατος, διότι η μηχανική παρασκευή
είναι πρακτικά ανέφικτο να ολοκληρωθεί
χωρίς ταυτόχρονο διακλυσμό, καθώς
οδηγεί αναπόφευκτα στη συσσώρευση ρι-
νισμάτων οδοντίνης στο ακρορριζικό
τμήμα και εντέλει στην απόφραξη του
ρ.σ.94. Από την άλλη πλευρά, όμως, σχεδόν
στο σύνολο των παλαιότερων μελετών ο
διακλυσμός διεξάγονταν με τη χρήση βε-
λόνων ιδιαίτερα μεγάλης διατομής (21-23
G, που ισοδυναμεί με διάμετρο 0,6-0,8 mm
ή μέγεθος #60-8095), οι οποίες ήταν αδύ-
νατο να διεισδύσουν πέρα από το μυλικό
τριτημόριο του ρ.σ. Για το λόγο αυτό, ο
διακλυσμός ίσως είχε περιορισμένη
δράση, ιδίως στο κρίσιμο ακρορριζικό τρι-
τημόριο του ρ.σ.96, και η συμμετοχή του στο
μηχανικό αποτέλεσμα να ήταν αμελητέα.
Ιδανικά, η αποτελεσματικότητα της μηχα-
νικής παρασκευής θα ήταν σκόπιμο να
ελέγχεται με κριτήριο τη μακροπρόθεσμη
επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας.
Ωστόσο, η αξιολόγηση της επιτυχίας
απαιτεί μεγάλα χρονικά διαστήματα πα-
ρακολούθησης. Για το λόγο αυτό, συχνά
χρησιμοποιούνται έμμεσοι δείκτες, όπως
είναι η παρουσία μικροβίων στο ρ.σ. μετά
το τέλος της παρασκευής97. Παρά την εξέ-
λιξη των τεχνικών δειγματοληψίας από το
εσωτερικό του ρ.σ.2, οι τεχνικές αυτές πα-
ραμένουν ακόμη και σήμερα ιδιαίτερα
περίπλοκες και συνοδεύονται από σαφείς
περιορισμούς98. Τα προς ανάλυση δείγ-
ματα λαμβάνονται μόνο από τον κύριο
ρ.σ., ο οποίος υφίσταται και την παρα-
σκευή, ενώ προς το παρόν δεν είναι εφι-
κτό να ληφθούν δείγματα από τις
περιοχές που δεν είναι προσπελάσιμες
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από τα μικροεργαλεία97,98, αν και εκεί
αναμένεται να παραμένει σημαντικός
αριθμός μικροβίων29. Επίσης, η ευαισθη-
σία πολλών τεχνικών δεν είναι επαρκής
ώστε να ανιχνεύσουν μικρό αριθμό μι-
κροβίων μετά το πέρας της παρασκευής28,
ενώ κάποια είδη μικροβίων είναι ιδιαί-
τερα δύσκολο να αναπτυχθούν σε εργα-
στηριακό περιβάλλον98. Κατά συνέπεια,
είναι πιθανό ο τελικός αριθμός των μι-
κροβίων να υποεκτιμάται και συχνά να
αναφέρονται ψευδώς αρνητικά αποτελέ-
σματα16,28,29. Εικάζεται, όμως, ότι ένα αρ-
νητικό δείγμα καταδεικνύει την παρουσία
μικρότερου αριθμού μικροβίων στον κύριο
ρ.σ. από ένα θετικό13.

Συμπεράσματα
Η μηχανική παρασκευή αποτελεί ένα
αναγκαίο βήμα για τον επαρκή καθαρι-
σμό του ρ.σ. και επηρεάζει την αποτελε-
σματικότητα όλων των σταδίων της
θεραπείας που ακολουθούν15,16. Η σημα-
σία της ενισχύεται και από την ανεπάρ-
κεια της μοναδικής τεχνικής που έχει
προταθεί για τον καθαρισμό του ρ.σ.
χωρίς προηγούμενη μηχανική παρα-
σκευή99,100. Η διαρκής έρευνα και εξέλιξη
των μικροεργαλείων και των τεχνικών
έχει οδηγήσει σε βελτίωση των γεωμετρι-
κών χαρακτηριστικών της προπαρα-
σκευής και σε σημαντικό περιορισμό των
ιατρογενών σφαλμάτων, τα οποία παρεμ-
ποδίζουν την εξάλειψη των μικροβίων14.
Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει ση-
μειωθεί, το τελικό συμπέρασμα όσον
αφορά τη δυνατότητα για πλήρη μηχα-
νική παρασκευή, καθαρισμό και απομά-
κρυνση των μικροβίων από το ρ.σ. δεν
απέχει σημαντικά από το αντίστοιχο συμ-
πέρασμα μελέτης που δημοσιεύτηκε πριν
από 4 σχεδόν δεκαετίες101. Τα διαθέσιμα
μικροεργαλεία και οι διαθέσιμες τεχνικές
παραμένουν ανεπαρκείς στη συντριπτική
πλειονότητα των περιπτώσεων. Φαίνεται
πως η περίπλοκη μορφολογία του συστή-
ματος του ρ.σ. αποτελεί ισχυρό περιορι-
στικό παράγοντα για τη μηχανική
προπαρασκευή33, ανεξάρτητα από την
επιλογή των μικροεργαλείων, της τεχνι-

κής και του τελικού εύρους του ρ.σ.6.
Για το λόγο αυτό, πρόσφατα προτάθηκε η
αναθεώρηση του βασικού στόχου της μη-
χανικής παρασκευής, ώστε να περιλαμβά-
νει κυρίως τη δημιουργία επαρκούς
χώρου στο ακρορριζικό τμήμα του συστή-
ματος του ρ.σ., με σκοπό την αποτελεσμα-
τική χρήση υγρών διακλυσμού, από τη
δράση των οποίων κατ’ εξοχήν αναμένε-
ται ο καθαρισμός του ρ.σ.30,36,97,102. Υπό το
πρίσμα αυτό, το ιδανικό εύρος της παρα-
σκευής, ειδικά στο ακρορριζικό τριτημό-
ριο, θεωρείται πλέον αναγκαίο να
καθορίζεται με βάση τη δυνατότητα πρό-
σβασης, ανάμειξης, ενεργοποίησης και
ανανέωσης των υγρών διακλυσμού36,103-111.
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Δυσχρωμία, οδοντική – Tooth discoloration  Παθολογική μεταβολή του φυ-
σικού χρώματος των δοντιών. Η αιτιολογία της δυσχρωμίας μπορεί
να είναι ενδογενής ή εξωγενής και η κλινική της εμφάνιση επηρεά-
ζεται από πληθώρα παραγόντων.

Εγγλυφίδα Gates glidden – Gates glidden drill Εγγλυφίδα φλογοειδούς σχή-
ματος με ελικοειδείς κοπτικές ακμές και μακρύ, λεπτό στέλεχος, χωρίς
κοπτική ικανότητα, που περιστρέφεται με χαμηλές ταχύτητες και χρη-
σιμοποιείται για τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα προς υποδοχή
άξονα, καθώς και για τη διεύρυνση των στομίων, του αυχενικού και
του μέσου τριτημορίου των ριζικών σωλήνων ή για την αφαίρεση γου-
ταπέρκας από το ριζικό σωλήνα.

Εγγλυφίδες Peeso – Peeso reamers Μακριές εγγλυφίδες που περιστρέφον-
ται με χαμηλές ταχύτητες και χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση
του ριζικού σωλήνα προς υποδοχή ενδορριζικού άξονα.
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Πολφικός πόνος 

Πολφικός πόνος – διαφορική διάγνωση
Ε. Αρβανίτη*

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

πολφικός πόνος, μη οδοντογενής πόνος, διαφορική διάγνωση

Λέξεις-κλειδιά

pulpal pain, differential diagnosis, non odondogenic pain

Key words

* Οδοντίατρος. * Dentist.

Περίληψη
Ο πολφικός πόνος είναι αποτέλεσμα παθολογικής διεργασίας
του πολφικού ιστού, η οποία μπορεί να προκληθεί από βλάβη
των οδοντικών ιστών (π.χ. τερηδόνα) ή από επέμβαση του
οδοντιάτρου (π.χ. παρασκευή του δοντιού για τοποθέτηση στε-
φάνης). Η παθολογική αυτή διεργασία διεγείρει το νευρικό
πλέγμα του πολφικού ιστού, οπότε ενεργοποιείται ο μηχανι-
σμός της νευρογενούς φλεγμονής, ο οποίος σχετίζεται με την
αντίληψη του πολφικού πόνου. Η  ιστοπαθολογική ταξινόμηση
των παθολογικών καταστάσεων του πολφού περιλαμβάνει, συ-
νοπτικά, τα εξής στάδια: ατροφία του πολφού, μεταβατικό στά-
διο, οξεία μερική πολφίτιδα, χρόνια μερική πολφίτιδα, χρόνια
ολική πολφίτιδα, ολική νέκρωση του πολφού. Ωστόσο, υπάρχει
και μια  πιο σύγχρονη ταξινόμηση που βασίζεται στη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση και που περιλαμβάνει τα εξής στάδια: υγιής
πολφός, αντιστρεπτή πολφίτιδα, μη αντιστρεπτή πολφίτιδα, νέ-
κρωση. Παρ’ ότι η συμπτωματολογία δεν αντιστοιχεί σε συγ-
κεκριμένο ιστοπαθολογικό στάδιο, μπορεί να παράσχει
ενδείξεις για την παθολογική κατάσταση του πολφικού ιστού.
Η διάγνωση  γίνεται με κλινική και ακτινογραφική εξέταση,
ψηλάφηση και επίκρουση, καθώς και με τη βοήθεια των δοκι-
μασιών ζωτικότητας. Τέλος, υπάρχουν ορισμένες παθολογικές
καταστάσεις οι οποίες προσομοιάζουν στον πολφικό πόνο και
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διαφορική διάγνωση. 

Summary
Pulpal pain – Differential diagnosis

E. Arvaniti*

Pulpal pain is induced by damage of the pulp caused either by caries
or by procedures performed by the dentist. When injured, the pulp
will respond with an inflammatory reaction. Both the sensory and
sympathetic nerves of the pulp play an important role in the inflam-
matory reaction. Stimulation of pulpal sensory nerves causes vasoli-
dation and increased vascular permeability, often referred to as neu-
rogenic inflammation. A classification of the pulp conditions based
on histopathology includes the following: atrophic pulp, transitional
stage, acute partial pulpitis, chronic partial pulpitis, chronic total
pulpitis, total pulp necrosis. On the other hand, a classification that
directs the clinician to a specific treatment includes the following:
healthy pulp, reversible pulpitis, irreversible pulpitis, necrotic pulp.
Although there is no clinical sign or symptom that designates the ex-
act histopathologic stage of the pulp, symptoms can provide some in-
dication; therefore, an attempt is made to correlate symptoms and
histopathology. Diagnosis is based on clinical and radiographic ex-
amination, and the use of several tests such as palpation, percussion
and sensibility tests, which include the electric pulp tester and ther-
mal tests (cold and heat tests). There are certain conditions that
mimic endodontic pain. These should be taken into consideration in
order to facilitate the process of diagnosis. Those conditions include
pain of muscular origin, such as TMJ dysfunction and myofacial pain
dysfunction syndromes, neuropathic pain such as trigeminal neural-
gia, atypical odontalgia, neurovascular pain such as migraines and
cluster headaches, sinusitis, psychogenic pain and pain referred
from a distant organic source such as cardiac pain. Endo-perio le-
sions should also be evaluated during differential diagnosis.
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1. Φλεγμονή πολφικού
ιστού – μηχανισμός

Ο πολφικός πόνος είναι αποτέλεσμα πα-
θολογικής κατάστασης του πολφικού
ιστού. Οι οδοντιατρικές επεμβάσεις ή οι
παθολογικές καταστάσεις των οδοντικών
ιστών (π.χ. τερηδόνα) γίνονται αντιλη-
πτές στον πολφό μέσω της οδοντινοβλα-
στικής στιβάδας, τα κύτταρα της οποίας
αλλάζουν θέση και διασκορπίζονται,
προκαλώντας μεταβολές στην ωσμωτική
πίεση, οι οποίες οδηγούν σε σοβαρή δια-
ταραχή του αγγειακού πλέγματος του
οδοντικού πολφού και στην έναρξη φλεγ-
μονώδους αντίδρασης1,2. Ο κύριος μηχα-
νισμός ρύθμισης του αιματικής ροής του
πολφού είναι το νευρικό του πλέγμα, το
οποίο διαθέτει προσαγωγές νευρικές ίνες
(10% συμπαθητικής προέλευσης) που
σχηματίζουν πλέγματα γύρω από το τοί-
χωμα των αρτηριολίων και απαγωγές
νευρικές ίνες από το τρίδυμο νεύρο (αι-
σθητικές) που διακρίνονται2,3 σε εμμύε-
λες τύπου Αδ και αμύελες τύπου C.
Καθώς οι αρχικές μεταβολές οποιασδή-
ποτε φλεγμονώδους αντίδρασης είναι η
αγγειοδιαστολή και η αυξημένη αγγειακή
διαπερατότητα, οι οποίες αυξάνουν τόσο
τον όγκο του αίματος όσο και τον όγκο
της θεμέλιας ουσίας, ο πολφός κατ’ ανάγ-
κην θα ανταποκριθεί με αυξημένη ιστική
πίεση, όταν φλεγμαίνει1,2. Ανάλογα με το
βαθμό, τη σοβαρότητα και την κατάσταση
της φλεγμονής, το απόλυτο μέγεθος και η
διάρκεια της αυξημένης ιστικής πίεσης
στον φλεγμαίνοντα πολφό θα ποικίλλει,
διότι απλώς αντικατοπτρίζει τον αυξη-
μένο όγκο του πολφικού υγρού. Σε εντο-
πισμένη φλεγμονή, μπορεί να ξεπερνά2

τα 60 mm Hg. Ωστόσο, εφόσον ο πολφός
δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά και οι το-
πικοί αντίρροποι μηχανισμοί είναι λει-
τουργικοί, η εξάπλωση και η αύξηση της
ιστικής πίεσης θα περιοριστεί. Οι μηχα-
νισμοί αυτοί είναι: α) δικτυακή απορρό-
φηση του πλεονάζοντος αίματος από τα
ανενεργά τριχοειδή του παρακείμενου
υγιούς ιστού, και β) αυξημένη λεμφική
ροή. Και οι δυο μηχανισμοί μεταφέρουν
όγκο υγρού εκτός της προσβεβλημένης

περιοχής και τελικά εκτός του δοντιού,
μειώνοντας ουσιαστικά την πίεση2-5. Επο-
μένως, παρά την αυξημένη αιματική ροή
και την αγγειακή διαπερατότητα εξαιτίας
της φλεγμονής, η αποτελεσματική απομά-
κρυνση πλάσματος και λέμφου εξασφα-
λίζει το ότι η ιστική πίεση δεν αυξάνεται
στο επίπεδο αγγειακής σύμπτωσης με
αποτέλεσμα τη νέκρωση. Με αυτό τον
τρόπο, η πολφίτιδα του μυλικού τμήματος
μπορεί να επιμένει χωρίς να εξαπλώνεται
στον ριζικό πολφό. Άρα ο πολφός μπορεί
να θεραπευτεί, εφόσον οι τραυματικοί
παράγοντες απομακρυνθούν άμεσα και
μόνιμα1,2. Στην περίπτωση που επιμεί-
νουν, η φλεγμονή μπορεί να επεκταθεί
προς τη ρίζα και να προκαλέσει ολική νέ-
κρωση του πολφού. Τόσο τα αισθητικά
όσο και τα συμπαθητικά νεύρα παίζουν
σημαντικό ρόλο στις φλεγμονώδεις αντι-
δράσεις. Ερεθισμός των αισθητικών νεύ-
ρων προκαλεί αγγειοδιαστολή και
αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα (νευ-
ρογενής φλεγμονή)2,4,5. Επιπλέον, απε-
λευθερώνονται νευροπεπτίδια από τις
περιφερικές νευρικές απολήξεις, επι-
δρώντας απευθείας στον πολφικό ιστό με
τη ρύθμιση της έκκλυσης μεσολαβητών
φλεγμονής από τα μακροφάγα και τα
φλεγμονώδη κύτταρα και την ενίσχυση
του πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών.
Επίσης, μακροχρόνια ερεθίσματα προκα-
λούν αυξημένη μετανάστευση λευκοκυτ-
τάρων από τα τριχοειδή στον πολφικό
ιστό2,4,5. Οι συμπαθητικές νευρικές απο-
λήξεις περιέχουν κυστίδια με νοραδρενα-
λίνη και νευροπεπτίδιο Υ, τα οποία
απελευθερώνονται με το ερέθισμα, επη-
ρεάζοντας την αιματική και λεμφική κυ-
κλοφορία2. Οι συμπαθητικές νευρικές
απολήξεις φαίνεται να δρουν ανασταλ-
τικά στις οστεοκλάστες, τις οδοντοκλά-
στες και στην παραγωγή IL-1 α2. Το
συμπαθητικό νευρικό σύστημα δίνει στον
πολφό το ερέθισμα για την παραγωγή
επανορθωτικής οδοντίνης και παίζει ρυθ-
μιστικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό και
τη μετανάστευση των λευκοκυττάρων2,4,5.
Επομένως, αισθητικά και συμπαθητικά
νεύρα φαίνεται ότι όχι μόνο συμμετέχουν
στις αγγειακές αντιδράσεις κατά τη διάρ-

κεια της φλεγμονής, αλλά και ότι επι-
δρούν στη μετανάστευση των λευκοκυτ-
τάρων στις ανοσολογικές αντιδράσεις και
τον πολλαπλασιασμό, προωθώντας έτσι
τη θεραπεία και αποκατάσταση μετά τον
τραυματισμό του πολφού2-5.

2. Ιστοπαθολογική 
ταξινόμηση

Οι παθολογικές καταστάσεις του πολφού
μπορεί να είναι εκφυλιστικής ή φλεγμο-
νώδους αιτιολογίας. Από καθαρά ιστοπα-
θολογική άποψη, διακρίνονται σε
ατροφία ή εκφύλιση του πολφού, πολφί-
τιδα και νέκρωση6,7. Η ατροφία ή η εκφύ-
λιση του πολφού είναι αποτέλεσμα
φυσιολογικής γήρανσης, τερηδόνας,
τραύματος, περιοδοντικής πάθησης, οδον-
τιατρικών διεργασιών και συστημικών πα-
ραγόντων6,7. Ιστολογικά, χαρακτηρίζεται
από μείωση της ποσότητας και του μεγέ-
θους των κυτταρικών στοιχείων (οστεο-
βλάστες, ινοβλάστες, αδιαφοροποίητα
μεσεγχυματικά κύτταρα), αύξηση των
πολφολίθων, ενασβεστίωση των ινών, των
αγγειακών και νευρικών δομών, αυξη-
μένη εναπόθεση κολλαγόνου, αυξημένη
παραγωγή επανορθωτικής οδοντίνης και
ελάττωση της αιματικής κυκλοφορίας6-8.
Η πολφίτιδα μπορεί να είναι οξεία ή χρό-
νια, μερική ή ολική. Στην οξεία πολφίτιδα,
οι φλεγμονώδεις αλλαγές προκα λούνται
συνήθως από επεμβατικές διεργασίες
στην οδοντίνη, αλλά μπορεί να είμαι απο-
τέλεσμα μηχανικής αποκάλυψης του πολ-
φού ή διεργασιών πολφοτομής6,9. Χα-
ρακτηρίζεται από φλεγμονώδεις αλλαγές
στην οδοντινοβλαστική στιβάδα κάτω
από τα εμπλεκόμενα οδοντινικά σωληνά-
ρια. To oίδημα προκαλεί αποδόμηση της
οδοντινοβλαστικής στιβάδας και ελάττωση
του αριθμού των οδοντινοβλαστών6-8. Τα
τριχοειδή διαστέλλονται και συσσω-
ρεύονται ερυθροκύτταρα. Πολυμορφοπύ-
ρηνα λευκοκύτταρα εμφανίζονται τόσο
στα τριχοειδή όσο και έξω από αυτά6-8.
Οξεία φλεγμονή, σε συνδυασμό με χρό-
νια, εμφανίζεται σε πολφό τερηδονισμέ-
νων δοντιών όταν έχει προσβληθεί και η
επανορθωτική οδοντίνη ή όταν έχουν
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αποκαλυφθεί τα οδοντινικά σωληνάρια ή
ο πολφός6-8. 
Η χρόνια πολφίτιδα είναι αποτέλεσμα
ήπιων ή μέσων επεμβατικών χειρισμών
και εμφανίζεται συνήθως κάτω από την
οδοντινοβλαστική στιβάδα σε αντιστοιχία
με τα εμπλεκόμενα οδοντινικά σωληνά-
ρια6,9. Στην περιοχή εισβάλλουν μα -
κροφάγα και λευκοκύτταρα. Αρκετά
διεσταλμένα τριχοειδή, νέες ινοβλάστες
και ίνες κολλαγόνου είναι επίσης πα-
ρόντα. Ο ακρορριζικός πολφικός ιστός
συνήθως είναι ακέραιος, αλλά περιέχει
διεσταλμένα αιμοφόρα αγγεία6,7. Σε έδα-
φος τερηδονικής προσβολής, ο πολφός με
χρόνια φλεγμονή είναι πλούσιος σε λευ-
κοκύτταρα και πλασματοκύτταρα. Κοκ-
κιωματώδης ιστός καταλαμβάνει το
μυλικό τμήμα του πολφού, ενώ το ακρορ-
ριζικό τμήμα μπορεί να παραμείνει
υγιές6,7. Ωστόσο περιακρορριζικές αλλα-
γές, όπως διεσταλμένα αιμοφόρα αγγεία,
οίδημα και διάσπαρτα φλεγμονώδη κύτ-
ταρα, μπορούν επίσης να παρατηρηθούν.
Μεγάλες ποσότητες άμορφης επανορθω-
τικής οδοντίνης εμφανίζονται κάτω από
τα εμπλεκόμενα οδοντινικά σωληνάρια6,7.
Σε σοβαρή πολφίτιδα επεμβατικής αιτιο-
λογίας, και κάτω από βαθιά τερηδονική
βλάβη, τμήματα του μυλικού πολφού στα-
διακά νεκρώνονται, με τελικό αποτέλε-
σμα την ολική νέκρωση του πολφού6,7.
Ιστολογικά, η μερική νέκρωση χαρακτη-
ρίζεται από μια υγροποιημένη ζώνη, η
οποία περιβάλλεται από ζωντανά και
νεκρά πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα6.
Ορισμένα τμήματα, ή το υπόλοιπο του
πολφικού ιστού, μετατρέπονται σε κοκ-
κιωματώδη ιστό πλούσιο σε μακροφάγα,
λευκοκύτταρα και πλασματοκύτταρα6,7.
Με την πάροδο του χρόνου, κοκκιωμα-
τώδης ιστός απαντά τόσο στο ακρορρι-
ζικό τμήμα του πολφού όσο και στο
περιρρίζιο. Σε δόντια με αρχόμενη τε-
ρηδονική προσβολή ή περιοδοντικό
πρόβλημα, παρατηρείται επίσης ένα με-
ταβατικό στάδιο που χαρακτηρίζεται από
διάσπαρτα χρόνια φλεγμονώδη κύτταρα,
μακροφάγα και λευκοκύτταρα στην πε-
ριοχή των οδοντινοσωληναρίων κάτω
από την τερηδονισμένη οδοντίνη και αδα-

μαντίνη. Ο αριθμός των κυττάρων αυτών
αυξάνεται με την πρόοδο της τερηδόνας,
αλλά η χρόνια φλεγμονή εγκαθίσταται
μόνο μετά την προσβολή της επανορθω-
τικής οδοντίνης από την τερηδόνα7,9.
Συμπερασματικά, η ιστοπαθολογική τα-
ξινόμηση της παθολογίας του πολφού,
όπως προτείνεται από τους Seltzer και
συν., έχει ως εξής7: 
1) Ατροφία του πολφού
2) Μεταβατικό στάδιο
3) Οξεία μερική πολφίτιδα
4) Χρόνια μερική πολφίτιδα
5) Χρόνια ολική πολφίτιδα
6) Ολική νέκρωση του πολφού
Ωστόσο, επειδή η ακριβής εκτίμηση της
ιστολογικής κατάστασης του πολφού
είναι εφικτή μόνο μετά την αφαίρεση του
δοντιού, μια πιο σύγχρονη ταξινόμηση
της παθολογίας του πολφού δεν επικεν-
τρώνεται τόσο στην ιστολογική του κατά-
σταση, αλλά αναφέρεται μάλλον στη
θεραπευτική της αντιμετώπιση8. Σε αυτή
την περίπτωση, η ταξινόμηση έχει ως
εξής8,10:
1) Υγιής πολφός. Ο πολφός είναι ζωντα-

νός, χωρίς φλεγμονή, ασυμπτωματικός
και αντιδρά θετικά στις δοκιμασίες ζω-
τικότητας. 

2) Αντιστρεπτή πολφίτιδα. Ο πολφός
είναι ζωντανός αλλά εμφανίζει περιο-
χές με φλεγμονή, η οποία αντιμετωπί-
ζεται με συντηρητική θεραπεία. Η
συμπτωματολογία ποικίλλει. Συνήθως
εμφανίζεται πόνος ή ευαισθησία μόνο
υπό την επίδραση ερεθίσματος (ψυχρό-
θερμό), που υποχωρεί με την άρση του.
Η θεραπεία συνίσταται στην άρση του
αιτίου της φλεγμονής και, σε περί-
πτωση ύπαρξης κάποιας κοιλότητας,
στην επαρκή και σωστή έμφραξή της.

3) Μη αντιστρεπτή πολφίτιδα. Ο πολφός
είναι ζωντανός αλλά η φλεγμονή είναι
τόσο εκτεταμένη, ώστε δεν αντιμετω-
πίζεται με συντηρητική θεραπεία. Η
συμπτωματολογία ποικίλλει, από πλήρη
απουσία συμπτωμάτων έως έντονο, επί-
μονο και παλμικό πόνο. Εδώ, μόνη δια-
θέσιμη θεραπεία είναι η ενδοδοντική.

4) Νέκρωση. Η κατηγορία αυτή αναφέ-
ρεται σε μερική ή ολική νέκρωση του

πολφού. Οι δοκιμασίες ζωτικότητας
είναι αρνητικές. Και σε αυτή την περί-
πτωση, μοναδική θεραπεία είναι η εν-
δοδοντική.

Όταν η φλεγμονή επεκτείνεται στους πε-
ριακρορριζικούς ιστούς, εμφανίζεται
ακρορριζική περιρριζίτιδα, η οποία μπο-
ρεί να είναι οξεία ή χρόνια. Η οξεία πε-
ριρριζίτιδα χαρακτηρίζεται από πόνο στη
μάσηση, την επίκρουση (κάθετη και ορι-
ζόντια) και την ψηλάφηση. Ακτινογρα-
φικά εμφανίζεται διεύρυνση του πε  -
ριρριζικού χώρου. Η χρόνια περιρριζί-
τιδα είναι ασυμπτωματική8,10.

3. Συσχετισμός ιστοπαθο-
λογικού σταδίου-πόνου

Δεν υπάρχει καμιά συμπτωματολογία
που να προσδιορίζει ακριβώς το ιστοπα-
θολογικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο
πολφικός ιστός6,7. Η χρήση ηλεκτρικής ή
θερμικής δοκιμασίας, ψηλάφησης και
επίκρουσης βοηθούν στο να καταλήξουμε
σε μια εμπειρική διάγνωση, αλλά καμία
από αυτές δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη.
Μερικά κλινικά σημεία, όπως ο εντοπι-
σμένος πόνος και η κινητικότητα, είναι
αξιόπιστα σε κάποιους τύπους παθολο-
γίας του πολφού, όμως όχι σε όλους8,11,12.
Ο πόνος είναι το πιο συνηθισμένο σύμ-
πτωμα ενός πολφού που πάσχει. Μπορεί
να είναι οξύς, αμβλύς, διακεκομμένος,
συνεχής, παλμικός, διάχυτος κ.λπ., χωρίς
ο χαρακτήρας του να μπορεί άμεσα να
συσχετιστεί με συγκεκριμένο ιστοπαθο-
λογικό στάδιο6-8,11,12. 
Φαίνεται ότι μια διαφοροποίηση μπορεί
να γίνει ανάμεσα στον οδοντινικό πόνο
(ήπια αντιστρεπτή φλεγμονή), ο οποίος
είναι οξύς και διαπεραστικός, δεδομένου
ότι οφείλεται σε διέγερση των νευρικών
απολήξεων των αμύελων ινών τύπου C
μέσα στην οδοντινοβλαστική στιβάδα, και
στον πολφικό πόνο, ο οποίος είναι αμ-
βλύς και παλμικός, δεδομένου ότι οφεί-
λεται στη διέγερση των εμμύελων
νευρικών ινών6,7 τύπου Αδ. Ήπιος ή μέ-
τριος πόνος συνήθως συνδέεται με λιγό-
τερο φλεγμαίνοντα πολφό, ενώ σοβαρός
πόνος μεγάλης διάρκειας συνιστά αξιό-
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λογη ένδειξη σοβαρής πολφίτιδας ή/και
πολφικής νέκρωσης6,7. Πόνος ο οποίος
προκαλείται από ερέθισμα (ψυχρό,
θερμό, γλυκό) και υποχωρεί μετά την
άρση του ερεθίσματος υποδεικνύει διέ-
γερση των νευρικών απολήξεων της
οδοντινοβλαστικής στιβάδας, ενώ παρα-
μονή του μετά την άρση του ερεθίσματος
αποτελεί ένδειξη μη αντιστρεπτής πολφί-
τιδας ή πολφικής νέκρωσης6,7. Αυτόματος
πόνος υποδεικνύει την πιθανότητα μη αν-
τιστρεπτής πολφικής φλεγμονής6-8. Ιστο-
ρικό προηγούμενης ενόχλησης σχετίζεται
με την παρουσία πολφικής φλεγμονής6,7.
Ιδιαίτερα σημαντικό σε περίπτωση φλεγ-
μονής του πολφού είναι το να καθοριστεί
αν αυτή είναι αντιστρεπτή ή μη, προκει-
μένου να παρασχεθεί η σωστή θεραπεία8. 

4. Διάγνωση
Το πρώτο βήμα για τη διάγνωση είναι η
λήψη ενός σωστού ιατρικού και οδοντια-
τρικού ιστορικού13-17. Αφού αξιολογή-
σουμε την κύρια ενόχληση του ασθενούς
(η περιγραφή του μπορεί να μας δώσει
σημαντικές πληροφορίες για τη διά-
γνωση), είναι απαραίτητο να έχουμε πριν
από την εξέταση ένα πλήρες ιατρικό και
οδοντιατρικό ιστορικό. Οι σχετικές πλη-
ροφορίες μπορεί να διαφοροποιήσουν τη
διαδικασία της εξέτασης (π.χ. ανάγκη χη-
μειοπροφύλαξης) ή να επηρεάσουν τη
διάγνωση (π.χ. αντανακλαστικός πόνος
καρδιακής αιτιολογίας)11. Ακολουθεί η
κλινική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει
εξωστοματική και ενδοστοματική επισκό-
πηση, οι οποίες μπορούν να αποκαλύψουν
την τήρηση ή όχι σωστής στοματικής υγι-
εινής, κάποιο οίδημα ή ύπαρξη συριγγίου,
τερηδονικές βλάβες, κατάγματα, εκτετα-
μένες ή προβληματικές αποκαταστάσεις,
αποχρωματισμό δοντιών, ύπαρξη περιο-
δοντικών θυλάκων11,13,14,18. Ιδιαίτερα χρή-
σιμα στην κλινική εξέταση αποδει-
κνύονται η ψηλάφηση, η επίκρουση και οι
δοκιμασίες ζωτικότητας. Η ψηλάφηση γί-
νεται με την άσκηση ήπιας πίεσης με το
δείκτη στο γλωσσικό και παρειακό βλεν-
νογόνο, στην περιοχή του ακρορριζίου
και του αυχένα, και αποκαλύπτει κυρίως

την ύπαρξη οιδήματος11,14. Τα αποτελέ-
σματα της επίκρουσης είναι ενδεικτικά της
κατάστασης των περιακρορριζικών ιστών.
Θετική επίκρουση υποδεικνύει φλεγμονή
των περιακρορριζικών ιστών, ενώ θετικά
στην επίκρουση μπορεί να εμφανιστούν
και τα παρακείμενα στο συμπτωματικό
δόντια2,11,13,14. Η διαφορετική αντίδραση
στην κάθετη και οριζόντια επίκρουση
βοηθά στη διαφορική διάγνωση ανάμεσα
σε περιοδοντολογικό (θετικό στην ορι-
ζόντια επίκρουση) και σε ενδοδοντολο-
γικό πρόβλημα (θετικό στην κάθετη
επίκρουση)14. Οι δοκιμασίες ζωτικότητας
περιλαμβάνουν ηλεκτρική και θερμική δο-
κιμασία (ψυχρού, θερμού). Ελέγχεται το
πάσχον δόντι, αφού απομονωθεί, και η
αντίδρασή του συγκρίνεται με εκείνη του
μάρτυρα. Ο υγιής πολφός δίνει αντί-
δραση παρόμοια σε ένταση με εκείνη του
μάρτυρα και υποχωρεί με την άρση του
ερεθίσματος. Διαφοροποίηση εμφανίζε-
ται κατά την ύπαρξη παθολογίας1,10,11,13-17.
Με τις δοκιμασίες ζωτικότητας δεν είναι
δυνατό να προσδιοριστεί το ακριβές ιστο-
παθολογικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται
ο πολφός. Συνήθως, έντονη αντίδραση
που υποχωρεί λίγο μετά την άρση του
ερεθίσματος αποτελεί ένδειξη ήπιας
φλεγμονής (αντιστρεπτή), ενώ όταν αυτή
παραμένει μετά την άρση του ερεθίσμα-
τος υποψιαζόμαστε εντονότερη φλεγμονή
(μη αντιστρεπτή). Αρνητική δοκιμασία
ζωτικότητας σχετίζεται με νέκρωση του
πολφού6-8. Ωστόσο, πρέπει πάντα να λαμ-
βάνεται υπ’ όψιν η πιθανότητα ψευδώς
θετικού ή ψευδώς αρνητικού αποτελέ-
σματος10. Χαρακτηριστική περίπτωση
ψευδώς αρνητικής αντίδρασης στις δοκι-
μασίες ζωτικότητας αποτελούν οι περι-
πτώσεις δοντιών ατόμων μεγάλης
ηλικίας, όπου λόγω της εναπόθεσης με-
γάλης ποσότητας δευτερογενούς ή τριτο-
γενούς οδοντίνης, τα αντίστοιχα δόντια
δίνουν ψευδώς αρνητικές αντιδράσεις.
Στη διάγνωση συμβάλλει ουσιαστικά και
ο ακτινογραφικός έλεγχος. Οι ακτινο-
γραφίες μπορούν να δώσουν πληροφο-
ρίες σχετικές με το μέγεθος και το βάθος
της τερηδονικής βλάβης ή παλαιότερων
αποκαταστάσεων, το μέγεθος της πολφι-

κής κοιλότητας και την ύπαρξη πολφολί-
θων ή ενασβεστιώσεων, την ύπαρξη εσω-
τερικής ή εξωτερικής απορρόφησης και
περιακρορριζικών αλλοιώσεων και την
κατάσταση των περιοδοντικών ιστών
(οστική απορρόφηση, ύπαρξη θυλά-
κων1,11,13,14,16,17). Ενδεικτικός της διάγνω-
σης των καταστάσεων του πολφού είναι ο
Πίνακας 1.

5. Διαφορική διάγνωση
Πρόβλημα στη διάγνωση μπορεί να προ-
κύψει από διάφορες παθολογικές κατα-
στάσεις, η συμπτωματολογία των οποίων
προσομοιάζει στον πολφικό πόνο και αν-
τανακλά στη δική του περιοχή. Σε αυτή
την κατηγορία ανήκει ο πόνος μυοσκε-
λετικής αιτιολογίας (πόνος γναθοπρο-
σωπικών μυών, επώδυνο σύνδρομο
κροταφογναθικής διάρθρωσης). Ο πόνος
μυοσκελετικής αιτιολογίας είναι συνήθως
συνεχής, αμβλύς και βαθύς, και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις αντανακλά σε ένα ή
περισσότερα δόντια (πόνος από το μαση-
τήρα αντανακλάται συνήθως στα δόντια),
ενώ είναι δυνατό να παρατηρηθεί πόνος
σε ερεθίσματα και στην επίκρουση19-23. Η
έντασή του ποικίλλει από ήπια έως εξαι-
ρετικά έντονη. Περιοδικά εμφανίζονται
και κάποιοι ασθενείς που παραπονούνται
για πόνο το πρωί ή/και το βράδυ. Επι-
πλέον, ο πόνος ενδέχεται να μην αντανα-
κλά σε αναμενόμενη περιοχή, αλλά σε
περιοχή που εμφανίζει ευαισθησία λόγω
πρόσφατης οδοντιατρικής επέμβασης ή
παθολογικής κατάστασης20-23. Σε όλες
αυτές τις περιπτώσεις, είναι πιθανό ο
πόνος να διαγνωσθεί εσφαλμένα ως πολ-
φικός πόνος. Στη διαφορική διάγνωση
βοηθά η ψηλάφηση των μυών, η οποία
αναπαράγει τον πόνο19, καθώς και η
αναισθησία (η τοπική αναισθητοποίηση
της περιοχής δεν οδηγεί σε ανακούφιση,
ενώ η αναισθητοποίηση της πηγής εξαφα-
νίζει τα συμπτώματα)20-23.
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι νευραλ-
γίες (τριδύμου, γλωσσοφαρυγγικού).
Εδώ ο πόνος είναι παροξυσμικός, οξύς,
αιφνίδιος, διαπεραστικός, επαναλαμβα-
νόμενος, ετερόπλευρος και φαίνεται να
ακολουθεί την πορεία των νεύρων. Εμφα-
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νίζεται κυρίως μετά την τέταρτη δεκαετία
της ζωής και χαρακτηρίζεται από την
ύπαρξη περιοχών «σκανδάλης», που όταν
ερεθιστούν προκαλούν τον πόνο, σε ορι-
σμένες μάλιστα περιπτώσεις οι περιοχές
αυτές ερεθίζονται κατά τη μάσηση, γεγο-
νός που μπορεί να παρερμηνευθεί στη
διάγνωση18,12,24-26. Πάρ’ ότι οι νευραλγίες
μπορούν να διαγνωσθούν λόγω της τυπι-
κής τους εικόνας, ενδέχεται να δημιουρ-
γήσουν πρόβλημα στη διαφορική
διάγνωση από τον πολφικό πόνο.
Παθήσεις όπως οι ημικρανίες, η αθροι-
στική κεφαλαλγία, η κροταφική αρτηρί-
τιδα και η ιγμορίτιδα μπορεί να
προκαλέσουν αντανακλαστικό πόνο στα
δόντια της άνω γνάθου, τα οποία μάλιστα

εμφανίζονται ευαίσθητα και στην επί-
κρουση, πιθανόν και στο ψυχρό. Σε αυτή
την περίπτωση, βοηθά ιδιαίτερα στη δια-
φορική διάγνωση η λήψη σωστού ιστορι-
κού19,24-26. 
Ιδιαίτερη κατάσταση αποτελεί η άτυπη
οδονταλγία, η οποία ορίζεται ως «σοβα-
ρός παλμικός πόνος σε δόντι χωρίς παθο-
λογία»26. Δεν υπάρχουν γενικώς αποδεκτά
κριτήρια για τη διάγνωση της άτυπης
οδονταλγίας, ωστόσο διάφοροι συγγρα-
φείς έχουν προτείνει τα δικά τους. Η συμ-
πτωματολογία που περιγράφεται είναι η
εξής: ο πόνος περιορίζεται στο πρόσωπο
και περιγράφεται ως πονόδοντος, είναι
συνεχής, βαθύς και αμβλύς. Υπάρχει μια
μικρή περίοδος ανακούφισης(δευτερόλε-

πτα έως λεπτά) το πρωί, αμέσως μετά την
αφύπνιση, ο οποίος δεν φαίνεται να δια-
κόπτεται από ενοχλήσεις. Ο πόνος εμφα-
νίζεται (ή συνεχίζεται) μέσα σε έναν
μήνα, ύστερα από ενδοδοντική θεραπεία,
εξαγωγή δοντιού, τραύμα ή άλλη οδον-
τιατρική επέμβαση18,20-26. Η διάγνωση στις
περιπτώσεις της άτυπης οδονταλγίας18

παρουσιάζεται χαρακτηριστικά στην Ει-
κόνα 1.
Μια άλλη κατηγορία πόνου που πρέπει
να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τη διαφο-
ρική διάγνωση είναι ο πόνος ψυχογενούς
αιτιολογίας. Ο πόνος αυτός μπορεί να
είναι επακόλουθο σοβαρού ψυχικού
στρες και εμφανίζεται χωρίς προφανή
φυσική αιτία. Ο πόνος είναι συνήθως ετε-
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Πίνακας 1

Ταξινόμηση των καταστάσεων του πολφού και διαφορική διάγνωση*

Παράπονο ασθενούς

Υγιής πολφόςΚλινική Εξέταση Φλεγμαίνων πολφός Βεβαρημένος πολφός Νεκρωτικός πολφός

Όχι σημαντικό 
οδοντιατρικό ιστορικό

Το δόντι χρησιμοποιείται 
στη μάσηση

Πρόσφατη οδοντιατρική 
εργασία

Πόνος

Μακρύ ιστορικό 
οδοντιατρικών εργασιών, 
βλαβών ή τραύματος

Κανένα παράπονο

Προϋπάρχον σύνθετο 
οδοντιατρικό ιστορικό

Ιστορικό αυτόματου πόνου 
ή απουσία πόνου

Το δόντι χρησιμοποιείται 
στη μάσηση

Πόνος με ζεστό φαγητό

Ενδοστοματική εξέταση Ελάχιστες τερηδονικές 
βλάβες ή αποκαταστάσεις

Φυσιολογικό χρώμα των 
ιστών και του δοντιού

Βλάβη της οδοντίνης

Φυσιολογικοί 
περιβάλλοντες ιστοί ή 
συμπτωματικοί στηρικτικοί 
ιστοί

Ελαττωματικές 
αποκαταστάσεις

Οδοντικές βλάβες με 
πολλαπλές 
αποκαταστάσεις

Τραύμα σύγκλεισης

Ποικίλλει και μπορεί να 
εμφανιστούν οποιαδήποτε 
από τα προηγούμενα 
ευρήματα

Ακτινογραφικά ευρήματα Ευδιάκριτη  πολφική 
κοιλότητα και ριζικοί 
σωλήνες

Ελάχιστη απόσταση 
αποκατάστασης από τον 
πολφό

Απουσία ενασβεστίωσης 
ή απορρόφησης 

Απουσία αλλαγών στο 
οστό

Φυσιολογική ριζική 
απορρόφηση

Βαθιές αποκαταστάσεις ή 
τερηδόνα

Τα όρια της πολφικής 
κοιλότητας μεταβάλλονται

Ριζική απορρόφηση

Αλλαγές στο οστό

Ελάττωση του μεγέθους 
της πολφικής κοιλότητας

Μερική ενασβεστίωση

Φυσιολογική ακρορριζική 
περιοχή

Περιοδοντική αλλοίωση

Ποικίλλουν και μπορεί να 
εμφανιστούν οποιαδήποτε 
από τα προηγούμενα 
ευρήματα

Πολφική αντίδραση 
στα ερεθίσματα (ψυχρό, 
θερμό, ηλεκτρική δοκιμασία)

Άμεσος, σοβαρός, διάχυτος 
πόνος

Προκαλείται από το 
ερέθισμα

Υποχωρεί με την άρση του 
ερεθίσματος 

Ταχεία και σοβαρή ή πάρα 
πολύ αργή αντίδραση 

Προκαλείται από το 
ερέθισμα ή και αυτόματα, 
και παραμένει

Μοιάζει με την κύρια 
ενόχληση του ασθενούς 

Αργή και ήπια αντίδραση, 
που απαιτεί μεγαλύτερη 
ένταση ερεθίσματος και 
μεγαλύτερη διάρκεια 
επίδρασης

Καμιά αντίδραση στα 
ερεθίσματα

*Aπό Αbou-Rass M.32
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Επίμονος
οδοντοπροσωπικός

πόνος

Ιστορικό
και κλινική

εξέταση

Ακτινογραφικός
έλεγχος

Δοκιμασίες
ζωτικότητας

MRI
Παραπομπή

σε ειδικό

Συνταγογράφηση:
Τοπικών αναισθητικών

Μυοχαλαρωτικών 
Τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών

Ανακούφιση
από τον πόνο

Ανακούφιση
από τον πόνο

Ανακούφιση
από τον πόνο

Ο πόνος
επιμένει

Έλεγχος
της σύγκλεισης

Διόρθωση
της σύγκλεισης

Έλεγχος
για κάταγμα

Ζωντανός πολφός
χωρίς περι-
ακρορριζική

αλλοίωση

Ο πόνος
επιμένει

Ο πόνος
επιμένει

Δοκιμασία
αναισθησίας 

Ο πόνος
επιμένει

Νεκρός πολφός
ή

περιακρορριζική
αλλοίωση

Δοκιμασία για
περιφερική
ή κεντρική

αισθητικότητα

Ανακούφιση
από τον πόνο

Ενδοδοντική
θεραπεία

Ενδοδοντική
θεραπεία
ή εξαγωγή

+

+ -

-

Εικ. 1: Σχεδιάγραμμα διάγνωσης άτυπης οδονταλγίας του Orofacial Pain and Oral Medicine Center, University of Southern California,
Los Angeles18.



ρόπλευρος, μπορεί να αφορά ένα ή πε-
ρισσότερα δόντια και πιθανόν να «μετα-
πηδά» από το ένα δόντι στο άλλο. Η
ανταπόκριση στη θεραπεία ποικίλλει.
Ωστόσο, δεδομένου ότι ο πόνος αυτός
είναι ιδιαίτερα σπάνιος, πρέπει να έχει
αποκλεισθεί οποιαδήποτε άλλη αιτιολο-
γία προκειμένου να τεθεί η συγκεκριμένη
διάγνωση19. 
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κατά τις
οποίες ο πόνος αντανακλάται από απο-
μακρυσμένα όργανα όπως η καρδιά. Ο
καρδιακός πόνος, όταν προσομοιάζει
στον πολφικό, αντανακλάται συνήθως
στην αριστερή πλευρά της κάτω γνάθου,
μπορεί να είναι αυτόματος και διάχυτος,
με ένταση που εναλλάσσεται από ήπια
έως έντονη, συνήθως οξύς και μερικές
φορές παλμικός, και αυξάνεται με τη φυ-
σική προσπάθεια, τη συναισθηματική
αναστάτωση και κατά τη διάρκεια της
πέψης. Η θεραπεία δεν έχει κανένα απο-
τέλεσμα και σε αυτές τις περιπτώσεις η
σωστή διάγνωση είναι απαραίτητη κυ-
ρίως για την άμεση παραπομπή σε ει-
δικό19. 
Ειδική κατηγορία για τη διαφορική διά-
γνωση αποτελεί ο πόνος που οφείλεται σε
ενδο-περιοδοντικές βλάβες. Δεδομένου
ότι ο πολφός και το περιοδόντιο είναι
στενά συνδεδεμένα (επικοινωνούν με το
ακρορριζικό τρήμα, τους παράπλευρους
ριζικούς σωλήνες, αλλά και μέσω των
οδοντινικών σωληναρίων σε περιοχές
όπου η οδοντίνη δεν καλύπτεται από
οστεΐνη), είναι λογικό η κατάσταση του
ενός να επηρεάζει την κατάσταση του
άλλου. Εμφανίζονται λοιπόν βλάβες πρω-
τογενούς ενδοδοντικής αιτιολογίας, βλά-
βες πρωτογενούς περιοδοντικές και
βλάβες συνδυασμένες. Κατά τη διαφο-
ρική διάγνωση, λοιπόν, είναι πιθανό να
ανακύψουν προβλήματα. Συνήθως εμφα-
νίζονται τα εξής: 
• Πρωτογενείς ενδοδοντικές βλάβες:

Απόστημα ενδοδοντικής αιτιολογίας
που παροχετεύεται μέσω της ουλοδον-
τικής σχισμής από την περιοχή του διχα-
σμού σε οπίσθια δόντια προσο μοιάζει
στην κλινική εικόνα περιοδοντικού απο-
στήματος. Η διάγνωση γίνεται ακτινο-

γραφικά, με τη βοήθεια κώνου γουτα-
πέρκας. Στην ανίχνευση, ο θύλακος εμ-
φανίζεται ρηχός και στενός27-29.

• Πρωτογενείς περιοδοντικές βλάβες:
Εδώ το πρόβλημα ουσιαστικά αντιστρέ-
φεται και υπάρχει πιθανότητα το περιο-
δοντικό απόστημα να προσομοιάζει σε
απόστημα ενδοδοντικής αιτιολογίας.
Κύρια ενόχληση είναι ο πόνος. Εμφα-
νίζεται οίδημα και ερυθρότητα του
βλεννογόνου. Στην περίπτωση αυτή, οι
δοκιμασίες ζωτικότητας είναι θετικές.
Εμφανίζονται επίσης εναποθέσεις πλά-
κας και τρυγίας, και ο θύλακος είναι
βαθύς και ευρύς27-29.

• Συνδυασμένες βλάβες: Οι αληθώς συν-
δυασμένες βλάβες είναι σπάνιες. Συνή-
θως προηγείται η μία βλάβη και
ακολουθεί η δεύτερη, και σπάνια μια
πολφική φλεγμονή που προχωρεί προς
το ακρορρίζιο συνδυάζεται με μια πε-
ριοδοντική βλάβη. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις, ο συνδυασμός ακολουθείται
και στη θεραπεία27-30.

Μια παθολογική κατάσταση που πρέπει
επίσης να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τη
διαφορική διάγνωση αποτελούν τα επι-
μήκη κατάγματα δοντιών. Αυτά, ανάλογα
με την εντόπισή τους, διακρίνονται σε
ρωγμές αδαμαντίνης, κατάγματα φυμά-
των, ρωγμώδη κατάγματα, κατάγματα

διαχωρισμού και κάθετα κατάγματα
ρίζας31, με το ενδιαφέρον να εντοπίζεται
κυρίως στα ρωγμώδη κατάγματα και στα
κάθετα κατάγματα ρίζας, εφόσον στα
υπόλοιπα η διάγνωση είναι προφανής1,31.
Στα ρωγμώδη κατάγματα, η συμπτωματο-
λογία φαίνεται να εξαρτάται από το πόσο
έχει επηρεαστεί ο πολφός του δοντιού,
επομένως ποικίλλει από ελαφρύ έως
πολύ έντονο αυτόματο πόνο, ανάλογο με
εκείνον της μη αντιστρεπτής πολφίτιδας,
της νέκρωσης ή της ακρορριζικής περιρ-
ριζίτιδας31. Συχνά εμφανίζεται έντονος
πόνος στη μάσηση και οξύς, στιγμιαίος
πόνος στο ψυχρό (cracked tooth syn-
drome)31. Οι δοκιμασίες ζωτικότητας,
καθώς επίσης η ψηλάφηση και η επί-
κρουση δίνουν ποικίλα αποτελέσματα,
ενώ οι ακτινογραφίες, λόγω της εγγύς-
άπω εντόπισης των καταγμάτων αυτών,
δίνουν συνήθως πληροφορίες μόνο για
την κατάσταση των περιακρορριζικών
ιστών31. Η θεραπεία εξαρτάται από την
έκταση του κατάγματος και μπορεί να κυ-
μαίνεται από ενδοδοντική θεραπεία και
προσθετική αποκατάσταση μέχρι εξα-
γωγή του δοντιού1,31.
Τα κάθετα κατάγματα ρίζας συχνά χρει-
άζεται να διαφοροδιαγνωσθούν από πε-
ριοδοντικό απόστημα ή αποτυχία
ενδοδοντικής θεραπείας. Είναι συνήθως

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 5 (2): 127-134, 2010 133

Πολφικός πόνος 

Πίνακας 2

Τύποι πόνου που μπορεί να μιμηθούν τον πολφικής
προέλευσης πόνο*

Πόνος οδοντογενούς προέλευσης

 
Πόνος μη οδοντογενούς προέλευσης,
μυοσκελετικής αιτιολογίας 
Πόνος μη οδοντογενούς προέλευσης,
νευρολογικής αιτιολογίας

 
Πόνος μη οδοντογενούς προέλευσης,
αγγειακής αιτιολογίας 
Πόνος μη οδοντογενούς προέλευσης,
φλεγμονώδους αιτιολογίας 
Πόνος μη οδοντογενούς προέλευσης,
από συστηματικές διαταραχές

 
Πόνος μη οδοντογενούς προέλευσης,
ψυχογενούς αιτιολογίας

Οδοντινική υπερευαισθησία
Οξύ περιοδοντικό απόστημα 
Πόνος από τους γναθοπροσωπικούς μυς
Επώδυνο σύνδρομο της ΚΦΓΔ 
Νευραλγία τριδύμου
Άτυπη οδονταλγία
Νευραλγία γλωσσοφαρυγγικού 
Ημικρανίες

 
Αλλεργική ιγμορίτιδα
Βακτηριακή ιγμορίτιδα 
Καρδιακά νοσήματα
Έρπητας ζωστήρας
Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Νεοπλασματικές ασθένειες 
Ψυχικές διαταραχές 
Σύνδρομο Münchausen’s

*Από Jafarzadev H, Abbot PV.10



ασυμπτωματικά ή εμφανίζουν ήπια συμ-
πτωματολογία (ήπιο πόνο στη μάσηση ή
την πίεση)31. Το συνηθέστερο εύρημα
είναι κάποιο εντοπισμένο οίδημα που
προσομοιάζει σε περιοδοντικό απόστημα.
Η ψηλάφηση και η επίκρουση δεν φαίνε-
ται να δίνουν σημαντικές πληροφορίες,
και η ακτινογραφική εικόνα δίνει κυρίως
πληροφορίες για την κατάσταση των πε-
ριακρορριζικών ιστών31. Μεγαλύτερη
διαγνωστική αξία φαίνεται να έχει η
ύπαρξη στενού και βαθέος περιοδοντι-
κού θυλάκου στο σημείο του κατάγμα-
τος31. Η θεραπεία είναι εξαγωγή του
δοντιού ή αφαίρεση της ρίζας με το κά-
ταγμα31. 
Συγκεντρωτικά, ορισμένες από τις παθή-
σεις που προσομοιάζουν στον ενδοδον-
τικό πόνο και πρέπει να λαμβάνονται υπ’
όψιν κατά τη διαφορική διάγνωση παρα-
τίθενται στον Πίνακα 2.
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Λιποτειχοϊκό οξύ και πολφική φλεγμονή 

O ρόλος του λιποτειχοϊκού οξέος στην εξέλιξη
της πολφικής φλεγμονής
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Περίληψη
Το λιποτειχοϊκό οξύ (LTA) αποτελεί συστατικό της κυτταρικής
μεμβράνης των Gram(+) βακτηρίων και μπορεί να εξαχθεί
εξωκυττάρια όταν τα βακτήρια αναπτύσσονται σε χαμηλό pH.
Το LTA επιδρά στην εξέλιξη της πολφικής φλεγμονής, επηρε-
άζοντας τη λειτουργία των κυριότερων κατηγοριών κυττάρων
του οδοντικού πολφού, των οδοντινοβλαστών, των πολφικών
ινοβλαστών, καθώς και των αμυντικών κυττάρων του. Αυτό επι-
τυγχάνεται μέσω των προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών
δράσεών του. Συγκεκριμένα, αυξάνει την έκφραση των Toll-
like υποδοχέων των οδοντινοβλαστών, επηρεάζει την παρα-
γωγή προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών χυμοκινών από
τις οδοντινοβλάστες και τις ινοβλάστες του πολφού, ρυθμίζει
την έκφραση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παρά-
γοντα (VEGF), επιταχύνει την απόπτωση των πολφικών κυτ-
τάρων και αυξάνει τη μετανάστευση των μη ώριμων δε ν -
δριτικών κυττάρων. Επίσης, αναστέλλει τη σύνθεση της προ-
οδοντίνης και την ενασβεστίωσή της. Σκοπός της παρούσας βι-
βλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει αναλυτικά
την επίδραση του λιποτειχοϊκού οξέος στην εξέλιξη της πολφι-
κής φλεγμονής.

Summary
The role of lipoteichoic acid in pulpal inflammation

Th. Zarra*, K. Lyroudia** 

Lipoteichoic acid (LTA) is an amphiphilic molecule consisting of a
polyglycerolphosphate with a complex glycolipid group attached. It
is anchored to the cell membrane of Gram  (+) microbes and can be
exported extracellularly when bacteria are grown in low pH. It can in-
fluence the progress of pulpal inflammation by its pro-inflammatory
and anti-inflammatory properties. Lipoteichoic acid affects the
function of odontoblasts, pulpal fibroblasts and host immune cells.
Specifically, it increases Toll-like receptor expression in human
odontoblasts, induces the differential production of pro-inflamma-
tory and anti-inflammatory chemocines in odontoblasts and dental
pulp fibroblasts, up-regulates the expression of VEGF in macro -
phages and pulp cells, induces apoptosis in dental pulp cells and mi-
gration of immature dendritic cells, reduces the uptake of bacteria by
epithelial cells and dentin formation and mineralization. The aim of
the present study was to present the effect of lipoteichoic acid on the
development and progress of pulpal inflammation.
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1. Εισαγωγή
Ο κυτταρικός πληθυσμός του οδοντικού
πολφού αποτελείται κυρίως από δύο τύ-
πους μεσεγχυματικών κυττάρων, τις
οδοντινοβλάστες και τις ινοβλάστες, με
διαφορετική δομή και λειτουργία ο καθέ-
νας. Οι οδοντινοβλάστες είναι οργανω-
μένες σε μια πυκνή κυτταρική στιβάδα
στην περιφέρεια του πολφού (Εικ. 1) και
ευθύνονται για τη σύνθεση και εξωκυττά-
ρια εναπόθεση της προοδοντίνης και την
ενασβεστίωσή της για τον σχηματισμό της
οδοντίνης. Οι ινοβλάστες βρίσκονται πιο
κεντρικά και ευθύνονται για τη σύνθεση
του εξωκυττάριου υποστρώματος του
πολφού1,2 (Εικ. 2). Οι οδοντινοβλάστες
είναι τα πρώτα κύτταρα που έρχονται σε
επαφή με τα παθογόνα μόρια, όταν αυτά
διαπερνούν τους οδοντικούς ιστούς3, και
αποτελούν μοναδικό παράδειγμα κυττά-
ρων της νευρικής α κρολοφίας που εκπλη-
ρώνουν ρόλο επιθηλιακών κυττάρων4. 
Τα βακτήρια και τα παράγωγά τους είναι
υπεύθυνα για την ανάπτυξη των τερηδο-
νικών αλλοιώσεων, προκαλώντας απα-
σβεστίωση της αδαμαντίνης, η οποία
προστατεύει την υποκείμενη οδοντίνη και
τον οδοντικό πολφό. Η εκτεθειμένη οδον-
τίνη αποδιοργανώνεται από τα Gram(+)
βακτήρια που κυριαρχούν στη χλωρίδα
των τερηδονικών αλλοιώσεων. Όσο η τε-
ρηδονική βλάβη επεκτείνεται προς τη
διεπιφάνεια πολφού-οδοντίνης, η μικρο-
βιακή χλωρίδα μεταβάλλεται. Συγκεκρι-
μένα, παρατηρείται μείωση των Gram(+)
αερόβιων μικροβίων και αύξηση των
αναερόβιων Gram(-)3. Τα παραπάνω ο -
δηγούν στη δημιουργία φλεγμονωδών και
αμυντικών αντιδράσεων στον πολφό, η
μοριακή και κυτταρική φύση των οποίων
δεν έχει μελετηθεί και περιγραφεί πλή-
ρως. Η πολφίτιδα προκαλείται, ως επί το
πλείστον, από αυτή την είσοδο τερηδονο-
γόνων και μη βακτηρίων στα οδοντινοσω-
ληνάρια και τον πολφό1,5 (Εικ. 3). 
Στους παράγοντες που απελευθερώνον-
ται από τα Gram(+) βακτήρια και προ-
καλούν φλεγμονή του πολφού ανήκει και
το λιποτειχοϊκό οξύ (LTA). Το λιποτει-
χοϊκό οξύ αποτελείται από φωσφορική

γλυκερόλη στην οποία συνδέεται μια σύν-
θετη γλυκολιπιδική ομάδα6 και βρίσκεται
προσκολλημένο με υδρόφοβες δυνάμεις
στην κυτταρική μεμβράνη των Gram(+)
βακτηρίων7. Παράγεται σε μεγάλες πο-
σότητες από τα τερηδονογόνα βακτήρια
παρουσία σακχαρόζης8 και απελευθερώ-
νεται εξωκυττάρια9 όταν το βακτήριο εί -
ναι εκτεθειμένο σε συνθήκες χαμηλού

pH.  Το LTA δεν είναι όμοιο σε όλα τα
βακτήρια, αλλά διαφέρει από είδος σε
είδος10. 
Το λιποτειχοϊκό οξύ συμβάλλει στην προ-
σκόλληση των βακτηρίων7,11 και στη δια-
τήρηση της δραστηριότητας πολλών
ενζύμων της μεμβράνης τους, μέσω της
συγκέντρωσης κατιόντων (κυρίως μαγνη-
σίου) κοντά στην κυτταρική μεμβράνη12.
Επιπλέον, ενεργοποιεί το μη ειδικό αμυν-
τικό σύστημα του ξενιστή με μηχανισμούς
παρόμοιους με των λιποπολυσακχαριτών.
Το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση
αυτή είναι η ανίχνευση των παθογόνων
μορίων μέσω εξειδικευμένων υποδοχέων
αναγνώρισης που βρίσκονται στην κυττα-
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Εικ. 1: Οδοντινοβλαστική στιβάδα οδοντι-
κού πολφού. Ιστολογικό παρασκεύασμα: 
Α. Οπτικό μικροσκόπιο (μεγέθυνση x400).
Β. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.A

Β

Εικ. 2: Ινοβλάστες στην κύρια μάζα του
οδοντικού πολφού. Ιστολογικό παρα-
σκεύασμα οπτικού μικροσκοπίου (με-
γέθυνση x400).

Εικ. 3: Έναρξη αποδιοργάνωσης οδον-
τινοβλαστικής στιβάδας κατά την πολ-
φική φλεγμονή. Ιστολογικό παρα-
σκεύασμα οπτικού μικροσκοπίου (με-
γέθυνση x400) (ευγενώς παραχωρη-
θείσα από Β. Δούρου5).



ρική μεμβράνη των αμυντικών και μη κυτ-
τάρων, μεταξύ των οποίων κύριο ρόλο
παίζουν οι Toll-like υποδοχείς (LTR)13.
Οι υποδοχείς αυτοί είναι διαμεμβρανικές
πρωτεΐνες τύπου Ι, που παίζουν καθορι-
στικό ρόλο στην ανίχνευση των μικρο-
βίων, καθώς αναγνωρίζουν το λιπο -
 τει    χοϊ   κό οξύ και τα λιποπεπτίδια των
Gram(+) βακτηρίων, καθώς και τους λι-
ποπολυσακχαρίτες των Gram(-) βακτη-
ρίων14. Μετά τη σύνδεσή τους με
παθογόνα μόρια, επάγουν την έκφραση
γονιδίων που συμμετέχουν στη φλεγμο-
νώδη απόκριση των μη ειδικών αμυντι-
κών κυττάρων13. Συγκεκριμένα, συμ με- 
 τέχουν στη ρύθμιση γονιδίων που κωδι-
κοποιούν φλεγνονώδεις κυτοκίνες και χυ-
μοκίνες*, όπως οι ιντερλευκίνες-1β
(IL-1β), 6 (IL-6), 8 (IL-8) και 12 (IL-12),
και ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων-
α (TNF-α)14,15. Έχει διαπιστωθεί ότι τέ-
τοιοι υποδοχείς εκφράζονται στις οδο- 
ντινοβλάστες και τις ινοβλάστες του πολ-
φού16. Μέχρι σήμερα έχουν ανιχνευθεί 10
υποδοχείς αυτής της κατηγορίας17, που
διεγείρουν τη μη ειδική άμυνα18 μέσω της
οδού NF-κΒ.
Το λιποτειχοϊκό οξύ προκαλεί μια σειρά
προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών
δράσεων στον πολφό19. Συγκεκριμένα,
αυξάνει την έκφραση των TLR, του μετα-
τρεπτικού αυξητικού παράγοντα-β (TGF-
β), τη μετανάστευση των ανώριμων
δενδριτικών κυττάρων, την αγγειογένεση,
την απόπτωση των ινοβλαστών, επηρεά-
ζει την παραγωγή χυμοκινών, όπως των
TNF-α, IL-1β, CXCL8, IL-10 και IL-2,
και ενζύμων όπως το Cox2. Επίσης, μει-
ώνει τη φαγοκυτταρική δράση των αμυν-
τικών κυττάρων13,19-21 (Πίνακας 1). 
Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να
παρουσιάσει την επίδραση του λιποτει-
χοϊκού οξέος στην εξέλιξη της πολφικής
φλεγμονής, μέσω των προαναφερθεισών
προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών
δράσεών του.

2. Δράσεις 
του λιποτειχοϊκού οξέος
2.1 Αύξηση της έκφρασης των Toll-like
υποδοχέων (TLR)
Έχει διαπιστωθεί ότι το LTA αυξάνει
την έκφραση των TLR στις οδοντινοβλά-
στες και τις ινοβλάστες του πολφού. Γε-
νικά, οι οδοντινοβλάστες εκφράζουν γο    -
νίδια που κωδικοποιούν τους TLR 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, αλλά όχι και τους 7, 8 και 10.
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η παρουσία λι-
ποτειχοϊκού οξέος αυξάνει την έκφραση
των γονιδίων, κυρίως για τον TLR2 και
λιγότερο για τους TLR 3, 5 και 9 στους
οδοντινοβλάστες16, ενώ δεν μεταβάλλει
την έκφραση του TLR4 ούτε στις οδοντι-
νοβλάστες ούτε στις ινοβλάστες του πολ-
φού21. O TLR2 εκφράζεται σε μεγαλύ- 
τερες ποσότητες στα μακροφάγα και
ακολουθούν τα κύτταρα δίκην οδοντινο-
βλαστών, οι ινοβλάστες και, τέλος, τα
αδιαφοροποίητα πολφικά κύτταρα22. Επί-
σης, η διέγερση των TLR 2, 3, 4 και 5 δια-
πιστώθηκε ότι αύξησε τη μεταγραφή και
μετάφραση του αλγογόνου ενζύμου κυ-
κλοοξυγενάση 2 (Cox-2)13. 
Η έκφραση των TLR από τις οδοντινο-
βλάστες είναι συγκρίσιμη με εκείνη
άλλων επιθηλιακών κυττάρων, συμπερι-
λαμβανομένων των κερατινοκυττάρων23,
των εντερικών24, των βρογχικών25 και των

επιθηλιακών κυττάρων των ούλων26. Έχει
ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι το πρό-
τυπο έκφρασης των TLR από τις οδοντι-
νοβλάστες είναι όμοιο με εκείνο των
ινοβλαστών των ούλων. Ωστόσο, το αν η
κατανομή έκφρασης των TLR είναι ίδια
για όλους τους τύπους μεσεγχυματικών
κυττάρων του στόματος μένει να διερευ-
νηθεί. Το γεγονός της έκφρασης των
TLR2 σε μεγαλύτερες ποσότητες από τα
κύτταρα, δίκην οδοντινοβλαστών, σε
σχέση με τα αδιαφοροποίητα πολφικά22,
σημαίνει ότι ίσως απαιτείται ένα συγκε-
κριμένο επίπεδο κυτταρικής διαφοροποί-
ησης για την πλήρη έκφραση αυτού του
υποδοχέα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
ότι οι TLR εκφράζονται και σε ώριμα
δενδριτικά κύτταρα27. 

2.2 Μετανάστευση των μη ώριμων δενδρι-
τικών κυττάρων
Το LTA επιδρά στις οδοντινοβλάστες και
τις ινοβλάστες του πολφού αυξάνοντας τη
μετανάστευση των μη ώριμων δενδριτι-
κών κυττάρων16,21. Τα μη ώριμα, αντιγο-
νοπαρουσιαστικά δενδριτικά κύτταρα
είναι σημαντικοί στόχοι των χυμοκινών,
ιδίως στον φλεγμαίνοντα πολφικό ιστό,
όπου στρατολογούνται γρήγορα και με-
ταναστεύουν από το κέντρο του πολφού
προς την οδοντινοβλαστική στιβάδα28. Η
μετανάστευση αυτή γίνεται με συγκεκρι-
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Πίνακας 1

Επίδραση του λιποτειχοϊκού
οξέος στην εξέλιξη της πολφικής φλεγμονής

Δράσεις λιποτειχοϊκού οξέος (LTA)

Προφλεγμονώδεις Αντιφλεγμονώδεις

Αύξηση της έκφρασης των TLR

Αύξηση της έκφρασης του μετατρεπτικού 
αυξητικού παράγοντα-β (TGF-β)

Επαγωγή μετανάστευσης των ανώριμων 
δενδριτικών κυττάρων

Αγγειογέννεση 
(μέσω άυξησης VEGF, CCL2 και CXCL10)

Απόπτωση ινοβλαστών

Αύξηση έκφρασης IL-1β, CXCL8 και TNF-α

Αύξηση παραγωγής IL-10

Προσκόλληση στην IL-2
 

Μείωση της φαγοκυτταρικής δράσης 
των αμυντικών κυττάρων

Διέγερση οδοντινοβλαστών για παραγωγή 
CXCL10 (αγγειοστατικός παράγοντας)



μένη κατεύθυνση και όχι με τυχαίο
τρόπο16. Έχει διαπιστωθεί ότι οι διεγερ-
μένες με λιποτειχοϊκό οξύ οδοντινοβλά-
στες προσελκύουν πιο έντονα τα κύτταρα
αυτά απ’ ό,τι οι διεγερμένες ινοβλάστες
του πολφού21. Αυτή η υπεροχή των οδον-
τινοβλαστών είναι ίσως απαραίτητη, ώστε
να διασφαλίζεται η μετανάστευση των μη
ώριμων δενδριτικών κυττάρων από τον
πλούσιο σε ινοβλάστες πολφό προς την
οδοντινοβλαστική στιβάδα, δηλαδή τη
θέση εισόδου των παθογόνων μικροορ-
γανισμών. 

2.3 Μείωση της έκφρασης γονιδίων υπεύ-
θυνων για τον σχηματισμό προοδοντίνης
και την ενασβεστίωσή της
Το LTA μειώνει την έκφραση γονιδίων
υπεύθυνων για τον σχηματιμό της προ-
οδοντίνης και την ενασβεστίωσή της16.
Συγκεκριμένα, μειώνει την έκφραση των
γονιδίων για την αλυσίδα α1 του κολλα-
γόνου τύπου Ι, που είναι κύριο συστατικό
του οδοντινικού υποστρώματος16. To εύ-
ρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με το γε-
γονός ότι η ενεργοποίηση της οδού
NF-κΒ επίσης μειώνει την έκφραση των
γονιδίων για τις αλυσίδες α1 και α2 του
κολλαγόνου29,30 τύπου Ι. Επίσης, μειώνε-
ται η έκφραση του DSPP14, γλυκοπρωτεΐ-
νης που ευθύνεται για την ενασβεστίωση
του οδοντινικού υποστρώματος31. 

2.4 Μείωση της έκφρασης του μετατρεπτι-
κού αυξητικού παράγοντα-β (TGF-β)
Ο μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β
εξασθενίζει τη διέγερση των TLR32-35, εμ-
ποδίζει τη δράση των Τ-βοηθητικών κυτ-
τάρων36 και την ενεργοποίηση των
Β-λεμφοκυττάρων31. Έχει διαπιστωθεί
ότι το λιποτειχοϊκό οξύ μειώνει την έκ-
φραση του συγκεκριμένου παράγοντα
από τις οδοντινοβλάστες16, 37 και, μέσω
αυτής της μείωσης, διεγείρει την ενεργο-
ποίηση του αμυντικού μηχανισμού16.

2.5 Αύξηση της έκφρασης της αγγειογένε-
σης του πολφικού ιστού
O αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός
παράγοντας (VEGF) συμβάλλει στη δια-
φοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων

κατά την αγγειογένεση, στη δημιουργία
νέων τριχοειδών από τα προϋπάρχοντα
αγγεία κατά την ανάπτυξη38, στη διαφο-
ροποίηση του αγγειακού συστήματος39

και στην επούλωση μετά από τραυματι-
σμό40. Έχει διαπιστωθεί ότι αυξάνει την
αγγειακή διαπερατότητα 50.000 φορές
περισσότερο από την ισταμίνη41. Με τη
δράση του LTA αυξάνεται η έκφραση
του VEGF στα κύτταρα δίκην οδοντινο-
βλαστών, στα αδιαφοροποίητα πολφικά
και στα μακροφάγα, αλλά όχι στις ινο-
βλάστες42. Η έκφρασή του επάγεται από
το λιποτειχοϊκό οξύ, με τη μεσολάβηση
των TLR, γι’ αυτό και η παρεμπόδιση της
σύνδεσης του LTA με αυτούς, μέσω της
σύνδεσης άλλων μορίων συμπληρωματι-
κών του TLR2, μείωσε σημαντικά την έκ-
φραση του VEGF τόσο στα κύτταρα
δίκην οδοντινοβλαστών όσο και στα
αδιαφοροποίητα πολφικά κύτταρα. Επι-
πλέον, η αύξηση της παραγωγής VEGF
από το λιποτειχοϊκό οξύ επηρεάζεται από
τη σηματοδότηση μέσω της κινάσης PI3K-
Akt, αλλά είναι ανεξάρτητη από την κι-
νάση ΙΚΚ22. O VEGF συνδέεται στον
υποδοχέα VEGFR2 των ενδοθηλιακών
κυττάρων και οδηγεί σε αυξημένη μικρο-
αγγειακή πυκνότητα και οίδημα22. Όσον
αφορά την ένταση της σύνθεσής του από
το λιποτειχοϊκό οξύ και τους λιποπολυ-
σακχαρίτες, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο
επάγουν τη σύνθεση αυτή με την ίδια έν-
ταση43. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αντίθετα
από τους λιποπολυσακχαρίτες, η σύνθεση
του VEGF από τα μακροφάγα με την επί-
δραση του LTA δεν εξαρτάται από μορ-
φολογικές μεταβολές των κυττάρων43. 
Ωστόσο, γεννιέται το ερώτημα γιατί η αύ-
ξηση του παράγοντα αυτού είναι επιβλα-
βής για τον πολφό και δεν δρα επου -
λωτικά, αφού η αγγειογένεση που προκα-
λεί έχει ιδιαίτερη σημασία για την επου-
λωτική διαδικασία. Μια πιθανή εξήγηση
είναι ότι ο πολφός περιβάλλεται από
ανένδοτα τοιχώματα και, επομένως, έχει
μειωμένη ικανότητα προσαρμογής στην
αυξημένη πίεση. Επιπλέον, αν και διαθέ-
τει λεμφικό σύστημα, η ικανότητα προ-
σαρμογής του στις αυξημένες πιέσεις
περιορίζεται από το γεγονός ότι το ίδιο

τρήμα, το ακρορριζικό, χρησιμεύει για
την παροχή αίματος στον πολφό αλλά και
για την παροχέτευσή του44. Η αργή απε-
λευθέρωση του συγκεκριμένου παρά-
γοντα, όπως συμβαίνει μετά από
τραυματισμό, ίσως μπορεί να δράσει
επουλωτικά για τον πολφό. Αντίθετα, η
ταχεία απελευθέρωσή του, όπως μετά τη
δράση βακτηριακών τοξινών, οδηγεί σε
πολφική νέκρωση λόγω αυξημένης ενδο-
πολφικής πίεσης. Από τα παραπάνω γί-
νεται σαφές ότι η εύρεση μεθόδου
παρεμπόδισης της έκφρασης του VEGF
την κατάλληλη χρονική στιγμή εξέλιξης
της πολφικής φλεγμονής μπορεί να συμ-
βάλει στην επιβίωση του πολφού. 
Εκτός από τον VEGF, αύξηση της αγγει-
ογένεσης προκαλούν και οι χυμοκίνες
CCL2 και CXCL245. Η δράση του λιπο-
τειχοϊκού οξέος αυξάνει σημαντικά την
έκφραση της χυμοκίνης CXCL2 από τις
διεγερμένες οδοντινοβλάστες και το γε-
γονός αυτό ενδεχομένως συμβάλλει στην
αυξημένη αγγειογένεση, μέσω της σύνδε-
σης της CXCL10 στον CXCR2 που εκ-
φράζεται έντονα στα ενδοθηλιακά
κύτταρα46. Επιπλέον, η CXCL8 είναι αγ-
γειογενετικός παράγοντας και συμβάλλει
στην αυξημένη αγγείωση του πολφού σε
περιπτώσεις τερηδόνας της οδοντίνης. 

2.6 Μεταβολή της σύνθεσης των προφλεγ-
μονωδών κυτοκινών
Το LTA επηρεάζει σημαντικά τη σύνθεση
των προφλεγμονωδών κυτοκινών. Οι
οδοντινοβλάστες, χωρίς τη δράση του
LTA, εκφράζουν 17 γονίδια που σχετί-
ζονται με την παραγωγή χυμοκινών. Πα-
ρουσία LTA αυξάνεται κυρίως η
έκφραση των γονιδίων για τις χυμοκίνες
CCL2, CCL7, CXCL2, CXCL8 και
CXCL10, καθώς και οι πρωτεΐνες CCL2,
CXCL8 και CXCL10, που ασκούν σημαν-
τική επίδραση στο αμυντικό σύστημα16.
Πιο συγκεκριμένα, η χυμοκίνη CCL2
συμβάλλει στην προσέλκυση των ανώρι-
μων δενδριτικών κυττάρων, μονοκύττα-
ρων, βασεόφιλων, ενεργοποιημένων
κυττάρων Τ και φονικών κυττάρων ΝΚ,
και ενδεχομένως διαδραματίζει κάποιο
ρόλο στη μετανάστευση των δενδριτικών
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κυττάρων στην οδοντινοβλαστική στι-
βάδα45. Η αύξηση της χυμοκίνης CXCL2
σε καλλιέργειες πολφικών κυττάρων υπο-
δηλώνει πιθανή συμμετοχή των κυττάρων
αυτών στην προσέλκυση ουδετερόφιλων
και λευκοκυττάρων κατά τη φλεγμονή
και, επιπλέον, είναι προαγγειογενετικός
παράγοντας45,47. Η χυμοκίνη CXCL10
είναι αγγειοστατικός παράγοντας48,49 και
μέσω της έκφρασής της οι οδοντινοβλά-
στες ενδέχεται να συμμετέχουν στη στρα-
τολόγηση των ουδετερόφιλων και των
λευκοκυττάρων45. Ο κύριος ρόλος της
CXCL8 είναι να προσελκύει ουδετερό-
φιλα στους φλεγμαίνοντες ιστούς21.
Ωστόσο, λίγα μόνο ουδετερόφιλα απαν-
τούν στον πολφικό ιστό κάτω από αβα-
θείς τερηδονικές βλάβες και ο αριθμός
τους αυξάνεται μόνον όταν τα μικρόβια
έρθουν σε επαφή με τον πολφικό ιστό19.
Είναι λοιπόν πολύ πιθανό ότι η CXCL8
έχει διαφορετική λειτουργική συμμετοχή
στην αρχική φάση της φλεγμονώδους δια-
δικασίας. Πιθανόν να δρα συνεργικά με
άλλους παράγοντες, όπως η CCL2 και
CXCL221, και με αυτό τον τρόπο να συμ-
μετέχει στη διατήρηση ή/και επιδείνωση
της πολφικής φλεγμονής.  
Επιπλέον, με τη δράση του LTA αυξάνεται
η έκφραση του γονιδίου για τον TNF-α
στις οδοντινοβλάστες και τις ινο βλάστες
του πολφού. Ωστόσο, ο TNF-α δεν ανι-
χνεύεται σε καλλιέργειες των αντίστοι-
χων κυττάρων13,20. Όσον αφορά την
IL-1β, δεν αυξάνεται η έκφραση του γο-
νιδίου από τις οδοντινοβλάστες και ινο-
βλάστες, αλλά ούτε και η παραγωγή της
αντίστοιχης πρωτεΐνης τους, παρουσία
LTA. Δεδομένου ότι στην οδοντινοβλα-
στική στιβάδα η αναγνώριση των βακτη-
ριακών παραγόντων από τα δενδριτικά
κύτταρα απαιτεί ανώριμες μορφές τους
και ότι τόσο η IL-1β όσο και ο TNF-α
προάγουν την ωρίμανση των δενδριτικών
κυττάρων50, είναι απόλυτα κατανοητό το
γεγονός ότι οι οδοντινοβλάστες δεν πα-
ράγουν τους παραπάνω παράγοντες έως
ότου προσεγγίσουν τα δενδριτικά κύτ-
ταρα στη διεπιφάνεια πολφού-οδοντίνης.
Αντίθετα, και οι δύο παραπάνω κυτοκί-
νες αυξάνονται σε ποσότητα από τα ανώ-

ριμα δενδριτικά κύτταρα παρουσία
LTA20. Γενικά, ο TNF-α και η IL-8 επά-
γουν τη σύνθεση CXCL851. Όμως, αφού
οι παραπάνω κυτοκίνες δεν παράγονται
από τις οδοντινοβλάστες και τις ινοβλά-
στες του πολφού, η παραγωγή του
CXCL8 ίσως ρυθμίζεται με απευθείας
έκφραση του γονιδίου του CXCL8 από τη
δράση του LTA στα κύτταρα52. In vivo, η
παραγωγή CXCL8 θα μπορούσε να ρυθ-
μιστεί και από τα ανώριμα δενδριτικά
κύτταρα που παράγουν τις χυμοκίνες
TNF-α και IL-1β53. 
Το LTA, μέσω της σύνδεσής του με τον
TLR2, αυξάνει επίσης την έκφραση του
γονιδίου της Cox-2 στις ινοβλάστες του
πολφού. Ωστόσο το LTA, με ταυτόχρονη
παρουσία ισταμίνης, αυξάνει ακόμα πε-
ρισσότερο την έκφραση του γονιδίου και
της πρωτεΐνης Cox-2, καθώς και της προ-
σταγλανδίνης Ε213. Η ισταμίνη αυξάνει
την έκφραση των υποδοχέων TLR2 και 4,
ενισχύοντας τη φλεγμονώδη απάντηση
των ενδοθηλιακών κυττάρων στα συστα-
τικά των Gram(+) και Gram(-) βακτη-
ρίων54. Στη συνεργική δράση της
ισταμίνης και του TLR2 σημαντικό ρόλο
παίζει και το γονίδιο p38. Προθεραπεία
των κυττάρων με τον παράγοντα
SB202190, που εμποδίζει την έκφραση
του p38, προκάλεσε πλήρη αποκλεισμό
της συνεργικής δράσης των παραπάνω13. 
Η ιντερλευκίνη-2 (IL-2) είναι ένας αυτο-
κρινής αυξητικός παράγοντας για τα κύτ-
ταρα Τ και τα φονικά κύτταρα ΝΚ55,56.
Εμπλέκεται σε πολλές φάσεις της ανο-
σιακής αντίδρασης και, συγκεκριμένα,
συμβάλλει στην ενεργοποίηση των κυττά-
ρων Β για τον σχηματισμό αντισωμά-
των57,58 και τη διατήρηση της ανεκτι-
κότητας στα αυτοαντιγόνα, μέσω της μεί-
ωσης της έκφρασης των υποδοχέων υψη-
λής συγγένειας για την IL-2 στα κύτταρα
Τ59 και της αντικατάστασής τους με υπο-
δοχείς χαμηλής συγγένειας για την IL-2,
όταν τα επίπεδα των ξένων αντιγόνων
μειώνονται56. Όσον αφορά την επίδραση
του LTA στην έκλυση IL-2, διαπιστώθηκε
ότι μειώνει τα επίπεδα της ανιχνεύσιμης
IL-2 και τη λειτουργία της με δοσοεξαρ-
τώμενο τρόπο60. Μάλιστα, η παρατηρού-

μενη μείωση διαφέρει ανάλογα με το βα-
κτηριακό στέλεχος προέλευσης του
LTA60. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου
συμβαίνει αυτό δεν είναι πλήρως κατα-
νοητός. Σύμφωνα με έναν πιθανό μηχανι-
σμό, το λιποτειχοϊκό οξύ περιέχει θετικά
και αρνητικά φορτία. Έτσι, η αρνητικά
φορτισμένη περιοχή του LTA αλληλεπι-
δρά με περιοχές που βρίσκονται κοντά
στη θέση IL-2R της περιοχής σύνδεσης
της IL-2 με τον υποδοχέα της και με αυτό
τον τρόπο εμποδίζει τη σύνδεσή της με
τον υποδοχέα αυτόν στα κύτταρα Τ. Απο-
τέλεσμα της παραπάνω αλληλεπίδρασης
είναι ότι αναστέλλεται ο εξαρτώμενος
από την IL-2 πολλαπλασιασμός των κυτ-
τάρων Τ παρουσία του συμπλέγματος
LTA-IL-2. Η διαπίστωση αυτή επιτρέπει
να χρησιμοποιηθεί πιθανά το LTA στην
αντιμετώπιση ασθενειών, στις περιπτώ-
σεις που διαταράσσεται η ισορροπία
ανάμεσα στην επιβίωση των μικροβίων
και στην άμυνα του ξενιστή61.
Τέλος, το LTA επάγει την παραγωγή της
αντιφλεγμονώδους κυτοκίνης IL-10. Η
παραγωγή κυρίως IL-12, που επάγεται
από συγκεκριμένους γαλακτοβακίλλους,
μπορεί να αντικατασταθεί με παραγωγή
κυρίως IL-10, όταν τα μακροφάγα διεγεί-
ρονται από την παρουσία LTA62. Η IL-10
επηρεάζει την πολφική φλεγμονή, ανα-
στέλλοντας τη σύνθεση προφλεγμονωδών
κυτοκινών19. 

2.7 Επίδραση στην κυτταρική ανάπτυξη
Όσον αφορά την κυτταρική ανάπτυξη, η
παρουσία του LTA την αναστέλλει με
χρονοεξαρτώμενο και δοσοεξαρτώμενο
τρόπο. Στα κύτταρα που εκτίθενται στο
LTA παρατηρείται αυξημένη θραύση του
DNA σε σχέση με τα κύτταρα που δεν
εκτίθενται σε αυτό. Επομένως, το LTA
δρα στην κατεύθυνση της απόπτωσης των
κυττάρων, όταν υπάρχει έκθεση σε
αυτό63. Η απόπτωση των κυττάρων ενδε-
χομένως επάγεται από το ότι το LTA που
υπάρχει στην κυτταρική μεμβράνη των
βακτηρίων συνδέεται με την αλληλουχία
RGD (Αrg-Gly-Asp) της φιμπρονεκτίνης
των πολφικών κυττάρων64,65. Η ικανότητα
του LTA να προάγει την απόπτωση είναι
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ίσως σημαντική για την έναρξη και την
πρόοδο της πολφικής φλεγμονής. Τέλος,
η επαγωγή της απόπτωσης των κυττάρων
από το LTA πιθανόν να οφείλεται στο ότι
αυτό διαταράσσει τη φυσιολογική λει-
τουργία τους, επηρεάζει τις πληροφορίες
του συστήματος απόπτωσης των κυττά-
ρων και προκαλεί μεταβολές στον κυττα-
ροσκελετό τους63. 

2.8 Μείωση της φαγοκυτταρικής δράσης
των μακροφάγων 
Μια άλλη σημαντική δράση του LTA
είναι ότι μειώνει τη φαγοκυτταρική
δράση των μακροφάγων. Συγκεκριμένα,
αναστέλλει σε μικρό βαθμό την προσκόλ-
ληση του βακτηρίου στο αμυντικό κύτ-
ταρο, εμποδίζoντας κυρίως την είσοδό
του σε αυτό με δοσοεξαρτώμενο τρόπο66.
Όταν το LTA εισέρχεται στο κύτταρο,
συνδέεται με την F-ακτίνη, πρωτεΐνη και
κύριο συστατικό των νηματίων του κυττα-
ροσκελετού, που είναι σημαντικός για τη
διαδικασία της φαγοκυττάρωσης.

3. Συμπεράσματα
Α. Το λιποτειχοϊκό οξύ (LTA):
1. προέρχεται από την κυτταρική μεμ-

βράνη των Gram(+) μικροβίων και
επιδρά στην πολφική φλεγμονή μέσω
μιας σειράς προφλεγμονωδών και αν-
τιφλεγμονωδών δράσεων· 

2. αυξάνει την έκφραση των TLR από τις
οδοντινοβλάστες·

3. συμβάλλει στη μετανάστευση των μη
ώριμων δενδριτικών κυττάρων·

4. αυξάνει την έκφραση του αγγειογενε-
τικού ενδοθηλιακού αυξητικού παρά-
γοντα (VEGF) από τα μακροφάγα και
τα πολφικά κύτταρα·

5. αυξάνει την έκφραση των γονιδίων που
ευθύνονται για την παραγωγή χυμοκι-
νών CCL2, CCL7, CXCL2, CXCL8 και
CXCL10 από τις οδοντινοβλάστες·

6. αυξάνει την έκφραση του γονιδίου για
τον TNF-α στις οδοντινοβλάστες και
τις ινοβλάστες του πολφού·

7. αναστέλλει την κυτταρική ανάπτυξη
και επιταχύνει την απόπτωση των πολ-
φικών κυττάρων·

8. μειώνει τη φαγοκυτταρική δράση των
μακροφάγων·

9. μειώνει την έκφραση γονιδίων υπεύθυ-
νων για τον σχηματισμό προοδοντίνης
και την ενασβεστίωσή της·

10. μειώνει τα επίπεδα της ανιχνεύσιμης
IL-2·

Β. Η παρασκευή ενός σκευάσματος που
θα εμποδίζει τη σύνδεση του LTA στους
TLR, άρα και την επακόλουθη ενεργο-
ποίηση του αμυντικού μηχανισμού, θα
συμβάλει ουσιαστικά στην αναχαίτιση
των φλεγμονωδών αντιδράσεων στον
οδοντικό πολφό.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Εγκολεασμός δοντιού (δόντι μέσα σε δόντι) – Dens invaginatus (dens in
dente) Ανωμαλία σχήματος των δοντιών η οποία, σύμφωνα με την
επικρατέστερη άποψη, οφείλεται σε αναδίπλωση, αναπτύχωση, όλων
των στιβάδων του οργάνου της αδαμαντίνης μέσα στην αναπτυσσό-
μενη οδοντική θηλή. Παρατηρείται συνήθως στους άνω πλάγιους το-
μείς και υποδηλώνεται από την παρουσία ενός υπερτονισμένου
υπερώιου φύματος ή/και υπερώιου βοθρίου. Πολύ συχνά οδηγεί σε
νέκρωση του πολφού και περιακρορριζική φλεγμονή, με αποτέλεσμα
τη δημιουργία σοβαρών διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημά-
των.

Εκγόμφωση, μερική – Extrusive luxation, Partial avulsion, Peripheral dis-
location, Extrusion (S 03.21) Μερική έξοδος ενός δοντιού από το
φατνίο του, λόγω βίαιου τραυματισμού. 

Εκγόμφωση, ολική – Αvulsion, exarticulation (S 03.22) Πλήρης έξοδος
ενός δοντιού από το φατνίο του,  λόγω βίαιου τραυματισμού. 
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Αποκατάσταση πρόσθιων νεογιλών δοντιών

Τεχνικές αποκατάστασης πρόσθιων
νεογιλών δοντιών με εκτεταμένη καταστροφή
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Περίληψη
Η αποκατάσταση εκτεταμένα τερηδονισμένων πρόσθιων νεο-
γιλών δοντιών, σε αντίθεση με τα μόνιμα δόντια, εμφανίζει αρ-
κετές δυσκολίες στην κλινική πράξη λόγω του μικρού μεγέθους
της μύλης, της συχνής εμπλοκής του πολφού, της ταχείας προ-
σβολής των περισσότερων επιφανειών του δοντιού, αλλά και
των προβλημάτων συνεργασίας του παιδιού που συχνά ανακύ-
πτουν. Οι τεχνικές αποκατάστασης περιλαμβάνουν στεφάνες
από πολυμερή υλικά που συγκολλούνται με το δόντι, όπως είναι
οι στεφάνες σύνθετης ρητίνης, οι στεφάνες jacket και art glass,
και προκατασκευασμένες στεφάνες που συγκρατούνται με
συγκολλητική κονία, στις οποίες ανήκουν οι ανοξείδωτες στε-
φάνες με όψεις ρητίνης. Για την αυξημένη συγκράτηση της
αποκατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδορριζικοί
άξονες από σύνθετη ρητίνη, ορθοδοντικό σύρμα ή υαλονήματα. 
Η πλειονότητα των τεχνικών που έχουν προταθεί δεν διαθέ-
τουν επαρκή κλινική τεκμηρίωση ώστε να μπορεί να συστηθεί
με ασφάλεια η χρήση τους στη κλινική πράξη. Οι στεφάνες από
σύνθετη ρητίνη και οι προκατασκευασμένες ανοξείδωτες στε-
φάνες με όψη ρητίνης αποτελούν τις μόνες τεχνικές που η
χρήση τους υποστηρίζεται από έναν μικρό αριθμό κλινικών και
εργαστηριακών μελετών. Αυτές εμφανίζουν ικανοποιητικά πο-
σοστά μακροχρόνιας συγκράτησης και αποδεκτό αισθητικό
αποτέλεσμα. Ωστόσο, αποτελούν ευαίσθητες και χρονοβόρες
τεχνικές, επομένως η επιτυχής εφαρμογή τους προϋποθέτει την
καλή συνεργασία του μικρού παιδιού, που δεν είναι πάντα δε-
δομένη.

Summary
Restoration techniques of severely decayed anterior 
primary teeth

G. Vadiakas*, K. Theocharopoulou**, K. Tzigianni**

Restoration of severely decayed anterior primary teeth poses a great
challenge for the clinician, due to a number of problems often en-
countered in clinical praxis. Among these, the aggressive progress of
the disease entity, the small size of the clinical crown, the frequent in-
volvement of the pulp and the lack of cooperation of the young child,
are the most prominent. The restoration techniques suggested in the
literature can be grouped into two major categories. The first in-
cludes crowns constituted from polymers that bond to the tooth, such
as strip crowns, jacket crowns and art glass crowns. The second in-
cludes crowns that are cemented to the tooth, with the main repre-
sentatives being the stainless steel crowns with facial resin. To in-
crease the retention of the restoration, several authors have suggest-
ed the use of endodontic posts that are cemented after finishing the
endodontic treatment of the tooth. For post fabrication, the clinician
can use composite resin or an orthodontic wire, while prefabricated
fiber posts are also available in the market. 
The majority of the restoration techniques described in the literature
have not been tested systematically for clinical use. There are a few
laboratory and clinical studies that support the use of strip crowns
and preformed stainless steel crowns with facial resin, showing ac-
ceptable long term retention rates and esthetic results. However,
even these techniques are time consuming and relatively sensitive in
clinical application, therefore they require adequate cooperation of
the young child for a successful result. 
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Εισαγωγή
Η αποκατάσταση τερηδονισμένων ή
τραυματισμένων πρόσθιων δοντιών σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας συνιστά πρό-
κληση για τον κλινικό οδοντίατρο1. Η δυ-
σκολία της αποκατάστασης των πρόσθιων
νεογιλών δοντιών οφείλεται σε μια σειρά
παραγόντων, οι περισσότεροι από τους
οποίους αφορούν: α) το μικρό μέγεθος
των δοντιών, γεγονός που συχνά οδηγεί
σε ολική καταστροφή της μύλης λόγω τε-
ρηδόνας, β) την εγγύτητα του πολφού
στην επιφάνεια του δοντιού (ευμεγέθης
πολφός), με αποτέλεσμα τη συχνή τερη-
δονική προσβολή και φλεγμονή του πολ-
φού, γ) τη σχετικά λεπτή αδαμαντίνη,
στοιχείο που δημιουργεί προβλήματα
κατά τη συγκόλληση ρητινούχων εμφρα-
κτικών υλικών, και δ) προβλήματα σχε-
τικά με τον έλεγχο της συμπεριφοράς του
παιδιού2. Μεταξύ των πρόσθιων νεογι-
λών δοντιών, τα συχνότερα προσβαλλό-
μενα από τερηδόνα είναι οι άνω
κεντρικοί και πλάγιοι τομείς, ενώ οι κάτω
τομείς συνήθως παραμένουν ανέπαφοι. 
Η εκτεταμένη τερηδονική καταστροφή
των πρόσθιων νεογιλών δοντιών είναι δυ-
νατό να οδηγήσει σε μια σειρά προβλη-
μάτων, μεταξύ των οποίων σε αισθητικά
και ψυχολογικά προβλήματα, μειωμένη
μασητική ικανότητα και ανάπτυξη διαφό-
ρων παραλειτουργικών έξεων (πρόσθια
προώθηση της γλώσσας, προβλήματα ομι-
λίας)3. Η αποκατάσταση των δοντιών
αυτών αποτελεί βασική συνιστώσα του
θεραπευτικού αποτελέσματος, τόσο για
τη διατήρηση της ακεραιότητας της νεο-
γιλής οδοντοφυΐας όσο και για την αισθη-
τική εμφάνιση των παιδιών4. 
Για την αποκατάσταση των πρόσθιων νε-
ογιλών δοντιών έχουν περιγραφεί μια
σειρά από διαφορετικές τεχνικές, αρκε-
τές από τις οποίες προσφέρουν ικανοποι-
ητικά αισθητικά αποτελέσματα5. Ωστόσο,
πριν επιλεγεί η κατάλληλη τεχνική, θα
πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν ότι η ιδανική
πρόσθια αποκατάσταση πρέπει να χαρα-
κτηρίζεται από εύκολη τοποθέτηση, χα-
μηλό κόστος, μεγάλη διάρκεια ζωής και
ικανοποιητική αισθητική απόδοση2.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά
με τις τεχνικές αποκατάστασης των πρό-
σθιων νεογιλών δοντιών με εκτεταμένη
καταστροφή λόγω τερηδόνας και η κρι-
τική τους αξιολόγηση με βάση τη συμπε-
ριφορά τους στην κλινική πράξη. 

Μέθοδοι
Η μελέτη της βιβλιογραφίας έγινε με τη
χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομέ-
νων Pubmed και Medline. Οι λέξεις-κλει-
διά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: πρόσθια
νεογιλά δόντια, προκατασκευασμένες
στεφάνες, στεφάνες ρητίνης, άξονες.
Στην παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν
εργαστηριακές και κλινικές μελέτες,
καθώς και μελέτες με θέμα την παρου-
σίαση κλινικού περιστατικού, ενώ εξαι-
ρέθηκαν όσες δεν ήταν στην αγγλική
γλώσσα. Ως προς τα χρονικά όρια της
αναζήτησης, η ανασκόπηση περιορίστηκε
σε μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο χρο-
νικό διάστημα 1980-2010.

Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση
Οι τεχνικές που θα αναπτυχθούν αφο-
ρούν την αποκατάσταση πρόσθιων νεογι-
λών δοντιών στα οποία υπάρχουν μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω ενδεί-
ξεις6:
1. Οι τερηδονισμένες επιφάνειες του δον-

τιού είναι περισσότερες από μία.
2. Προσβολή του κοπτικού χείλους του

δοντιού από τερηδόνα.
3. Εκτεταμένη αυχενική απασβεστίωση.
4. Πιθανότητα εμπλοκής του πολφού.
Η οδοντική ηλικία του παιδιού και συνε-
πακόλουθα ο χρόνος παραμονής του δον-
τιού στο φραγμό αποτελεί σημαντικό
παράγοντα που θα πρέπει να ληφθεί υπ’
όψιν, πριν προχωρήσει ο κλινικός στην
αποκατάσταση ενός πρόσθιου νεογιλού
δοντιού.
Οι τεχνικές αποκατάστασης μπορούν να
χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
(Α) στις τεχνικές αποκατάστασης με πο-
λυμερή υλικά και (Β) στις προκατα-

σκευασμένες στεφάνες. Από τα πολυμερή
υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
σύνθετες ρητίνες, οι διαφόρων ειδών υα-
λοϊονομερείς κονίες και οι όξινες τροπο-
ποιημένες σύνθετες ρητίνες. Ωστόσο,
μόνον οι σύνθετες ρητίνες αποτελούν
υλικό εκλογής, λόγω της υπεροχής τους
σε ό,τι αφορά τη μακροχρόνια παραμονή
στο στόμα και την αισθητική απόδοση. Οι
προκατασκευασμένες στεφάνες διακρί-
νονται, ανάλογα με το υλικό συγκόλλη-
σης, στις στεφάνες που συγκολλούνται με
ρητίνη και στις στεφάνες που συγκολ-
λούνται με κονία7.

Α. Αποκατάσταση με σύνθετες 
ρητίνες

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται η
ανασύσταση της μύλης με σύνθετη ρητίνη
με τη βοήθεια «χτισίματος» κατά στρώ-
ματα και με τη βοήθεια προκατασκευα-
σμένων στεφανών από κελουλοΐτη. Λόγω
της εκτεταμένης καταστροφής, αλλά και
του μικρού μεγέθους της μύλης των νεο-
γιλών δοντιών, στην κλινική πράξη προ-
τιμάται η χρήση στεφανών κελουλοΐτη.
Στόχος είναι η συγκόλληση αλλά και η μι-
κρομηχανική συγκράτηση της ρητίνης με
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια
της μύλης, μετά την αφαίρεση των τερη-
δονισμένων ουσιών. 

Α.1 Ανασύσταση μύλης με προκατα-
σκευασμένες στεφάνες κελουλοΐτη
και σύνθετη ρητίνη (composite strip
crowns)

Οι στεφάνες που χρησιμοποιούνται ως
μήτρα για την ιδανική απόδοση του σχή-
ματος της μύλης είναι προκατασκευασμέ-
νες στεφάνες από κελουλοΐτη, οι οποίες
κυκλοφορούν στο εμπόριο σε διάφορα
μεγέθη. 

Περιγραφή τεχνικής 
Η στεφάνη μπορεί να προετοιμαστεί και
πριν την καθορισμένη συνεδρία, σε εκμα-
γείο που κατασκευάστηκε με βάση απο-
τύπωμα που είχε ληφθεί γι’ αυτό το
σκοπό. Έτσι μειώνεται ο χρόνος της συ-
νεδρίας τοποθέτησης, στοιχείο σημαντικό
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για τη συνεργασία του παιδιού. Με αιχ-
μηρά, κεκαμμένα ψαλίδια διαμορφώνον-
ται τα ουλικά όρια της στεφάνης.
Χρειάζεται προσοχή, ώστε να μην τραυ-
ματιστεί η όμορη ραφή της στεφάνης, ενώ
αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την
ακεραιότητα της όμορης ραφής, η στε-
φάνη πρέπει να αντικαθίσταται. Όλες οι
στεφάνες πρέπει να κόβονται σε ένα επί-
πεδο και να προσαρμόζονται κατάλληλα
στο δόντι του ασθενούς. Στο τέλος της
προσαρμογής, η στεφάνη διαπερνάται με
αιχμηρό ανιχνευτήρα στην εγγύς ή άπω
κοπτική γωνία, ώστε να δημιουργηθεί
διέξοδος για τις φυσαλλίδες αέρα που θα
εγκλωβιστούν σε αυτήν.
Προτείνονται η πλήρωση με ρητίνη και ο
πολυμερισμός κάθε στεφάνης χωριστά,
με τις «κενές» στεφάνες να τοποθετούν-
ται πάνω στα δόντια, ώστε να επιτυγχά-
νονται τα κατάλληλα διαστήματα μεταξύ
των αποκαταστάσεων. Ιδιαίτερη φρον-
τίδα πρέπει να δίνεται στην απομάκρυνση
της περίσσειας του συγκολλητικού παρά-
γοντα, που ενδέχεται να εμποδίσει τη
σωστή έδραση της στεφάνης. Επίσης, η
υπερβολική πλήρωση της στεφάνης μπο-
ρεί να οδηγήσει σε απόσχιση των όμορων
ραφών, επομένως συνιστάται η ελάχιστη
δυνατή πλήρωσή της με ρητίνη. Μετά τον
πολυμερισμό, η αφαίρεση της στεφάνης
γίνεται με αιχμηρό εργαλείο χειρός (π.χ.
ανιχνευτήρα)8 (Εικ. 1, 2). 

Προϋποθέσεις επιτυχούς συγκράτησης 
• Ούλα σε φυσιολογική, υγιή κατάσταση.

Τα φλεγμονώδη ούλα μπορεί να οδηγή-
σουν σε δυσχρωμικές αποκαταστάσεις,
λόγω πιθανής αιμορραγίας κατά την
ανασύσταση, και να δημιουργήσουν δυ-

σκολίες κατά τη συγκόλληση8.
•Έλεγχος της αιμορραγίας. Απαιτείται

ιδιαίτερη προσοχή όταν η τερηδονική
προσβολή επεκτείνεται υποουλικά,
ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός
των μαλακών ιστών.

• Επαρκής ποσότητα οδοντικής ουσίας
για συγκόλληση. Λόγω της εκτεταμένης
τερηδονικής καταστροφής, συνήθως
απομένει μικρή ποσότητα οδοντίνης
μύλης για συγκόλληση, ενώ η αδαμαν-
τίνη συχνά απουσιάζει τελείως.9

Πλεονεκτήματα 
Οι στεφάνες σύνθετης ρητίνης αποτελούν
τεχνική επιλογής, λόγω της εξαιρετικής
αισθητικής τους και της εύκολης επιδιόρ-
θωσης σε περίπτωση αποτυχίας (απώ-
λειας ή ρωγμής)10. Κλινικές μελέτες
αναφέρουν ποσοστά διατήρησης 80%
ύστερα από 18 μήνες έως και 3 χρόνια11,12. 

Μειονεκτήματα
Οι στεφάνες σύνθετης ρητίνης αποτελούν
μια τεχνικά ευαίσθητη επιλογή, καθώς η
αιμορραγία ή το σάλιο επιδρούν αρνη-
τικά στη συγκόλληση, ενώ επιπλέον η αι-
μορραγία επιδρά στη χρωματική απόδοση
του υλικού. Επίσης, προϋποθέτουν συνερ-
γασία από το παιδί, επαρκή απομόνωση
και ικανοποιητική ποσότητα οδοντικής
ουσίας για συγκόλληση6.
Τέλος, η αισθητική τους μειώνεται όταν
τοποθετηθούν σε δόντια ύστερα από εν-
δοδοντική θεραπεία στην οποία χρησιμο-
ποιήθηκαν πάστα ιωδοφορμίου ή οξείδιο
του ψευδαργύρου και ευγενόλη, ως εμ-
φρακτικό υλικό του ριζικού σωλήνα,
λόγω χρώσης της εναπομείνασας οδοντί-
νης11. 

Α.2 Αύξηση της συγκράτησης με τη
χρήση αξόνων

Α.2.1 Ενδορριζικός άξονας από σύνθετη
ρητίνη

Περιγραφή τεχνικής 
Περιλαμβάνει την τοποθέτηση σύνθετης
ρητίνης χαμηλoύ πολυμερισμού στο αυχε-
νικό τριτημόριο του ριζικού σωλήνα και
κοπτικά, για τη δημιουργία ενδορριζικού
άξονα και ψευδοκολοβώματος. Πριν την
τοποθέτηση του άξονα γίνεται ενδοδον-
τική θεραπεία του νεογιλού τομέα και
πλήρωση των ακρορριζικών δύο τρίτων
του ριζικού σωλήνα με πάστα οξειδίου
του ψευδαργύρου και ευγενόλης ή πάστα
ιωδοφορμίου. Για να απομονωθεί το εμ-
φρακτικό υλικό του ριζικού σωλήνα από
τη σύνθετη ρητίνη χρησιμοποιείται ένα
λεπτό στρώμα υαλοϊονομερούς κονίας.
Το όλο σύστημα συγκολλάται στην οδον-
τίνη της ρίζας με τη βοήθεια συγκολλητι-
κού παράγοντα4. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί κατά την πλήρωση του
ριζικού σωλήνα με ρητίνη, ώστε να μη δη-
μιουργηθούν κενά13. 

Πλεονεκτήματα 
Η τεχνική επιτυγχάνει την αύξηση της
συγκράτησης της αποκατάστασης, εξα-
λείφοντας τις εργαστηριακές διαδικασίες
και μειώνοντας το κόστος, ενώ μπορεί να
ολοκληρωθεί στην ίδια συνεδρία με την
αποκατάσταση. Σε αυτήν χρησιμοποιείται
ενιαίο υλικό για τον άξονα και τη στε-
φάνη, στοιχείο που αυξάνει τη συγκρά-
τηση, ενώ δεν απαιτείται κονία για τη
συγκόλληση του άξονα. Τέλος, οι άξονες
αυτοί προσφέρουν ικανοποιητικό αισθη-
τικό αποτέλεσμα και δεν απαιτούν τη
χρήση στρώματος αδιαφανούς υλικού,
όπως οι μεταλλικοί4. 

Μειονεκτήματα 
Πρόκειται για κλινικά ευαίσθητη τεχνική,
με πιθανή μια μελλοντική αποκόλληση
λόγω μειωμένης αντοχής του δεσμού συγ-
κόλλησης με την οδοντίνη13. 
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Αποκατάσταση πρόσθιων νεογιλών δοντιών

Εικ. 1: Εκτεταμένη τερηδονική προ-
σβολή άνω και κάτω νεογιλών τομέων,
σε παιδί ηλικίας 4 ετών.

Εικ. 2: Αποκατάσταση άνω και κάτω
νεογιλών τομέων με στεφάνες σύνθετης
ρητίνης.



Α.2.2 Ενδορριζικός άξονας από ορθοδον-
τικό σύρμα σε σχήμα Ω

Περιγραφή τεχνικής 
Η τεχνική αυτή έχει προταθεί από τους
Mortada και King17 και περιλαμβάνει την
τοποθέτηση ενός ανοξείδωτου ορθοδον-
τικού σύρματος σχήματος Ω και διαμέ-
τρου 0,5 χιλ., τα άκρα του οποίου
αγκιστρώνονται σε βάθος 3 περίπου χιλ.
στη είσοδο του ριζικού σωλήνα, ώστε να
αυξάνουν τη συνολική συγκράτηση του
σύρματος. Η θηλιά εξέχει 2-3 χιλ. πάνω
από την εναπομένουσα ρίζα, ώστε να
προσφέρει μηχανική συγκράτηση και
στήριξη στο υλικό αποκατάστασης. Κατά
την εφαρμογή, μετά την πολφεκτομή και
την έμφραξη του ριζικού σωλήνα, αφαι-
ρούνται 4 χιλ. από το εμφρακτικό υλικό
και τοποθετείται λεπτό στρώμα πολυκαρ-
βοξυλικής κονίας, ώστε να προστατευθεί
η υπόλοιπη ριζική έμφραξη. Στη συνέ-
χεια, τοποθετείται στην είσοδο του ριζικού
σωλήνα, αλλά και μυλικά, συγκολλητικός
παράγοντας και υλικό της ανασύστασης.
Κατόπιν, τα άκρα του σύρματος συμπιέ-
ζονται με βελονοκάτοχο και εισάγονται
στο υλικό ανασύστασης και στον ριζικό
σωλήνα, πριν το βελονοκάτοχο απομα-
κρυνθεί. Το υλικό πολυμερίζεται και ακο-
λουθεί η τελείωση της ανασύστασης και η
διαμόρφωση της στεφάνης. Η παρακολού-
θηση των ασθενών, έως 18 μήνες, έδειξε
συνολική επιβίωση των αποκαταστάσεων
σε ποσοστό 79,9% (δείγμα 89 δοντιών)14. 

Πλεονεκτήματα
Η αύξηση της συγκράτησης με την τε-
χνική αυτή επιτυγχάνεται εύκολα, γρή-
γορα και με απλό τρόπο. Σημασία έχει
επίσης ότι το κόστος είναι χαμηλό σε
σχέση με άλλες τεχνικές αύξησης της συγ-
κράτησης14.

Μειονεκτήματα 
Βασικό μειονέκτημα αποτελεί το ότι το
σύρμα δεν είναι πάντοτε επαρκώς προ-
σαρμόσιμο στο σχήμα του ριζικού σωλήνα,
γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε κά-
ταγμα της ρίζας, λόγω συγκέντρωσης τά-
σεων κατά τη λειτουργία της μάσησης13.

Α.2.3 Ενδορριζικός άξονας από υαλονή-
ματα

Περιγραφή τεχνικής 
Οι άξονες υαλονημάτων εισέρχονται
στους ριζικούς σωλήνες των νεογιλών το-
μέων σε βάθος 2-3 χιλ., μετά την ολοκλή-
ρωση της ενδοδοντικής θεραπείας.
Συγκεκριμένα, μετά την αδροποίηση του
ριζικού σωλήνα και την τοποθέτηση του
συγκολλητικού παράγοντα, τοποθετείται
στο σωλήνα αρχικά λεπτόρρευστη ρητίνη
και κατόπιν ο άξονας, και πολυμερίζον-
ται ως ενιαία μονάδα. Η δημιουργία ψευ-
δοκολοβώματος γίνεται με σύνθετη
ρητίνη5. Εργαστηριακές μελέτες έχουν
δείξει αντοχή των αποκατεστημένων δον-
τιών στη θραύση, παρέχοντας ενδείξεις
ότι η τεχνική αυξάνει τη συγκράτηση και
την επιβίωση της ανασύστασης13. 

Πλεονεκτήματα 
Το υλικό των αξόνων αυτών έχει μέτρο
ελαστικότητας –στην κλίμακα του Young–
παραπλήσιο με εκείνο του δοντιού, με
αποτέλεσμα μειωμένη συγκέντρωση δυ-
νάμεων, και επομένως καλύτερη οριακή
προσαρμογή και μακροβιότερη διατή-
ρηση της αποκατάστασης5. Προσφέρει,
επίσης, ομοιογενή χημικό δεσμό με όλα
τα ρητινώδη εμφρακτικά υλικά και δεν
εμφανίζει κίνδυνο διάβρωσης.

Μειονεκτήματα 
Δεν υπάρχουν δεδομένα από κλινικές με-
λέτες σχετικά με την πορεία αυτών των
αποκαταστάσεων και την ενδεχόμενη
επίδρασή τους στην απορρόφηση της
ρίζας, μέχρι την απόπτωση του νεογιλού
δοντιού13. 

Β. Τεχνικές αποκατάστασης με
προκατασκευασμένες στεφάνες

Β.1 Προκατασκευασμένες στεφάνες που
συγκολλούνται με ρητίνη

Β.1.1 Στεφάνες νεογιλών δοντιών jacket
(pedo jacket crowns)

Oι στεφάνες jacket εφαρμόζονται κατά
τρόπο παρόμοιο με τις στεφάνες κελου-
λοΐτη, με τη διαφορά ότι είναι κατα-

σκευασμένες από σύνθετο πολυεστερικό
υλικό, χρωματισμένο στο χρώμα των δον-
τιών, πληρούνται με ρητίνη και παραμέ-
νουν στο δόντι μετά τον πολυμερισμό6.

Πλεονεκτήματα
Εμφανίζουν καλή αισθητική απόδοση και
σχετικά εύκολη προσαρμογή. Μπορούν
εύκολα να διαμορφωθούν και να κοπούν
με ψαλίδι, δεν συσσωρεύουν χρωστικές
και είναι ανθεκτικές στη θραύση10. 

Μειονεκτήματα
Διατίθενται μόνο σε έναν τόνο του λευ-
κού, κατά συνέπεια είναι συχνά δύσκολο
να εναρμονιστούν αισθητικά με τα δι-
πλανά φυσικά δόντια. Επιπλέον, δεν μπο-
ρούν να διαμορφωθούν με τη βοήθεια
εγγλυφίδας επί χειρολαβής υψηλών ταχυ-
τήτων, διότι το υλικό τους λειώνει6. Κατά
την τοποθέτησή τους απαιτούν πολύ καλό
έλεγχο της αιμορραγίας και του σάλιου,
και ικανοποιητική ποσότητα οδοντικής
ουσίας για συγκόλληση.
Στη βιβλιογραφία, δεν αναφέρονται με-
λέτες αξιολόγησης της συμπεριφοράς
τους στην κλινική πράξη. 

Β.1.2 Στεφάνες art glass (Glasstech)
Πρόκειται για στεφάνες από πολυμερές
υλικό, οι οποίες συγκολλούνται στο δόντι
με ρητίνη. Στη σύνθεσή τους περιέχουν
διμερή και πολυμερή μεθακρυλικά, σχη-
ματίζοντας ένα πολυμερές τριών διαστά-
σεων, ενώ η συγκέντρωσή τους σε ρητίνη
ανέρχεται στο 75% (έναντι 85% των στε-
φανών σύνθετης ρητίνης). Ωστόσο, τα
υλικά μικροϋάλου και σιλικόνης που πε-
ριέχουν προσδίδουν μεγαλύτερη ανθεκτι-
κότητα και καλύτερη αισθητική από τις
στεφάνες σύνθετης ρητίνης12. 

Περιγραφή τεχνικής
Κατά την παρασκευή του δοντιού, το
δόντι τροχίζεται 1 χιλ. κοπτικά και 0,5 χιλ.
αξονικά. Το αυχενικό τελείωμα της πα-
ρασκευής μπορεί να είναι σε σχήμα ch-
amfer ή shoulder15. Κατά τη συγκόλλησή
της, η στεφάνη αμμοβολείται εσωτερικά
με 5 μm AlO2 επί 5 δευτερόλεπτα, επα-
λείφεται με συγκολλητικό υγρό (Artglass)
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επί 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν πληρού-
ται με ρητινώδη κονία συγκόλλησης. Το
δόντι, πριν δεχθεί τη στεφάνη, αδροποι-
είται (με οξυφωσφορικό οξύ 37% επί 15
δευτερόλεπτα), ξεπλένεται με νερό και
στεγνώνεται. Ακολούθως, επαλείφεται με
συγκολλητικό παράγοντα που πολυμερί-
ζεται επί 10 δευτερόλεπτα. Η ρητινώδης
κονία συγκόλλησης πολυμερίζεται επί 40
δευτερόλεπτα από όλες τις πλευρες15,16.
Με βάση μια κλινική μελέτη των Ram-
melsberg και συν.13, το ποσοστό επιβίω-
σης των στεφανών artglass μετά από τρία
χρόνια, σε ενήλικες, ανήλθε στο 96%. Σε
άλλη κλινική μελέτη, 79 από τις 95 στεφά-
νες που τοποθετήθηκαν σε μόνιμα δόντια
αξιολογήθηκαν ως άριστες, ύστερα από
δύο χρόνια κλινικής παρατήρησης17.

Πλεονεκτήματα 
Οι στεφάνες art glass εμφανίζουν χρωμα-
τική σταθερότητα, καλή αισθητική από-
δοση και αντοχή στις μασητικές δυ- 
νάμεις10. 

Μειονεκτήματα 
Διατίθενται μόνο σε μία απόχρωση και
έξι μεγέθη, για όλα τα πρόσθια νεογιλά
δόντια12. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί η
απουσία κλινικών μελετών σε νεογιλά
δόντια, ώστε να αξιολογηθεί η συμπερι-
φορά τους σε παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας.

Β.2 Προκατασκευασμένες στεφάνες που
συγκολλούνται με κονία

Β.2.1 Προκατασκευασμένες ανοξείδωτες
στεφάνες με προστομιακό «παράθυρο»

Περιγραφή τεχνικής 
Πρόκειται για κλασικές ανοξείδωτες στε-
φάνες (Ni-Cr) πρόσθιων νεογιλών δον-
τιών οι οποίες, αφού προσαρμοστούν και
συγκολληθούν στο δόντι, τροχίζονται
προκειμένου να αφαιρεθεί η μεταλλική
προστομιακή όψη τους. Τη μέθοδο περιέ-
γραψαν για πρώτη φορά το 1983, οι Hel-
pin και Hartmann18,19. Σύμφωνα με τους
συγγραφείς, αφαιρείται η προστομιακή
όψη και κατόπιν ένα μέρος της συγκολ-
λητικής κονίας, έτσι ώστε να δημιουργη-

θεί μηχανικό «κλείδωμα» συγκράτησης
της ρητίνης στα μεταλλικά όρια της στε-
φάνης. Ακολουθεί η τοποθέτηση σύνθε-
της ρητίνης στην προστομιακή επιφάνεια
της στεφάνης18. Η χρήση των στεφανών
αυτών ενδείκνυται σε περιπτώσεις στις
οποίες ο μικρός ασθενής ασκεί μεγάλες
δυνάμεις στα πρόσθια δόντια, είτε λόγω
βρουξισμού είτε λόγω πρόσθιας σταυρο-
ειδούς σύγκλεισης. Στις δύο αυτές περι-
πτώσεις, η χρήση στεφανών από πολυμερή
υλικά οδηγεί συχνά σε ρωγμή ή απώλεια
της αποκατάστασης, άρα είναι σκόπιμο
να αποφεύγονται. Αντίθετα, οι ανοξείδω-
τες στεφάνες εμφάνιζουν μεγαλύτερη αν-
τοχή6.

Πλεονεκτήματα 
Σε αυτά ανήκουν το χαμηλό κόστος και
το βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα, σε
σχέση με τις κλασικές ανοξείδωτες στε-
φάνες, καθώς και η αυξημένη συγκρά-
τηση της στεφάνης στο δόντι. 

Μειονεκτήματα 
Τα μεταλλικά όρια της στεφάνης στην
προστομιακή επιφάνεια παραμένουν
ορατά μετά την τοποθέτηση και εξακο-
λουθούν να δημιουργούν αισθητικό πρό-
βλημα. Η μέθοδος είναι χρονοβόρα,
γεγονός ανεπιθύμητο στην περίπτωση
που ο μικρός ασθενής βρίσκεται υπό
φαρμακευτική καταστολή ή γενική αναι-
σθησία1,12. 

Β.2.2 Προκατασκευασμένες ανοξείδωτες
στεφάνες με όψη ρητίνης (PVSSC)

Η προκατασκευασμένη ανοξείδωτη στε-
φάνη με όψη ρητίνης προκύπτει από τη
συγκόλληση μιας σύνθετης ή θερμοπλα-
στικής ρητίνης στην προστομιακή επιφά-
νεια μιας τυπικής ανοξείδωτης στεφάνης
πρόσθιου νεογιλού δοντιού. Υπάρχουν
τουλάχιστον 4 εταιρείες που διαθέτουν
εμπορικά αυτό το προϊόν: (1) Cheng
Crowns, Cheng laboratory, Frazer, Pa. (2)
NuSmile Crowns, Orthodontic Technolo-
gies, Houston, Tex. (3) Kinder Krowns,
Mayclin Laboratory, Minneapolis, Minn.
και (4) Dura Crowns, Space maintainers
Laboratory, Chartsworth, Calif20. 

Περιγραφή τεχνικής 
Η τεχνική τοποθέτησης περιγράφηκε για
πρώτη φορά από τον Croll, το 1998. Το
δόντι τροχίζεται αξονικά και κοπτικά, με
διαμάντι επί χειρολαβής υψηλών ταχυτή-
των. Στις αξονικές επιφάνειες, ο τροχι-
σμός γίνεται 1 με 1,5 χιλ. παράλληλα προς
τον επιμήκη άξονα του δοντιού, και με
πολύ μικρή σύγκλειση των επιφανειών
αυτών προς την κοπτική πλευρά. Επίσης,
δημιουργούνται κάθετες ως προς το μαση-
τικό επίπεδο, παράλληλες μεταξύ τους εγ-
κοπές, ώστε να αυξάνεται ο χώρος για τη
συγκολλητική κονία. Στην κοπτική επιφά-
νεια, το δόντι τροχίζεται περίπου 1,5 χιλ.
Η αδαμαντίνη διατηρείται στο αυχενικό
όριο (εφόσον είναι ανέπαφη), ώστε η στε-
φάνη να «κλειδώνει» στη θέση της και να
συγκρατείται και μηχανικά στο ουλικό όριο. 
Η στεφάνη δοκιμάζεται στο δόντι, κόβε-
ται στο κατάλληλο μήκος με κυλινδρικό
διαμάντι και λυγίζεται στα όρια, πλην της
παρειακής πλευράς. Επίσης, η όψη ρητί-
νης στρογγυλεύεται με διαμάντι, ώστε να
μη φαίνεται ογκώδης, εφόσον κάτι τέτοιο
κριθεί απαραίτητο, και κατόπιν γυαλίζε-
ται με δίσκους οξειδίου του αλουμινίου,
σε χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων. Για να
μειώσουμε τον χρόνο επέμβασης στο
στόμα του μικρού ασθενούς, μπορούμε
στην αρχική συνεδρία να πάρουμε απο-
τυπώματα και στο εκμαγείο που θα προ-
κύψει να παρασκευάσουμε το δόντι σε
γύψο, να επιλέξουμε τη σωστή στεφάνη
και να τη διαμορφώσουμε πάνω σε αυτό.
Για τη συγκόλληση της στεφάνης μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε ρητινώδη
τροποποιημένη υαλοϊονομερή κονία, υα-
λοϊονομερή κονία ή ρητινώδη κονία, ενώ
ασκούμε μόνο δακτυλική πίεση, ώστε να
προστατέψουμε την όψη1. Εχει αναφερ-
θεί ότι οι κονίες αυτές, λόγω των φυσικών
ιδιοτήτων τους, συγκολλούνται καλύτερα
στο δόντι και μειώνουν τη μικροδιείσ-
δυση ουσιών, ενώ η υαλοϊονομερής κονία
απελευθερώνει επιπλέον φθόριο, τουλά-
χιστον βραχυπρόθεσμα12.
Οι περίσσιες της κονίας αφαιρούνται με
εργαλείο χειρός ή και με υπερήχους,
πάντα με προσοχή, ώστε να μη γίνει
βλάβη στη στεφάνη1.
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Πλεονεκτήματα
1) Ευκολία στην τοποθέτηση· 2) η αιμορ-
ραγία δεν επηρεάζει σημαντικά τη συγ-
κράτηση και το χρώμα· 3) μειωμένος
χρόνος εργασίας συγκριτικά με άλλες
αποκαταστατικές τεχνικές· 4) ικανοποι-
ητική αισθητική σε σύγκριση με την τε-
χνική ανοιχτού παράθυρου, διότι το
μέταλλο δεν διακρίνεται από μικρή από-
σταση20· 5) χρωματική σταθερότητα και
αντοχή στα μικροσπασίματα, μετά την
αποστείρωσή τους (η μελέτη αφορούσε
κυρίως τις προκατασκευασμένες στεφά-
νες NuSmile, Kinder Krowns)21· 6) δυνα-
τότητα επιδιόρθωσης στα σπασίματα της
όψης, με τη χρήση ρητινών22.

Μειονεκτήματα
1) Υψηλότερο κόστος συγκριτικά με τις
απλές ανοξείδωτες στεφάνες και τις στε-
φάνες σύνθετης ρητίνης10· 2) οι όψεις ρη-
τίνης διατίθενται σε μία ή δύο το πολύ
αποχρώσεις, κατά συνέπεια δημιουργεί-
ται συχνά αισθητικό πρόβλημα· 3) η προ-
στομιακή επιφάνειά τους δεν μπορεί να
υποστεί σύσφιξη στα όρια προκειμένου
να προσαρμοστεί στο αυχενικό όριο με το
δόντι, λόγω πιθανής αποκόλλησης της
όψης από τη στεφάνη. Επομένως, αυτές
οι στεφάνες υστερούν ως προς την προ-
σαρμογή, άρα και τη συγκράτηση, σε
σχέση με τις απλές ανοξείδωτες· 4) συχνά
προκύπτει ανάγκη διαμόρφωσης της εξω-
τερικής καμπυλότητας των όψεων ρητί-
νης, όταν αυτή εμφανίζεται μεγαλύτερη
από την καμπυλότητα των φυσικών δον-
τιών. 5) οι στεφάνες που έχουν δοκιμαστεί
στο δόντι, αλλά δεν έχουν προσαρμοστεί,
δεν μπορούν κατόπιν να αποστειρωθούν
σε υψηλή θερμοκρασία υπό πίεση, διότι
υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της όψης·
6) η λήψη αλγινικού αποτυπώματος και η
προετοιμασία των στεφανών πάνω στο
γύψινο εκμαγείο, πριν από τη συνεδρία,
δεν είναι πάντα εφικτή. Εν τούτοις, όλες
οι διαδικασίες προσαρμογής της στεφά-
νης στο δόντι μπορούν να γίνουν απευ-
θείας στο στόμα του παιδιού χωρίς τη
μεσολάβηση του εκμαγείου23· 7) δυσκο-
λία τοποθέτησης όμορων στεφάνων σε
παιδιά με οδοντικό συνωστισμό ή απώ-

λεια χώρου. Απαιτείται αφαίρεση περισ-
σότερης οδοντικής ουσίας, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται όσον αφορά την εμπλοκή
του πολφού· 8) οι στεφάνες που τοποθε-
τούνται σε νεογιλούς κυνόδοντες πρέπει
να τροποποιούνται προστομιακά, ώστε
να προσομοιάσουν στο σχήμα των κυνο-
δόντων1. Επιπλέον, η σύγκλειση με κυνο-
δοντική προστασία φθείρει τις στεφάνες
σε μεγαλύτερο ποσοστό και έκταση απ’
ό,τι αυτές φθείρονται στους τομείς24. 

Β.2.3 Αισθητικές στεφάνες αλουμινίου
(Pedo Pearls)

Πρόκειται για μεταλλικές στεφάνες από
αλουμίνιο, πάνω στις οποίες συγκολλάται
βαφή από εποξική ρητίνη στο χρώμα του
δοντιού. Η επιλογή του υλικού έγινε
επειδή η εποξική ρητίνη συγκρατείται
πολύ καλύτερα στο αλουμίνιο απ’ ό,τι στο
ανοξείδωτο μέταλλο. Στεφάνες αλουμι-
νίου χρησιμοποιούνται συχνά ως προσω-
ρινή αποκατάσταση στη μόνιμη οδοντο -
φυΐα6. 

Πλεονεκτήματα
1) Ευκολία στην τοποθέτηση της στεφά-
νης6· 2) δυνατότητα προσαρμογής στο
δόντι σε όλες τις πλευρές· 3) δυνατότητα
να κόβεται και να λυγίζει, χωρίς να σπάει
ή να ξεφλουδίζει· 4) καλό αισθητικό απο-
τέλεσμα· 5) δυνατότητα προσθήκης ρητί-
νης σε περίπτωση που η αισθητική επι-
κάλυψη αποτύχει.

Μειονεκτήματα 
1) Το αλουμίνιο είναι σχετικά μαλακό
υλικό, επομένως υστερεί σε αντοχή κατά
τη μακροχρόνια λειτουργία στη στομα-
τική κοιλότητα10· 2) σε ασθενείς με βαθιά
δήξη, η αισθητική επικάλυψη συχνά φθεί-
ρεται6. 

Συζήτηση
Στις περιπτώσεις εκτεταμένης καταστρο-
φής λόγω τερηδόνας πρόσθιων νεογιλών
δοντιών, ο οδοντίατρος καλείται να δώσει
αισθητική λύση σε ένα πρόβλημα που πα-
ρουσιάζει δυσκολίες από άποψη τεχνικής

αποκατάστασης, αλλά και προβλήματα
από άποψη μακροχρόνιας παραμονής
στο στόμα. Η διαδικασία αποκατάστασης
δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από
τα προβλήματα συνεργασίας που παρου-
σιάζουν συχνά τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας, τα οποία περιορίζουν την εφαρ-
μογή τεχνικών που είναι περίπλοκες, με
υψηλό βαθμό κλινικής δυσκολίας, ευαί-
σθητες και χρονοβόρες11. Η εναλλακτική
θεραπευτική λύση της εξαγωγής των τε-
ρηδονισμένων δοντιών συχνά απορρίπτε-
ται από τους γονείς, λόγω υπερβολικής
ευαισθησίας σε ό,τι αφορά την αισθητική
εμφάνιση των μικρών παιδιών25, ίσως και
λόγω ενοχών για τα προληπτικά μέτρα
που όφειλαν να έχουν λάβει ώστε να απο-
τρέψουν τον εκτεταμένο τερηδονισμό. Ο
οδοντίατρος καλείται λοιπόν να προσα-
νατολιστεί σε μια σειρά θεραπευτικών
επιλογών που θα δίνουν έμφαση στην αι-
σθητική, πολλές από τις οποίες όμως δεν
έχουν δοκιμαστεί επαρκώς στη κλινική
πράξη. 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μακρο-
χρόνιων προοπτικών κλινικών μελετών,
που είναι απαραίτητες για να αξιολογη-
θεί η αποτελεσματικότητα των διαφόρων
τεχνικών αποκατάστασης των νεογιλών
τομέων και κυνοδόντων με εκτεταμένη
καταστροφή, παρουσιάζει αρκετές δυ-
σκολίες6.Οι ασθενείς τους οποίους αφο-
ρούν αποκαταστάσεις αυτής της μορφής
είναι κατά βάση παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας, με τερηδόνα βρεφικής και νηπιακής
ηλικίας βαριάς μορφής26. Οι τεχνικές που
περιγράφηκαν είναι απαιτητικές από
άποψη δεξιοτήτων του οδοντιάτρου και
προϋποθέτουν μια στοιχειώδη συνεργα-
σία του παιδιού, ενώ συχνά απαιτούν αρ-
κετό κλινικό χρόνο σε μία ή περισσότερες
συνεδρίες. Η λύση της ενσυνείδητης κα-
ταστολής ή της γενικής αναισθησίας, που
ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις,
συχνά δεν είναι αποδεκτή από τους γο-
νείς. Επομένως, ο οδοντίατρος καλείται
να εφαρμόσει μια τεχνική υπό μη ιδανικές
συνθήκες, στοιχείο που θέτει υπό αμφι-
σβήτηση την ακεραιότητα και μακροβιό-
τητα της αποκατάστασης6. Πέραν τούτου,
η ίδια αποκατάσταση λειτουργεί διαφο-
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ρετικά σε παιδιά χαμηλού τερηδονικού
κινδύνου απ’ ό,τι σε παιδιά υψηλού τερη-
δονικού κινδύνου, συνεπώς υπάρχει αυ-
ξημένος κίνδυνος επανατερηδονισμού
στα όρια25,27. Άλλη δυσκολία που συναντά
κανείς κατά το σχεδιασμό τέτοιων μελε-
τών, είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμμα-
τος των επανεξετάσεων για έλεγχο των
αποκαταστάσεων. Η τερηδόνα βρεφικής
και νηπιακής ηλικίας σχετίζεται με παι-
διά προερχόμενα από ομάδες χαμηλού
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, που οι
γονείς τους συνήθως δεν συμμορφώνον-
ται με τη δέσμευση τήρησης των τακτικών
επανελέγχων που είναι απαραίτητες για
τις μελέτες, ιδίως σε δόντια με σχετικά
περιορισμένο χρόνο παραμονής, λόγω
φυσιολογικής απόπτωσης. Τέλος, ένα
πρόσθετο πρόβλημα, που συνδέεται κυ-
ρίως με τη διεξαγωγή μελετών σε ιδιω-
τικά ιατρεία, είναι ότι το κόστος σε
χρόνο, χρήμα και προσπάθεια για τον
έλεγχο της συμπεριφοράς του παιδιού
από τον κλινικό μπορεί να είναι μεγάλο
συγκριτικά με την εξαγωγή του δοντιού
και την προσθετική αποκατάσταση11.
Κύριος και πρωταρχικός παράγοντας για
την επιλογή της πιο κατάλληλης τεχνικής
είναι η κλινική συμπεριφορά των αποκα-
τεστημένων δοντιών, σε ό,τι αφορά τη
συγκράτηση της αποκατάστασης (ολική
απώλεια), αλλά και το σπάσιμο της όψης-
αποκατάστασης μερική απώλεια). Η ανα-

σκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι,
όσον αφορά την κατηγορία των στεφα-
νών από πολυμερή υλικά που συγκολ-
λούνται με το δόντι, μόνο για τις στεφάνες
σύνθετης ρητίνης υπάρχει αξιολόγηση σε
επίπεδο κλινικών ερευνών. Σύμφωνα με
αυτές, το ποσοστό συγκράτησης των απο-
καταστάσεων ανέρχεται στο 80-88%, με
την πλειοψηφία των αποτυχιών να αφορά
ολική απώλεια28,29. Ο χρόνος παρακολού-
θησης των αποκαταστάσεων στις μελέτες
κυμάνθηκε από 18 έως 24 μήνες (Πίνα-
κας 1). 
Η χρήση ενδορριζικών αξόνων για την
αύξηση της συγκράτησης έχει μελετηθεί
τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε κλινικό
επίπεδο. Τα αποτελέσματα των εργαστη-
ριακών μελετών σε ό,τι αφορά τη συγκρι-
τική αξιολόγηση των διαφόρων τύπων
αξόνων είναι αντιφατικά, όσον αφορά
την αντοχή της αποκατάστασης (Πίνακας
2). Τόσο η μελέτη των Pithan και συν.30

όσο και αυτή των Pinheiro και συν.31 δεν
έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά
στην αντοχή των αποκαταστάσεων με-
ταξύ της χρήσης άξονα ρητίνης, υαλονη-
μάτων και ορθοδοντικών συρμάτων.
Αντίθετα, οι Gujjar και Indushekar16 ανέ-
φεραν υπεροχή των αξόνων υαλονήμα-
των συγκριτικά με τους άξονες από
ρητίνη ή ορθοδοντικό σύρμα. Στην ίδια
μελέτη, οι άξονες από ορθοδοντικό
σύρμα ή ρητίνη εμφάνισαν αποτυχίες συ-

νοχής, ενώ οι άξονες υαλονημάτων απο-
τυχίες αποκόλλησης. Η διαφορά στα
αποτελέσματα αποδόθηκε στη χρήση δια-
φορετικού τύπου ρητίνης για τη συγκόλ-
ληση των αξόνων13. Κλινικές μελέτες
αξιολόγησης της συμπεριφοράς των απο-
καταστάσεων ρητίνης5,32 έδειξαν ότι η το-
ποθέτηση αξόνων από υαλονήματα
βελτίωσε την αντοχή της αποκατάστασης,
μετά από 1 έτος παρακολούθησης, με τα
ποσοστά συγκράτησης να ανέρχονται στο
79-93%. Σαφώς χαμηλότερα ήταν τα πο-
σοστά συγκράτησης των αποκαταστά-
σεων14 όταν χρησιμοποιήθηκε άξονας
από ορθοδοντικό σύρμα (54-80%), μετά
από 12-18 μήνες παρακολούθησης, ενώ
και τα όρια της απο κατάστασης ήταν μη
ικανοποιητικά σε σημαντικό ποσοστό
(46%) (βλ. Πίνακα 1). 
Από την κατηγορία των στεφανών που
συγκρατούνται με συγκολλητική κονία, οι
προκατασκευασμένες ανοξείδωτες στε-
φάνες με όψη ρητίνης έχουν αξιολογηθεί
κλινικά όσον αφορά την ολική ή μερική
αποτυχία τους. Σύμφωνα με τις υπάρχου-
σες μελέτες2,20, το ποσοστό συγκράτησης
των αποκαταστάσεων ανήλθε στο 89-
100%, ενώ υψηλότερο ήταν το ποσοστό
μερικής αποτυχίας (σπάσιμο όψης), που
έφτασε το 11-32%. Ο χρόνος παρακολού-
θησης στις παραπάνω μελέτες κυμάνθηκε
από 13 έως 20 μήνες, ενώ υψηλή ήταν και
η ικανοποίηση των γονέων από το αποτέ-
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Πίνακας 1

Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών αποκατάστασης πρόσθιων νεογιλών δοντιών,
με βάση τα αποτελέσματα κλινικών μελετών 

Μελέτες

Δείγμα (αριθμός αποκαταστάσεων)

Χρόνος αξιολόγησης (μήνες)

Συγκράτηση αποκαταστάσεων

Αποτυχία όψης-αποκατάστασης

Ικανοποιητικά όρια αποκατάστασης

Ακτινογραφική αξιολόγηση

Ικανοποίηση γονέων

112-631 

18-24 

80-88%

12-20%

89- 96%

38-226 

13-20,7 

89-100%

11-32%

84-93%

14-30 

12 

79-93%

79%

14-96 

12-18 

54-79,9%

54%

Ram και συν.29, 
Kupietzky και συν.9,29 

Shah και συν.2, 
Jeanette και συν.24, 
Gupta και συν.33, 
Cariann και συν.20

Sharaf5, 
Subramaniam και συν.32 

Mortada και King17, 
Mendes και συν.4

Στεφάνες σύνθετης
ρητίνης

Ανοξείδωτες στεφάνες
με όψη ρητίνης

Άξονες υαλονημάτων Άξονες από ορθοδοντικό
σύρμα



λεσμα, που έφθασε το 84-93% (βλ. Πί-
νακα 1). Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι
τα ποσοστά μερικής ή ολικής απώλειας
της όψης ρητίνης που αναφέρθηκαν προ-
ϋποθέτουν ότι δεν ασκούνται πιέσεις στα
όρια της στεφάνης κατά την προσαρμογή
της στο δόντι. Στις περιπτώσεις που λυγί-
σουμε τα γλωσσικά όρια της στεφάνης
για να αυξήσουμε τη συγκράτηση, το πο-
σοστό απώλειας της όψης αυξάνεται33 στο
23-44%. Η επιδιόρθωση των φθαρμένων
όψεων μπορεί να γίνει με χρήση σύνθετης
ρητίνης, με τη βοήθεια αδιαφάνειας,
ωστόσο η δύναμη αντοχής του νέου δε-
σμού με το μέταλλο είναι μικρότερη απ’
ό,τι στην αρχική στεφάνη34.
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές35, η
αποστείρωση των προκατασκευασμένων
ανοξείδωτων στεφανών με όψη ρητίνης
πρέπει να γίνεται με ψυχρό τρόπο, δη-
λαδή με εμβάπτιση τους σε διάλυμα γλου-
ταραλδεΰδης 2%. Ωστόσο, σύμφωνα με
τους Wickersham και συν.36, η μέθοδος
αυτή μειώνει σημαντικά την αντοχή στη
θραύση των όψεων των στεφανών. Στην
ίδια μελέτη, η χρήση χημικού τρόπου
αποστείρωσης, αν και δεν επηρεάζει την
αντοχή στη θραύση, προκαλεί εμφανείς
χρωματικές αλλαγές στις όψεις ρητίνης.

Γι’ αυτό, οι συγγραφείς συστήνουν απο-
στείρωση των στεφανών στο αυτόκαυστο,
μέθοδο που επηρεάζει μεν το χρώμα και
την αντοχή των στεφανών, αλλά σε βαθμό
κλινικά μη ανιχνεύσιμο.
Ο μεγάλος αριθμός τεχνικών που έχουν
προταθεί για την αποκατάσταση των πρό-
σθιων νεογιλών δοντιών παρέχει στον
κλινικό εναλλακτικές θεραπευτικές λύ-
σεις, ανάλογα με την περίπτωση. Ωστόσο,
η απουσία επαρκούς, σε αρκετές περι-
πτώσεις και στοιχειώδους, κλινικής αξιο-
λόγησης των τεχνικών αυτών περιορίζει
σημαντικά τη δυνατότητα ασφαλούς επι-
λογής κάποιας τεχνικής που θα λειτουρ-
γήσει αποτελεσματικά και μακροχρόνια
στο στοματικό περιβάλλον. Από τις τεχνι-
κές για τις οποίες υπάρχει αξιολόγηση, οι
προκατασκευασμένες ανοξείδωτες στε-
φάνες με όψη ρητίνης εμφανίζουν τα
υψηλότερα ποσοστά συγκράτησης.
Ωστόσο, η μερική ή ολική απώλεια της
όψης είναι αρκετά συχνή, ενώ οι εν λόγω
τεχνικές είναι και σχετικά χρονοβόρες
όσον αφορά την παρασκευή του δοντιού
και την προσαρμογή της στεφάνης. Οι
στεφάνες από σύνθετη ρητίνη εμφανί-
ζουν χαμηλότερα ποσοστά συγκράτησης,
συγκριτικά με τις προκατασκευασμένες,

χωρίς όμως το ποσοστό αποτυχιών να λει-
τουργεί απαγορευτικά για τη χρήση τους
στην κλινική πράξη. Επιπλέον, παρουσιά-
ζουν το πλεονέκτημα της καλύτερης αι-
σθητικής και του χαμηλότερου κόστους.
Η χρήση ενδορριζικών αξόνων από υα-
λονήματα, στις περιπτώσεις που έχει προ-
ηγηθεί ενδοδοντική θεραπεία, μπορεί να
μειώσει ελαφρά το ποσοστό αποτυχίας.
Εν τούτοις, ο μεγαλύτερος χρόνος εργα-
σίας που απαιτείται, αλλά και το υψηλό-
τερο κόστος, πρέπει να συνυπολογίζονται
και όσον αφορά το βαθμό συνεργασίας
του παιδιού.
Για τις υπόλοιπες τεχνικές δεν μπορούμε
να καταλήξουμε σε συμπεράσματα όσον
αφορά τη μακροχρόνια συμπεριφορά
τους στο στόμα, λόγω απουσίας κλινικών
ερευνών. Η περιγραφή της τεχνικής και
τα πιθανά προβλήματα βασίζονται σε δη-
μοσιευμένες παρουσιάσεις περιστατικών.

Συμπεράματα
1. Οι περισσότερες τεχνικές που έχουν

προταθεί για την αποκατάσταση πρό-
σθιων νεογιλών δοντιών με εκτεταμένη
καταστροφή λόγω τερηδόνας δεν
έχουν αξιολογηθεί επαρκώς, ώστε να
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Βαδιάκας και συν.

Αποτυχία λόγω αποκόλλησης Όλοι οι άξονες από 
υαλονήματα

74% όλων των αποτυχιών

Συγκράτηση Δύναμη συγκράτησης:
υαλονήματα > άξονες από 
ορθοδοντικό σύρμα > άξονες 
σύνθετης ρητίνης

40% των αξόνων από 
ορθοδοντικό σύρμα

Πίνακας 2

Συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων τύπων ενδορριζικών αξόνων που χρησιμοποιούνται
για την αύξηση της συγκράτησης

αποκαταστάσεων πρόσθιων νεογιλών δοντιών, με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακών μελετών 

Δείγμα 30 εξαχθέντες νεογιλοί τομείς 30 ρίζες 45 εξαχθέντα δόντια 

Αντοχή στις δυνάμεις εφελκυσμού Άξονες ρητίνης = 3,56 Καμία διαφορά μεταξύ αξόνων 
ρητίνης και αξόνων 
από ορθοδοντικό σύρμα

Καμία διαφορά μεταξύ αξόνων 
ρητίνης, από ορθοδοντικό σύρμα 
ή από υαλονήματα

Στεφάνες σύνθετης
ρητίνης

Ανοξείδωτες στεφάνες
με όψη ρητίνης

Άξονες υαλονημάτων

Αποτυχία συνεκτικού τύπου 80% των αξόνων ρητίνης
60% των αξόνων από 
ορθοδοντικό σύρμα

Υαλονήματα = 5,89

Άξονες από ορθοδοντικό 
σύρμα = 4,46



μπορούμε να συστήσουμε με ασφάλεια
τη χρήση τους. 

2. Από τις τεχνικές με στοιχειώδη τεκμη-
ρίωση, η χρήση στεφανών από σύνθετη
ρητίνη (strip crowns) και προκατα-
σκευασμένων ανοξείδωτων στεφανών
με όψη ρητίνης εμφανίζουν ικανοποι-
ητικά ποσοστά συγκράτησης, καθώς
και ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλε-
σμα.

3. Η χρήση ενδορριζικών αξόνων συγ-
κράτησης μπορεί να μειώσει ελαφρά
το ποσοστό αποτυχίας της αποκατά-
στασης, με τους άξονες από υαλονή-
ματα να εμφανίζουν καλύτερη κλινική
συμπεριφορά και βελτιωμένο αισθη-
τικό αποτέλεσμα. 

4. Τα κριτήρια επιλογής της πιο κατάλλη-
λης κατά περίπτωση τεχνικής περιλαμ-
βάνουν, πέρα από τη μακροχρόνια
βιωσιμότητα της αποκατάστασης στο
στόμα, τον χρόνο και το κόστος που
απαιτούνται για την εφαρμογή τους,
τον βαθμό συνεργασίας του παιδιού,
αλλά και τις αισθητικές προσδοκίες
των γονέων.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Εκδορά των ούλων ή του βλεννογόνου – Abration of gingival or oral mu-
cosa (S 01.50) Επιφανειακή βλάβη των ούλων ή του βλεννογόνου,
εξαιτίας προστριβής ή απόξεσής τους, με απογυμνωμένη και αιμορ-
ραγούσα επιφάνεια. 

Εκπυρήνιση – Εnucleation Η εξ ολοκλήρου, χωρίς κατακερματισμό αφαί-
ρεση οργάνου ή ιστικής αλλοίωσης. Στην ενδοδοντολογία, ο όρος
αναφέρεται συνήθως στη χειρουργική απομάκρυνση των παθολογι-
κών περιακρορριζικών αλλοιώσεων (κύστη – κοκκίωμα).

Έκτοπη ανατολή, εκτοπία – Εctopic eruption Ανατολή ή παρουσία δοντιού
σε θέση απομακρυσμένη από τον οδοντικό φραγμό. Παρατηρείται
συνήθως στους σωφρονιστήρες που αναπτύσσονται στον κλάδο της
κάτω γνάθου ή στους κυνόδοντες που αναπτύσσονται μέσα στη ρινική
κοιλότητα. Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να αναπτυχθούν δόντια
σε απομακρυσμένα όργανα, όπως μέσα σε δερμοειδείς κύστεις της
ωοθήκης.
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Καθαρισμός ριζικού σωλήνα για τοποθέτηση άξονα

Πρωτόκολλο καθαρισμού του ριζικού σωλήνα
για τοποθέτηση άξονα

Κ. Μάστορας*, Λ. Βασιλειάδης**, Ε. Κουλαουζίδου***,  Χ. Γκόγκος**** 

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

οδοντίνη, οδοντινικό επίχρισμα, υποχλωριώδες νάτριο, χηλικοί
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής μελέτης είναι η διαπίστωση
της καθαρότητας των τοιχωμάτων του ριζικού σωλήνα πριν τη συγ-
κόλληση ενδορριζικού σωλήνα, με την εφαρμογή ενός συγκεκριμέ-
νου πρωτοκόλλου διακλυσμών. Οκτώ προσφάτως εξαχθέντα
μονόρριζα δόντια της άνω γνάθου (κεντρικοί τομείς) επιλέχθηκαν
για την έρευνα. Μετά την παρασκευή των ριζικών σωλήνων ακο-
λούθησε η έμφραξή τους με κώνους γουταπέρκας και ρητινώδες
φύραμα, με την τεχνική της πλάγιας συμπύκνωσης. Ύστερα από
επτά ημέρες σε συνθήκες 100% υγρασίας και 37 °C, η γουταπέρκα
αφαιρέθηκε με συνδυασμό εργαλείων μεταφοράς θερμότητας (heat
carrier) και κάθετης συμπύκνωσης (plugger), διατηρώντας 4 χιλ. στο
ακρορριζικό τριτημόριο. Τα δοκίμια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:
Ομάδα Α (n=4), στην οποία η παρασκευή του φρεατίου για την το-
ποθέτηση του άξονα έγινε με τη χρήση εγγλυφίδων Gates Glidden
#2 και Ομάδα Β (n=4), στην οποία η παρασκευή του φρεατίου για
την τοποθέτηση του άξονα έγινε με τη χρήση εγγλυφίδων D.T. #3.
Σε τρία από τα τέσσερα δοκίμια κάθε ομάδας, μετά την παρασκευή
και τη δημιουργία φρεατίου, πραγματοποιήθηκαν πλύσεις του ρι-
ζικού σωλήνα με 10 ml EDTA 17%, 10 ml NaOCl 2,5% και 10 ml
φυσιολογικό ορό. Σε ένα δοκίμιο από κάθε ομάδα πραγματοποι-
ήθηκαν πλύσεις του ριζικού σωλήνα με 10 ml NaOCl 2,5% και 10
ml φυσιολογικού ορού. Αυτά τα δοκίμια χρησιμοποιήθηκαν ως μάρ-
τυρες. Όλα τα δοκίμια προετοιμάστηκαν για παρατήρηση στο ηλε-
κτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, υπό διάφορες μεγεθύνσεις. Τα
αποτελέσματα έδειξαν πλήρη αφαίρεση του οδοντινικού επιχρίσμα-
τος, των υπολειμμάτων γουταπέρκας και του φυράματος, και στις
δύο ομάδες. Στα δοκίμια-μάρτυρες εμφανίστηκε παχύ στρώμα
οδοντινικού επιχρίσματος και πιθανά υπολείμματα φυράματος. 

Summary
Post space debridement protocol

K. Mastoras*, L. Vasiliadis**, E. Koulaouzidou***, 
C. Gogos****

The purpose of this laboratory study was to determine the purity of
dentinal walls of the root canal, before post placement, using a specific
irrigation protocol. Eight single-rooted human maxillary teeth, recently
extracted, with single straight root canals and fully formed apices, were
used in this study. All teeth were extracted for periodontal and/or pros-
thetic reasons. After endodontic treatment, cervical root canal cavities
were filled with a provisional restorative material and the teeth were s-
tored at 37°C in 100% humidity for 7 days. Gutta-percha was removed
with heated endodontic heat carrier and plugger, maintaining at least 4
mm of filling material in the apical third. The specimens were divided in-
to two groups: Group A (n=4), where the post space preparation was
performed with the use of Gates Glidden #2 and Group B (n=4), where
the post space preparation was performed with the use of D.T. drills #3.
In three of the four specimens in each group, after root canal treatment
and post space preparation, irrigation was performed with 10ml 17%
EDTA, 10ml NaOCl and 10ml normal saline. In one specimen of each
group, irrigation was performed with 10 ml NaOCl and 10 ml normal
saline. These specimens were used as control. All specimens were pre-
pared for observation in scanning electron microscopy (SEM) under d-
ifferent magnifications. The results showed complete removal of smear
layer and no residuals of gutta-percha or resin sealer in both groups. In
contrast, in control specimens, a thick coat of smear layer was observed
in dentinal walls and possible residues of resin sealer into dentinal
tubules.
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Εισαγωγή
Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια συ-
νήθως εμφανίζουν εκτεταμένη απώλεια
οδοντικής ουσίας εξαιτίας τερηδονικής
βλάβης, τραύματος, διάβρωσης, αποτριβής,
κατάγματος, προϋπάρχουσας προσθετικής
αποκατάστασης ή και λανθασμένης κοιλό-
τητας διάνοιξης1,2. Η ανάγκη για αύξηση
της στήριξης και της σταθερότητας της
μυλικής αποκατάστασης επιβάλλει σε
ορισμένες περιπτώσεις την τοποθέτηση
ενδορριζικού άξονα1,3.
Η επιτυχής συγκόλληση του άξονα στη ρι-
ζική οδοντίνη αποτελεί πρωταρχική
ανάγκη για τη μακροβιότητα της μυλικής
αποκατάστασης. Η σύνδεση οδοντίνης-
κονίας-άξονα ενέχει αρκετές δυσκολίες,
εξαιτίας της ιδιαίτερης ανατομίας της
ρίζας, των δυσκολιών κατά το χειρισμό
των συγκολλητικών συστημάτων, αλλά
και της ευαισθησίας της διαδικασίας συγ-
κόλλησης4. Μετά την προετοιμασία των
ριζικών σωλήνων για τη δημιουργία φρε-
ατίου για την τοποθέτηση του άξονα, στα
τοιχώματα του ριζικού σωλήνα παραμέ-
νει οδοντινικό επίχρισμα. Έρευνες έχουν
δείξει ότι ένα παχύ στρώμα οδοντινικού
επιχρίσματος εμποδίζει τη διαβροχή της
επιφάνειας της οδοντίνης με τον συγκολ-
λητικό παράγοντα που θα διεισδύσει στο
λεπτό δίκτυο των κολλαγόνων ινών και θα
σχηματίσει την υβριδική ζώνη5,6. Εκτός
από τη δημιουργία οδοντινικού επιχρίσμα-
τος, στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα
μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα γου-
ταπέρκας, τα οποία πλαστικοποιούνται με
την παραγωγή θερμότητας, καθιστώντας
δύσκολη την αφαίρεσή τους. 
Για τους παραπάνω λόγους, το στάδιο κα-
θαρισμού του ριζικού σωλήνα είναι εξαι-
ρετικά κρίσιμο, ώστε να διασφαλιστεί η
απομάκρυνση του οδοντινικού επιχρίσμα-
τος, η είσοδος των ρητινωδών προσεκβο-
λών των συγκολλητικών συστημάτων
εντός των οδοντινοσωληναρίων και η δη-
μιουργία υβριδικής ζώνης χωρίς διάκενα7.
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής με-
λέτης είναι η διαπίστωση της καθαρότη-
τας των τοιχωμάτων του ριζικού σωλήνα
πριν τη συγκόλλησή τους με την εφαρ-

μογή ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου
διακλυσμών.  

Υλικά και μέθοδος
Στην παρούσα ερευνητική μελέτη χρησι-
μοποιήθηκαν οκτώ προσφάτως εξαχ-
θέντα μονόρριζα δόντια της άνω γνάθου
(κεντρικοί τομείς). Η παρασκευή των ρι-
ζικών σωλήνων πραγματοποιήθηκε με
συνδυασμό χειροκίνητων (K file,
Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Switzer-
land) και μηχανοκίνητων ρινών (Prota-
perTM, Dentsply, Maillefer, Ballaigues,
Switzerland). Ακολούθησε η έμφραξή
τους με κώνους γουταπέρκας και φύραμα
2seal sealer (VDW, Munich, Germany),
με την τεχνική της πλάγιας συμπύκνωσης.
Μετά από επτά ημέρες διατήρησης των
δοντιών σε συνθήκες 100% υγρασίας και
37°C, η γουταπέρκα αφαιρέθηκε με συν-
δυασμό εργαλείων μεταφοράς θερμότη-
τας (heat carrier) και κάθετης συ-
μπύκνωσης (plugger), διατηρώντας 4 χιλ.
στο ακρορριζικό τριτημόριο. Τα δοκίμια
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Ομάδα Α
(n=4), στην οποία η παρασκευή του φρε-
ατίου για την τοποθέτηση του άξονα έγινε
με τη χρήση εγγλυφίδων Gates Glidden
#2 (Dentsply, Maillefer, USA) και
Ομάδα Β (n=4), στην οποία η παρα-
σκευή του φρεατίου για την τοποθέτηση
του άξονα έγινε με τη χρήση εγγλυφίδων
D.T. #3 (Bisco, Inc., USA). Σε τρία από
τα τέσσερα δοκίμια κάθε ομάδας, μετά

την παρασκευή και τη δημιουργία φρεα-
τίου, πραγματοποιήθηκαν πλύσεις του ρι-
ζικού σωλήνα με 10 ml  EDTA 17%
(Inter-Med, Inc. /Vista Dental Products,
USA), 10 ml NaOCl 2,5% και 10 ml φυ-
σιολογικού ορού. Σε ένα δοκίμιο από
κάθε ομάδα πραγματοποιήθηκαν πλύσεις
του ριζικού σωλήνα με 10 ml NaOCl 2,5%
και 10 ml φυσιολογικού ορού. Αυτά τα
δοκίμια χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.
Όλα τα δοκίμια χωρίστηκαν κατά μήκος
της εγγύς-άπω διάστασης και παρατηρή-
θηκαν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σά-
ρωσης, υπό διάφορες μεγεθύνσεις.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα έδειξαν πλήρη αφαί-
ρεση του οδοντινικού επιχρίσματος, των
υπολειμμάτων γουταπέρκας και του φυ-
ράματος, και στις δύο ομάδες, στα δοκί-
μια στα οποία ως μέσα διακλυσμού χρη-
σιμοποιήθηκαν 10 ml EDTA 17%, 10 ml
NaOCl 2,5% και 10 ml φυσιολογικού
ορού (Εικ. 1, 2). Αντίθετα, στα δοκίμια-
μάρτυρες εμφανίστηκε παχύ στρώμα
οδοντινικού επιχρίσματος (Εικ. 3) και πι-
θανά υπολείμματα φυράματος στο εσω-
τερικό των οδοντινοσωληναρίων (Εικ. 4).

Συζήτηση
Τα καθαρά οδοντινικά τοιχώματα, που
είναι απαλλαγμένα από οδοντινικό επίχρι-
σμα και υπολείμματα εμφρακτικών υλι-
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Μάστορας και συν.

Εικ. 1: Οδοντινοσωληνάρια μέσου τρι-
τημορίου ομάδας Α, ύστερα από προπα-
ρασκευή φρεατίου και έκπλυση με 10
ml EDTA 17%, 10 ml NaOCl 2,5% και
10 ml φυσιολογικό ορό. Διακρίνονται
τα καθαρά στόμια των οδοντινοσωληνα-
ρίων. (Μεγέθυνση x2.000, bar 20 μm)

Εικ. 2: Οδοντινοσωληνάρια μέσου τρι-
τημορίου ομάδας Α, ύστερα από προπα-
ρασκευή φρεατίου και έκπλυση με 10
ml EDTA 17%, 10 ml NaOCl 2,5% και
10 ml φυσιολογικό ορό. Διακρίνεται ο
καθαρός αυλός των οδοντινοσωληνα-
ρίων. (Μεγέθυνση x2.000, bar 20 μm)



κών, φαίνεται ότι διαδραματίζουν σημαν-
τικό ρόλο στη συγκράτηση και διατήρηση
του άξονα, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται
ρητινώδη συγκολλητικά συστήματα8. Οι
Standlee και Caputo9 προτείνουν την έκ-
πλυση του ριζικού σωλήνα με παράγοντα
χηλήσεως και υποχλωριώδες νάτριο, πριν
την τοποθέτηση του άξονα. Το υποχλω-
ριώδες νάτριο, αν και παραμένει ως το

πιο διαδεδομένο υγρό διακλυσμού και
παρά τις ευεργετικές του ιδιότητες κατά
τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας,
σε συνδυασμό με τα συγκολλητικά (συν-
δετικά) συστήματα, μπορεί να δημιουρ-
γήσει αρκετά προβλήματα, λόγω της
οξειδωτικής του δράσης. Μετά την εφαρ-
μογή του, καταλείπεται επιφάνεια οδον-
τίνης πλούσια σε οξυγόνο, γεγονός που
επηρεάζει αρνητικά τον πολυμερισμό των
ρητινών10-12. Για την αφαίρεση αυτού του
πλούσιου σε οξυγόνο στρώματος έχει
προταθεί η χρήση ασκορβικού νατρίου
10%10. Άλλοι ερευνητές, πάλι, προτείνουν
τη χρήση υπερήχων σε συνδυασμό με
EDTA13. 
Το προτεινόμενο πρωτόκολλο καθαρι-
σμού του ριζικού σωλήνα φαίνεται να κα-
ταλείπει επιφάνειες απαλλαγμένες από
οδοντινικό επίχρισμα και υπολείμματα
γουταπέρκας ή/και φυράματος, τα οποία
μπορούν να μειώσουν τη συγκράτηση του
άξονα και να προκαλέσουν αποκόλλησή
του.
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H εργαστηριακή μελέτη αποτελεί μέρος της δι-
πλωματικής διατριβής του Μάστορα Κωνσταντί-
νου με τίτλο «Συγκριτική μελέτη της αντοχής
προσφυτικού δεσμού δύο νέων τύπων ενδορριζι-
κών αξόνων», η οποία εκπονήθηκε στο Εργαστή-
ριο Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας της
ίδιας σχολής, με αριθμό πρωτοκόλλου 225/21-12-
2010. 

Παρελήφθη 8/10/11 - Ενεκρίθη 22/11/11

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 5 (2): 59-61, 2010 155

Καθαρισμός ριζικού σωλήνα για τοποθέτηση άξονα

Εικ. 3: Τοίχωμα μέσου τριτημορίου του
ριζικού σωλήνα της ομάδας B, ύστερα
από παρασκευή φρεατίου και έκπλυση
με 10 ml NaOCl 2,5% και 10 ml φυσιο-
λογικό ορό. Διακρίνεται στρώμα οδοντι-
νικού επιχρίσματος. (Μεγέθυνση x1.400,
bar 10 μm)

Εικ. 4: Οδοντινοσωληνάρια μέσου τρι-
τημορίου ομάδας A, ύστερα από παρα-
σκευή φρεατίου και έκπλυση με 10 ml
NaOCl 2,5% και 10 ml φυσιολογικό
ορό. Διακρίνεται οδοντινικό επίχρισμα
και πιθανά εμφρακτικά υλικά μέσα
στα οδοντινοσωληνάρια. (Μεγέθυνση
x4.000, bar 1 μm)

Διεύθυνση για επικοινωνία:
Κωνσταντίνος Μάστορας 
Κορινθίων 6
49100 Κέρκυρα
Τηλ: 2661034285
e-mail: kmastoras@gmail.com
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Εκχύμωση – Ecchymosis Διάχυτη εξαγγείωση αίματος στους ιστούς. Προ-
καλεί μεταβολή του φυσιολογικού χρώματος των ιστών.

Έλαιο ευκαλύπτου – Εucalyptus oil Αιθέριο έλαιο που περιέχει περίπου
74% ευκαλυπτόλη και χρησιμοποιείται σε ορισμένα υγρά φυραμάτων
ριζικών σωλήνων, καθώς και ως διαλύτης της γουταπέρκας.

Ελαστικός απομονωτήρας – Rubber dam Παραλληλόγραμμο φύλλο από
λάτεξ ή παραπλήσιο υλικό, που χρησιμοποιείται για την απομόνωση
του δοντιού από τη στοματική κοιλότητα. Το δόντι εξέρχεται μέσω
οπής που ανοίγεται στο ελαστικό, το οποίο συγκρατείται στη θέση
του συνήθως με τη βοήθεια μεταλλικής αρπάγης που εφαρμόζει στον
αυχένα του δοντιού. Στα άκρα του ελαστικού συνήθως εφαρμόζεται
πλαστικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει την καλή ορατότητα.



Παρουσίαση περιστατικού
Η ασθενής Ρ.Χ., 50 ετών, παραπέμφθη-
κε στη Μεταπτυχιακή Κλινική του Εργα-
στηρίου Ενδοδοντολογίας της Οδοντια-
τρικής Σχολής του ΑΠΘ. Το ιατρικό
ιστορικό ήταν ελεύθερο. Κλινικά συ-
μπτώματα δεν υπήρχαν.
O ακτινογραφικός έλεγχος (Εικ. 1) έδει-
ξε τα εξής:
1. Θραύσμα μικροεργαλείου 4-5 χιλ.,

στο μέσο περίπου του ριζικού σωλήνα,
στο δόντι #43.

2. Απουσία περιακρορριζικής βλάβης.
Ακολούθησε η αφαίρεση της προσωρινά
τοποθετημένης προσθετικής αποκατάστα-
σης, με τη βοήθεια εξολκέα, και η αφαίρε-
ση του προσωρινά τοποθετημένου εμφρα-
κτικού υλικού από την κοιλότητα διάνοι-
ξης του μυλικού θαλάμου (μ.θ.). Έγινε
ευρύτερη διάνοιξη παρειογλωσσικά.
Mε τη βοήθεια μικροσκοπίου (Kaps-
SOM 62/KARL KAPS) εντοπίστηκε το
μικροεργαλείο στον χειλικό ριζικό σω-
λήνα και ανιχνεύθηκε δεύτερος ριζικός
σωλήνας, γλωσσικά.
Με ρίνη Κ Νο 10, ελαφρώς προκεκαμμέ-
νη, έγινε προσπάθεια προσπέλασης του
μικροεργαλείου, η οποία απέτυχε. Μετά
την αποτυχία προσπέλασης του μικροερ-
γαλείου, καταβλήθηκε προσπάθεια
αφαίρεσής του.
Με τη βοήθεια τροποποιημένων εγγλυφί-
δων Gates Glidden No 4, 3, 2 δημιουργή-
θηκε ευρεία πρόσβαση στον ριζικό σωλή-
να. Με τη χρήση συσκευής Piezoelectric

Ultrasonics, με τη χρήση ProUltra EN-
DO-3,4,5 Tips και με τη βοήθεια του προ-
αναφερθέντος μικροσκοπίου, προσπαθή-
σαμε να «απεγκλωβίσουμε» το μικροερ-
γαλείο από τα τοιχώματα του ριζικού σω-
λήνα1. Ύστερα από αρκετές προσπάθει-
ες, το μικροεργαλείο απομακρύνθηκε.
Στη συνέχεια, υπολογίστηκε το μήκος
εργασίας (Εικ. 2) και πραγματοποιήθη-
κε χημικομηχανική επεξεργασία των ρι-
ζικών σωλήνων με χρήση του συστήμα-
τος Protaper.
Κατόπιν τοποθετήθηκε στους ριζικούς

σωλήνες χημικά καθαρό Ca(OH)2 ανα-
μεμειγμένο με φυσιολογικό ορό και η
κοιλότητα διάνοιξης εμφράχθηκε με
προσωρινό υλικό Cavit.
Ύστερα από μία εβδομάδα πραγματο-
ποιήθηκε η δεύτερη συνεδρία κατά την
οποία, μετά την αφαίρεση του Ca(OH)2,
έλαβε χώρα η έμφραξη των ριζικών σω-
λήνων με πλάγια συμπύκνωση και φύρα-
μα εποξικής ρητίνης (ΑΗ-26) (Εικ. 3,4). 
Η ασθενής επανεξετάστηκε ύστερα από
6 μήνες (Εικ. 5). Δεν παρουσίαζε κλινι-
κά και ακτινογραφικά ευρήματα.
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Κλινικά περιστατικά

Β. Λύσσαρης*

* Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ. 

Αφαίρεση σπασμένου μικροεργαλείου
από ριζικό σωλήνα κυνόδοντα κάτω γνάθου

Υπεύθυνοι στήλης: Π. Ζωγάκης, Ν. Κερεζούδης

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΠΘ

Εικ. 1: Αρχικό ακτινογράφημα. Εικ. 2: Ενδιάμεσο ακτινογράφημα.

Εικ. 3: Προτελικό ακτινογράφημα. Εικ. 4: Τελικό ακτινογράφημα.



Συζήτηση
Η καλύτερη προοπτική για δόντι στο
οποίο υπάρχει σπασμένο μικροεργα-
λείο, είναι η αφαίρεσή του2. Μόνο μετά
την αφαίρεση μπορεί ο ριζικός σωλήνας
να καθαριστεί και να παρασκευαστεί
πλήρως. Σε αντίθετη περίπτωση, τα βα-
κτήρια και ο πολφικός ιστός που ίσως
παραμένουν στον ριζικό σωλήνα θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τη πρόγνωση
της ενδοδοντικής θεραπείας3. 
Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια μιας
προσπάθειας αφαίρεσης μικροεργαλεί-
ου μπορεί να οδηγηθούμε σε ιατρογενή
συμβάματα, όπως είναι η διάτρηση, ο ευ-
θειασμός του ριζικού σωλήνα ή ο σχημα-
τισμός βάθρου, τα οποία ενδέχεται να
επηρεάσουν δυσμενώς τη πρόγνωση της
θεραπείας μας.
Σε περιπτώσεις δοντιών με ζωντανό
πολφό, όπου το μικροεργαλείο έσπασε

στο τέλος της χημικομηχανικής επεξερ-
γασίας ή κατά τη διάρκεια αφαίρεσης
του Ca(OH)2, ίσως είναι μερικές φορές
προτιμότερο να το αφήσουμε στον ριζι-
κό σωλήνα, ώστε να μην προκληθεί ια-
τρογενές σύμβαμα κατά την προσπάθεια
αφαίρεσής του4. 
Η χρήση μικροσκοπίου σε κλινικό επί-
πεδο και η χρήση της συσκευής υπερή-
χων διευκολύνουν σημαντικά την προ-
σπάθεια αφαίρεσης μικροεργαλείων
από τους ριζικούς σωλήνες5.
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Λύσσαρης

Εικ. 5: Ακτινογραφία επανελέγχου.



Εισαγωγή 

Ο διακλυσμός των ριζικών σωλήνων με
αντιμικροβιακά διαλύματα θεωρείται
απαραίτητο συμπλήρωμα της μηχανικής
παρασκευής κατά την ενδοδοντική θε-
ραπεία και πλέον υποστηρίζεται ότι
αποτελεί την κύρια διαδικασία καθαρι-
σμού των ριζικών σωλήνων, ειδικά σε
περιοχές που δεν έχουν υποστεί τη δρά-
ση μικροεργαλείων. Πολυάριθμες μελέ-
τες έχουν εξετάσει την επίδραση του
διαλύματος διακλυσμού σε ρινίσματα
οδοντίνης, πολφικά υπολείμματα και μι-
κρόβια. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα
στοιχεία διαθέσιμα σχετικά με τη ροή
των υγρών διακλυσμού στο εσωτερικό
του ριζικού σωλήνα, κυρίως λόγω των
περιορισμών που επιβάλλουν οι διαστά-
σεις του ριζικού σωλήνα στην πειραματι-
κή μελέτη της ροής.

Σκοπός

Ο κύριος σκοπός της παρούσας διατρι-
βής ήταν η μελέτη της ροής υγρών δια-
κλυσμού στο εσωτερικό ριζικών σωλή-
νων με τη βοήθεια ενός μοντέλου Υπο-
λογιστικής Ρευστοδυναμικής (ΥΡ), σε
συνδυασμό με πειραματικές μεθόδους

μελέτης μικρο-ροών. Οι επιμέρους στό-
χοι ήταν:
• Η ex vivo μελέτη της διαδικασίας του

διακλυσμού με σύριγγα, χρησιμοποιώ-
ντας τρεις διαφορετικές βελόνες, ώστε
να περιγραφεί η διαδικασία με ακρί-
βεια και να αναζητηθούν διαφορές
στην παροχή του υγρού, στην πίεση
του υγρού μέσα στη σύριγγα, στη διάρ-
κεια του διακλυσμού και στον όγκο
του υγρού που εγχέεται από οδοντιά-
τρους.

• Η μελέτη της γεωμετρίας των εμπορι-
κά διαθέσιμων βελονών διακλυσμού
και της τυποποίησής τους κατά τα πρό-
τυπα ISO 9626:1991 και ISO 9626:
1991/Amd 1:2001.

• H βελτιστοποίηση του μοντέλου ΥΡ
που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της
διπλωματικής διατριβής μου και η επι-
βεβαίωση των προβλέψεών του μέσω
σύγκρισης με πειραματικά δεδομένα
και θεωρητικούς υπολογισμούς της
ροής.

• Η αξιολόγηση της επίδρασης της έκ-
κεντρης θέσης της βελόνας στο εσωτε-
ρικό του ριζικού σωλήνα στην ανα-
πτυσσόμενη ροή, με τη χρήση του μο-
ντέλου ΥΡ, δεδομένου ότι μια τέτοια

κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί κατά
την πειραματική επιβεβαίωση του μο-
ντέλου, αλλά και στην κλινική πράξη. 

• Η αξιολόγηση της επίδρασης του τύ-
που της βελόνας διακλυσμού, του βά-
θους τοποθέτησης, του εύρους και της
κωνικότητας του ριζικού σωλήνα στην
αναπτυσσόμενη ροή εντός του ριζικού
σωλήνα, με τη χρήση του μοντέλου ΥΡ.

Υλικά και μέθοδος
Για τη λεπτομερή μελέτη της διαδικα-
σίας του διακλυσμού, κατασκευάστηκε
διάταξη που επέτρεπε την ex vivo μέτρη-
ση της πίεσης και παροχής του υγρού, τη
διάρκεια του διακλυσμού και τον όγκο
του υγρού που εγχέεται σε συνθήκες κλι-
νικής προσομοίωσης. Στις μετρήσεις
συμμετείχαν 10 οδοντίατροι με εξειδί-
κευση στην ενδοδοντία. Επίσης, έγιναν
ακριβείς μετρήσεις των διαστάσεων 11
βελονών διακλυσμού και ανάλυση του
σχήματός τους με τη βοήθεια Ηλεκτρονι-
κού Μικροσκοπίου Σάρωσης και Στερε-
οσκοπικού Μικροσκοπίου. Τα παραπά-
νω δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την
προσομοίωση της ροής με ένα μοντέλο
ΥΡ το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοή-
θεια εξειδικευμένου λογισμικού. Οι
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προσομοιώσεις ολοκληρώθηκαν σε δί-
κτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για
την επιβεβαίωση της ακρίβειας του μο-
ντέλου έγινε σύγκριση με πειραματικά
δεδομένα (μέτρηση της ταχύτητας με κα-
ταγραφή της κίνησης σωματιδίων στο
εσωτερικό τεχνητών ριζικών σωλήνων)
και θεωρητικούς υπολογισμούς. Εξετά-
στηκε επίσης η επίδραση της έκκεντρης
θέσης της βελόνας στο εσωτερικό του ρι-
ζικού σωλήνα στην αναπτυσσόμενη ροή.
Το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε κατόπιν
για τη μελέτη της επίδρασης του τύπου
της βελόνας στη ροή των υγρών διακλυ-
σμού. Εξετάστηκαν έξι διαφορετικοί τύ-
ποι βελονών διακλυσμού μεγέθους 30 G,
τρεις με ανοικτό άκρο (επίπεδη, υποδερ-
μική και βελόνα με εγκοπή) και τρεις με
κλειστό άκρο (πλευρικής εξόδου, διπλής
πλευρικής εξόδου και πολλαπλών εξό-
δων). Στις προσομοιώσεις που ακολού-
θησαν αξιολογήθηκε ένας αντιπροσω-
πευτικός τύπος βελόνας από κάθε ομά-
δα, και συγκεκριμένα η επίπεδη βελόνα
και η βελόνα πλευρικής εξόδου. Στη συ-
νέχεια εξετάστηκε η επίδραση του βά-
θους τοποθέτησης της βελόνας. Οι δύο
βελόνες τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό
ενός ριζικού σωλήνα μεγέθους 45 και
κωνικότητας 6%, σε απόσταση 1-5 mm
από το μήκος εργασίας. Επίσης, εξετά-
στηκε η επίδραση του εύρους του ριζι-
κού σωλήνα. Οι δύο βελόνες τοποθετή-
θηκαν σε απόσταση 3 mm από το μήκος
εργασίας, στο εσωτερικό ριζικών σωλή-
νων μεγέθους 25, 35, 45 και 55, και κω-
νικότητας 6%. Τέλος, μελετήθηκε η επί-
δραση της κωνικότητας του ριζικού σω-
λήνα. Οι δύο βελόνες τοποθετήθηκαν σε
απόσταση 3 mm από το μήκος εργασίας,
στο εσωτερικό ριζικών σωλήνων μεγέ-
θους 30 και κωνικότητας 2%, 4%, 6%,
μεγέθους Protaper F3, και μεγέθους 60
και κωνικότητας 2%.

Αποτελέσματα – 
Συμπεράσματα –
Κλινική σημασία
Οι λεπτότερες βελόνες απαιτούσαν κατά
το διακλυσμό μεγαλύτερη προσπάθεια

από τον επεμβαίνοντα και οδηγούσαν
στην ανάπτυξη υψηλότερων πιέσεων
(400-550 kPa) στο εσωτερικό της σύριγ-
γας. Ωστόσο, οι πιέσεις αυτές δεν προ-
κάλεσαν καμιά αστοχία του εξοπλισμού
που χρησιμοποιήθηκε (σύριγγες, συνδε-
τήρες Luer-Lock, βελόνες). Παράγοντας
που επηρεάζει ευθέως τη ροή του υγρού
στο εσωτερικό του ριζικού σωλήνα πρέ-
πει να θεωρείται η παροχή του υγρού
διακλυσμού, και όχι η πίεση στο εσωτε-
ρικό της σύριγγας. Το φύλο των συμμε-
τεχόντων επηρέασε σημαντικά τα με-
τρούμενα μεγέθη, σε αντίθεση με τα έτη
κλινικής εμπειρίας. Μεταξύ των συμμε-
τεχόντων παρατηρήθηκε ευρεία διακύ-
μανση των μεγεθών που καταγράφηκαν.
Ο διακλυσμός με σύριγγα διαπιστώθηκε
πως είναι δύσκολο να τυποποιηθεί.
Όσες βελόνες από ανοξείδωτο χάλυβα
εξετάστηκαν, βρέθηκαν εντός των προ-
διαγραφών του σχετικού προτύπου ISO,
ενώ μία βελόνα Ni-Ti, η οποία δεν περι-
λαμβάνεται στο πρότυπο, βρέθηκε να
υπερβαίνει τα όρια ανοχής του προτύ-
που όσον αφορά την εξωτερική διάμε-
τρο. Οι μονάδες του ευρέως χρησιμοποι-
ούμενου συστήματος ‘gauge’ (G) δεν πα-
ρέχουν άμεσα αντιληπτές πληροφορίες
στην κλινική πράξη. Η υιοθέτηση του χι-
λιοστομέτρου ως μονάδας αναφοράς
των διαστάσεων των βελονών, που ήδη
συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Τυποποίησης, είναι αναγκαίο να
επιταχυνθεί. Επιπλέον, ένας χρωματικός
κώδικας αντίστοιχος με εκείνο των μι-
κροεργαλείων θα παρείχε σημαντικά
πλεονεκτήματα κατά την κλινική πράξη. 
Η σύγκριση μεταξύ πειραματικών δεδο-
μένων και των αποτελεσμάτων του μο-
ντέλου ΥΡ σχετικά με τη ροή του υγρού
διακλυσμών στο εσωτερικό ριζικού σω-
λήνα έδειξε ικανοποιητική συμφωνία,
αν και η ροή ήταν μη μόνιμη (χρονικά
εξαρτώμενη). Συνεπώς, το μοντέλο ΥΡ
μπορεί να προβλέψει με ικανοποιητική
ακρίβεια τη ροή σε παρόμοια πεδία. Μι-
κρές αποκλίσεις της βελόνας από τον
επιμήκη άξονα του ριζικού σωλήνα α -
σκούσαν περιορισμένη επίδραση στη ροή.
Η μορφή της ροής που αναπτύχθηκε από

τις βελόνες με ανοικτό άκρο (επίπεδη,
υποδερμική και βελόνα με εγκοπή) ήταν
διαφορετική από την αντίστοιχη των βε-
λονών με κλειστό άκρο (βελόνα πλευρι-
κής εξόδου, διπλής πλευρικής εξόδου
και πολλαπλών εξόδων) (Εικ. 1, 2) και
οδήγησε σε πιο αποτελεσματική ανανέ-
ωση του υγρού (Εικ. 3), αλλά και σε
υψηλότερη πίεση στο ακρορριζικό τρή-
μα (Εικ. 4). Οι βελόνες με κλειστό άκρο
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Εικ. 1: Κατανομή του χρονικού μέσου
όρου του μέτρου της ταχύτητας (αρι-
στερά) και μέσα χρονικά διανύσματα
της ταχύτητας (δεξιά) στο επίπεδο z-y,
στο ακρορριζικό τμήμα ριζικού σωλή-
να μεγέθους 45 και κωνικότητας 6%
για τις διαφορετικές βελόνες που εξε-
τάστηκαν. Οι βελόνες τοποθετήθηκαν
σε απόσταση 3 mm από το μήκος ερ-
γασίας. Η μορφή της ροής που ανα-
πτύχθηκε από τις βελόνες με ανοικτό
άκρο (Α-Γ) ήταν εμφανώς διαφορετι-
κή από την αντίστοιχη των βελονών με
κλειστό άκρο (Δ-ΣΤ).
Τύποι βελονών: A. Επίπεδη. B. Υπο-
δερμική. Γ. Με εγκοπή. Δ. Πλευρικής
εξόδου. E. Διπλής πλευρικής εξόδου.
ΣΤ. Πολλαπλών εξόδων. Το τοίχωμα
των βελονών χρωματίστηκε κόκκινο. 



πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη
απόσταση 1 mm από το μήκος εργασίας,
ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ανανέ-
ωση του υγρού διακλυσμών στο ακρορ-
ριζικό τμήμα του ριζικού σωλήνα. Αντί-
θετα, οι βελόνες με ανοικτό άκρο δεν
πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση
μικρότερη από 2-3 mm από το μήκος ερ-
γασίας, λόγω της αυξημένης πιθανότη-
τας εξόδου του υγρού προς τους περια-
κρορριζικούς ιστούς.
Η παρασκευή του ριζικού σωλήνα σε μέ-
γεθος μεγαλύτερο του 25 ενδέχεται να
βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματι-
κότητα του διακλυσμού με σύριγγα. Επι-

πλέον, η αύξηση της κωνικότητας του ρι-
ζικού σωλήνα βρέθηκε ότι βελτιώνει την
ανανέωση του υγρού διακλυσμού στο
εσωτερικό του ριζικού σωλήνα και την
κατανομή της διατμητικής τάσης στο τοί-
χωμα, ενώ παράλληλα ελαττώνει τον
κίνδυνο εξόδου του υγρού προς τους πε-
ριακρορριζικούς ιστούς. Ωστόσο, η ροή
του υγρού διακλυσμού σε έναν ριζικό
σωλήνα με μικρή κωνικότητα και μεγάλο
εύρος διαπιστώθηκε ότι ήταν περισσότε-
ρο ευνοϊκή απ’ ό,τι σε ριζικούς σωλήνες
μεγαλύτερης κωνικότητας και μικρότε-
ρου εύρους. Σε κάθε περίπτωση, είναι
επίσης απαραίτητο να διασφαλίζεται
επαρκής χώρος μεταξύ βελόνας και τοι-
χώματος του ριζικού σωλήνα, για την
ανάστροφη ροή του υγρού διακλυσμού
προς το μυλικό στόμιο και την αποτροπή
εξόδου του στους περιακρορριζικούς
ιστούς.
Μεταξύ των παραγόντων που εξετάστη-
καν, ο τύπος της βελόνας εμφάνισε τη
σημαντικότερη επίδραση στη ροή του
υγρού διακλυσμού. Εντούτοις, η ακριβής
τυποποίηση και περιγραφή των παραγό-
ντων αυτών είναι απαραίτητη σε κάθε
μελέτη στην οποία ο διακλυσμός ενδέχε-
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Εικ. 2: Κατανομή της χρονικά μέσης
διατμητικής τάσης στο τοίχωμα του
ριζικού σωλήνα. Απεικονίζεται μόνο
το ήμισυ του τοιχώματος, ώστε να εί-
ναι δυνατή η ταυτόχρονη αξιολόγηση
της θέσης της βελόνας. Η αναπτυσσό-
μενη διατμητική τάση επηρεάζει τη
μηχανική απομάκρυνση ρινισμάτων
οδοντίνης, πολφικών υπολειμμάτων
και μικροβίων από το τοίχωμα. Οι βε-
λόνες που εξετάστηκαν οδήγησαν στην
ανάπτυξη διατμητικών τάσεων ακρορ-
ριζικά (Α-Γ)  και γύρω από την οπή
εξόδου του υγρού (Δ-ΣΤ). Η βελόνα
πολλαπλών εξόδων (ΣΤ) εμφάνισε ση-
μαντικά υψηλότερη διατμητική τάση,
που όμως ήταν συγκεντρωμένη σε μια
εξαιρετικά μικρή περιοχή του τοιχώ-
ματος. 
Τύποι βελονών: A. Επίπεδη. B. Υπο-
δερμική. Γ. Με εγκοπή. Δ. Πλευρικής
εξόδου. E. Διπλής πλευρικής εξόδου.
ΣΤ. Πολλαπλών εξόδων. Το τοίχωμα
των βελονών χρωματίστηκε κόκκινο.

Εικ. 3: Κατανομή του μέτρου της z-συνιστώσας της χρονικά μέσης ταχύτητας του
υγρού διακλυσμών στο τμήμα ριζικού σωλήνα (μέγεθος 45, κωνικότητα 6%) ακρορρι-
ζικά της βελόνας ως συνάρτηση της απόστασης από το μήκος εργασίας (ΜΕ), η οποία
καταδεικνύει την έκταση της ανανέωσης του υγρού κατά το διακλυσμό. Εξετάστηκαν
δύο τύποι βελονών [πλευρικής εξόδου (άνω) και επίπεδη βελόνα (κάτω)] σε 5 διαφο-
ρετικές θέσεις (1-5 mm από το ΜΕ). Η θέση του άκρου της βελόνας σε κάθε περίπτω-
ση που εξετάστηκε υποδηλώνεται από την κόκκινη κατακόρυφη γραμμή. Η ανανέωση
θεωρήθηκε κλινικά σημαντική για ταχύτητες μεγαλύτερες από 0,1 m/s (πράσινη ορι-
ζόντια γραμμή). Η βελόνα πλευρικής εξόδου οδήγησε σε επαρκή ανανέωση του υγρού
διακλυσμών 1-1,5 mm ακρορριζικά του άκρου της. Αντίθετα, η πλευρική βελόνα οδή-
γησε σε σημαντικά πιο εκτεταμένη ανανέωση σχεδόν μέχρι το ΜΕ, ακόμα και όταν το-
ποθετήθηκε σε απόσταση 3 mm. 

Εικ. 4: Χρονικά μέση πίεση στο ακρορ-
ριζικό τρήμα, συναρτήσει της θέσης
της βελόνας [απόσταση από το μήκος
εργασίας (ME)], για τη βελόνα πλευ-
ρικής εξόδου και την επίπεδη βελόνα.
Η πίεση που αναπτύσσεται στο ακρορ-
ριζικό τρήμα προσδιορίζει συγκριτικά
την πιθανότητα και σοβαρότητα ενδε-
χόμενης εξόδου του υγρού διακλυ-
σμών προς τους περιακρορριζικούς
ιστούς. Η επίπεδη βελόνα οδήγησε
στην ανάπτυξη υψηλότερης πίεσης
από τη βελόνα πλευρικής εξόδου σε
όλες τις θέσεις. Η αναπτυσσόμενη πίε-
ση παρουσίασε σταδιακή μείωση, κα-
θώς οι βελόνες απομακρύνονταν από
το μήκος εργασίας. Τα στοιχεία απει-
κονίζονται ως μέσος όρος ± τυπική
απόκλιση.



ται να επηρεάσει τα αποτελέσματα.
Η μελέτη της ροής του υγρού διακλυ-
σμού με το μοντέλο ΥΡ παρείχε δεδομέ-
να για τη μορφή της ροής, την ανανέωση
του υγρού, τη διατμητική τάση και την
πίεση στο ακρορριζικό τρήμα, τα οποία
ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εξαχθούν
πειραματικά, και βελτίωσε τη συνολική
κατανόηση των φυσικών φαινομένων
που λάμβάνουν χώρα κατά το διακλυσμό
των ριζικών σωλήνων.

SUMMARY

C. Boutsioukis*

Application of a Computational Fluid
Dynamics model to the study of root
canal irrigation**

The primary aim of this thesis was to in-
vestigate the flow of irrigants inside the
root canal during root canal treatment
using a Computational Fluid Dynamics
model. In order to simulate irrigant flow,
clinically realistic data on the pressure
and flow rate of the irrigant were re-
quired. A testing system was constructed
to allow measurement of pressure and
flow rate during ex vivo intracanal irriga-
tion with a syringe and three different
needles performed by ten specialist en-
dodontists. 
The results indicated that duration of de-
livery and flow rates significantly de-
creased as the needle diameter in-
creased, while intra-barrel pressure in-
creased. Furthermore, the gender of the
operator had a significant impact on the
results, while the experience of the oper-
ator had a limited effect. Wide variation
of flow rate was observed among opera-
tors. Accurate measurements of the di-
mensions of the endodontic irrigation
needles were also necessary in order to
simulate irrigant flow. Measurements of
needle internal and external diameter, as
well as analysis of their shape were con-

ducted under Scanning Electron Mi-
croscopy and Stereoscopic Microscopy.
Almost all needles examined complied
with the ISO 9626:1991/Amd 1:2001.
These data were used to set up a Compu-
tational Fluid Dynamics model. The
model was applied to simulate the irrig-
ant flow within a prepared root canal
during final irrigation with a syringe and
a side-vented needle. The results of the
simulation were compared with Particle
Image Velocimetry data obtained
through experimental high-speed visual-
izations of the flow inside an identical ar-
tificial root canal and with theoretical
calculations of an identical geometry.
Comparison between CFD simulations,
experiments and theoretical calculations
showed a good match with the CFD
model.
The validated CFD model was subse-
quently used to evaluate the effect of
needle tip design on the irrigant flow. Six
different types of 30 G needles, three
open-ended (flat, beveled, notched) and
three closed-ended (side-vented, double
side-vented, multi-vented) were tested.
The flow pattern of the open-ended nee-
dles was different from the closed-ended
needles resulting in more irrigant re-
placement in front of the open-ended
needles but also higher apical pressure.
In the subsequent simulations, one nee-
dle type from each group was evaluated,
namely the flat and the side-vented nee-
dle.
Next, the CFD model was used to evalu-
ate the effect of needle insertion depth.
The two needles were positioned inside a
prepared root canal (size 45, .06 taper) at
1-5 mm short of working length (WL).
The side-vented needle achieved irrigant
replacement to the WL only at the 1-mm
position, while the flat needle was able to
achieve almost complete replacement
even when positioned at 3 mm short of
WL. The flat needle led to higher mean
pressures at the apical foramen. Both

needles showed a similar gradual de-
crease in apical pressure as the distance
from WL increased.
The effect of apical preparation size was
also studied. Irrigant flow was simulated
inside root canals having size of 25, 35, 45
and 55, all with a .06 taper. Needles were
positioned at 3 mm short of WL. The
side-vented needle could not achieve irri-
gant replacement to the WL even in a
size 55, .06 taper root canal. Significant
irrigant replacement was evident almost
to the WL in size 35, 45 and 55, .06 taper
root canals with the flat needle. The flat
needle developed higher mean pressures
at the apical foramen. Both needles led
to a similar gradual decrease in apical
pressure as the preparation size in-
creased. Root canal enlargement to sizes
over 25 appeared to improve the perfor-
mance of syringe irrigation. Adequate
space between the needle and the canal
wall should be ensured to allow for an ef-
fective reverse flow of the irrigant to-
wards the canal orifice.
Finally, the effect of root canal taper was
evaluated. Irrigant flow was simulated in-
side size 30, .02 taper, 30, .04, 30, .06,
ProTaper F3 or size 60, .02 taper root
canals. Needles were positioned at 3 mm
short of WL. An increase in the root
canal taper was found to improve irrigant
replacement and wall shear stress while
reducing the risk for irrigant extrusion.
Irrigant flow in a minimally-tapered root
canal with a large apical preparation size
appeared more advantageous than in the
tapered root canals with a smaller apical
preparation size.
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