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Editorial Η σελίδα του Διευθυντή

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1 Οδυσσέας Ελύτης, Το Μονόγραμμα
2 Θόδωρος Αγγελόπουλος, τίτλος κινηματογραφικής ταινίας του
3 Γιώργος Γραμματικάκης, τίτλος επιστημονικού μυθιστορήματός του
4 Οδυσσέας Ελύτης, τίτλος ποιητικής συλλογής του
5 Γιάννης Καρκατζούλης, Μισοτελειωμένες σκέψεις στο συρτάρι του
6 Λευτέρης Παπαδόπουλος, Στίχοι που μας έχουν σημαδέψει

Γιάννη, φίλε μας ξεχωριστέ, 

Θλιβερό και πένθιμο, καταμεσής της γιορτής μας, τούτη τη φορά το μήνυμά μας. “Πενθώ τον ήλιο και πενθώ

τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς και τραγουδώ τ' άλλα που πέρασαν. Εάν είναι αλήθεια…1”! Αυτό ακριβώς
το συναίσθημα βγαίνει τούτες τις στιγμές απ’ όλους εμάς στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Ενδο-

δοντολογία και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας. Έτσι αποφασίσαμε, να
σου στείλουμε το στερνό τούτο γράμμα:

«Γιάννη μας,

Τι θαρρείς πως είναι η ζωή; Αυτό ακριβώς που έζησες και ζήσαμε μαζί σου, αυτό που ονειρευόσουνα… “Μια

αιωνιότητα και μια μέρα…2” Μοναχά που η δική σου μέρα βράδιασε πολύ νωρίς! Έλαμψε όμως σαν εκτυ-

φλωτική, μακρόσυρτη αστραπή μεσ’ το σκοτάδι, μα το μετείκασμά της - ακριβώς το δικό σου γλυκό κι ολό-

λαμπρο μεταίσθημα- έμεινε κορδέλα απαστράπτουσα, στο χειμωνιάτικο σκοτεινό ουρανό μας, που μας

φωτίζει όλους· ενώ, τι κρίμα, εσύ αναχώρησες μεσοκαλόκαιρα, την εποχή που λάτρευες…

Έγραψες μια ιστορία πλημυρισμένη από φως, την ιστορία του φωτός, γεμάτη μοναδικά, επάλληλα, ιριδίζοντα

χρώματα -πρωτόγνωρο νυχτερινό ουράνιο τόξο- που ομορφαίνει την καρδιά και την ψυχή και το μυαλό μας

και μας γεμίζει δύναμη δημιουργίας. Έγινες ο ίδιος “Η αυτοβιογραφία του φωτός3”! Πώς το κατάφερες αυτό,

στο τόσο σύντομο πέρασμά σου, ίσως ποτέ μας να μην καταλάβουμε. Ίσως, λέω εγώ -που και για τους άλλους

υπογράφω- ίσως … να ’χες κρυφή και σπάνια κουβέντα με τον Ουρανό, τότες ακόμα που για πρώτη φορά τον

αντίκρισες· και σου ’δειξε το δρόμο… Ίσως και να χαράχτηκε μόνο και μόνο από σένα αυτή η “Ιδιωτική

Οδός4” που πορεύτηκες. Δεν έχει σημασία και δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρεις εσύ, διαλεχτέ μου φίλε,

που μας έδειξες πώς ιχνηλατούνται και πώς σφυρηλατούνται φωτεινές και απαστράπτουσες, μέσα στο από-

λυτο σκοτάδι τροχιές σαν τη δικιά σου, που τις βλέπουν όλα τ’ αστέρια μέσα στις νύχτες του σύμπαντος και

τις ζηλεύουν και θέλουν να τις επαναλάβουν, έστω με κίνδυνο να σβήσει για πάντα το λάμπος τους.

Φίλε μας ακριβέ κι αγαπημένε, 

το δικό σου λάμπος δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει, όσο τουλάχιστον εμείς, που μας φώτισε, θα υπάρχουμε!

Αυτά τα λίγα…

Δεν σου πρέπουν πιότερα λόγια, “φτηνιάρικα”, όπως κι εσύ ποτέ σου δεν τα ’λεγες.

Καλή σου νύχτα και Καλημέρα σου, μοναδικέ μας Γιάννη· και να μη λησμονάς ποτέ, όπου και να ’σαι, πως

“υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν, γιατί το μυαλό τους χάνεται, σκορπά, στον απέραντο ουράνιο θόλο και

ονειρεύονται πως εκεί, από το πουθενά, μπορεί να φανεί ένα ουράνιο τόξο. Αυτοί δε θα μεγαλώσουν ποτέ.5’’,

όπως κι εσύ ποτέ σου δε μεγάλωσες· έμεινες πάντα παιδί, Γιάννη! Λοιπόν, “έχε το νου σου στο παιδί, γιατί, αν

γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα6”!

Σ’ ευχαριστούμε, όλοι μας, για όλα!».

Για το Δ.Σ. της ΕΕΕ
και την Επιτροπή Σύνταξης

του περιοδικού Ενδοδοντολογία
Γιώργος Ι. Σίσκος

Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΕΕ
Διευθυντής Περιοδικού Ενδοδοντολογία

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗΣ

1950±∞

“Θα πενθώ πάντα 

-μ’ ακούς; για σένα

μόνος, στον 

Παράδεισο…1”
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Διαχρονική εξέλιξη της έννοιας του πόνου

Διαχρονική εξέλιξη της έννοιας του πόνου
στον πολιτισμό και την ιστορία της ιατρικής

Γ. Α. Ρηγάτος*

ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

πόνος, πολιτισμός της ιατρικής, ιστορία του πόνου, μυθολογία
του πόνου

Λέξεις-κλειδιά

pain, culture of pain, history of pain, mythology of pain

Key words

*Γιατρός Ογκολόγος/Συγγραφέας, Αμ. Επικ. Καθηγητής Παθολογίας και

Επίτιμος Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. ΕΚΠΑ.
*Physician/writer, MD, PhD.

Περίληψη

Το βιολογικό φαινόμενο του πόνου εξετάζεται αρχικά από την

ιστορική του πλευρά, με αναφορές στις μυθολογίες διαφόρων

λαών για την οντογονία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία

ελληνική μυθολογία, με αναφορές στον Ησίοδο και σε άλλους

ποιητές. Η καθολικότητα του πόνου δείχνεται με έμφαση κατά

την αναφορά των πόνων που βίωσαν θεοί, ημίθεοι και μυθικοί

ήρωες, όπως ο Προμηθέας και ο Ηρακλής. Ακολουθεί η αντί-

ληψη και η βίωση του πόνου μέσα από θρησκευτικές απόψεις

και η πρόσληψή του από τους πιστούς. Έμφαση δίνεται στην

πρόκληση του πόνου για θρησκευτικούς λόγους, με ενδεικτικές

αναφορές στην αίρεση των Μαστιγουμένων, στις προτεσταν-

τικές κοινωνίες των πρόσφατων αιώνων, στους Καθολικούς

των Φιλιππίνων, σε μουσουλμανικές αιρέσεις, έως τη συμβολι-

κή πρόκληση πόνου στην οργάνωση Opus Dei. Γίνεται επίσης

αναφορά στις θεολογικές αντιδράσεις για την καθιέρωση της

χειρουργικής αναισθησίας-νάρκωσης. Ακολουθεί συνοπτική

αναφορά στην εξέλιξη των επιστημονικών δεδομένων για την

κατανόηση και την αντιμετώπιση του πόνου. Αρχίζοντας από

τη μηχανική ερμηνεία του Καρτέσιου, αναφέρονται στη συνέ-

χεια οι σταθμοί στη σχετική έρευνα, έως τις μέρες μας, απο-

δεικνύοντας ότι η προαιώνια διαμάχη του πόνου με τον άνθρω-

πο συνεχίζεται ακόμα.

Summary

The perpetual evolution of the meaning of pain through the

culture and history of medicine

G. A. Rigatos*

In the first part, the biologic phenomenon of pain is studied re-

ferring to its antiquity through the mythology of various popula-

tions and through ontogeny. Special reference is given to ancient

Greek mythology through the work of Hesiod and other poets.

The universality of pain is vividly shown by describing the pain

suffered by gods, demigods and mythological heroes like Pro-

metheus and Hercules. In the second part, theological aspects of

the perception and experience of pain by the believers is presen-

ted. Special emphasis is given to provocation of pain for religious

reasons as it is practiced by the sect of the Self-flagellators, by

Protestant communities in recent centuries, by the Catholics in

the Philippines, by some Muslim sects as well as to the symbolic

provocation of pain by the Opus Dei organization. Theological

opposition to surgical anesthesia is also mentioned. In the last

part, a concise summary of the development of scientific data on

the understanding and treatment of pain is given. Beginning with

the mechanical explanation by Descartes, the highlights of pain

research until our time are presented. It is shown that the eternal

fight of mankind against pain is still on.
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Οντογονία και μυθολογία

Ο πόνος από πλευράς οντογονικής είναι

αρχαιότερος του είδους άνθρωπος, κα-

θώς είναι καλά γνωστό ότι βιώνεται από

όλα τα όντα του ζωϊκού βασιλείου, του-

λάχιστον… Είναι δε βεβαιωμένο ότι,

ανάλογα και με το είδος του πόνου, τα

ζώα είναι σε θέση να επιλέγουν διάφορα

φυτά ή άλλες ουσίες που τα βοηθούν να

τον αντιμετωπίσουν. Φυσικά, ο ανθρώπι-

νος πόνος είναι τόσο παλιός όσο και ο

άνθρωπος1. Δεν είναι τυχαίο ότι στις μυ-

θολογίες όλων των αρχαίων λαών ο πό-

νος αναφέρεται ταυτόχρονα με τους

πρώτους ανθρώπους. Η ινδική μυθολο-

γία της Γένεσης αναφέρει τη δημιουργία

του άνδρα, μετά της γυναίκας, μετά του

κόπου της εργασίας, μετά του πόνου, με

τελευταίο δημιούργημα το θάνατο2. Στην

εβραϊκή Γένεση, ο πόνος του τοκετού και

ο πόνος (κόπος) της εργασίας είναι απο-

τέλεσμα της θεϊκής κατάρας για την πα-

ράβαση της εντολής και τη βρώση του

καρπού από το δέντρο της γνώσης του

καλού και του κακού. Ενδιαφέρουσα εί-

ναι και η εκδοχή της αρχαίας ελληνικής

μυθολογίας, όπως έχει διατυπωθεί στη

Θεογονία του Ησιόδου3. Στην αρχή, γρά-

φει, ήταν το χάος: «Αληθινά πρώτα-πρώ-

τα έγινε το χάος, αλλά μετά η πλατύστη-

θη Γαία, όλων στέρεη βάση πάντα…».

Από το χάος γεννήθηκαν ο Έρεβος και

η Νύξ (Νύχτα), που σμίξανε και γέννη-

σαν τον Αιθέρα και την Ημέρα. Η ίδια η

Νύχτα γέννησε τον Μόρο (=μοίρα), την

Κήρα (=δαίμονα του θανάτου που

έπαιρνε τις ψυχές των ανθρώπων), τον

Θάνατο, τον Ύπνο, το γένος των Ονεί-

ρων και άλλες δευτερεύουσες θεότητες

του καλού και, συνηθέστερα, του κακού.

Ανάμεσά τους και την Έριδα, που έβαζε

θεούς και ανθρώπους να μαλώνουν, που

προκαλούσε τους πολέμους και τη δυστυ-

χία στους ανθρώπους. Ανάλογης κακο-

ποιού φύσης ήταν και τα παιδιά της Έρι-

δας. Γράφει ο Ησίοδος στη Θεογονία:

«Κι η μισητή Έριδα γέννησε τον πονεμέ-

νο Μόχθο και τη Λήθη και την Πείνα και

τους δακρυσμένους Πόνους [=Άλγεα]

και τις συγκρούσεις και τις Μάχες και

τους Σκοτωμούς και τις Αντροφονίες». 

Βλέπουμε ότι ήδη στα χρόνια του Ησιό-

δου, που ήταν πιθανότατα σύγχρονος του

Ομήρου (9ος αι. π.Χ. ή, κατά νεότερες

εκτιμήσεις, τέλη 8ου ή αρχές 7ου αι.

π.Χ.), είναι σε χρήση τόσο η λέξη ‘πόνος’

όσο και η λέξη ‘άλγος’. Επιτείνεται δε η

συνάφειά τους με το να αποκαλείται ο

‘πόνος’ αλγινόεις και τα ‘άλγεα’ δα-

κρυόεντα, δηλαδή πόνοι που οδηγούσαν

σε δάκρυα. Παιδιά της Έριδας, λοιπόν,

ο Πόνος και τα Άλγεα (άλγη) γεννήθηκαν

για να βασανίζουν τους ανθρώπους, κά-

ποτε και τους θεούς, τις θεές, τους ημιθέ-

ους ή τους θεογέννητους. Τέτοιος θεο-

γέννητος ήταν και ο Προμηθέας, γιος του

Ιαπετού και της Κλυμένης, που έδωσε

στους ανθρώπους το πυρ, δηλαδή τη φω-

τιά, και πολλές άλλες αναγκαίες για την

επιβίωσή τους γνώσεις. Υπέφερε και ο

Προμηθέας πόνους ισχυρούς και μακρο-

χρόνιους, από τον αετό που του έτρωγε

το συκώτι, όταν ο Δίας τον τιμωρούσε

κρατώντας τον αλυσοδεμένο στο βράχο.

Μάλιστα, σύμφωνα με άλλη παραλλαγή

του μύθου, ο Πόνος γεννήθηκε για να κά-

νει τον Προμηθέα να υποφέρει. 

Ο ποιητής Αισχύλος, στην τραγωδία του

Προμηθεύς Δεσμώτης4, κάνει σε διάφορα

σημεία αναφορά στους πόνους που βίω-

νε ο γιός του Ιαπετού:

…ενταύθα νυν ύβριζε και θεών γέρα

συλών εφημέροισι προστίθει. Τι σοι

οιοί τε θνητοί των δ’ απαντλήσαι πόνων;

Ή, κατά τη μετάφραση του Τάσου Ρούσ-

σου,

Τώρα καμάρωνε και των θεών τα δώρα

Κλέβοντας δίνε στους λιγόζωους. Τάχα 

Να σου αλαφρώσουν οι θνητοί μπορούνε

Τα πάθη ετούτα;

Τα βάσανα του Προμηθέα είναι μεγάλα

και του είναι επώδυνο τόσο να τα πει

όσο και να τα αποσιωπήσει:

…αλγεινά μεν μοι και λέγειν εστίν τάδε, 

άλγος δε σιγάν, πανταχή δε δύσποτμα.

Πόνος και να τα πω και να σωπάσω

Κι από παντού όλα δύστυχα και μαύρα…4.

Οι μύθοι δηλώνουν τις δικές τους αλήθει-

ες, άλλες φανερές και γι’ αυτό εύκολα

αποδεκτές, και άλλες συγκαλυμμένες και

αμφιλεγόμενες. Από τα στοιχεία της αρ-

χαίας ελληνικής μυθολογίας που παραθέ-

σαμε, ας κρατήσουμε τα ελάχιστα: το πό-

σο αρχέγονος είναι ο πόνος και το πόσο

καθολικός στο ανθρώπινο είδος. Και ας

δούμε ακόμα το πόσο πλατιά, και από πό-

σο παλιά, αποτελεί η πρόκληση πόνου

ένα όπλο της (όποιας) εξουσίας για τη δι-

αιώνισή της. Γι’ αυτό, όπως πολλοί υπο-

στηρίζουν, η λέξη ‘ποινή’ προέρχεται από

τη λέξη πόνος.

Πόνος, ο φονέας των ηρώων

Η μυθολογία έχει το δικό της τρόπο για

να καταδείξει πόσο μεγάλος και πόσο

δραματικός μπορεί να είναι ένας πόνος.

Τόσο μεγάλος που να μπορεί να καταβά-

λει οποιονδήποτε, ακόμα και τον πιο

ισχυρό, ακόμα και τον πιο γενναίο. Μπο-

ρεί να ρίξει σε απόγνωση θεογέννητους

ήρωες, που οι άθλοι τους έχουν γοητεύ-

σει τους ανθρώπους του καιρού τους.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στον

Ηρακλή, με τα ηρωϊκά επιτεύγματα στον

ελλαδικό χώρο, αλλά και έξω απ’ αυτόν,

σε μακρινούς πραγματικούς ή φανταστι-

κούς τόπους. 

Όταν ο Ηρακλής σκότωσε τον Κένταυρο

Νέσσο, λέει ο μύθος, αυτός έπεισε τη Δη-

ιάνειρα, σύζυγο του Ηρακλή, να κρατή-

σει το δηλητηριασμένο αίμα του και να

ποτίσει μ’ αυτό έναν χιτώνα του ήρωα

ώστε αυτός να της μείνει πιστός. Η Δηιά-

νειρα εφάρμοσε κάποια μέρα το υποτιθέ-

μενο μαγικό και έστειλε τον χιτώνα στον

Ηρακλή, που ετοίμαζε ευχαριστήριες θυ-

σίες. Όταν όμως εκείνος φόρεσε το χιτώ-

να, το φως και η θερμότητα ενεργοποί-

ησαν το δηλητήριο, που άρχισε να κατα-

τρώγει τις σάρκες του ήρωα. «Ξαφνικά ο

φαρμακωμένος χιτώνας κόλλησε πάνω

στο πετσί του κι ο Ηρακλής άρχισε να

δέρνεται. Ένιωθε τρομερούς πόνους […].

Ανίκανος πια να κυριαρχήσει τον εαυτό

του, τρελός όπως ήταν απ’ τους πόνους,

άρπαξε τον Λίχα [=τον υπηρέτη που του

είχε φέρει τον χιτώνα] απ’ το ποδάρι και

τον τσάκισε πάνω σ’ ένα βράχο…» γρά-

φει ο Ν.Α. Κουν5. Όσο δυνάμωναν οι πό-
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νοι τόσο ο Ηρακλής έπεφτε σε απόγνωση

και ζητούσε από τους θεούς και το Δία να

τον γλυτώσουν από τον πόνο στέλνοντάς

του τον ύπνο του θανάτου. 

Στηριγμένος σε αρχαίες πηγές, κυρίως

στους τραγικούς ποιητές, δίνει τη δική

του περιγραφή ο Ρόμπερντ Γκρέιβς.

«Σύντομα ο πόνος ξεπέρασε τα όρια της

αντοχής και ο Ηρακλής ουρλιάζοντας

από την αγωνία αναποδογύρισε τους βω-

μούς. Προσπάθησε να ξεσκίσει το χιτώ-

να, εκείνος όμως ήταν τόσο εφαρμοστός

ώστε το κρέας έβγαινε μαζί με το ύφασμα

και ξεπρόβαλλαν τα κόκαλά του. Το αίμα

του τσιτσίριζε και κόχλαζε σαν το νεράκι

της πηγής όταν πέσει στο πυρακτωμένο

σίδερο. Ο Ηρακλής ρίχτηκε στο κοντινό-

τερο ποτάμι, αλλά το φαρμάκι τον έκαιγε

όλο και περισσότερο· από τότε αυτά τα

νερά εξακολουθούν να καίνε σαν τη φω-

τιά και ονομάζονται Θερμοπύλες…»6 (με-

τάφραση: Μ. Μπέρκη-Μεϊμάρη).

Η συνέχιση του μαρτυρίου οδηγεί, κατά

τους μύθους, στην αναζήτηση του θανά-

του, ένα είδος αυτοκτονικής ευθανασίας.

Τελικά, αφού προετοιμάσει την πυρά, θα

καεί σ’ αυτήν, περνώντας οριστικά στην

ολύμπια αθανασία, στην αποθέωση ή τη

θέωση, δηλαδή στη γενική και διαχρονι-

κή Μνήμη.

Θεολογικές πίστεις…

Δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε ποτέ, άνθρω-

πος που να μην έχει βιώσει πόνο σε ένα

ή περισσότερα σημεία του σώματός του,

από μία ή περισσότερες αιτίες, σε μικρή

ή μεγάλη ένταση, για σύντομο ή παρατε-

ταμένο χρονικό διάστημα. Όμως διαφέ-

ρει η πρόσληψη του πόνου από κάθε άν-

θρωπο: δεν υπάρχει καθολικά και δια-

χρονικά αποδεκτή αντίληψη για τον πόνο,

ο οποίος κρίνεται και αξιολογείται με

διαφορετικά συστήματα αξιών7.

Ο πόνος, εκτός από την αφ’ εαυτού δυ-

σφορία που προκαλεί, συχνά συνοδεύεται

από διάφορες σκέψεις που φορτίζουν

ακόμα περισσότερο την όλη κατάσταση.

Συχνά ο ασθενής βαρύνεται με σκέψεις

ενοχής, καθώς στις περισσότερες θρη-

σκείες ο πόνος –όπως και η νόσος– θεω-

ρούνται τιμωρία σταλμένη απ’ το Θεό, για

αμαρτήματα πραγματικά ή υποθετικά που

συντελέστηκαν με κάτι που κάναμε ή που

παραλείψαμε να κάνουμε. Είναι πασί-

γνωστη η θεϊκή κατάρα κατά τον Πρωτο-

πλάστων, που παράκουσαν τη θεϊκή εντο-

λή και έφαγαν τον καρπό του ξύλου (δέν-

δρου) της γνώσης του καλού και του κα-

κού. Η γυναίκα θα γεννούσε στο εξής τα

παιδιά της με πόνο και ο άντρας θα πο-

νούσε κοπιάζοντας στην καθημερινή του

εργασία. Αλλά και σε πολλά κείμενα των

προφητών (λ.χ. του Ιεζεκιήλ), ο πόνος και

η αρρώστια είναι το τίμημα της αμαρτίας. 

Ο χριστιανισμός, συνεχίζοντας την παρά-

δοση της Παλαιάς Διαθήκης, αντιμετωπί-

ζει με το ίδιο πνεύμα τον πόνο. Γι’ αυτό,

σε πολλές χριστιανικές σέχτες-αιρέσεις

οι πιστοί δεν εφάρμοζαν μέσα αντιμετώ-

πισης του πόνου ούτε θεραπείας των

ασθενειών (λ.χ. οι «Καθαροί» και άλλες

συναφείς ομάδες ανά την Ευρώπη, από

τον 3ο έως τον 11ο ή 12ο αιώνα). Κάποτε,

όχι απλώς δεν έπαιρναν και δεν έδιναν

θεραπεία για τον πόνο, αλλά και προκα-

λούσαν πόνο στον εαυτό τους, για να

εξοικειωθούν με τα Πάθη του Χριστού. Ο

αυτοκράτορας της Γερμανίας Ερρίκος

Γ΄( βασίλεψε από το 1046 έως το 1056),

πριν από τη στέψη του, μαστιγωνόταν για

να ταπεινωθεί. Μάλιστα, πολλοί αξιωμα-

τούχοι της εκκλησίας και της αυλής ακο-

λουθούσαν το παράδειγμά του. Τον 13ο

αιώνα αναπτύχθηκε στον ευρωπαϊκό χώ-

ρο το κίνημα των Μαστιγουμένων (Frag -

ge lantes)8. H αίρεση ξεκίνησε από την

Περούτζια της Ιταλίας και εξαπλώθηκε

πολύ γρήγορα. Οι Μαστιγούμενοι, μιμού-

μενοι το βασανισμό του Χριστού με μα-

στίγωση, διέτρεχαν σε οργανωμένες ομά-

δες τους δρόμους, γυμνοί απ’ τη μέση και

πάνω, και μαστιγώνονταν ενώ έψαλλαν

ψαλμούς μετανοίας. Το φαινόμενο εντά-

θηκε ακόμα περισσότερο κατά τη μεγάλη

πανδημία πανώλης του 14ου αιώνα. Τότε

οι Μαστιγούμενοι απέκτησαν και πολιτι-

κή δύναμη, αξιώνοντας από την εκκλησία

(που αρχικά τους ενθάρρυνε) να επιβάλει

αυστηρούς κανόνες. Ο Πάπας Κλήμης

ΣΤ́ συγκρούστηκε μαζί τους και τους κή-

ρυξε αιρετικούς, με ό,τι σήμαινε αυτό την

εποχή εκείνη. Αργότερα η αίρεση κατα-

δικάστηκε και από τη σύνοδο της Κων-

σταντίας (1414-1418). 

Παρά τους αιώνες που μεσολάβησαν, και

τις αλλαγές που συνέβησαν σε κάθε επί-

πεδο της ζωής μας, η αντίληψη παραμένει

βαθιά ριζωμένη και επιβιώνει μέχρι τις μέ-

ρες μας. Θυμίζουμε τα δρώμενα της Με-

γάλης Παρασκευής σε χώρες της Λατινι-

κής Αμερικής, στις Φιλιππίνες και αλλού,

όπου «πιστοί» φορούν ακάνθινα στεφά-

νια, καρφώνονται σε σταυρούς ή αυτομα-

στιγώνονται σε πομπή. Ανάλογα διαδρα-

ματίζονται ορισμένες ημέρες του χρόνου

και σε μουσουλμανικές αιρέσεις, σε ανά-

μνηση βασανισμού και θανάτωσης προφη-

τών της δικής τους θρησκείας. Για να έχου-

με μια πλήρη εικόνα εκείνων που προκα-

λούν πόνο για θρησκευτικούς λόγους, πρέ-

πει να αναφέρουμε την οικονομικά και

πολιτικά πανίσχυρη σημερινή οργάνωση

Opus Dei, στην οποία ο πόνος (έστω και

ελαχιστοποιημένος) αποτελεί κριτήριο τή-

ρησης της πίστης από τα μέλη της.

«Στο χριστιανισμό και την ιατρική οφεί-

λονται οι δύο επικρατέστερες αλλά αντι-

φατικές, μεταξύ τους, απόψεις για την κα-

τανόηση του πόνου στη Βρετανία του 19ου

αιώνα, παρ’ ότι κατά τη διαδρομή του αι-

ώνα η υπεροχή του πρώτου υποχώρησε

και έδωσε έδαφος στη δεύτερη», γράφει

η Lucy Bending7. Λόγου χάρη, το 1844 η

συγγραφέας Harriet Martineau9 υποστή-

ριζε ένθερμα την άποψη ότι ο πόνος ήταν

η τιμωρός παρέμβαση του θεού-πατέρα, η

οποία κατά κάποιον τρόπο συνεισέφερε

στο καλό. Όμως αυτό δεν γινόταν εύκολα

κατανοητό ούτε και αποδεκτό. «Πολιορ-

κούμαι από επιστολές που με πιέζουν για

μια απάντηση στο ερώτημα ‘Γιατί να

υπάρχει τόσος φαινομενικά άχρηστος πό-

νος στον κόσμο; Πώς μπορούμε, με πα-

ρούσα αυτή την επώδυνη πραγματικότη-

τα, να πιστέψουμε στην ύπαρξη και τον

κυριαρχικό έλεγχο ενός αγαθού θεού;’

Από κάθε πλευρά εγείρονται τέτοιες συ-

ζητήσεις. Δύσκολα κάποιος συζητά το θέ-

μα της θρησκείας χωρίς να παρασυρθεί

σε κάποια αναφορά σ’ αυτό το κεντρικό

και ζωτικό ερώτημα», γράφει το 1878 ο ιε-

ρέας Charles Voysey σε βιβλίο του10. Η
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φύση αυτών των ερωτημάτων οδήγησε τον

ιερέα σε δυσμένεια και τελικά στο χαρα-

κτηρισμό του ως αιρετικού. Η βικτωριανή

εκκλησία (και εποχή) θεωρούσε ότι ο άν-

θρωπος πρέπει να δέχεται τον πόνο αδια-

μαρτύρητα, όπως τον είχε αποδεχθεί ο

Χριστός, αλλιώς ήταν καταδικασμένος

στην αιώνια κόλαση. Βιβλίο για τους νέ-

ους, γραμμένο από επίσκοπο, περιγράφει

τους αμαρτωλούς δεμένους στην κόλαση

με αλυσίδες να καίγονται στη φωτιά, να

περιλούζεται από φωτιά κάθε νεύρο, κά-

θε μυς, κάθε οστό τους, η φωτιά να καίει

στο κρανίο τους και να βγαίνει από τα μά-

τια, το στόμα, τα αυτιά11.

Οι αντιλήψεις αυτές επικρατούσαν στη

Βρετανία, όπως και στον υπόλοιπο ευρω-

παϊκό χώρο, μέχρι τα μέσα του 19ου αι-

ώνα. Το 1846, ο Τζέιμς Γιανγκ Σίμπσον

(James Young Simpson, 1815-1870), μαι-

ευτήρας-γυναικολόγος, δίνει με επιτυχία

νάρκωση για εγχείρηση στο Εδιμβούργο.

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν

στο ιατρικό σώμα τα ενθαρρυντικά απο-

τελέσματα των πρώτων ναρκώσεων, εκ-

δηλώθηκαν ισχυρές αντιδράσεις πολλών

που ενοχλήθηκαν από το γεγονός. Έντο-

νες ήταν οι αντιδράσεις των καλβινιστών

ιερωμένων κατά της νάρκωσης, επειδή

θεωρούσαν πως η αναλγησία-αναισθησία

ερχόταν σε αντίθεση με το θέλημα του

Θεού, ο οποίος είχε τιμωρήσει τον άν-

θρωπο με τον πόνο, μετά το «προπατορι-

κό αμάρτημα», και τον ήθελε να πονά!

Αυτό που συνέβαλε στην καθιέρωση της

νάρκωσης στην αντίληψη του κοινού και,

κυρίως, της εκκλησιαστικής ηγεσίας, εί-

ναι το γεγονός ότι ο γιατρός Τζον Σνόου

(John Snow, 1813-1858) την εφάρμοσε

στη βασίλισσα Βικτωρία σε έναν τοκετό

της το έτος 1853. Ο Τζον Σνόου θεωρείται

ο πρώτος συστηματικός αναισθησιολό-

γος, είναι μάλιστα αυτός που αργότερα

επινόησε τη νάρκωση με τη στάγδην χο-

ρήγηση χλωροφορμίου12. 

...και επιστημονικά 

δεδομένα

Όμως η επιστήμη ανέπτυσσε παράλληλα

τις δικές της θεωρίες για τον πόνο, στη-

ριγμένες όχι σε δόγματα αλλά σε παρα-

τηρήσεις και πειράματα. Στη συνέχεια θα

δούμε, με κάθε δυνατή συντομία, ορισμέ-

να στοιχεία. 

Η πρώτη θεωρία που επιχείρησε να ερ-

μηνεύσει τον πόνο με βάση τη φυσιολογία

του ανθρώπου και όχι τη μεταφυσική πε-

ριλαμβάνεται στο έργο Περί του Ανθρώ-

που (De Homine) που έγραψε (1632) o

Γάλλος φιλόσοφος Ρενέ ντε Καρτ (René

Descartes), γνωστότερος στην Ελλάδα ως

Καρτέσιος (1596-1650)13. Η θεωρία του

στηρίζεται σε ένα μηχανικό ανάλογο: ένα

νήμα που στο άλλο άκρο του καταλήγει σ’

ένα κουδούνι. Κινώντας το ένα άκρο του

νήματος κινείται και το κουδούνι, το

οποίο παράγει ήχο που τον ακούμε. Στη

σχηματική του παράσταση, ο Καρτέσιος

απεικονίζει ένα παιδί δίπλα σε μια φω-

τιά. Η θερμότητα ερεθίζει το πόδι του, το

ερέθισμα μεταφέρεται στο άλλο άκρο του

συστήματος αγωγής και γίνεται αισθητό

στον εγκέφαλο. Η πρώιμη αυτή θεωρία

εμπλουτίζεται από ένα παραστατικό ιχνο-

γράφημα. Ο Καρτέσιος προσπάθησε να

ερμηνεύσει το φαινόμενο του μέλους-

φάντασμα, προτείνοντας για πρώτη φορά

την έννοια του «κεντρικού πόνου». 

Την αρχική, σχηματοποιημένη πρόταση

του Καρτέσιου ακολούθησε πλήθος εργα-

σιών από ανατόμους, φυσιολόγους, νευ-

ρολόγους και άλλους επιστήμονες. Παρα-

θέτουμε ενδεικτικά στοιχεία μερικών από

τις σχετικές εργασίες, όπως ανασκοπούν-

ται από τον Ε. Perl14:

ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

1822: O Magendie αποδεικνύει ότι οι νω-

τιαίες ρίζες μεταφέρουν αισθητικά

μηνύματα.

1860: O Brown Sequard δείχνει το διαχω-

ρισμό της αίσθησης της αφής από

την αίσθηση του πόνου σε πειραμα-

τικές βλάβες του νωτιαίου μυελού

πειραματόζωων.

1878: O Gowers περιγράφει το διαχωρι-

σμό της αφής από τον πόνο σε άν-

θρωπο που υπέστη βλάβη στο νωτι-

αίο μυελό από πυροβολισμό στη

ράχη. 

1890: O ανατόμος L. Edinger παραθέτει

ενδείξεις της μακράς νευρικής

οδού, οι άξονες της οποίας δια-

σταυρώνονται στο νωτιαίο μυελό

και απολήγουν στην ετερόπλευρη

λευκή ουσία (νωτιαιοθαλαμική

οδός). Η έρευνα συνεχίστηκε από

τον ίδιο το 1892 και από τον Μ.

Βecterew το 1900.

1906: Ο C. S. Sherington δημοσιεύει τα

στοιχεία του, που υποστηρίζουν ότι

τα αλγεινά ερεθίσματα είναι επι-

βλαβείς δράσεις στους ιστούς.

1933: Ερευνητική ομάδα (Heinbecker,

Bishop & Ο’ Leary) αποδεικνύει

ότι ο πόνος στον άνθρωπο σχετίζε-

ται με την ενεργοποίηση των λε-

πτών νευρικών ινών. 

1965: Οι R. Melzack και P. D. Wall δια-

τυπώνουν μια νέα θεωρία για το

μηχανισμό του πόνου («Θεωρία

ελέγχου της πύλης»). Σε αυτήν ενο-

ποιούνται στοιχεία προηγούμενων

θεωριών και συνεκτιμώνται κλινικά

και ψυχολογικά δεδομένα.

1973: Οι C. B. Pert και S. Snyder ταυτο-

ποιούν τους υποδοχείς οπιούχων. Η

εργασία τους δημοσιεύεται στο πε-

ριοδικό Science.

1997: Oι M. J. Caterina και συν. ανακα-

λύπτουν τους υποδοχείς καψαϊκί-

νης (capsaicines), ένα δίαυλο ιόν-

των στη διαδρομή του πόνου, που

ενεργοποιείται από τη θερμοκρα-

σία (περιοδικό Nature). 

Mε όσα ενδεικτικά αναφέρθηκαν πιο πά-

νω γίνεται σαφές ότι τους τελευταίους αι-

ώνες έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός

δεδομένων, των οποίων η αξιολόγηση εί-

ναι δυσχερής. Κάθε ερευνητής προσέθε-

σε το δικό του λίθο στο οικοδόμημα των

γνώσεών μας για τον πόνο. Στα σχεδόν

400 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, είναι

φυσικό να έχει συγκεντρωθεί μεγάλος

αριθμός δεδομένων που είναι δύσκολο να

τα αξιολογήσουμε και να τα καταγρά-

ψουμε. Ο Edward Perl, σε πρόσφατο δη-

μοσίευμά του (2007)14, χαράσσει μια ορι-

ζόντια γραμμή ως άξονα του χρόνου

(timeline), πάνω και κάτω από την οποία
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τοποθετεί τα κύρια ερευνητικά δεδομένα

που προέκυψαν για τον πόνο κατά το 19ο

και τον 20ο αιώνα. Ο Perl αναφέρει χρο-

νολογικά 35 ερευνητικά βήματα από το

1811 έως το 2003, τα οποία καλύπτουν το

λειτουργικό ρόλο των νωτιαίων νεύρων,

του νωτιαίου μυελού, της νωτιαιοθαλαμι-

κής οδούς και τις επιπτώσεις της διατομής

της, δηλαδή της χορδοτομής (της παλαι-

ότερης νευροχειρουργικής επέμβασης

για την επίτευξη αναλγησίας). Σημαντικό

ενδιαφέρον έχει η περιγραφή και η μελέ-

τη της υπεραλγησίας, πρωτογενούς και

δευτερογενούς (1942-1952), η διατύπωση

της θεωρίας ελέγχου της πύλης του πόνου

(1965), όπως και η χρήση της μαγνητικής

τομογραφίας (MRI)15 για την ανάδειξη

της ενεργοποίησης του φλοιού από επώ-

δυνα ερεθίσματα.

Βεβαίως, η έρευνα δεν σταματά. Η πλή-

ρης γνώση της παθογένειας του πόνου, οι

μηχανισμοί που μεσολαβούν από το ερέ-

θισμα έως την αίσθηση και η ανακούφιση,

με τη χορήγηση ουσιών, κλείνουν μέσα

τους πολλά μυστικά και θέτουν πολλά

ερωτήματα προς απάντηση.
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Εμφύσημα, υποδόριο – Emphysema subcutaneous Είσοδος αέρα ή άλλων

αερίων στον υποδόριο ιστό. Στην ενδοδοντολογία, αποτελεί σύμβαμα

με θορυβώδη συμπτωματολογία. Δημιουργείται όταν αέρας από τη

χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων, την αεροσύριγγα ή τη διάσπαση του

υπεροξειδίου του υδρογόνου περάσει μέσα από το ριζικό σωλήνα

προς τους ιστούς. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις παρατηρείται όταν

υποχλωριώδες νάτριο από τη σύριγγα διακλυσμών εξέλθει στους πε-

ριακρορριζικούς ιστούς.

Εμφύτευμα – Implant Υλικό που εισάγεται στους ιστούς του ξενιστή.

Ενασβεστιώδης εκφύλιση πολφού, Ενασβεστίωση πολφού – Calcific meta-

morphosis, Calcific de generation, Dystrophic calcification, Pulpal ca -

lcification Πολφική αντίδραση μετά από οξύ τραύμα ή χρόνιο ερέθι-

σμα. Χαρακτηρίζεται από εναπόθεση ενασβεστιωμένου ιστού μέσα

στον πολφό. Άλλοτε είναι μερική και άλλοτε ολική. Μπορεί να δια-

κριθεί σε δύο τύπους α) εστίες ενασβεστίωσης, με τη μορφή πολφολί-

θων οι οποίοι απαντώνται κυρίως στον μυλικό πολφό, και β) διάχυτη

ενασβεστίωση, η οποία παρατηρείται κυρίως στον πολφό των ριζικών

σωλήνων.

Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 

Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.
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Αξιολόγηση τεχνικών παρασκευής ρ.σ.

Κριτική αξιολόγηση τεχνικών
παρασκευής ριζικών σωλήνων

Σ. Μάγκος*, Ι. Σ. Αρβανίτη*, Μ. Γ. Χαμπάζ**
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Περίληψη

Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι ο καθαρισμός και η μορφο-

ποίηση των ριζικών σωλήνων (ρ.σ.) αποτελούν βασική αρχή

επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας. Με τον τρόπο αυτό

απομακρύνεται η μολυσμένη οδοντίνη από τα τοιχώματα των

ρ.σ. και δημιουργείται κατάλληλος χώρος, ώστε να είναι πιο

αποτελεσματικός ο διακλυσμός τους με διάφορα υγρά και η

ερμητική τρισδιάστατη έμφραξή τους. 

Οι τεχνικές μηχανικής επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων συ-

νιστούν διαφορετικά «πρωτόκολλα» χρήσης των μικροεργαλεί-

ων χειρός και των περιστρεφόμενων εργαλείων Ni-Ti. Σε αυτές

συμπεριλαμβάνονται τεχνικές στις οποίες η επεξεργασία των

ριζικών σωλήνων γίνεται με κατεύθυνση από το ακρορρίζιο

πρός τη μύλη, τεχνικές όπου η επεξεργασία ξεκινά αντίθετα,

δηλαδή από το αυχενικό και μέσο τριτημόριο της ρίζας και κα-

ταλήγει στο ακρορριζικό, και συνδυασμούς διαφόρων τεχνικών. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή των τεχνικών πα-

ρασκευής των ριζικών σωλήνων που χρησιμοποιούνται σήμερα

στην κλινική πράξη, καθώς και η εκτενής αξιολόγηση των πλεο-

νεκτημάτων και μειονεκτημάτων καθεμιάς από αυτές. 

Summary

Critical evaluation of root canal preparation techniques

S. Magkos*, I. S. Arvaniti*, M. G. Khabbaz**

Cleaning and shaping of root canals are essential for a successful

endodontic treatment. During this process infected dentin is re-

moved from the root canal walls and space is created for succes-

sful cleaning and three dimensional filling of root canals. 

Different techniques for the enlargement of root canals are consi-

sted by varius protocols with the use of hand instruments. Accor-

ding to them, the preparation of the root canals is performed either

from the apex to the crown or vice-versa or in combinations. 

The aim of this review is to describe the preparation techniques

of root canals currently used, as well as the detailed evaluation

of the benefits or the drawbacks of each one of them.

Ενδοδοντολογία 7 (1&2): 9-22, 2012 Endodontologia 7 (1&2): 9-22, 2012



Εισαγωγή

Είναι γνωστό ότι, στις ιατρικές επιστήμες,

η επούλωση των ιστών εξαρτάται άμεσα

από το σωστό καθαρισμό τους πριν τη

συρραφή. Αντίστοιχα, στην ενδοδοντική

θεραπεία ο καθαρισμός του συστήματος

των ριζικών σωλήνων (ρ.σ.), πριν από την

τελική ερμητική έμφραξή τους, αποτελεί

βασική προϋπόθεση για την επούλωση

των περιακρορριζικών βλαβών και την

επιτυχία της θεραπείας. 

Το 1974 πρώτος ο Schilder1 είχε προτείνει

τους όρους του καθαρισμού (cleaning) και

της διαμόρφωσης (shaping) των ριζικών

σωλήνων και όρισε με ακρίβεια τους στό-

χους της χημικομηχανικής επεξεργασίας.

Αναλυτικότερα, ο καθαρισμός του συστή-

ματος των ρ.σ. περιλαμβάνει την αφαίρε-

ση όλων των μικροβίων ή/και των παρα-

γώγων τους, των οργανικών ή ανόργανων

υπολειμμάτων τα οποία ενδέχεται να λει-

τουργήσουν ως θρεπτικό υλικό για την

ανάπτυξη μικροοργανισμών και τέλος της

μολυσμένης οδοντίνης. Είναι προφανές

ότι περιλαμβάνει την αφαίρεση όλων των

ξένων σωμάτων που εξαιτίας τους μπορεί

να δημιουργηθεί περιακρορριζική βλάβη,

όπως είναι τα υπολείμματα τροφών και τα

υλικά έμφραξης ρ.σ. κατά την επανάληψη

της ενδοδοντικής θεραπείας. Η διαμόρ-

φωση αναφέρεται στη δημιουργία κατάλ-

ληλου χώρου εντός των ρ.σ. διευρύνοντας

ή παρασκευάζοντας τα τοιχώματά τους με

τη βοήθεια ειδικών μεταλλικών μικροερ-

γαλείων χωρίς την αλλαγή του αρχικού

τους σχήματος, ώστε να διευκολυνθούν ο

χημικός καθαρισμός και η τρισδιάστατη

ερμητική έμφραξή τους. Έτσι, ενώ παρα-

δοσιακά, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια,

κύριος στόχος των κλινικών οδοντιάτρων

ήταν ο καθαρισμός του συστήματος των

ρ.σ. και κατόπιν η διαμόρφωση χώρου για

την έμφραξή του, τα τελευταία χρόνια

αναφέρεται ότι ο στόχος της χημικομηχα-

νικής επεξεργασίας των ρ.σ. είναι η δια-

μόρφωσή τους με μηχανικά μέσα, χωρίς

να προκληθούν ιατρογενή συμβάματα,

και στη συνέχεια ο καθαρισμός τους με

χημικά μέσα, κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα

τοιχώματά τους να είναι λεία και ελεύθε-

ρα από οργανικά ή/και ανόργανα υπο-

λείμματα και μικρόβια2,3. 

Όπως προαναφέρθηκε, πρώτος ο Shilder

καθόρισε τα κριτήρια διαμόρφωσης που

θα πρέπει να πληροί ο ρ.σ. προκειμένου

να είναι έτοιμος να εμφραχθεί με γουτα-

πέρκα. Αυτά είναι τα εξής1: 

1. Ο ριζικός σωλήνας θα πρέπει να έχει

συνεχές κωνικό σχήμα από το ακρορ-

ρίζιο προς τη μύλη. 

2. Η διατομή του ριζικού σωλήνα σε κάθε

επίπεδο πρέπει να είναι μικρότερη από

οποιαδήποτε διατομή του που βρίσκε-

ται μυλικότερα και μεγαλύτερη από

οποιαδήποτε διατομή του που βρίσκε-

ται ακρορριζικότερα. 

3. Το τελικό σχήμα του ριζικού σωλήνα

πρέπει να ακολουθεί το αρχικό του

σχήμα. 

4. Το ακρορριζικό τρήμα πρέπει να πα-

ραμένει στην αρχική του θέση. 

5. Το ακρορριζικό τρήμα πρέπει να έχει

όσο το δυνατόν μικρότερη διάμετρο. 

Από τα παραπάνω κριτήρια φαίνεται ότι

στο τέλος της χημικομηχανικής επεξεργα-

σίας ο ρ.σ. θα πρέπει να διατηρεί την αρ-

χική του πορεία και την αρχική του μορ-

φολογία, και ταυτόχρονα θα πρέπει να

έχει σχήμα ενιαία κωνικό από το ακρορ-

ρίζιο προς τη μύλη (Εικ. 1). 

Τεχνικές παρασκευής 

των ριζικών σωλήνων 

Οι τεχνικές παρασκευής ή μηχανικής

επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων συ-

νιστούν διαφορετικά «πρωτόκολλα» χρή-

σης των μικροεργαλείων χειρός και των

περιστρεφόμενων εργαλείων Ni-Ti. Οι

περισσότερες από τούτες τις τεχνικές

έχουν μελετηθεί επαρκώς, αναφέρονται

στα κλασικά συγγράμματα ενδοδοντίας

και εφαρμόζονται στην κλινική πράξη. 

Οι συγκεκριμένες τεχνικές μπορούν να

διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη περιλαμβάνει τις τεχνικές στις

οποίες η επεξεργασία του ρ.σ. γίνεται με

κατεύθυνση από το ακρορρίζιο προς τη

μύλη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την

τεχνική βαθμιαίας ανιούσας παρασκευής

(ή οπισθοχώρησης) ή τεχνική step-back.

Σε αυτές τις τεχνικές ο υπολογισμός του

μήκους εργασίας γίνεται στην αρχή της

επεξεργασίας, ακολουθεί επεξεργασία

του ρ.σ. σε όλο του το μήκος και στο τέλος

γίνεται κωνική διεύρυνση ολόκληρου του

σωλήνα. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις

τεχνικές εκείνες στις οποίες ο ρ.σ. διευ-

ρύνεται με κατεύθυνση από τη μύλη προς

το ακρορρίζιο, με κύριο εκπρόσωπο την

τεχνική βαθμιαίας κατιούσας κωνικής

παρασκευής ή crown-down. Στην περί-

πτωση αυτή, η επεξεργασία ξεκινάει με

τη διεύρυνση του αυχενικού και μέσου

τριτημορίου, ακολουθεί ο υπολογισμός

του μήκους εργασίας, ενώ στο τέλος γίνε-

ται επεξεργασία του ακρορριζικού τριτη-

μορίου. 

Ορισμένες τεχνικές παρασκευής των ρι-

ζικών σωλήνων έχει προταθεί να εφαρ-

μόζονται με συγκεκριμένα είδη μικροερ-

γαλείων, ενώ κάποιες άλλες συστήνονται

για συγκεκριμένους τύπους ριζικών σω-

λήνων. Το σίγουρο είναι ότι καμία τεχνι-

κή δεν αποτελεί πανάκεια για όλες τις πε-
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Εικ. 1: (Α) Αρχικό ακτινογράφημα του

#46 και (Β) αμέσως μετά την τελική

έμφραξη των ρ.σ. Διακρίνεται το ομαλά

κωνικό σχήμα από τον αυχένα προς το

ακρορρίζιο, το οποίο είναι απαραίτητο

για να επιτευχθεί σωστός χημικός κα-

θαρισμός και ερμητική έμφραξη του

συστήματος των ρ.σ. 

A

B



ριπτώσεις, αλλά και ότι ο κλινικός δεν θα

πρέπει να παραμένει απόλυτα προσκολ-

λημένος στο πρωτόκολλο κάθε τεχνικής.

Βάσει των εργαλείων που διαθέτει, της

εμπειρίας του και της ιδιαίτερης ανατο-

μίας του ρ.σ., ο κλινικός θα πρέπει κάθε

φορά να επιλέγει την καταλληλότερη τε-

χνική, ή ακόμα και έναν συνδυασμό τε-

χνικών, για να πετύχει την ιδανική δια-

μόρφωση των ρ.σ. 

1. Τεχνική βαθμιαίας ανιούσας παρα-

σκευής ή τεχνική step-back 

Η τεχνική αυτή ονομάζεται και τηλεσκο-

πική τεχνική. Ο Weine, και στη συνέχεια

ο Walton, ήταν οι πρώτοι που περιέγρα-

ψαν τις επιπτώσεις που έχει η επεξεργα-

σία του ακρορριζικού τριτημορίου με με-

γάλα μεγέθη εργαλείων. Περιέγραψαν

συμβάματα όπως τη δημιουργία βάθρου,

τη διάτρηση, την πλάτυνση του ακρορρι-

ζικού τριτημορίου με τη μεταφορά του

ακρορριζικού τρήματος (zipping) και τη

δημιουργία ρ.σ. σχήματος «κλεψύδρας»

(hour glass-shaped root canal). Αναγνωρί-

ζοντας αυτά τα προβλήματα, προσπάθη-

σαν να αναπτύξουν μια τεχνική επεξερ-

γασίας, στην οποία ο ρ.σ. θα αποκτά κω-

νικό σχήμα χωρίς να εισέρχονται τα με-

γάλα μεγέθη εργαλείων έως το ακρορρί-

ζιο. Έτσι πρότειναν την τεχνική step-

back, ενώ στη συνέχεια ο Mullaney τρο-

ποποίησε αυτή την τεχνική για τους κε-

καμμένους ρ.σ.4-7. 

Η τεχνική step-back είναι έως και σήμερα

η πιο γνωστή τεχνική επεξεργασίας των

ρ.σ. και αποτελεί τη βασική τεχνική που

διδάσκεται σε όλες τις οδοντιατρικές

σχολές. Κύριο στοιχείο της είναι ότι η

επεξεργασία του ακρορριζικού τριτημο-

ρίου του ρ.σ. προηγείται της επεξεργα-

σίας του μέσου και του αυχενικού τριτη-

μορίου του. Τα μεγάλα μεγέθη εργαλείων

χρησιμοποιούνται στο μέσο και αυχενικό

τριτημόριο, προκειμένου να δοθεί στο

σωλήνα η απαιτούμενη κωνικότητα. Στο

τέλος της επεξεργασίας προκύπτει ένας

σωλήνας ενιαία κωνικού (χοανοειδούς)

σχήματος, το οποίο συμβάλλει, όπως προ-

αναφέρθηκε, στην απομάκρυνση των ορ-

γανικών υπολειμμάτων, στην ικανοποι-

ητική διείσδυση των υγρών διακλυσμού,

αλλά και στην καλή συμπύκνωση της γου-

ταπέρκας (Εικ. 2). 

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε ευ-

θείς αλλά και σε κεκαμμένους ρ.σ. Στην

περίπτωση των κεκαμμένων ριζικών σω-

λήνων, όπως αρχικά διατυπώθηκε από

τον Mullaney, τα μικροεργαλεία θα πρέ-

πει να εισέρχονται προκεκαμμένα, προ-

κειμένου να αποφεύγονται τα διάφορα

συμβάματα. Η τεχνική αυτή μπορεί να

εφαρμοστεί με τις κλασικές ρίνες Κ, μό-

νες τους ή σε συνδυασμό με ρίνες Hed -

ström ή/και εγγλυφίδες Gates-Glidden,

για την παρασκευή του αυχενικού και του

μέσου τριτημορίου. Επίσης, μπορεί να

εφαρμοστεί με ρίνες Ni-Ti χειρός, καθώς

και με τα συστήματα περιστρεφόμενων

εργαλείων Ni-Ti. 

Περιγραφή της τεχνικής 

Η τεχνική ξεκινάει (Α φάση) με την «ανί-

χνευση» του ρ.σ. με μικρά μεγέθη ρινών

(Νο 08, 10 ή 15). Σκοπός αυτής της ενέρ-

γειας είναι αφενός η διαπίστωση της δια-

βατότητας ή όχι του σωλήνα έως το

ακρορρίζιο, και η ανίχνευση της ανατο-

μίας του, και αφετέρου η μέτρηση του μή-

κους και η εκτίμηση του εύρους του ρ.σ.

στην ακρορριζική περιοχή (Εικ. 3Α). 

Η μέτρηση του μήκους του ρ.σ. γίνεται με

τη λήψη ενδιάμεσου ακτινογραφήματος

ή/και με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

εντοπισμού του ακρορριζίου. Το μήκος

που προκύπτει από τη μέτρηση αυτή θα

αποτελέσει το μήκος εργασίας σε όλη τη

διάρκεια της επεξεργασίας του ρ.σ. με

την τεχνική step-back. 

Η εκτίμηση του αρχικού εύρους του ρ.σ.

στην ακρορριζική περιοχή γίνεται διότι

το εύρος αυτό θα καθορίσει και το τελικό

εύρος παρασκευής του σωλήνα στη συγ-

κεκριμένη θέση, δηλαδή το μέγεθος του

τελευταίου εργαλείου που θα εισέλθει

στο μήκος εργασίας. Στην τεχνική step-

back, η εκτίμηση του αρχικού εύρους της

ακρορριζικής περιοχής του ρ.σ. γίνεται

στην αρχή της επεξεργασίας του, βάσει

του μεγέθους του πρώτου εργαλείου που

σφηνώνει στο ακρορρίζιο (στο μήκος ερ-

γασίας). Όμως, τούτο αποτελεί ένα μει-

ονέκτημα της τεχνικής, κυρίως διότι γίνε-

ται στην αρχή της επεξεργασίας. Αυτό

σημαίνει ότι η απτική αίσθηση του κλινι-

κού ότι το εργαλείο «σφηνώνει» μπορεί

να προέρχεται από παρεμβολές του μέ-

σου και αυχενικού τριτημορίου. Με άλλα

λόγια, το εργαλείο μπορεί να σφηνώνει

στο μέσο ή στο αυχενικό τριτημόριο, αλλά

το εύρος του ακρορριζικού τριτημορίου

του ριζικού σωλήνα να είναι μεγαλύτερο

από τη διάμετρο του συγκεκριμένου ερ-

γαλείου8-10. 

Αφού καθορισθεί το «πρώτο εργαλείο

που σφηνώνει» στο ακρορρίζιο, ξεκινάει

η χημικομηχανική επεξεργασία του ριζι-

κού σωλήνα. Εισάγονται, λοιπόν, εργα-

λεία σταδιακά αυξανόμενου μεγέθους,
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Εικ. 2: Σχηματική απεικόνιση κωνικού ριζικού σωλήνα που παρασκευάστηκε με την

τεχνική βαθμιαίας ανιούσας παρασκευής (step-back). Ο κύριος κώνος του εμφρακτικού

υλικού σφηνώνει στο στενότερο σημείο της παρασκευής.



και με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το

ακρορριζικό τριτημόριο. Οι ρίνες εφαρ-

μόζονται με κινήσεις ώθησης-έλξης, αλ-

λά και ημιπεριστροφής και έλξης. Μετά

την έξοδό του από το ρ.σ., κάθε εργαλείο

καθαρίζεται με γάζα, αν χρειάζεται προ-

κάμπτεται ξανά, τοποθετείται σε αυτό

χηλικός παράγοντας, και επανεισάγεται

στο ρ.σ. Κάθε ρίνη αποσύρεται όταν πλέ-

ον είναι χαλαρή εντός του ρ.σ., και εισά-

γεται το αμέσως επόμενο μέγεθος. Με-

ταξύ των εργαλείων είναι απαραίτητη η

χρήση μικρού μεγέθους ρίνης Νο 10 στο

μήκος εργασίας, ή κατά 0,5 mm μεγαλύ-

τερη, αφενός για τη διατήρηση της δια-

βατότητας και αφετέρου για τη χαλάρω-

ση και απομάκρυνση των ρινισμάτων

οδοντίνης από το ρ.σ.. 

Η επεξεργασία του ακρορριζικού τριτημο-

ρίου ολοκληρώνεται με το Κύριο Ακρορ-

ριζικό Εργαλείο (ΚΑΕ), το οποίο σύμφω-

να με τον Grossmann θα πρέπει να είναι

κατά τρία μεγέθη μεγαλύτερο από το πρώ-

το που σφήνωσε στο ακρορρίζιο10α. Ο κα-

νόνας αυτός βέβαια έχει αμφισβητηθεί

από πολλές μελέτες11-13. Μία σημαντική

έρευνα ήταν αυτή του Walton, που απέδει-

ξε ότι η παρασκευή των ριζικών σωλήνων

με ΚΑΕ κατά τρία μεγέθη μεγαλύτερο

από το πρώτο εργαλείο που σφηνώνει στο

ακρορρίζιο δεν οδηγεί σε πλήρη απομά-

κρυνση των οργανικών υπολειμμάτων και

των βακτηρίων6. Το θέμα αυτό έχει απα-

σχολήσει αρκετά τους ερευνητές μέχρι και

τις μέρες μας. Έτσι, υπάρχουν αρκετές

πρόσφατες μελέτες που υποστηρίζουν ότι

το ΚΑΕ θα πρέπει να είναι πάνω από τρία

μεγέθη μεγαλύτερο από το πρώτο εργα-

λείο που σφηνώνει στο ακρορρίζιο14-18. 

Η τελική επιλογή του ΚΑΕ θα πρέπει να

γίνεται με κύριο κριτήριο τη μικροβιολο-

γική κατάσταση του ρ.σ. πριν από την

επεξεργασία του. Έτσι, στην περίπτωση

ρ.σ. με ζωντανό πολφό, το εργαλείο αυτό

μπορεί να είναι κατά τρία μεγέθη μεγα-

λύτερο από το πρώτο που σφήνωσε

ακρορριζικά. Όμως στην περίπτωση μο-

λυσμένων ριζικών σωλήνων, το ΚΑΕ θα

πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Αυτό συμ-

βάλλει στο να καθαρισθούν καλύτερα τα

τοιχώματα του ρ.σ., του οποίου η διατομή
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(Β) Δεύτερη φάση:

Κωνική παρασκευή

του ριζικού σωλήνα. 

(Γ) Tρίτη φάση: 

Διαμόρφωση του στο-

μίου και του αυχενι-

κού τριτημορίου του

ριζικού σωλήνα με

εγγλυφίδες Gates-

Glidden. Λείανση τοι-

χωμάτων ρ.σ. με το

ΚΑΕ. 

(Α) Πρώτη φάση:

Ανίχνευση διαβατό-

τητας ρ.σ. με ρίνες 

Νο 08 ή 10, και 

επεξεργασία σε όλο 

το μήκος του μέχρι 

το κύριο ακρορριζικό

εργαλείο. 

Εικ. 3: Τεχνική 

βαθμιαίας ανιούσας

παρασκευής (step-

back). 

A

B

Γ

στην ακρορριζική περιοχή, στην πλειονό-

τητα των περιπτώσεων, είναι ωοειδής και

όχι στρογγύλη19,20. Επίσης, το μεγαλύτερο

μέγεθος ΚΑΕ σημαίνει μεγαλύτερη απο-

κοπή μολυσμένης οδοντίνης από τα τοι-

χώματα του ριζικού σωλήνα, και κατά συ-

νέπεια μεγαλύτερη μείωση του μικροβια-

κού φορτίου2,12,21. Τελικά, στους μολυσμέ-

νους ριζικούς σωλήνες ο βασικός κανό-

νας των τριών εργαλείων που προανα-

φέρθηκε θα πρέπει να διατυπωθεί όπως

περιγράφουν οι Johnson & Noblett το

D

X

d Εικ. 4: 

Υπολογισμός

του βαθμού

κωνικότητας

των ρ.σ. 



200918, ότι δηλαδή το εύρος της τελικής

παρασκευής του ριζικού σωλήνα θα πρέ-

πει να καθορίζεται από το αρχικό του εύ-

ρος στην ακρορριζική περιοχή, προσθέ-

τοντας τρία έως πέντε μεγαλύτερα μεγέ-

θη, ανάλογα με την κάμψη του. 

Μετά την επεξεργασία του ριζικού σωλή-

να στο μήκος εργασίας με το ΚΑΕ, ακο-

λουθεί η κωνική του διεύρυνση (Β φάση)

(Εικ. 3Β). Για το σκοπό αυτό εφαρμόζε-

ται η τεχνική της «οπισθοχώρησης», κατά

την οποία το κωνικό σχήμα του ρ.σ. απο-

δίδεται με 4 έως 5 μικροεργαλεία αυξα-

νόμενου μεγέθους, που το κάθε ένα φτά-

νει διαδοχικά σε μήκος 0,5 ή 1 mm μικρό-

τερο από το προηγούμενο, γεγονός που

καθορίζει και την κωνικότητα του ρ.σ.

Όπως και στη φάση Α, είναι απαραίτητη

η χρήση μικρού μεγέθους ρίνης Νο 10 για

τη χαλάρωση και απομάκρυνση ρινισμά-

των οδοντίνης από το ρ.σ.. 

Ο βαθμός κωνικότητας του ριζικού σωλή-

να είναι σταθερός και υπολογίζεται από

τον παρακάτω τύπο: BK = D-d / X, όπου

ΒΚ ο βαθμός κωνικότητας, D η διάμετρος

διατομής του ρ.σ. σε κάποιο επίπεδό του

(σε mm), d η διάμετρος διατομής του ρ.σ.

(σε mm) σε οποιοδήποτε διατόμιό του

βρίσκεται ακρορριζικότερα του D, και Χ

η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο διατο-

μίων (σε mm). Έτσι, ο βαθμός κωνικότη-

τας μετράται σε mm/mm ή, διαφορετικά,

σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) (Εικ. 4). 

Τέλος, η διεύρυνση του μέσου και αυχε-

νικού τριτημορίου του ρ.σ. μπορεί να γί-

νει με περιφερική ρίνιση με ρίνες Hed -

ström ή με τρύπανα Gates-Glidden Νο 1,

2 και 3, ξεκινώντας από το μικρότερο

προς το μεγαλύτερο μέγεθος σε προοδευ-

τικά μικρότερο βάθος ακρορριζικά (Γ

φάση) (Εικ. 3Γ). Στο τέλος της επεξεργα-

σίας, τα τοιχώματα του ρ.σ. λειαίνονται

με το κύριο ακρορριζικό εργαλείο και πε-

ριφερική ρίνιση. Εναλλακτικά, στο στά-

διο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρίνη

Hedström αντίστοιχου μεγέθους με το

ΚΑΕ, και ασφαλούς άκρου, η οποία δια-

θέτει μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα. Το

αποτέλεσμα της τεχνικής step-back είναι

ένας ρ.σ. με σχήμα ενιαία κωνικό από το

ακρορρίζιο προς τη μύλη2,22,23. 
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(Δ) Τέταρη φάση:

Κωνική παρασκευή

και λείανση τοιχωμά-

των ρ.σ. 

Εικ. 5: Τεχνική 

βαθμιαίας κατιούσας

παρασκευής (step-

down). 

(Α) Πρώτη φάση: 

Παρασκευή αυχενι-

κού και μέσου τριτη-

μορίου με ρίνες. 

(Β) Δεύτερη φάση:

Παρασκευή αυχενι-

κού και μέσου τριτη-

μορίου με εγγλυφίδες

Gates-Glidden. 

(Γ) Τρίτη φάση: 

Παρασκευή ακρορρι-

ζικού τριτημορίου

των ρ.σ. 

A

B

Γ

Δ



2. Τεχνική βαθμιαίας κατιούσας παρα-

σκευής ή step-down 

Είναι μία παραλλαγή της τεχνικής step-

back, η οποία περιγράφηκε από τους Go-

erig και συν.24 το 1982. Ουσιαστικά πρό-

κειται για μια βελτιωμένη εκδοχή της εν

λόγω τεχνικής, στην οποία η επεξεργασία

ξεκινάει από το αυχενικό και το μέσο τρι-

τημόριο του ρ.σ.. Η παρασκευή του άνω

μισού του ρ.σ. γίνεται αρχικά με διαδοχι-

κά μεγέθη ρινών Hedström μέχρι το Νο

25, και σε μήκος 16-18 mm από το σημείο

αναφοράς ή στο ευθύ τμήμα του ρ.σ. (Εικ.

5Α). Στη συνέχεια, το τμήμα αυτό διευρύ-

νεται ακόμα περισσότερο με εγγλυφίδες

Gates-Glidden Νο 1, 2 και 3. Το Νο 2 ει-

σέρχεται στο σωλήνα σε μήκος 14-16 mm,

ενώ το Νο 3 σε μήκος 11-13 mm από το

σημείο αναφοράς (Εικ. 5Β). Ακολουθεί ο

υπολογισμός του μήκους εργασίας και η

διεύρυνση του ακρορριζικού τριτημορίου

του ρ.σ. με την τεχνική step-back (Εικ. 5Γ,

5Δ)24,25. 

3. Τεχνική ισόρροπης δύναμης ή τεχνική

balanced-force 

Η τεχνική αυτή προτάθηκε από τον Roane

το 198526 ως τεχνική εκλογής για την επε-

ξεργασία κεκαμμένων ρ.σ.. Η ιδέα για την

ανάπτυξη της τεχνικής ήταν αποτέλεσμα

του προβληματισμού του συγκεκριμένου

ερευνητή, σύμφωνα με τον οποίο στην πε-

ρίπτωση πολύ κεκαμμένων ρ.σ. η απόφα-

ση για το βαθμό διεύρυνσης λαμβάνεται

με γνώμονα το βαθμό της κάμψης και όχι

με γνώμονα τις αρχικές διαστάσεις του

σωλήνα. Επιθυμούσε λοιπόν να αναπτύξει

μία τεχνική με την οποία ακόμα και πολύ

κεκαμμένοι ρ.σ. θα μπορούσαν να διευρύ-

νονται μέχρι μεγάλα μεγέθη κύριου

ακρορριζικού εργαλείου, χωρίς να υφί-

σταται κίνδυνος πρόκλησης συμβαμάτων. 

Η τεχνική ισόρροπης δύναμης, ή balanced-

force, στηρίζεται στο φυσικό νόμο της δρά-

σης και της αντίδρασης. Μετά από ενδε-

λεχή μελέτη των δυνάμεων που κατά την

επεξεργασία των ρ.σ. ασκούνται στα μι-

κροεργαλεία από τα οδοντινικά τοιχώμα-

τα, και αντιστρόφως, αλλά και της επίδρα-

σης του σχεδιασμού κάθε μικροεργαλείου

στο μέγεθος και στην κατεύθυνση αυτών

των δυνάμεων, ο Roane και οι συνεργάτες

του πρότειναν για την τεχνική αυτή τη χρή-

ση ρινών τύπου-Κ τριγωνικής διατομής, οι

οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με

συγκεκριμένο είδος κίνησης. 

Ειδικότερα, η ρίνη θα πρέπει να εισέρ-

χεται στο ρ.σ. και να πιέζεται έως ότου

το άκρο της να σφηνώσει στην οδοντίνη.

Στο σημείο αυτό περιστρέφεται δεξιό-

στροφα κατά 90° και με τον τρόπο αυτό

γίνεται η αποκοπή της οδοντίνης (Εικ. 6).

Στη συνέχεια η ρίνη πρέπει να περιστρέ-

φεται αριστερόστροφα κατά 180°- 270°,

ενώ ταυτόχρονα ο κλινικός ασκεί ελα-

φρά ακρορριζική πίεση, ώστε να εξισορ-

ροπεί την τάση της ρίνης να επανέλθει

μυλικά. Με την αριστερόστροφη περι-

στροφή, ο ρ.σ. διευρύνεται τόσο, όση εί-

ναι η διάμετρος διατομής του μικροερ-

γαλείου. Στο τέλος κάθε ζεύγους δεξιό-

στροφης-αριστερόστροφης περιστρο-

φής, η ρίνη θα πρέπει να εξέλθει και να

εισέλθει εκ νέου ή να συνεχίσει να ει-

σέρχεται στο ριζικό σωλήνα στο προ-

ηγούμενο μήκος. Ακολουθεί δεξιόστρο-

φη κίνηση 90° και αφαίρεση του εργα-

λείου με περιστροφή και έλξη προς τη

μύλη, έτσι ώστε να δεσμευόνται στις

σπείρες της τα οδοντινικά υπολείμματα

και να απομακρύνονται από το σωλήνα.

Η ενέργεια αυτή είναι πολύ σημαντική,

αφενός για να αποφεύγεται η έξοδός

τους στους περιακρορριζικούς ιστούς,

αφετέρου επειδή η απόφραξη του ρ.σ.

από υπολείμματα επηρεάζει σημαντικά

την ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ μι-

κροεργαλείου και οδοντίνης. 

Ο Roane και οι συνεργάτες του προτεί-

νουν την αρχική διεύρυνση του τμήματος

του ρ.σ. μέχρι την κάμψη, έτσι ώστε να

δημιουργείται ευθεία πρόσβαση των μι-

κροεργαλείων στην κάμψη (straight line

access). Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι

δυνάμεις που ασκούνται από τα τοιχώμα-

τα της οδοντίνης στη ρίνη, και αντιστρό-

φως, η ρίνη αποκόπτει οδοντίνη στην πε-

ριοχή κοντά στο άκρο της, και όχι σε όλο

το μήκος της, ενώ ο κλινικός έχει καλύτε-

ρη απτική αίσθηση του άκρου της ρίνης

και της περιοχής που αυτή διευρύνει. 

Η διεύρυνση του αυχενικού και μέσου

τριτημορίου μπορεί να γίνει με εργαλεία

χειρός, αλλά και με εγγλυφίδες Gates-

Glidden. Η τεχνική balanced-force μπο-

ρεί να εφαρμοσθεί με όλες τις ρίνες τύ-

που-Κ27, ωστόσο τα καλύτερα αποτελέ-

σματα επιτυγχάνονται με τη χρήση ρινών

Flex-R, οι οποίες έχουν τριγωνική διατο-

μή και τροποποιημένο άκρο, ώστε να ακο-

λουθούν καλύτερα την κάμψη του ρ.σ. 

Στην περίπτωση που η διεύρυνση του αυ-

χενικού και μέσου τριτημορίου γίνει με

εργαλεία χειρός, αφού ελεγχθεί η διαβα-

τότητα του ριζικού σωλήνα με ρίνη Νο 10

ή Νο 15, εισάγεται το μεγαλύτερο μέγε-

θος ρίνης, που φτάνει μέχρι το επίπεδο

της κάμψης, και εφαρμόζεται η δεξιό-

στροφη-αριστερόστροφη περιστροφή,

όπως περιγράφηκε (Εικ. 7Α). Η διαδικα-

σία συνεχίζεται με διαδοχικά μεγαλύτερα

μεγέθη ρινών σε σταδιακά μικρότερο μή-

κος, ώστε να δοθεί κωνικό σχήμα στο

τμήμα του ρ.σ. έως την κάμψη. Θα πρέπει

πάντα να εφαρμόζονται οι κινήσεις της
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Εικ. 6: Κίνηση των

εργαλείων στην τεχνι-

κή ισόρροπης δύνα-

μης ή balanced-force.

Η ρίνη περιστρέφεται

δεξιόστροφα κατά

90°, ακολουθεί αρι-

στερόστροφη κίνηση

κατά 270° και έξοδος.

Στη συνέχεια εισέρχε-

ται, περιστρέφεται

κατά 90° και εξέρχε-

ται κάνοντας μία

πλήρη περιστροφή. 



«ισόρροπης δύναμης», ενώ περιφερική

ρίνιση επιτρέπεται μόνο για τη λείανση

των τοιχωμάτων του αυχενικού τμήματος

του ριζικού σωλήνα. Μετά τη χρήση κάθε

μικροεργαλείου θα πρέπει να γίνεται

άφθονος διακλυσμός με διάλυμα υποχλω-

ριώδους νατρίου, αλλά και να διατηρείται

η διαβατότητα του ακρορριζικού τμήμα-

τος του σωλήνα με μικρά μεγέθη ρινών. 

Αν η διεύρυνση του αυχενικού και του μέ-

σου τριτημορίου επιλεγεί να γίνει με εγ-

γλυφίδες Gates-Glidden, η διεύρυνση ξε-

κινά με την εγγλυφίδα Νο 1 στο μέγιστο

μήκος που φτάνει (πάντοτε, μυλικά της

κάμψης) και συνεχίζεται με τα υπόλοιπα

μεγέθη, τα οποία τοποθετούνται σε στα-

διακά μικρότερο μήκος εντός του σωλήνα

(Εικ. 7Β). 

Αφού επιτευχθεί η ευθεία πρόσβαση

των μικροεργαλείων έως την κάμψη, με

τους τρόπους που αναφέρθηκαν, ακο-

λουθεί η διεύρυνση του κεκαμμένου τμή-

ματος του ρ.σ., εφαρμόζοντας και πάλι

τις κινήσεις της ισόρροπης δύναμης.

Αφού μετρηθεί το μήκος εργασίας, το

κεκαμμένο τμήμα του σωλήνα διευρύνε-

ται με κατεύθυνση από τη μύλη προς το

ακρορρίζιο με σταδιακά μικρότερα με-

γέθη ρινών, οι οποίες περιστρέφονται

και προωθούνται μέχρι να φτάσουν στο

μήκος εργασίας (Εικ. 7Γ). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι

η συγκεκριμένη τεχνική αναπτύχθηκε με

σκοπό να επιτευχθεί η διεύρυνση του

ακρορρίζιου με μεγάλα μεγέθη (Εικ. 7Δ).

Έτσι, οι ερευνητές προτείνουν τη διεύ-

ρυνση των κεκαμμένων ρ.σ. μέχρι το ερ-

γαλείο Νο 45, 1,5 mm από το ακρορριζικό

τρήμα, και των ευθέων ριζικών σωλήνων

μέχρι το εργαλείο Νο 60-80, ανάλογα με

το αρχικό τους εύρος. Για να επιτευχθεί

κάτι τέτοιο προτείνουν την επεξεργασία

των ριζικών σωλήνων σε μήκος που αντι-

στοιχεί στο ακτινογραφικό άκρο της ρίζας

με μικρό μέγεθος ρίνης και στη συνέχεια

την οπισθοχώρηση τριών μεγαλύτερων

κατά σειρά μεγεθών εργαλείων κατά 0,5

mm ή και ενός έως δύο μεγεθών εργαλεί-

ων κατά 0,5 mm επιπλέον. Έτσι, αν σε

έναν κεκαμμένο ριζικό σωλήνα, για πα-

ράδειγμα το άκρο του εργαλείου Νο 20

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 7 (1&2): 9-22, 2012 15

Αξιολόγηση τεχνικών παρασκευής ρ.σ.

(Δ) Τρίτη φάση: 

Παρασκευή ακρορρι-

ζικού τριτημορίου

του ρ.σ. 

Εικ. 7: Τεχνική 

ισόρροπης δύναμης

(balanced-force).

(Α) Πρώτη φάση: Πα-

ρασκευή αυχενικού

και μέσου τριτημορί-

ου με ρίνες χειρός. 

(Β) Πρώτη φάση

(εναλλακτικά): Πα-

ρασκευή αυχενικού

και μέσου τριτημορί-

ου με εγγλυφίδες

Gates-Glidden. 

(Γ) Δεύτερη φάση:

Μετά τον καθορισμό

του μήκους εργασίας

γίνεται παρασκευή

του κεκαμμένου τμή-

ματος του ρ.σ. εφαρ-

μόζοντας κινήσεις

ισόρροπης δύναμης. 

A

B

Γ

Δ



συμπίπτει με το ακτινογραφικό άκρο της

ρίζας και γίνει οπισθοχώρηση των εργα-

λείων Νο 25, 30 και 35 κατά 0,5 mm, και

των εργαλείων Νο 40 και 45 κατά 0,5 mm

ακόμα, το εύρος του σε απόσταση 1 mm

από το τρήμα θα ισούται με τη διατομή

του εργαλείου Νο 40, ενώ σε απόσταση

1,5 mm από το τρήμα θα ισούται με τη

διατομή του εργαλείου Νο 452,26 (Εικ. 8). 

4. Τεχνική διπλής κωνικότητας ή τεχνική

double-flared 

Η τεχνική double-flared περιγράφηκε για

πρώτη φορά από τον Fava το 198328. Ενδεί-

κνυται για τη διαμόρφωση ρ.σ. με ευθεία

πορεία ή για το ευθύ τμήμα των κεκαμμέ-

νων ρ.σ., ενώ αντενδείκνυται στους ενασβε-

στιωμένους ρ.σ., καθώς και σε πολύ ευρείς

ρ.σ., όπως σε εκείνους των νεαρών ατόμων,

με ή χωρίς διαπλασμένο ακρορρίζιο. 

Στην τεχνική αυτή η επεξεργασία του σω-

λήνα γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο έχει

κατεύθυνση από τη μύλη προς το ακρορρί-

ζιο, ενώ στο δεύτερο από το ακρορρίζιο

προς τη μύλη. Αρχικά γίνεται υπολογισμός

του μήκους εργασίας, ελέγχεται η διαβα-

τότητα του ρ.σ. και στη συνέχεια επιλέγεται

ένα μικροεργαλείο που να φτάνει στο μέσο

περίπου (Εικ. 9Α). Με το εργαλείο αυτό δι-

ευρύνεται το άνω ήμισυ του ρ.σ. και η δια-

δικασία συνεχίζεται με σταδιακά μικρότε-

ρα μεγέθη εργαλείων, τα οποία εισάγονται

σταδιακά ακρορριζικότερα (περίπου ανά

1 mm). Με τον τρόπο αυτό, και με ολοένα

μικρότερα μεγέθη εργαλείων, γίνεται διεύ-

ρυνση σε όλο το μήκος. 

Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της επεξερ-

γασίας, στο οποίο ο ρ.σ. διευρύνεται και

αποκτά κωνικό σχήμα (Εικ. 9Β). Αν το

εργαλείο που έφτασε στο ακρορρίζιο κα-

τά το πρώτο στάδιο είναι μικρό, το

ακρορριζικό τμήμα της παρασκευής διευ-

ρύνεται μέχρι μεγαλύτερα μεγέθη ΚΑΕ.

Ακολουθεί η κωνική διεύρυνση του ρ.σ.

με την τεχνική της βαθμιαίας οπισθοχώ-

ρησης, με την οποία, όπως προαναφέρθη-

κε, μπορεί να επιτευχθεί βαθμός κωνικό-

τητας 5% ή 10%24,28. 

5. Τεχνική βαθμιαίας ακρορριζικής προ-

ώθησης ή κατιούσας κωνικής παρασκευής

ή crown-down 

Η τεχνική crown-down προτάθηκε για

πρώτη φορά από τους Marshall και Pap-

pin29 το 1980. Στην τεχνική αυτή, η διεύ-

ρυνση του ρ.σ. έχει κατεύθυνση από το

αυχενικό προς το ακρορριζικό τριτημό-

ριο, ενώ χρησιμοποιούνται μικροεργα-

λεία σταδιακά μικρότερης διατομής. Η

τεχνική crown-down μπορεί να εφαρμο-

σθεί με μικροεργαλεία χειρός από ανο-

ξείδωτο χάλυβα ή από Ni-Ti, ενώ αποτε-

λεί την τεχνική εκλογής για τα περισσό-

τερα συστήματα περιστρεφόμενων μικρο-

εργαλείων από Ni-Ti. Όταν η τεχνική

crown-down εφαρμόζεται με εργαλεία

χειρός κωνικότητας 2%, απαιτείται πε-

ραιτέρω διεύρυνση του σωλήνα με την τε-

χνική step-back, ώστε να προκύψει κωνι-

κότητα 5% ή 10%, όπως έχει προαναφερ-

θεί (Εικ. 10). 

Όταν όμως η διεύρυνση γίνεται με μικρο-

εργαλεία Ni-Ti χειρός με ποικίλες κωνι-
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Εικ. 8: (Α) Αρχικό ακτινογράφημα του

#48 με διπλή κάμψη ρ.σ., (Β) μετά

την παρασκευή με την τεχνική bal-

anced-force και την τελική έμφραξη.

Στο ευθύ τμήμα των ρ.σ. χρησιμοποι-

ήθηκαν για τη διεύρυνση εγγλυφίδες

Gates-Glidden. 

A

B

(Β) Δεύτερη φάση:

Παρασκευή ρ.σ. με

κατεύθυνση από το

ακρορρρίζιο προς 

τη μύλη. 

Εικ. 9: Τεχνική 

διπλής κωνικότητας

(double-flared). 

(Α) Πρώτη φάση: 

Παρασκευή ρ.σ. με

κατεύθυνση από 

τη μύλη προς το

ακρορρίζιο. A

B



κότητες ή με συστήματα περιστρεφόμε-

νων εργαλείων Ni-Ti, ο βαθμός κωνικό-

τητας του ριζικού σωλήνα στο τέλος της

επεξεργασίας εξαρτάται από το τελευ-

ταίο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στο

ακρορρίζιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο

βαθμός κωνικότητας συνήθως δεν είναι

ενιαίος για όλο το μήκος του ριζικού σω-

λήνα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει είτε όταν

χρησιμοποιούνται μικροεργαλεία με με-

ταβαλλόμενη κωνικότητα είτε όταν χρη-

σιμοποιούνται μικροεργαλεία σταθερής

κωνικότητας (Εικ. 11). 

Στην περίπτωση μικροεργαλείων με με-

ταβαλλόμενη κωνικότητα, όπως είναι τα

εργαλεία του σύστηματος ProTaper, το

τελευταίο εργαλείο που φτάνει στο μήκος

εργασίας δίνει και την κωνικότητα στο ρι-

ζικό σωλήνα, τουλάχιστον στο ακρορριζι-

κό του τριτημόριο. Τα εργαλεία του συ-

στήματος ProTaper έχουν την ιδιαιτερό-

τητα ότι η κωνικότητά τους μεταβάλλεται

κατά μήκος του κοπτικού τους τμήματος.

Τα εργαλεία F1, F2 και F3, που προορί-

ζονται για τη διεύρυνση του ακρορριζι-

κού τριτημορίου, έχουν κωνικότητα στα

τελευταία 3 mm (διατόμια D1 έως D3)

7%, 8% και 9% αντίστοιχα, ενώ από το

D4 έως το D16 η κωνικότητα του εργαλεί-

ου μειώνεται. Αν πάρουμε ως παράδειγ-

μα το εργαλείο F1, αυτό έχει κωνικότητα

από το D1 έως το D3 7%, ενώ από D4 έως

το D16 5,5%. Έτσι, όταν ο ριζικός σωλή-

νας παρασκευάζεται στο ακρορρίζιο με

το εργαλείο F1, αποκτά κωνικότητα στα

ακρορριζικά 3 mm ίση με 7%. Στα επό-

μενα 3 mm (μέσο τριτημόριο) η κωνικό-

τητά του θα είναι μικρότερη, όχι όμως

5,5% αλλά 6%, όση είναι και η κωνικότη-

τα των εργαλείων S1 και S2 (από D4 έως

D6), που είχαν εισέλθει στο μήκος εργα-

σίας πριν από το F1. Στο παραπάνω πα-

ράδειγμα, δηλαδή, την κωνικότητα 7%

στο ακρορριζικό τριτημόριο του ρ.σ. τη

δίνει το τελευταίο εργαλείο που χρησιμο-

ποιήθηκε (F1), ενώ την κωνικότητα στον

υπόλοιπο ρ.σ. τη δίνουν τα αρχικά εργα-

λεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πα-

ρασκευή του αυχενικού και του μέσου

τριτημορίου (Πίνακας 1). 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει με όλα σχεδόν

τα συστήματα περιστρεφόμενων εργα-

λείων που χρησιμοποιούνται με την τε-

χνική crown-down, ακόμα κι αν τα ίδια

τα εργαλεία έχουν σταθερή κωνικότητα.

Το πρωτόκολλο της τεχνικής είναι τέτοιο

που στις περισσότερες περιπτώσεις η δι-

εύρυνση των στομίων των ρ.σ. γίνεται με

τη χρήση μικροεργαλείων μεγάλης κωνι-

κότητας, ενώ κατόπιν στο ρ.σ. εισέρχον-

ται μικροεργαλεία με φθίνουσα κωνικό-

τητα μέχρι το ακρορρίζιο. Έτσι, ο βαθ-

μός κωνικότητας στο ακρορριζικό τριτη-

μόριο είναι ίσος με την κωνικότητα του

τελευταίου εργαλείου που έφτασε στο

μήκος εργασίας, αλλά η κωνικότητα στο

αυχενικό και μέσο τριτημόριο συνήθως
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(Α) Σταδιακή παρα-

σκευή αυχενικού και

μέσου τριτημορίου

του ρ.σ. με διαδοχικά

μεγέθη εργαλείων

από το μεγαλύτερο

προς το μικρότερο, με

βαθμιαία προώθηση

ακρορριζικά. 

(Β) Παρασκευή μέ-

σου και ακρορριζικού

τριτημορίου ρ.σ. 

Εικ. 10: Τεχνική βαθ-

μιαίας ακρορριζικής

προώθησης ή κατιού-

σας κωνικής παρα-

σκευής (crown-down). 

A

B

Εικ. 11: Εργαλεία 

ίδιου ακρορριζικού

μεγέθους αλλά δια-

φορετικής κωνικότη-

τας της κοπτικής 

επιφάνειας.  



είναι μεγαλύτερη, διότι μεγαλύτερη ήταν

και η κωνικότητα των εργαλείων που πα-

ρασκεύασαν αυτά τα τμήματα του ριζι-

κού σωλήνα (Εικ. 12). 

Συζήτηση 

Ο Shilder1 ανέφερε το 1974 ότι η σωστή

διαμόρφωση του ρ.σ. διευκολύνει και

προάγει τον καθαρισμό του, διότι με αυ-

τήν απομακρύνονται ο πολφικός ιστός,

που μπορεί να περιέχει βακτήρια και εν-

δοτοξίνες τους, αλλά και τμήμα της ριζι-

κής οδοντίνης, η οποία επίσης αποτελεί

δεξαμενή για την εγκατάσταση και τον

πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών. 

Είναι γνωστό ότι η διείσδυση των μικρο-

οργανισμών εντός των οδοντινοσωληνα-

ρίων της ριζικής οδοντίνης μπορεί να γίνει

σε βάθος από 150 μέχρι και 1000 μm30-34.

Κατά την παρασκευή του ρ.σ. αφαιρείται

από τα τοιχώματά του μέρος της ριζικής

αυτής οδοντίνης. Το πάχος της οδοντίνης

που αποκόπτεται διαφέρει στα διάφορα

τριτημόρια του ρ.σ. και εξαρτάται από το

βαθμό κωνικότητας που επιλέγει κάθε

φορά να δώσει στο ριζικό σωλήνα ο κλι-

νικός. Έτσι, η κωνική παρασκευή του ρ.σ.

είναι ένας τρόπος μείωσης του μικροβια-

κού του φορτίου35.

Βασικό αξίωμα της ενδοδοντικής θεραπεί-

ας είναι ότι τα μικροεργαλεία διαμορφώ-

νουν το σχήμα, αλλά τα υγρά του διακλυ-

σμού είναι εκείνα που ουσιαστικά καθα-

ρίζουν το ρ.σ.36. Αν το σχήμα του ρ.σ. δεν

είναι επαρκώς κωνικό, τότε η διείσδυση

των υγρών διακλυσμού έως το ακρορρίζιο

θα είναι ανεπαρκής, άρα ανεπαρκής θα

είναι και ο καθαρισμός του ακρορριζικού

τριτημορίου11,37. Επομένως, το κωνικό

σχήμα του ριζικού σωλήνα είναι κεφαλαι-

ώδους σημασίας για την καθαρότητα του

ακρορριζικού τριτημορίου, η οποία ως

γνωστόν επηρεάζει σημαντικά την επιτυ-

χή έκβαση της ενδοδοντικής θεραπεί-

ας21,38,39. 

Όσο αυξάνεται ο βαθμός κωνικότητας

της παρασκευής τόσο αυξάνεται ο όγκος

του ρ.σ. αλλά και ο όγκος της παρεχόμε-

νης «δεξαμενής» για τη δράση των υγρών

των διακλυσμού (Εικ. 13). Το γεγονός αυ-

τό, σε συνδυασμό και με τη μεγαλύτερη

αποκοπή δυνητικά μολυσμένης οδοντίνης

(στο παράδειγμά μας αποκόπτονται 0,17

mm3 επιπλέον οδοντίνης, καθώς η κωνι-

κότητα αυξάνεται από 2% σε 8%), οδηγεί

σε πιο καθαρούς ρ.σ. Για τους παραπάνω

λόγους, ο Gambarini ανέφερε το 1999 ότι

«οι μη διαμορφωμένοι ριζικοί σωλήνες
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Μάγκος και συν.

Πίνακας 1

Διατοµές σε mm και κωνικότητα των εργαλείων του συστήµατος
ProTaper για όλο το µήκος της κοπτικής επιφάνειας 

L

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Taper

3,5%

4,5%

5,5%

6,5%

8,5%

11,0%

14,5%

17,0%

19,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

0,0%

0,0%

Ø
0,190

0,225

0,270

0,325

0,390

0,475

0,585

0,730

0,900

1,090

1,110

1,130

1,150

1,170

1,190

1,190

1,190

Taper

2,0%

3,0%

4,0%

4,5%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

10,0%

10,5%

10,5%

11,0%

11,0%

Ø
0,185

0,205

0,235

0,275

0,320

0,370

0,430

0,500

0,580

0,670

0,770

0,870

0,975

1,080

1,190

1,200

1,200

Taper

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

7,0%

9,0%

10,5%

11,5%

11,5%

11,5%

Ø
0,200

0,240

0,285

0,335

0,390

0,450

0,510

0,570

0,630

0,690

0,760

0,850

0,955

1,070

1,185

1,200

1,200

Taper

7,0%

7,0%

7,0%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

Ø
0,200

0,270

0,340

0,410

0,465

0,520

0,575

0,630

0,685

0,740

0,795

0,850

0,905

0,960

1,015

1,070

1,125

Taper

8,0%

8,0%

8,0%

6,0%

6,0%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

Ø
0,250

0,330

0,410

0,490

0,550

0,610

0,665

0,720

0,775

0,830

0,885

0,940

0,995

1,050

1,105

1,160

1,200

Taper

9,0%

9,0%

9,0%

7,0%

7,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Ø
0,30

0,39

0,48

0,57

0,64

0,71

0,76

0,81

0,86

0,91

0,96

1,01

1,06

1,11

1,16

1,20

1,20

SX S1 S2 F1 F2 F3

Εικ. 12: Τεχνική crown-down με περιστρεφόμενα εργαλεία Ni-Ti. Με κόκκινο χρώμα

απεικονίζεται το σχήμα του ρ.σ. μετά τη διεύρυνση με εργαλείο πολύ μεγάλης κωνι-

κότητας. Με πράσινο και μπλε χρώμα απεικονίζεται το σχήμα του ρ.σ. μετά από επε-

ξεργασία με εργαλεία μικρότερης κωνικότητας και σε μεγαλύτερο βάθος, αντίστοιχα.

Το σχήμα του ρ.σ. στο ακρορριζικό τμήμα αντιστοιχεί στο τελευταίο εργαλείο που

απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα και φτάνει στο μήκος εργασίας. Με έντονη μαύρη

γραμμή διαγράφεται το τελικό σχήμα του ρ.σ. 



δεν μπορούν να καθαρισθούν επαρκώς»40.

Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνική step-

back είναι η πιο κλασική τεχνική παρα-

σκευής των ρ.σ. και εκείνη που διδάσκεται

πιο συχνά στις οδοντιατρικές σχολές. Αυτό

οφείλεται στο ότι είναι μια τεχνική εύκολη

στην εκμάθηση, η οποία μπορεί να εφαρ-

μοσθεί σχεδόν σε όλους τους ρ.σ. και που

απαιτεί για την εφαρμογή της τα πιο ευρέ-

ως χρησιμοποιούμενα μικροεργαλεία στο

πεδίο της ενδοδοντίας (ρίνες Κ, ρίνες

Hedström, εγγλυφίδες Gates-Glidden).

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη τεχνική πα-

ρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα: 

1. Η επεξεργασία του ρ.σ. ξεκινάει από το

ακρορριζικό τριτημόριο. Αυτό σημαίνει

ότι τα πρώτα εργαλεία που εισέρχονται

σε έναν μολυσμένο σωλήνα δρουν σαν

έμβολα, ωθώντας το περιεχόμενό του

προς τους περιακρορριζικούς ιστούς.

Αυτό οδηγεί σε συχνότερη εκδήλωση

μετεπεμβατικής ευαισθησίας και οιδή-

ματος σε σχέση με τις τεχνικές στις

οποίες προηγείται η διεύρυνση του αυ-

χενικού και μέσου τριτημορίου41-43. 

2. Στην τεχνική αυτή, η εκτίμηση του μή-

κους εργασίας γίνεται πάντα στην αρ-

χή της επεξεργασίας. Τυχόν ευθει-

ασμός του ρ.σ. κατά την προπαρα-

σκευή θα ελαττώσει το μήκος του, άρα

και το μήκος εργασίας2, με αποτέλεσμα

το εργαλείο να εξέρχεται εκτός ρ.σ. κα-

τά τη διάρκεια της παρασκευής του.

3. Η χρήση ανελαστικών εργαλείων από

ανοξείδωτο χάλυβα σε κεκαμμένους

ρ.σ. προκαλεί πάντα μετατόπισή τους.

Η μετατόπιση γίνεται προς την εσωτε-

ρική πλευρά της κάμψης, στο αυχενικό

και μέσο τριτημόριο, και προς την εξω-

τερική, στο ακρορριζικό τριτημόριο.

Μικρότερη μετατόπιση προκαλείται

όταν οι παρεμβολές από το μέσο και το

αυχενικό τριτημόριο αφαιρούνται στην

αρχή της επεξεργασίας8,26. Στην τεχνι-

κή step-back, τα εργαλεία εισέρχονται

μεν προκεκαμμένα στο ριζικό σωλήνα,

αλλά χωρίς να έχουν προηγουμένως

αφαιρεθεί οι παρεμβολές από το μέσο

και το αυχενικό τριτημόριο. Έτσι, όταν

στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται

εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα, εί-

ναι πάρα πολύ πιθανό να προκληθούν

ανεπιθύμητα συμβάματα στην ακρορ-

ριζική περιοχή8,26,44,45. 

Με την τεχνική της βαθμιαίας κατιούσας

παρασκευής ή step-down επιλύονται πολ-

λά από τα μειονεκτήματα της τεχνικής

step-back επειδή:

1. Με τη διεύρυνση του αυχενικού και του

μέσου τριτημορίου τα εργαλεία εισέρ-

χονται στο ριζικό σωλήνα έχοντας ευ-

θεία πρόσβαση στην κάμψη του. Αυτό

μειώνει τις τάσεις που ασκούνται στο

μικροεργαλείο από τα τοιχώματα του

ρ.σ., βελτιώνει την απτική αίσθηση του

κλινικού και μειώνει την πιθανότητα

μετατόπισης της πορείας του. 

2. Με την αφαίρεση των παρεμβολών

από το μέσο και το αυχενικό τριτημό-

ριο είναι επίσης ακριβέστερος ο υπο-

λογισμός του μήκους του ριζικού σωλή-

να, αλλά και του αρχικού του εύρους

στην ακρορριζική περιοχή. 

3. H διεύρυνση του αυχενικού και μέσου

τριτημορίου στην αρχή της επεξεργα-

σίας έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση

του μολυσμένου περιεχομένου του ρι-

ζικού σωλήνα από τα τμήματα αυτά,

οπότε είναι μικρότερος ο κίνδυνος

προώθησής του στους περιακρορριζι-

κούς ιστούς και πρόκλησης μετεπεμβα-

τικής ευαισθησίας και οιδήματος2,8,26,42.

Ωστόσο, η τεχνική αυτή ενέχει τον κίν-

δυνο σχηματισμού βάθρου ή διάτρησης

από βεβιασμένη χρήση των εργαλείων

στο αυχενικό και μέσο τριτημόριο, και

απόφραξης του ακρορριζικού τριτημο-

ρίου με ρινίσματα24. 

Η τεχνική ισόρροπης δύναμης ή balan-

ced-force παρουσιάζει αρκετά πλεονε-

κτήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την επε-

ξεργασία κεκαμμένων ριζικών σωλήνων

επειδή: 

1. Προϋποθέτει τη διεύρυνση του ευθέος

τμήματος του ρ.σ., ώστε να δημιουργη-

θεί ευθεία πρόσβαση των μικροεργα-

λείων στο κεκαμμένο τμήμα του. Με

τον τρόπο αυτό, η ρίνη αποκόπτει

οδοντίνη μόνο στο άκρο της και ο κλι-

νικός ελέγχει καλύτερα τη ρίνη και την

περιοχή που διευρύνει26. 

2. Λόγω της δεξιόστροφης και αριστερό-

στροφης περιστροφής, η ρίνη έχει την

τάση να ακολουθεί την αρχική πορεία

του ρ.σ., έτσι ώστε να τον διευρύνει με

τη μικρότερη δυνατή μετατόπιση. Η με-

τατόπιση είναι ελάχιστη όταν χρησιμο-

ποιούνται ρίνες Flex-R, και ακόμα μι-

κρότερη όταν οι ρίνες είναι κατα-
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Αξιολόγηση τεχνικών παρασκευής ρ.σ.

3mm

0,36mm

0,34mm

0,32mm

0,40mm

0,35mm

0,46mm

0,38mm

0,45mm 0,54mm

0,30mm 0,30mm 0,30mm

Κωνικότητα
2%

Κωνικότητα
5%

Κωνικότητα
8%

Εικ. 13: Ο ριζικός σωλήνας έχει, μετά την παρασκευή, σχήμα κόλουρου κώνου. Στην

πρώτη περίπτωση έγινε παρασκευή με εργαλείο #30, κωνικότητας 2%, στη δεύτερη

με εργαλείο #30 με την τεχνική step-back και ο ριζικός σωλήνας έχει κωνικότητα

5%, ενώ στην τρίτη περίπτωση η κωνικότητα είναι 8%. Ο όγκος του ρ.σ. 3 mm από

το ακρορρίζιο είναι αντίστοιχα 0,26 mm3, 0,33 mm3 και 0,43 mm3, και σχετίζεται 

με την αύξηση της κωνικότητας της παρασκευής. 



σκευασμένες από Ni-Ti46. Έρευνες των

εμπνευστών της μεθόδου δείχνουν ότι

η τεχνική balanced-force μπορεί να

εφαρμοσθεί με μεγάλη επιτυχία από

προπτυχιακούς φοιτητές, χωρίς να προ-

καλείται μετρήσιμη μετατόπιση της πο-

ρείας του ριζικού σωλήνα, ιδιαίτερα

όταν χρησιμοποιούνται οι ρίνες Flex-

R45. Σε μία άλλη μελέτη, στην οποία

έγινε σύγκριση της τεχνικής balanced-

force με την τεχνική step-back, βρέθηκε

ότι η τεχνική balanced-force με ρίνες

Flex-R προκάλεσε μικρότερη μετατό-

πιση του ρ.σ. σε σχέση με την τεχνική

step-back με ρίνες-Κ και Hedström47. 

3. Τα μικροεργαλεία εισέρχονται στο ρ.σ.

χωρίς να προκάμπτονται. Ο σχεδια-

σμός των μικροεργαλείων που έχουν

επιλεγεί για την τεχνική αυτή (ρίνες-Κ

τριγωνικής διατομής), σε συνδυασμό

με τις κινήσεις με τις οποίες χρησιμο-

ποιούνται, έχουν μελετηθεί έτσι ώστε

τα μικροεργαλεία να καθοδηγούνται

από την ίδια την κάμψη26. 

4. Με την τεχνική αυτή είναι δυνατή η δι-

εύρυνση κεκαμμένων ριζικών σωλήνων

μέχρι αρκετά μεγάλα μεγέθη κύριου

ακρορριζικού εργαλείου, με σχετική

ασφάλεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό,

ιδιαίτερα σε μολυσμένους ριζικούς σω-

λήνες27. 

5. Με την τεχνική balanced-force παρατη-

ρείται αρκετά καλή καθαρότητα του

ρ.σ. και πολύ μικρή έξοδος υπολειμμά-

των στους περιακρορριζικούς ιστούς.

Σε σύγκριση με την τεχνική step-back

και με τη χρήση υπερήχων (Cavi-En-

do), παρατηρήθηκε ότι η τεχνική balan-

ced-force δημιουργεί ριζικούς σωλήνες

ίδιας καθαρότητας, ενώ προκαλεί πολύ

μικρότερη έξοδο υπολειμμάτων στους

περιακρορριζικούς ιστούς48. 

Ιδιαίτερη προσοχή όμως πρέπει να λαμ-

βάνεται ώστε η διεύρυνση του μυλικού

τριτημορίου του ρ.σ. να γίνεται δίχως

άσκηση μεγάλης πίεσης, ώστε να απο-

φεύγεται η δημιουργία βάθρου ή και διά-

τρησης, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται εγ-

γλυφίδες Gates-Glidden. Επιπλέον, η δε-

ξιόστροφη περιστροφή των εργαλείων

εντός του ρ.σ. δεν θα πρέπει να ξεπερνά

τις 90°, διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυ-

νος θραύσης τους49. 

Η τεχνική double-flared συγκεντρώνει

όλα τα πλεονεκτήματα των τεχνικών στις

οποίες η διεύρυνση γίνεται από τη μύλη

προς το ακρορρίζιο, και τα οποία έχουν

ήδη αναφερθεί, όπως καλύτερος έλεγχος

των εργαλείων για την επεξεργασία των

κάμψεων, μικρότερος κίνδυνος μετατόπι-

σης της πορείας του σωλήνα, μικρότερη

έξοδος μολυσμένου περιεχομένου του ρ.σ.

στους περιακρορριζικούς ιστούς κ.λπ. 

Ωστόσο, η διεύρυνση του ριζικού σωλήνα

με εργαλεία χειρός από τη μύλη προς το

ακρορρίζιο ενέχει πάντα τον κίνδυνο πρό-

κλησης ιατρογενών συμβαμάτων, ιδίως

εάν η τεχνική αυτή εφαρμοστεί χωρίς να

υπάρχει κατάλληλη εμπειρία, ιδιαίτερα σε

ριζικούς σωλήνες με έντονες κάμψεις ή με

ενασβεστίωση24,28. 

Τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί η χρή-

ση των μηχανοκινούμενων εργαλείων Ni-

Ti. Στην πλειονότητά τους, τα συστήματα

αυτά παρασκευάζουν το ρ.σ. με την τεχνι-

κή crown-down, η οποία έχει γίνει ιδιαί-

τερα δημοφιλής και έχει πολλά πλεονε-

κτήματα: 

1. Με την αρχική διεύρυνση του αυχενι-

κού και του μέσου τριτημορίου του ρ.σ.

μπορεί να γίνει καλύτερα η επεξεργα-

σία των ακρορριζικών κάμψεων. Αυτό

συμβαίνει διότι ο κλινικός έχει καλύτε-

ρη απτική αίσθηση του εργαλείου στην

ακρορριζική περιοχή, στα μικροεργα-

λεία δεν ασκούνται τάσεις από τα τοι-

χώματα του αυχενικού και μέσου τρι-

τημορίου, αλλά και διότι τα προκεκαμ-

μένα μικροεργαλεία εισέρχονται άνε-

τα προς το ακρορριζικό τριτημόριο.

Αποτέλεσμα είναι ότι γίνεται καλύτερα

η διαμόρφωση των κεκαμμένων ρ.σ.

και υπάρχει μικρότερος κίνδυνος πρό-

κλησης ιατρογενών συμβαμάτων8. 

2. Με την αφαίρεση των παρεμβολών

από το αυχενικό και το μέσο τριτημό-

ριο είναι δυνατή η δίοδος μεγαλύτερου

εργαλείου στο ακρορριζικό τριτημό-

ριο, προκειμένου να γίνει εκτίμηση του

αρχικού εύρους του ρ.σ. στην ακρορρι-

ζική περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ

σημαντικό, διότι η αρχική διάμετρος

καθορίζει και την τελική διάμετρο της

παρασκευής στο ακρορριζικό τριτημό-

ριο. Έτσι, με την τεχνική crown-down

γίνεται συνήθως μεγαλύτερη παρα-

σκευή του ακρορριζικού τριτημορίου,

κάτι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα σε μο-

λυσμένους ριζικούς σωλήνες12,21. 

3. Η αρχική διεύρυνση του αυχενικού και

του μέσου τριτημορίου, με το σχετικό

ευθειασμό των κάμψεων στα τμήματα

αυτά, οδηγεί στη μείωση του μήκους

του ρ.σ. πριν από τον υπολογισμό του

μήκους εργασίας. Έτσι, το μήκος ερ-

γασίας δεν μεταβάλλεται από τη στιγμή

της εκτίμησής του μέχρι το τέλος της

επεξεργασίας του ρ.σ.. 

4. Στην τεχνική crown-down, η αφαίρεση

του μολυσμένου περιεχομένου του ρι-

ζικού σωλήνα γίνεται από το αυχενικό

προς το ακρορριζικό τριτημόριο. Με

την κωνική διεύρυνση του ρ.σ. με κα-

τεύθυνση από τον αυχένα προς το

ακρορρίζιο, δημιουργείται μια δεξαμε-

νή για τη δράση των υγρών διακλυσμού

και την απολύμανση του σωλήνα πριν

φτάσουν τα εργαλεία στο ακρορρίζιο.

Επίσης, με την αφαίρεση των παρεμβο-

λών από το μέσο και αυχενικό τριτημό-

ριο, πολύ μικρό τμήμα των μικροεργα-

λείων εμπλέκεται στην οδοντίνη, και

έτσι μειώνεται η τάση τους να λειτουρ-

γούν ως έμβολα που ωθούν το περιεχό-

μενο του ρ.σ. στους περιακρορριζικούς

ιστούς2,29. 

5. Τέλος, η τεχνική crown-down συνδέε-

ται και με μικρότερο κίνδυνο θραύσης

των μικροεργαλείων στο ρ.σ. Με τη δι-

εύρυνση του αυχενικού και του μέσου

τριτημορίου, τα μικροεργαλεία με τα

οποία γίνεται η διεύρυνση του ακρορ-

ριζικού τριτημορίου είναι ελεύθερα

στο μεγαλύτερο μέρος του κοπτικού

τους τμήματος. Μόνο ένα μικρό τους

τμήμα εμπλέκεται στην οδοντίνη και

δέχεται από αυτήν δυνάμεις, και με τον

τρόπο αυτό ο κίνδυνος θραύσης τους

μειώνεται50-53.  

Όμως υπάρχει κίνδυνος απόφραξης του

ακρορριζικού τριτημορίου με ρινίσματα

οδοντίνης, η οποία με τη σειρά της μπορεί

να οδηγήσει στην πρόκληση συμβαμάτων,
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αν στη συνέχεια ασκηθούν στα μικροερ-

γαλεία υπέρμετρες δυνάμεις προκειμέ-

νου να φτάσουν στο μήκος εργασίας. Οι

παραπάνω κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι σε

πολύ στενούς και κεκαμμένους ρ.σ., ή σε

σωλήνες με ανατομικές ιδιαιτερότητες,

όπως είναι η ύπαρξη διπλής κάμψης, δι-

χασμού στο ακρορρίζιο κ.ά. Σε τέτοιες

περιπτώσεις είναι προτιμότερο να ακο-

λουθείται μια ελαφρώς τροποποιημένη

μορφή της τεχνικής crown-down, στην

οποία ο ριζικός σωλήνας διευρύνεται αρ-

χικά σε όλο το μήκος του με εργαλεία Νο

10, 15 και 20, και στη συνέχεια εφαρμό-

ζεται η τεχνική crown-down, ενώ συνεχώς

διατηρείται η διαβατότητα καθ’ όλο το

μήκος του ρ.σ. με μια ρίνη #1054,55. 

Συμπεράσματα 

1. Η δημιουργία ρ.σ. με ικανοποιητική

κωνικότητα θεωρείται απαραίτητη για

τον καλό καθαρισμό και την ερμητική

του έμφραξη. 

2. Η τεχνική της βαθμιαίας ανιούσης πα-

ρασκευής ή step-back, είναι η πλέον

διαδεδομένη τεχνική παρασκευής των

ρ.σ., όμως η εφαρμογή της ενέχει κιν-

δύνους, ειδικά σε στενούς και κεκαμ-

μένους σωλήνες. 

3. Οι τεχνικές που παρασκευάζουν το ρ.σ

από το αυχενικό πρός το ακρορριζικό

τριτημόριο θεωρούνται ασφαλέστερες

στην κλινική πράξη. 

4. Με την τεχνική της ισόρροπης δύναμης

είναι εφικτή η παρασκευή ιδιαίτερα

κεκαμμένων ρ.σ. με εργαλεία χειρός σε

μεγάλα μεγέθη. 
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Περίληψη

Η αναγέννηση των ιστών στο χώρο της Ενδοδοντίας αποτελεί
ένα πεδίο της εμβιομηχανικής των ιστών που τα τελευταία χρό-
νια παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Η αναγέννηση του συμ-
πλέγματος πολφού-οδοντίνης φαίνεται πλέον εφικτή με τη βοή-
θεια βλαστικών/προγονικών κυττάρων προερχόμενων από τον
οδοντικό πολφό και την ακρορριζική θηλή.
Η ακρορριζική θηλή αποτελεί επέκταση της οδοντικής θηλής
κατά το στάδιο της διάπλασης της ρίζας των δοντιών. Σε ιστο-
λογικό και κυτταρικό επίπεδο φαίνεται να αποτελεί έναν ιδι-
αίτερο ιστό, πλούσιο σε αδιαφοροποίητα κύτταρα εξωμεσεγ-
χυματικής προέλευσης.
Οι βλαστοκυτταρικοί πληθυσμοί της ακρορριζικής θηλής επι-
δεικνύουν συγκεκριμένους δείκτες επιφανείας, αυξημένο ρυθ-
μό πολλαπλασιασμού καθώς και υψηλό δυναμικό διαφοροποί-
ησης προς οδοντικούς κι άλλους μεσεγχυματικής προελεύσεως
ιστούς. Μελέτες σε ζώα έχουν καταδείξει τη δυναμική τους
σχετικά με την παραγωγή ενασβεστιωμένων δομών και το σχη-
ματισμό συμπλεγμάτων πολφού-οδοντίνης. Τέλος, παρουσιά-
σεις περιστατικών με δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο και νε-
κρό πολφό σε ανθρώπους, υποδηλώνουν την εμπλοκή των βλα-
στοκυτταρικών πληθυσμών της ακρορριζικής θηλής στην επι-
τυχή τους έκβαση.
Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι η παρουσία-
ση των δεδομένων της βασικής έρευνας σχετικά με τα βλαστο-
κύτταρα της ακρορριζικής θηλής, καθώς και των δυνατοτήτων
αξιοποίησης του αναγεννητικού δυναμικού τους σε κλινικό επί-
πεδο στο χώρο της Ενδοδοντίας.

Summary

Apical papilla stem cells and their role in dental tissue regen-

eration

X. M. Petridis*, M. K. Georgopoulou**

Endodontic regeneration constitutes an ever-expanding field of

tissue engineering and the continuous advancement of the dental

stem cell research has given a great impetus to this. De novo for-

mation of pulp/dentin complex by employing the regenerative

potential of dental pulp and apical papilla stem/progenitor cells

seems a feasible task. 

Apical papilla is the apical extension of the dental papilla existing

during the process of root formation. However, on a histological

and cellular level it seems to be a distinct tissue, abundant in un-

differentiated cells of ectomesenchymal origin.

The isolated apical papilla stem cell population exhibit specific

stem cell surface markers, high proliferation rate, great dentino-

genic differentiation potential as well as multipotency towards

other mesenchymal-derived tissues. Animal studies have re-

vealed their dynamics regarding the production of mineralized

structures and the formation of pulp/dentin complexes. Finally,

case reports of successful revascularization attempts in human

non-vital teeth with open apex underscore the apical papilla stem

cell involvement in these outcomes.

The aim of this review is to present basic research data regarding

the phenotypic profile, properties and the differentiation potential

of the apical papilla stem cells as well as the clinical relevance

of their regenerative potential within the endodontic field. 
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Βλαστικά κύτταρα της ακρορριζικής θηλής
και ο ρόλος τους στην αναγέννηση

των οδοντικών ιστών



Εισαγωγή

Η ραγδαία ανάπτυξη των κλάδων της βιο-

λογίας των βλαστοκυττάρων και της εμ-

βιομηχανικής των ιστών έχει οδηγήσει

στην προαγωγή της αναγεννητικής ιατρι-

κής (regenerative medicine). Στον τομέα

της ενδοδοντίας, ειδικότερα, η ιστική ανα-

γέννηση αφορά ιστούς όπως η οδοντίνη, ο

πολφός κι οι περιακρορριζικοί στηρικτι-

κοί ιστοί1. Την ανακάλυψη και το χαρα-

κτηρισμό των βλαστοκυττάρων που προ-

έρχονται από το μυελό των οστών (bone

marrow stromal stem cells-BMSSC)2-4,

ακολούθησε η αναγνώριση και ταυτοποί-

ηση μερικώς πολυδύναμων μεσεγχυματι-

κών κυττάρων και από άλλους ιστούς,

όπως π.χ. από τους ιστούς οδοντικής προ-

έλευσης. Οι Gronthos και συν.5, πρώτοι

απομόνωσαν και ταυτοποίησαν οδοντικά

βλαστοκυττάρα από τον πολφό ενηλίκων,

τα οποία και ονόμασαν ‘μετεμβρυϊκά

βλαστοκύτταρα του οδοντικού πολφού’

(postnatal human dental pulp stem cells-

DPSC). Ακολούθησαν η απομόνωση και

ο χαρακτηρισμός άλλων 4 τύπων μερικώς

πολυδύναμων μεσεγχυματικών κυττάρων

οδοντικής προέλευσης. Αυτά είναι τα

βλαστοκύτταρα που προέρχονται από

αποπίπτοντα νεογιλά δόντια (stem cells

from human exfoliated deciduous teeth-

SHED)6, τα βλαστοκύτταρα που προέρ-

χονται από το περιρρίζιο (periodontal lig-

ament stem cells-PDLSC)7, τα πρόδρομα

κύτταρα του οδοντοθυλακίου (dental fol-

licle precursor cells-DFPC)8 και τα βλα-

στοκύτταρα της ακρορριζικής οδοντικής

θηλής (stem cells from the apical papilla-

SCAP)9,10.

Εμβρυολογικά, τα οδοντικά βλαστοκύττα-

ρα προέρχονται από κύτταρα της νευρι-

κής ακρολοφίας και σε γενικές γραμμές

εμφανίζουν κοινές ιδιότητες τύπου μεσεγ-

χυματικών κυττάρων, όπως την παραπλή-

σια έκφραση κυτταρικών δεικτών επιφα-

νείας και τη διαφοροποίηση προς μεσεγ-

χυματικές κυτταρικές σειρές11. Παρ’ όλα

αυτά, οι διαφορετικοί τύποι βλαστοκυττά-

ρων εμφανίζουν μεταξύ τους συγκεκριμέ-

νες διαφορές ως προς την ικανότητα πολ-

λαπλασιασμού τους σε καλλιέργειες, τη

γονιδιακή έκφραση συγκεκριμένων επι-

φανειακών δεικτών και το δυναμικό δια-

φοροποίησής τους, χωρίς να είναι ξεκά-

θαρο αν αυτές οφείλονται στη διαφορετι-

κή ιστική προέλευση, λειτουργία ή τις συν-

θήκες καλλιέργειας11,12.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι

να παρουσιάσει βιβλιογραφικά δεδομένα

σχετικά με τα φαινοτυπικά χαρακτηριστι-

κά και τις ιδιότητες των βλαστοκυττάρων

που προέρχονται από την ακρορριζική

θηλή (SCAP), καθώς και τις δυνατότητες

χρήσης τους στον τομέα της οδοντικής

ιστικής αναγέννησης. 

Στοιχεία οδοντικής ανάπτυ-

ξης – ανατομικά/ιστολογικά

στοιχεία της ακρορριζικής

θηλής

Η ακρορριζική θηλή αποτελεί ουσιαστι-

κά το ακρορριζικό τμήμα του οδοντικού

πολφού κατά τη διάρκεια σχηματισμού

της ρίζας των δοντιών. Στο στάδιο της

οδοντικής καταβολής, και καθώς η επιθη-

λιακής προέλευσης οδοντική ταινία ανα-

πτύσσεται σχηματίζοντας τα οδοντοβλα-

στήματα (buds), τα υποκείμενα κύτταρα

εξωμεσεγχυματικής προέλευσης πολλα-

πλασιάζονται και πυκνώνουν, διαμορφώ-

νοντας την οδοντική θηλή (dental papil-

la)13. Η οδοντική θηλή συνιστά μη ομοι-

ογενή κυτταρικό πληθυσμό, καθώς φαί-

νεται ότι με την πρόοδο της οδοντογένε-

σης διεισδύουν μεταξύ των εξωμεσεγχυ-

ματικών κυττάρων και άλλα κύτταρα με-

σεγχυματικής προέλευσης των γνάθων14.

Αυτό ενδεχομένως αντανακλάται και

στην ετερογένεια των βλαστοκυτταρικών

πληθυσμών που απομονώνονται από τον

πολφό ή την ακρορριζική θηλή ενηλίκων,

αλλά και στη δυσκολία χαρακτηρισμού

τους. Κατά το όψιμο κωδωνοειδές στά-

διο, όπου πλέον οι οδοντοβλάστες οργα-

νώνονται μορφολειτουργικά στην περι-

φέρεια της οδοντικής θηλής και εναποθέ-

τουν το πρώτο στρώμα προοδοντίνης, ση-

ματοδοτείται η μετάβαση από την οδον-

τική θηλή στον οδοντικό πολφό13. Βασική

προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι οι

ώριμες προ-οδοντοβλάστες να βρίσκον-

ται σε επαφή με τη βασική μεμβράνη, που

φυσιολογικά παρεμβάλλεται μεταξύ των

κυττάρων της οδοντικής θηλής και του

έσω αδαμαντινικού επιθηλίου13. Από αυ-

τό φαίνεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης

επιθηλιο-μεσεγχυματικών αλληλεπιδρά-

σεων, προκειμένου να προχωρήσει η

οδοντική διάπλαση.

Από το στάδιο του κυπέλλου, όπου ανα-

πτύσσεται το όργανο της αδαμαντίνης,

παρατηρείται ιστολογικά το σημείο συνέ-

νωσης του έσω και έξω αδαμαντινικού

επιθηλίου του οργάνου της αδαμαντίνης,

το οποίο καλείται αυχενική αγκύλη (cer-

vical loop)15. Η πρώτη μεταβολή που υπο-

δηλώνει την έναρξη διάπλασης της ρίζας

είναι ο πολλαπλασιασμός των επιθηλια-

κών κυττάρων της αυχενικής αγκύλης και

η προς τα έσω ανάκαμψή του στην περιο-

χή που μελλοντικά θα αποτελέσει τον

ανατομικό αυχένα του δοντιού. Αυτές οι

διεργασίες γίνονται αφού ολοκληρωθεί η

διάπλαση της αδαμαντίνης και της οδον-

τίνης της μύλης, και οδηγούν στο σχημα-

τισμό της επιθηλιακής δομής του ελύτρου

της ρίζας, ή ελύτρου του Hertwig14-16. 

Μορφολογικά, το έλυτρο της ρίζας απο-

τελείται από δύο τμήματα: α) το επιθηλια-

κό διάφραγμα, που δημιουργείται στην

περιοχή ανάκαμψης της αυχενικής αγκύ-

λης και είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό

του υποπολφικού τοιχώματος στα πολύρ-

ριζα δόντια και των στομίων των ριζικών

σωλήνων σε όλα τα δόντια, και β) το κυ-

ρίως έλυτρο της ρίζας, που είναι υπεύθυ-

νο για το σχηματισμό, τη μορφολογία και

το μέγεθος των ριζών16. Η ριζική οδοντίνη

προκύπτει από τη διαφοροποίηση των πε-

ριφερικών κυττάρων του ακρορριζικού

τμήματος της οδοντικής θηλής – ακρορρι-

ζικής θηλής. Ο επιγενετικός ρόλος του

επιθηλιακού ελύτρου διαδραματίζει κα-

θοριστική σημασία στη διαφοροποίηση

των οδοντινογεννητικών κυττάρων, με τη

διαφορά όμως ότι, σε σύγκριση με τη διά-

πλαση της μύλης, κατά το σχηματισμό της

ρίζας τα επιθηλιακά κύτταρα δεν διαφο-

ροποιούνται προς αδαμαντινοβλάστες,

αλλά εκφυλίζονται13. Επομένως, για άλλη

μία φορά φαίνεται ο καθοριστικός ρόλος
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της επιθηλιακής επίδρασης στην οδοντική

διάπλαση, κάτι που πρέπει να διερευνη-

θεί περαιτέρω κατά την εφαρμογή σύγ-

χρονων κλινικών πρωτοκόλλων που απο-

σκοπούν στο να συνεχισθεί η διάπλαση

της ρίζας δοντιών με νεκρό πολφό και

αδιάπλαστο ακρορρίζιο. 

Ανατομικά, η ακρορριζική θηλή εντοπίζε-

ται ακρορριζικά του επιθηλιακού διαφράγ-

ματος. Σχετικά πρόσφατα, οι Sonoyama

και συν.10 χαρακτήρισαν ιστολογικά και

διέκριναν ως ξεχωριστό ιστό αυτή την

ακρορριζική προέκταση του οδοντικού

πολφού σε αναπτυσσόμενους μόνιμους

τρίτους γομφίους ανθρώπων. Μάλιστα,

παρατήρησαν ότι μεταξύ οδοντικού πολ-

φού και ακρορριζικής θηλής υπάρχει μία

ζώνη πλούσια σε κύτταρα (apical cell-rich

zone), αλλά και ότι η ακρορριζική θηλή

περιέχει λιγότερα αγγειακά και κυτταρι-

κά στοιχεία σε σχέση με τον πολφό και

την πλούσια σε κύτταρα ακρορριζική ζώ-

νη10. Μακροσκοπικά, η ακρορριζική θηλή

φαίνεται ως ένας χαλαρά προσκολλημέ-

νος ιστός σε συνέχεια με τα ακρορρίζια

των υπό διάπλαση δοντιών, κάτι που τον

καθιστά έναν εύκολο ως προς τη λήψη

του ιστό. Η ανατομική της θέση ενδέχεται

να της προσφέρει το πλεονέκτημα της πα-

ράπλευρης κυκλοφορίας, με επακόλουθο

την επιβίωση του ιστού σε περιπτώσεις

πολφικής νέκρωσης. Σε κλινικό επίπεδο,

τα παραπάνω ίσως να μεταφράζονται

στην αξιοποίηση της δυναμικής του συγ-

κεκριμένου ιστού κατά την εφαρμογή

πρωτοκόλλων ακρορριζογένεσης μόνι-

μων δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο

και νεκρό πολφό10,17,18. 

Φαινοτυπικά χαρακτηρι-

στικά και in vitro δυναμικό

διαφοροποίησης βλαστικών

κυττάρων ακρορριζικής

θηλής 

Ο χαρακτηρισμός των βλαστοκυττάρων

οδοντικής προέλευσης γίνεται μέσω της

γονιδιακής έκφρασης συγκεκριμένων

δεικτών επιφανείας, της ικανότητας σχη-

ματισμού αποικιών-κλώνων (clonogenic-

ity), του αργού κυτταρικού κύκλου και

του δυναμικού διαφοροποίησής τους19.

Τα βλαστοκύτταρα μεσεγχυματικής προ-

έλευσης του μυελού των οστών έχουν

αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς μελέτης

και έχουν χαρακτηρισθεί in vitro από την

έκφραση συγκεκριμένων επιφανειακών

δεικτών, όπως οι STRO-1, CD146, CD44,

CD73, CD90, CD105, CD14, CD35,

CD45, Oct4, Nanog κ.ά.3,4,20. Μάλιστα, οι

δείκτες STRO-1 και CD146 έχουν ανα-

γνωρισθεί ως πρώιμοι δείκτες, τόσο στα

βλαστοκύταρα του μυελού των οστών όσο

και στα βλαστοκύτταρα του πολφού ενη-

λίκων5,21. Οι Sonoyama και συν.9 ήταν οι

πρώτοι που απομόνωσαν και χαρακτήρι-

σαν κύτταρα από την ακρορριζική θηλή

βάσει των επιτόπων επιφανείας τους, ενώ

έδειξαν και το διαφορετικό γονιδιακό

και φαινοτυπικό πρότυπό τους σε σύγκρι-

ση με βλαστοκύτταρα προερχόμενα από

τον πολφό των ίδιων δοντιών. Ιδιαίτερα

σημαντικά ευρήματα ήταν η αναγνώριση

του δείκτη CD24, ο οποίος φαίνεται ότι

αποτελεί εξειδικευμένο επίτοπο για τα 

SCAP, καθώς και το υψηλότερο δυναμικό

αυτο-ανανέωσης σε σχέση με τα DPSC.

Αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού των

SCAP έναντι των DPSC, περίπου 2-3 φο-

ρές, βρήκε σε επόμενη μελέτη της η ίδια

ομάδα ερευνητών10, ενώ οι Xu και συν.22

επιβεβαιώσαν τα παραπάνω ευρήματα με

τη μελέτη τους σε πρώτους κάτω γομφί-

ους αρουραίων. Τέλος, σε πρόσφατη με-

λέτη βρέθηκε ότι τα βλαστοκύτταρα της

ακρορριζικής θηλής παρουσίαζαν υψηλό-

τερο ρυθμό πολλαπλασιασμού και δυνα-

μικό σχηματισμού ενασβεστιωμένων

ιστών in vitro, σε σχέση με τα βλαστοκύτ-

ταρα του πολφού εξαγμένων τρίτων γομ-

φίων ανθρώπου23. Συνολικά, τα παραπά-

νω υποδηλώνουν ότι τα κύτταρα της

ακρορριζικής θηλής αποτελούν έναν μο-

ναδικό και ξεχωριστό κυτταρικό πληθυ-

σμό, με έντονη ικανότητα πολλαπλασια-

σμού, και μάλιστα μεγαλύτερη από εκεί-

νη των DPSC.

Ως προς το δυναμικό διαφοροποίησής

τους, φαίνεται ότι τα SCAP μπορούν σε

in vitro συνθήκες να διαφοροποιηθούν

προς κύτταρα με ικανότητα σχηματισμού

ενασβεστιωμένων ιστών, και μάλιστα με

παρεμφερές δυναμικό, συγκριτικά με τα

DPSC και τα BMSSC 9,10,23,24. Επιπλέον,

από τις παραπάνω ερευνητικές εργασίες

έχει φανεί ότι τα SCAP εμφανίζουν ικα-

νότητες διαφοροποίησης και προς άλλες

κυτταρικές σειρές, όπως λιποκύτταρα9,10,24

και νευρικά κύτταρα10,24, χωρίς ακόμα να

υπάρχουν αναφορές για το δυναμικό δια-

φοροποίησης προς χονδροκύτταρα και

κύτταρα του μυϊκού ιστού, σε αντίθεση με

τα BMSSC. Ένα σημαντικό εύρημα που

προέκυψε από την έρευνα των Abe και

συν.24 ήταν ότι τα SCAP εμφανίστηκαν

θετικά σε ειδική χρώση για συγκεκριμέ-

νους δείκτες επιφάνειας νευρικών κυττά-

ρων, ακόμα και χωρίς την εξειδικευμένη

διέγερσή τους για διαφοροποίηση προς

νευρικά κύτταρα. Συμπερασματικά, φαί-

νεται ότι τα κύτταρα της ακρορριζικής θη-

λής κατέχουν ένα υψηλό δυναμικό διαφο-

ροποίησης προς ποικίλους κυτταρικούς

τύπους in vitro, ενώ η οδοντινο-οστεο-γεν-

νητική δυναμική τους είναι έντονη και

τουλάχιστον παρεμφερής τόσο με τα πολ-

φικά βλαστοκύτταρα όσο και με τα βλα-

στικά κύτταρα του μυελού των οστών.

In vivo δυναμικό διαφορο-

ποίησης βλαστικών κυττά-

ρων ακρορριζικής θηλής

μετά από εμφυτεύσεις σε

ζώα και έκτοπος σχηματι-

σμός οδοντικών ιστών

Στην πρωτοποριακή μελέτη τους, οι So -

noyama και συν.9 κατέδειξαν για πρώτη

φορά την ικανότητα των SCAP στην πα-

ραγωγή έκτοπου συμπλέγματος οδοντί-

νης-πολφού in vivo. Συγκεκριμένα, τα 

SCAP που είχαν πολλαπλασιασθεί ex vivo

μεταφέρθηκαν στον υποδόριο ιστό ανο-

σοκατεσταλμένων ποντικιών με τη βοή-

θεια ενός μεταφορέα από υδροξυαπατί-

τη/φωσφορικό τριασβέστιο. Ύστερα από

8 εβδομάδες, η ιστολογική παρατήρηση

των υποδόριων εμφυτευμάτων αποκάλυ-

ψε το σχηματισμό τυπικής δομής οδοντί-

νης πάνω στην επιφάνεια του μεταφορέα,

μαζί με συνδετικό ιστό. Μάλιστα, μέσω
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ανοσοϊστοχημικών αναλύσεων επιβεβαι-

ώθηκε ότι υπεύθυνα κύτταρα για το σχη-

ματισμό του έκτοπου ιστού ήταν τα αν-

θρώπινα SCAP. 

Οι Abe και συν.25 επίσης, επιβεβαίωσαν

την ικανότητα έκτοπου σχηματισμού πολ-

φού-οδοντίνης των SCAP, αλλά παρατή-

ρησαν και το σχηματισμό οστίτη ιστού κα-

τά μήκος του μεταφορέα από υδροξυαπα-

τίτη τον οποίο χρησιμοποίησαν. Αναλυτι-

κότερα, ο οδοντινικός ιστός δεν είχε την

κλασική σωληνώδη μορφή της οδοντίνης,

αλλά προσομοίαζε σε μια μήτρα τύπου

οδοντίνης, με ιστό τύπου πολφού και

οδοντινοβλαστικές αποφυάδες τύπου

οδοντινοβλαστών. Ο σχηματισμός έκτο-

που τύπου οστίτη ιστού ξεπερνούσε πο-

σοτικά το νεοσχηματιζόμενο ιστό τύπου

οδοντίνης. Τα παραπάνω ευρήματα υπο-

δηλώνουν ότι τα SCAP αποτελούν έναν

ετερογενή βλαστοκυτταρικό πληθυσμό,

με βλαστικά κύτταρα που μπορούν να

διαφοροποιηθούν in vivo προς οδοντινο-

βλάστες ή οστεοβλάστες, ανάλογα με την

εμβρυϊκή τους προέλευση, τις in vitro συν-

θήκες καλλιέργειας και την αλληλεπίδρα-

ση με το μεταφορέα25. 

Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα, οι Xu και

συν.22 μελέτησαν ολόκληρο το ακρορριζι-

κό σύμπλεγμα (ακρορριζική θηλή-οδον-

τοθυλάκιο-επιθηλιακό έλυτρο της ρίζας)

γομφίων αρουραίων και το συνέκριναν

με τον οδοντικό πολφό των ίδιων δοντιών,

τόσο ως προς τους κυτταρικούς πληθυ-

σμούς και την ικανότητητα πολλαπλασια-

σμού και διαφοροποίησή τους, όσο και

ως προς την επαγωγή έκτοπου σχηματι-

σμού οδοντικών δομών. Η ιστολογική

εξέταση αποκάλυψε ότι το 90% των εμ-

φυτευμάτων του ακρορριζικού συμπλέγ-

ματος είχαν σχηματίσει τυπικές δομές

συμπλέγματος πολφού-οδοντίνης, με

οδοντινοσωληνάρια και ένα μη ενασβε-

στιωμένο στρώμα προοδοντίνης μεταξύ

οδοντινοβλαστών και ενασβεστιωμένης

οδοντίνης. Επίσης, η εξωτερική επιφά-

νεια της οδοντίνης καλυπτόταν από μια

δομή που ιστολογικά προσομοίαζε σε

οστεΐνη και από συνδετικό ιστό. Αντίθε-

τα, αν και το 100% των εμφυτευμάτων

του οδοντικού πολφού σχημάτισαν συμ-

πλέγματα πολφού- οδοντίνης, αυτά ήταν

ακανόνιστης δομής με μη διακριτή τη σω-

ληνώδη δομή της νεοσχηματιζόμενης

οδοντίνης. Τούτη η συγκριτική μελέτη πα-

ρέχει ενδείξεις για το υψηλότερο in vivo

δυναμικό διαφοροποίησης των κυττάρων

της ακρορριζικής θηλής έναντι των βλα-

στικών κυττάρων του πολφού, ενώ ταυτό-

χρονα καταδεικνύει και την ανάγκη

ύπαρξης επιθηλιακών δομών για την επα-

γωγή ιστών που προσομοιάζουν στο σύμ-

πλεγμα πολφού-οδοντίνης-περιοδοντι-

κών ιστών, το οποίο σχηματίζεται κατά

την οδοντική ανάπτυξη.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο έκτοπος

σχηματισμός ενασβεστιωμένων δομών

και τυπικών συμπλεγμάτων οδοντίνης-

πολφού αποτελεί προβλέψιμο βιολογικό

φαινόμενο μετά από εμφύτευση βλαστι-

κών κυττάρων της ακρορριζικής θηλής σε

ζώα. Παρ’ όλα αυτά όμως, δεν έχει ακό-

μα διευκρινισθεί ο βασικός επιγενετικός

ρόλος του επιθηλίου ή ενός βιομιμητικού

ανάλογου περιβάλλοντος στο σχηματισμό

του συμπλέγματος οδοντίνης-πολφού.

In vivo δυναμικό αναγέννη-

σης συμπλέγματος οδοντί-

νης-πολφού σε κλινικές

μελέτες σε μόνιμα δόντια

με νεκρό πολφό και αδιά-

πλαστο ακρορρίζιο – περι-

πτώσεις κατευθυνόμενης

ιστικής αναγέννησης (μον-

τέλα ζώων και κλινικές με-

λέτες σε ανθρώπους)

Τα δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο και

νεκρό πολφό αποτελούν μια ιδιαίτερη κλι-

νική περίπτωση, καθώς οι ανατομικές δια-

φοροποιήσεις υπαγορεύουν τελείως δια-

φορετική προσέγγιση. Η πλέον κλασική

και εφαρμοζόμενη τεχνική αντιμετώπισης

τέτοιων περιπτώσεων είναι η δημιουργία

ενός ‘ακρορριζικού φραγμού’ (apexifica-

tion) που θα αποφράξει το ανοιχτό

ακρορρίζιο και θα αποτρέψει την έξοδο

των ενδορριζικών εμφρακτικών υλικών26.

Επειδή υπερβαίνει τους σκοπούς της συγ-

κεκριμένης εργασίας, δεν θα αναφερθού-

με σε αυτές τις τεχνικές, στα μειονεκτήμα-

τα και στο βιολογικό τους αποτέλεσμα.

Εκείνο όμως που αξίζει να σημειωθεί εί-

ναι ότι, τελικά, καμία τεχνική δημιουργίας

‘ακρορριζικού φραγμού’ δεν μπορεί να

επιτύχει το αποτέλεσμα της ακρορριζογέ-

νεσης, δηλ. της συνέχισης της διάπλασης

της ρίζας τόσο κατά μήκος όσο και κατά

πλάτος27. Μάλιστα, την τελευταία δεκαε-

τία υπάρχουν αρκετές περιγραφές κλινι-

κών περιπτώσεων που δείχνουν ότι η

ακρορριζογένεση είναι εφικτή σε μόνιμα

δόντια νεαρών ατόμων με ανοιχτό ακρορ-

ρίζιο και κλινική διάγνωση νεκρού πολ-

φού με περιακρορριζική αλλοίωση, με ή

χωρίς συνύπαρξη χρόνιου φατνιακού

αποστήματος συνοδευόμενου από συρίγ-

γιο28-34. Επίσης, αν και δεν υπάρχουν εκτε-

νείς μελέτες σχετικά με την επιτυχία της

συγκεκριμένης θεραπευτικής αντιμετώπι-

σης, μία μελέτη σε ζώα35, μία πιλοτική κλι-

νική μελέτη σε ανθρώπους36 και μία ανα-

δρομική μελέτη βασισμένη σε ακτινογρα-

φικά κριτήρια επιτυχίας37 παρέχουν εν-

δείξεις προβλέψιμης επιτυχούς έκβασης 

–σύμφωνα με συγκεκριμένα κλινικά και

ακτινογραφικά κριτήρια– και θέτουν τα

θεμέλια στον τρόπο αντιμετώπισης παρό-

μοιων κλινικών περιπτώσεων1. 

Αν και οι παραπάνω μελέτες δεν εμφανί-

ζουν ομοιογένεια ως προς τα κλινικά

πρωτόκολλα που ακολούθησαν, υπάρ-

χουν γενικά κάποιες κλινικές σταθερές:

α) όσο το δυνατόν πιο επιμελής χημική

απολύμανση των ρ.σ. και όχι μηχανική

επεξεργασία, καθώς και χρήση της τρι-

πλής αντιβιοτικής πάστας ως ενδορριζι-

κού φαρμάκου· β) παρουσία μήτρας εν-

τός των ρ.σ., δηλ. εκούσια σχηματιζόμενο

αιματικό πήγμα, ειδικά στις περιπτώσεις

που κατά την επεξεργασία δεν υπήρχαν

ενδείξεις παραμένοντος πολφικού ιστού

εντός των ρ.σ.34· και γ) όσο το δυνατόν

πιο ερμητική έμφραξη της κοιλότητας

διάνοιξης, ώστε να παρεμποδίζεται η μι-

κροβιακή εισβολή. Από τα παραπάνω

φαίνεται λοιπόν ότι η θεραπευτική αντι-

μετώπιση των συγκεκριμένων περιπτώσε-

ων μέσω της τοπικής διέγερσης ιστών και

βλαστοκυτταρικών πληθυσμών εκμεταλ-
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λεύεται τα βασικά στοιχεία της οδοντικής

αναγέννησης, δηλ. βλαστοκύτταρα, ικρί -

ωμα πάνω στο οποίο θα σχηματισθεί ο νέ-

ος ιστός, αυξητικούς παράγοντες και αλ-

ληλεπίδραση με δομές επιθηλιακής προ-

έλευσης, σε συνδυασμό με ένα στείρο πε-

ριβάλλον που ευνοεί την ιστική αναγέννη-

ση. Παρ’ ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματι-

κά σχετικά με τα ενδεικνυόμενα αντιμι-

κροβιακά πρωτόκολλα διακλυσμού38, κα-

θώς και με τη χρήση της πλέον κατάλλη-

λης μήτρας39, δύο βασικά βιολογικά ερω-

τήματα που σχετίζονται με τις παραπάνω

κλινικές διαδικασίες παραμένουν σχετικά

αδιευκρίνιστα:

1) Ποια είναι η πηγή προέλευσης των

βλαστοκυττάρων που συμμετέχουν

στην ιστική αναγέννηση;

2) Τι τύπος ιστού δημιουργείται ιστολογι-

κά εντός των ρ.σ.; 

Ως προς το πρώτο ερώτημα, τα βλαστο-

κύτταρα που εισέρχονται στους ρ.σ. μπο-

ρεί να προέρχονται είτε από τη συστημα-

τική αιματική κυκλοφορία είτε από τοπι-

κούς ιστούς όπως η ακρορριζική θηλή, ο

παραμένων πολφικός ιστός, το οδοντοθυ-

λάκιο, το περιρρίζιο και το οστό. Οι

Lovelace και συν.18 έδειξαν για πρώτη

φορά ότι τα κύτταρα προέρχονται από το-

πικούς ιστούς, όχι από τη συστηματική

κυκλοφορία, καθώς και ότι πρόκειται όν-

τως για βλαστικά κύτταρα, όχι για προγο-

νικά. Αν και δεν μπόρεσαν να καθορί-

σουν την ακριβή πηγή προέλευσης, υπέ-

θεσαν ότι πιθανότατα επρόκειτο για βλα-

στοκύτταρα της ακρορριζικής θηλής ή για

βλαστοκύτταρα παραμένοντος πολφικού

ιστού18. Επίσης, μία πιλοτική μελέτη σε

ζώα (μη δημοσιευμένα στοιχεία από την

ερευνητική ομάδα των Huang και συν.),

κατά την οποία η αφαίρεση της ακρορρι-

ζικής θηλής οδήγησε σε τερματισμό της

διάπλασης της ρίζας παρά την ύπαρξη

οδοντικού πολφού, ενισχύει το λειτουργι-

κό ρόλο των SCAP στην ακρορριζοδιά-

πλαση. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να διε-

ρευνηθεί πλήρως είναι μήπως κατά την

αφαίρεση της ακρορριζικής θηλής επήλ-

θε τραυματισμός του ελύτρου του Hertwig

και ήταν αυτός ο παράγοντας που τελικά

συνετέλεσε στη διακοπή της ριζοδιάπλα-

σης. Προς ενίσχυση των παραπάνω υπο-

θέσεων ως προς την πηγή προέλευσης

των βλαστοκυττάρων, αξίζει να σημει-

ωθεί ότι, υποθετικά, στα δόντια με ανοι-

χτό ακρορρίζιο μπορεί, λόγω της πλού-

σιας αιματικής και κυτταρικής παροχής,

να συνυπάρχουν περιακρορριζική αλλοί-

ωση και παραμένων ζωντανός πολφικός

ιστός ή βλαστοκύτταρα της ακρορριζικής

θηλής που έχουν επιβιώσει17. Επίσης, οι

Sonoyama και συν. εικάζουν, σύμφωνα

με τα ευρήματα των μελετών τους9,10, ότι

την πηγή κυττάρων για τις πρωτογενείς

οδοντινοβλάστες που παράγουν την

οδοντίνη της ρίζας αποτελούν τα SCAP

και όχι τα DPSC. Υποστηρίζουν, μάλιστα,

ότι τα SCAP μπορούν να επιβιώσουν από

τη μόλυνση των ρ.σ. λόγω της εγγύτητάς

τους με τους περιακρορριζικούς ιστούς,

οπότε μετά την απολύμανση των ρ.σ., και

υπό την επίδραση του επιθηλιακού ελύ-

τρου του Hertwig, διαφοροποιούνται

προς πρωτογενείς οδοντινοβλάστες που

συνεχίζουν τη διάπλαση της ρίζας. Σε αυ-

τά τα βιολογικά φαινόμενα αποδίδουν τα

επιτυχημένα αποτελέσματα των διαφό-

ρων κλινικών περιπτώσεων δοντιών με

αδιάπλαστο ακρορρίζιο10.

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, άλλες

μελέτες έχουν δείξει ότι κύτταρα μπορούν

να πολλαπλασιαστούν και να μεταναστεύ-

σουν από το περιρρίζιο σε μια περιοχή

που έχει υποστεί τραυματογόνα ερεθί-

σματα40. Μάλιστα, οι Vojinović και Voji-

nović41 ανίχνευσαν κύτταρα των περιο-

δοντικών ιστών που ύστερα από πολφε-

κτομή σε δόντια σκύλων με αδιάπλαστο

ακρορρίζιο μετανάστευσαν στον ακρορ-

ριζικό χώρο, ενώ βρήκαν επίσης ότι η

φλεγμονή διέγειρε την κυτταρική μετανά-

στευση. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός

ότι σε δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο

η φλεγμονή της περιακρορριζικής περιο-

χής μπορεί να οφείλεται είτε σε τραύμα,

είτε σε μόλυνση του συστήματος των ρ.σ.,

γίνεται αντιληπτό ότι κύτταρα προερχόμε-

να από τους περιοδοντικούς ιστούς μπο-

ρεί να αποικίσουν την περιοχή δοντιών με

ανοιχτό ακρορρίζιο, σχηματίζοντας αντί-

στοιχους ιστούς. Τα παραπάνω φαίνεται

ότι συμβαίνουν με βεβαιότητα στις περι-

πτώσεις στις οποίες ο πολφικός ιστός και

η ακρορριζική θηλή έχουν καταστραφεί

πλήρως, ενώ στο σύστημα των ρ.σ. επι-

κρατούν συνθήκες στείρες μικροβίων42.

Επομένως, στα δόντια με αδιάπλαστο

ακρορρίζιο και νεκρό πολφό, μετά από τις

θεραπευτικές διαδικασίες που εφαρμό-

ζονται με σκοπό την αναγέννηση του πολ-

φικού ιστού και τη συνέχιση της διάπλα-

σης της ρίζας, μπορεί να κινητοποιηθούν

διάφοροι κυτταρικοί πληθυσμοί. Αυτά

που πρέπει να διευκρινισθούν είναι τα πε-

ριβαλλοντικά σήματα που εμπλέκονται σε

τούτη την κινητοποίηση, καθώς και το επί-

πεδο της φλεγμονής που είναι καθοριστι-

κό για τη μετανάστευση συγκεκριμένων

κυτταρικών πληθυσμών στην περιοχή43.

Πάντως, από τα παραπάνω είναι εμφανές

ότι η ακρορριζική θηλή μπορεί υπό συγ-

κεκριμένες συνθήκες να αποτελέσει πηγή

βλαστοκυττάρων που θα συμβάλλουν στην

ακρορριζογένεση, σε συνδυασμό με την

αλληλεπίδραση ενός υγιούς και λειτουρ-

γικού επιθηλιακού ελύτρου. 

Ως προς τον ιστολογικό τύπο ιστού που θα

προκύψει, είναι εύλογο να θεωρήσουμε

ότι εξαρτάται από τον κυτταρικό πληθυ-

σμό που θα κυριαρχήσει στην περιοχή και

από τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθή-

κες που θα επικρατούν43. Ιδανική περί-

πτωση είναι η αναγέννηση του πολφικού

ιστού μέσα στην πολφική κοιλότητα και η

συνέχιση της διάπλασης της ρίζας, τόσο

κατά μήκος όσο και κατά πλάτος27. Αυτό

θεωρητικά συμβαίνει όταν έχουν επιβιώ-

σει και ο πολφικός ιστός αλλά και η

ακρορριζική θηλή. Υποθέτουμε, λοιπόν,

ότι βλαστοκύτταρα της ακρορριζικής θη-

λής θα διαφοροποιηθούν με τη βοήθεια

του επιθηλιακού ελύτρου του Hertwig

προς πρωτογενείς οδοντινοβλάστες και

θα συνεχίσουν τη διάπλαση της ρίζας, ενώ

τα βλαστοκύτταρα του παραμένοντος πολ-

φικού ιστού θα διαφοροποιηθούν προς

οδοντινογεννητικά κύτταρα, προάγοντας

την εναπόθεση οδοντίνης στα τοιχώματα

της ρίζας10,27.

Σε περιπτώσεις που ολόκληρος ο πολφι-

κός ιστός, η ακρορριζική θηλή και το έλυ-

τρο του Hertwig έχουν καταστραφεί, αλ-

λά ταυτόχρονα επικρατούν συνθήκες
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στείρες μικροβίων, αναμένεται η πλήρω-

ση της πολφικής κοιλότητας με περιοδον-

τικούς ιστούς (οστεΐνη, περιρρίζιο,

οστό)27,42. Σε μία πρόσφατη μελέτη, στην

οποία έγινε ιστολογικός χαρακτηρισμός

των αναγεννηθέντων ιστών σε δόντια

σκύλων με αδιάπλαστο ακρορρίζιο και

νεκρό πολφό, παρατηρήθηκε ανάπτυξη

περιοδοντικών ιστών μέσα στην πολφική

κοιλότητα σχεδόν σε όλα τα δείγματα,

ενώ σε ένα δείγμα συνυπήρχαν πολφικός

ιστός με ιστούς περιοδοντικού τύπου44.

Μάλιστα, οι ερευνητές κατέληξαν ότι στα

συγκεκριμένα δείγματα δεν υπήρξε ανα-

γέννηση, αλλά ιστική επιδιόρθωση, παρα-

θέτοντας υποθετικούς λόγους που οδήγη-

σαν σε αυτό το συμβάν και που όλοι είχαν

να κάνουν με πιθανές αιτίες καταστρο-

φής τυχόν παραμένοντος πολφικού ιστού

και της ακρορριζικής θηλής-44. 

Επομένως, ο ιστός που θα προκύψει μετά

τις θεραπευτικές διαδικασίες σε δόντια

με νεκρό πολφό και αδιάπλαστο ακρορ-

ρίζιο δεν μπορεί να προβλεφθεί, ενώ η

ένδεια ιστολογικών μελετών δεν επιτρέ-

πει την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εκείνο

που μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι

θα αποτελεί αντανάκλαση των κυτταρι-

κών πληθυσμών που θα έχουν επιβιώσει

στην περιοχή και οι οποίοι, ανάλογα με

τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα ση-

ματοδοτικά μόρια, θα αναγεννήσουν/επι-

διορθώσουν την περιοχή. 

De novo αναγέννηση συμ-

πλέγματος πολφού-οδοντί-

νης (tissue engineering) 

Ουσιαστικά, πρόκειται για την in vitro

προετοιμασία-κατασκευή του ιστού και

την εν συνεχεία εμφύτευσή του εντός του

δοντιού. Ο τελικός στόχος είναι η δημι-

ουργία ενός κεντρικού πυρήνα πολφικού

ιστού, ο οποίος θα περιβάλλεται από νε-

οσχηματιζόμενες οδοντινοβλάστες που

θα μπορούν να αναπτυχθούν στα οδοντι-

νικά τοιχώματα των ρ.σ., αλλά και να πα-

ραγάγουν νέα οδοντίνη πάνω στην ήδη

υπάρχουσα οδοντινική επιφάνεια45. Ο το-

μέας της εμβιομηχανικής των ιστών ανα-

πτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980

και εκμεταλλεύεται τα 3 βασικά στοιχεία

των αναγεννητικών τεχνικών, δηλ. τα

βλαστοκύτταρα, τις συνθετικές βιοδια-

σπώμενες μήτρες που επιτρέπουν την ex

vivo ανάπτυξη των βλαστοκυττάρων και

τους αυξητικούς παράγοντες. Ειδικότε-

ρα, η ανάπτυξη κατάλληλων τρισδιάστα-

των μητρών, που να επιτρέπουν τη σωστή

εσωτερική οργάνωση τόσο των βλαστο-

κυττάρων όσο και την ελεγχόμενη απε-

λευθέρωση των αυξητικών παραγόντων,

αποτελεί κλειδί για την εμβιομηχανική

ενός καλά οργανωμένου και λειτουργι-

κού πολφικού ιστού45,46. 

Οι ερευνητικές ομάδες των Mooney και

Rutherford47-49 ήταν οι πρώτες που ασχο-

λήθηκαν με την εμβιομηχανική του πολ-

φικού ιστού, λαμβάνοντας πολφικά κύτ-

ταρα και εμφυτεύοντάς τα σε μήτρα πο-

λυγαλακτικού οξέος. Τα αποτελέσματά

τους ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, δεί-

χνοντας ότι η κατασκευή ιστού παρόμοι-

ου με τον πολφικό ήταν δυνατή in vitro47,48,

αλλά και in vivo, μετά από μεταμόσχευση

των εμφυτευμάτων σε ανοσοκατεσταλμέ-

να ποντίκια49. Οι πρώτες αυτές μελέτες

δεν κάνουν αναφορά στη χρήση βλαστο-

κυττάρων, αφού ακόμα δεν ήταν δυνατή

η απομόνωσή τους από τον πολφικό ιστό

και τους υπόλοιπους πλούσιους σε βλα-

στικά κύτταρα οδοντικούς ιστούς.

Ουσιαστικά, μόνο μετά την απομόνωση

και το χαρακτηρισμό των βλαστοκυττά-

ρων από τους διάφορους οδοντικούς

ιστούς αναπτύχθηκε και η αναγεννητική

ενδοδοντία, με τη βοήθεια της εμβιομη-

χανικής των ιστών και της de novo κατα-

σκευής πολφικού ιστού. Ερευνητικές με-

λέτες αναφέρουν τη χρήση DPSC 50-52 και

SHED53,54 για την κατασκευή εμφυτευμά-

των πολφικού ιστού εκ του μηδενός. Επί-

σης, τα βλαστοκύτταρα της ακρορριζικής

θηλής φαίνεται ότι αποτελούν μία πολλά

υποσχόμενη πηγή κυττάρων που μπορούν

να χρησιμοποιηθούν στην de novo κατα-

σκευή πολφικού ιστού. Ήδη από το 2006,

οι Sonoyama και συν.9, χρησιμοποιώντας

SCAP από δόντια γουρουνιών, τα οποία

τοποθέτησαν εντός μήτρας από υδροξυα-

πατίτη και φωσφορικό τριασβέστιο, έδει-

ξαν ότι είναι δυνατή η in vivo δημιουργία

συμπλέγματος πολφικού ιστού-οδοντίνης

σε επαφή με τη μήτρα. Επίσης, οι Huang

και συν.55, εφαρμόζοντας σε ανοσοκατε-

σταλμένα ποντίκια ένα συγκεκριμένο

πειραματικό μοντέλο με διαχωρισμένα

τεμάχια δοντιών, στην πολφική κοιλότητα

των οποίων εμφύτευσαν ανθρώπινα 

SCAP και DPSC ενσωματωμένα σε μήτρα

πολυγαλακτικού οξέος, παρατήρησαν

πλήρωση της άδειας πολφικής κοιλότητας

με υψηλής ποιότητας δομικά αγγειούμενο

πολφικό ιστό, καθώς και νεοσχηματιζόμε-

νη στιβάδα οδοντίνης ομοιόμορφου πά-

χους, σε επαφή με το οδοντινικό τοίχωμα

του ρ.σ. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι η

πρώτη που δείχνει ότι η de novo αναγέν-

νηση πολφικού ιστού εντός άδειων ρ.σ. σε

συνθήκες in vivo είναι δυνατή.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η

εμβιομηχανική των ιστών έχει δυνατότη-

τες που μπορούν να εφαρμοσθούν κλινι-

κά στο χώρο της αναγεννητικής ενδοδον-

τίας, αν και ακόμα απαιτείται μεγάλη

έρευνα στο χώρο των βιοσυνθετικών μη-

τρών, αλλά και στον τρόπο μεταμόσχευ-

σης των συντιθέμενων in vitro πολφικών

δομών, στο σύστημα της πολφικής κοιλό-

τητας. Επίσης, ο τομέας των αυξητικών

παραγόντων –κυρίως των αγγειογενών

παραγόντων– είναι υπό διερεύνηση, κάτι

που μελλοντικά θα δώσει προβλέψιμες

λύσεις στα βασικά προβλήματα της αγγει-

ογένεσης και της σωστής αιματικής κυ-

κλοφορίας των πιο απομακρυσμένων από

το ακρορρίζιο στρωμάτων των de novo

αναγεννόμενων πολφικών δομών45,46.

Συμπεράσματα - μελλοντι-

κές κατευθύνσεις

• Τα βλαστοκύτταρα που προέρχονται

από την ακρορριζική θηλή αποτελούν

έναν ξεχωριστό τύπο μερικώς πολυδύ-

ναμων βλαστικών κυττάρων, που φαί-

νεται ότι έχουν υψηλότερο δυναμικό

ανάπτυξης και διαφοροποίησης από τα

βλαστοκύτταρα του οδοντικού πολφού

των ενηλίκων, σε συνθήκες τόσο in vitro

όσο και in vivo. 

• Η συνέχιση της διάπλασης της ρίζας σε

δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο, μο-
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λυσμένη πολφική κοιλότητα και περια-

κρορριζική αλλοίωση, που έχει παρα-

τηρηθεί να συμβαίνει κλινικά, αποδίδε-

ται στην πιθανή ύπαρξη λειτουργικής

ακρορριζικής θηλής και ελύτρου του

Hertwig. Τα βλαστοκύτταρα της ακρορ-

ριζικής θηλής, μετά τη διαμόρφωση πε-

ριβάλλοντος στείρου μικροβίων, διαφο-

ροποιούνται σε πρωτογενείς οδοντινο-

βλάστες οι οποίες αλληλεπιδρούν με τα

επιθηλιακά κύτταρα του ελύτρου, συνε-

χίζοντας το σχηματισμό της ρίζας. Εν-

δεχόμενη αναγέννηση του πολφικού

ιστού και εναπόθεση οδοντίνης, που θα

οδηγήσει σε αύξηση των τοιχωμάτων

της ρίζας, παραμένουν αναπάντητα

ερωτήματα τόσο ως προς το αν συμβαί-

νουν προβλέψιμα όσο και από ποιον

βλαστοκυτταρικό/προγονικό κυτταρικό

πληθυσμό διαμεσολαβούνται. 

• Πριν από τη ριζική μεταστροφή στη θε-

ραπευτική αντιμετώπιση δοντιών με

αδιάπλαστο ακρορρίζιο και νεκρό πολ-

φό (paradigm shift) προς τεχνικές κα-

τευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης, θα

πρέπει να καθοριστούν ακριβή διαγνω-

στικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα

που να καθιστούν προβλέψιμη την επι-

τυχία των εν λόγω διαδικασιών. Αυτό

προφανώς προϋποθέτει:

- διαγνωστικές δοκιμασίες που να αν-

τανακλούν την ιστολογική κατάσταση

τυχόν παραμένοντος πολφικού ιστού, 

- ανοσοϊστοχημικές μελέτες που θα κα-

θορίσουν την πηγή προέλευσης των

βλαστοκυττάρων, 

- μελέτες συγκριτικής αξιολόγησης διά-

φορων αντιμικροβιακών πρωτοκόλλων,

- επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με

την κατά περίπτωση χρήση ενδογενούς

ή εξωγενούς μήτρας, ή κάποιου συν-

δυασμού τους, αλλά και με ιστολογικές

μελέτες που αποσαφηνίζουν τον τύπο

των νεοσχηματιζόμενων ιστών, 

- πειραματικές μελέτες που θα καθορί-

σουν την ευπάθεια αυτών των νεοσχη-

ματιζόμενων ιστών σε νέα τραυματογό-

να ερεθίσματα και την αντοχή τους στο

πέρασμα του χρόνου,

- προοπτικές επιδημιολογικές μελέτες

που να εξετάζουν σε βάθος χρόνου την

επιβίωση και λειτουργικότητα των δον-

τιών που υφίστανται ακρορριζογένεση

σε σχέση με εκείνα που υπόκεινται σε

διαδικασίες ακρορριζοποίησης. 

• Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σχετικά

με το αν μπορούν οι τεχνικές κατευθυ-

νόμενης ιστικής αναγέννησης να εφαρ-

μοσθούν και σε δόντια με πλήρως δια-

πλασμένα ακρορρίζια και νεκρό πολ-

φό, π.χ. μετά από εκούσια διάτρηση του

ακρορριζίου, ώστε να προκύψει τρήμα

διαμέτρου 1-2 mm και ταυτόχρονη πρό-

κληση αιμορραγίας56.

• Tα SCAP φαίνονται ικανά να συμμετέ-

χουν στην αναγεννητική τριάδα (βλα-

στοκύτταρα-μήτρα-αυξητικοί παράγον-

τες) που αποτελεί το θεμέλιο της εμβιο-

μηχανικής των ιστών και της de novo

σύνθεσης πολφικών δομών. Αυτό, σε

συνδυασμό με την ευκολία πρόσληψής

τους (αδιάπλαστοι τρίτοι γομφίοι), τα

καθιστά βασικό τύπο βλαστοκυττάρων

στις προσπάθειες ιστικής αναγέννησης

εκ του μηδενός. Βέβαια, ο τομέας της

εμβιομηχανικής ενός καλά δομημένου

και λειτουργικού πολφικού ιστού βρί-

σκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Υπάρ-

χουν πολλά ερωτήματα που παραμέ-

νουν αναπάντητα και πρακτικές δυσκο-

λίες που αναμένουν επίλυση στο μέλλον.
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Περίληψη

Ο στοματοπροσωπικός πόνος αποτελεί νέα σχετικά εξειδίκευση
της οδοντιατρικής, η οποία ασχολείται με τη διάγνωση και θε-
ραπεία του πόνου στην κεφαλή, το πρόσωπο, τον αυχένα και
όλους τους ενδοστοματικούς ιστούς. Ξεχωριστή υποκατηγορία
στοματοπροσωπικού πόνου αποτελεί ο πόνος που οφείλεται σε
κρανιογναθικές διαταραχές. Ως κρανιογναθικές διαταραχές
ορίζεται το σύνολο των ενδοαρθρικών διαταραχών της κροτα-
φογναθικής διαρθρώσεως (ΚΓΔ) και των μυϊκών διαταραχών
των μασητήριων μυών. Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι
ποσοστό 40-60% του γενικού πληθυσμού εμφανίζει τουλάχιστον
ένα κλινικό σημείο κάποιας από αυτές τις διαταραχές. Επομέ-
νως, είναι πολύ συχνή η επίσκεψη στον οδοντίατρο ασθενών
που παραπονούνται για πόνο στη γναθοπροσωπική χώρα. Σε
επιδημιολογικές μελέτες, μάλιστα, ο πόνος από τις διαταραχές
αυτές αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία, μετά τον πόνο
οδοντικής αιτιολογίας, για την οποία οι ασθενείς προσέρχονται
στο οδοντιατρείο. Ο γενικός οδοντίατρος, ακόμα κι αν αποφα-
σίσει πως δεν θέλει να ασχοληθεί με τη θεραπεία των περιστα-
τικών αυτών, θα μπορούσε να εξοικειωθεί με τη διαφορική διά-
γνωση μεταξύ των διαφορετικών δυσλειτουργιών, γεγονός που
προσφέρει σημαντική βοήθεια στους συγκεκριμένους ασθενείς. 
Στην ανασκόπηση αυτή επιχειρείται λεπτομερής αναφορά στις
διάφορες κρανιογναθικές διαταραχές και αναλύονται τα κλι-
νικά σημεία που οδηγούν στη διαφορική διάγνωση του πόνου
που οφείλεται στις ενδοαρθρικές διαταραχές και αυτού ο οποί-
ος προέρχεται από διαταραχές των μασητήριων μυών.

Summary

Orofacial pain originating from TMJ and masticatory mus-

cles: differential diagnosis

I. Roussou*, E. Voltidi**, K. Aggelara**, G. J. Siskos***

The field of orofacial pain includes pain conditions that are as-

sociated with the hard and soft tissues of the head, face, neck and

all the intraoral structures. The expansion of the knowledge base

within dentistry is the result of the professions active role in pan

research and the integration of the new information into the clin-

ical dental practice. Temporomandibular disorders is a collective

term embracing a number of clinical problems that involve the

masticatory muscles and the temporomandibular joints. Epidemi-

ological studies suggest that 40-60% of the general population

have at least one sign of a temporomandibular disorder (TMD).

That means that it’s not uncommon for such a patient to visit the

dental clinic seeking advice or treatment. The general dentist

does not necessarily need to treat these cases if he/she does not

feel comfortable with it, but he/she should know how to recog-

nize the disorders, offer advice to the patient and prevent these

disorders from occuring during routine dental treatment.

In this review article the various temporomandibular disorders

will be presented in detail. The clinical signs and symptoms that

can lead to differential diagnosis between the intracapsular dis-

orders and the masticatory muscles disorders will be discussed.

This is essential before starting to implement any treatment plan.
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1. Εισαγωγή

Ο στοματοπροσωπικός πόνος αποτελεί

σχετικά νέο αντικείμενο της οδοντιατρι-

κής που ασχολείται με την πρόληψη, θε-

ραπεία και αποκατάσταση των στοματο-

προσωπικών διαταραχών. Οι διαταραχές

αυτές εμφανίζονται με πόνο και συμπτώ-

ματα που ποικίλλουν ανάλογα με τον αι-

τιολογικό παράγοντα και το σύστημα που

πάσχει. Έτσι, μπορεί να εμφανίζονται ως

μετεγχειρητικός πόνος, ως πόνος που σχε-

τίζεται με κακοήθεια ή με σύνδρομα στα

οποία αυτός αποτελεί το κύριο σύμπτωμα,

όπως είναι ο νευροπαθολογικός πόνος

και οι διάφορες κεφαλαλγίες. 

Η διάγνωση, και κυρίως η διαφορική διά-

γνωση, στηρίζεται στις πληροφορίες που

αντλούνται από τη λήψη του ιστορικού,

την κλινική εξέταση, τις παρακλινικές

εξετάσεις και ακτινογραφικές απεικονί-

σεις και τέλος από ενδεχόμενες εξειδι-

κευμένες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η

αναισθησία των νευρικών οδών1. Ο ασθε-

νής μπορεί να παραπονείται είτε για εν-

τοπισμένο είτε για διάχυτο πόνο σε όλο το

πρόσωπο. Ο σχεδιασμός της εντόπισης

του πόνου, όπως ακριβώς τον αισθάνεται

ο ασθενής, σε ειδικά διαμορφωμένα δια-

γράμματα είναι πολύ σημαντικός για τη

διαφορική διάγνωση (Εικ. 1 και 2). 

Η μελέτη του στοματοπροσωπικού πόνου

εξελίσσεται διαρκώς και, επί του παρόν-

τος, τα πεδία στα οποία αναφέρεται είναι

τα ακόλουθα:

• σκελετικές και μυϊκές διαταραχές του

προσώπου

• σκελετικές και μυϊκές διαταραχές του

αυχένα

• νευροαγγειακές διαταραχές

• νευροπαθολογικές διαταραχές

• διαταραχές ύπνου που σχετίζονται με

το στοματοπροσωπικό σύστημα

• στοματοπροσωπικές δυστονίες

• ενδοκρανιακές, ενδοστοματικές και συ-

στηματικές διαταραχές που προκαλούν

στοματοπροσωπικό πόνο 

Ξεχωριστή υποκατηγορία αποτελούν οι

κρανιογναθικές διαταραχές. Ως κρανιο-

γναθικές διαταραχές ορίζεται το σύνολο

των ενδοαρθρικών διαταραχών της κροτα-

φογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ) και των

μυϊκών διαταραχών των μασητήριων μυών.

Ο πόνος από τις διαταραχές αυτές αποτελεί

τη δεύτερη συχνότερη αιτία, μετά τον πόνο

οδοντικής αιτιολογίας, για την οποία οι

ασθενείς προσέρχονται στο οδοντιατρείο. 

Συμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία

Γναθοπροσωπικού Πόνου (American A-

cademy of Orofacial Pain)1, οι κροταφο-

γναθικές δυσλειτουργίες περιλαμβάνουν

τις ακόλουθες κατηγορίες:

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΑΣΗΤΗΡΙΩΝ ΜΥΩΝ

• Προστατευτική σύσπαση 

• Εντοπισμένη μυαλγία

•Μυοπεριτοναϊκός πόνος

•Μυόσπασμος

•Μυαλγία ρυθμιζόμενη από το ΚΝΣ

ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΓΔ

Διαταραχές σχέσης δίσκου-κονδύλου

• Πρόσθια μετατόπιση του δίσκου με

επαναφορά

• Πρόσθια μετατόπιση του δίσκου χωρίς

επαναφορά

Μορφολογική ασυμβατότητα

• Ανατομικές διαφορές

• Δημιουργία ενδοαρθρικών συμφύσεων

• Εξάρθρωση

• Αιφνίδια μετατόπιση 

Φλεγμονώδεις διαταραχές

• Κάψας και συνδέσμων 

• Οπίσθιας δίστιβης στιβάδας

• Αρθρίτιδα

Χρόνια υποκινητικότητα της ΚΓΔ

• Αγκύλωση

•Μυϊκός σπασμός

• Προβολή της κορωνοειδούς απόφυσης

Διαταραχές αύξησης

Η διαφορική διάγνωση μεταξύ των ενδο-

αρθρικών διαταραχών και των διαταρα-

χών των μασητήριων μυών έχει πρωταρ-

χική σημασία, καθώς η αντιμετώπισή τους

συχνά διαφέρει αρκετά. Στη συνέχεια

ακολουθεί σύντομη αναφορά ξεχωριστά

για κάθε κατηγορία.

2. Κατηγορίες κροταφογνα-

θικών δυσλειτουργιών 

2.1. Διαταραχές μασητήριων μυών
Η πιο συχνή διαταραχή του μασητήριου

συστήματος είναι η μυαλγία. Οι ασθενείς

αναφέρουν συχνά πόνο που συσχετίζεται

με τη μάσηση, την κατάποση και την ομιλία.

Κλινικά, όλες οι μυϊκές διαταραχές δεν εμ-

φανίζονται ίδιες. Επειδή οι περισσότερες

εμφανίζονται και θεραπεύονται σε σύντο-

μο χρονικό διάστημα, θεωρούνται οξείες

μυϊκές διαταραχές. Όταν δεν θεραπευ-

θούν, ο χρόνιος πόνος που παρουσιάζεται

απαιτεί πλέον περίπλοκη διαχείριση. 

2.1.1. Προστατευτική σύσπαση 

Ως προστατευτική σύσπαση ορίζεται η

αντίδραση του κεντρικού νευρικού συ-

στήματος σε ένα τροποποιημένο αισθητή-

ριο ή ιδιοδεκτικό ερέθισμα, σε τραύμα ή

σε επαπειλούμενο τραύμα. Κατά τη διάρ-

κεια μιας τέτοιας κατάστασης παρατηρεί-

ται αύξηση της δραστηριότητας των αντα-

γωνιστών μυών2,3. Η προστατευτική σύ-

σπαση δεν αποτελεί παθολογική κατά-

σταση αλλά φυσιολογική αντίδραση του

μυοσκελετικού συστήματος4.
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Τρεις καταστάσεις μπορούν να οδηγή-

σουν σε αυτήν την αντίδραση: 

1) Τροποποιημένο αισθητήριο ή ιδιοδεκτι-

κό ερέθισμα. Προστατευτική σύσπαση

μπορεί να προκύψει από κάθε αλλαγή

που ενδέχεται να συμβεί στη σύγκλει-

ση, όπως είναι η τοποθέτηση στεφάνης

με πρόωρη επαφή. Σε αυτή την περί-

πτωση θα προκύψει σύσπαση των μυών

ώστε να μην έρχεται η στεφάνη σε επα-

φή με τον αντίθετο φραγμό. 

2) Συνεχής βαθύς πόνος. Η πηγή του πό-

νου μπορεί να μην είναι ο μυς καθαυ-

τός αλλά να συσχετίζεται με κάποια

άλλη ανατομική δομή, όπως είναι οι

σύνδεσμοι, οι τένοντες, η άρθρωση ή

ακόμα και κάποιο δόντι. 

3) Αύξηση του άγχους. Το άγχος επηρεά-

ζει την ευαισθησία της μυϊκής ατρά-

κτου5,6.

Στο ιστορικό αναφέρεται πρόσφατο συμ-

βάν που συσχετίζεται με τα παραπάνω

συμπτώματα. Αυτή η περίπτωση χαρακτη-

ρίζεται από τα εξής κλινικά σημεία και

συμπτώματα: μειωμένο εύρος κίνησης, αν

και ο ασθενής μπορεί να επιτύχει σχεδόν

φυσιολογικό εύρος με αργή και προσε-

κτική κίνηση, απουσία πόνου στη θέση

ανάπαυσης, αύξηση του πόνου κατά τη

διάρκεια της λειτουργίας και αίσθηση

μυϊκής αδυναμίας.

2.1.2. Εντοπισμένη μυαλγία

Η εντοπισμένη μυαλγία αποτελεί την

πρωταρχική μη φλεγμονώδη επώδυνη

μυϊκή διαταραχή και συχνά είναι η πρώτη

απάντηση του μυϊκού ιστού σε συνεχιζό-

μενη προστατευτική σύσπαση. Αντίθετα

από την προστατευτική σύσπαση, που συ-

νιστά αντίδραση του κεντρικού νευρικού

συστήματος, η εντοπισμένη μυαλγία πα-

ρουσιάζει μεταβολή στο τοπικό περιβάλ-

λον των μυϊκών ιστών.

Ως αίτια της εντοπισμένης μυαλγίας ανα-

φέρεται η παρατεταμένη προστατευτική

σύσπαση7,8, το τοπικό ιστικό τραύμα ή μια

μη συνηθισμένη λειτουργία των μυών9,10,

όπως είναι ο βρυγμός, αλλά και η αύξηση

του άγχους.

Τα κλινικά χαρακτηριστικά που παρου-

σιάζονται σε αυτή την κατάσταση είναι:

μειωμένη κινητικότητα της κάτω γνάθου

(το φυσιολογικό εύρος κίνησης μπορεί να

επιτευχθεί από τον εξεταστή), μειωμένος

πόνος στη θέση ανάπαυσης, αυξανόμενος

πόνος κατά τη λειτουργία, εμφάνιση αδυ-

ναμίας μυός και τοπική ευαισθησία κατά

την ψηλάφηση των μυών. 

2.1.3. Μυοπεριτοναϊκός πόνος 

Ως μυοπεριτοναϊκός πόνος ορίζεται ο το-

πικός μυϊκός πόνος που χαρακτηρίζεται

από τοπικές περιοχές ανένδοτων και υπε-

ρευαίσθητων δεσμίδων μυϊκού ιστού, που

είναι γνωστές ως ζώνες διέγερσης12,13. Ο

πόνος αυτός μπορεί να εμφανισθεί περι-

στασιακά, είτε ως οξεία μυϊκή διαταραχή,

είτε και ως χρόνια επώδυνη κατάσταση. 

Οι αιτιολογικοί παράγοντες που σχετί-

ζονται με το μυοπεριτοναϊκό πόνο είναι

ο συνεχιζόμενος βαθύς πόνος14, το αυξη-

μένο άγχος, η παρουσία διαταραχών του

ύπνου15,16, τοπικοί παράγοντες που επη-

ρεάζουν τη μυϊκή δραστηριότητα (όπως

συνήθειες, στάσεις και μυϊκή ένταση), συ-

στηματικοί παράγοντες (όπως έλλειψη βι-

ταμινών, κακή φυσική κατάσταση και μο-

λύνσεις από ιούς) και τέλος ο ιδιοπαθής

μηχανισμός των ζωνών διέγερσης17. 

Ο ασθενής που υποφέρει από μυοπεριτο-

ναϊκό πόνο παρουσιάζει συχνά τα εξής

κλινικά ευρήματα: μειωμένη κινητικότητα

της κάτω γνάθου, η οποία εξαρτάται από

την εντόπιση και την ένταση των ζωνών

διέγερσης, αύξηση του πόνου κατά τη λει-

τουργία, ετερότοπος πόνος κατά την ηρε-

μία και αύξηση του ετερότοπου πόνου

όταν ασκείται πίεση στις ζώνες διέγερσης.

2.1.4. Μυόσπασμος

Ο μυόσπασμος αποτελεί την ακούσια,

ελεγχόμενη από το κεντρικό νευρικό σύ-

στημα, τονική συστολή του μυός που συ-

χνά συσχετίζεται με τοπικές μεταβολικές

διαταραχές μέσα στο μυϊκό ιστό. Δεν απο-

τελεί συχνή διαταραχή, αν και είναι πιθα-

νό να εμφανισθεί στους μασητήριους μυς.

Ο ακριβής αιτιολογικός παράγοντας δεν

είναι απόλυτα γνωστός, ενέχονται όμως

ο συνεχής βαθύς πόνος, τοπικοί μεταβο-

λικοί παράγοντες μέσα στο μυϊκό ιστό,

όπως η κούραση του μυός11, αλλαγές

στους ηλεκτρολύτες και οι ιδιοπαθείς μη-

χανισμοί του μυόσπασμου. 

Ο ασθενής αναφέρει συνήθως αιφνίδια

εμφάνιση μειωμένης κινητικότητας της

γνάθου, συνοδευόμενη από μυϊκή δυσ -

καμψία. Τα κλινικά χαρακτηριστικά που

συνοδεύουν το μυόσπασμο είναι ο πόνος

στη θέση της ανάπαυσης, ο πόνος κατά τη

λειτουργία, επώδυνοι και ανένδοτοι εμ-

πλεκόμενοι μύες κατά την ψηλάφηση, γε-

νικότερη αίσθηση ότι οι μύες είναι ανέν-

δοτοι, μειωμένο εύρος κίνησης της κάτω

γνάθου που σχετίζεται με τους εμπλεκό-

μενους μυς και συχνά με οξεία διαταραχή

της σύγκλεισης.

2.1.5. Μυαλγία ρυθμιζόμενη από το ΚΝΣ

Η ρυθμιζόμενη από το ΚΝΣ μυαλγία

αποτελεί χρόνιο, συνεχή πόνο που προ-

έρχεται από το ΚΝΣ και γίνεται αισθητός

περιφερικά στους μυϊκούς ιστούς. Αιτιο-

λογικός παράγοντας είναι το ΚΝΣ. Οι

νευρώνες, που φυσιολογικά μεταφέρουν

πληροφορίες από την περιφέρεια στο

ΚΝΣ, σε αυτή τη διαταραχή μεταφέρουν

πληροφορίες αντίστροφα, από το ΚΝΣ

στους περιφερικούς ιστούς18. Όταν συμ-

βαίνει αυτό, στους περιφερικούς ιστούς

απελευθερώνονται νευροδιαβιβαστές,

όπως η ουσία P και η βραδυκινίνη, οι

οποίες προκαλούν πόνο στην περιφέ-

ρεια19,20. 

Τα πιο κοινά κλινικά χαρακτηριστικά που

συνδέονται με τη μυαλγία η οποία ελέγχε-

ται από το ΚΝΣ είναι η μειωμένη κινητι-

κότητα της κάτω γνάθου, ο πόνος κατά

την ηρεμία21, ο αυξημένος πόνος κατά τη

λειτουργία, ο πόνος των μυών κατά την

ψηλάφηση, ενώ αν παραταθεί η διαταρα-

χή μπορεί να καταλήξει σε μυϊκή ατροφία

ή σύσπαση κάποιων μυϊκών ινών. 

2.2. Ενδοαρθρικές διαταραχές ΚΓΔ
Η κύρια δυσλειτουργία των ενδοαρθρι-

κών διαταραχών συσχετίζεται με τη δια-

φοροποιημένη λειτουργία κονδύλου-δί-

σκου. Οι ενδοαρθρικές διαταραχές χωρί-

ζονται σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: στις

διαταραχές της σχέσης δίσκου-κονδύλου,

τη μορφολογική ασυμβατότητα, τις φλεγ-

μονώδεις διαταραχές, τη χρόνια υποκινη-
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τικότητα της ΚΓΔ και τις διαταραχές αύ-

ξησης.

2.2.1. Διαταραχές σχέσης 

δίσκου-κονδύλου

Οι διαταραχές της σχέσης δίσκου-κονδύ-

λου οφείλονται σε πρόσθια μετατόπιση

του δίσκου ενδοαρθρικά, η οποία συνε-

πάγεται επιμήκυνση των κολλαγόνων

συνδέσμων του δίσκου και λέπτυνση του

οπίσθιου τμήματος του διάρθριου δίσκου.

Συνηθέστερος αιτιολογικός παράγοντας

είναι το τραύμα. 

2.2.1.1. Πρόσθια μετατόπιση του δίσκου 

με επαναφορά 

Η πρόσθια μετατόπιση του δίσκου με επα-

ναφορά αντιπροσωπεύει τα αρχικά στάδια

των διαταραχών δίσκου-κονδύλου. Eίναι

αποτέλεσμα επιμήκυνσης των συνδέσμων

του δίσκου και λέπτυνσης της οπίσθιας

μοίρας του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο

κόνδυλος να αρθρώνει με το οπίσθιο τμή-

μα του διάρθριου δίσκου και όχι, όπως

συμβαίνει φυσιολογικά, με το μεσαίο τμή-

μα του. Κάποια στιγμή κατά τη μέγιστη κα-

τάσπαση, ο δίσκος και ο κόνδυλος απο-

κτούν τη φυσιολογική τους σχέση. Αυτό

συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό ήχο

κλίκινγκ (clicking). Αιτιολογικός παράγον-

τας είναι ο τραυματισμός της άρθρωσης ή

κάποιος μικροτραυματισμός, όπως ο βρυγ-

μός, και η ορθοπεδική αστάθεια του στο-

ματογναθικού συστήματος. 

Κατά την κλινική εξέταση παρατηρείται

φυσιολογικό εύρος κίνησης της κάτω γνά-

θου, εκτός αν συνοδεύεται από πόνο. Η

μετακίνηση του δίσκου γίνεται αισθητή

κατά την ψηλάφηση. Μάλιστα, τις περισ-

σότερες φορές περιγράφεται και από τον

ασθενή. 

2.2.1.2. Πρόσθια μετατόπιση του δίσκου

χωρίς επαναφορά

Όταν οι σύνδεσμοι έχουν επιμηκυνθεί πε-

ραιτέρω και το οπίσθιο τμήμα του δίσκου

έχει λεπτυνθεί ακόμα περισσότερο, ο δί-

σκος μπορεί να μετατοπισθεί σε πρόσθια

θέση ως προς τον κόνδυλο και έτσι να μην

είναι εφικτή η επαναφορά του επί του

κονδύλου, όπως περιγράφηκε νωρίτερα.

Η διαταραχή αυτή ονομάζεται πρόσθια

μετατόπιση του δίσκου χωρίς επαναφορά.

Από την περιγραφή της είναι φανερό πως

ο ήχος κλίκινγκ σταματά. 

Στην οξεία μορφή της νόσου παρατηρεί-

ται μειωμένη κινητικότητα της κάτω γνά-

θου με μέγιστη κατάσπαση 25-30 mm. Αν

ασκηθεί κάποια δύναμη στους κάτω κεν-

τρικούς τομείς, μπορεί να επιτευχθεί με-

γαλύτερη διάνοιξη του στόματος.

2.2.2. Μορφολογική ασυμβατότητα

2.2.2.1. Ανατομικές μεταβολές

Οι ανατομικές μεταβολές είναι αλλαγές

του σχήματος των αρθρικών επιφανειών

του κονδύλου, της κροταφικής γλήνης ή

και του διάρθριου δίσκου. Οι οστικές αλ-

λαγές μπορεί να είναι κάποια επιπέδωση

του κονδύλου, ή της κροταφικής γλήνης,

ή ακόμα και κάποια εξόστωση στην επι-

φάνεια του κονδύλου. Στις δομικές αλλα-

γές του δίσκου περιλαμβάνονται η λέ-

πτυνση και η διάτρησή του. 

Αυτές οι αλλαγές προέρχονται από μα-

κροχρόνιες διαταραχές και ενδέχεται να

μην αποτελούν επώδυνες καταστάσεις. 

2.2.2.2. Δημιουργία ενδοαρθρικών συμφύ-

σεων 

Οι ενδοαρθρικές συμφύσεις αποτελούν

την προσωρινή προσκόλληση των αρθρι-

κών επιφανειών και μπορούν να συμβούν

μεταξύ κονδύλου και δίσκου, καθώς και

μεταξυ δίσκου και κροταφικής γλήνης. Οι

συμφύσεις αυτές είναι συνήθως αποτέλε-

σμα παρατεταμένων στατικών δυνάμεων. 

Αν και οι ενδοαρθρικές συμφύσεις είναι

προσωρινές, μπορούν εντούτοις να οδη-

γήσουν σε πιο μόνιμη κατάσταση, με την

ανάπτυξη ινώδους συνδετικού ιστού μετα-

ξύ αρθρικών επιφανειών γλήνης ή κονδύ-

λου και δίσκου ή περιβαλλόντων ιστών22.

Όταν δημιουργούνται συμφύσεις μεταξύ

δίσκου και κροταφικής γλήνης, δεν επι-

τρέπεται η φυσιολογική μετακίνηση κον-

δύλου-δίσκου. Η μέγιστη κατάσπαση πε-

ριορίζεται σε 25-30 mm. Όταν δημιουρ-

γούνται συμφύσεις μεταξύ δίσκου και

κονδύλου, δεν είναι εφικτή η περιστροφι-

κή κίνηση μεταξύ τους, ενώ είναι φυσιο-

λογική η μετατόπιση του δίσκου στην

κροταφική γλήνη. Ως αποτέλεσμα αυτής

της διαταραχής, η μέγιστη κατάσπαση

βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων,

αν και ο ασθενής αναφέρει αίσθημα δυσ -

καμψίας κατά τη διάρκεια της κίνησης.

2.2.2.3. Εξάρθρωση

Η εξάρθρωση αποτελεί ξαφνική μετακί-

νηση του κονδύλου μπροστά από το πρό-

σθιο αρθρικό φύμα κατά τη διάρκεια της

τελευταίας φάσης της μέγιστης διάνοιξης

του στόματος. Δεν αποτελεί παθολογική

κατάσταση αλλά οφείλεται σε ορισμένα

συγκεκριμένα ανατομικά χαρακτηριστι-

κά. Παρατηρείται συχνά σε ασθενείς

στους οποίους η κλίση του πρόσθιου αρ-

θρικού φύματος είναι απότομη και μι-

κρού ύψους23. 

2.2.2.4. Αιφνίδια μετατόπιση

Αιφνίδια μετατόπιση είναι η υπερέκταση

της ΚΓΔ. Θεωρείται αποτέλεσμα μιας κα-

τάστασης που συγκρατεί την άρθρωση

ανοιχτή προλαβαίνοντας την περαιτέρω

μεταφορική κίνηση. Ο ασθενής αδυνατεί

να κλείσει το στόμα του. Μπορεί να συμ-

βεί σε οποιαδήποτε άρθρωση στην οποία

ασκείται πίεση ώστε να ανοίξει το στόμα

περισσότερο από τους φυσιολογικούς πε-

ριορισμούς που θέτουν οι σύνδεσμοι, και

πιο συχνά σε αρθρώσεις με την κατάλλη-

λη ανατομία24.

2.2.3. Φλεγμονώδεις διαταραχές

Οι φλεγμονώδεις διαταραχές της ΚΓΔ

χαρακτηρίζονται από συνεχή βαθύ πόνο,

που συχνά επιδεινώνεται με τη λειτουρ-

γία, έντονη ευαισθησία κατά την ψηλάφη-

ση και προστατευτική σύσπαση.

2.2.3.1. Φλεγμονώδεις διαταραχές της κά-

ψας και των συνδέσμων

Οι φλεγμονώδεις διαταραχές της κάψας

και των συνδέσμων ανήκουν στην ίδια

κατηγορία, καθώς ο μόνος διαγνωστικός

τρόπος για να διαχωριστούν είναι η αρ-

θροσκόπηση. Επιπλέον, η συντηρητική

θεραπεία και των δύο διαταραχών είναι

ίδια. Οι συγκεκριμένες διαταραχές οφεί-

λονται σε τραυματισμό ή σε διασπορά της

μόλυνσης γειτονικών δομών25,26. 
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2.2.3.2. Φλεγμονώδεις διαταραχές της οπί-

σθιας δίστιβης στιβάδας

Οι φλεγμονώδεις διαταραχές της οπί-

σθιας δίστιβης στιβάδας μπορούν να προ-

κληθούν από κάποιον τραυματισμό που

δημιουργεί φλεγμονώδη αντίδραση στην

περιοχή. Το τραύμα μπορεί να πιέσει τον

κόνδυλο πίσω, στους οπίσθιους συνδέ-

σμους του δίσκου, προκαλώντας δευτερο-

γενές τραύμα στους ιστούς αυτούς27. 

2.2.3.3. Αρθρίτιδα

Η αρθρίτιδα αποτελεί φλεγμονή των επι-

φανειών της άρθρωσης. Διάφοροι τύποι

αρθρίτιδας μπορούν να εμφανιστούν στην

ΚΓΔ, όπως η οστεοαρθρίτιδα, η οστεοάρ-

θρωση και η πολυαρθρίτιδα. 

Η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται ως μια

καταστροφική διαδικασία κατά την

οποία οι οστικές αρθρικές επιφάνειες του

κονδύλου και της γλήνης μπορούν να με-

ταβληθούν. Είναι η απάντηση του οργα-

νισμού στις αυξημένες δυνάμεις της άρ-

θρωσης28. Θεωρείται σημαντικό να σημει-

ωθεί ότι ακτινογραφικά ευρήματα εμφα-

νίζονται σε προχωρημένα στάδια της

οστεοαρθρίτιδας (Εικ. 3 και 4).

Οι πολυαρθρίτιδες αποτελούν μια ομάδα

διαταραχών κατά τις οποίες φλεγμαίνει η

αρθρική επιφάνεια. Σε αυτή την ομάδα

ανήκουν η τραυματική αρθρίτιδα, η βα-

κτηριακή αρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρ-

θρίτιδα και η υπερουραιμία.

2.2.4. Χρόνια υποκινητικότητα της ΚΓΔ

Η χρόνια υποκινητικότητα της ΚΓΔ απο-

τελεί μακροχρόνια ανώδυνη διαταραχή

της κινητικότητας της κάτω γνάθου. Πό-

νος μπορεί να συνυπάρχει, όταν κατα-

βάλλεται προσπάθεια για κατάσπαση του

στόματος παρά το περιορισμένο εύρος κί-

νησης. 

2.2.4.1. Αγκύλωση

Συχνά οι ενδοκαψικές επιφάνειες της άρ-

θρωσης αναπτύσσουν συμφύσεις που

απαγορεύουν τη φυσιολογική μετακίνη-

ση. Αυτή η διαταραχή ονομάζεται αγκύ-

λωση. Όταν υπάρχει, ο κόνδυλος δεν

μπορεί να μετακινηθεί στην κροταφική

γλήνη, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η

κινητικότητα της κάτω γνάθου. Η αγκύ-

λωση μπορεί να προκληθεί από ινώδεις

συμφύσεις στην άρθρωση ή από ινώδεις

αλλαγές στους συνδέσμους της. Σε περί-

πτωση οστικής αγκύλωσης, ο κόνδυλος

προσκολλάται στην κροταφική γλήνη. Αι-

τιολογικός παράγοντας μπορεί να είναι ο

τραυματισμός των ιστών, ακόμα και ο

τραυματισμός της περιοχής ύστερα από

χειρουργική επέμβαση στην κροταφογνα-

θική άρθρωση29. 

2.2.4.2. Προβολή της κορωνοειδούς από-

φυσης

Κατά τη διάρκεια της διάνοιξης του στό-

ματος, η κορωνοειδής απόφυση μετακι-

νείται πρόσθια πίσω από το ζυγωματικό

τόξο. Αν αυτή η δίοδος εμποδίζεται, δεν

μπορεί να επιτευχθεί πλήρης κατάσπαση

του στόματος. Πρόκειται για χρόνια ανώ-

δυνη διαταραχή η οποία μπορεί να οφεί-

λεται σε κάποιον τραυματισμό στην πε-

ριοχή της κορωνοειδούς απόφυσης ή σε

χρόνια υπερλειτουργία του κροταφίτη

μυός, καθώς ο σύνδεσμός του καταφύεται

στην κορωνοειδή απόφυση30,31. Κατά συ-

νέπεια, η συνεχής σύσπαση του μυός, π.χ.

λόγω βρυγμού, μπορεί να προκαλέσει την

προβολή της κορωνοειδούς απόφυσης

(Εικ. 5). 

2.2.5. Διαταραχές αύξησης

Οι πιο συχνές διαταραχές αυτής της κα-

τηγορίας είναι η αγενεσία, η υποπλασία,

η υπερτροφία οστών ή και η νεοπλασία,

αν και η τελευταία σπανίζει στην περιοχή
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Εικ. 3: Αξονικό τομογράφημα ασθενούς

με οστεοαρθρίτιδα. Παρατηρούνται δια-

βρώσεις στην επιφάνεια του κονδύλου. 

Εικ. 4: Αξονικό τομογράφημα ασθε-

νούς με οστεοαρθρίτιδα. Παρατηρείται

ύπαρξη οστεόφυτου. 

Εικ. 5: Πανοραμικό ακτινογράφημα στο οποίο παρατηρείται η προβολή της κορωνοει-

δούς απόφυσης. 



της ΚΓΔ. Οι αιτιολογικοί παράγοντες των

διαταραχών αύξησης δεν έχουν πλήρως

κατανοηθεί. Η υποπλασία μπορεί να

οφείλεται σε κάποιον τραυματισμό στην

άρθρωση κατά την ανάπτυξη ή στην εμ-

φάνιση ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε νε-

αρή ηλικία. Η υπερπλασία μπορεί και αυ-

τή να οφείλεται σε τραυματισμό. Επίσης,

κάποιες υποπλαστικές ή υπερπλαστικές

δραστηριότητες συνδέονται με ορισμένες

εκ γενετής αναπτυξιακές δραστηριότητες

και ορμονικές διαταραχές όπως είναι η

ακρομεγαλία. 

3. Διαφορική διάγνωση

Συχνά, οι διαταραχές που προαναφέρθη-

καν αντιμετωπίζονται από τον οδοντίατρο

ως μια κλινική οντότητα που απλώς προ-

καλεί πόνο στο πρόσωπο και μειωμένη κι-

νητικότητα της γνάθου. Μάλιστα, η θερα-

πεία που προτείνεται αυτομάτως είναι

“ένας νάρθηκας”. Η παραπάνω αναφορά

στις διάφορες διαταραχές, αν και σύντο-

μη, αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του

στοματογναθικού συστήματος, τη διαφο-

ρετική παθολογία των εκάστοτε ιστών και

τους διαφορετικούς αιτιολογικούς παρά-

γοντες που εμπλέκονται. Επομένως, η θε-

ραπευτική αντιμετώπιση των διαφόρων

διαταραχών διαφοροποιείται σημαντικά. 

Όπως και σε κάθε άλλο ιατρικό πρόβλη-

μα, έτσι και στις συγκεκριμένες διαταρα-

χές, η σωστή διάγνωση αποτελεί το ση-

μαντικότερο στάδιο για τη σωστή θερα-

πεία. Αν δεν προσδιοριστούν επακριβώς

η διαταραχή, η εντόπισή της και ο αιτιο-

λογικός παράγοντας, δεν μπορεί να δια-

μορφωθεί το κατάλληλο σχέδιο θεραπεί-

ας που θα έχει στόχο την αντιμετώπιση

της συγκεκριμένης πάθησης. Η διαφορι-

κή διάγνωση πρέπει να προσδιορίσει όχι

μόνο αν η διαταραχή είναι ενδοαρθρική

ή μυϊκή, αλλά και ποια ακριβώς ενδοαρ-

θρική ή μυϊκή διαταραχή εμφανίζει ο

συγκεκριμένος ασθενής.  

Η διάγνωση των κρανιογναθικών διατα-

ραχών ξεκινά με τη λήψη του ιστορικού.

Θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις, ο θε-

ράποντας ιατρός πρέπει να προσδιορίσει

τον αιτιολογικό παράγοντα και να κάνει

ακριβή διάγνωση. Η κλινική εξέταση και

όλες οι συμπληρωματικές εξετάσεις που

θα ακολουθήσουν πρέπει να επιβεβαι-

ώσουν την αρχική διάγνωση. Επομένως,

το  αρχικό στάδιο της λήψης ιστορικού εί-

ναι ιδιαίτερα σημαντικό. 

Στη συνέχεια αναπτύσσονται όλες εκεί-

νες οι κατστάσεις, η ορθή αξιολόγηση

των οποίων συμβάλλει στη σωστή διαφο-

ρική διάγνωση μεταξύ ενδοαρθρικών και

μυϊκών διαταραχών.

3.1. Μέγιστη κατάσπαση
Κατά τη μέγιστη κατάσπαση ο κόνδυλος

πραγματοποιεί, ενδοαρθρικά, αρχικά πε-

ριστροφική κίνηση γύρω από τον γίγγλυ-

μο άξονα περιστροφής του. Η περιστρο-

φική κίνηση αντιστοιχεί σε απόσταση 25-

30 mm μεταξύ των κοπτικών επιφανειών

των κεντρικών τομέων. Στη συνέχεια, ο

κόνδυλος πραγματοποιεί μεταφορική κί-

νηση κατά μήκος του πρόσθιου αρθρικού

φύματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η

κατάσπαση. Στη διάρκεια της κίνησης αυ-

τής ο διάρθριος δίσκος πρέπει φυσιολογι-

κά να παρεμβάλλεται συνεχώς μεταξύ των

αρθρικών επιφανειών. Όταν όμως υπάρ-

χει πρόσθια μετατόπιση του δίσκου, ιδίως

χωρίς επαναφορά, κατά τη μέγιστη κατά-

σπαση ο κόνδυλος μπορεί να πραγματο-

ποιήσει ενδοαρθρικά την περιστροφική

κίνηση αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει την

μεταφορική κίνηση διότι ο μετατοπισμέ-

νος δίσκος δεν την επιτρέπει. Κατά συνέ-

πεια, όταν η μέγιστη κατάσπαση περιορί-

ζεται στα 25-30 mm υπάρχει αυξημένη πι-

θανότητα η διαταραχή που εμφανίζει ο

ασθενής να είναι ενδοαρθρική32,33. Όταν

η μέγιστη κατάσπαση είναι πολύ μικρότε-

ρη (5-10 mm) ή βρίσκεται κοντά στο φυ-

σιολογικό (40 mm), πιθανότατα πρόκειται

για κάποια μυϊκή διαταραχή. 

3.2. Αίσθηση στο τέλος της κατά-
σπασης
Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να ερευ-

νηθεί κατά τη διάρκεια της μέγιστης κα-

τάσπασης, εκτός από το εύρος της κίνη-

σης, είναι η αίσθηση που προκαλεί στον

επεμβαίνοντα η μέγιστη κατάσπαση κα-

τά την ολοκλήρωσή της. Ο πόνος περιο-

ρίζει την κίνηση και ο ασθενής ανοίγει το

στόμα έως τη θέση που δεν ενοχλείται.

Όταν ο οδοντίατρος προσπαθήσει να

πιέσει ήπια την κάτω γνάθο για να ανοί-

ξει το στόμα περισσότερο από αυτό που

επιτρέπει ο πόνος, δύο πράγματα μπορεί

να συμβούν: α) είτε είναι αδύνατη η πε-

ραιτέρω μετακίνηση της γνάθου, οπότε

και η αίσθηση που παρέχεται στον οδον-

τίατρο είναι αυτή μιας σκληρής αντίστα-

σης που εμποδίζει τη μεγαλύτερη μετα-

κίνηση της γνάθου και β) είτε είναι δυ-

νατή η μεγαλύτερη κατάσπαση, ακόμα κι

αν ο ασθενής αισθάνεται πόνο, οπότε η

αντίσταση στην κίνηση περιγράφεται ως

μαλακή. Στην πρώτη περίπτωση μάλλον

πρόκειται για ενδοαρθρική διαταραχή

πρόσθιας μετατόπισης του διάρθριου δί-

σκου, όπου λόγω της θέσης του ο δίσκος

εμποδίζει τη μεταφορική κίνηση της γνά-

θου και κατ’ επέκταση τη μεγαλύτερη κα-

τάσπαση, δίνοντας συγχρόνως στον

επεμβαίνοντα την αίσθηση της σκληρής

αντίστασης. Στη δεύτερη περίπτωση,

στην οποία είναι δυνατή η ανάκτηση με-

γαλύτερης κατάσπασης, ο περιορισμός

της κίνησης πιθανότατα οφείλεται σε

μυϊκή διαταραχή των μασητήριων μυών.

Ο πόνος υπαγορεύει τη μειωμένη διάνοι-

ξη, πλην όμως επειδή η κίνηση δεν περιο-

ρίζεται από κάποιον ανατομικό παρά-

γοντα, η άσκηση ήπιας πίεσης από τον

επεμβαίνοντα αυξάνει την κατάσπαση

και φυσικά συνοδεύεται από πόνο. 

3.3. Πλαγιολίσθηση
Η μέτρηση των πλάγιων οριακών κινήσε-

ων της γνάθου παρουσιάζει ενδιαφέρον.

Φυσιολογικά, οι κινήσεις αυτές πρέπει να

είναι μεγαλύτερες των 8 mm προς την

αριστερή ή τη δεξιά πλευρά. Οι μασητή-

ριοι μύες, εκτός από τον έξω πτερυγοει-

δή, δεν συμμετέχουν στις πλαγιολισθή-

σεις παρά μόνο στη διαδικασία της ανά-

σπασης και κατάσπασης της γνάθου.

Επόμενως, στην περίπτωση που τα συμ-

πτώματα συνδέονται με κάποια μυϊκή

διαταραχή των μασητηρίων μυών, οι κι-

νήσεις των πλαγιολισθήσεων δεν είναι

περιορισμένες. Περιορισμένη είναι μόνο

η κατάσπαση. 
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Αντίθετα, σε κάποιες ενδοαρθρικές δια-

ταραχές η πλάγια μετακίνηση της γνάθου

μπορεί να εμποδίζεται ενδοαρθρικά, κα-

θώς η πρόσθια μετατόπιση του δίσκου

δεν επιτρέπει τη μεταφορική κίνηση του

κονδύλου της μη εργαζόμενης πλευράς

και επομένως παρεμποδίζει την πλάγια

κίνηση. Για παράδειγμα, σε μια πρόσθια

μετατόπιση του διάρθριου δίσκου χωρίς

επαναφορά στη δεξιά ΚΓΔ, ο ασθενής

μπορεί να τελέσει φυσιολογική πλάγια

κίνηση προς τη δεξιά πλευρα, δηλαδή την

εργαζόμενη, αλλά εμφανίζει περιορισμό

στην κίνηση της μη εργαζόμενης πλευ-

ράς, επομένως την πλάγια κίνηση προς

την αριστερή πλευρά (Εικ. 6 και 7). 

3.4. Απόκλιση κατά την ανάσπαση-
κατάσπαση
Φυσιολογικά, η ανάσπαση και η κατά-

σπαση της κάτω γνάθου γίνεται σε ευθεία

κίνηση παράλληλη με τη μέση γραμμή του

προσώπου. Όταν η παρεκτόπιση συμβαί-

νει περίπου στα 30 mm της κίνησης και

μετά επιστρέφει πάλι στη μέση γραμμή, το

πιθανότερο είναι να σχετίζεται με πρό-

σθια μετατόπιση του δίσκου. Επιπλέον, οι

αποκλίσεις αυτές είναι επαναλαμβανόμε-

νες και συμβαίνουν στο ίδιο σημείο της κί-

νησης συνεχώς. Η απόκλιση είναι αποτέ-

λεσμα του περιορισμού της κίνησης του

ενός ή και των δύο κονδύλων ενδοαρθρι-

κά, λόγω της πρόσθιας μετατόπισης του

δίσκου που «μπλοκάρει» την κίνηση. Επο-

μένως, η απόκλιση της κάτω γνάθου είναι

συνήθως προς την πλευρά που πάσχει. 

Οι αποκλίσεις τις οποίες προκαλούν οι

μυϊκές διαταραχές των μασητήριων μυών

μπορεί να εμφανίζονται σε οποιοδήποτε

σημείο της κίνησης και δεν επαναλαμβά-

νονται. Δηλαδή, σε διαδοχικές μέγιστες

κατασπάσεις και ανασπάσεις της γνάθου

οι αποκλίσεις εμφανίζουν διαφορετική

κλίση, ακόμα και κατεύθυνση. 

3.5. Συγκλεισιακή διαταραχή
Η διαταραχή της ομαλής συγκλεισιακής

σχέσης των γνάθων αποτελεί σοβαρό

σύμβαμα. Η αξιολόγηση της σύγκλεισης

πρέπει να αποτελεί μέρος της καθιερω-

μένης κλινικής εξέτασης των ασθενών με

συμπτωματολογία πόνου και δυσλειτουρ-

γίας. Στην εξέταση αυτή δεν ελέγχονται

μόνο οι συγκλεισιακές ανωμαλίες, οι

οποίες πρέπει τελικά να καταγράφονται

και να αξιολογούνται ως ένας από τους

αιτιολογικούς παράγοντες της κρανιο-

γναθικής διαταραχής. Ιδιαίτερη σημασία

έχει η πιθανή αλλαγή της συγκλεισιακής

σχέσης, δηλαδή μια ξαφνική πρόσθια ή

οπίσθια ανοικτή δήξη που εμφανίζεται

ταυτόχρονα με τον πόνο και την οποία ο

ασθενής συνήθως έχει αντιληφθεί και

μπορεί να την περιγράψει όταν ερωτηθεί.

Στις μυϊκές διαταραχές των μασητήριων

μυών, λόγω του πόνου, συχνά οι μύες αυ-

τοί, που ισορροπούν την κάτω γνάθο

έναντι της άνω, συσπώνται διαφορετικά.

Αυτό συχνά συνεπάγεται μεταβολή της

σύγκλεισης, με συνηθέστερη την οπίσθια

ανοικτή δήξη. Είναι πολύ σημαντικό στο

στάδιο αυτό να καταλάβει ο οδοντίατρος

ότι τη μεταβολή της σύγκλεισης την επη-

ρεάζουν και την προκαλούν οι κρανιο-

γναθικές διαταραχές, και να μην προχω-

ρήσει σε καμιά οδοντιατρική θεραπεία

για να διορθώσει το συγκλεισιακό πρό-

βλημα. Αντίθετα, πρέπει πρώτα να αντι-

μετωπισθούν τα συμπτώματα πόνου και

μετά να επαναξιολογηθεί η σύγκλειση.

Τις περισσότερες φορές, μετά το πέρας

της θεραπείας η σύγκλειση επανέρχεται

στην αρχική φυσιολογική σχέση των

φραγμών (Εικ. 8 και 9). 

Στη μυϊκή διαταραχή του μυοσπασμού,

συμβαίνει ξαφνική σύσπαση του μυός

που ξεκινά από το κεντρικό νευρικό σύ-

στημα. Η συγκλεισιακή διαταραχή συν-

δέεται άμεσα με τον μυ που έχει το πρό-

βλημα. Για παράδειγμα, όταν συμβεί

μυόσπασμος του αριστερού έξω πτερυ-

γοειδούς, ο κόνδυλος στην αριστερή άρ-

θρωση μετατοπίζεται ενδοαρθρικά προς

τα εμπρός, επί του πρόσθιου αρθρικού

φύματος. Αυτό συνεπάγεται επαφή των

κυνοδόντων στη δεξιά πλευρά και οπί-

σθια ανοικτή δήξη της αριστερής πλευ-

ράς (Εικ. 10 και 11). 

Ενώ στις μυϊκές διαταραχές η συγκλει-

σιακή διαταραχή εμφανίζεται στον ίδιο

χρόνο με τον πόνο και τη δυσλειτουργία,

στις ενδοαρθρικές διαταραχές η συγκλει-

σιακή διαταραχή εμφανίζεται σε διάφο-

ρο χρόνο. Έτσι, για παράδειγμα, η οστε-

οαρθρίτιδα μπορεί σε πολύ σύντομο χρο-

νικό διάστημα να καταστρέψει τις αρθρι-

κές επιφάνειες, γεγονός που συνεπάγεται
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Εικ. 6: Φυσιολογική πλάγια κίνηση

της κάτω γνάθου προς τα αριστερά. 

Εικ. 7: Περιορισμός της πλάγιας κίνη-

σης της κάτω γνάθου προς τα δεξιά. 

Εικ. 8: Ασθενής με συγκλεισιακό πρό-

βλημα και πόνο στους μασητήριους

μυς (αρχική κατάσταση).

Εικ. 9: Ο ασθενής μετά την αντιμετώ-

πιση του πόνου. Ο ασθενής συγκλείνει

όπως και πριν την εμφάνιση του πόνου,

χωρίς καμιά οδοντιατρική θεραπεία.



την εμφάνιση πρόσθιας ανοικτής δήξης.

(Εικ. 12 και 13). 

Όταν οι ενδοαρθρικές διαταραχές οδη-

γήσουν σε συγκλεισιακές διαταραχές, τό-

τε η σύγκλειση δεν διορθώνεται μετά την

άρση των συμπτωμάτων. Στις περιπτώ-

σεις αυτές ο οδοντίατρος θα πρέπει να

αξιολογήσει την ορθοπεδική ευστάθεια

του στοματογναθικού συστήματος και να

προσδιορίσει την κατάλληλη οδοντιατρι-

κή θεραπεία. 

3.6. Φόρτιση ΚΓΔ
Τέλος, η φόρτιση της κροταφογναθικής

διάρθρωσης μπορεί να διευκολύνει ση-

μαντικά τη διαφορική διάγνωση μεταξύ

ενδοαρθρικών και μυϊκών διαταραχών.

Η φόρτιση επιτυγχάνεται με τον ίδιο χει-

ρισμό με τον οποίο αξιολογείται η κεντρι-

κή σχέση. Η φόρτιση των αρθρικών επι-

φανειών προκαλεί ενόχληση, ή ακόμα

και πόνο, όταν υπάρχει φλεγμονή στην

άρθρωση. Αντίθετα, όταν η αιτιολογία

των συμπτωμάτων βρίσκεται στους μαση-

τήριους μυς, η φόρτιση της ΚΓΔ δεν επι-

δεινώνει τα συμπτώματα. 

4. Συμπεράσματα

Ο οδοντίατρος που ασχολείται με τη θε-

ραπεία των κρανιογναθικών διαταραχών

καλείται να επιλέξει και να συνδυάσει

διάφορες ασκήσεις φυσιοθεραπείας και

χαλάρωσης, χορήγηση αναλγητικών έως

και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, εγχύ-

σεις τοπικού αναισθητικού στα σημεία

διέγερσης των μυών, ενδοαρθρική έγχυ-

ση κορτικοστεροειδών και, βέβαια, πολ-

λούς και ποικίλους τύπους και είδη ναρ-

θήκων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι αν

δεν προσδιορισθεί επακριβώς η κρανιο-

γναθική διαταραχή, δεν είναι δυνατός ο

προσδιορισμός του κατάλληλου θεραπευ-

τικού σχήματος για την αντιμετώπιση των

αιτίων και των συμπτωμάτων της. Κατά

συνέπεια, η σωστή διαφορική διάγνωση

οφείλει να προσδιορίσει όχι μόνο αν πρό-

κειται για ενδοαρθρική ή μυϊκή διαταρα-

χή, αλλά πιο συγκεκριμένα και το ποια εί-

ναι η μυϊκή ή ενδοαρθρική διαταραχή

που εμφανίζει ο ασθενής. Μόνον έτσι, με

το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα, μπορεί

ο κλινικός να οδηγηθεί στην αποτελεσμα-

τική αντιμετώπιση.
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Ενδοδοντολογία, Ενδοδοντία – Endodontology, Endodontics Ειδικότητα της

οδοντιατρικής η οποία έχει ως αντικείμενο τη μορφολογία, τη φυσιο-

λογία και την παθολογία του οδοντικού πολφού και των περιακρορ-

ριζικών ιστών. Συνεπικουρείται από τις βασικές και κλινικές

επιστήμες που αφορούν στη βιολογία του φυσιολογικού πολφού και

των περιακρορριζικών ιστών, καθώς επίσης στην αιτιολογία, τη διά-

γνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των νόσων και των βλαβών τους.

Το πεδίο της ενδοδοντολογίας συμπεριλαμβάνει τη διάγνωση και την

αντιμετώπιση του πόνου πολφικής και περιακρορριζικής αιτιολογίας,

τα ενδοδοντικά εμφυτεύματα, τη λεύκανση των άπολφων δοντιών και

τέλος τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη των τραυματικών βλα-

βών των δοντιών.

Ενδοδοντικό εμφύτευμα, Ενδοδοντική ήλωση – Εndodontic implant Απο-

σκοπεί στην τεχνητή επιμήκυνση της ρίζας με την τοποθέτηση, διαμέ-

σου του ριζικού σωλήνα, ενός μεταλλικού ήλου με στόχο την αύξηση

της στήριξης του δοντιού. Πρόκειται για ένα «κλειστό εμφύτευμα», το

οποίο δεν επικοινωνεί με το στοματικό περιβάλλον. Η μέθοδος έχει

σήμερα περιορισμένη εφαρμογή λόγω της διαδεδομένης εφαρμογής

των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.

Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 

Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.
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Το όζον στην οδοντιατρική
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Περίληψη

Το όζον είναι τριατομικό μόριο οξυγόνου, σε κυκλική διάταξη.

Διαθέτει αντιμικροβιακές και οξειδωτικές ιδιότητες και, βάσει

αυτών, έχει προταθεί η χρήση του στην οδοντιατρική. Χρησι-

μοποιείται ως αέριο όζον, οζονοποιημένο ύδωρ, καθώς και σε

ελαιώδη μορφή.

Οι περισσότερες κλινικές εφαρμογές του όζοντος συναντώνται

στον τομέα της οδοντικής χειρουργικής. Τα διαθέσιμα ερευνη-

τικά δεδομένα δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικό στη θερα-

πεία τερηδονικών βλαβών και ότι η εφαρμογή του δεν επηρε-

άζει τη συγκόλληση σύνθετων ρητινών. Ωστόσο, εγείρονται δι-

χογνωμίες περί της αποτελεσματικότητάς του στη λεύκανση

των δοντιών.

Στον τομέα της ενδοδοντολογίας, το όζον έχει προταθεί για την

περαιτέρω απολύμανση του συστήματος των ριζικών σωλήνων,

αλλά τα αποτελέσματα των διαθέσιμων ερευνών είναι αντι-

κρουόμενα.

Επιπλέον, το όζον μπορεί να έχει εφαρμογές στον τομέα της

περιοδοντολογίας, για την αντιμετώπιση της περιεμφυτευματί-

τιδας, της στοματικής χειρουργικής, τόσο χειρουργικά όσο και

μετεξακτικά, καθώς και στην προσθετική για τον καθαρισμό

οδοντοστοιχιών. Αν και οι αντιμικροβιακές του ιδιότητες είναι

αποδεδειγμένες, σε εργαστηριακό επίπεδο, κρίνεται αναγκαία

η πραγματοποίηση κλινικών μελετών για την εξακρίβωση της

αποτελεσματικότητας των κλινικών του εφαρμογών αλλά και

για τον καθορισμό πρωτοκόλλων χρησιμοποίησής του.

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να

εξεταστούν οι αποδεδειγμένες, σε εργαστηριακό αλλά κυρίως

σε κλινικό επίπεδο, εφαρμογές του όζοντος στους διάφορους

τομείς της οδοντιατρικής. 

Summary

Ozone in Dentistry

Α. Zervaki*, Α. Prountzos*, G. J. Siskos**

Ozone is a gas made of three atoms of oxygen. Its use has been

suggested in Dentistry due to its antibacterial and oxidative prop-

erties. It can be applied as gasseous ozone, ozonated water and

ozonated oil.

Ozone is mainly used in the field of restorative dentistry. Studies

prove that it is effective in the treatment of dental caries without

affecting the bonding of composite resins. There is conflicting

evidence on its enhancing bleaching properties.

In Endodontology, ozone is strictly used for further disinfection

of the root canal system, without sufficient evidence of its effec-

tiveness.

Its use has also been suggested in the fields of Periodontology,

for the treatment of periimplantitis, in Oral Surgery, both during

and postoperatively, and in Prosthodontics, as a denture cleaner.

Despite its proven laboratory antimicrobial properties, there is a

lack of randomized clinical trials in order to assure its effective-

ness and to establish standardized protocols of use.

The aim of this review is to identify the current applications of

ozone in vitro and in vivo.
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1. Εισαγωγή

Το όζον (Ο3) είναι μόριο που αποτελεί-

ται από τρία άτομα οξυγόνου σε κυκλική

διάταξη. Αποτελεί μια ασταθέστερη μορ-

φή μοριακού οξυγόνου και είναι ισχυρός

οξειδωτικός παράγοντας με μικρό χρόνο

ημίσειας ζωής (40 λεπτά στους 20°C)1.

Έχει αποδειχτεί ισχυρός και αξιόπιστος

αντιμικροβιακός παράγοντας, τόσο στην

αέρια όσο και στην υγρή μορφή του,

έναντι μικροβίων, μυκήτων, πρωτοζώων

και ιών.2,3 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η

οξειδωτική ικανότητα του όζοντος προ-

καλεί καταστροφή της κυτταροπλασματι-

κής μεμβράνης των μικροβίων και των

μυκήτων. Κατά τη διαδικασία αυτή, το

όζον επιδρά στις γλυκοπρωτεΐνες, στα

γλυκολιπίδια και σε άλλα αμινοξέα, με

αποτέλεσμα να εμποδίζει τον ενζυμικό

έλεγχο του κυτταρικού συστήματος4. Το

γεγονός αυτό προκαλεί αύξηση της δια-

περατότητας της κυτταρικής μεμβράνης,

η οποία επιτρέπει την άμεση είσοδο των

μορίων όζοντος στο εσωτερικό του κυττά-

ρου, επιφέροντας έτσι το θάνατο του μι-

κροοργανισμού3,5,6.

Από την άλλη πλευρά, το όζον χαρακτηρί-

ζεται από αυξημένη τοξικότητα. Σύμφωνα

με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η

έκθεση σε αέριο όζον συγκέντρωσης 0,12

ppm για περισσότερο από μία ώρα θεω-

ρείται επικίνδυνη7,8,9. Η έκλυση υπεροξει-

δίου του υδρογόνου και αλδεϋδικών προ-

ϊόντων που παράγονται από αυτό μπορούν

να προκαλέσουν βλάβη στους πνεύμονες

και τους ιστούς του ανώτερου αναπνευστι-

κού10,11,12. Επομένως, συνιστάται η αποφυ-

γή της εισπνοής του τόσο από τους ασθε-

νείς όσο και από το προσωπικό. 

Η ανακάλυψη του όζοντος πιστώνεται στο

γερμανό χημικό Christian Friedrich Schon-

bein, ο οποίος και το ονόμασε έτσι (όζον

<ὄζειν)2 λόγω της χαρακτηριστικής οσμής

του κατά την ηλεκτρόλυση του νερού9. Η

πρώτη αναφορά εφαρμογής όζοντος στην

οδοντιατρική έγινε το 1885, ενώ το 1934

ο Edward Fisch κατασκεύασε μηχανή πα-

ραγωγής όζοντος13.

Η παραγωγή όζοντος, στην ιατρική, γίνε-

ται βάσει της αντίδρασης:

3 O2 + 68.400 cal → 2 O3, οπότε λαμβά-

νεται μείγμα αερίων αποτελούμενο από

95-99,5% O2 και 0,5-5% O3
13. 

Στην οδοντιατρική, η μόνη εγκεκριμένη συ-

σκευή που χρησιμοποιείται για την παρα-

γωγή του είναι η HealOzone (Kavo GmbH,

Germany). Ωστόσο, η εταιρεία πρόσφατα

σταμάτησε την κυκλοφορία της. Η συσκευή

αυτή παράγει αέριο όζον σε συγκέντρωση

2100 ppm, με ρυθμό ροής 615 cc/min. 

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης εί-

ναι η μελέτη των αναγνωρισμένων κλινι-

κών εφαρμογών του όζοντος στους διά-

φορους τομείς της οδοντιατρικής, καθώς

και οι πιθανές εφαρμογές του στο μέλλον. 

2. Εφαρμογές στην

οδοντική χειρουργική

Η οδοντική χειρουργική είναι ο τομέας της

οδοντιατρικής με τις περισσότερες κλινι-

κές εφαρμογές του όζοντος. Αυτές βασί-

ζονται στο γεγονός ότι το όζον έχει αντι-

μικροβιακή δράση, και μάλιστα χωρίς να

αναπτύσσεται φαρμακευτική αντοχή14,15.

2.1. Αντιμετώπιση τερηδονικών
βλαβών
Ο μηχανισμός δράσης του όζοντος στην

αντιμετώπιση της τερηδόνας είναι αρκε-

τά σύνθετος. Πιο συγκεκριμένα, το όζον

1) μειώνει το μικροβιακό πληθυσμό, 2)

προκαλεί οξείδωση του πυροσταφυλικού

οξέος (το οποίο αποτελεί ευνοϊκό περι-

βάλλον για τα οξεάντοχα και οξεοπαρα-

γωγικά μικρόβια) προς οξικό οξύ και

οξυγόνο, 3) διασπά τις αλυσίδες των αμι-

νοξέων (πρωτεΐνες που προσκολλώνται

στις οδοντικές επιφάνειες και εμποδί-

ζουν την επαναμεταλλικοποίηση) και 4)

εισχωρεί στις ρωγμές και στα οδοντινο-

σωληνάρια, τα καθαρίζει και με αυτόν

τον τρόπο επιτρέπει στα άλατα που προ-

έρχονται από το σάλιο να εισέλθουν χω-

ρίς αντίσταση15. Οι παραπάνω μορφολο-

γικές αλλαγές, σε συνδυασμό με την ανι-

κανότητα της οικολογικής φωλεάς οξεο-

παραγωγικών και οξεάντοχων μικρο-

βίων να εγκατασταθούν εύκολα, συντε-

λούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος

που προάγει την επαναμεταλλικοποίηση

και οδηγεί σε αναστολή της εξέλιξης της

τερηδόνας1.

2.1.1. Αρχόμενες τερηδονικές βλάβες

Σε in vivo τυχαιοποιημένη μελέτη που

πραγματοποίησαν οι Abu Naba’a και

συν.,16 εξετάστηκαν 90 ασθενείς με τουλά-

χιστον δύο τερηδονικές βλάβες οπών και

σχισμών (χωρίς σχηματισμό κοιλότητας)

στα οπίσθια δόντια. Από τις 390 συνολικά

τερηδονικές βλάβες, στις 195 εφαρμόστη-

κε θεραπεία με όζον (εφαρμογή αέριου

όζοντος επί 10 δευτερόλεπτα σε συγκέν-

τρωση 2100 ppm στην αρχή της έρευνας,

που μειώθηκε σε 630 ppm στο τέλος), ενώ

στις υπόλοιπες δεν εφαρμόστηκε κάποια

θεραπεία. Για τον έλεγχο των τερηδονι-

κών βλαβών χρησιμοποιήθηκαν οι συ-

σκευές DIAGNOdent (Kavo, Biberach,

Germany) και ECM (electric caries me-

ter), σε χρονικά διαστήματα 1, 3, 6, 9 και

12 μηνών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η

επίδραση του όζοντος άσκησε αναχαιτι-

στική δράση στις τερηδονικές βλάβες αυ-

τής της κατηγορίας. Οι ερευνητές καταλή-

γουν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή

όζοντος για 10 δευτερόλεπτα συμβάλλει

σημαντικά στην επαναμεταλλικοποίηση

των τερηδονικών αλλοιώσεων και μπορεί

να θεωρηθεί ως ικανοποιητική εναλλακτι-

κή θεραπεία σε αρχόμενες τερηδονικές

βλάβες οπών και σχισμών.

Σε άλλη, επίσης in vivo, μελέτη των Huth

και συν.,17 εξετάστηκε η επίδραση της

εφαρμογής αέριου όζοντος επί 40 δευτε-

ρόλεπτα στην εξέλιξη ή αναχαίτιση αρχό-

μενων τερηδονικών βλαβών σχισμών χω-

ρίς σχηματισμό κοιλότητας. Βρέθηκε ση-

μαντικά αυξημένη αναχαίτιση ή μείωση

της εξέλιξης των τερηδονικών βλαβών

στην ομάδα του όζοντος σε σχέση με την

ομάδα που δεν δέχτηκε καμιά θεραπεία,

ειδικά όσον αφορά την υποομάδα με τους

ασθενείς υψηλού τερηδονικού κινδύνου.

Ωστόσο, όταν εξετάστηκε το σύνολο του

πληθυσμιακού δείγματος, δεν βρέθηκε

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ

των δύο ομάδων.

Αντίθετα, οι Hauser-Gerspach και συν.18

καταλήγουν στο ότι η εφαρμογή αέριου

όζοντος και γέλης χλωρεξιδίνης 1% δεν
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ασκεί, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό,

αντιμικροβιακή δράση σε τερηδονικές

βλάβες οπών και σχισμών μικρών παι-

διών και ότι η αφαίρεση του επιφανει-

ακού στρώματος της τερηδονισμένης

οδοντίνης δεν βελτίωνε άμεσα και σημαν-

τικά την αντιμικροβιακή τους δράση.

Συνεπώς, η εφαρμογή όζοντος σε αρχό-

μενες τερηδονικές βλάβες οπών και σχι-

σμών φαίνεται πως ίσως αποτελεί χρή-

σιμη εναλλακτική μέθοδο για την ανα-

χαίτησή τους. 

2.1.2. Τερηδονικές βλάβες με ανοιχτή κοι-

λότητα 

Σε κλινική μελέτη των Dähnhardt και συν.19

εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα του αέ-

ριου όζοντος στην αναχαίτιση τερηδονι-

κών βλαβών με κοιλότητα μίας επιφάνει-

ας. Εξετάστηκαν 82 τερηδονικές κοιλότη-

τες μίας επιφάνειας σε 28 παιδιά, οι οποί-

ες αποξέστηκαν μέχρι να καταγραφεί η

μαλακή υφή (leathery) και κατόπιν χωρί-

στηκαν σε δύο ομάδες: οι μεγαλύτερες

εκτέθηκαν σε αέριο όζον επί 20 δευτερό-

λεπτα (HealOzone), ενώ οι μικρότερες

έμειναν χωρίς θεραπεία, ως ομάδα ελέγ-

χου. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των

αποτελεσμάτων μεταξύ των βλαβών που

εκτέθηκαν σε όζον και αυτών της ομάδας

ελέγχου, όσον αφορά τη σκληρότητα και

τις μετρήσεις του DIAGNOdent (Kavo,

Biberach, Germany), σε διαστήματα 2, 4, 6

και 8 μηνών. Tα αποτελέσματα έδειξαν

στατιστικά σημαντική βελτίωση της σκλη-

ρότητας στις τερηδονικές βλάβες που θε-

ραπεύτηκαν με όζον στους 4, 6 και 8 μήνες,

ενώ οι τερηδονικές βλάβες της ομάδας

ελέγχου δεν έδειξαν καμία βελτίωση σε

κανένα από τα εξεταζόμενα χρονικά δια-

στήματα. Όσον αφορά τις μετρήσεις του

DIAGNOdent, διαπιστώθηκε βελτίωση

στα δόντια που θεραπεύτηκαν σε σχέση με

τα δόντια ελέγχου, η οποία όμως δεν ήταν

στατιστικά σημαντική. Επίσης, η θεραπεία

με όζον είχε ως αποτέλεσμα μέση μείωση

των ενδείξεων του DIAGNOdent κατά

13%, αμέσως μετά την εφαρμογή του. 

2.1.3. Τερηδονικές βλάβες ρίζας 

Σε in vitro μελέτη των Baysan και συν.21

μελετήθηκε η αντιμικροβιακή ικανότητα

του αέριου όζοντος (εφαρμογή για 10

δευτερόλεπτα, συσκευή HealOzone) σε

αρχόμενες τερηδονικές βλάβες ρίζας, και

συγκεκριμένα έναντι των στελεχών Strep-

tococcus mutans και Streptococcus sobrinus.

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μεί-

ωση του πληθυσμού και των δύο μικροορ-

γανισμών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Στην κλινική μελέτη του Baysan20 σε 79

ασθενείς με αρχόμενες τερηδονικές βλά-

βες ριζών βρέθηκε ότι η εφαρμογή αέριου

όζοντος προκάλεσε σημαντικά μεγαλύτε-

ρη αύξηση των μέσων τιμών ηλεκτρικής

αγωγιμότητας (ECM), δηλαδή καλύτερη

επαναμεταλλικοποίηση σε σχέση με την

ομάδα ελέγχου, στους 6 μήνες (5,62 έναντι

5,92 αντίστοιχα). Ακόμη, οι ενδείξεις του

DIAGNOdent στους 6 μήνες ήταν σημαν-

τικά χαμηλότερες (καλύτερη επαναμεταλ-

λικοποίηση) στην ομάδα του όζοντος σε

σχέση με την ομάδα ελέγχου (10,9 έναντι

46,4 αντίστοιχα). Στους 12 μήνες, το 47%

των αρχόμενων τερηδονικών βλαβών ρί-

ζας είχαν αποκτήσει σκληρή σύσταση στην

ομάδα του όζοντος, ενώ δεν διαπιστώθηκε

καμία μεταβολή στην ομάδα ελέγχου.

Σε άλλη κλινική μελέτη, ο Ηolmes22 θέλη-

σε να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της

εφαρμογής αέριου όζοντος σε συνδυασμό

με την καθημερινή χρήση ενός συστήμα-

τος επαναμεταλλικοποίησης (remineraliz-

ing patient kit) στην κλινική εικόνα τε-

ρηδονικών βλαβών ρίζας μαλακής υφής

(leathery) χωρίς σχηματισμό κοιλότητας,

σε 89 ασθενείς. Τα αποτελέσματα έδει-

ξαν ότι το 100% των τερηδονικών βλα-

βών που δέχτηκαν θεραπεία με όζον (40

δευτερόλεπτα στα 2100 ppm ± 10%) εμ-

φάνισαν αναχαίτιση εντός 18 μηνών.

Στην ομάδα ελέγχου, αντίθετα, το 37%

των τερηδονικών βλαβών επιδεινώθηκε

και μόλις το 1% αναχαιτίστηκε.

2.2. Επίδραση του όζοντος στη
συγκόλληση των ρητινών
Το όζον έχει χρησιμοποιηθεί μετά την

παρασκευή κοιλοτήτων και πριν την έμ-

φραξή τους, με σκοπό την περαιτέρω μεί-

ωση του μικροβιακού φορτίου. Η εφαρ-

μογή οξειδωτικών παραγόντων στην επι-

φάνεια της οδοντίνης έχει βρεθεί ότι

επηρεάζει τη διαδικασία συγκόλλησης

των ρητινών και την αντοχή του δεσμού

οδοντίνης-ρητίνης25. Η αυξημένη δραστι-

κότητα του όζοντος και το υψηλό οξειδω-

τικό του δυναμικό μπορούν να τροποποι-

ήσουν διάφορες ιδιότητες της αδαμαντί-

νης και κατά συνέπεια τη συγκόλληση

των εμφρακτικών υλικών σε αυτή26.

Έτσι, κρίθηκε σκόπιμη η μελέτη της επί-

δρασης της εφαρμογής του στη συγκόλ-

ληση των ρητινών.

Διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή όζοντος δεν

επηρεάζει τη δράση των συγκολλητικών

παραγόντων, είτε αυτοί εφαρμόζονται

στην οδοντίνη είτε στην αδαμαντίνη23,24.

Συγκεκριμένα, το όζον δεν τροποποιεί 

τις μηχανικές ιδιότητες των συγκολλητι-

κών παραγόντων Prime and Bond NT

(Dentsply), Excite (Ivoclar-Vivadent), Syn-

tac/Heliobond (Ivoclar-Vivadent), Silorane

System Adhesive (3M- ESPE)25 ούτε μετα-

βάλλει την αντοχή επιδιόρθωσης των απο-

καταστάσεων26. Αντίθετα, σε τερηδονικές

βλάβες ρίζας η συγκράτηση των εμφράξε-

ων αυξήθηκε μετά την εφαρμογή όζοντος,

σε χρόνο παρακολούθησης 6 μηνών27.

2.3. Λεύκανση
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η ταυτόχρο-

νη χρήση όζοντος και λευκαντικών παρα-

γόντων προάγει ενδεχομένως την οξειδω-

τική ικανότητά τους και βελτιώνει ακο-

λούθως την αποτελεσματικότητά τους28.

Βέβαια, στο πεδίο αυτό υπάρχουν, και πά-

λι, αντικρουόμενα αποτελέσματα από τις

σχετικές μελέτες, με τους Manton και

συν.28 να διαπιστώνουν, συγκρίνοντας φω-

τογραφίες, ότι η ταυτόχρονη χρήση όζον-

τος και υπεροξειδίου του καρβαμιδίου

8% δεν αυξάνει in vitro τη λευκαντική ικα-

νότητα, ενώ οι Tessier και συν.29 διαπίστω-

σαν ότι η εφαρμογή όζοντος επί 3 ή 5 λε-

πτά βελτίωσε το χρώμα σε δόντια ποντι-

κών (Whistar rats) στους οποίους είχε

προηγουμένως χορηγηθεί τετρακυκλίνη.

Βέβαια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να

σημειωθεί ότι στις προαναφερθείσες με-

λέτες εφαρμόστηκαν διαφορετικά πρωτό-

κολλα και ότι η αξιολόγηση των χρωμα-

τικών μεταβολών πραγματοποιήθηκε με
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διαφορετικά κριτήρια, οπότε τα αποτελέ-

σματα δεν είναι εξιόπιστα συγκρίσιμα. 

3. Εφαρμογές στην ενδο-

δοντολογία

Η εφαρμογή του όζοντος στην ενδοδον-

τολογία εστιάζεται στην περαιτέρω απο-

λύμανση του συστήματος των ριζικών σω-

λήνων και όχι στην αντικατάσταση των

υγρών διακλυσμού από αυτό. Για την

εφαρμογή του είναι απαραίτητο ένα ειδι-

κό εξάρτημα που τοποθετείται επάνω στη

χειρολαβή της συσκευής HealOzone, ενώ

κατόπιν τοποθετείται ελαστικός δακτύ-

λιος, για να αποφευχθεί η διαρροή του

αερίου, και το σύστημα τίθεται σε λει-

τουργία σε απόλυτη επαφή με το δόντι.

Το όζον χρησιμοποιείται είτε σε αέρια εί-

τε σε υγρή μορφή. Το αέριο όζον εφαρ-

μόζεται σε συγκέντρωση 4 g/m3, ενώ στην

υγρή του μορφή χρησιμοποιείται σε συγ-

κέντρωση μέχρι 20 μg/ml και δεν εμφανί-

ζει τοξικότητα στα κύτταρα των ιστών της

στοματικής κοιλότητας30,31,32. Η χρήση του

προτείνεται μετά το πέρας της χημικομη-

χανικής επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι αν-

τικρουόμενα. Πολλές μελέτες βρίσκουν

αποτελεσματική τη δράση του όζοντος

έναντι του Enterococcus faecalis33,34,35,36,37.

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του ακό-

μα και για χρονικό διάστημα μόνο 10 sec

είναι αποτελεσματική έναντι του Ε. fae-

calis όταν η συγκέντρωση του μικροοργα-

νισμού είναι μικρότερη από 10⁶. Η δράση

του όζοντος, όσον αφορά τη μείωση του

μικροβιακού πληθυσμού του E. faecalis,

υπερέχει σε σύγκριση με αυτή του laser

Er:YAG. Φαίνεται όμως να είναι αποτε-

λεσματικότερη όταν αυτό εφαρμόζεται σε

συνδυασμό με κάποιο υγρό διακλυσμού

(υποχλωριώδες νάτριο, χλωρεξιδίνη) με-

τά το πέρας της χημικομηχανικής επεξερ-

γασίας35,36. Σε ερευνητική εργασία των

Nagayoshi και συν.33 αποδείχτηκε ότι το

όζον ασκεί δράση και στα οδοντινοσωλη-

νάρια, μειώνοντας των αριθμό των E. fae-

calis και S. mutans. Μάλιστα, η ενεργο-

ποίησή του με υπερήχους οδήγησε σε ίδια

αποτελεσματικότητα με το διάλυμα 

NaOCl 2,5%. Ωστόσο, στην ίδια εργασία

η χρήση του όζοντος χωρίς υπέρηχους εί-

χε παρόμοια αποτελεσματικότητα με τη

χρήση νερού με υπερήχους, κάτι που αμ-

φισβητεί εμμέσως την αποτελεσματικότη-

τα της χρήσης του όζοντος. 

Η αποτελεσματικότητά του έχει επίσης

αποδειχθεί έναντι των μικροβιακών στε-

λεχών C. albicans, P. micros και P. Aurugi-

nosa. Η αποτελεσματικότητα του όζοντος

έναντι μικροοργανισμών οργανωμένων σε

βιοϋμένια εξαρτάται από την ποσότητα

της χορηγούμενης δόσης και το είδος των

μικροοργανισμών37.

Από την άλλη πλευρά, αρκετές είναι οι

μελέτες που υποστηρίζουν πως η εφαρμο-

γή του όζοντος δεν προσφέρει καλύτερα

αποτελέσματα από τα ήδη χρησιμοποιού-

μενα αντιμικροβιακά στο χώρο της ενδο-

δοντολογίας. Αρχικά, η μελέτη των Hems

και συν.34 διαπίστωσε ότι το διάλυμα

NaOCl 2,5% ήταν αποτελεσματικότερο

από το οζονοποιημένο ύδωρ, τόσο στις

κυτταροκαλλιέργειες όσο και στα βιοϋμέ-

νια (bio films), ενώ το αέριο όζον δεν είχε

καμία επίδραση στα βιοϋμένια E. faecalis.

Παρομοίως, οι Müller και συν.39 κατέλη-

ξαν επίσης στο ότι το NaOCl 5% υπερτε-

ρεί του αέριου όζοντος στην αντιμετώπι-

ση μικροοργανισμών οργανωμένων σε

βιοϋμένια. Ακόμη, οι Estrela και συν.40

διαπίστωσαν ότι ο διακλυσμός μολυσμέ-

νων ριζικών σωλήνων ανθρώπινων δον-

τιών με οζονοποιημένο ύδωρ, NaOCl

2,5%, χλωρεξιδίνη 2% και επιπλέον

εφαρμογή αέριου όζοντος για 20 λεπτά

δεν ήταν αρκετά για την εξάλειψη του μι-

κροβιακού φορτίου του E. faecalis.

3.1. Το όζον ως αντιμικροβιακό φάρ-
μακο ριζικών σωλήνων
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πει-

ραματόζωα (σκύλοι mongrel), η ολοκλή-

ρωση της ενδοδοντικής θεραπείας σε δύο

συνεδρίες με την τοποθέτηση ως ενδορρι-

ζικού φαρμάκου Ca(OH)2 ή οζονισμένου

ελαίου, μεταξύ των συνεδριών (99% O3,

1% fomblin - Cosmoproject, Parma, Italy),

είχε καλύτερα αποτελέσματα από την

ολοκλήρωσή της σε μία συνεδρία38.

Όπως προαναφέραμε, το όζον χρησιμο-

ποιείται πριν από την έμφραξη του συ-

στήματος των ριζικών σωλήνων για επι-

πρόσθετη απολύμανσή του, ενώ η οξειδω-

τική του δράση δεν φαίνεται να επηρεά-

ζει τους οδοντικούς ιστούς, άρα και τη

σχέση τους με τα υλικά τα οποία θα έρ-

θουν σε επαφή με αυτούς. Όσον αφορά

το δεσμό φυράματος-οδοντίνης, το όζον

δείχνει επίσης να μην τον επηρεάζει αρ-

νητικά. Αντίθετα, ίσως να αυξάνει την αν-

τοχή στη διάτμηση ρητινωδών φυραμά-

των (AHPlus, EZFill)41.

3.2. Αντιμετώπιση οδοντινικής
υπερευαισθησίας
Η χρήση του όζοντος για την αντιμετώπι-

ση της οδοντινικής υπερευαισθησίας προ-

τάθηκε το 1955 από τον Ciriello. Ο μηχα-

νισμός δράσης του βασίζεται ενδεχομέ-

νως στις οξειδωτικές του ιδιότητες και σε

πιθανές μεταβολές που προκαλεί στις

οδοντικές επιφάνειες. Τα ερευνητικά δε-

δομένα επί του θέματος είναι ελάχιστα.

Αρχικά, οι Dähnhardt και συν.42 διαπίστω-

σαν ότι η εφαρμογή αέριου όζοντος σε

συγκέντρωση 1600 ppm επί 60 δευτερό-

λεπτα (συσκευή HealOzone) μείωσε άμε-

σα την αυχενική υπερευαισθησία. Ακο-

λούθως, σε πιο πρόσφατη εργασία των

Abdelaziz και συν.43, ερευνήθηκε η επί-

δραση του όζοντος, με ή χωρίς τη χρήση

απευαισθητοποιητικών παραγόντων, στη

διαβατότητα και απόφραξη των οδοντι-

νοσωληναρίων δοντιών με αυχενική υπε-

ρευαισθησία. Οι ερευνητές συμπέραναν

ότι η χρήση αέριου όζοντος, σε συνδυα-

σμό με φθοριούχα απευαισθητοποιητικά,

ενισχύει τη δράση τους για την επίτευξη

της απόφραξης των οδοντινοσωληναρίων.

4. Εφαρμογές στην προ-

σθετική

Η εφαρμογή αέριου όζοντος για μεγάλο

χρονικό διάστημα έχει μικροβιοκτόνο

δράση έναντι των μικροοργανισμών που

βρίσκονται εντός των οδοντινοσωληνα-

ρίων σε βαθιές κοιλότητες, γεγονός που

μπορεί να συμβάλλει στην κλινική επιτυ-

χία των προσθετικών αποκαταστάσεων44

χωρίς να έχει αρνητική επίπτωση στην
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αντοχή του δεσμού στη διάτμηση (shear

bond strength), μεταξύ της οδοντίνης -

αδαμαντίνης, με τη συγκολλούμενη προ-

σθετική αποκατάσταση45. 

Το όζον μπορεί επίσης να χρησιμοποι-

ηθεί για τον καθαρισμό μερικών οδοντο-

στοιχιών, με μικρή επίδραση στην ποιότη-

τα του μετάλλου, όσον αφορά το συντελε-

στή ανάκλασης, την επιφανειακή σκληρό-

τητα και το βάρος46. Επιπλέον, in vitro

έρευνες έχουν τεκμηριώσει την αντιμι-

κροβιακή δράση του όζοντος στον καθα-

ρισμό ολικών οδοντοστοιχιών,3,40,47 όπου

το αέριο όζον φάνηκε να είναι πιο απο-

τελεσματικό από το οζονοποιημένο

ύδωρ48 και να κατέχει τη δεύτερη ισάξια

θέση με αυτή των συμβατικών καθαριστι-

κών των οδοντοστοιχιών3. 

5. Εφαρμογές στη στομα-

τική χειρουργική

Σε έρευνα των Steinhart και συν.50 εφαρ-

μόστηκαν 20 ml όζοντος, τρεις φορές τη

μέρα για χρονικό διάστημα 2 έως 4 εβδο-

μάδων, σε πειραματόζωα προσβεβλημέ-

να από οστεομυελίτιδα. Τα αποτελέσμα-

τα έδειξαν ότι η θεραπεία με αέριο όζον

μπορεί να είναι αποτελεσματική για την

αντιμετώπιση της αποφρακτικής οστεο-

μυελίτιδας κεφαλής και κονδύλου, σε

συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση, χο-

ρήγηση αντιβίωσης και θεραπεία με

υπερβαρικό οξυγόνο. 

Στη στοματική χειρουργική το όζον έχει

επίσης χρησιμοποιηθεί, αν και χωρίς

επαρκή τεκμηρίωση: α) για την πρόληψη

επιμόλυνσης από οστεοτομίες, β) για την

επούλωση τραυμάτων μετά από ακτινοθε-

ραπεία και την ανακούφιση από τον πόνο

και γ) ως εναλλακτική θεραπεία στην

οστεονέκρωση (αντί του υπερβαρικού

οξυγόνου)9. Έχει επιπρόσθετα αποδειχ-

θεί ότι συμβάλλει στην αιμόσταση και ότι

προκαλεί αναστολή της ανάπτυξης των μι-

κροβίων,9 με αποτέλεσμα να χρησιμοποι-

είται στη χειρουργική και μετεξακτικά.

Αυτό μπορεί να προταθεί θεωρητικά επει-

δή το όζον ενεργοποιεί την αιματική κυ-

κλοφορία και επειδή έχει ισχυρή αντιμι-

κροβιακή δράση, καθιστώντας το έτσι πι-

θανό θεραπευτικό παράγοντα σε φλεγμο-

νώδεις και μολυσματικές νόσους.9

Τέλος, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περί

της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής

αέριου όζοντος, σε συνδυασμό με αμιναλ-

κοόλη, στην απολύμανση των επιφανειών

των οδοντικών εμφυτευμάτων49. 

6. Εφαρμογές στην περιο-

δοντολογία

Ο Lynch 51 προτείνει την εφαρμογή αέρι-

ου όζοντος για τη θεραπεία της περιεμ-

φυτευματίτιδας, παρουσιάζοντας κλινικά

περιστατικά στα οποία περιβάλλει το εμ-

φύτευμα με τον ελαστικό δακτύλιο της

συσκευής HealOzone. 

Έρευνα των Kshitish και Laxman52 έδειξε

ότι η εφαρμογή όζοντος με τη μορφή υπο-

ουλικών διακλυσμών σε περιοδοντικούς

ασθενείς, μείωσε περισσότερο τους κλινι-

κούς δείκτες (δείκτης πλάκας, δείκτης αι-

μορραγίας) απ’ ό,τι η χρήση χλωρεξιδί-

νης. Επίσης, το όζον φάνηκε να μειώνει

τα επίπεδα του A. actinomycetemcomitans

και των μυκήτων, ενώ δεν είχε επίδραση

στους P. gingivalis και T. forsythensis. 

7. Εφαρμογή στην ορθο-

δοντική

Στον τομέα της ορθοδοντικής, η εργασία

των Kronenberg και συν.53 έδειξε ότι η

εφαρμογή φθορίου (Cervitec, 1% chlorhex-

idine και 1% thymol – Fluor Protector, 5%

difluorosilane / Vivadent, Schaan, Licht-

enstein) ήταν αποτελεσματικότερη από

την εφαρμογή αέριου όζοντος με τη συ-

σκευή HealOzone, στην πρόληψη της

ανάπτυξης τερηδόνας και εμφάνισης λευ-

κών κηλίδων, σε ασθενείς υπό ορθοδον-

τική θεραπεία.

Ωστόσο, η εφαρμογή όζοντος δεν επηρε-

άζει τη συγκόλληση των ορθοδοντικών

αγκυλίων (brackets) στις οδοντικές επι-

φάνειες54,55. 

8. Επίδραση στη μικροβιακή

χλωρίδα του στόματος

Το όζον είναι πιθανώς αποτελεσματικό

στον έλεγχο των παθογόνων μικροοργα-

νισμών της οδοντικής μικροβιακής πλά-

κας. Έχει διαπιστωθεί εξαιρετική βιο-

συμβατότητα ανάμεσα στο υγρό όζον,

στα ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα της

στοματικής κοιλότητας, τις ινοβλάστες

και τα περιοδοντικά κύτταρα.31,56 Ωστόσο,

και εδώ τα αποτελέσματα του ερευνών εί-

ναι αντικρουόμενα. Έτσι, οι Nagayoshi

και συν.33 συμπεραίνουν ότι το οζονοποι-

ημένο ύδωρ είναι αποτελεσματικό έναντι

τόσο των gram-θετικών όσο και των

gram-αρνητικών μικροβίων, αλλά και του

Candida albicans. Άλλες μελέτες, όμως,

δεν διαπίστωσαν σημαντική επίδραση

του όζοντος, τόσο σε υγρή όσο και αέρια

μορφή, σε μικρόβια οργανωμένα σε πει-

ραματικά βιοϋμένια.39,57 Ομοίως, οι Poly-

dorou και συν.58 διαπίστωσαν ότι η εφαρ-

μογή όζοντος δεν μειώνει το μικροβιακό

πληθυσμό του L. casei. Τα διαθέσιμα δε-

δομένα επί του συγκεκριμένου θέματος

αντλούνται αποκλειστικά από in vitro ερ-

γασίες, με μελλοντική προοπτική την πι-

θανή χρήση του όζοντος ως στοματικoύ

διαλύματος για τη μείωση του μικροβια-

κού φορτίου της στοματικής κοιλότητας. 

9. Άλλες εφαρμογές στην

Οδοντιατρική

Η χρήση όζοντος έχει επίσης προταθεί

για την αντιμετώπιση των αφθών, την κα-

ταπολέμηση της δυσοσμίας του στόματος

και τον καθαρισμό των οδοντιατρικών

μηχανημάτων9. 

10. Aντενδείξεις εφαρμογής

Αν και δεν υπάρχουν επαρκώς τεκμηριω-

μένα βιβλιογραφικά και κλινικά δεδομέ-

να, υποστηρίζεται ότι η εφαρμογή όζον-

τος πρέπει να αποφεύγεται σε ορισμένες

κατηγορίες ασθενών58,59,60 (Πίνακας 1).

Με δεδομένη τη μεγάλη κλινική σημασία

που θα είχε αυτό, κρίνεται αναγκαίο να

αιτιολογηθεί γιατί οι συγκεκριμένες ομά-

δες ασθενών αποκλείονται από τη θερα-

πεία με οποιαδήποτε μορφή όζοντος και

να διπιστωθούν ποιες είναι οι πιθανές

επιβλαβείς επιδράσεις του σε αυτούς. 
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Συμπεράσματα

1. Οι προοπτικές χρήσης του όζοντος βα-

σίζονται στη βιοσυμβατότητα του υγρού

όζοντος (1,25-20 μg/ml) με τα ανθρώ-

πινα επιθηλιακά κύτταρα της στοματι-

κής κοιλότητας, τις ινοβλάστες των ού-

λων και τα κύτταρα του περιοδοντίου,

καθώς και στην ισχυρή αντιμικροβιακή

δράση του, σύμφωνα με πληθώρα in vit-

ro εργασιών. 

2. Η εφαρμογή του για την αντιμετώπιση

αρχόμενων τερηδονικών βλαβών της

μασητικής επιφάνειας και της ρίζας

μπορεί να αποτελεί χρήσιμη εναλλα-

κτική προσέγγιση. 

3. Μπορεί να εφαρμοστεί ως προληπτικό

αντιμικροβιακό μέσο πριν τη συγκόλ-

ληση ρητινών, χωρίς αρνητική επίδρα-

ση στις φυσικές ιδιότητες της αδαμαν-

τίνης και την αποκατάσταση.

4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κα-

θαρισμό οδοντοστοιχιών, με μικρή επί-

δραση στις ιδιότητες του μεταλλικού

σκελετού.2,46,47,48

5. Υπάρχουν δυνατότητες και προοπτικές

εφαρμογών στην ενδοδοντολογία32,39,40,

τη στοματογναθική χειρουργική50, τη

στοματολογία34,39,56,57 και τα οδοντικά

εμφυτεύματα49. 

Η χρήση του όζοντος στην οδοντιατρική

αποτελεί ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέ-

μα και η απουσία κλινικών μελετών για την

εφαρμογή του είναι αισθητή στη μέχρι

στιγμής σχετική βιβλιογραφία. Επιπλέον,

αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό

από την οδοντιατρική κοινότητα, ίσως

επειδή προβάλλεται από τα ΜΜΕ ως πα-

νάκεια. Μολονότι παρουσιάζει σημαντικά

πλεονεκτήματα, καθώς αποτελεί μια

ατραυματική, βιολογικά αποδεκτή, ανώ-

δυνη και μη χρονοβόρα διαδικασία, ανε-

κτή από αγχώδεις και φοβικούς ασθενείς,

επιβάλλεται περαιτέρω έρευνα για να

μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα αν εί-

ναι όντως αποτελεσματικό και αν μπορεί

τελικά να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια

του κλινικού οδοντιάτρου. Οι δυνατότητες

αποτελεσματικών θεραπευτικών εφαρμο-

γών του όζοντος στο μέλλον, θα πρέπει να

διερευνθούν με τυχαιοποιημένες κλινικές

μελέτες βάσει σαφών και ασφαλών ερευ-

νητικών πρωτοκόλων. 
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Ενδοδοντολόγος – Endodontist Οδοντίατρος με ολοκληρωμένη εκπαί-

δευση στην ειδικότητα της ενδοδοντολογίας/ενδοδοντίας, από ανα-

γνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών, ο οποίος την ασκεί αποκλειστικά

στην κλινική πράξη ή τη διδάσκει σε αναγνωρισμένα προγράμματα

σπουδών.

Ενδομυλική λεύκανση – Intracoronal bleaching Αποκατάσταση δυσχρω-

μίας σε ενδοδοντικώς θεραπευμένα δόντια, με τοποθέτηση χημικών

οξειδωτικών παραγόντων μέσα στο μυλικό θάλαμο. Οι χημικοί παρά-

γοντες που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι το υπερβορικό νάτριο

και το υπεροξείδιο του υδρογόνου 30%. 

Ενδοπεριοδοντική βλάβη – Endo-periodontal lesion Βλάβη του πολφού

οφειλόμενη σε βλάβη των περιοδοντικών ιστών ή βλάβη των περιο-

δοντικών ιστών οφειλόμενη σε βλάβη του πολφού.

Ενδοπολφική αναισθησία – Intrapulpal injection Τεχνική αναισθησίας στην

ενδοδοντολογία, κατά την οποία το αναισθητικό φάρμακο ενίεται με

πίεση απευθείας στον πολφό του δοντιού, αφού προηγουμένως έχει

γίνει αποκάλυψή του.

Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 

Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.
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Παρελθόν, παρόν και μέλλον ενδοδοντίας

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
της ενδοδοντίας

Ε.-Τ. Φαρμάκης*

BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ενδοδοντία, παρελθόν, παρόν, μέλλον

Λέξεις-κλειδιά

endodontics, past, present, future

Key words

*Λέκτορας Ενδοδοντίας, Οδοντιατρικό Τμήμα ΕΚΠΑ. *Lecturer, Dept of Endodontics, Dental School of Athens University. 

Περίληψη

Η ενδοδοντία, αν και έχει γίνει ευρέως γνωστή τις τελευταίες

δεκαετίες, διανύει ήδη 150 χρόνια ζωής. Στην πορεία της αυτή

πέρασε πολλές δοκιμασίες, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με

δοξασίες και ανακρίβειες, γνώρισε πολλές τεχνολογικές εξε-

λίξεις, αλλά ποτέ δεν έπαψε να αποτελεί μια βιολογικώς θε-

ραπευτική επιστήμη. Σήμερα συμβάλλει τα μέγιστα στη διατή-

ρηση των άπολφων δοντιών στο φραγμό, μα ατενίζει και το

μέλλον, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει κάτι ακόμη καλύτερο: να

επιτύχει, μέσω αδιαφοροποίητων μεσεγχυματικών κυττάρων,

την αναγέννηση του οργάνου του πολφού και των περιβαλλόν-

των ενασβεστιωμένων ιστών. Ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη μα-

κρά. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την υλοποίηση ενός τό-

σο φιλόδοξου σχεδίου. Παρόλα αυτά, η επιτυχία της σύγχρονης

ενδοδοντίας βασίζεται στις ίδιες βιολογικές βασικές αρχές στις

οποίες βασίστηκαν και οι πρωτοπόροι της. Έλεγχος πεδίου και

άσηπτες προσεγγίσεις είναι οι επιλογές για υψηλά ποσοστά

επιτυχίας, ανεξαρτήτως τεχνικών.

Summary

The past, the present and the future of Endodontics

E.-T. Farmakis*

The discipline of Endodontics, though recently acclaimed, has

been around for at least 150 years. Over the years, it faced many

challenges, underwent witch hunting, then resurrected, evolved

technically but remained a biologically-oriented, therapeutic sci-

ence. Today, it is the cornerstone for helping pulpless teeth sur-

vive in the dentition, but research is aiming at something bigger

and brighter: utilizing stem cell therapy in order to reconstruct a

new pulp and dentin complex inside the pulp space. This is not

going to happen any time soon. Still, the high success rates of

modern Endodontics are based on the same principles on which

the pioneers of this discipline were based. Field control and asep-

tic procedures are a prerequisite for opting success, not just the

technical cleaning, shaping and obturating side of it.

Ενδοδοντολογία 7 (1&2): 49-53, 2012 Endodontologia 7 (1&2): 49-53, 2012



Α. Το παρελθόν

Η επίσημη έναρξη της ιστορίας της ενδο-

δοντίας μπορεί να τοποθετηθεί στη δε-

καετία του 1860, παρότι περιπτώσεις εμ-

πνευσμένων εφαρμογών και προσεγγί-

σεων είχαν εμφανισθεί αρκετά πιο νω-

ρίς. Η παραπάνω οριοθέτηση προτείνε-

ται πρωτίστως λόγω της εισαγωγής της

ελαστικής απομόνωσης ως πεδίου εργα-

σίας από τον S. Barnum, το 18641, και

δευτερευόντως για τη χρήση της γουτα-

πέρκας ως εμφρακτικού υλικού των ριζι-

κών σωλήνων από τον Bowman, το 18672.

Το 1882, τη χρονιά που εφευρέθηκαν το

τρύπανο από τον S. S. White και οι αρ-

πάγες από τον D. Palmer, για την τοπο-

θέτηση και συγκράτηση του ελαστικού

απομονωτήρα, ο R. H. Hofheinz διατύ-

πωσε ταυτόχρονα την άποψη ότι σημασία

για την επιτυχία της ενδοδοντικής θερα-

πείας έχει η επιμέλεια με την οποία θα

πραγματοποιηθεί ο μηχανικός καθαρι-

σμός του ριζικού σωλήνα3. 

Αργότερα, την ίδια άποψη υποστήριξε

ένθερμα και ο L. I. Grossman στις Ηνω-

μένες Πολιτείες, στο κλασικό σύγγραμμά

του Root Canal Practice, το 19404. Αργό-

τερα, σε επόμενη έκδοση, το βιβλίο αυτό

πήρε τον κλασικό και πλέον γνωστό τίτλο

του, Endodontic Practice.

Το επόμενο σημαντικό βήμα, περίπου 15

χρόνια μετά, ήταν η είσοδος της οπισθο-

φατνιακής ακτινογραφίας στην οδοντια-

τρική, τον Ιανουάριο του 1896, δύο εβδο-

μάδες μόλις μετά την ανακοίνωση της

ανακάλυψης των ακτίνων Χ. 

Ο Γερμανός Otto Walkhoff πραγματο-

ποίησε την πρώτη οπισθοφατνιακή ακτι-

νογραφία και έθεσε τις βάσεις για την

οδοντιατρική απεικόνιση. Ο συγκεκριμέ-

νος επιστήμονας είχε ήδη εκδηλώσει ση-

μαντικό ενδιαφέρον για την ενδοδοντία

προτείνοντας τη χρήση της καμφορούχου

παραμονοχλωροφαινόλης (CPMCP) ως

αντισηπτικού της πολφικής κοιλότητας

ήδη από το 1881. Το 1924 παρασκεύασε,

μετά από σειρά πειραμάτων σε ζώα, πά-

στα έμφραξης ριζικών σωλήνων με βάση

την CPMCP και το ιωδοφόρμιο, η οποία

χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια στην

Ευρώπη και έφερε το όνομα του. Για

όλους τους παραπάνω λόγους, δικαίως θε-

ωρείται ο πρωτεργάτης της ενδοδοντίας5. 

Μερικούς μήνες αργότερα, ο C. E. Kells

πραγματοποίησε την πρώτη οπισθοφατ-

νιακή ακτινογραφία στην άλλη πλευρά

του Ατλαντικού, πρακτική η οποία εξελίχ-

θηκε, επεκτάθηκε και είχε ως συνέπεια

την απεικόνιση των περιακρορριζικών

βλαβών και τη σύνδεση της ύπαρξής τους

με τη διάγνωση άπολφων δοντιών από

τον Price, το 19006. Επιπλέον, στα τέλη

του 19ου αιώνα, εμφανίζονται οι πρώτες

αναφορές πάνω στην τεχνική Crown

Down, χωριστά από τους R. Ottolengui

και E. S. Talbot3. 

Το 1908 ο M. L. Rhein7 και λίγο αργότε-

ρα ο G. V. Black8 περιέγραψαν τεχνικές

για τον υπολογισμό του μήκους εργασίας

και έμφραξης, για την αποφυγή εξόδου

υλικών πέραν του τρήματος. Θα περίμενε

κανείς ότι όλες οι προαναφερθείσες εξε-

λίξεις, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της

τοπικής αναισθησίας (κοκαΐνη 1884, νο-

βακαΐνη 1905, γυάλινα στελέχη ενέσεων

1920), θα εκτόξευαν την ενδοδοντία σε

μια τροχιά ταχύτατης εξέλιξης. 

Δυστυχώς όμως, το 1904, το τοπίο άρχισε

να αλλάζει όταν ο Billings συσχέτισε τη

στοματική χλωρίδα με τη μικροβιακής αι-

τιολογίας ενδοκαρδίτιδα. Στη συνέχεια,

το 1909, οι περιορισμένες γνώσεις της

εποχής οδήγησαν τρεις ανθρώπους σε

πολύ εσφαλμένα συμπεράσματα. Αρχι-

κά, ο E. C. Rosenow εισήγαγε τις θεω-

ρίες της «αναχώρησης» και της «εστια-

κής μόλυνσης», σύμφωνα με τις οποίες

μικρόβια από τα τυφλά αποστήματα των

άπολφων δοντιών (οι απεικονιζόμενες

ευδιάκριτες ακτινογραφικά περιακρορ-

ριζικές αλλοιώσεις) επηρεάζουν όχι μό-

νο την τοπική υγεία, αλλά μπορούν αιμα-

τογενώς να προσβάλλουν, σε κάθε περί-

πτωση, απομακρυσμένα όργανα8. Σχεδόν

ταυτόχρονα, ο Mayrhofer αναγνώρισε

τον στρεπτόκοκκο ως αιτιολογικό παρά-

γοντα περιακρορριζικών αλλοιώσεων

πολφικής αιτιολογίας και αυτό συνδέθη-

κε με τα άπολφα δόντια ως πύλη εισόδου

των μικροβίων στον οργανισμό9. Τέλος,

ο Άγγλος παθολόγος W. Hunter, σε ομι-

λία του στο Μόντρεαλ του Καναδά τον

Οκτώβριο του ίδιου έτους, υπέδειξε τα

άπολφα δόντια ως αίτιο πολλών νόσων10.

Η ομιλία του δημοσιεύτηκε τον επόμενο

χρόνο στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό

Lancet, με αποτέλεσμα η ενδοδοντία να

καταδικασθεί για 30 χρόνια σε προεξο-

φλημένη αποτυχία, με αποτέλεσμα, δόν-

τια που ήταν άπολφα, ή έφεραν τερηδο-

νικές βλάβες, να οδηγούνται στα σκέλη

της οδοντάγρας. 

Παρότι ο κύριος κορμός του οδοντιατρι-

κού κόσμου ασπάσθηκε τη θεωρία της

εστιακής μόλυνσης, σκεπτόμενοι επιστή-

μονες δεν εγκατέλειψαν τις προσπάθειες

να διατηρήσουν άπολφα δόντια στο

φραγμό. Έτσι, από τη μια η παρατήρηση

ότι οι γενικές νόσοι επανεμφανίζονταν, ή

δεν άλλαζαν κλινική εικόνα, παρά την

απουσία των άπολφων δοντιών και από

την άλλη οι μελέτες των Walkhoff και

Gottlieb στην Ευρώπη και των Coolidge,

Johnson, Reihn, Callahan, Grove και

Prinz στη Αμερική (οι οποίοι ήταν ενήμε-

ροι για τις εργασίες και τα αποτελέσματα

των μεθόδων του Walkhoff και οπαδοί

των διδασκαλιών του Gottlieb που εν τω

μεταξύ είχε μεταναστεύσει στις Ηνωμέ-

νες Πολιτείες) άλλαξαν ξανά τη θεραπευ-

τική προσέγγιση της οδοντιατρικής από

εξακτική σε θεραπευτική επιστήμη. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη διάρκεια του

μεσαίωνα της ενδοδοντίας, περί το 1920,

προτάθηκαν για χρήση δύο από τα ση-

μαντικότερα μέσα καθαρισμού και απο-

λύμανσης της πολφικής κοιλότητας, που

χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Πρώτος

ο Coolidge το 191911 και δεύτερος (ανε-

ξάρτητα) ο Crane το 192011, πρότειναν το

υποχλωριώδες νάτριο, το οποίο παραμέ-

νει και σήμερα αναντικατάστατο στο

οπλοστάσιο της ενδοδοντίας. Παράλλη-

λα, το ίδιο έτος ο Hermann προτείνε το

Ca(OH)2 ως ενδορριζικό φάρμακο σε

άπολφα δόντια3. 

Η επιστημονική «αναγέννηση» ήρθε στην

ενδοδοντία το 1939, όταν ο Fish περιέ-

γραψε τις 4 ζώνες αντίδρασης των ιστών

στα ζωντανά μικρόβια και εξέφρασε την

άποψη ότι η απομάκρυνση του αιτίου θα

άρει το αιτιατό12. Αυτή ήταν και η πρώτη
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επιστημονική τεκμηρίωση για την επα-

νορθωτική θεραπευτική των περιακρορ-

ριζικών αλλοιώσεων μέσω της ενδοδοντι-

κής θεραπείας.

Από το Β́ Παγκόσμιο πόλεμο και μετά,

η ενδοδοντία γνώρισε στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες μεγάλη ανάπτυξη υπό την καθοδή-

γηση του Grossman και άλλων μεγάλων

προσωπικοτήτων, όπως π.χ. ο Schilder, ο

οποίος έθεσε τις αρχές της σωστής χημι-

κομηχανικής επεξεργασίας με σεβασμό

στην αρχική ανατομία του ριζικού σωλή-

να13 και καθιέρωσε την εφαρμογή της κά-

θετης συμπύκνωσης γουταπέρκας ως τε-

χνικής έμφραξης14.

Το 1943 ο Grossman εισήγαγε την τεχνι-

κή της μηχανικής επεξεργασίας σε υγρό

περιβάλλον και ως υγρό διακλυσμού πρό-

τεινε την εναλλαγή διαλυμάτων υποχλω-

ριώδους νατρίου και υπεροξειδίου του

υδρογόνου, για την αποφυγή συσσώρευ-

σης ρινισμάτων οδοντίνης στο ακρορριζι-

κό τριτημόριο και θραύσης των εργαλεί-

ων. Αν και σήμερα η χρήση του δεύτερου

διαλύματος έχει εγκαταλειφθεί, η ταυτό-

χρονη χημική και μηχανική επεξεργασία

αποτελεί πλέον βασική και αναντικατά-

στατη αρχή της ενδοδοντίας.

Έτσι, τούτος ο τομέας της οδοντιατρικής

εξελίχθηκε σε εξειδίκευση, με τη δημιουρ-

γία μεταπτυχιακών προγραμμάτων και την

εμφάνιση μιας γενιάς νέων ειδικών επι-

στημόνων. Ταυτόχρονα, το 1943 ιδρύθηκε

η Αμερικανική Ενδοδοντική Εταιρεία

(ΑΑΕ), μία από τις σημαντικότερες επι-

στημονικές εταιρείες για την εξέλιξη της

συγκεκριμένης εξειδίκευσης και την ανα-

γνώριση της ως ειδικότητας, το 1963. 

Στη συνέχεια, ένα σημαντικό βήμα έγινε

το 1959 με την τυποποίηση των ενδοδον-

τικών εργαλείων. Έως τότε τα εργαλεία

είχαν αρίθμηση από 1 έως 6, αλλά δεν

υπήρχε αντιστοιχία στα ίδια εργαλεία

διαφορετικών κατασκευαστών. Έκτοτε,

η αρίθμηση τους αναφέρεται στη διάμε-

τρο του πρώτου διατομίου, ενώ προσδιο-

ρίστηκαν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά

τους, τυποποίηση η οποία, με κάποιες

τροποποιήσεις, ισχύει μέχρι και σήμερα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, συγκεκριμένα το

1957, ο Nygard-Østby εισήγαγε τη χρήση

του EDTAC κατά τη χημικομηχανική

επεξεργασία των ριζικών σωλήνων3. 

Το 1962 κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία ο

πρώτος ηλεκτρονικός εντοπιστής ακρορ-

ριζίου. 

Το 1965, είδε το φως της δημοσιότητας το

σημαντικότερο άρθρο την ιστορία της εν-

δοδοντίας από τον περιοδοντολόγο Kake-

hashi και τους συνεργάτες του15, οι οποίοι

απέδειξαν ταυτόχρονα τη σημασία της

ασηψίας στην διατήρηση της υγείας των

περιακρορριζικών ιστών και το ρόλο της

μικροβιακής χλωρίδας ως μοναδικού αι-

τίου ανάπτυξης των περιακρορριζικών

βλαβών. 

Μία δεκαετία αργότερα, το 1972, μια άλ-

λη προσωπικότητα του χώρου, ο F. Weine

προτείνει τον κανόνα των 3 μεγαλύτερων

εργαλείων μετά το πρώτο λειτουργικό,

για την ολοκλήρωση της παρασκευής του

ακρορριζικού τριτημορίου, εμπειρική

πρόταση που έτυχε ευρείας αποδοχής και

παραμένει αποδεκτή ακόμη και σήμερα

σε πολλούς κύκλους16. 

Πέρα από τη μηχανική επεξεργασία, ιδι-

αίτερο βάρος είχε δοθεί από τις αρχές

του 20ού αιώνα και στα μεταξύ των συνε-

δριών ενδορριζικά φάρμακα. Αρσενικού-

χα σκευάσματα, αλκάλια, φαινόλες, κα-

θώς και άλλα σκευάσματα, χρησιμοποι-

ήθηκαν κατά καιρούς, με άλλοτε άλλη

επιτυχία. Όμως η ευγενόλη, η CPMCP

και το υδροξείδιο του ασβεστίου είναι

εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλο

τον 20ό αιώνα, με το τελευταίο να παρα-

μένει σημείο αναφοράς ακόμη και στις

μέρες μας. Το μοναδικό νέο ενδορριζικό

αντιμικροβιακό φάρμακο που έχει προ-

στεθεί σήμερα στη φαρέτρα της ενδοδον-

τίας είναι το διάλυμα γλυκονικής χλωρε-

ξιδίνης 2% σε μορφή υγρού ή γέλης17.

Για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων

κατά καιρούς είχαν χρησιμοποιηθεί, πλην

της γουταπέρκας, κώνοι αργύρου από το

1930, χρυσός, μόλυβδος, αγκάθια τριαν-

ταφυλλιάς, βαμβάκι κ.ά. Οι κώνοι αργύ-

ρου χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από το

1930 μέχρι και πρόσφατα για δύο λόγους:

ο πρώτος γιατί μπορούσαν να τοποθετη-

θούν εύκολα σε στενούς ριζικούς σωλή-

νες και ο δεύτερος γιατί πίστευαν στην

«ολιγοδυναμική» ενέργειά τους. Με τον

παραπάνω όρο εκφράζεται η ικανότητα

ενός υλικού να εμφανίζει ικανή αντιμι-

κροβιακή δράση σε μικρές συγκεντρώ-

σεις. Ο άργυρος έχει την ιδιότητα αυτή σε

κολλοειδή μορφή (π.χ. εφαρμογή κολλο-

ειδούς επικάλυψης σε ουρητήρες), αλλά

όχι σε στερεά μορφή. Διαπιστώθηκε ότι

οι κώνοι αργύρου οξειδώνονται με την

πάροδο του χρόνου και οι εμφραγμένοι

ριζικοί σωλήνες παρουσιάζουν μεγαλύτε-

ρη διαρροή συγκριτικά με αντίστοιχες εμ-

φράξεις γουταπέρκας. Με τη βελτίωση

των τεχνικών χημικομηχανικής επεξεργα-

σίας έγινε εφικτή η έμφραξη όλων των ρι-

ζικών σωλήνων, ανεξαρτήτως σχήματος

και μεγέθους διεύρυνσης, με τη γουτα-

πέρκα ως κύριο εμφρακτικό υλικό, παρα-

μερίζοντας έτσι τους κώνους αργύρου.

Β. Το παρόν

Μία από τις τελευταίες εξελίξεις στην εν-

δοδοντία είναι η εισαγωγή υπερελαστι-

κών κραμάτων (κράματα νικελίου-τιτανί-

ου, Ni-Ti) για την κατασκευή εργαλείων

χειρός αρχικά (1988)18 και μηχανοκινού-

μενων ρινών στη συνέχεια (1994). Το

κράμα αυτό είναι 500% πιο ελαστικό

συγκριτικά με τον ανοξείδωτο χάλυβα

και έχει μνήμη σχήματος. Έτσι, ένα ερ-

γαλείο κατασκευασμένο από τέτοιο κρά-

μα μπορεί να ακολουθήσει πιο πιστά την

πορεία του ριζικού σωλήνα, με αποτέλε-

σμα την πρόκληση λιγότερων ιατρογενών

σφαλμάτων κατά τη χημικομηχανική επε-

ξεργασία, σε σχέση με τα μικροεργαλεία

από ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτή η εξέλιξη

οδήγησε στη δημιουργία πολλών τέτοιων

μηχανοκινούμενων συστημάτων, με κοινό

χαρακτηριστικό ότι όλα χρησιμοποιούν

ειδικές μειωτικές χειρολαβές με ελεγχό-

μενες στροφές ανά λεπτό και ελεγχόμενη

ροπή, ενώ η συντριπτική πλειονότητά

τους υιοθετεί τη φιλοσοφία της προσέγγι-

σης Crown Down. 

Ταυτόχρονα με τα εργαλεία Ni-Ti εμφα-

νίστηκε και το πρώτο σύστημα ψηφιακής

οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας (1987).

Το σύστημα αυτό συνέβαλε στη μείωση

της επιβάρυνσης του ασθενούς από ακτί-
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νες Χ και επέτρεψε την ψηφιακή επεξερ-

γασία της απεικόνισης19. 

Μία άλλη πρόσφατη συνεισφορά της

οδοντιατρικής ακτινοδιαγνωστικής είναι

η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέ-

σμης (Cone Beam Computed Tomogra-

phy, CBCT). Η απεικόνιση αυτή αναπα-

ράγει τρισδιάστατα, και με ικανή ακρί-

βεια, τις εξωτερικές αλλά και τις εσωτε-

ρικές δομές του υπό εξέταση δοντιού, κα-

θιστώντας ορατές διατρήσεις, απορροφή-

σεις, υπεράριθμες ρίζες, παραλλαγές

πολφικής κοιλότητας και επιμήκη κατάγ-

ματα20. Με τον τρόπο αυτό, και μόνο όταν

υπάρχει απόλυτη ένδειξη (ώστε να μην

εκτεθεί άσκοπα ο ασθενής σε τόση ιοντί-

ζουσα ακτινοβολία), παρέχονται περισ-

σότερες πληροφορίες σε περίπλοκα δια-

γνωστικά προβλήματα για τα οποία οι

συμβατικές οπισθοφατνιακές ακτινογρα-

φίες δεν δίνουν σαφή εικόνα. 

Παράλληλα με την εξέλιξη της μηχανικής

επεξεργασίας και της απεικόνισης, ανα-

πτύχθηκαν συσκευές που διενεργούν κα-

λύτερο διακλυσμό ή αυξάνουν τη δραστι-

κότητα των διαλυμάτων, όπως είναι οι

υπέρηχοι, η ηχητική ενεργοποίηση (π.χ.

Endoactivator), συστήματα διακλυσμού

με αρνητική πίεση ή και συστήματα που

εκτελούν ταυτοχρόνως μηχανική και χη-

μική επεξεργασία του ριζικού σωλήνα

(Self Adjusting File). Στην παραπάνω κα-

τηγορία μπορούν να υπαχθούν τα λέιζερ21

(στη μολυσμένη οδοντίνη εμφανίζουν και

άμεση αντιμικροβιακή δράση) και η φω-

τοενεργοποιούμενη Απολύμανση (Photo

Activated Disinfection), που απαιτεί την

ενεργοποίηση χημικών ενώσεων στο

εσωτερικό του ριζικού σωλήνα, από φω-

τεινές πηγές συγκεκριμένου μηκους κύ-

ματος, ώστε αυτές να εκδηλώσουν αντιμι-

κροβιακές ιδιότητες22.

Η ακτινοβολία λέιζερ βρίσκει πρόσθετες

εφαρμογές στη δοκιμασία ζωτικότητας

του πολφού και εμφανίζει πολύ καλά

αποτελέσματα σε περιπτώσεις αυχενικής

υπερευαισθησίας, είτε μόνη της είτε σε

συνδυασμό με κάποιο υλικό (π.χ. φθορι-

ούχο σκεύασμα, βιοενεργή ύαλο)23. 

Έτσι σήμερα, έχοντας ωφεληθεί τα μέγι-

στα από την τεχνολογική εξέλιξη της επο-

χής, η ενδοδοντία είναι σε θέση να εφαρ-

μοστεί έτσι ώστε: η διάγνωση να γίνεται

με χρήση ψηφιακής ακτινογραφίας και,

αν απαιτείται, να είναι διαθέσιμη μια

τρισδιάστατη απεικόνιση του υπό θερα-

πεία δοντιού και των περιβαλλόντων

ιστών. Οι δοκιμασίες ζωτικότητας να δεί-

χνουν την κατάσταση του πολφού, αλλά

με τη χρήση (κατά περιπτώσεις) του

Laser Doppler να ελέγχεται η μικροκυ-

κλοφορία σε αυτόν24. Η χημικομηχανική

επεξεργασία της πολφικής κοιλότητας να

διενεργείται ταχύτατα με μηχανοκινούμε-

νες ρίνες Ni-Ti. Ο διακλυσμός να είναι

πιο αποτελεσματικός λόγω ικανοποιητι-

κής διεύρυνσης και ενεργοποίησης των

διαλυμάτων με ποικίλους τρόπους. Η έμ-

φραξη των ριζικών σωλήνων να διενερ-

γείται με συνδυασμό γουταπέρκας-φυρά-

ματος, και η συμπύκνωσή της στο σύστη-

μα των ριζικών σωλήνων να επιτυγχάνε-

ται κυρίως με θερμές τεχνικές. Να πραγ-

ματοποιείται άμεση κάλυψη με υλικά που

επιτρέπουν τη διατήρηση της ζωτικότητας

του πολφού ή και την αποκατάστασή του

(ΜΤΑ)25· το ίδιο υλικό (ΜΤΑ) να συμ-

βάλλει στην αντιμετώπιση ιατρογενών

βλαβών (διατρήσεων) και να είναι το υλι-

κό εκλογής στην ανάστροφη έμφραξη ρι-

ζικών σωλήνων στη χειρουργική ενδο-

δοντία· οι περισσότερες από τις παραπά-

νω ενέργειες να εκτελούνται υπό μεγέ-

θυνση (λούπες ή μικροσκόπιο). Τα διά-

φορα οδοντικά τραύματα έχουν καλή

πρόγνωση, λόγω των πρωτοκόλλων που

έχουν αναπτυχθεί και δοκιμασθεί την τε-

λευταία τριακονταετία25-27. 

Γ. Το μέλλον

Μολονότι οι νεότερες τάσεις θέλουν τα

εμφυτεύματα να αποτελούν μέρος της δι-

δακτέας ύλης και της κλινικής άσκησης

στα μεταπτυχιακά προγράμματα ενδο-

δοντίας, το μέλλον προσανατολίζεται στις

αναγεννητικές τεχνικές. 

Πολύ καλά αποτελέσματα σε περιπτώσεις

ακρορριζογένεσης έχει ήδη δώσει η τρι-

πλή (με τάση να γίνει διπλή) αντιβιοτική

πάστα. Αντίθετα από την κλασική προ-

σέγγιση τοποθέτησης καθαρού υδροξειδί-

ου του ασβεστίου, που στην καλύτερη πε-

ρίπτωση δημιουργούσε έναν ακρορριζικό

φραγμό από κάποια μορφή οστίτη οστού,

η τεχνική αυτή προάγει τη συνέχιση της

διάπλασης της ρίζας και αυξάνει το πάχος

της οδοντίνης της ρίζας, ενισχύοντας τη

δομική αντοχή του δοντιού28-32.

Το επόμενο εγχείρημα είναι η αναγέννη-

ση του πολφού στο εσωτερικό της επεξερ-

γασμένης πολφικής κοιλότητας. Σε ένα

τέτοιο εγχείρημα, πρωταρχικό ρόλο παί-

ζουν τα βλαστικά κύτταρα του πολφού33,34.

Αυτά τα πολυδύναμα κύτταρα έχουν τη

δυνατότητα να διαφοροποιηθούν, να αν-

τικαταστήσουν κατεστραμμένες οδοντι-

νοβλάστες και να συνεχίσουν την παρα-

γωγή οδοντίνης. Παλιότερα πίστευαν ότι

είναι αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά

κύτταρα35. Οι σύγχρονες απόψεις αποδί-

δουν την προέλευσή τους στην κυτταρική

σειρά της νευρικής ακρολοφίας36,37.

Οι δυσκολίες που υπάρχουν για το συγκε-

κριμένο εγχείρημα είναι πάρα πολλές.

Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει καθαρή κυτταρι-

κή σειρά. Η καλλιέργεια τέτοιων κυττά-

ρων είναι εφικτή μόνο σε συγκεκριμένα

ικριώματα ή πάνω σε σειρά άλλων κυττά-

ρων38. Η οδοντίνη που καταλείπεται μετά

τη χημικομηχανική επεξεργασία, καθώς

και το οδοντινικό επίχρισμα, απέχουν πο-

λύ από το να αποτελούν κατάλληλο υπό-

βαθρο για προσκόλληση και ανάπτυξη

κυττάρων39. Η τοποθέτηση κυττάρων στην

κενή πολφική κοιλότητα απαιτεί έναν

τρισδιάστατο σκελετό στήριξης των κύτ-

ταρων, με εξαιρετική ακρίβεια κατα-

σκευής και σε στενή επαφή με τα τοιχώ-

ματα της οδοντίνης. Μια άλλη δυσκολία

είναι η επιβίωση των κυττάρων στο εσω-

τερικό της πολφικής κοιλότητας, έως ότου

αυτά οργανωθούν σε νέο πολφικό ιστό,

αφού απόσταση μεγαλύτερη των 200 μm

από τριχοειδικό αγγείο αυξάνει τον κίν-

δυνο νέκρωσης λόγω ανοξίας40. Και τε-

λευταίο, αλλά ίσως σημαντικότερο απ’

όλα, για να είναι λειτουργικός ο νέος

ιστός απαιτείται κατευθυνόμενη διαφορο-

ποίηση αυτών των κύτταρων. Είναι βέ-

βαιο ότι για την επιτυχή αναγέννηση του

πολφού θα απαιτηθούν πολυδύναμα κύτ-

ταρα, αυξητικοί παράγοντες, κατάλληλο
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ικρίωμα ενσωματωμένο σε θρεπτικό υπό-

στρωμα (πιθανόν και αντιβιοτικά για την

πρόληψη αναμόλυνσης)39,41. 

Συμπερασματικά, η ενδοδοντία είναι μια

δυναμική επιστήμη που ατενίζει το μέλ-

λον με αισιοδοξία, γιατί θα εξακολουθή-

σει, είτε με τη σημερινή της μορφή είτε με

μια άλλη προσέγγιση, να συμβάλλει στη

διατήρηση των δοντιών στο φραγμό, με

ό,τι κάτι τέτοιο συνεπάγεται για τη σωμα-

τική αλλά και την ψυχική υγεία κάθε

ασθενούς. 
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Ενδορφίνες, Εγκεφαλίνες – Εndorphins, Encephalines Ομάδα πολυπε-

πτιδίων που ανήκει στα οπιοειδή του εγκεφάλου. Πρόκειται για νευ-

ροδιαβιβαστές που όταν απελευθερώνονται στην περιοχή του

εγκεφαλικού στελέχους ή στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό προκαλούν

αναλγησία και, ενδεχομένως, ευφορία.

Ενδοστική αναισθησία – Intraosseous anesthesia Τεχνική τοπικής αναι-

σθητοποίησης ενός μόνο δοντιού, κατά την οποία αρχικά πραγματο-

ποιείται η διάτρηση του συμπαγούς φατνιακού πετάλου στην περιοχή

του ακρορριζίου, με τη βοήθεια μικρής στρογγύλης εγγλυφίδας σε

χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων. Στη συνέχεια γίνεται έγχυση του

αναισθητικού με βελόνη 8 mm και 27-gauge.

Ενδοσυνδεσμική αναισθησία – Intraligament injection, Periodontal liga-

ment injection Πραγματοποιείται με ενσφήνωση κοντής και άκαμ-

πτης βελόνης μέσα στο περιρρίζιο του δοντιού και την εν συνεχεία

προώθηση υπό πίεση μικρής ποσότητας αναισθητικού φαρμάκου.

Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 

Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.
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Περίληψη

Η συντηρητική αντιμετώπιση των εκτεταμένων περιακρορριζι-

κών αλλοιώσεων αποτελεί ακόμα και σήμερα μια πρόκληση

τόσο για τον γενικό οδοντίατρο όσο και για τον εξειδικευμένο

ενδοδοντολόγο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που βάσει

κλινικών και ακτινογραφικών κριτηρίων οι αλλοιώσεις αυτές

δίνουν εικόνα κύστης. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, σύμ-

φωνα με την βιβλιογραφία αλλά και την κλινική εμπειρία, η

πρόγνωση είναι χειρότερη. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια

παρουσίαση της αιτιολογίας, της παθολογίας και της εξέλιξης

των περιακρορριζικών αλλοιώσεων και της ανταπόκρισής τους

στη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία που πραγματοποιείται

με τα διαθέσιμα μηχανικά και χημικά μέσα. Ακολούθως, πα-

ρατίθενται ορισμένα κλινικά περιστατικά στα οποία παρατη-

ρήθηκε, στους χρόνους επανελέγχου, επούλωση περιακρορρι-

ζικών αλλοιώσεων μετά την άρση του αιτίου. 

Summary

Healing of extensive periapical lesions after endodontic treat-

ment. Four case studies

Z.-D. Tzima*, I. Kokorikos**

Conservative endodontic treatment of extensive periapical le-

sions remains even today a challenge not only for the dentist but

also for the endodontist, especially in the cases where the lesions

are being characterized as cysts based on clinical and radiograph-

ical criteria. In those cases, according to literature and clinical

experience, the prognosis is even poorer. In the present study, we

first display the etiology, pathology and progress of the periapical

lesions, as well as their response to the conservative endodontic

therapy performed with the existing mechanical and chemical

agents. Furthermore, emphasis is given to the presentation of

clinical data, where there are reports of  healing of large periapi-

cal lesions, after control of the causing factor during the recalls

by the dentist.
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Επούλωση εκτεταμένων περιακρορριζικών
αλλοιώσεων μετά από ενδοδοντική θεραπεία.

Αναφορά τεσσάρων περιστατικών
Ζ.-Δ. Τζίμα*, Ι. Κοκορίκος**



1. Εισαγωγή

Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι

η πλήρης εξάλειψη, ή η μέγιστη δυνατή

μείωση, του μικροβιακού φορτίου του συ-

στήματος των ριζικών σωλήνων, καθώς

και η πρόληψη της επιμόλυνσής του μέσω

της τρισδιάστατης έμφραξής του. Αίτιο

της περιακρορριζικής φλεγμονής είναι ο

μικροβιακός παράγοντας που «κατοικεί»

μέσα στο σύστημα των ριζικών σωλήνων1.

Η ανατομική πολυπλοκότητα του συστή-

ματος των ριζικών σωλήνων (ύπαρξη πα-

ράπλευρων ριζικών σωλήνων, ισθμών

κ.ά.), αλλά και η οργάνωση του μικροβια-

κού παράγοντα σε βιοϋμένια, καθιστούν

την αποστείρωση των ριζικών σωλήνων

μάλλον ανέφικτη με την υπάρχουσα τε-

χνολογία1,2. Τα βιοϋμένια αποτελούν κοι-

νότητες μικροοργανισμών ενός ή περισ-

σότερων στελεχών, τα οποία είναι ενσω-

ματωμένα σε μια εξωκυττάρια θεμέλια

ουσία από πολυσακχαρίτες και ενώνον-

ται μεταξύ τους σε μια συμπαγή επιφά-

νεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην

οδοντίνη9. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι

οι προσκολλημένοι μικροοργανισμοί που

προστατεύονται στα βιοϋμένια καθίσταν-

ται τουλάχιστον 1.000 φορές ανθεκτικό-

τεροι έναντι αντιμικροβιακών παραγόν-

των9. Επομένως, είναι σαφές ότι η επού-

λωση των περιακρορριζικών αλλοιώσεων

μπορεί να μην επιτευχθεί σε όλα τα ενδο-

δοντικά θεραπευμένα δόντια3. Ειδικά σε

δόντια στα οποία υπάρχει ημιτελής ενδο-

δοντική θεραπεία με παρουσία περια-

κρορριζικής βλάβης, η πρόγνωση είναι

χειρότερη σε σχέση με εκείνα που προ-

επεμβατικά δεν εμφάνιζαν αλλοιώσεις.

Τα ποσοστά επιτυχίας της ενδοδοντικής

θεραπείας σε δόντια δίχως προϋπάρχου-

σα περιακρορριζική βλάβη, η οποία

πραγματοποιείται με αυστηρό αντιμικρο-

βιακό πρωτόκολλο και ακολουθείται από

επαρκή έμφραξη του συστήματος των ρι-

ζικών σωλήνων και κατάλληλη μυλική

αποκατάσταση, είναι υψηλά (>90%). Σε

δόντια με προεπεμβατική αλλοίωση, ή σε

περιπτώσεις προϋπάρχουσας ενδοδοντι-

κής θεραπείας, η πρόγνωση είναι χειρό-

τερη κατά 10-25%4,5,6,7. 

2. Αναφορά περιστατικών

Περιστατικό 1

Ασθενής ηλικίας 54 ετών παραπέμφθηκε

στο ιδιωτικό ιατρείο του συγγραφέα μετά

από ακτινογραφική διαπίστωση εκτεταμέ-

νης περιακρορριζικής αλλοίωσης στην πε-

ριοχή των πρόσθιων δοντιών της κάτω

γνάθου. Το ιατρικό ιστορικό ήταν ελεύθε-

ρο. Ύστερα από κλινική και ακτινογραφι-

κή εξέταση διαπιστώθηκε η εμπλοκή των

δύο τομέων (#31 και #32), οι οποίοι θε-

ραπεύτηκαν ενδοδοντικά. Επανέλεγχος

έγινε μετά 8 μήνες. Διαπιστώθηκε σχεδόν

επούλωση (Εικ. 1). 

Περιστατικό 2

Ασθενής 16 ετών παραπέμφθηκε στο

ιδιωτικό ιατρείο του συγγραφέα μετά τη

διαπίστωση εκτεταμένης περιακρορριζι-

κής αλλοίωσης με εμπλοκή τριών τομέων

(#31, #41, #42) της κάτω γνάθου. Το ια-

τρικό ιστορικό ήταν ελεύθερο. Διαπιστώ-

θηκαν κλινικά και ακτινογραφικά σημεία

κύστης. Αποφασίσθηκε η πραγματοποί-

ηση ενδοδοντικής θεραπείας. Επανέλεγ-

χος έγινε μετά 6 μήνες. Παρατηρήθηκε

πλήρης επούλωση (Εικ. 2).

Η έκταση της βλάβης, η εμπλοκή περισσο-

τέρων του ενός δοντιών, καθώς και η από-

κλιση των ριζών των υπεύθυνων δοντιών

του περιστατικού 2, ήταν ο λόγος επιλογής

αναφοράς των περιστατικών 1 και 2. 

Περιστατικό 3

Παραπομπή ασθενούς 47 ετών με περια-

κρορριζική βλάβη του #36. Το ιατρικό

ιστορικό ήταν ελεύθερο. Το δόντι θα
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Εικ. 1: Α. Αρχικό ακτινογράφημα. Παρατηρείται εκτεταμένη περιακρορριζική αλλοί-

ωση σε σχέση με τους κάτω τομείς. Β. Ακτινογράφημα επανελέγχου μετά 3 μήνες. Γ.

Ακτινογράφημα επανελέγχου μετά 8 μήνες. Παρατηρείται σχεδόν πλήρης αποκατά-

σταση της βλάβης.

A B Γ

Εικ. 2: Α. Εκτεταμένη περιακρορριζική αλλοίωση, σε σχέση με τα #31, #42 καθώς

και σημαντικού βαθμού απόκλιση των ριζών. Β. Τελικό ακτινογράφημα. Γ. Ακτινο-

γράφημα επανελέγχου μετά 6 μήνες. Παρατηρείται πλήρης αποκατάσταση της βλάβης

και συμπλησίαση των ριζών.

A B Γ



αποτελέσει στήριγμα προσθετικής απο-

κατάστασης. Μετά την κλινική και ακτι-

νογραφική εξέταση πραγματοποιήθηκε

ενδοδοντική θεραπεία. Επανέλεγχος έγι-

νε μετά 6 μήνες. Διαπιστώθηκε επούλω-

ση. Το περιστατικό επιλέχθηκε λόγω της

έκτασης της βλάβης και της επέκτασής

της στη μεσορριζική περιοχή (Εικ. 3).

Περιστατικό 4

Ασθενής 25 ετών παραπέμφθηκε μετά

από ακτινογραφική διαπίστωση εκτετα-

μένης περιακρορριζικής αλλοίωσης στο

#36, σε συνδυασμό με υπάρχουσα ατελή

ενδοδοντική θεραπεία. Το ιατρικό ιστο-

ρικό ήταν ελεύθερο. Αποφασίσθηκε επα-

νάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας,

αφού διαγνώσθηκε παλίνδρομη περιο-

δοντική βλάβη. Επανέλεγχος έγινε μετά

4 μήνες. Διαπιστώθηκε επούλωση. Το πε-

ριστατικό επιλέχθηκε λόγω της εμπλοκής

και του περιοδοντίου (Εικ. 4).

3. Συντηρητική αντιμετώ-

πιση περιακρορριζικών αλ-

λοιώσεων

Στα κλινικά περιστατικά που αναφέρον-

ται στην παρούσα εργασία, οι περια-

κρορριζικές αλλοιώσεις αντιμετωπίστη-

καν σε ιδιωτικό ιατρείο, από τον ίδιο

επεμβαίνοντα, με το ακόλουθο πρωτό-

κολλο. 

1. Διάνοιξη

2. Απομόνωση

3. Αφαίρεση παλαιότερων εμφρακτικών

υλικών, όπου υπήρχαν

4. Προσδιορισμός μήκους εργασίας

5. Χημικομηχανική επεξεργασία: Χρήση

διαλυμάτων NaOCl, EDTA, CHX, φυ-

σιολογικού ορού, ενεργοποίηση διαλυ-

μάτων με χρήση υπερήχων. Χρήση ρι-

νών Κ και συστήματος Protaper Uni-

versal

6. Ενδιάμεσο αντισηπτικό: υδροξείδιο

του ασβεστίου

7. Επανάληψη τοποθέτησης υδροξειδίου

του ασβεστίου, όπου απαιτούνταν

8. Έμφραξη των ριζικών σωλήνων με

χρήση φυράματος ΑΗ-26 και κάθε-

τη συμπύκνωση θερμής γουταπέρ-

κας 

9. Επανέλεγχος σε καθορισμένο από τη

βιβλιογραφία χρόνο (περίπου στο 6μη-

νο, λόγω δυσκολίας επανεξέτασης σε

κάποιες περιπτώσεις ασθενών).

4. Συζήτηση

Η επούλωση των περιακρορριζικών αλ-

λοιώσεων είναι μια δυναμική διαδικασία

που σχετίζεται με τη δυνατότητα ελέγχου

του μικροβιακού φορτίου, την ποιότητα

της έμφραξης του συστήματος των ριζι-

κών σωλήνων, την αποίκιση της περια-

κρορριζικής περιοχής, το μέγεθος της

βλάβης και την ανταπόκριση του ξενιστή.

Μετά τη νέκρωση του πολφού, το σύστη-

μα των ριζικών σωλήνων προοδευτικά γί-

νεται αυξανόμενα ευαίσθητο στην αποί-

κιση από μικροβιακά στελέχη. Σε ενδο-

δοντικές λοιμώξεις που σχετίζονται με

περιακρορριζική βλάβη εμφανίζονται 3-

12 μικροοργανισμοί 9. Ο αριθμός τους

σχετίζεται με το μέγεθος της ακρορριζι-

κής βλάβης και ποικίλλει από 102 έως 108.

Επικρατέστερα είναι τα αναερόβια μι-

κροβιακά στελέχη. Πιο συγκεκριμένα, σε

πρωτοπαθείς προσβολές των ριζικών σω-

λήνων εμφανίζονται σημαντικά υψηλά

ποσοστά στελεχών αρνητικών κατά

Gram. Σε αποτυχημένες ενδοδοντικές θε-

ραπείες απομονώθηκε τουλάχιστον ένα

από τα θετικά κατά Gram μικροβιακά

στελέχη των Ε. faecalis, P. alactolyticus και
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Επούλωση εκτεταμένων περιακρορριζικών αλλοιώσεων 

Εικ. 3: Α. Αρχικό ακτινογράφημα, όπου παρατηρείται περιακρορριζική αλλοίωση στο #36 με επέκταση στη μεσορριζική περιοχή. 

Β. Τελικό ακτινογράφημα. Γ. Ακτινογράφημα επανελέγχου μετά 6 μήνες. Παρατηρείται πλήρης αποκατάσταση της βλάβης.

Εικ. 4: Α. Αρχικό ακτινογράφημα. Στο #36 υπάρχει ατελής ενδοδοντική θεραπεία και περιακρορριζική αλλοίωση με εμπλοκή και της μεσορ-

ριζικής περιοχής. Β. Τελικό ακτινογράφημα. Γ. Ακτινογράφημα επανελέγχου μετά 4 μήνες. Παρατηρείται πλήρης αποκατάσταση της βλάβης.
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P. propionicum1. Η στενή φυσιοπαθολογι-

κή σχέση του συστήματος των ριζικών

σωλήνων και της περιακρορριζικής πε-

ριοχής έχει ως συνέπεια βακτήρια, μύκη-

τες και παράγωγα να προκαλούν φλεγμο-

νώδεις διεργασίες. Με ανοσοπαθολογι-

κούς μηχανισμούς δημιουργούνται απο-

στήματα, κοκκιώματα και περιακρορριζι-

κές κύστεις8. Σύμφωνα με τη βιβλιογρα-

φία, το ποσοστό των κύστεων επί του συ-

νόλου των περιακρορριζικών βλαβών

ανέρχεται σε 15%-17%10. Η προθεραπευ-

τική διαφοροδιάγνωση των τελευταίων

γίνεται βάσει κλινικών και ακτινογραφι-

κών κριτηρίων, όπως είναι: 

1. Η εμπλοκή στη βλάβη ενός ή περισσό-

τερων δοντιών.

2. Το μέγεθος της βλάβης. Συγκεκριμένα

αναφέρεται ότι βλάβες μεγέθους άνω

των 200 mm2 στο οπισθοφατνιακό ακτι-

νογράφημα μπορούν να χαρακτηρι-

στούν με ασφάλεια ως κύστεις. 

3. Η απόκλιση των ριζών των υπεύθυνων

δοντιών. 

4. Η αίσθηση παπυρώδους οστού στην

ψηλάφηση.

5. Η ψυχρή ανώδυνη διόγκωση.

6. Ο χαρακτηριστικός ανώδυνος κλυδα-

σμός.

7. Η διαυγής αχυρόχρωμη εμφάνιση του

αναρροφώμενου υγρού.

Βάσει της δομικής σχέσης της κύστης με

το ακρορρίζιο και το ριζικό σωλήνα, οι

κύστεις διακρίνονται σε θυλακικές πε-

ριακρορριζικές και σε αληθείς. Στην πε-

ρίπτωση των θυλακικών υπάρχει στενή

σχέση της κυστικής κοιλότητας με το ρι-

ζικό σωλήνα, αφού η επιθηλιακή επέν-

δυση προσφύεται σταθερά στο ακρορρί-

ζιο και η εξέλιξή της εξαρτάται από την

«τροφοδότησή» της με τοξικά προϊόντα

από το ριζικό σωλήνα. Αντίθετα, στις

αληθείς κύστεις, οι οποίες θεωρούνται

αυτοσυντηρούμενες βλάβες, δεν υπάρχει

επαφή με το ριζικό σωλήνα. Κατά συνέ-

πεια, ενώ οι θυλακικές κύστεις είναι δυ-

νατόν να ανταποκριθούν στην ενδοδον-

τική θεραπεία, οι αληθείς είναι δύσκολο

να αντιμετωπιστούν συντηρητικά. Σε κά-

θε περίπτωση, η δημιουργία περιακρορ-

ριζικών αλλοιώσεων θεωρείται μια προ-

σπάθεια του οργανισμού να περιορίσει

την επέκταση της βλάβης, από τη δράση

μικροβιακών παραγόντων, στο υποκεί-

μενο οστό. Η απορρόφηση του υποκεί-

μενου οστού προκαλείται από την ενερ-

γοποίηση αμυντικών συστημάτων του

οργανισμού, παρουσία ουδετερόφιλων

πολυμορφοπύρηνων (σε οξείες βλάβες),

μακροφάγων, Τ- και Β-λεμφοκυττάρων

(σε χρόνιες βλάβες), την απελευθέρωση

μεσολαβητών φλεγμονής (κυτοκίνες,

προσταγλανδίνες κ.ά.), αλλά και από τη

δράση οστεοκλαστών9. Αναφέρεται ότι

ακόμα και ευμεγέθεις βλάβες της τάξης

των 8 mm2 ενδέχεται να μη φαίνονται

στο οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα αν

δεν έχουν διατρήσει τη φλοιώδη μοίρα

του οστού10, άρα είναι χρήσιμη η λήψη

υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέ-

σμης τόσο προεπεμβατικά όσο και στον

επανέλεγχο. Μετά την άρση του αιτιολο-

γικού (μικροβιακού) παράγοντα από το

σύστημα του ριζικού σωλήνα με την εν-

δοδοντική θεραπεία, γίνεται η έναρξη

των μηχανισμών επούλωσης μέσω διήθη-

σης από φλεγμονώδη κύτταρα, ινοβλα-

στικού πολλαπλασιασμού, εναπόθεσης

κολλαγόνου, και εντέλει οστού και

οστεΐνης, όπου εμφανίζεται απορρόφη-

ση της ρίζας. Στην περίπτωση των κυστι-

κών σχηματισμών, η καταστροφή της

επιθηλιακής επένδυσής τους και η μετα-

τροπή του κοκκιώδους ιστού σε ινώδη

συνδετικό ιστό, με την παραγωγή πρω-

τοϊνιδίων και στη συνέχεια κολλαγόνων

ινιδίων και θεμέλιας ουσίας, αποτελεί

ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία

ιστού ίασης10. 
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Εισαγωγή

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας της ενδο-

δοντικής θεραπείας δεν αποκλείουν ότι

ο κλινικός οδοντίατρος θα έλθει αντιμέ-

τωπος και με κάποιες αποτυχίες1. Αυτό

μπορεί να διαπιστωθεί όταν ο ασθενής

προσέρχεται στο οδοντιατρείο είτε κατά

τον προγραμματισμένο επανέλεγχο είτε

εκτάκτως, με έκδηλη συμπτωματολογία.

Και στις δύο περιπτώσεις, επιβάλλεται

να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπά-

θεια για τον καθορισμό των αιτίων που

οδήγησαν στην αποτυχία, επειδή μόνο

με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η επιλο-

γή της σωστής διαχείρισής της. Ωστόσο,

η προσπάθεια αυτή δεν είναι πάντοτε

επιτυχής και το αίτιο αποκαλύπτεται κα-

τά την πορεία διαχείρισης της αποτυ-

χίας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η

παρουσίαση ενός περιστατικού επιμή-

κων καταγμάτων σε κάτω κεντρικούς το-

μείς, τα οποία διαγνώσθηκαν στη φάση

της χειρουργικής αντιμετώπισης.  

Παρουσίαση περιστατικού

Ασθενής 71 ετών παραπέμφθηκε στη

Μεταπτυχιακή Κλινική Ενδοδοντίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών από την αντί-

στοιχη Κλινική Προσθετικής για ενδο-

δοντική αντιμετώπιση των #31 και #41.

Σύμφωνα με το ιατρικό του ιστορικό, ο

ασθενής έπασχε από κολπική μαρμαρυ-

γή και λάμβανε αντιπηκτική αγωγή (S-

introm), ενώ στο οδοντιατρικό του ιστο-

ρικό καταγραφόταν βρυγμός, πρόσφατη

αφαίρεση της μεταλλοκεραμικής γέφυ-

ρας #43-#34 και αντικατάστασή της με

μεταβατική αποκατάσταση. Κατά την

κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν υπερ-

τροφία των ούλων, κινητικότητα δευτέ-

ρου βαθμού και στα δύο δόντια, ευαι-

σθησία στην επίκρουση στο #41, ενώ

και στα δύο παρατηρήθηκε γουταπέρκα

εκτεθειμένη στο στοματικό περιβάλλον.

Κατά την περιοδοντική εξέταση εντοπί-

στηκαν θύλακοι 4 mm και στα δύο δόν-

τια, ενώ παρειακά του #31 ανιχνεύτηκε

θύλακος 6 mm. Ακολούθησε λήψη οπι-

σθοφατνιακού ακτινογραφήματος, όπου

διαπιστώθηκαν ατελείς κατά μήκος και

κατά πλάτος ενδοδοντικές θεραπείες,

οριζόντια φατνιολυσία  και περιγεγραμ-

μένες περιακρορριζικές αλλοιώσεις και

στα δύο δόντια (Εικ. 1Α). Η διάγνωση

που τέθηκε και για τα δύο δόντια ήταν

χρόνια περιακρορριζική φλεγμονή2.

Αποφασίστηκε η επανάληψη των ενδο-

δοντικών θεραπειών. 

Πρώτη συνεδρία

Στην πρώτη συνεδρία έγινε αναισθησία

και διπλή απομόνωση, έτσι ώστε να γί-

νεται παράλληλα ενδοδοντική θεραπεία

και στα δύο δόντια. Τα υλικά της προ-

ηγούμενης ενδοδοντικής θεραπείας

αφαιρέθηκαν με ρίνες τύπου Hedström,

ενώ ο προσδιορισμός του μήκους εργα-

σίας έγινε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού

εντοπιστή ακρορριζίου (Root ZX, J.

Morita, USA) και ενδιάμεσου οπισθο-

φατνιακού ακτινογραφήματος. Η τεχνι-

κή χημικομηχανικής επεξεργασίας που

ακολουθήθηκε ήταν η βαθμιαία ανιούσα

(step back), με κύριο ακρορριζικό εργα-

λείο #35 και πραγματοποιήθηκαν δια-

κλυσμοί με διάλυμα υποχλωριώδους να-

τρίου 2,4%. Με τη βοήθεια χειρουργι-

κού μικροσκοπίου ελέγχθηκε η πιθανή

ύπαρξη πρόσθετων ριζικών σωλήνων.

Οι ριζικοί σωλήνες στεγνώθηκαν με κώ-

νους χάρτου και έπειτα τοποθετήθηκε

υδροξείδιο του ασβεστίου με lentulo.

Τέλος, τα δόντια εμφράχθηκαν με προ-

σωρινό εμφρακτικό υλικό (Cavit G). 
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Κλινικά περιστατικά

Επιμήκη κατάγματα κεντρικών τομέων:
διαγνωστικό πρόβλημα

Α. Ζερβάκη*

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΠΘ

* Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ενδοδοντίας, Οδοντιατρικό Τμήμα ΕΚΠΑ.

Υπεύθυνοι στήλης: M. Γεωργοπούλου, Κ. Λυρούδια

Εικ. 1: Α. Αρχικό ακτινογράφημα. Β. Ακτινογράφημα μετά την επανάληψη των ενδο-

δοντικών θεραπειών στα #31 και #41. Γ. Ακτινογράφημα επανεξέτασης, μετά ένα

έτος. 
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Δεύτερη συνεδρία

Μία βδομάδα αργότερα έλαβε χώρα η

δεύτερη συνεδρία. Έγινε ξανά αναι-

σθησία και απομόνωση. Το υδροξείδιο

του ασβεστίου αφαιρέθηκε με άφθονους

διακλυσμούς και περιφερική ρίνιση.

Ακολούθησε η έμφραξη των ριζικών

σωλήνων με την τεχνική της πλάγιας

συμπύκνωσης με γουταπέρκα και ευγε-

νολούχο φύραμα (Εικ. 1Β).

Επανεξέταση

Μετά ένα έτος έγινε επανεξέταση του

ασθενούς. Διαπιστώθηκε ότι είχε τοπο-

θετηθεί η μόνιμη αποκατάσταση. Ο

ασθενής δεν ανέφερε κανένα σύμπτω-

μα. Τα δόντια δεν εμφάνιζαν ευαισθη-

σία στην επίκρουση ούτε στην ψηλάφη-

ση. Η υπερτροφία των ούλων παρέμενε

και η περιοδοντολογική κατάσταση ήταν

αμετάβλητη (βάθη θυλάκων 4 mm και,

παρειακά του #31, 6 mm). Ακολούθησε

η λήψη οπισθοφατνιακού ακτινογραφή-

ματος (Εικ. 1Γ), όπου διαπιστώθηκε η

τοποθέτηση ενδορριζικών αξόνων. Ακό-

μα, παρατηρήθηκε αύξηση στο μέγεθος

της περιακρορριζικής αλλοίωσης στο

#31, ενώ στο #41 παρέμενε αμετάβλη-

τη. Επομένως, έπρεπε να αντιμετωπι-

σθεί η αποτυχία της ενδοδοντικής θερα-

πείας του #31, ενώ η έκβαση της θερα-

πείας του #41 κρίθηκε αβέβαιη. Η επα-

νάληψη των ενδοδοντικών θεραπειών

δεν θεωρήθηκε η κατάλληλη επιλογή,

καθώς τα δόντια βρίσκονταν μέσα σε

γέφυρα και είχαν τοποθετηθεί σε αυτά

ενδορριζικοί άξονες. Αποφασίστηκε η

πραγματοποίηση διαγνωστικού κρη-

μνού. Εκτιμήθηκε ότι, στην περίπτωση

που υπήρχε κάταγμα θα γινόταν εκτομή

της ρίζας· αν όχι, θα πραγματοποιούν-

ταν ακρορριζεκτομή.

Διαγνωστικός κρημνός

Λόγω του ιατρικού ιστορικού του ασθε-

νούς και κατόπιν συνεννόησης με το θε-

ράποντα ιατρό, το Sintrom αντικαταστά-

θηκε από ενέσιμη ηπαρίνη χαμηλού μο-

ριακού βάρους για 3 ημέρες. Το INR

ρυθμίστηκε την ημέρα της επέμβασης

στο 1,93. Την ημέρα αυτή ο ασθενής

προσήλθε και κατά την κλινική του εξέ-

ταση διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο στο-

μίων συριγγίων, ενός παρειακά (Εικ.

2Β) και ενός γλωσσικά, αντίστοιχα με το

#31 (Εικ. 2Γ), σημεία που την ημέρα της

προγραμματισμένης επαναξέτασης δεν

υπήρχαν. Έγινε η αναισθησία, πραγμα-

τοποιήθηκε ενδοσχισμική τομή με λεπί-

δα 15c, και ακολούθησε αποκόλληση

και αφαίρεση του κοκκιώδους ιστού. Το

παρειακό πέταλο είχε καταστραφεί αν-

τίστοιχα με τα #31 και #41. Έγινε χρώ-

ση με μπλε του μεθυλενίου και διαπι-

στώθηκε η ύπαρξη ρωγμών στην παρει-

ακή επιφάνεια και των δύο δοντιών

(Εικ. 3). Η εκτομή των ριζών έγινε με

εγγλυφίδα lindeman, ακολούθησε από-

ξεση της περιοχής και συρραφή του κρη-

μνού με ράμμα από μετάξι 4-0. Τέλος,

δόθηκαν μετεγχειρητικές οδηγίες. Μία

εβδομάδα αργότερα, ο ασθενής επέ-

στρεψε για την αφαίρεση των ραμμά-

των. Διαπιστώθηκε ότι δεν τήρησε τις

μετεγχειρητικές οδηγίες. Ασκούσε στο-

ματική υγιεινή τοπικά με τη χρήση οδον-

τόβουτσας και μέσων μεσοδόντιου κα-

θαρισμού (μεσοδόντια βουρτσάκια), με

αποτέλεσμα στο #33 να παρατηρείται

απογύμνωση της ρίζας αυχενικά. Δόθη-

καν αυστηρές οδηγίες στοματικής υγει-

νής με χρήση χλωρεξιδίνης 0,12%, 2 φο-

ρές την ημερα και αποφυγή της χρήσης
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Εικ. 2: Α. Κλινική εικόνα

της περιοχής προστομιακά.

Β. Τοποθετημένος κώνος

γουταπέρκας στο στόμιο

του συριγγίου παρειακά. Γ.

Τοποθετημένος κώνος γου-

ταπέρκας στο στόμιο του

συριγγίου γλωσσικά.A

Β Γ

Εικ. 3: Αποκάλυψη επιμή-

κων καταγμάτων στα #31

και #41 μετά από χρώση με

μπλε του μεθυλενίου.



μηχανικών μέσων καθαρισμού για 1

εβδομάδα. Έγινε επανέλεγχος μετά

από μία εβδομάδα, με ικανοποιητικά

αποτελέσματα.  

Συζήτηση

Ως αληθές επίμηκες κάταγμα ορίζεται

ένα τέλειο ή ατελές κάταγμα που ξεκινά-

ει από οποιοδήποτε επίπεδο της ρίζας

ενός δοντιού και συνηθέστερα έχει πα-

ρειογλωσσική διεύθυνση3. Η διάγνωσή

του μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη

για τον κλινικό. Τα σημεία που οδηγούν

στην υποψία επιμήκους κατάγματος εί-

ναι κλινικά και ακτινογραφικά. Τα συ-

χνότερα κλινικά ευρήματα σε περιπτώ-

σεις επιμήκους κατάγματος είναι ο μεμο-

νωμένος, στενός θύλακος μεγάλου βά-

θους που δεν συνάδει συνήθως με τη λοι-

πή περιοδοντική κατάσταση του ασθε-

νούς, και η ύπαρξη στομίων συριγγίων

κοντά στα προσπεφυκότα ούλα, πλησιέ-

στερα προς στην παρυφή των ούλων πα-

ρά στο ακρορρίζιο. Ακτινογραφικά,

σπάνια παρατηρείται διαχωρισμός των

κατεαγότων τμημάτων, συχνά υπάρχει

πλαγιορριζική αλλοίωση ή συνδυασμός

της με αλλοίωση με ακρορριζική εντόπι-

ση, συνδυασμός που καταλείπει αλλοί-

ωση σχήματος “J”, παθογνωμονικό στοι-

χείο κατάγματος4. Τα κλινικά και ακτι-

νογραφικά ευρήματα αποτελούν ενδεί-

ξεις για την ύπαρξη επιμήκους κατάγμα-

τος, ενώ η  ύπαρξή του επιβεβαιώνεται

με  διαγνωστικό κρημνό. 

Στο περιστατικό που περιγράφηκε, κατά

την επανεξέταση δεν υπήρχε κάποιο ση-

μείο ή σύμπτωμα που να παρέπεμπε στη

διάγνωση επιμήκους κατάγματος. Αντίθε-

τα, τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν

από την ακτινογραφική και κλινική εξέ-

ταση θεωρήθηκαν ένδειξη αποτυχίας  των

ενδοδοντικών θεραπειών. Βέβαια, την

ημέρα που είχε προγραμματιστεί το χει-

ρουργείο η κλινική εικόνα ήταν διαφορε-

τική, καθώς υπήρχαν δύο στόμια συριγ-

γίων, ένα παρειακό και ένα γλωσσικό,

κοντά στην παρυφή των ούλων, εικόνα

που παρέπεμπε πλέον σε επίμηκες κάταγ-

μα4. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά την ανα-

πέταση του κρημνού, οπότε μοναδική θε-

ραπευτική επιλογή αποτέλεσε η εκτομή

των ριζών των δοντιών.

Έχει σημασία να επισημανθεί ότι η κα-

τάσταση αποκαλύφθηκε κατά την προ-

γραμματισμένη επανεξέταση, καθώς ο

ασθενής ήταν ελεύθερος συμπτωμάτων.

Είναι γνωστό ότι λιγότεροι από τους μι-

σούς ασθενείς είναι τυπικοί στην επανε-

ξέταση5, οπότε ο κλινικός πρέπει να το-

νίζει τη σημασία της στους ασθενείς. 
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Ενδοτοξίνες – Εndotoxins Λιποπολυσακχαριδικά συμπλέγματα του κυτ-

ταρικού τοιχώματος των μικροβίων. Έχουν φλεγμονώδη, κυτταρο-

τοξική  και πυρετογόνο δράση.

Ενδοφατνιακό πέταλο – Lamina dura Λεπτό στρώμα συμπαγούς οστού

που αποτελεί το τοίχωμα του φατνίου. Στο οπισθοφατνιακό ακτινο-

γράφημα απεικονίζεται ως σαφής ακτινοσκιερή γραμμή που περι-

βάλλει την επιφάνεια της ρίζας σε σταθερή απόσταση από αυτήν.

Αποτελεί δομή αναφοράς και οδηγό στη διάγνωση και διαφοροδιά-

γνωση πολλών παθολογικών καταστάσεων των περιοδοντικών και

περιακρορριζικών ιστών.

Ενσφήνωση – Intrusive luxation, Central dislocation (S 03.21) Τραυμα-

τική μετατόπιση δοντιού κατά τον επιμήκη άξονά του με ακρορριζική

κατεύθυνση και είσοδό του στο σώμα της γνάθου. Μπορεί να είναι

μερική ή ολική. Συνοδεύεται από σύνθλιψη του αγγειονευρώδους δε-

ματίου που εισέρχεται στον πολφό, καθώς και από σύνθλιψη ή κά-

ταγμα του φατνιακού οστού.
Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 

Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.



Εισαγωγή

Ο πολφός και το περιοδόντιο έχουν

στενή ανατομική σχέση, όπως και κοινά

βιολογικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο

ιστοί προέρχονται από το μεσέγχυμα, ο

μεν πολφός από την οδοντική θηλή, το

δε περιρρίζιο από το οδοντοθυλάκιο,

με το επιθηλιακό έλυτρο του Hertwig

να τα χωρίζει. Επίσης, έχουν κοινή νεύ-

ρωση και αγγείωση, εμφανίζοντας κοι-

νό αμυντικό και επανορθωτικό μηχανι-

σμό1,2 .

Αυτή η στενή σχέση μεταξύ πολφού και

περιοδοντίου έχει ως αποτέλεσμα ενδε-

χόμενη βλάβη του πολφού να επηρεάζει

το περιοδόντιο, αλλά και αντίστροφα

βλάβη του περιοδοντίου, πιο σπάνια

όμως, να επηρεάζει τον πολφό. Οι οδοί

επικοινωνίας που ευθύνονται για τη με-

ταφορά και ανταλλαγή μικροβίων, και

παραγώγων της φλεγμονής, μεταξύ πολ-

φού και περιοδοντίου είναι τα οδοντινο-

σωληνάρια, οι παράπλευροι ριζικοί σω-

λήνες και, κατά κύριο λόγο, το ακρορρι-

ζικό τρήμα3,4. 

Οι παθήσεις που περιλαμβάνουν πολφό

και περιοδόντιο αναφέρονται ως ενδο-

περιοδοντικές βλάβες. Ανάλογα με την

αρχική αιτιολογία, οι ενδοπεριοδοντι-

κές βλάβες διακρίνονται σε: α. πρωτο-

γενή ενδοδοντική βλάβη, β. πρωτογενή

ενδοδοντική βλάβη με δευτερογενή πε-

ριοδοντική προσβολή, γ. πρωτογενή πε-

ριοδοντική βλάβη, δ. πρωτογενή ενδο-

δοντική βλάβη με δευτερογενή πολφική

προσβολή, και ε. ταυτόχρονη πρωτογε-

νή πολφική και πρωτογενή περιοδοντι-

κή βλάβη5. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η

πρώτη κατηγορία, όπου η πρωτογενής αι-

τία είναι η πολφική πάθηση και δεν έχει

προλάβει να εγκατασταθεί στο περιοδόν-

τιο ο εξωγενής μικροβιακός παράγοντας,

άσχετα αν η κλινική εικόνα δηλώνει και

περιοδοντική βλάβη. Σε αυτή την περί-

πτωση, το σχέδιο θεραπείας συνήθως εί-

ναι μόνο συντηρητική ενδοδοντική θερα-

πεία για την πλήρη αντιμετώπιση της πά-

θησης. Το κλινικό περιστατικό που πα-

ρουσιάζεται στην παρούσα εργασία ανή-

κει σε αυτή την κατηγορία.

Παρουσίαση περιστατικού

Η ασθενής Σ.Τ., ηλικίας 36 ετών, παρα-

πέμφθηκε στη Μεταπτυχιακή Κλινική

του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας της

Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ από

την αντίστοιχη προπτυχιακή κλινική για

θεραπευτική αντιμετώπιση του #46. Το

ιατρικό της ιστορικό ήταν ελεύθερο.

Η ασθενής ανέφερε ότι πριν από ένα

μήνα προσήλθε στην κλινική της Οδον-

τικής Χειρουργικής για την αντικατά-

σταση της παλιάς έμφραξης αμαλγάμα-

τος, λόγω θραύσης του υλικού, με και-

νούργια. Τις επόμενες ημέρες η ασθε-

νής αισθάνθηκε ήπιο εντοπισμένο πό-

νο κατά την ψηλάφηση στην περιοχή

του διχασμού των ριζών του #46, όπως

και κατά τη μάσηση. Στη συνέχεια, εμ-

φανίσθηκε φλεγμονώδης διόγκωση

στην ίδια περιοχή ενώ ο πόνος παρέμε-

νε ήπιος και εντοπισμένος.

Κατά την κλινική εξέταση, η ασθενής

παρουσίαζε εντοπισμένη φλεγμονώδη
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Ενδοπεριοδοντική μεσορριζική βλάβη
κάτω γομφίου

E. Ζάχου*, Λ. Ιντζές**

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΠΘ

*Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

**Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ. Απόφοιτος Advanced Programm in Periodontics, NYUCD.

Υπεύθυνοι στήλης: M. Γεωργοπούλου, Κ. Λυρούδια

Εικ. 1: A. Αρχική κλινική εικόνα όπου

διακρίνεται εντοπισμένη φλεγμονώδης

διόγκωση παρειακά του #46, στενός

περιοδοντικός θύλακος 11 χιλ. και στό-

μιο συριγγίου παρειακά (βέλος).

B. Αρχική ακτινογραφία. Διακρίνεται

η διάχυτη ακτινοδιαυγαστική περιοχή

που επεκτείνεται και στις δύο ρίζες,

καθώς και ο κώνος γουταπέρκας μέσω

του συριγγίου που καταλήγει στο

ακρορρίζιο.

A

B



διόγκωση και στόμιο συριγγίου στην πε-

ριοχή του διχασμού των ριζών, με ήπιο

πόνο στην επίκρουση και ψηλάφηση. Ο

έλεγχος με την περιοδοντική μήλη απο-

κάλυψε στενό μεσορριζικό θύλακο βά-

θους 11 χιλ. (Εικ. 1Α). Στις δοκιμασίες

ζωτικότητας ο πολφός δεν αντέδρασε.

Ο ακτινογραφικός έλεγχος αποκάλυψε

εκτεταμένη έμφραξη αμαλγάματος δεύ-

τερης ομάδας, σε εγγύτητα με το εγγύς

πολφικό κέρας του μυλικού θαλάμου,

όπως και διάχυτη περιακρορριζική διαύ-

γαση και στις δύο ρίζες, η οποία επεκτει-

νόταν στο μεσορριζικό χώρο. Ο κώνος

γουταπέρκας διαμέσου του συριγγίου

κατέληγε ακρορριζικά (Εικ. 1Β).

Η αρχική διάγνωση ήταν νέκρωση του

πολφού με διάχυτη περιακρορριζική-

μεσορριζική αλλοίωση και φλεγμονώδη

διόγκωση, δίνοντας την εικόνα ενδοπε-

ριοδοντικής μεσορριζικής βλάβης. Απο-

φασίστηκε να αντιμετωπισθεί αρχικά

μόνο με ενδοδοντική θεραπεία, χωρίς

περιοδοντική απόξεση. Μετά την απο-

μόνωση του δοντιού, έγινε διάνοιξη της

κοιλότητας και καθαρισμός του μυλικού

θαλάμου με στρογγυλή και κυλινδροκω-

νική εγγλυφίδα με αδαμάντινη επικάλυ-

ψη, διατηρώντας το εγγύς τοίχωμα της

έμφραξης. Με τη βοήθεια ενδοδοντικού

ανιχνευτήρα DG16 ανιχνεύτηκαν οι ρι-

ζικοί σωλήνες (ρ.σ.) και, αφού διαπι-

στώθηκε η πλήρης πρόσβασή τους έως

το ακρορρίζιο με ρίνες C-pilot ISO Νο

10 και 15 (VDW, Munich), έγινε προσ-

διορισμός του μήκους εργασίας με εν-

διάμεσο ακτινογράφημα (Εικ. 2) και

ηλεκτρονικό εντοπιστή ακρορριζίου

(Morita, Root ZX), το οποίο βρέθηκε

18,5 χιλ. στους εγγύς ρ.σ. και 18 χιλ.

στον άπω ρ.σ. Η χημικομηχανική επε-

ξεργασία των ρ.σ. ολοκληρώθηκε με μι-

κροεργαλεία χειρός, ρίνες Κ έως το Νο

25, σε όλους τους ρ.σ., και στη συνέχεια

με μηχανοκίνητα εργαλεία Νi-Ti του

συστήματος ProTaper Universal (Den-

stply, Maillefer). Το Κύριο Ακρορριζικό

Εργαλείο (MAF) στον εγγύς γλωσσικό

και εγγύς παρειακό ρ.σ. ήταν το F2 και

στον άπω ρ.σ. το F4. Ως υγρό διακλυ-

σμών χρησιμοποιήθηκε το υποχλωριώ-

δες νάτριο 2,5% και ως αντισηπτικό, εν-

διάμεσα των συνεδριών, το καθαρό

υδροξείδιο του ασβεστίου αναμειγμένο

με φυσιολογικό ορό. Τοποθετήθηκε

σφαιρίδιο βάμβακος και προσωρινή έμ-

φραξη με Cavit G (3M ESPE). 

Η ασθενής επανήλθε μετά από μία εβδο-

μάδα, όπως είχε προγραμματισθεί, για τη

συνέχιση της ενδοδοντικής θεραπείας.

Κατά την προσέλευσή της ανέφερε ότι ο

πόνος κατά τη μάσηση και την ψηλάφηση

είχε υποχωρήσει αισθητά. Η κλινική ει-

κόνα παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση,

με αποδρομή της φλεγμονώδους διόγκω-

σης και του συριγγίου (Εικ. 3), χωρίς πό-

νο στην επίκρουση και ψηλάφηση, ο δε

θύλακος παρέμεινε ίδιος. Κατά την ανα-

κεφαλαίωση της παρασκευής προκλήθη-

κε θραύση του μικροεργαλείου F2 στον

εγγύς παρειακό ρ.σ. στο ακρορριζικό τρι-

τημόριο (Εικ. 4Α). Έγινε προσπέλαση

του εργαλείου με ρίνη Κ Νο 10 (Εικ. 4Β)

και ολοκλήρωση της προσπέλασης με χει-

ροκίνητες ρίνες Κ έως το Νο 25. Τοποθε-

τήθηκε υδροξείδιο του ασβεστίου και

προσωρινή έμφραξη για μία εβδομάδα. 

Η έμφραξη των ρ.σ. έγινε στην τέταρτη

συνεδρία, η δε τεχνική που εφαρμόστη-

κε ήταν αυτή της πλάγιας συμπύκνω-

σης. Ως κύριοι κώνοι γουταπέρκας

στον άπω και στον εγγύς γλωσσικό ρ.

σ. χρησιμοποιήθηκαν κώνοι ProΤaper,

αντίστοιχοι σε μέγεθος και κωνικότητα

με τη ρίνη MAF. Στον εγγύς παρειακό

ρ.σ. όπου υπήρχε το πρόβλημα του σπα-

σμένου μικροεργαλείου, ο κύριος κώ-

νος γουταπέρκας ήταν  Νο 25/0.04. Το

φύραμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν

εποξικής ρητίνης ΑΗ26 (Dentsply, De-

Trey, GmbH) (Εικ. 5). Μετά την ολο-

κλήρωση της τελικής έμφραξης των ρ.σ.

τοποθετήθηκε προσωρινή έμφραξη

(Colto sol F, Coltène) και η ασθενής πα-

ραπέμφθηκε στην κλινική της Οδοντι-

κής Χειρουργικής για μυλική αποκατά-

σταση.

Η ασθενής προσήλθε για επανέλεγχο

μετά 6 μήνες.  Η κλινική εικόνα ήταν φυ-

σιολογική, με πλήρη εξάλειψη του θυλά-

κου, ο δε ακτινογραφικός έλεγχος έδει-

ξε πλήρη επούλωση των περιρριζικών

ιστών (Εικ. 6). 
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Εικ. 2: Ενδιάμεσο ακτινογράφημα.

Εικ. 3: Κλινική εικόνα μία εβδομάδα

μετά την έναρξη της θεραπείας, με υπο-

χώρηση της φλεγμονώδους διόγκωσης

και του συριγγίου.

Εικ. 4: A. Θραύση μικροεργαλείου

στον εγγύς παρειακό ρ.σ.

B. Προσπέλαση του μικροεργαλείου,

γεγονός που επιτρέπει πλήρη πρό-

σβαση έως το ακρορριζικό τρήμα.

A

B



Συζήτηση

Η στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα

στον πολφό και στο περιοδόντιο έχει ως

αποτέλεσμα η βλάβη του ενός ιστού να

επηρεάζει τον άλλο. Στην πρώτη κατη-

γορία ενδοπεριοδοντικών βλαβών, όπου

πρωτογενές αίτιο είναι η πάθηση του

πολφού, φλεγμονώδη στοιχεία διαχέον-

ται μέσω του ακρορριζικού τρήματος ή

των παράπλευρων ριζικών σωλήνων

στους περιοδοντικούς ιστούς, προκα-

λώντας οξεία ή χρόνια φλεγμονή τους

υπό τη μορφή είτε αποστήματος είτε

σχηματισμού κοκκιώματος ή κύστης. 

Σε περίπτωση οξείας φλεγμονής, το

απόστημα είναι πιθανόν να παροχετεύε-

ται με διάφορους τρόπους. Πρώτον, η

παροχέτευση μπορεί να γίνεται κατά μή-

κος του περιρριζίου με το σχηματισμό

συριγγίου που εκβάλλει μέσω της ουλο-

δοντικής σχισμής ή περιοδοντικού θυλά-

κου. Δεύτερον, το πύον είναι δυνατόν

μέσω του ακρορριζίου να πορεύεται

οριζόντια, να διατρυπάει το φατνιακό

οστό και το περιόστεο, και να δημιουρ-

γείται συρίγγιο που εκβάλλει στην ουλο-

δοντική σχισμή ή στο θύλακο, αλλά χω-

ρίς να επηρεάζει τον περιρριζικό χώρο.

Άλλη εκδοχή είναι η παροχέτευση να

συνεχίζεται οριζόντια, μέσω του φατνια-

κού οστού, και να εκβάλλει με συρίγγιο

στο βλεννογόνο του στόματος6. 

Εάν η περιοδοντική βλάβη δεν έχει εγ-

κατασταθεί, δηλαδή δεν έχει αναπτυχ-

θεί μικροβιακή αποικία στον περιοδον-

τικό θύλακο και τα συμπτώματα οφεί-

λονται αποκλειστικά στο νεκρό πολφό,

το περιρρίζιο αντικαθίσταται από φλεγ-

μαίνοντα συνδετικό ιστό, χωρίς να έχει

επέλθει μόνιμη απώλεια πρόσφυσης

στην επιφάνεια της ρίζας, όπως συμβαί-

νει στις περιοδοντικές βλάβες. Για το

λόγο αυτό, με την ενδοδοντική θεραπεία

επέρχεται σχεδόν αμέσως πλήρης επού-

λωση και αποκατάσταση του περιοδον-

τίου. Εάν η κατάσταση παραμείνει χω-

ρίς θεραπεία για μεγάλο χρονικό διά-

στημα, τότε ο μικροβιακός παράγοντας

εγκαθίσταται και δημιουργείται αληθής

δευτερογενής περιοδοντική βλάβη. Σε

αυτή την περίπτωση απαιτείται, ταυτό-

χρονα με την ενδοδοντική θεραπεία, και

περιοδοντική αντιμετώπιση για την πλή-

ρη επούλωση της αλλοίωσης7.

Η διαφοροδιάγνωση των δύο παραπάνω

περιπτώσεων μπορεί να γίνει με ακτινο-

γραφικά και κλινικά κριτήρια. Στην

πρώτη περίπτωση, στην οποία δεν έχει

εγκατασταθεί η περιοδοντική βλάβη,

φαίνεται στην ακτινογραφία ακτινοδι-

αυγαστική περιοχή εγγύς ή άπω της επι-

φάνειας της ρίζας, ή στην περιοχή διχα-

σμού των ριζών. Συνήθως επηρεάζει μό-

νο μία επιφάνεια του δοντιού. Κλινικά,

ο σηριγγώδης πόρος είναι εμφανής στην

ουλοδοντική σχισμή και πιθανόν να

υπάρχει φλεγμονώδης διόγκωση, κυ-

ρίως στη μεσορριζική περιοχή, η οποία

μοιάζει με περιοδοντικό απόστημα. Με

την εισαγωγή κώνου γουταπέρκας ή πε-

ριοδοντικής μύλης αποκαλύπτεται η

προέλευσή του, που συνήθως είναι το

ακρορρίζιο ή κάποιος παράπλευρος ρι-

ζικός σωλήνας. Αυτός ο σηριγγώδης πό-

ρος είναι στενός και εντοπισμένος, συγ-

κριτικά με έναν περιοδοντικό θύλακο.

Εάν η περιοδοντική βλάβη εγκαταστα-

θεί, τότε δημιουργείται ευρύς περιοδον-

τικός θύλακος με κατακράτηση τρυγίας

και προκαλείται απώλεια πρόσφυσης. Η

ακτινογραφία δείχνει περιοδοντική πά-

θηση με γωνιώδη απώλεια οστού στο ση-

μείο όπου αρχικά υπήρχε ο σηριγγώδης

πόρος5. 

Το θεραπευτικό σχέδιο θα πρέπει αρχι-

κά να επικεντρώνεται στην πολφική

βλάβη με ενδοδοντική θεραπεία. Σε

δεύτερη φάση περιλαμβάνει μια περίο-

δο αναμονής και παρακολούθησης, στην

οποία προσδιορίζεται ο βαθμός περιο-

δοντικής επούλωσης που προκύπτει από

την ενδοδοντική θεραπεία. Η ελάττωση

του βάθους του θυλάκου αναμένεται μέ-

σα σε λίγες εβδομάδες, ενώ η  αναγέν-

νηση του οστού χρειάζεται μερικούς μή-

νες πριν γίνει ακτινογραφικά ορατή.

Επιπλέον, η περιοδοντική θεραπεία, η

οποία περιλαμβάνει βαθιά απόξεση με

ή χωρίς χειρουργική επέμβαση, θα πρέ-

πει να αναβληθεί μέχρι να εκτιμηθεί κα-

τάλληλα το αποτέλεσμα της ενδοδοντι-

κής θεραπείας.

Στο κλινικό περιστατικό της παρούσας

εργασίας, όλα τα κλινικά και ακτινο-

γραφικά ευρήματα, όπως και τα συμ-

πτώματα, συνηγορούσαν για ενδοπε-

ριοδοντική βλάβη πολφικής αιτιολο-

γίας. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός

ότι από την πρώτη κιόλας εβδομάδα με-

τά την έναρξη της ενδοδοντικής θερα-

πείας υπήρξε βελτίωση των συμπτωμά-

των και της κλινικής εικόνας, γεγονός

που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν

είχε εγκατασταθεί ο εξωγενής μικρο-

βιακός παράγοντας για την ανάπτυξη

δευτερογενούς περιοδοντικής βλάβης.

Ο δε κλινικός και ακτινογραφικός επα-

νέλεγχος μετά από 6 μήνες έδειξε εξά-

λειψη του θυλάκου και πλήρη επούλωση

των περιρριζικών ιστών.
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Κλινικά περιστατικά

Εικ. 5: Τελική έμφραξη των ριζικών

σωλήνων.

Εικ. 6: Ακτινογράφημα επανελέγχου 6

μήνες μετά το τέλος της θεραπείας, με

πλήρη επούλωση της αλλοίωσης.
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Εισαγωγή

Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια

(Ε.Θ.Δ.) συνήθως εμφανίζουν εκτεταμέ-

νη απώλεια οδοντικής ουσίας λόγω της

ύπαρξης τερηδονικής βλάβης, τραύματος,

διάβρωσης, αποτριβής, κατάγματος, προ-

ϋπάρχουσας προσθετικής αποκατάστα-

σης ή ακόμη και λανθασμένης κοιλότητας

διάνοιξης1-3. Τα δόντια αυτά μπορούν να

αποκατασταθούν με εμφράξεις σύνθετης

ρητίνης ή αμαλγάματος, με τη χρήση εν-

δορριζικών αξόνων και μυλική ανασύ-

σταση, ή ακόμα με τεχνητή μύλη (ψευδο-

κολόβωμα) και τοποθέτηση στεφάνης. 

Πρωταρχικός σκοπός της τοποθέτησης

ενός άξονα είναι η συγκράτηση και η στα-

θερότητα της μυλικής αποκατάστασης.

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως η χρή-

ση των αξόνων δεν συμβάλλει στην ενί-

σχυση και ενδυνάμωση των Ε.Θ.Δ.1,4-5.

Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ενδορ-

ριζικού άξονα υπάρχει πάντα η πιθανό-

τητα να προκληθεί διάτρηση εντός του

ριζικού σωλήνα, ενώ η υπέρμετρη αφαί-

ρεση οδοντικής ουσίας κατά τη δημιουρ-

γία του φρεατίου αποδυναμώνει τα

οδοντικά τοιχώματα και αυξάνει την πι-

θανότητα πρόκλησης κατάγματος6-8.

Η επιλογή άξονα κατάλληλου τύπου εί-

ναι σημαντική και μπορεί να έχει σημαν-

τική επίδραση στη διατήρηση του δοντι-

ού στο φραγμό9. Η συγκράτηση του άξο-

να επηρεάζεται από τον τύπο του, αν δη-

λαδή είναι παθητικός ή ενεργητικός,

από το μήκος, τη διάμετρο, την κωνικό-

τητά του, αλλά και από τον τύπο της κο-

νίας που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγ-

κόλλησή του10. 

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής

έρευνας είναι η σύγκριση της αντοχής,

σε διάφορες θέσεις του ριζικού σωλήνα,

του προσφυτικού δεσμού δύο νέων τύ-

πων ενδορριζικών αξόνων. 

Υλικά και μέθοδος

Για την έρευνα επιλέχθηκαν 50 προσφά-

τως εξαχθέντα μονόρριζα δόντια της

άνω γνάθου (κεντρικοί τομείς) από

ασθενείς ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών,

και με ελάχιστο μήκος ρίζας 15 mm. Τα

κριτήρια επιλογής των δοντιών ήταν τα

εξής: ύπαρξη ενός ριζικού σωλήνα και

απουσία τερηδονικής βλάβης ή ρωγμών.

Ακτινογραφίες ελήφθησαν από εγγύς

και παρειακή κατεύθυνση, ώστε να απο-

κλεισθούν ανατομικές ανωμαλίες, ενα-

σβεστιώσεις του ριζικού σωλήνα και

προηγούμενες ενδοδοντικές θεραπείες.

Όλα τα δόντια είχαν εξαχθεί για περιο-

δοντικούς ή προσθετικούς λόγους. Με

περιοδοντικό εργαλείο απόξεσης χειρός

απομακρύνθηκαν η τρυγία και οι μαλα-

κοί ιστοί που τυχόν υπήρχαν στην εξω-

τερική επιφάνεια της ρίζας. Όλα τα δο-

κίμια αποθηκεύτηκαν και διατηρήθηκαν

σε απεσταγμένο νερό θερμοκρασίας

4°C, μέχρι την έναρξη των πειραματι-

κών διαδικασιών.

Το μυλικό τμήμα των δοκιμίων αποκό-

πηκε 2 mm πάνω από την αδαμαντινοο-

στεϊνική ένωση με μικροτόμο σκληρών

ιστών (πάχος δίσκου 0,3 mm, Isomet

1000, Buehler, Lake Bluff, IL), κάτω από

άφθονο καταιονισμό νερού, έτσι ώστε

να καταλείπονται ρίζες μήκους 15 mm

σε όλα τα δοκίμια. Η ακρορριζική δια-

βατότητα επιβεβαιώθηκε με ρίνες ISO

K No. 10 και το μήκος εργασίας προσ-

διορίστηκε οπτικά, εισάγοντας μία ρίνη

Κ Νο. 10 εντός του ριζικού σωλήνα, μέ-

χρι να γίνει ορατή στο ακρορριζικό τρή-

μα. Από το μήκος αυτό αφαιρέθηκε, στη

συνέχεια, 1 mm. 

Για την παρασκευή των ριζικών σωλήνων

χρησιμοποιήθηκαν ρίνες ISO K (#08-10-

15) και μηχανοκίνητα μικροεργαλεία του

συστήματος ProTaper (SX, S1, S2, F1, F2,

F3), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-

σκευαστή. Κατά την παρασκευή των ρι-

ζικών σωλήνων με τα μηχανοκίνητα μι-

κροεργαλεία, χρησιμοποιήθηκε μειωτική

ενδοδοντική χειρολαβή 1:16, οδηγούμενη

από συσκευή X-smart. Κατά τη χημικο-

μηχανική παρασκευή γινόταν διακλυ-

σμός με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου

2,5% με σύριγγα 5 ml και βελόνα 27-

gauge, σε ποσότητα 2 ml μετά τη χρήση

κάθε μικροεργαλείου. Για κάθε δοκίμιο

χρησιμοποιήθηκαν 0,2 ml πάστας EDTA

17%. Στο τέλος της παρασκευής κάθε ρι-

ζικού σωλήνα έγιναν διακλυσμοί με την

ακόλουθη σειρά: 2 ml 17% EDTA, 2 ml

2,5% υποχλωριώδες νάτριο και 2 ml φυ-

σιολογικός ορός. Οι ριζικοί σωλήνες στε-

γνώθηκαν με κώνους χάρτου και η έμ-

φραξή τους έγινε με κώνους γουταπέρ-

κας και φύραμα 2seal sealer, με την τεχνι-
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Διπλωματική εργασία

Συγκριτική μελέτη της αντοχής προσφυτικού
δεσμού δύο νέων τύπων ενδορριζικών αξόνων*

K. Μάστορας**
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*Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει δημοσιευθεί με τίτλο: Evaluation of Push-out Bond Strength of two Endodontic Post Systems. [Mastoras et al., J

Endod 2012 Apr; 38(4):510-4. Epub 2012 Jan 29.] 

**Οδοντίατρος, Ειδικευθείς στην Ενδοδοντολογία, Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ. 

Υπεύθυνοι στήλης: Μ. Γ. Χαμπάζ, Ν. Οικονομίδης



κή της πλάγιας συμπύκνωσης. Όλα τα

δοκίμια εμφράχθηκαν με προσωρινό υλι-

κό Cavit G και αποθηκεύθηκαν σε 100%

υγρασία στους 37°C για επτά ημέρες. 

Προετοιμασία ριζικού 

σωλήνα για την τοποθέ-

τηση άξονα

Τα δοκίμια χωρίστηκαν τυχαία σε δύο

ομάδες των 20, ανάλογα με τον τύπο του

άξονα που θα δέχονταν: SpiraPost (Ομά-

δα Α) (Εικ. 1) και D.T Light-Post Illusion

X-RO (Ομάδα Β) (Εικ. 2). Η γουταπέρκα

αφαιρέθηκε με συνδυασμό εργαλείων με-

ταφοράς θερμότητας (heat carrier) και

κάθετης συμπύκνωσης (plugger), διατη-

ρώντας 4 mm στο ακρορριζικό τριτημό-

ριο. Η προετοιμασία του ριζικού σωλήνα

για την τοποθέτηση των αξόνων πραγμα-

τοποιήθηκε σε βάθος 11 mm με τη χρήση

εγγλυφίδων Gates Glidden #2 (Dentsply,

Maillefer, ΗΠΑ), για την ομάδα Α, και με

τη χρήση ειδικών εγγλυφίδων που παρέ-

χονταν από την κατασκευάστρια εταιρεία

των αξόνων (Bisco Inc., ΗΠΑ), για την

ομάδα Β. Ο τελικός διακλυσμός έγινε με

5 ml 17% EDTA (Inter-Med, Inc./Vista

Dental Products, ΗΠΑ) και 10 ml φυσιο-

λογικό ορό. Μετά την προετοιμασία των

ριζικών σωλήνων για τοποθέτηση των

αξόνων, όλα τα δοκίμια ακτινογραφήθη-

καν από εγγύς και παρειακή κατεύθυνση,

ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν είχαν παρα-

μείνει υπολείμματα γουταπέρκας στα τοι-

χώματα του ριζικού σωλήνα. Σε αυτή τη

φάση, 4 επιπλέον δοκίμια, 2 από κάθε

ομάδα, προετοιμάστηκαν για παρατήρη-

ση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρω-

σης, ώστε να διαπιστωθεί η καθαρότητα

των οδοντινικών τοιχωμάτων και των

οδοντινοσωληναρίων. 

Συγκόλληση αξόνων

Όλοι οι άξονες συγκολλήθηκαν με ρητι-

νώδη κονία διπλού πολυμερισμού Pa -

raPost/ParaCore Automix (Coltène). Σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,

εντός του ριζικού σωλήνα αρχικά τοπο-

θετήθηκε τροποποιητής για 30 δευτερό-

λεπτα και οι περίσσειες αφαιρέθηκαν με

κώνο χάρτου. Ακολούθησε στέγνωμα του
ριζικού σωλήνα με αέρα για 2 δευτερό-
λεπτα. Μία σταγόνα από τους συγκολλη-
τικούς παράγοντες A και B του ParaBond
αναμείχθηκαν για 2 λεπτά και τοποθετή-
θηκαν μέσα στο ριζικό σωλήνα για 30
δευτερόλεπτα. Οι περίσσειες αφαιρέθη-
καν με κώνο χάρτου και ακολούθησε στέ-
γνωμα του ριζικού σωλήνα με αέρα για 2
δευτερόλεπτα. Με τη χρήση σύριγγας αυ-
τοανάμειξης προσαρμοσμένης σε ειδικό
ακροφύσιο για το ριζικό σωλήνα, τοπο-
θετήθηκε η ρητινώδης κονία διπλού πο-
λυμερισμού. Αμέσως μετά την τοποθέτη-
ση της κονίας, εισήχθησαν εντός του ρι-
ζικού σωλήνα οι άξονες και των 2 ομά-
δων. Η περίσσεια της ρητινώδους κονίας
αφαιρέθηκε με βουρτσάκι μικρών δια-
στάσεων. Τα δοκίμια αφέθηκαν για 4 λε-
πτά, ώστε να πραγματοποιηθεί ο χημικός
πολυμερισμός της κονίας. Αμέσως μετά

πραγματοποιήθηκε φωτοπολυμερισμός

με τη χρήση συσκευής Bluephase LED

(1200 mW/cm2 output, Ivoclar, Vivadent).

Πριν από τη χρήση της λυχνίας, πραγμα-

τοποιούνταν έλεγχος της απόδοσής της

με το μετρητή ισχύος Bluephase meter

(Ivoclar, Vivadent). Σε αυτή τη φάση, άλ-

λα 6 δοκίμια, 3 από κάθε ομάδα, προετοι-

μάστηκαν για παρατήρηση της υβριδικής

ζώνης στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σά-

ρωσης. Όλα τα δοκίμια και των δύο ομά-

δων αποθηκεύθηκαν σε 100% υγρασία

στους 37°C για 24 ώρες και στη συνέχεια

έγινε ο εγκιβωτισμός τους σε ειδικά τε-

τράγωνα κυτία με αυτοπολυμεριζόμενη

ρητίνη για 48 ώρες. 

Τεστ εξώθησης αξόνων

(push-out test) 

Σε όλα τα δοκίμια, και των δύο ομάδων,

έγιναν διαδοχικές τομές πάχους 1 mm (±

0,1 mm) με μικροτόμο σκληρών ιστών

(πάχος δίσκου 0,3 mm, Isomet 1000,

Buehler, Lake Bluff, IL), κάτω από άφθο-

νο καταιονισμό νερού στο αυχενικό, μέσο

και ακρορριζικό τριτημόριο. Μία τομή

από κάθε τριτημόριο δοκιμίου επιλέχθη-

κε σε αποστάσεις των 2, 5 και 8 mm (Εικ.

3). Το πάχος κάθε τομής μετρήθηκε με

ψηφιακό παχύμετρο (Mitutoyo, Tokyo,

Ιαπωνία) με απόκλιση της τάξης του 0,001

mm. Η ακρορριζική πλευρά κάθε τομής

κωδικοποιήθηκε με ανεξίτηλο στυλό για

την κατηγοριοποίηση των δειγμάτων.

Όλες οι τομές, και από τις δύο πλευρές,

ψηφιοποιήθηκαν με ηλεκτρονική σάρωση

υψηλής ανάλυσης (HP Scanjet 4850) και

οι εικόνες τους αρχειοθετήθηκαν. Η αυ-

χενική και ακρορριζική περιφέρεια των

ριζικών σωλήνων κάθε τομής μετρήθηκαν

με το πρόγραμμα ImageJ (v. 1.44o, Na-

tional Institutes of Health, ΗΠΑ). Η φόρ-

τιση των δειγμάτων έγινε με σταθερή τα-

χύτητα 0,5 mm το λεπτό, μέχρι τη θραύση

τους. Κατά τη διάρκεια των τεστ, όλες οι

τομές βιντεοσκοπήθηκαν με κάμερα υψη-

λής ανάλυσης HD (Canon Legria HF200

High Definition) και με οπτική μεγέθυνση

15x, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν επα-

φή των κατακόρυφων κυλινδρικών συμ-

πυκνωτήρων με την οδοντίνη του ριζικού
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Εικ. 1: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μι-

κροσκοπίου σάρωσης (SEM). Άξονας

SpiraPost. Διακρίνονται το περιστρο-

φικό σύρμα και οι ίνες που αναδύονται

μέσα από αυτό. Μεγέθυνση 25x. 

Εικ. 2: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μι-

κροσκοπίου σάρωσης (SEM). Άξονας

D.Τ  Light-Post Illusion X-RO, με κω-

νικότητα 0,2 στο ακρορριζικό άκρο.

Μεγέθυνση 25x. 



σωλήνα. Η τιμή της δύναμης σε Newton

(N) που καταγράφηκε από τη συσκευή τη

στιγμή της αποκόλλησης, μετατράπηκε σε

δύναμη φόρτισης σε Megapascal (mPa)

με τον τύπο:

(Εικ. 4) 

Όλα τα δοκίμια, και των δύο ομάδων,

μετά το πέρας των πειραματικών διαδι-

κασιών εξετάστηκαν με στερεοσκοπικό

μικροσκόπιο, σε μεγέθυνση 50x (Carl

Zeiss, Stemi 2000C, Γερμανία) από τρεις

ανεξάρτητους παρατηρητές και κατηγο-

ριοποιήθηκαν ανάλογα με τον τρόπο

αποκόλλησης του άξονα, ως εξής: 1.

Αποτυχία συγκόλλησης μεταξύ ρητινώ-

δους κονίας και άξονα. 2. Αποτυχία συγ-

κόλλησης μεταξύ οδοντίνης και ρητινώ-

δους κονίας. 3. Συνεκτική αποτυχία της

ρητινώδους κονίας. 4. Συνεκτική αποτυ-

χία του άξονα. 5. Μικτή αποτυχία. 

Η κανονικότητα του δείγματος επαλη-

θεύθηκε με το τεστ Kolmogorov-Smirnov

και η ομοιογένεια των διακυμάνσεων με

το τεστ Levene. Πραγματοποιήθηκε σύγ-

κριση ανεξάρτητων δειγμάτων T-test με

διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 95%. Η

στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε

με το πρόγραμμα SPSS (SPSS, version

18, Chicago, Illinois, ΗΠΑ) και το επίπε-

δο σημαντικότητας ορίστηκε στο 0.05. 

Αποτελέσματα

Ο μέσος όρος των δυνάμεων φόρτισης

και των δύο ομάδων παρουσιάζεται

στον Πίνακα 1. Βρέθηκε ότι οι δυνάμεις

φόρτισης για την αποκόλληση των αξό-

νων διαφέρουν στατιστικά σημαντικά

μεταξύ των δύο ομάδων, με την ομάδα

Α να παρουσιάζει υψηλότερες τιμές σε

σύγκριση με την ομάδα Β (p<0.05). 

Οι δυνάμεις φόρτισης ανά τριτημόριο σε

κάθε ομάδα βρέθηκε ότι διαφέρουν

στατιστικά σημαντικά, με σημαντική μεί-

ωση από το αυχενικό προς το μέσο και

ακρορριζικό τριτημόριο. Σύμφωνα με τα

αποτελέσματα, η ομάδα Α παρουσιάζει

υψηλότερες τιμές δυνάμεων φόρτισης σε

σύγκριση με την ομάδα Β και στα τρία

τριτημόρια (p<0.05) (Πίνακας 2). 

Η συνεκτική αποτυχία του άξονα ήταν η

συχνότερα παρατηρούμενη αιτία απο-

κόλλησης για την ομάδα Α (85%), ενώ η

αποτυχία συγκόλλησης μεταξύ οδοντίνης

και ρητινώδους κονίας ήταν η συχνότερα

παρατηρούμενη αιτία αποκόλλησης για

την ομάδα Β (46,7%) (Πίνακας 3).

Εξετάσθηκαν οι ακόλουθες μηδενικές

υποθέσεις: 1. Δεν υπάρχει καμία συσχέ-

τιση μεταξύ των τιμών των δυνάμεων

φόρτισης και του τύπου του άξονα. 2.

Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ

των τιμών των δυνάμεων φόρτισης και

των ομάδων Α και Β ανά τριτημόριο. 

Η πρώτη μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε,

καθώς η σύγκριση με την παράμετρο “τύ-

πος άξονα” οδήγησε σε στατιστικά σημαν-

τικές διαφορές όσον αφορά τις δυνάμεις

φόρτισης (Ομάδα A: 12.68±3.44, Ομάδα

B: 10.35±2.38, p<0.05). Οι υψηλότερες δυ-

νάμεις φόρτισης που βρέθηκαν στην ομά-

δα Α μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι

στους άξονες SpiraPost η ρητινώδης κονία

διαπερνά τις ίνες του και δημιουργεί ομοι-

ογενές σύνολο. Επιπλέον, η ευελιξία και η

προσαρμοστικότητα των ινών στα τοιχώ-

ματα του ριζικού σωλήνα μπορεί να προ-

σφέρουν πρόσθετη συγκράτηση. 

Η δεύτερη μηδενική υπόθεση επίσης

απορρίφθηκε, καθώς η σύγκριση με την

παράμετρο “τριτημόριο” οδήγησε σε

στατιστικά σημαντικές διαφορές στο αυ-

χενικό (Ομάδα A: 17.29±0.83, Ομάδα

B: 13.26±1.24, p<0.05), στο μέσο (Ομά-

δα A: 10.97±0.99, Ομάδα B: 9.60±0.68,

p<0.05), αλλά και στο ακρορριζικό τρι-

τημόριο (Ομάδα A: 9.79±0.97, Ομάδα

B: 8.20±1.12, p<0.05). 

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης

έδειξαν ότι ο άξονας SpiraPost αποτελεί

καινοτόμο λύση στον τομέα των αποκα-

ταστάσεων των ενδοδοντικά θεραπευ-

μένων δοντιών, αφού εκτός από τη συν-

τηρητική παρασκευή του ριζικού σωλή-

να, που χρειάζεται για την τοποθέτησή

του, εμφανίζει και αυξημένες δυνάμεις
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Εικ. 4: R = ακτίνα αυχενικής πλευράς

της τομής του άξονα, r = ακτίνα

ακρορριζικής πλευράς της τομής του

άξονα, h = ύψος τομής. 

Εικ. 3: Τομές  2, 5 και 8 mm που

επιλέχθηκαν για το τεστ εξώθησης

αξόνων. Οι τομές του σχήματος

είναι ενδεικτικές, αφού θα πρέπει

επίσης να υπολογισθούν οι απο-

κλίσεις στο πάχος τους (± 0,1

mm) και η απώλεια οδοντικών

ιστών από το πάχος του δίσκου

του μικροτόμου (0,3 mm). 

Πίνακας 1

Μέσος όρος
δυνάµεων φόρτισης

Α

B

12.68±3.44

10.35±2.38

Οµάδα (Mean±SD)



πρόσφυσης με τα οδοντινικά τοιχώματα

του ριζικού σωλήνα. 
Σίγουρα, οι εργαστηριακές συνθήκες
υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η με-
λέτη αυτή δεν είναι ρεαλιστικές, ώστε τα
αποτελέσματα αυτά να αναχθούν και σε
κλινικό επίπεδο. Επίσης, εκτός από την
πρόσφυση στο ριζικό σωλήνα, υπάρχουν
παράγοντες που παραμένουν αδιερεύ-
νητοι, όπως ο τρόπος σύνδεσης του άξο-
να με τη μυλική αποκατάσταση και η αν-
τοχή τους στις δυνάμεις φόρτισης, κα-
θώς και η δυνατότητα αφαίρεσής του.
Για το λόγο αυτό θα χρειασθούν μακρο-
χρόνιες τυχαιοποιημένες και καλά ελεγ-
χόμενες κλινικές μελέτες. Ωστόσο, οι
εργαστηριακές μελέτες παρέχουν χρή-
σιμες πληροφορίες, όταν μάλιστα πρό-
κειται για καινούργια υλικά.
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SUMMARY

K. Mastoras*

Evaluation of push-out bond strength of

two endodontic post systems**

Aim: The aim of this study was to evaluate

the push-out bond strengths of a new

polyfiber post system and a fibre post that

were adhesively luted with a dual-cure

resin cement.

Methods: Fifty single-rooted human max-

illary teeth were sectioned below the ce-

mentoenamel junction and the roots were

endodontically treated. The roots were

randomly divided into 2 groups of 20 spec-

imens each, according to the post type

used: SpiraPost (Group A) and D.T Light-

Post Illusion X-RO (Group B). All posts

were cemented with a dual-cure resin ce-

ment (ParaPost/ParaCore). Bonded spec-

imens were cut into 1 mm thick sections,

and push-out tests were performed using

a universal testing machine. All specimens

were loaded until fracture, and the failure

modes were evaluated with a stereomicro-

scope at 50X magnification. Representa-

tive specimens were analyzed by SEM. 

Results: Push-out bond strength was sig-

nificantly affected by the type of post

(p<0.05). In all root sections, the Spira-

Post push-out bond strength values were

significantly higher than those of D.T

Light-Post Illusion X-RO (p<0.05). Co-

hesive failure within the post was the most

frequent type of failure for the SpiraPost

system and adhesive failure between the

luting agent and the post for the D.T

Light-Post system. Of the remaining ten

teeth, three from each group were split

along the mesiobuccal axis to examine the

hybrid layer and resin tags and two of each

group were used to confirm the purity of

dentinal walls after post space prepara-

tion.  Conclusion: In all root segments, the

SpiraPost system provided significantly in-

creased post retention compared to the

fiber post.
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Πίνακας 2

Μέσος όρος δυνάµεων φόρτισης, ανά τριτηµόριο

Α

B

Α

B

Α

B

Οµάδα 95% CI

17.69

13.85

11.44

9.92

10.25

8.73

Κατώτερο όριο

16.90

12.68

10.50

9.28

9.33

7.68

Ανώτερο όριο

Αυχενικό

Μέσο

Ακρορριζικό

Τριτηµόριο

17.29±0.83

13.26±1.24

10.97±0.99

9.60±0.68

9.79±0.97

8.20±1.12

Μέσος όρος δυνάµεων 
φόρτισης (Mean±SD)

Πίνακας 3

Τύπος αστοχίας στο σύνολο
των τοµών για κάθε οµάδα

5

46,7

1

1,7

38,3

2

0

0

3

85

1,7

4

8,3

13,3

5

Α

B

Οµάδα

ΤΥΠΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (%)

1. Αποτυχία συγκόλλησης µεταξύ ρητινώδους
κονίας και άξονα. 

2. Αποτυχία συγκόλλησης µεταξύ οδοντίνης 
και ρητινώδους κονίας. 

3. Συνεκτική αποτυχία της ρητινώδους κονίας. 
4. Συνεκτική αποτυχία του άξονα. 
5. Μικτή αποτυχία.

*DDS, MSc in Endodontology, School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki. 

**MSc thesis, Dept. of Endodontology, School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki.



Η επίδραση της γωνίας εκτομής του
ακρορριζίου, κατά τη χειρουργική ενδοδοντία,
στη διαπερατότητα του συστήματος οδοντίνης-

ακρορριζικού φραγμού*

Εισαγωγή

Η προσβολή του πολφού από βακτήρια

μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση τόσο του

πολφού όσο και των περιακρροριζικών

ιστών1. Σήμερα όμως, με τη χρήση σύγ-

χρονων τεχνικών χημικομηχανικής επε-

ξεργασίας και έμφραξης των ριζικών

σωλήνων, έχει γίνει εφικτός ο έλεγχος

του μικροβιακού παράγοντα και η θερα-

πεία των νόσων του πολφού και των πε-

ριακρορριζικών ιστών, ακόμα και σε πε-

ριπτώσεις πολύ κεκαμμένων ριζικών σω-

λήνων και πολφικής κοιλότητας πολύ-

πλοκης μορφολογίας2.

Σύμφωνα λοιπόν με τη διεθνή βιβλιο-

γραφία, η επιτυχία της συντηρητικής εν-

δοδοντικής θεραπείας κυμαίνεται μετα-

ξύ 54% και 96%3,4. Η διακύμανση αυτή

μπορεί να οφείλεται στο είδος της μελέ-

της, στην εμπειρία του επεμβαίνοντος

και στην κατάσταση του πολφού πριν

από την ενδοδοντική θεραπεία. Οι Sjo-

gren και συν.4 αναφέρουν ποσοστό επι-

τυχίας μεγαλύτερο του 96% σε συντηρη-

τική ενδοδοντική θεραπεία δοντιών με

ζωντανό ή νεκρό πολφό, χωρίς περια-

κρορριζική αλλοίωση, και ποσοστό 86%

για δόντια με νεκρό πολφό και περια-

κρορριζική αλλοίωση. Σε χαμηλότερα

επίπεδα, της τάξης του 62%, κυμαίνεται

το ποσοστό επιτυχίας δοντιών με περια-

κρορριζική αλλοίωση και επανάληψη

ενδοδοντικής θεραπείας4.

Πολλές φορές, όμως, ακόμα και σε ακτι-

νογραφικά τέλειες ενδοδοντικές θερα-

πείες, έχουμε αποτυχία. Αυτή μπορεί να

οφείλεται σε μικρόβια που έχουν εναπο-

μείνει στους ριζικούς σωλήνες ή σε μι-

κρόβια που βρίσκονται στους περια-

κρορριζικούς ιστούς, στην επιφάνεια της

οστεΐνης, σε υλικά που έχουν εξέλθει

από το ακρορριζικό τρήμα ή σε ιατρογε-

νή σφάλματα5,6. 

Σε περιπτώσεις αποτυχίας της συντηρη-

τικής θεραπείας και αποτυχίας της επα-

νάληψής της, ή αδυναμίας πραγματοποί-

ησης της τελευταίας, θεραπεία εκλογής

είναι η χειρουργική αντιμετώπιση με

ακρορριζεκτομή. Στις περιπτώσεις αυ-

τές, τα αναφερθέντα ποσοστά επιτυχίας

κυμαίνονται μεταξύ 50%7 και 90%8. Ο

Friedman9 συγκέντρωσε μελέτες από το

1970 έως το 2005, που αναφέρουν ποσο-

στά επιτυχίας της περιακρορριζικής χει-

ρουργικής, και τα οποία κυμαίνονται

από 37-97%. Η διακύμανση αυτή μπορεί

να οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες,

όπως είναι το βάθος της ανάστροφης

κοιλότητας, η γωνία εκτομής του ακρορ-

ριζίου, αλλά και το υλικό της ανάστρο-

φης έμφραξης10,11.

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας in vitro

εργασίας είναι η διαπίστωση κατά πόσο

αυξάνεται, ή όχι, η ακρορριζική μικρο-

διείσδυση, ανάλογα με τη γωνία εκτομής

του ακρορριζίου, που συνεπάγεται και

ανάλογο αριθμό αποκαλυμμένων οδον-

τινοσωληναρίων.

Υλικά και μέθοδος

Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήθη-

καν 55 προσφάτως εξαχθέντα ανθρώπι-

να μονόρριζα δόντια. Αρχικά τα δόντια

μεταφέρθηκαν σε διάλυμα NaOCl 2,5%.

Στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν σε διάλυ-

μα αιθυλικής αλκοόλης 50%.

Στα 50 από αυτά ακολούθησε εκτομή

του μυλικού τμήματός τους, στο ύψος της

αδαμαντινοοστεϊνικής ένωσης. Το μή-

κος εργασίας καθορίστηκε με τη βοή-

θεια ρίνης Κ Νο 10, η οποία τοποθετή-

θηκε μέσα στο ριζικό σωλήνα μέχρι να

είναι ορατή από το ακρορριζικό τρήμα

και κατόπιν αφαιρέθηκε 1 mm. Η παρα-

σκευή των ριζικών σωλήνων έγινε με τη

χρήση μηχανοκίνητων περιστρεφόμε-

νων μικροεργαλείων Ni-Ti του συστήμα-

τος ProΤaper, με τελικό εργαλείο το F3.

Μετά από κάθε χρήση μικροεργαλείου

γινόταν διακλυσμός με 1 ml υποχλωριώ-

δους νατρίου 2,5%. Ο τελικός διακλυ-

σμός έγινε με 2 ml NAOCl 2,5% και 1

ml EDTA 17%. 

Σε 45 από τα παραπάνω δόντια πραγμα-

τοποιήθηκε εκτομή του ακρορριζικού

τμήματός τους κατά 3 mm και δημιουρ-

γήθηκαν τρεις ομάδες των 15 δοντιών,

ανάλογα με τη γωνία εκτομής. Στη συνέ-
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Β. Λύσσαρης**
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**Οδοντίατρος, Ειδικευθείς στην Ενδοδοντολογία, Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.
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χεια, σε κάθε δόντι των προηγούμενων

ομάδων δημιουργήθηκε κοιλότητα ανά-

στροφης έμφραξης. Το βάθος της κοιλό-

τητας καθορίστηκε στα 3 mm. Κατόπιν

τοποθετήθηκε στο ριζικό σωλήνα κάθε

δοντιού τυποποιημένος κώνος ProΤa -

per, τροποποιημένος έτσι ώστε να σφη-

νώνει 3 mm από το διαμορφωθέν

ακρορρίζιο. Ακολούθησε η έμφραξη της

κοιλότητας με κονία IRM και η απομά-

κρυνση του κώνου γουταπέρκας.

Τα υπόλοιπα από τα εναπομείναντα

δόντια χωρίστηκαν σε άλλες δύο ομάδες

των πέντε δοντιών, και έτσι είχαμε συ-

νολικά τη δημιουργία πέντε ομάδων:

ΟΜΑΔΑ Α: Η ομάδα Α περιλάμβανε 15

δόντια. Στα δόντια αυτά έγινε εκτο-

μή του ακρορριζίου σε απόσταση 3

mm από το ανατομικό ακρορρίζιο με

γωνία κοπής 0°.

ΟΜΑΔΑ B: Η ομάδα Β περιλάμβανε 15

δόντια. Στα δόντια αυτά έγινε εκτο-

μή του ακρορριζίου σε απόσταση 3

mm από το ανατομικό ακρορρίζιο με

γωνία κοπής 20°.

ΟΜΑΔΑ C: Η ομάδα C περιλάμβανε 15

δόντια. Στα δόντια αυτά έγινε εκτο-

μή του ακρορριζίου σε απόσταση 3

mm από το ανατομικό ακρορρίζιο με

γωνία κοπής 45°.

ΟΜΑΔΑ D: Η ομάδα D περιλάμβανε τα

πέντε πρώτα δόντια, όπου δεν είχε

πραγματοποιηθεί χημικομηχανική

επεξεργασία, και τα οποία χρησιμο-

ποιήθηκαν ως αρνητικοί μάρτυρες.

ΟΜΑΔΑ E: Η ομάδα E περιλάμβανε τα

πέντε υπόλοιπα δόντια, όπου είχε γί-

νει χημικομηχανική επεξεργασία

των ριζικών σωλήνων και εκτομή του

ακρορριζίου τους χωρίς ανάστροφη

έμφραξη, και τα οποία χρησιμοποι-

ήθηκαν ως θετικοί μάρτυρες.

Έλεγχος μικροδιείσδυσης με 

τη μεταφορά ρευστών

Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε από τους

Derkson και συν.12 και Pashley και συν.13

για τον έλεγχο της διαπερατότητας της

οδοντίνης. Η τεχνική αυτή τροποποιήθηκε

από τους Wu & Wesselink14 και χρησιμο-

ποιήθηκε για τη μέτρηση της μικροδιείσ-

δυσης σε εμφραγμένους ριζικούς σωλήνες. 

Το ακρορριζικό τμήμα κάθε δοντιού συν-

δέθηκε με έναν πλαστικό σωλήνα, μέσω

του οποίου ασκείτο πίεση. Το άλλο άκρο

του δοντιού συνδέθηκε με έναν άλλο πλα-

στικό σωλήνα, στον οποίο προσαρμόστη-

κε ένας διακλαδωτής σχήματος «Τ», σε

μία από τις τρεις υποδοχές του. Η αερο-

στεγής προσαρμογή των δύο σωλήνων

εξασφαλίστηκε με τη βοήθεια σιλικόνης15. 

Τα δοκίμια τοποθετήθηκαν σε έναν τρο-

ποποιημένο σωλήνα από σύριγγα 5 ml,

μέσα στην οποία τοποθετήθηκε ειδική

ακρυλική ρητίνη, για τη σταθεροποίηση

και στεγανότητα των δοκιμίων.

Η δεύτερη υποδοχή του διακλαδωτή

«Τ» συνδέθηκε με έναν αριθμημένο τρι-

χοειδικό σωλήνα, κατάλληλα σχεδια-

σμένο για τις μετρήσεις μας. Η τρίτη

υποδοχή του ενώθηκε με μια σύριγγα ιν-

σουλίνης, με τη βοήθεια της οποίας

πραγματοποιούνταν η είσοδος φυσαλλί-

δας αέρα διαμέτρου περίπου 3 mm,

στον τριχοειδικό σωλήνα, πριν από κάθε

μέτρηση. Ο διακλαδωτής σχήματος «Τ»

διέθετε μια βάνα η οποία επέτρεπε τη

σύνδεση του δοκιμίου με μία από τις δύο

υποδοχές του κάθε φορά. 

Τα δοκίμια τοποθετήθηκαν ανά δύο μέ-

σα σε ειδικά διαμορφωμένη πλαστική,

διαφανή λεκάνη, η οποία ήταν γεμάτη

με απεσταγμένο νερό. Στη συνέχεια,

αφού απομακρύνθηκε ο εγκλωβισμένος

αέρας από το εσωτερικό των σωλήνων

με τη βοήθεια της σύριγγας ινσουλίνης,

δημιουργήθηκε φυσαλλίδα αέρος στο

εσωτερικό του τριχοειδικού σωλήνα και

μεταφέρθηκε στην αρχή του, προκειμέ-

νου να γίνει η μέτρηση. Κατόπιν διοχε-

τεύθηκε σταθερά πεπιεσμένος αέρας

και άρχισε η καταγραφή των μετρήσε-

ων. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μέτρηση

υπό πίεση 0,2 atm για 2 λεπτά, χωρίς τη

δημιουργία φυσαλλίδας. Κατόπιν, και

για κάθε δοκίμιο, πραγματοποιήθηκαν

4 μετρήσεις, με τη δημιουργία κάθε φο-

ρά νέας φυσαλλίδας, διάρκειας δύο λε-

πτών η καθεμιά. Μετά το πέρας των με-

τρήσεων αυτών, μετρήθηκαν οι τιμές μι-

κροδιείσδυσης που εμφάνισε κάθε δο-

κίμιο, καταγράφοντας την εκάστοτε με-

τακίνηση της φυσαλλίδας αέρα που προ-

έκυψε εντός του τριχοειδικού σωλήνα.

Σε κάθε δοκίμιο, οι μετρήσεις επαναλή-

φθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο και ύστερα

από τρεις μήνες. Στο μεσοδιάστημα με-

ταξύ των μετρήσεων, τα δοκίμια διατη-

ρήθηκαν σε θερμοκρασία 37°C και σε

συνθήκες 100% σχετικής υγρασίας. 

Μελέτη δοκιμίων στο ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο

Από κάθε ομάδα επιλέχθηκαν τυχαία

τρία δοκίμια. Σε αυτά κόπηκαν τα τελευ-

ταία 3 mm από τα ακρορρίζιά τους και

τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμέ-

νες βάσεις δειγμάτων αλουμινίου. Στη

συνέχεια έγινε η επιμετάλλωση των δο-

κιμίων με άνθρακα, η αγωγιμοποίηση

και η τοποθέτησή τους στο ηλεκτρονικό

μικροσκόπιο σάρωσης (SEM/JEOL,

JSM-840A, Japan). Η παρατήρηση και

φωτογράφηση έγινε σε πολλαπλές μεγε-

θύνσεις.

Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση έγινε με τον έλεγ-

χο Jonckheere-Terpstra16 και με τον έλεγ-

χο Wilcoxon, κατάλληλο για επαναλαμ-

βανόμενες μετρήσεις. Το σύνολο της ανά-

λυσης πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό

IBM Statistics SPSS 19.0, ενώ η στατιστική

σημαντικότητα τέθηκε για p<0.05. 

Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης

• Υπολογίσθηκε ο συντελεστής ενδο-

κατηγοριακής συσχέτισης ICC=1.00

(p<0.001) για τις τέσσερις επαναλαμ-

βανόμενες μετρήσεις στην αρχή της

μελέτης, όπως και για τις επόμενες,

μετά τρεις μήνες ICC=1.00 (p<0.001).

Κατά συνέπεια, είναι έγκυρος ο υπο-

λογισμός των μέσων όρων των 4 με-

τρήσεων, αλλά και η χρήση τους για τη

σύγκριση των ομάδων. 

• Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές ανάμεσα στις γω-

νίες εκτομής στην αρχική μέτρηση (Std.

J-T Statistic=1.841, Exact p=0.066),

όπως και κατά τη μέτρηση τρεις μήνες

αργότερα (Std. J-T Statistic=1.419, Ex-

act p=0.159) (Εικ. 1, 2, 3). 

• Στις 45° παρατηρείται αύξηση 35%

κατά μέσο όρο στη μικροδιείσδυση, σε

σχέση με τις άλλες γωνίες εκτομής,
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όπως και αύξηση στην ελάχιστη τιμή

(Εικ. 2 και 3), κάτι που όμως δεν επι-

βεβαιώνεται στατιστικά. 

• Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές που να

εξαρτώνται από το χρόνο μέτρησης

της μικροδιείσδυσης. Η γωνία εκτομής

των 45° έδωσε κατανομή με υψηλότε-

ρες τιμές (ως προς την ελάχιστη τιμή)

σχετικά με τις άλλες, αλλά αυτό δεν

επιβεβαιώθηκε στατιστικά.

Αποτελέσματα από το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο

Από τη μελέτη των φωτογραφιών από το

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης προ-

έκυψαν τα παρακάτω ευρήματα:

1. Σε όλα τα δείγματα παρατηρήθηκε η

δημιουργία οδοντινικού επιχρίσματος

(smear layer) στην επιφάνεια εκτομής

του ακρορριζίου (Εικ. 4, 5, 6, 7, 8).

2. Δεν παρατηρήθηκαν ποιοτικές διαφο-

ρές όσον αφορά το πάχος του οδοντι-

νικού επιχρίσματος, σε σχέση με τη

γωνία εκτομής (Εικ. 4, 5, 6, 7, 8). 

3. Σε όλα τα δείγματα παρατηρήθηκαν

αύλακες που δημιουργήθηκαν από

την εγγλυφίδα κατά την εκτομή του

ακρορριζίου (Εικ. 4 και 5).

Συζήτηση

Ως γνωστόν στόχος της χειρουργικής εν-

δοδοντίας είναι η απομάκρυνση μιας

υπάρχουσας περιακρορριζικής αλλοί-

ωσης και η προώθηση της επούλωσης

των παρακείμενων ιστών. Με τη δημι-

ουργία της ανάστροφης κοιλότητας και

την έμφραξή της, επιδιώκουμε τη δημι-

ουργία ενός αποτελεσματικού φραγμού

ανάμεσα στο ριζικό σωλήνα και στους

περιακρορριζικούς ιστούς, έτσι ώστε να

εμποδίζεται η μετακίνηση των μικρο-

βίων και η διάχυση των προϊόντων τους

από τον πρώτο στους τελευταίους17 .

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που

μπορεί να έχουν επίπτωση στην επιτυχία

της χειρουργικής ενδοδοντίας, επηρεά-

ζοντας τη δημιουργία του παραπάνω

φραγμού. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνον-

ται το βάθος της ανάστροφης κοιλότη-

τας, η γωνία εκτομής του ακρορριζίου,

καθώς και το υλικό της ανάστροφης έμ-

φραξης10,11.
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Σύμφωνα με τους Cohen και Harg-

reaves18, η πιο κατάλληλη γωνία εκτομής

του ακρορριζίου είναι κάθετα προς στον

επιμήκη άξονα του δοντιού, και αυτό

γιατί όσο αυξάνεται η γωνία εκτομής

του ακρορριζίου τόσο αυξάνεται και ο

αριθμός των οδοντινοσωληναρίων που

έρχονται σε επικοινωνία με τους περια-

κρορριζικούς ιστούς.

Οι σύγχρονοι κλινικοί19,20 θεωρούν ότι

όσο μικρότερο είναι το επίπεδο-γωνία

εκτομής του ακρορριζίου τόσο μειώνε-

ται η αποκοπή του παρειακού πετάλου,

αυξάνοντας τη σταθερότητα του δοντι-

ού, μειώνοντας τον κίνδυνο κατάγματος

και συμβάλλοντας στη γρηγορότερη

επούλωση. Επίσης μειώνεται ο αριθμός

των αποκαλυμμένων οδοντινοσωληνα-

ρίων, προλαμβάνοντας τη μικροδιείσδυ-

ση, τη μόλυνση και την πιθανότητα εμ-

φάνισης ενδοπεριοδοντικής βλάβης. 

Στη διεθνή βιβιλιογραφία, οι μελέτες που

ασχολούνται με την επίδραση της γωνίας

εκτομής του ακρορριζίου στη μικροδιείσ-

δυση του ακρορριζικού φραγμού είναι

ελάχιστες και δεν αξιολογούν αποκλει-

στικά και μόνο τον παράγοντα αυτό, αλ-

λά εξετάζουν και άλλες παραμέτρους.

Το 1994, οι Gilheany και συν.11 μελέτη-

σαν τη διαπερατότητα της οδοντίνης

ακρορριζικά και τη μικροδιείσδυση που

σχετίζεται με την αποκοπή του ακρορρι-

ζίου υπό διαφορετικές γωνίες, καθώς

και τη δημιουργία κοιλοτήτων για ανά-

στροφη έμφραξη, με διαφορετικά βάθη.

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν 27

δόντια. Τα αποτελέσματα των μετρήσε-

ων έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερο ήταν το

βάθος της ανάστροφης κοιλότητας τόσο

μειωνόταν η ακρορριζική μικροδιείσδυ-

ση, ενώ από την άλλη όσο μεγαλύτερη

ήταν η γωνία εκτομής τόσο αυξανόταν η

ακρορριζική μικροδιείσδυση. 

Το 2010, οι Post και συν.10 μελέτησαν την

αποφρακτική ικανότητα του αμαλγάμα-

τος και του ΜΤΑ, σε συνδυασμό με δια-

φορετικές γωνίες εκτομής του ακρορρι-

ζίου και διαφορετικές κοιλότητες ανά-

στροφης έμφραξης. Για το σκοπό αυτό

χρησιμοποιήθηκαν 80 μονόρριζα δόντια.

Εκτός από την παράμετρο «γωνία εκτο-

μής του ακρορριζίου», μελετήθηκαν και

η δημιουργία κοιλότητας για ανάστροφη

έμφραξη με διαφορετική τεχνική (χρήση

εγγλυφίδας και χρήση συστήματος υπε-

ρήχων), καθώς και ο παράγοντας «υλικό

ανάστροφης έμφραξης» (ΜΤΑ και

αμάλγαμα). Η μέτρηση της μικροδιείσ-

δυσης έγινε με τη χρήση τεχνικής που

βασίζεται στη διείσδυση χρωστικής (dye

penetration test). Από τα αποτελέσματα

της μελέτης προέκυψε ότι η γωνία εκτο-

μής και ο τύπος της ανάστροφης κοιλό-

τητας δεν επηρέασαν το ποσοστό της μι-

κροδιείσδυσης, σε αντίθεση με τα υλικά

ανάστροφης έμφραξης, που επηρέασαν

σημαντικά το ποσοστό μικροδιείσδυσης.

Στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, όσον

αφορά τη μελέτη της μικροδιείσδυσης

ανάλογα με τη γωνία εκτομής του

ακρορριζίου, έρχεται να προστεθεί και

αυτή των Garip και συν.21. Οι τελευταίοι

μελέτησαν την επίδραση της γωνίας

εκτομής του ακρορριζίου στην ακρορρι-

ζική μικροδιείσδυση, σε συνδυασμό με

διαφορετικού τύπου ανάστροφες κοιλό-

τητες. Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετά-

στηκαν οι γωνίες 45° και 90° (κάθετα

στον επιμήκη άξονα του δοντιού). Η μέ-

τρηση της μικροδιείσδυσης πραγματο-

ποιήθηκε με τη μέθοδο μεταφοράς ρευ-

στών, οι καταγραφές της οποίας έγιναν

με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν

ότι όταν έχει δημιουργηθεί επαρκές βά-

θος στην κοιλότητα ανάστροφης έμφρα-

ξης, και όταν η τελευταία έχει εμφραχθεί

ερμητικά, η γωνία εκτομής του ακρορρι-

ζίου δεν επηρεάζει τη μικροδιείσδυση

από το ακρορριζικό τρήμα. 

Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα

από τις πιο πάνω μελέτες, σκοπός της πα-
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Εικ 4: Γωνία εκτομής 0° (Ομάδα Α)

(μεγέθυνση × 30).

Εικ. 8: Γωνία εκτομής 20°. Οδοντινικό

επίχρισμα (μεγέθυνση × 10). 

Εικ. 5: Δημιουργία οδοντινικού επιχρί-

σματος στην επιφάνεια εκτομής του

ακρορριζίου (μεγέθυνση × 200). 

Εικ. 6: Γωνία εκτομής 45°. Δημιουργία

οδοντινικού επιχρίσματος στην επιφά-

νεια εκτομής του ακρορριζίου. Παρα-

τήρηση αυλακώσεων από τη χρήση

εγγλυφίδας (μεγέθυνση × 200).

Εικ. 7: Γωνία εκτομής 20°. Δημιουργία

παχέος στρώματος οδοντινικού επιχρί-

σματος στην επιφάνεια εκτομής του

ακρορριζίου (μεγέθυνση × 500).



ρούσας in vitro μελέτης ήταν να αξιολο-

γηθεί η επίδραση της γωνίας εκτομής του

ακρορριζίου στην αύξηση ή όχι της

ακρορριζικής διαπερατότητας και μικρο-

διείσδυσης, και να συγκριθεί με αυτά των

προηγούμενων ερευνητών. 
Στη δική μας μελέτη, η στατιστική ανά-
λυση έδειξε ότι δεν παρατηρήθηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ
των γωνιών εκτομής στην αρχική μέτρη-
ση, όπως και κατά τη μέτρηση 3 μήνες
αργότερα. 
Τόσο στη δική μας, όσο και στις άλλες
3 εργασίες, οι μέθοδοι μέτρησης της μι-
κροδιείσδυσης δεν προσομοιάζουν
απόλυτα στις κλινικές συνθήκες. Σε
όλες τις μελέτες, πλην αυτής των Post
και συν.10, ο αριθμός των δειγμάτων
ήταν μικρός. Εκτός από τη δική μας ερ-
γασία, στην οποία μελετήσαμε αποκλει-
στικά τον παράγοντα «γωνία εκτομής»,
στις υπόλοιπες ερευνήθηκε η γωνία
εκτομής σε συνδυασμό και με άλλες πα-
ραμέτρους.
Τα αποτελέσματα της πειραματικής μας
μελέτης έρχονται σε αντίθεση με τα απο-
τελέσματα των Gilheany και συν.11, σύμ-
φωνα με τα οποία η γωνία εκτομής του
ακρορριζίου είναι ένας από τους παρά-
γοντες που επηρεάζουν την ακρορριζική
μικροδιείσδυση. Και στις δύο μελέτες η
μέτρηση έγινε με τη μέθοδο μεταφοράς
ρευστών. Στη δική μας μελέτη, στην ομά-
δα των 45°, διαπιστώθηκε αύξηση της
διαπερατότητας κατά 35%, γεγονός που
δεν έρχεται απόλυτα σε αντίθεση με το
συμπέρασμα των Gilheany και συν. ότι με
την αύξηση της γωνίας εκτομής αυξάνε-
ται και η αποκάλυψη των οδοντινοσωλη-
ναρίων, συνεπώς αυξάνεται και η ακρορ-
ριζική μικροδιείσδυση. Βέβαια, η αύξηση
των τιμών που διαπιστώσαμε εμείς ήταν
στατιστικά μη σημαντική. Οι τιμές για τις
ομάδες Α και Β ήταν παραπλήσιες, σε
αντίθεση με τις τιμές των άλλων ερευνη-
τών για τις ομάδες των 0° και των 30°.
Πάντως, θα πρέπει να τονισθεί ότι και σε
αυτή την εργασία διαπιστώθηκε ότι ακό-
μα και με μεγάλη γωνία εκτομής, αν γίνει
επαρκής ανάστροφη έμφραξη σε κατάλ-
ληλο βάθος, δεν παρατηρείται στατιστικά
σημαντική μικροδιείσδυση.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα αποτε-

λέσματά μας συμφωνούν με εκείνα των

Post και συν.10. Οι συγκεκριμένοι ερευ-

νητές κατέληξαν στο ότι η γωνία εκτο-

μής δεν επηρεάζει τη μικροδιείσδυση.

Οι γωνίες που μελέτησαν ήταν αυτές των

45° και οι 90°. Στη μελέτη τους, η μέτρη-

ση της μικροδιείσδυσης έγινε με τη χρή-

ση χρωστικών, σε αντίθεση με τη δική

μας, που έγινε με τη μεταφορά ρευστών. 

Στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη

μελέτη κυμαίνονται και τα αποτελέσμα-

τα των Garip και συν.21. Και στην περί-

πτωση αυτή, η μελέτη αφορούσε τις γω-

νίες 45° και 90°. Η μέθοδος μέτρησης

της μικροδιείσδυσης πραγματοποιήθηκε

με τη μέθοδο μεταφοράς ρευστών, με τη

διαφορά ότι οι μετρήσεις έγιναν με τη

βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Όπως και στην προηγούμενη μελέτη, τα

αποτελέσματα δείχνουν ότι η γωνία

εκτομής του ακρορριζίου δεν επηρεάζει

τη μικροδιείσδυση.

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να διατυ-

πωθεί η άποψη ότι από τη σύγκριση των

αποτελεσμάτων και των τεσσάρων ερευ-

νητικών εργασιών, η γωνία εκτομής δεν

επηρεάζει καθοριστικά τη μικροδιείσδυ-

ση στο ακρορριζικό τριτημόριο. Αυτό έρ-

χεται σε αντίθεση με τα σύγχρονα συγ-

γράμματα11,18,20, που προτείνουν μηδενική

γωνία εκτομής του ακρορριζικού τριτη-

μορίου. Στα περισσότερα συγγράμματα

υπάρχει η εικόνα (Εικ. 9), η οποία δεί-

χνει ότι με την αύξηση της γωνίας εκτο-

μής αυξάνεται και ο αριθμός των αποκα-

λυμμένων οδοντινοσωληναρίων.
Η παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικρο-
σκόπιο, όμως, δεν έδειξε την αποκάλυ-
ψη των οδοντινοσωληναρίων που περι-
γράφει η παραπάνω εικόνα. Όπως προ-
αναφέραμε, διαπιστώθηκε η δημιουργία
οδοντινικού επιχρίσματος (smear layer)
στην επιφάνεια αποκοπής του ακρορρι-
ζίου, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ποιοτικές
διαφορές όσον αναφορά το πάχος του,
ανάλογα με τη γωνία εκτομής. 
Το οδοντινικό επίχρισμα (smear layer)
είναι ένας συνδυασμός οργανικών και
ανόργανων υπολειμμάτων που απαν-
τούν είτε στα τοιχώματα του ριζικού σω-
λήνα μετά τη χημικομηχανική επεξεργα-
σία είτε στην επιφάνεια της ρίζας μετά
την απόξεση ή την αποκοπή του ακρορ-
ριζίου. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
παρουσιάζει μια άμορφη, ακανόνιστη
και κοκκιώδη όψη, που προκύπτει από
τη συνύπαρξη υπολειμμάτων οδοντικών
ιστών, οδοντινοβλαστικών αποφυάδων
και μικροβιακών στοιχείων18. 
Απ’ ό,τι φαίνεται, το οδοντινικό επίχρι-
σμα είναι αυτό που επικάθεται πάνω
στα στόμια των οδοντινοσωληναρίων
και τα αποφράσσει, διακόπτοντας έτσι
την επικοινωνία του ριζικού σωλήνα με
τους περιακρορριζικούς ιστούς. Σύμφω-
να και με αυτή την παρατήρηση, λοιπόν,
μπορούμε να πούμε ότι καθοριστικό ρό-
λο στη μικροδιείσδυση έχουν η ποιότητα
και το βάθος της έμφραξης.
Από το συνδυασμό όλων των προηγού-
μενων παρατηρήσεων φαίνεται ότι με-
ταξύ των γωνιών 0° και 20° δεν υπάρχει
διαφορά, καθότι και τα αποτελέσματα
είναι παραπλήσια. Αυτό παρουσιάζει
όμως κλινικό ενδιαφέρον, διότι η γωνία
0° δεν προσφέρει την ίδια ορατότητα με
τη γωνία των 20°, δυσχεραίνει τους χει-
ρισμούς για τη δημιουργία κοιλότητας
ανάστροφης έμφραξης και προϋποθέτει
ειδικό εξοπλισμό. 

Συνεπώς, εκτομή του ακρορριζίου με

γωνία 20° προσφέρει μεγαλύτερο οπτι-

κό πεδίο, διευκολύνει τους χειρισμούς,

ενώ παράλληλα δεν αυξάνει την ακρορ-

ριζική μικροδιείσδυση. Ίσως να είναι η

γωνία εκλογής.
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Εικ. 9: Αύξηση αποκαλυµµένων 
οδοντινοσωληναρίων µε την αύξηση 
της γωνίας εκτοµής.

Α

Β



Συμπεράσματα

Μετά τη στατιστική ανάλυση των αποτε-

λεσμάτων και την παρατήρηση στο ηλε-

κτρονικό μικροσκόπιο, προκύπτουν τα

εξής συμπεράσματα:

1. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές, και στους δύο

χρόνους ελέγχου, μεταξύ των τριών

ομάδων, ανάλογα με την γωνία εκτο-

μής του ακρορριζίου (0°, 20°, 45°).

2. Μεγαλύτερες τιμές μικροδιείσδυσης

έδωσε η Ομάδα C (45°), αλλά χωρίς

να είναι στατιστικά σημαντικές.

3. Οι τιμές μεταξύ των ομάδων Α (0°)

και Β (20°) ήταν παρόμοιες.

4. Η παρατήρηση με το ηλεκτρονικό μι-

κροσκόπιο αποκάλυψε ότι η επιφά-

νεια εκτομής καλυπτόταν από οδοντι-

νικό επίχρισμα (smear layer).
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SUMMARY

V. Lyssaris*

The influence of the angle bevel, during

surgical endodontic therapy, to micro-

filtration of the system dentine – apical

barrier. In vitro study**

Aim: Evaluation of the effect of different

apicoectomy angles, during surgical en-

dodontic therapy, to microfiltration of

the system dentine-apical barrier.

Methodology: Extracted human single-

rooted teeth (n=55) were used for this in

vitro study. Fifty of them were instrument-

ed using a set of ProTaper rotary instru-

ments. The root canals were irrigated with

1 ml of 2.5% NaOCl between each instru-

ment. The final irrigation was done with

2 ml of 2,5% NaOCl and 1 ml of 17% ED-

TA. The apical 3 mm of 45 of the previous

instrumented teeth were sectioned and di-

vided into three groups of 15 teeth, corre-

sponding to the angle of apical resection.

Group A with 0° to the long axis of the

tooth, group B with 20° and group C with

45°. The root-end preparation for each

tooth of these groups was made to a depth

of 3 mm, using special ultrasonic tips pow-

ered by an ultrasonic unit. The root end

cavities were filled with IRM. The first

five teeth, which were not instrumented,

composed the negative control group D

and the last five composed the positive

control group E.

Apical leakage quantity was measured by

a fluid filtration device. Three teeth by

each group were processed for scanning

electron microscopy. Statistical analysis

was performed using the control Jonck-

heere-Terpstra.

Each speciment was re-measured three

months later. 

Results: There were no statistically sig-

nificant differences between groups with

different levels (Std. JT Statistic = 1.841,

Exact p = 0.066), as well as when meas-

ured three months later (Std. JT Statistic

= 1.419, Exact p = 0.159). The highest

measurements of microfiltration were

observed in group C (45°), while the

measurements in groups A and B were

quite similar. 

Conclusions: The results of this study in-

dicated that the level of apicoectomy

does not influence apical microfiltration. 
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