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Editorial Η σελίδα του Διευθυντή

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Για πολλές δεκαετίες, η επικρατούσα άποψη θεωρούσε μονοσήμαντη την επίδραση των συστημα-

τικών παθολογικών καταστάσεων στις παθήσεις του στόματος. Χαρακτηριστικά, όσον αφορά το

διαβήτη, που έχει μελετηθεί σε αυτή την κατεύθυνση περισσότερο από άλλες παθήσεις, υπήρχε η

άποψη ότι όλες οι φλεγμονές στη στοματική κοιλότητα, κατά συνέπεια και οι ενδοδοντικής αιτιο-

λογίας, είναι πιο επιθετικές και καταστροφικές, και ακόμη ότι ο μη ελεγχόμενος διαβήτης μπορεί

να οδηγήσει σε φτωχή επούλωση των αλλοιώσεων. Επιπλέον, επειδή οι ασθενείς με συστηματικές

παθολογικές καταστάσεις έχουν συχνά βεβαρυμένο αμυντικό σύστημα και εμφανίζουν αυξημένη

προδιάθεση σε μόλυνση, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν βαριές χρόνιες περιοδοντοπάθειες, πε-

ριοδοντικά αποστήματα, καθώς και πολφικές νεκρώσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακρορ-

ριζική περιοδοντίτιδα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που απασχολούν τα τελευταία χρόνια την ιατρική και οδον-

τιατρική επιστημονική κοινότητα είναι η πιθανή συσχέτιση ανάμεσα σε χρόνιες φλεγμονώδεις κα-

ταστάσεις του στόματος και τη συστηματική υγεία. Παθολογικές καταστάσεις σε διάφορα όργανα

και συστήματα είναι δυνατόν να έχουν σχέση με οξεία ή χρόνια ακρορριζική περιοδοντίτιδα. 

Μέχρι τώρα, πολυάριθμες μελέτες έχουν υποδείξει συσχέτιση ανάμεσα στην περιοδοντίτιδα και σε

διάφορα παθολογικά νοσήματα. Ωστόσο, η ενδοδοντική θεραπεία δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στο

θέμα αυτό και μόλις πρόσφατα άρχισαν να αναπτύσσονται μελέτες που ελέγχουν πιθανές συσχετί-

σεις ανάμεσα στις ενδοδοντικές αλλοιώσεις και σε συστηματικά νοσήματα, όπως ο διαβήτης ή τα

καρδιοαγγειακά νοσήματα, αλλά και στα πρόωρα ελλιποβαρή νεογνά.

Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο η επιστημονική κοινότητα που υπηρετεί κλινικά και ερευνητικά την ενδο-

δοντολογία να στραφεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι η τεκμη-

ρίωση της όποιας σχέσης θα μπορούσε να δώσει σημαντικές απαντήσεις σε χρόνια ερωτήματα και

οδηγίες για θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Θ. Λαμπριανίδης Π. Μπελτές

Πρόεδρος ΕΕΕ Διευθυντής Σύνταξης

Πρόσκληση για μελέτη, διερεύνηση

και κυρίως κατανόηση της σχέσης γενικής υγείας 

και ενδοδοντολογίας
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Η χρήση της CBCT στην ενδοδοντία
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Περίληψη

Το άρθρο αποτελεί ομόφωνη τοποθέτηση μιας επιτροπής εμ-

πειρογνωμόνων που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενδοδον-

τική Εταιρεία (ESE) όσον αφορά τη χρήση της υπολογιστικής

τομογραφίας κωνικής δέσμης (CBCT). Η θέση βασίζεται στα

πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και παρέχει στον κλινι-

κό οδοντίατρο τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά

με τη χρήση της CBCT στην ενδοδοντία. Με δεδομένα τη διαρ-

κώς εξελισσόμενη φύση της έρευνας, την ανάπτυξη νέων συ-

σκευών και την κλινική άσκηση που σχετίζεται με τη CBCT, η

θέση αυτή θα αναθεωρηθεί εντός τριετίας ή και συντομότερα,

σε περίπτωση που τεθούν στη διάθεσή μας νέα επιστημονικά

δεδομένα. 

Summary

European Society of Endodontology position statement: 

The use of CBCT in Endodontics

S. Patel*,**, C. Durack*, F. Abella***, M. Roig***,

H. Shemesh****, P. Lambrechts*****, K. Lemberg******

This Position Statement represents a consensus of an expert com-

mittee convened by the European Society of Endodontology

(ESE) on the use of Cone Beam Computed Tomography

(CBCT). The statement is based on the current scientific evi-

dence, and provides the clinician with evidence-based criteria on

when to use CBCT in Endodontics. Given the dynamic and

changing nature of research, development of new devices and

clinical practice relating to CBCT, this Position Statement will

be updated within 3 years, or before that time should new evi-

dence become available.

Ενδοδοντολογία 8: 3-6, 2013-2014 Endodontologia 8: 3-6, 2013-2014

Η χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής
δέσμης (CBCT) στην ενδοδοντία. Δήλωση θέσης

της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντικής Εταιρείας†



Εισαγωγή

Η ακτινογραφία είναι απαραίτητο δια-

γνωστικό στοιχείο στην οδοντιατρική κλι-

νική άσκηση, συμπεριλαμβανομένης της

ενδοδοντίας (Patel et al. 2009, Faculty of

General Dental Practitioners UK 2013).

Παρ’ όλα αυτά, οι κλασικές ακτινογραφι-

κές τεχνικές, ψηφιακές ή συμβατικές, πα-

ρουσιάζουν αρκετούς περιορισμούς, όπως

δισδιάστατη απεικόνιση των δομών

(Brynolf 1967, Velvart et al. 2001), αλλη-

λεπικάλυψη της περιοχής ενδιαφέροντος

από παρακείμενες ανατομικές δομές

(Bender & Seltzer 1961, Paurazas et al.

2000) και γεωμετρική παραμόρφωση των

ακτινοβολούμενων στοιχείων (Vande Vo-

orde & Bjorndahl 1969, Forsberg & Halse

1994). Η υπολογιστική τομογραφία κωνι-

κής δέσμης (CBCT) φαίνεται να ξεπερνά

αυτούς τους περιορισμούς, καθώς επιτρέ-

πει τρισδιάστατες απεικονίσεις. 

Υπολογιστική τομογραφία

κωνικής δέσμης

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμοι στο εμπό-

ριο τουλάχιστον 50 τύποι τομογράφων

CBCT (Horner K 2013. προσωπική επι-

κοινωνία), οι οποίοι διαφέρουν στα ειδι-

κά χαρακτηριστικά τους, στις ρυθμίσεις

έκθεσης, στην ποιότητα της εικόνας και

στις δόσεις ακτινοβόλησης. Το διαγνω-

στικό πεδίο απεικόνισης των διαφόρων

τομογράφων CBCT δεν είναι απαραίτητα

το ίδιο, γι’ αυτό τα αποτελέσματα ερευ-

νητικής μελέτης με έναν συγκεκριμένο τύ-

πο τομογράφου CBCT δεν είναι συγκρί-

σιμα με κάποιον άλλον. 

Ο κλινικός οδοντίατρος πρέπει να διαθέ-

τει κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με

την CBCT, τις οποίες οφείλει να ανανεώ-

νει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Brown

et al. 2014), ενώ σε κάθε περίπτωση πρέ-

πει να ακολουθούνται οι βασικές αρχές

της ακτινοπροστασίας (IRMER 2000,

Holroyd & Gulson 2009, Patel & Horner

2009). Ο ασθενής που παραπέμπεται για

CBCT πρέπει να ωφελείται τεκμηριωμένα

στη διαχείριση του ενδοδοντικού προβλή-

ματος από τη λήψη της τομογραφίας. 

Σκόπιμη κρίνεται επίσης μια λεπτομερής

συζήτηση μεταξύ οδοντιάτρου και ασθε-

νούς η οποία θα προηγείται της λήψης

CBCT και με την οποία θα εξασφαλίζε-

ται η πλήρης συγκατάθεση του ασθενούς. 

Όπως συμβαίνει με όλες τις συσκευές που

εκπέμπουν ιοντίζουσα ακτινοβολία, έτσι

και στη CBCT η δόση ακτινοβόλησης πρέ-

πει να είναι η κατά το δυνατόν μικρότερη

(ICRP 2007). Ιδιαίτερα στην περίπτωση

της CBCT, εξαιτίας της ακόμα μεγαλύτε-

ρης έκλυσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας, ο

κλινικός έχει αυξημένη ευθύνη όσον αφο-

ρά την αναγκαιότητα λήψης της. Το μέγε-

θος του πεδίου απεικόνισης (field of view

ή FOV) ποικίλλει ανάλογα με το είδος του

τομογράφου και κυμαίνεται από 3 έως και

20 cm. Ορισμένοι τομογράφοι έχουν συγ-

κεκριμένο σταθερό πεδίο απεικόνισης

(FOV), ενώ άλλοι έχουν δυνατότητα ρύθ-

μισης των διαστάσεων του πεδίου ανάλο-

γα με το κλινικό περιστατικό. Για τις ανάγ-

κες της ενδοδοντίας, κατάλληλο θεωρείται

ένα περιορισμένο πεδίο απεικόνισης, με

την ακτινοβόληση να περιορίζεται απο-

κλειστικά στην περιοχή ενδιαφέροντος

(SEDENTEXCT 2012, Brown et al. 2014).

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η δόση που

δέχεται ο ασθενής και οι εικόνες που λαμ-

βάνονται έχουν συνήθως μεγαλύτερη χω-

ρική διακριτική ικανότητα απ’ ό,τι εκείνες

τομογράφων με μεγαλύτερο πεδίο απεικό-

νισης (Pauwels et al. 2012). Ο χρόνος έκ-

θεσης και τα mA πρέπει επίσης να μει-

ώνονται όποτε αυτό είναι δυνατόν

(SEDENTEXCT 2012). Ο ειδικός εξοπλι-

σμός πρέπει να συντηρείται σωστά, οι εμ-

πλεκόμενοι να είναι κατάλληλα εκπαιδευ-

μένοι και, όταν κρίνεται απαραίτητο, να

καταμετράται η δόση ακτινοβόλησης

(Brown et al. 2014). Τόσο πριν όσο και με-

τά την εγκατάσταση του τομογράφου είναι

υποχρεωτικό να υπάρχει σχέδιο διασφά-

λισης ποιότητας που να περιλαμβάνει και

έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο εμπειρο-

γνώμονα ακτινοπροστασίας (IRR 1999,

IRMER 2000, Holroyd & Gulson 2009).

Εξαιτίας των υψηλότερων επιπέδων δια-

χεόμενης ακτινοβολίας, κρίνεται ανα-

γκαίο, πριν από την εγκατάσταση ενός το-

μογράφου, να αξιολογηθεί η ανάγκη

ύπαρξης προσωπικών δοσομετρητών για

το προσωπικό που ασχολείται με τις λή-

ψεις CBCT (Holroyd & Gulson 2010).

Αξιολόγηση 

των ακτινογραφιών

Ο όγκος των δεδομένων πρέπει να αξιο-

λογηθεί και να καταγραφεί, συνήθως από

τον κλινικό που ζήτησε την ακτινογραφία

ή από τον ακτινολόγο που έκανε την εξέ-

ταση. Ωστόσο, στην περίπτωση που η ερ-

μηνεία της υπερβαίνει τις δυνατότητες

του κλινικού, είναι απαραίτητο η CBCT

να παραπεμφθεί για αξιολόγηση σε ειδι-

κό (SEDENTEXCT 2012). Ειδικός στην

περίπτωση αυτή είναι συνήθως ένας γνα-

θοπροσωπικός ακτινολόγος, όμως πρέπει

να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες

οδηγίες που έχει θεσπίσει κάθε χώρα για

την αξιολόγηση των CBCT.

Κριτήρια χρήσης CBCT

στην ενδοδοντία

Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέ-

σμης έπεται της σχολαστικής κλινικής

εξέτασης, καθώς και της λήψης και αξιο-

λόγησης των απαραίτητων συμβατικών

ακτινογραφιών (Patel 2009, SEDEN-

TEXCT 2012). Όπως συμβαίνει με όλες

τις συσκευές που εκπέμπουν ιοντίζουσα

ακτινοβολία, είναι απαραίτητο τα οφέλη

από τη λήψη μιας CBCT να υπερτερούν

των κινδύνων (ICRP 2007). Αυτό αποκτά

ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση που ο

ασθενής είναι παιδί ή έφηβος, εξαιτίας

της μεγαλύτερης ευαισθησίας αυτών των

ατόμων στους πιθανούς κινδύνους της

ιοντίζουσας ακτινοβολίας (Theodorakou

et al. 2012). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει

να ακολουθείται η αρχή της ελαχιστοποί-

ησης δόσης, ώστε οι κίνδυνοι από την

ακτινοβολία να παραμένουν όσο το δυνα-

τόν μικρότεροι. Τομογραφία κωνικής δέ-

σμης πρέπει να ζητηθεί μόνο στην περί-

πτωση που οι πρόσθετες πληροφορίες

από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις θα

βοηθήσουν στη διάγνωση ή/και θα συμ-

βάλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση ενός

δοντιού με ενδοδοντικό πρόβλημα.
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Η λήψη CBCT με περιορισμένο πεδίο

απεικόνισης ενδείκνυται στις παρακάτω

περιπτώσεις: 

• Ακτινογραφική διάγνωση περιακρορ-

ριζικής πάθησης σε περίπτωση που τα

κλινικά σημεία/συμπτώματα είναι αντι-

φατικά (μη ειδικά). 

• Επιβεβαίωση διάγνωσης παθήσεων μη

οδοντογενούς αιτιολογίας.

• Αξιολόγηση ή/και διαχείριση σύνθετων

οδοντοφατνιακών τραυματισμών, όπως

τραύματα με μετατοπίσεις, οριζόντια

κατάγματα ρίζας, υποψία κατάγματος

του υπερκείμενου φατνιακού πετάλου,

και γενικότερα περιπτώσεις που δύ-

σκολα μπορούν να αξιολογηθούν σω-

στά με τις συμβατικέςτεχνικές.

• Προθεραπευτική εκτίμηση της μορφο-

λογίας ριζικών σωλήνων όταν αυτή εί-

ναι ιδιαίτερα περίπλοκη (π.χ. περιπτώ-

σεις dens in dente κατηγορίας ΙΙΙ και

ΙV).

• Αξιολόγηση δοντιών με εξαιρετικά πε-

ρίπλοκη μορφολογία ριζικών σωλήνων

που προγραμματίζονται για επανάλη-

ψη ενδοδοντικής θεραπείας.

• Αξιολόγηση επιπλοκών ενδοδοντικής

θεραπείας (λόγου χάρη διατρήσεις) για

την κατάρτιση σχεδίου θεραπείας σε

περίπτωση που η συμβατική απεικόνι-

ση δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες.

• Αξιολόγηση ή/και διαχείριση περιπτώ-

σεων απορρόφησης ρίζας οι οποίες

κλινικά φαίνεται ότι επιδέχονται θερα-

πεία.

• Προεγχειρητική αξιολόγηση περια-

κρορριζικών βλαβών πριν από σύνθετη

χειρουργική αντιμετώπισή τους (π.χ. σε

οπίσθια δόντια).

Συμπέρασμα

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμ-

βάνονται σε αυτή την τοποθέτηση της Ευ-

ρωπαϊκής Ενδοδοντικής Εταιρίας (ESE)

έχουν στόχο να βοηθήσουν τους κλινικούς

οδοντιάτρους που προτίθενται να χρησι-

μοποιήσουν, ή ήδη χρησιμοποιούν, την

CBCT. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί

στη σκοπιμότητα λήψης οποιασδήποτε

απεικόνισης εκλύει ιοντίζουσα ακτινοβο-

λία, συμπεριλαμβανομένης της CBCT, η

οποία πρέπει να είναι απολύτως τεκμη-

ριωμένη και η τεκμηρίωση αυτή να κατα-

γράφεται στο αρχείο του ασθενούς. Η

σκοπιμότητα λήψης και η ικανότητα αξιο-

λόγησης των απεικονίσεων CBCT θα πρέ-

πει να ενσωματωθεί τόσο στο προπτυχια-

κό πρόγραμμα σπουδών όσο και στα με-

ταπτυχιακά προγράμματα ενδοδοντίας

των οδοντιατρικών σχολών. Τέλος, επιση-

μαίνεται η επιτακτική ανάγκη συνεχούς

επιμόρφωσης όσον αφορά την CBCT

(Brown et al. 2014).

Αποποίηση ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία

(ESE) και οι συγγραφείς του άρθρου αρ-

νούνται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφε-

ρόντων σχετίζεται με τη συγκεκριμένη το-

ποθέτηση της ESE.
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Περίληψη

Η ερμητική κατά πλάτος και μήκος έμφραξη των ριζικών σω-
λήνων είναι ο τελικός σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας. Τα
τελευταία χρόνια έχουν προταθεί και εφαρμόζονται ευρέως
πληθώρα τεχνικών θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας, σε
μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα της τεχνι-
κής της ψυχρής πλάγιας συμπύκνωσης, η οποία θεωρείται τε-
χνική αναφοράς. Επικρατέστερη τεχνική είναι ο συνδυασμός
της τεχνικής συνεχούς κύματος θερμής γουταπέρκας (System
B) με αυτήν της έγχυσης θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρ-
κας (Obtura II). 
Παρά τα πολλά τους πλεονεκτήματα, οι θερμές τεχνικές πα-
ρουσιάζουν κι αυτές προβλήματα, τα οποία ο κλινικός οφείλει
να γνωρίζει και να είναι σε θέση να προβλέψει και να αντιμε-
τωπίσει.
Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στις θερμές τεχνικές υπερ-
βαίνει τους 200°C, επηρεάζοντας την ποιότητα της έμφραξης,
αλλά και τους περιακρορριζικούς ιστούς, αν δεν τηρηθούν τα
επιτρεπτά όρια. Επίσης, η έξοδος εμφρακτικού υλικού πέραν
του ακρορριζικού τρήματος είναι ένα πρόβλημα που εξακο-
λουθεί να υφίσταται, επηρεάζοντας βραχυπρόθεσμα, αλλά και
μακροπρόθεσμα, το αποτέλεσμα της θεραπείας. Τέλος, οι αυ-
ξημένες τεχνικές απαιτήσεις των θερμών τεχνικών περιπλέ-
κουν την εφαρμογή τους. Έτσι, λόγω εσφαλμένης χρήσης τους,
είναι πιθανή η παραμονή μικροκενών στη μάζα της γουταπέρ-
κας καθώς και η πρόκληση επιμήκους κατάγματος ρίζας.
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η
ταξινόμηση και ανάλυση των προβλημάτων που παρουσιάζον-
ται από την κλινική εφαρμογή των θερμών τεχνικών, καθώς και
η παράθεση τρόπων για την πρόληψή τους. 

Summary

Problems related to thermoplasticized 

gutta-percha techniques

M. Dede*, M. Deimezi**, M. Georgopoulou***

The goal of the third stage of endodontic treatment is the 3D her-

metic, obturation of the root canal system. In recent years, a large

number of warm obturation techniques have been proposed and

widely applied, in an effort to improve the technique of cold lat-

eral condensation, which is considered as the reference technique.

The most commonly applied technique is the combination of the

continuous wave technique (System B) with that of the injection

of thermoplasticized gutta-percha (Obtura II).

Despite their numerous advantages, warm techniques appear to

be associated with many problems that the clinician should be

aware of, be able to anticipate and confront.

A 10°C increase in temperature on the root surface is considered

detrimental to the periapical tissues. Furthermore, the overextension

of the root canal filling beyond the apical foramen remains an issue,

affecting the short and long term treatment outcome. Finally, the

increased technical demands of warm techniques complicate their

implementation. Consequently, any improper use is likely to con-

clude either in microvoids in the mass of gutta-percha, which could

lead to microleakage, or even in vertical root fracture. 

The clinician must be aware of the variety of shaping and obtura-

tion strategies applied, and practice them carefully and judiciously

with obturation materials that are well tolerated by the body. 

The purpose of this literature review is to classify and analyze

the problems related to the clinical application of warm obtura-

tion techniques and suggest ways of prevention.
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Εισαγωγή

Καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της

ενδοδοντικής θεραπείας, εκτός από την

ποιότητα της παρασκευής του συστήμα-

τος των ριζικών σωλήνων, αποτελεί η ερ-

μητική έμφραξή τους. Η ερμητική κατά

πλάτος και μήκος έμφραξη είναι πολύ ση-

μαντικό στάδιο, καθώς δημιουργούνται

δυσμενείς συνθήκες για την επιβίωση των

μικροβίων που παραμένουν μετά τη χημι-

κομηχανική επεξεργασία. Επιπλέον, πα-

ρεμποδίζεται η αναμόλυνση του ριζικού

σωλήνα από τη μύλη ή από παροδική μι-

κροβιαιμία και δημιουργούνται βιολογι-

κές συνθήκες ευνοϊκές για την αποκατά-

σταση των περιακρορριζικών ιστών1,2.

Η τεχνική της ψυχρής πλάγιας συμπύκνω-

σης κώνων γουταπέρκας εξακολουθεί να

εφαρμόζεται ευρύτατα στην καθημερινή

κλινική πράξη και αποτελεί σημείο ανα-

φοράς για όλες τις υπόλοιπες τεχνικές. Εί-

ναι σχετικά απλή στην εφαρμογή της, δεν

απαιτεί τη χρήση πολλών εργαλείων, είναι

οικονομική και έχει δείξει μεγάλη κλινική

επιτυχία σε βάθος χρόνου3,4. Παρά τα

αναμφισβήτητα πλεονεκτήματά της, η τε-

χνική της πλάγιας συμπύκνωσης εμφανί-

ζει και περιορισμούς. Η μάζα της γουτα-

πέρκας δεν είναι ομοιογενής και συμπα-

γής, εμφανίζονται κενά μεταξύ των κώ-

νων γουταπέρκας, καθώς και μεταξύ κώ-

νων και πλευρικών τοιχωμάτων του ριζι-

κού σωλήνα, και υπάρχει αδυναμία στην

έμφραξη παράπλευρων ριζικών σωλήνων.

Η πλήρωση όλων των παραπάνω κενών

μπορεί να γίνει μόνο με το φύραμα, το

οποίο τελικά καθορίζει και την ερμητικό-

τητα της έμφραξης του ριζικού σωλήνα5,6.

Ο Schilder εισήγαγε το 1967 την ιδέα της

κάθετης συμπύκνωσης θερμής γουταπέρ-

κας για να παρακάμψει τις αδυναμίες των

ψυχρών τεχνικών, επιτυγχάνοντας μια έμ-

φραξη τριών διαστάσεων η οποία περι-

λαμβάνει και τους παράπλευρους ριζι-

κούς σωλήνες3. Αν και η τεχνική της κά-

θετης συμπύκνωσης θερμής γουταπέρκας

έχει περιοριστεί αρκετά σήμερα, λόγω

δυσκολιών και ιδιαίτερης εμπειρίας στην

εφαρμογή της, είναι γεγονός ότι αποτελεί

τη βάση όλων των άλλων μέχρι σήμερα

τεχνικών έμφραξης ριζικών σωλήνων που

χρησιμοποιούν θερμή γουταπέρκα. Ο

σύγχρονος οδοντίατρος έχει στη φαρέτρα

του μια πληθώρα θερμών τεχνικών προς

εφαρμογή. Συνοπτικά, οι τεχνικές αυτές

διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τεχνικές στις οποίες η θέρμανση της

γουταπέρκας γίνεται εντός του ριζικού

σωλήνα, όπως: 

• η κάθετη συμπύκνωση,

• η θερμή συμπύκνωση με ειδικούς συμ-

πυκνωτήρες (Touch ’N Heat),

• η θερμή συμπύκνωση με μηχανικά μέσα

(McSpadden, Trifecta, Inject-R-Fill,

Microseal, SystemB, με υπερήχους, με

laser). 

Τεχνικές στις οποίες η θέρμανση της

γουταπέρκας γίνεται εκτός του ριζικού

σωλήνα, όπως:

• τα συστήματα έγχυσης θερμοπλαστικο-

ποιημένης γουταπέρκας (Ultrafil, Ob-

turaIΙ) 

• και τα συστήματα μεταφοράς γουτα-

πέρκας με φορείς (Thermafil, SoftCore,

JSQuickFill). 

Από τις προαναφερθείσες τεχνικές, εκεί-

νη που έχει αποδειχθεί δημοφιλέστερη

είναι ο συνδυασμός SystemB και Obtu-

raII, παρά το γεγονός ότι οι κλινικές

έρευνες δεν έχουν δείξει ότι οδηγεί σε

υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας7.

Γενικά, οι θερμές τεχνικές έμφραξης εν-

δείκνυνται σχεδόν σε όλες τις περιπτώ-

σεις στις οποίες εφαρμόζονται οι ψυχρές.

Πλεονεκτούν όμως, γι’ αυτό και προτι-

μούνται, σε περιπτώσεις όπως βάθρα,

διατρήσεις, εσωτερικές απορροφήσεις,

όπως και σε περίπλοκες μορφολογίες ρι-

ζικών σωλήνων8-10. Τα συστήματα των

θερμών τεχνικών προσφέρουν σημαντική

μείωση του απαιτούμενου χρόνου εργα-

σίας και, επιπρόσθετα, η ικανότητα της

θερμής και πλαστικοποιημένης γουτα-

πέρκας να ακολουθεί την εκάστοτε μορ-

φολογία του συστήματος των ριζικών σω-

λήνων οδηγεί στη δημιουργία μιας ομοι-

ογενούς τρισδιάστατης έμφραξης σε σύν-

τομο χρόνο8,11-14.

Ωστόσο, στα παραπάνω πλεονεκτήματα

έρχονται να αντιτεθούν η μεγαλύτερη

επιδεξιότητα και εμπειρία που απαιτούν-

ται για την εφαρμογή των τεχνικών, το

αυξημένο κόστος του εξοπλισμού, καθώς

και η πολυπλοκότητα της όλης διαδικα-

σίας8,15. Πιο συγκεκριμένα, η λανθασμένη

χρήση των εργαλείων και συσκευών των

θερμών τεχνικών μπορεί να δημιουργή-

σει προβλήματα, όπως είναι η δημιουργία

μικροκενών στη μάζα του εμφρακτικού

υλικού, η έξοδος εμφρακτικού υλικού

στους περιακρορριζικούς ιστούς και η

πρόκληση καταγμάτων. Προσοχή επίσης

πρέπει να δοθεί στην επιλογή της κατάλ-

ληλης θερμοκρασίας για την προστασία

των περιακρορριζικών ιστών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η

παράθεση των προβλημάτων που ενδέχε-

ται να εμφανιστούν κατά την κλινική

εφαρμογή των τεχνικών θερμοπλαστικο-

ποιημένης γουταπέρκας, καθώς και τρό-

ποι πρόληψης τους.

Θερμοκρασία

Στο σύνολο των θερμών τεχνικών οι θερ-

μοκρασίες που αναπτύσσονται είναι αρ-

κετά υψηλές, καθώς αγγίζουν ή και ξε-

περνούν ενίοτε τους 200°C. Πιο συγκε-

κριμένα:

• Η συσκευή συνεχούς κύματος θερμο-

συμπύκνωσης (SystemB) είναι ικανή να

φτάσει στους 300°C16, οι προτεινόμενες

τιμές όμως είναι 200-230°C. Έρευνες

έχουν, βέβαια, δείξει ότι σε ρύθμιση

της συσκευής στους 250°C η θερμοκρα-

σία που αναπτύσσεται στο άκρο του

ρύγχους είναι 123°C, 2 mm από το

άκρο του ρύγχους 160°C και 4 mm από

αυτό 158°C17.

• Από τις συσκευές έγχυσης θερμοπλα-

στικοποιημένης γουταπέρκας στο σύ-

στημα υψηλής θερμοκρασίας, στην Ob-

turaII η θέρμανση της γουταπέρκας γί-

νεται μέχρι τους 200°C, σύμφωνα με

την εταιρεία. Σχετική έρευνα αναφέρει

ότι μπορεί να γίνει στους 140°C, 160°C

και 200°C, ενώ η θερμοκρασία κατά

την έξοδο από το ρύγχος της συσκευής

δεν ξεπερνά τους 69°C, 78°C και 92°C,

αντιστοιχα18,19. 

• Στο σύστημα χαμηλής θερμοκρασίας
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Ultrafil η γουταπέρκα θερμαίνεται

στους 90°C, σύμφωνα με την κατα-

σκευαστική εταιρεία, ενώ κατά την έξο-

δο της από το ρύγχος, σύμφωνα με σχε-

τική έρευνα, φτάνει στην υψηλότερη τι-

μή της σε απόσταση 3-5 mm από αυτό,

στους 45,22°C20. 

• Στο σύστημα Thermafil (τεχνική μετα-

φοράς γουταπέρκας με φορείς), η γου-

ταπέρκα θερμαίνεται στους 115°C. 

Θεωρείται γενικά αποδεκτό ότι αύξηση

της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της ρί-

ζας κατά 10°C είναι επιζήμια για τους πε-

ριακρορριζικούς ιστούς και αρκετές μελέ-

τες έχουν διερευνήσει αυτό το θέμα. Υψη-

λές θερμοκρασίες είναι δυνατόν να τραυ-

ματίσουν τον περιρρίζιο, την οστεΐνη ή το

φατνιακό οστό21-28. Τα δεδομένα αυτά

ώθησαν τους ερευνητές να μελετήσουν τις

μεταβολές της θερμοκρασίας που παρα-

τηρούνται στην επιφάνεια της ρίζας κατά

την εφαρμογή των θερμών τεχνικών. 

Αύξηση της εξωτερικής επιφανειακής

θερμοκρασίας της ρίζας κατά περισσότε-

ρο από 10°C παρατηρήθηκε με την κλα-

σική τεχνική της κάθετης συμπύκνω-

σης16,27. Ερευνητές μέτρησαν τις θερμο-

κρασίες στην επιφάνεια της ρίζας με τη

χρήση του SystemB, σε διάφορες ρυθμί-

σεις από 250°C έως 300°C. Τα αποτελέ-

σματα αυτών των ερευνών έδειξαν ότι η

υψηλότερη θερμοκρασία εμφανίστηκε 

5 mm από το ακρορρίζιο και ότι αυτή

ήταν η μόνη περιοχή όπου υπερέβαινε

τους 10°C. Με βάση τη συγκεκριμένη με-

λέτη, ρύθμιση της θερμοκρασίας στους

250°C ή παραπάνω μπορεί να είναι δυνη-

τικά επικίνδυνη για το περιρρίζιο29. Άλλη

in vitro έρευνα που μέτρησε τις θερμο-

κρασίες οι οποίες αναπτύσσονται στα τοι-

χώματα του ριζικού σωλήνα, καθώς και

στην εξωτερική επιφάνεια της ρίζας, με

τη χρήση του SystemB σε ρυθμίσεις θερ-

μοκρασιών στους 200°C, 250°C και

300°C, έδειξε ότι σε καμία περίπτωση η

θερμοκρασία στη ρίζα δεν υπερέβη τους

9,12°C27. Τέλος, οι Ζhou και συν.30 κατέ-

ληξαν ότι ο χρόνος ενεργοποίησης του

SystemB δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα

3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να απο-

φευχθεί ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμο-

κρασίας στην επιφάνεια της ρίζας.

Αναφορικά με άλλες θερμές τεχνικές, τα

ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως με

την τεχνική McSpadden, τεχνική στην

οποία η συμπύκνωση της θερμής γουτα-

πέρκας γίνεται με τη βοήθεια μηχανικών

μέσων, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται

στην επιφάνεια της ρίζας αμέσως μετά τη

διαδικασία της έμφραξης, είτε με κώνους

γουταπέρκας είτε με κώνους Resilon, δεν

αυξάνεται πάνω από 5,7°C και 7,5°C31.

Αντίστοιχα, η αύξηση της θερμοκρασίας

στην επιφάνεια της ρίζας για τα άλλα συ-

στήματα είναι για το Ultrafil 2,14°C, για

την Trifecta 2,03°C, για το Thermafil

3,87°C και για το Soft-Core 3,67°C32, ενώ

για το ThermafilPlus 4,87°C33.

Οι αυξημένες τιμές θερμοκρασίας στην

επιφάνεια της ρίζας που έχουν καταγρα-

φεί σε όλες τις in vitro μελέτες μπορεί να

είναι ακόμη μικρότερες στην in νίνο κατά-

σταση, λόγω της παρουσίας αιματικής κυ-

κλοφορίας στο περιρρίζιο και του υγρού

των οδοντινοσωληναρίων34. Επίσης, το φύ-

ραμα μπορεί να δράσει ως επιπλέον μο-

νωτικό στη μεταφορά της θερμότητας προς

το περιρρίζιο, ελαττώνοντάς την κατά 

1-2°C στην επιφάνεια της ρίζας17, 27.

Κρίσιμο ρόλο στη μετάδοση της θερμότη-

τας φαίνεται ότι παίζει και το πάχος της

οδοντίνης. Είναι γενικότερα αποδεκτό

ότι, με δεδομένη τη χαμηλή θερμική αγω-

γιμότητα της οδοντίνης, μια μικρή μετα-

βολή/μείωση του πάχους της μπορεί να

σημαίνει μεγάλη μεταβολή/αύξηση στη

μετάδοση της θερμότητας και άρα μέτρη-

ση αυξημένων και ίσως επιβλαβών θερ-

μοκρασιών στην εξωτερική επιφάνεια της

ρίζας35.

Μια άλλη παράμετρος που σχετίζεται με

τη θερμοκρασία και επηρεάζει το αποτέ-

λεσμα της έμφραξης με τις θερμές τεχνι-

κές είναι η επίδρασή της στην ογκομετρι-

κή σταθερότητα της γουταπέρκας. Κατά

την ψύξη, η γουταπέρκα, αφού μεταπέσει

από την αρχική β φάση σε α, κρυσταλλο-

ποιείται πάλι στη β φάση. Κατά τη διάρ-

κεια αυτής της διαδικασίας παρατηρείται

σημαντική συστολή36,37. Όσο υψηλότερη

είναι η θερμοκρασία θέρμανσης τόσο με-

γαλύτερη είναι η συστολή κατά την ψύξη

και η ανάγκη για αντιστάθμισή της από

πλάγια και κάθετη συμπύκνωση. Σε συγ-

κεκριμένη έρευνα εξετάστηκαν, σε τέσ-

σερις εμπορικούς τύπους γουταπέρκας

(RegularFlow, EasyFlow, Ultrafil, Ther-

mafil) που χρησιμοποιούνται για θερμές
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Εικ. 1: Έμφραξη ριζικού σωλήνα στον

#12 με συνδυασμό SystemB-Obtura.

Παρατηρείται  έξοδος φυράματος ΑΗ26.

Εικ. 2: Επανεξέταση 8 μήνες μετά. Το

φύραμα έχει απορροφηθεί και η περια-

κρορριζική βλάβη έχει αποκατασταθεί.



τεχνικές, η διαστολή και συστολή στη

γουταπέρκα από τους 24°C στους 80°C

και μετά πάλι στους 37°C. Τα αποτελέ-

σματα έδειξαν ότι η Ultrafil παρέχει με-

γαλύτερη σταθερότητα διαστάσεων και

ακολουθεί το Thermafil38.

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι ο

πόνος που συχνά αισθάνονται οι ασθε-

νείς κατά τη διάρκεια της πλήρωσης του

ριζικού σωλήνα με θερμή γουταπέρκα.

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας τόσο των υψη-

λών θερμοκρασιών όσο και των υδραυλι-

κών πιέσεων που αναπτύσσονται κατά

την εφαρμογή της τεχνικής39.

Τέλος, η επιλογή ακραίων θερμοκρασιών

μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της έμ-

φραξης των ριζικών σωλήνων. Οι πολύ

υψηλές τιμές προκαλούν αυξημένη ροή

γουταπέρκας, με κίνδυνο εξόδου της στους

περιακρορριζικούς ιστούς. Αντίθετα, οι

χαμηλές τιμές δεν επαρκούν για τη σωστή

πλαστικοποίησή της, αφήνοντας κενά, κυ-

ρίως στο ακρορριζικό τριτημόριο35. 

Έξοδος εμφρακτικού υλικού

Η παράλειψη ελέγχου του μήκους έμφρα-

ξης κατά την εφαρμογή των θερμών τε-

χνικών από τον κλινικό ενέχει κινδύνους,

οι οποίοι αφορούν την έξοδο του εμφρα-

κτικού υλικού στους περιακρορριζικούς

ιστούς (Eικ. 1, 2).

Πολλές in vitro μελέτες έχουν εξετάσει τη

σχέση θερμών τεχνικών έμφραξης με την

έξοδο εμφρακτικού υλικού. Οι συγκριτι-

κές αυτές μελέτες έγιναν μεταξύ των δια-

φόρων θερμών τεχνικών και της τεχνικής

αναφοράς, της ψυχρής πλάγιας συμπύ-

κνωσης. Μετα-ανάλυση έρευνας που έγι-

νε το 2007 έδειξε μεγαλύτερο ποσοστό

υπερέκτασης εμφρακτικού υλικού κατά

τις θερμές τεχνικές από την τεχνική της

ψυχρής πλάγιας συμπύκνωσης7.

Οι τεχνικές συνεχούς κύματος θερμής γου-

ταπέρκας (SystemB) εμφανίζουν στατιστι-

κά μη σημαντική διαφορά σε σχέση με την

τεχνική της πλάγιας συμπύκνωσης, όσον

αφορά την έξοδο γουταπέρκας στους πε-

ριακρορριζικούς ιστούς, ενώ αντίθετα πα-

ρουσιάζουν μεγαλύτερη έξοδο φυράμα-

τος42-45. Στην τεχνική θερμής συμπύκνωσης

με μηχανικά μέσα (ΜcSpadden), αν και

εμφανίζεται καλή ποιότητα έμφραξης

στην ακρορριζική περιοχή, παρουσιάζεται

αυξημένο ποσοστό υπερέμφραξης σε σχέ-

ση με την πλάγια συμπύκνωση40. 

Όσον αφορά τα συστήματα έμφραξης με

μεταφορείς, αξίζει να σημειωθεί ότι ανα-

πτύσσονται ακρορριζικά, κατά την προ-

ώθηση του υλικού, «δράσεις σφήνας»15.

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι δεν

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά

σε σχέση με την πλάγια συμπύκνωση, σε
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Εικ. 3: Έμφραξη ριζικού σωλήνα στον

#22 με συνδυασμό SystemB-Obtura. 

Παρατηρείται έξοδος φυράματος Topseal.

Εικ. 4: Επανεξέταση 8 μήνες μετά. Το

μέγεθος της περιακρορριζικής βλάβης

έχει μειωθεί. Το φύραμα παραμένει

στους περιακρορριζικούς ιστούς.

Εικ. 5: Δεύτερη επανεξέταση 6 μήνες

μετά. Η περιακρορριζική βλάβη έχει

αποκατασταθεί. Η ποσότητα του φυρά-

ματος έχει μειωθεί σημαντικά.

Εικ. 6: Έμφραξη ριζικού σωλήνα στον

#36 με συνδυασμό SystemB-Obtura.

Παρατηρείται σημαντική έξοδος γου-

ταπέρκας στην εγγύς ρίζα. Το δόντι

είναι ασυμπτωματικό και επιλέχθηκε

να παρακολουθείται.



ό,τι αφορά την έξοδο εμφρακτικού υλι-

κού στους περιακρορριζικούς ιστούς με

την εφαρμογή του Thermafil41,46,47. Αντί-

θετα, τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευ-

νας που διενεργήθηκε in vivo έδειξαν ότι

δόντια που εμφράχθηκαν με Thermafil

παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά εξό-

δου εμφρακτικού υλικού σε σύγκριση με

τη θερμή κάθετη συμπύκνωση48. Παλαι-

ότερες in vitro μελέτες είχαν επίσης κατα-

γράψει αυξημένη τάση εξόδου εμφρακτι-

κού υλικού πέραν της ακρορριζικής στέ-

νωσης με την τεχνική Thermafil49.

Εχει αποδειχθεί ότι η έξοδος εμφρακτι-

κού υλικού έχει ευθέως ανάλογη σχέση

με το μέγεθος της ακρορριζικής παρα-

σκευής. Έτσι, παρασκευή με μέγεθος 40

είχε διπλάσια πιθανότητα να επιτρέψει

την υπερέμφραξη σε σχέση με το μέγεθος

20. Στη συγκεκριμένη έρευνα, ο έλεγχος

αυτός έγινε με τη βοήθεια τριών τρόπων

έμφραξης: κώνων αργύρου, chloroform-

dip προσαρμοσμένου κώνου γουταπέρ-

κας και με τη βοήθεια ενός συστήματος

έγχυσης θερμοπλαστικοποιημένης γουτα-

πέρκας50.

Άμεση συνέπεια της εξόδου εμφρακτικού

υλικού πέρα από την ακρορριζική στένω-

ση είναι η οξεία φλεγμονώδης αντίδραση

των περιακρορριζικών ιστών και ο μετεμ-

φρακτικός πόνος. Ο ερεθισμός που προ-

καλείται από την έξοδο εμφρακτικού υλι-

κού είναι χημικός και μηχανικός, και σχε-

τίζεται με το είδος του χρησιμοποιούμε-

νου εμφρακτικού υλικού, όπως και με την

ποσότητά του, τη θέση προώθησής του,

αλλά και την κατάσταση των ιστών51. Με-

λέτη έχει δείξει ότι η γουταπέρκα είναι

καλά ανεκτή από τους ιστούς, σε αντίθεση

με τα φυράματα, τα οποία στην πλειονό-

τητά τους προκαλούν φλεγμονώδη αντί-

δραση όταν έρθουν σε επαφή με τους πε-

ριακρορριζικούς ιστούς52 (Εικ. 3, 4, 5, 6).

Σε περιπτώσεις υπερέμφραξης, άμεση

αντιμετώπιση με ακρορριζεκτομή και

αποσυμπίεση του νεύρου είναι συχνά η

θεραπεία εκλογής για την αποφυγή μόνι-

μης νευρικής βλάβης53,54 (Εικ. 7, 8, 9, 10). 

Τεχνικά προβλήματα

Η τεχνική της κάθετης συμπύκνωσης θερ-

μής γουταπέρκας βασίζεται στην ελεγχό-

μενη πλαστικοποίησή της με ένα εργα-

λείο μεταφοράς θερμότητας και τη στα-

διακή κάθετη συμπύκνωση της μαλακής

γουταπέρκας με τους ανάλογους συμπυ-

κνωτήρες55. Οι αυξημένες τεχνικές απαι-

τήσεις της τεχνικής αυτής δημιουργούν

δυσκολίες στην εφαρμογή της, με αποτέ-

λεσμα την εμφάνιση πολλών προβλημά-

των ως απόρροια της λανθασμένης χρή-

σης των συμπυκνωτήρων σε συνάρτηση

με τη δυσκολία της εκάστοτε μορφολο-

γίας του ριζικού σωλήνα. Τέτοιου είδους

προβλήματα μπορεί να είναι το κάταγμα

του δοντιού, η έξοδος μάζας γουταπέρ-

κας είτε προς ακρορριζική είτε προς μυ-

λική κατεύθυνση, καθώς και η δημιουρ-

γία κενών.

• Πρόκληση κατάγματος 

Αρκετά συχνά, ενδοδοντικά θεραπευμέ-

να δόντια εμφανίζουν επιμήκη κατάγμα-

τα ρίζας56. Παλαιότερα υπήρχε η άποψη

ότι τα δόντια είναι πιο επιρρεπή στην εμ-

φάνιση καταγμάτων μετά από ενδοδοντι-

κή θεραπεία, λόγω της επακόλουθης

αφυδάτωσης57. Ωστόσο, μεταγενέστερες

μελέτες έδειξαν ότι δεν εμφανίζονται

διαφορές στις ιδιότητες της οδοντίνης

πριν και μετά την ενδοδοντική θερα-

πεία58,59. Αν και τα φυσικά χαρακτηριστι-

κά της οδοντίνης δεν επηρεάζονται από

την ενδοδοντική θεραπεία, η μεγάλη κω-
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Εικ. 7: Έμφραξη ριζικού σωλήνα στον

#21 με συνδυασμό SystemB-Obtura.

Παρατηρείται σημαντική έξοδος γου-

ταπέρκας, καθώς και πλαγιορριζική

βλάβη εμφανής με τη βοήθεια κώνου

γουταπέρκας ως διαγνωστικού μέσου. 

Εικ. 8: Χειρουργική αντιμετώπιση του #21. Η πέραν του

ακρορριζίου γουταπέρκα γίνεται ορατή μετά την αναπέταση

του κρημνού.

Εικ. 9: Μετά την αφαίρεση του εμφρακτικού υλικού και του

κοκκιώδους ιστού έγινε ανάστροφη έμφραξη με MTA.



νικότητα που αποδίδεται στο ριζικό σω-

λήνα με την εφαρμογή των τεχνικών πα-

ρασκευής με περιστρεφόμενα εργαλεία

έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πά-

χους της οδοντίνης και την αποδυνάμωση

των τοιχωμάτων του δοντιού60-62. 

Κατά συνέπεια, η ρίζα γίνεται πιο αδύνα-

μη και αυτό προδιαθέτει στην πρόκληση

κατάγματος. Η εφαρμογή των τεχνικών

αυτών, όμως, συνιστά απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για την εφαρμογή των θερμών

τεχνικών έμφραξης. 

Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στο εσω-

τερικό της ρίζας από την υπερβολική συμ-

πίεση κατά τη διάρκεια της έμφραξης

μπορεί επίσης να συμβάλουν στην αυξη-

μένη συχνότητα καταγμάτων56,63.

Μεγάλη σημασία για την πρόκληση κα-

τάγματος κατά τη συμπύκνωση έχουν το

μέγεθος και η κατεύθυνση της ασκούμε-

νης δύναμης28,35. Όσον αφορά την κατεύ-

θυνση των δυνάμεων σε σχέση με την τε-

χνική που χρησιμοποιείται κατά την έμ-

φραξη, μια παλιά έρευνα είχε αποδείξει

ότι η πλάγια συμπύκνωση μπορεί να προ-

καλέσει μεγαλύτερες ανεπιθύμητες δυνά-

μεις σε σχέση με εκείνες που αναπτύσ-

σονται κατά την κάθετη συμπύκνωση64.

Πιο πρόσφατες έρευνες το θέτουν αυτό

υπό αμφισβήτηση, υποστηρίζοντας ότι οι

δυνάμεις που αναπτύσσονται και στις δύο

τεχνικές είναι ισοδύναμες65,66. 

Αντίθετα, οι Saw και Messer, μελετώντας

τις τάσεις που αναπτύσσονται στη ρίζα σε

σχέση με διάφορες τεχνικές έμφραξης,

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υψηλότε-

ρα επίπεδα τάσεων, σε βαθμό στατιστικά

σημαντικό, αναπτύχθηκαν με το σύστημα

Obtura απ’ ότι με το Thermafil. Ενδιαφέ-

ρον εύρημα της μελέτης αυτής ήταν η θερ-

μική διαστολή της οδοντίνης, στην οποία

οι συγγραφείς απέδωσαν ένα μεγάλο πο-

σοστό των τάσεων που μετρήθηκαν67. 

Επίσης, τα αποτελέσματα μιας πειραμα-

τικής μελέτης που συνέκρινε in vitro την

αντίσταση σε κατάγματα που παρουσιά-

ζει η ρίζα στην τεχνική της πλάγιας συμ-

πύκνωσης και στην τεχνική του Thermafil

έδειξαν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές μεταξύ τους68. Στο ίδιο

συμπέρασμα κατέληξε και η σύγκριση

πλάγιας συμπύκνωσης και SystemB69. 

Η λανθασμένη επιλογή συμπυκνωτήρα

κατά τη διαδικασία της έμφραξης στις

θερμές τεχνικές σχετίζεται επίσης με την

πρόκληση κατάγματος. Η μη σωστή προ-

σαρμογή του συμπυκνωτήρα και η ενσφή-

νωσή του στα πλάγια τοιχώματα του ριζι-

κού σωλήνα, σε συνδυασμό με τη μη ελεγ-

χόμενη εφαρμογή δύναμης κατά τη συμ-

πύκνωση, δρουν σαν σφήνα28,39.

Στην περίπτωση των κεκαμμένων ριζικών

σωλήνων, το επίπεδο δυσκολίας στην

εφαρμογή της κάθετης συμπύκνωσης εί-

ναι αυξημένο. Σε έντονες κάμψεις, οι

άκαμπτοι συμπυκνωτήρες δεν είναι ικα-

νοί να προσεγγίσουν το απαραίτητο βά-

θος των 4-5 mm από το ακρορρίζιο, δημι-

ουργώντας την ανάγκη για περαιτέρω δι-

εύρυνση, με τις συνέπειες που έχουν ήδη

αναφερθεί28. 

• Λανθασμένη χρήση των εργαλείων 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο μπορεί να

συναντήσουμε προβλήματα κατά την

εφαρμογή των θερμών τεχνικών είναι η

μετακίνηση του κύριου κώνου είτε προς

ακρορριζική κατεύθυνση είτε μυλικά

εκτός του ριζικού σωλήνα. Στην ευρύτερα

χρησιμοποιούμενη τεχνική του SystemB,

η επιλογή συμπυκνωτήρα ακατάλληλου

μεγέθους (μικρότερο μέγεθος από το εν-

δεικνυόμενο) και στη συνέχεια η τοποθέ-

τησή του ακρορριζικότερα στο ριζικό σω-

λήνα μπορεί να αυξήσουν τη ροή της γου-

ταπέρκας, προκαλώντας την έξοδό της

στους περιακρορριζικούς ιστούς70. Αντί-

θετα, η μη σωστή θέρμανση του εργαλεί-

ου μεταφοράς θερμότητας, ή η κατάλληλη

θέρμανση αλλά καθυστερημένη αφαίρε-

σή του από το ριζικό σωλήνα, ενέχει τον

κίνδυνο να κολλήσει η μάζα στο εργαλείο

χωρίς να αποσπαστεί και να παρασυρθεί

έξω ολόκληρος ο κώνος της γουταπέρ-

κας39. Τέλος, όταν κατά την κάθετη συμ-

πύκνωση της γουταπέρκας ο συμπυκνω-

τήρας δεν εφαρμόζει σωστά στα τοιχώμα-

τα του ριζικού σωλήνα, ιδίως σε ευρείς

ριζικούς σωλήνες, η συγκέντρωση της

πίεσης στο ακρορρίζιο δεν επαρκεί για

να επιτευχθεί αποτελεσματική συμπύ-

κνωση. Έτσι, η θερμή γουταπέρκα ωθεί-

ται στα πλάγια και δεν αναπτύσσεται η

απαραίτητη πίεση για να φτάσει στους

παράπλευρους ριζικούς σωλήνες και

ισθμούς39. 

• Δημιουργία μικροκενών

Πληθώρα μελετών έχουν δείξει ότι η τε-

χνική αναφοράς (ψυχρή πλάγια συμπύ-

κνωση) παρουσιάζει το μεγαλύτερο πο-

σοστό κενών χώρων κατά μήκος της γου-

ταπέρκας σε σύγκριση με τις θερμές τε-

χνικές, και αυτό γιατί η μάζα της γουτα-

πέρκας δεν είναι ομοιογενής71-74. Ωστόσο,

η εφαρμογή των θερμών τεχνικών δεν

εξασφαλίζει την απαραίτητη ομοιογένεια

στη μάζα του εμφρακτικού υλικού, τόσο

μέσα στην ίδια τη μάζα της γουταπέρκας,

όσο και μεταξύ των τοιχωμάτων του ριζι-

κού σωλήνα και του σώματος της γουτα-

πέρκας. Τα κενά αυτά εμφανίζονται κυ-

ρίως στο ακρορριζικό τριτημόριο του ρι-

ζικού σωλήνα παρά στο μυλικό και στο

μέσο, κάτι που οφείλεται στις συνθήκες

θέρμανσης της θερμοπλαστικοποιημένης

γουταπέρκας στο τριτημόριο αυτό. Το βά-

θος εφαρμογής της θερμοκρασίας, ο χρό-

νος που ασκείται, καθώς και η ίδια η θερ-

μοκρασία που εφαρμόζεται με τα εργα-

λεία επηρεάζουν τη θέρμανση της γουτα-

πέρκας στο ακρορριζικό τριτημόριο71.

Η ιδιότητα της γουταπέρκας να συστέλ-

λεται κατά την ψύξη της αν δεν αντισταθ-

μιστεί με άσκηση κατάλληλης δύναμης

κατά την κάθετη συμπύκνωση εντείνει
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Δέδε και συν.

Εικ. 10: Τελική ακτινογραφία μετά το

χειρουργείο στην οποία φαίνεται η

πλήρωση των ελλειμμάτων με μό-

σχευμα συνδετικού ιστού, καθώς και η

ανάστροφη έμφραξη.



την εμφάνιση κενών. Πρόσφατη έρευνα

εξέτασε, με τη χρήση αξονικής τομογρα-

φίας, το ποσοστό του όγκου του ριζικού

σωλήνα που εμφράχθηκε σε σχέση με

διαφορετικές τεχνικές έμφραξης (Sys-

temB, ObturaII, Thermafil, ψυχρή πλάγια

συμπύκνωση) και κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι κενά παρατηρήθηκαν σε όλες τις

τεχνικές, με τα μικρότερα ποσοστά κενών

να αφορούν τις τεχνικές SystemB και

Thermafil. Στην περίπτωση του συστήμα-

τος ObturaII, η παρουσία αυξημένων κε-

νών στην ακρορριζική περιοχή συνδέθη-

κε με την αποτυχία του ρύγχους να φτά-

σει στο απαιτούμενο βάθος, με αποτέλε-

σμα την περιορισμένη συμπύκνωση και

τον εγκλωβισμό αέρα73.

Κατά τη συνδυαστική εφαρμογή της θερ-

μής κάθετης συμπύκνωσης και της έγχυ-

σης θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρ-

κας (SystemB-Obtura), πρόσφορο έδα-

φος για την εμφάνιση μικροκενών αποτε-

λεί το σημείο συνάντησης των δύο αυτών

τεχνικών (Eικ. 11). Η θερμότητα στις πα-

ραπάνω τεχνικές συνεχούς κύματος

εφαρμόζεται με κατεύθυνση ακρορριζι-

κή, αλλά χωρίς να έχουν τα εργαλεία με-

ταφοράς θερμότητας την ικανότητα να

συμπαρασύρουν όλη τη μάζα της γουτα-

πέρκας προς την κατεύθυνση αυτή, με

αποτέλεσμα πολλές φορές την παραμονή

τμημάτων της στα τοιχώματα του ριζικού

σωλήνα. Τα τμήματα αυτά εμποδίζουν

την πρόσβαση του ρύγχους της βελόνας

έγχυσης στο μυλικό πέρας της ήδη τοπο-

θετημένης γουταπέρκας, καταλείποντας

κενό ανάμεσα στα ξεχωριστά τοποθετη-

μένα τμήματα γουταπέρκας των δύο τε-

χνικών39. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη

τεχνική παραμένει αξιόπιστη, γεγονός

που επιβεβαιώνει και πρόσφατη συγκρι-

τική μελέτη μεταξύ των τεχνικών ενιαίου

κώνου και του συνδυασμού της θερμής

κάθετης συμπύκνωσης με την έγχυση θερ-

μοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας σε

σχέση με την εμφάνιση κενών, η οποία

έδειξε ότι η τεχνική ενιαίου κώνου είχε

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό κενών σε

σχέση με τη συνδυαστική τεχνική75. 

Τέλος, ερευνητική μελέτη δείχνει ότι το

ακρορριζικό εύρος του ριζικού σωλήνα

παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μι-

κροκενών. Είναι πιο δύσκολο να έχουμε

καλή προσαρμογή της γουταπέρκας σε

έναν ευρύτερο ριζικό σωλήνα70. Έχει επί-

σης αποδειχθεί ότι η ποιότητα της έμφρα-

ξης σε ωοειδείς ριζικούς σωλήνες τίθεται

σε κίνδυνο ακόμα και με τη χρήση των

θερμών τεχνικών76. Πιο συγκεκριμένα,

έρευνα έδειξε ότι σε ωοειδείς ριζικούς

σωλήνες η καλύτερη ποιότητα έμφραξης,

χωρίς την παρουσία κενών, εξαρτάται πιο

πολύ από την απόσταση του συμπυκνωτή-

ρα από το ακρορρίζιο παρά από τη θερ-

μοκρασία που αναπτύσσει ο συμπυκνωτή-

ρας κατά την εφαρμογή του συστήματος

SystemB. Όμως η απαιτούμενη απόσταση

των 2 mm δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκο-

λα στην κλινική πράξη77. 

Πρόληψη

Η γνώση των προβλημάτων που μπορεί να

παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή των

θερμών τεχνικών είναι απαραίτητη για τη

λήψη κάθε δυνατού μέτρου πρόληψης που

θα αποτρέψει την εμφάνιση τους. 

Όταν χρησιμοποιούνται τεχνικές θερμής

γουταπέρκας πρέπει να υπάρχει σεβα-

σμός στη θερμότητα που αναπτύσσεται.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η θερμοκρα-

σία δεν αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα

εφόσον ρυθμίζεται σε επιτρεπτά όρια,

κατάλληλα για τη διατήρηση της ζωτικό-

τητας των περιακρορριζικών ιστών. Τα

όρια αυτά έχουν υποδειχθεί από μελέτες

(η θερμοκρασία των 200°C είναι εν γένει

αποδεκτή για την ασφαλή θέρμανση της

γουταπέρκας) και μπορούν εύκολα να

ρυθμιστούν μέσω των σύγχρονων συ-

σκευών θερμής γουταπέρκας28. Ακόμη, ο

πόνος που ενδέχεται να αισθανθεί ο

ασθενής εξαιτίας των υψηλών θερμοκρα-

σιών προλαμβάνεται με τη διενέργεια

μιας τοπικής αναισθησίας πριν την έναρ-

ξη της διαδικασίας της έμφραξης. Τηρου-

μένων των κανόνων της σωστής παρα-

σκευής, είναι δυνατόν να ελεγχθεί η πα-

ράμετρος του πάχους της οδοντίνης, η

μείωση του οποίου σε περιπτώσεις υπερ-

διεύρυνσης εντείνει τη μετάδοση της θερ-

μότητας και κατά συνέπεια τη θερμοκρα-

σία στην εξωτερική επιφάνεια της ρίζας,

αύξηση της οποίας πάνω από 10°C καθί-

σταται βλαπτική για το περιοδόντιο. Για

να αντιμετωπιστεί η συστολή του όγκου

της γουταπέρκας κατά την ψύξη της,

απαιτείται αφενός η χρήση φυράματος

και αφετέρου η χρήση συμπυκνωτήρα για

τη συμπύκνωση της μάζας της. Μαζί με τα

παραπάνω, πρέπει να συνυπολογιστούν

τα χαρακτηριστικά ροής του υλικού, ώστε

να αποφευχθεί η έξοδός του στους περια-

κρορριζικούς ιστούς.

Βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο του

μήκους εργασίας και αποφυγή εξόδου

υλικού στους περιακρορριζικούς ιστούς

αποτελεί η διατήρηση της ακρορριζικής

στένωσης. Η επίτευξη αυτού του στόχου

θα γίνει κατά το στάδιο της χημικομηχα-

νικής επεξεργασίας, με τη δημιουργία

κωνικής παρασκευής και την επιλογή, στη

συνέχεια, κώνων γουταπέρκας ή κατάλ-

ληλου μεγέθους φορέων (ανάλογα με την

τεχνική έμφραξης που θα επιλεγεί), που

αντιστοιχούν στην αντίστοιχη παρασκευή

του ριζικού σωλήνα, και οι οποίοι δεν

προωθούνται πέραν του ακρορριζικού

τρήματος παρά τις δυνάμεις που ανα-

πτύσσονται κατά τη διάρκεια της έμφρα-

ξης15. Η αίσθηση αντίστασης του κύριου

κώνου (tugback) είναι επιθυμητή και πρέ-
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Εικ. 11: Έμφραξη ριζικών σωλήνων

στον #17 με συνδυασμό SystemB-Ob-

tura. Παρατηρείται κενό μεταξύ Sys-

temB και Obtura στον εγγύς παρειακό

ριζικό σωλήνα.



πει να προέρχεται από το ακρορριζικό

τριτημόριο του ριζικού σωλήνα και όχι

από το μέσο ή μυλικό, καθώς υπάρχει κίν-

δυνος ο κώνος να παρασυρθεί μυλικά κα-

τά την έμφραξη. Στον άξονα αυτό πρέπει

να ελέγχονται η καθαρότητα και η στιλ-

πνότητα των ρυγχών όλων των χρησιμο-

ποιούμενων εργαλείων θέρμανσης και

συμπύκνωσης, για κάθε τεχνική έμφρα-

ξης που θα επιλεγεί. Για το SystemB, ει-

δικότερα, η κίνηση του συμπυκνωτήρα θα

πρέπει να είναι ελαφρά περιστροφική

και παλινδρομική ακριβώς τη στιγμή προ

της εξόδου του από το ριζικό σωλήνα.

Επίσης, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της

μορφολογίας του άκρου του, το οποίο δεν

πρέπει να είναι λεπτό και αιχμηρό, προ-

λαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο την πιθα-

νότητα τραβήγματος της μάζας της γουτα-

πέρκας εκτός ριζικού σωλήνα39,55. 

Εξίσου σημαντική είναι η χρήση φυράμα-

τος στην κατάλληλη ποσότητα. Μεγάλες

ποσότητες ελαττώνουν την επαφή της

γουταπέρκας με τα τοιχώματα του ριζι-

κού σωλήνα, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα

τη σωστή κάθετη συμπύκνωση της γουτα-

πέρκας και αυξάνοντας το ενδεχόμενο

υπερέμφραξης, καθώς η περίσσεια του

φυράματος μπορεί εύκολα να υπερβεί το

ακρορρίζιο35,39. Το φύραμα πρέπει να κα-

τανεμηθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε λεπτό

στρώμα του να καλύπτει τα τοιχώματα της

οδοντίνης, λειτουργώντας παράλληλα ως

γλυσχραντικό και διευκολύνοντας τη γου-

ταπέρκα να φθάσει στα κενά του ριζικού

σωλήνα και να τα γεμίσει.

Ως προς τα κενά, σημαντικό ρόλο παίζει

και πάλι η παρασκευή του ριζικού σωλή-

να, η οποία πρέπει να γίνει με τέτοιον

τρόπο ώστε τα τοιχώματά του να είναι

λεία και να συγκλίνουν ομαλά προς τα

ακρορρίζιο, βοηθώντας να γλιστρήσουν

το φύραμα και η γουταπέρκα ακρορριζι-

κά και πλευρικά κατά τη συμπύκνωση,

εμφράσσοντας ερμητικά ανωμαλίες, εσο-

χές και παράπλευρους ριζικούς σωλή-

νες55. Η επιλογή κατάλληλου συμπυκνω-

τήρα, παρόμοιας κωνικότητας και διαμέ-

τρου με το ριζικό σωλήνα, είναι επιβεβλη-

μένη για την επίτευξη του παραπάνω στό-

χου και την αποφυγή παραμονής τμημά-

των γουταπέρκας στα πλευρικά τοιχώμα-

τα των ριζικών σωλήνων στο μυλικό τρι-

τημόριο. Όταν οι ριζικοί σωλήνες είναι

αποπεπλατυσμένοι, δεν είναι δυνατή η

τέλεια εφαρμογή του συμπυκνωτήρα, με

αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται πίεση

ικανή να επιφέρει σωστή συμπύκνωση,

γεγονός όμως που μπορεί να προληφθεί

με μικρή ελάττωση της θερμοκρασίας η

οποία θα μειώσει την εμβύθιση του συμ-

πυκνωτήρα στη μάζα της γουταπέρκας39.

Η σημασία της επιλογής του κατάλληλου

σε κάθε περίπτωση συμπυκνωτήρα για τη

σωστή συμπύκνωση του υλικού φαίνεται

και στην έμφραξη με τη συνδυαστική τε-

χνική. Τόσο η σωστή προσαρμογή του

ρύγχους του πιστολιού έγχυσης θερμο-

πλαστικοποιημένης γουταπέρκας όσο και

η αναμονή λίγων δευτερολέπτων πριν από

την έγχυση της, ώστε να λιώσει η επιφά-

νεια της ήδη τοποθετημένης γουταπέρκας,

είναι παράγοντες που οδηγούν σε ομογε-

νοποίηση των δύο αυτών τμημάτων χωρίς

τη παρουσία κενών στο ενδιάμεσο39. 

Τέλος, για την πρόληψη των καταγμάτων

πρέπει να δίνεται προσοχή στην δύναμη

που θα εφαρμοστεί κατά τη συμπύκνωση,

η οποία σχετίζεται με μια λεπτή ισορρο-

πία ανάμεσα στην κωνικότητα και τη διά-

μετρο του ριζικού σωλήνα, και στους συμ-

πυκνωτήρες που χρησιμοποιούνται. Η

υπέρμετρη διεύρυνση των ριζικών σωλή-

νων κατά την παρασκευή τους οδηγεί σε

λέπτυνση των τοιχωμάτων της ρίζας, κα-

θιστώντας την πιο επιρρεπή σε κατάγμα-

τα. Για να αποφευχθεί η δράση του συμ-

πυκνωτήρα ως σφήνας, αυτός θα πρέπει

πριν από την έμφραξη, και σε δοκιμαστι-

κή βάση, να εισαχθεί στο ριζικό σωλήνα

προσεκτικά και χωρίς άσκηση δύναμης,

και να προχωρήσει στο επιθυμητό βάθος

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια αίσθηση

αντίστασης με τα τοιχώματα του ριζικού

σωλήνα. Αμέσως μετά, το μήκος εισαγω-

γής του συμπυκνωτήρα θα πρέπει να μει-

ωθεί κατά 1 mm, με ανασχετικό δακτύλιο

σιλικόνης. Κατά τη συμπύκνωση, η άσκη-

ση δύναμης πρέπει να γίνεται προσεκτικά

και ελεγχόμενα, και να αποφεύγεται η

ενσφήνωση των εργαλείων στα τοιχώμα-

τα του ριζικού σωλήνα39. Με αυτές τις

ενέργειες οι πιθανότητες για πρόκληση

κατάγματος θα μειωθούν. 

Συμπέρασμα

Η διάδοση της χρήσης των θερμών τεχνι-

κών επιβάλλει τη συνεχή προσπάθεια επί-

λυσης των προβλημάτων που προκύπτουν

κατά την εφαρμογή τους. Η συγκέντρωση

και καταγραφή όλων αυτών των προβλη-

μάτων προσφέρει στον κλινικό τις απα-

ραίτητες γνώσεις για την πρόληψη και την

αποφυγή τους. Παρ’ όλο που ο συνδυα-

σμός SystemB και Obtura έχει εδραιωθεί

ως ο πιο εύχρηστος, η επιλογή της κάθε

τεχνικής έγκειται στον κλινικό, η σωστή

κατάρτιση του οποίου θα οδηγήσει σε ένα

ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
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Περίληψη

Τα αντιβιοτικά ανακαλύφθηκαν πριν από 80 χρόνια και έκτοτε

προσέφεραν θεραπεία, μετατρέποντας σε πλήρως ελεγχόμενες

καταστάσεις λοιμώξεις που παλιότερα οδηγούσαν μέχρι και στο

θάνατο. Σήμερα αποτελούν την πιο συχνή και διαδεδομένη κα-

τηγορία φαρμάκων που χορηγούνται από οδοντιάτρους. Παρ’

όλα αυτά, ο ιατρικός κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με το συνε-

χώς αυξανόμενο πρόβλημα της αντοχής βακτηριακών στελεχών,

που προκλήθηκε από την υπερβολική χρήση αλλά και την κα-

τάχρηση των αντιβιοτικών. Το πρόβλημα αυτό είναι πλέον κρί-

σιμο και απειλεί να οδηγήσει στην προ-αντιβιοτικών εποχή. 

Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να εκθέ-

σει τις τάσεις χορήγησης αντιβιοτικών κατά την άσκηση της

οδοντιατρικής και να επισημάνει τις ενδείξεις χορήγησης, κα-

θώς και τα δοσολογικά σχήματα κατά την ενδοδοντική θερα-

πεία. Εξετάζονται και σχολιάζονται οι υπάρχουσες τάσεις χο-

ρήγησης αντιβιοτικών για τη θεραπεία οδοντογενών λοιμώξεων

από οδοντιάτρους διαφόρων χωρών. Συγκεκριμένα, η εργασία

μας εστιάζεται στην επιλογή του είδους, της διάρκειας, της δό-

σης, αλλά και στις ενδείξεις χορήγησης των αντιβιοτικών.

Summary

Antibiotics in Endodontic Therapy

Κ. Papamina*, Ch. Gogos**

Antibiotics were discovered 80 years ago and since then antibi-

otic therapy has played a salient role in the control and treatment

of infectious bacterial diseases. Today, antibiotics are the drugs

most widely prescribed by dentists. However, the emergence of

antibiotic resistant bacteria has become a significant and growing

problem. This is due to the inappropriate overuse of antibiotics

is which may lead medicine to the pre-antibiotic era. 

The aim of this review is to determine prescription patterns in

dentistry regarding antibiotics. Another aim is to provide infor-

mation regarding the indications for their use, and to demonstrate

the appropriate dosage in clinical endodontic practice. Patterns

of prescription from dentists around the globe are also included.

In particular, the paper focuses on the type of antibiotic, the du-

ration of treatment, the dose and indications for use, when deal-

ing with various diagnoses. 

In conclusion, there are many discrepancies between observed

and recommended practice, which support the need for educa-

tional initiatives to promote a more appropriate use of antibiotics

in dentistry.

The beta-lactam antibiotics are still advocated as being best

suited as first-choice drugs in odontogenic infections. Several

differences have been detected regarding the dilemmas involved

in prescribing for different clinical situations. Increasing levels

of microorganism resistance and widespread hospital infections

by ‘super-bugs’ indicate the need to keep the prescription of an-

tibiotic to an acceptable minimum. There is a specific need for

interventions to promote rational use of antibiotics in dentistry

and specific practice guidelines should be established.
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Εισαγωγή

Με την ανάπτυξη και χρήση των αντιβιο-

τικών έγινε δυνατή η αντιμετώπιση και

θεραπεία λοιμώξεων που επηρέαζαν τη

γενική υγεία και πολύ συχνά απειλούσαν

τη ζωή του ασθενούς. Παρά τα θεαματικά

αποτελέσματα ωστόσο, η χρήση των αν-

τιβιοτικών συνοδεύτηκε από την εσφαλ-

μένη πεποίθηση ότι θα είμαστε πάντοτε

ένα βήμα μπροστά από τα μικρόβια, υπό

την έννοια της δυνατότητας ανάπτυξης

και χρήσης του κατάλληλου κάθε φορά

φαρμάκου1. Έτσι οι θεράποντες, χωρίς

πολλή σκέψη και μελέτη των ερευνητικών

δεδομένων για την ορθή τους χορήγηση,

τα χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα

αλόγιστα και λανθασμένα, προκαλώντας

και αυξάνοντας το γνωστό πρόβλημα της

αντοχής των βακτηρίων, συμπεριλαμβα-

νομένων αυτών που σχετίζονται με τις

οδοντογενείς λοιμώξεις1-8.

Ως αντοχή ορίζεται η ικανότητα ενός μι-

κροοργανισμού να μην επηρεάζεται από

ένα μέχρι πρότινος αποτελεσματικό φάρ-

μακο και να πολλαπλασιάζεται ακόμη

και παρουσία του φαρμάκου αυτού. Ο

ορισμός, για την ακρίβεια, αφορά την

επίκτητη αντοχή η οποία επιδρά και επη-

ρεάζει τη δραστικότητα των αντιβιοτικών,

μειώνοντας πολύ την αποτελεσματικότη-

τά τους κατά των λοιμώξεων ή εκμηδενί-

ζοντάς την1,3,6,9,10. Με την πάροδο του χρό-

νου, το πρόβλημα της αντοχής γίνεται όλο

και πιο σοβαρό, σε βαθμό που να θεωρεί-

ται ότι μπορεί να μην υπάρχουν στο μέλ-

λον αποτελεσματικά φάρμακα για τη θε-

ραπεία των διαφόρων λοιμώξεων, αλλά

ούτε και να έχουν βρεθεί νέα φάρμακα

που θα χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική

λύση3,11,12. Άλλωστε, τα τελευταία 40 χρό-

νια (1970-2009) έχουν εγκριθεί και χρη-

σιμοποιηθεί στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο

δύο νέες κατηγορίες αντιβιοτικών οι

οποίες αφορούν τη θεραπεία λοιμώξεων

που οφείλονται σε πολλαπλή αντοχή

Gram(+) βακτηρίων12. 

Σήμερα υπάρχουν στελέχη βακτηρίων –

πολλά από αυτά σχετίζονται και με οδον-

τογενείς λοιμώξεις– που είναι ανθεκτικά

σε περισσότερα του ενός αντιβιοτικά ταυ-

τοχρόνως, ή και σε όλο το εύρος των αν-

τιβιοτικών που κυκλοφορούν στο εμπό-

ριο1,12,13. Λοιμώξεις που οφείλονται σε

στελέχη βακτηρίων με πολλαπλή αντοχή,

όπως Staphylococcus aureus (S. aureus,

MRSA και VRSA), Enterococcus faecalis

(E. faecalis), Pseudomonas aeruginosa

(P. aeruginosa), Klebsiella pneumoniae

(Κ. pneumoniae), Escherichia coli (E. Coli)

και Mycobacterium tuberculosis (M. tuber-

culosis), συνδέονται με αυξημένη νοσηρό-

τητα και θνησιμότητα1,12-16. Δυστυχώς, το

ποσοστό των λοιμώξεων από μικρόβια με

πολλαπλή αντοχή αυξάνεται ολοένα και,

παράλληλα, η μη κινητοποίηση και έρευ-

να για ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών απει-

λεί να οδηγήσει στην προ-αντιβιοτικών

εποχή12.

Οι β-λακτάμες, και κυρίως η πενικιλλίνη,

θεωρούνται από παλιά ως η καλύτερη λύ-

ση για την αντιμετώπιση λοιμώξεων, λόγω

της καλής αντιμικροβιακής τους δράσης,

του χαμηλού κόστους και των ελάχιστων

ανεπιθύμητων ενεργειών17-21. Παρ’ όλα αυ-

τά, στελέχη βακτηρίων, κυρίως Gram αρ-

νητικό18-22 παρουσίασαν με την πάροδο του

χρόνου ολοένα μεγαλύτερη αντοχή στην

πενικιλλίνη14,18,19,21,23,24. Στο Ηνωμένο Βασί-

λειο, τα τελευταία 10 χρόνια η αντοχή βα-

κτηρίων που σχετίζονται με οδοντογενείς

λοιμώξεις στην πενικιλλίνη έχει αυξηθεί

από το 5% στο 55%25. Άλλες έρευνες ανα-

φέρουν σε περιπτώσεις αντιμετώπισης

οξέων αποστημάτων και ενδοδοντικών

λοιμώξεων ποσοστά αντοχής στην πενικιλ-

λίνη περίπου 5-20%26. Παρόμοια αποτελέ-

σματα (ποσοστά 9-19%) αντοχής στην πε-

νικιλλίνη βακτηρίων που σχετίζονται με

ενδοδοντικές λοιμώξεις εμφανίζονται και

σε άλλες έρευνες26,27. Σύμφωνα με τους

Flynn και συν., το ποσοστό αποτυχίας μετά

τη χρήση πενικιλλίνης σε σοβαρές οδοντο-

γενείς λοιμώξεις ήταν 21%28, ενώ έχουν

αναφερθεί ποσοστά αντοχής που ανέρ-

χονται μέχρι το 60%22. Αντιθέτως, οι Sku-

caite και συν. αναφέρουν ποσοστά αντο-

χής στην πενικιλλίνη μόνο 1,6%29. Οι San-

dor και συν.21, εξαιτίας των αναφερόμενων

υψηλών ποσοστών αντοχής, έχουν εκφρά-

σει προβληματισμό για το κατά πόσον οι

πενικιλλίνες πρέπει να εξακολουθήσουν

να θεωρούνται φάρμακα πρώτης επιλογής

μας. Αντοχή ποικίλου βαθμού εμφανίζεται

και σε άλλα αντιβιοτικά εκτός της πενικιλ-

λίνης, όπως η κλινδαμυκίνη, οι μακρολίδες

και η μετρονιδαζόλη1,18,30-32.

Ουσιαστική είναι η συμβολή και των

οδοντιάτρων στο πρόβλημα της αντοχής,

αφού στην οδοντιατρική αντιστοιχεί πε-

ρίπου το 10% όλων των χορηγούμενων

αντιβιοτικών33, πρόκειται για την πιο συ-

χνή κατηγορία φαρμάκων που χρησιμο-

ποιείται από τους γενικούς οδοντιάτρους

στην κλινική πράξη6,34, αλλά δυστυχώς συ-

χνά χορηγούνται λανθασμένα σε νοσολο-

γικές οντότητες που δεν απαιτούν τη χο-

ρήγησή τους, συμβάλλοντας σημαντικά

στη διαιώνιση του προβλήματος της αντο-

χής35-42.

Η συχνή χορήγηση αντιβιοτικών από

οδοντιάτρους διαφαίνεται σε έρευνες που

αναφέρουν τη συχνότητα των συνταγών

ανά εβδομάδα. Στις ΗΠΑ χορηγούνται

κατά μέσον όρο 9,25 συνταγές2 ενώ στη

Μ. Βρεττανία 2,243 ή 2,3244 συνταγές την

εβδομάδα. Στο Βέλγιο δίνονται 1,9 συντα-

γές45 και στη Σαουδική Αραβία 5-10 συν-

ταγές την εβδομάδα46. Για τη Νορβηγία

αναφέρεται ότι από το 3% των οδοντιά-

τρων χορηγούνται περισσότερο από 5

συνταγές την εβδομάδα ενώ από το 35%

των οδοντιάτρων δεν χορηγούνται καθό-

λου στο ίδιο χρονικό διάστημα47. Τέλος,

σε έρευνα για τη Μ. Βρετανία βρέθηκε

ότι το 40% των γενικών οδοντιάτρων χο-

ρήγησε αντιβιοτικά τουλάχιστον σε 3 πε-

ριπτώσεις κάθε εβδομάδα και ότι το 75%

έδωσε αντιβιοτικά τουλάχιστον μία φορά

την εβδομάδα με περισσότερο του 15%

αυτών να τα χορηγεί καθημερινά48. 

Η αιτία για την υπερβολική χορήγηση αν-

τιβιοτικών πρέπει να αναζητηθεί στην

αδυναμία σωστής επιλογής των περιπτώ-

σεων στις οποίες ενδείκνυται η χορήγησή

τους, αλλά και η έλλειψη γνώσεων σχετικά

με τις οδοντογενείς λοιμώξεις. Η κατάστα-

ση περιπλέκεται από την αδυναμία καθο-

ρισμού της μικροβιακής χλωρίδας του ρι-

ζικού σωλήνα στην κλινική πράξη, αφού

δεν υπάρχει δυνατότητα καλλιέργειας και

δοκιμασίας ευαισθησίας με άμεσα αποτε-

λέσματα. Άλλοι παράγοντες που μπορεί
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να οδηγήσουν στη συνταγογράφηση αντι-

βιοτικών είναι η απαίτηση του ασθενούς

και ο φόβος για νομικές συνέπειες εξαι-

τίας επιπλοκών, το πανεπιστήμιο όπου

φοίτησε κάθε οδοντίατρος, το ασφαλιστι-

κό σύστημα της χώρας του, η εμπειρία, το

φύλο, οι συνθήκες εργασίας και η έλλειψη

χρόνου για άμεση θεραπεία, ή τέλος η δια-

φήμιση φαρμάκων2,41,49-51. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν ως

αποτέλεσμα την υπέρμετρη χορήγηση

των αντιβιοτικών. Η χορήγησή τους είναι

δικαιολογημένη στο 20% των περιπτώσε-

ων2,47, ενώ στο 50% των περιπτώσεων χο-

ρήγησης το είδος, η δόση και η διάρκεια

είναι εσφαλμένα16. Ωστόσο, η πιο σημαν-

τική απόφαση δεν αφορά το είδος, τη δό-

ση και τη διάρκεια, αλλά το κατά πόσο

πρέπει ή όχι να χορηγηθεί αντιβίωση2. 

Ενδείξεις για τη χορήγηση

αντιβιοτικών

Σχετικές έρευνες που επικεντρώνονται

στη χορήγηση αντιβιοτικών σε διάφορες

χώρες εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις

ως προς το πότε συνηθίζεται αυτά να χο-

ρηγούνται σε ιδιαίτερες κλινικές περι-

πτώσεις. Συγκεκριμένα, στη βιβλιογρα-

φία βρέθηκαν δύο (2) έρευνες για τις

ΗΠΑ (1996, 2000)2,38 και δύο (2) για την

Ισπανία (2009, 2010)7,41. Στις έρευνες αυ-

τές, γενικοί οδοντίατροι7,38 ή ενδοδοντο-

λόγοι2,38,41, συμπληρώνοντας ερωτηματο-

λόγια απάντησαν αν χορηγούν ή όχι αν-

τιβιοτικά όταν συναντούν διάφορες νοσο-

λογικές οντότητες σε ασθενείς με ελεύθε-

ρο ιατρικό ιστορικό. Τα αποτελέσματα

κάθε έρευνας φαίνονται στο Γράφημα 1.

Ένας μέσος όρος για τις τέσσερις αυτές

έρευνες παρουσιάζεται στο Γράφημα 2. 

Εστιάζοντας στο χώρο της ενδοδοντολο-

γίας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, στην

πραγματικότητα, λίγες είναι οι περιπτώ-

σεις που επιβάλλουν τη χορήγηση αντι-

βιοτικών9,29,52. Οι νοσολογικές οντότητες

που αφορούν την ενδοδοντολογία και

στις οποίες ενδέχεται να χορηγηθούν αν-

τιβιοτικά (ορθά ή εσφαλμένα), σχηματο-

ποιούνται στις παρακάτω:

1. Μη αντιστρεπτή πολφίτιδα με ή χωρίς

περιακρορριζικά συμπτώματα. 

2. Νέκρωση πολφού, οξεία περιακρορρι-

ζική φλεγμονή με μέτρια/σοβαρά συμ-

πτώματα, χωρίς οίδημα. 

3. Χρόνια περιακρορριζική φλεγμονή με

συρίγγιο, χωρίς οίδημα ή άλλα συμπτώ-

ματα. 

4. Οξεία περιακρορριζική φλεγμονή με

οίδημα και μέτρια/σοβαρά συμπτώμα-

τα. 

5. Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

(ΕΕΘ). 

6. Χειρουργική ενδοδοντία. 

1. Μη αντιστρεπτή πολφίτιδα με ή χωρίς

περιακρορριζικά συμπτώματα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που εμφανίζον-

ται στα Γραφήματα 1 και 2, τόσο γενικοί

οδοντίατροι όσο και ενδοδοντολόγοι χο-

ρηγούν αντιβιοτικά σε ασθενείς με πολ-

φίτιδα σε ποσοστό από 16% έως 85% των

αντίστοιχων περιπτώσεων. Αν συνυπάρ-

χουν συμπτώματα από τους περιακρορρι-

ζικούς ιστούς (έντονη αντίδραση στην
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Έρευνες: Ισπανία 1 Γενικοί οδοντίατροι, Segura-Egea et al. 2010  
 Ισπανία 2 Ενδοδοντολόγοι, Rodriguez-Núñez et al. 2009 
 ΗΠΑ 1α Ενδοδοντολόγοι, Whitten et al. 1996
 ΗΠΑ 1β Γενικοί οδοντίατροι, Whitten et al. 1996
 ΗΠΑ 2 Ενδοδοντολόγοι, Yingling et al. 2002

MAΠ: Μη αντιστρεπτή πολφίτιδα
ΝΠ: Νέκρωση πολφού
ΟΠΦ: Οξεία περιακρορριζική φλεγµονή
ΧΠΦ: Χρόνια περιακρορριζική φλεγµονή

Γράφηµα 1. Ποσοστιαία αναλογία χορήγησης αντιβιοτικών σε διάφορες νοσολογικές 
οντότητες, µέσα από τα ευρήµατα 5 ερευνών.

Γράφηµα 2: Μέσος όρος ποσοστιαίας
αναλογίας χορήγησης αντιβιοτικών
σε διάφορες νοσολογικές οντότητες
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επίκρουση), το ποσοστό ανέρχεται έως

και 54%, στην περίπτωση των γενικών

οδοντιάτρων στην Ισπανία7. Στους ενδο-

δοντολόγους της Ισπανίας, το ποσοστό

αυτό ανέρχεται στο 28,6%41.

Πέραν αυτών, για την ίδια νοσολογική

οντότητα (μη αντιστρεπτή πολφίτιδα) χο-

ρηγούνται αντιβιοτικά από το 12,5% των

γενικών οδοντιάτρων στο Ηνωμένο Βα-

σίλειο53. Σε άλλη έρευνα, στο 18% των

ασθενών (κυρίως παιδιών) δόθηκαν αν-

τιβιοτικά για την αντιμετώπιση της πολ-

φίτιδας, ενώ προβληματισμό δημιουργεί

το εύρημα ότι το 20% των ασθενών έλα-

βαν αντιβιοτικά χωρίς να γίνει καμία διά-

γνωση και πάνω από το 50% των ασθε-

νών (παιδιά και ενήλικες) έλαβαν τα αν-

τιβιοτικά χωρίς καμία άλλη θεραπεία54.

Για το Βέλγιο αναφέρεται ότι χορηγήθη-

καν αντιβιοτικά στο 4,3% των ασθενών

με πολφίτιδα45.

Η χορήγηση αντιβιοτικών στις περιπτώ-

σεις μη αντιστρεπτής πολφίτιδας είναι πι-

θανό να οφείλεται στη θορυβώδη συμ-

πτωματολογία που συνήθως τη συνο-

δεύει, δεδομένου ότι πάνω από το 75%

των ασθενών με πόνο από πολφίτιδα αν-

τιμετωπίζονται με αντιβιοτική θεραπεία55-

57. Ο οδοντίατρος μπορεί να λειτουργήσει

υπό «πανικό» χορηγώντας την αντιβιοτι-

κή θεραπεία «για καλό και για κακό»,

πολύ συχνά μάλιστα ως πρώτη και επεί-

γουσα θεραπεία2,49,35,38. Αποτέλεσμα των

παραπάνω είναι η χορήγηση αντιβιοτι-

κών για την αντιμετώπιση μιας φλεγμο-

νώδους διαδικασίας στην οποία μπορεί

και να μην εμπλέκονται καθόλου μικρό-

βια (όπως για παράδειγμα στην πολφίτι-

δα εξαιτίας υπερβολικού τροχισμού) και

σίγουρα δεν υπάρχει πιθανότητα συστη-

ματικής επιπλοκής2,49,58. 

Γίνεται σαφές ότι στις περιπτώσεις μη

αντιστρεπτής πολφίτιδας δεν ενδείκνυ-

ται η χρήση αντιβιοτικών2,3,35,49, ενώ η

πιο αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώ-

πισης είναι η άμεση αφαίρεση του φλεγ-

μαίνοντος πολφού και η διαδικασία της

ενδοδοντικής θεραπείας59,60. Παρ’ όλα

αυτά, έχει μελετηθεί η πιθανότητα ύφε-

σης των επώδυνων συμπτωμάτων με τη

χορήγηση αντιβιοτικών, αλλά δεν έχει

βρεθεί στατιστικά σημαντική διαφορά

μεταξύ των ατόμων που πήραν αντιβιο-

τικά και αυτών που δεν έλαβαν φάρμα-

κα49,61,62. 

2. Νέκρωση πολφού, οξεία περιακρορρι-

ζική φλεγμονή με μέτρια/σοβαρά συμ-

πτώματα, χωρίς οίδημα 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα έντονα συμ-

πτώματα αλλά και το σκεπτικό ότι η φλεγ-

μονή έχει επεκταθεί εκτός του μυλικού

θαλάμου φαίνονται να είναι οι αιτίες για

τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών σε πο-

σοστό από 53% έως το 71% των ασθε-

νών2,7,38,41. Η εμπλοκή των περιακρορριζι-

κών ιστών είναι γεγονός σε αυτές τις πε-

ριπτώσεις, αλλά η φλεγμονή εξακολουθεί

να παραμένει περιορισμένη χωρίς επέ-

κταση σε άλλους ιστούς. Η θεραπεία

εκλογής είναι η διάνοιξη και η χημικομη-

χανική επεξεργασία του ριζικού σωλήνα

και όχι η χορήγηση αντιβιοτικών2,7,52, ενώ

για την αντιμετώπιση του πόνου μπορούν

να χορηγηθούν μη στεροειδή αντιφλεγμο-

νώδη. 

3. Χρόνια περιακρορριζική φλεγμονή με

συρίγγιο, χωρίς οίδημα ή άλλα συμπτώ-

ματα

Η ύπαρξη συρριγίου παρά την απουσία

άλλων συμπτωμάτων φαίνεται ότι αρκεί

για να ωθήσει τους ενδοδοντολόγους σε

συνταγογράφηση αντιβιοτικών σε ποσο-

στό από 12% έως 29%2,38,41, ενώ στην πε-

ρίπτωση των γενικών οδοντιάτρων στις

ΗΠΑ το ποσοστό φτάνει στο 62%38. Και

εδώ όμως ισχύει ό,τι και στην προηγού-

μενη περίπτωση, με το επιπρόσθετο «πλε-

ονέκτημα» της ύπαρξης συριγγίου που

μπορεί να λειτουργήσει σαν αγωγός πα-

ροχέτευσης σε περίπτωση αναζωπύρω-

σης. Η κλινική διαδικασία της ενδοδοντι-

κής θεραπείας δίχως χορήγηση αντιβιο-

τικών αρκεί και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τους Segura-Egea και συν.,

αν ο ασθενής είναι ανοσοκατεσταλμένος

και το συρίγγιο δεν κλείσει σε περίοδο λί-

γων εβδομάδων, ή αν ο ασθενής βιώσει

αναζωπύρωση με συστηματική επιπλοκή,

τότε ενδείκνυται η χορήγηση αντιβιοτι-

κών7.

4. Οξεία περιακρορριζική φλεγμονή με

οίδημα και μέτρια/σοβαρά συμπτώματα 

Αυτή είναι η νοσολογική οντότητα για την

οποία οι οδοντίατροι χορηγούν αντιβιο-

τικά σε ποσοστό που αγγίζει το 100% των

περιπτώσεων2,7,38,41,43. Όμως η χορήγηση

αντιβιοτικών δεν είναι δικαιολογημένη

σε όλες τις περιπτώσεις περιακρορριζι-

κής φλεγμονής με οίδημα. Συγκεκριμένα,

αν το οίδημα είναι μικρής έκτασης και

σαφώς περιορισμένο (μικρή διόγκωση

αντίστοιχα με την περιακρορριζική πε-

ριοχή), η κλινική παρέμβαση με τη μορφή

διάνοιξης του υπαίτιου δοντιού και σχά-

σης-παροχέτευσης είναι αρκετή για την

αντιμετώπισή του. Η αφαίρεση του νε-

κρού πολφού και η ενδοδοντική θερα-

πεία, η τομή στους μαλακούς ιστούς και η

παροχέτευση αποτελούν τις απαραίτητες

ενέργειες, που είναι αρκετές αφού οδη-

γούν σε μείωση του βακτηριακού φορτί-

ου2,7,11,20,25,52,60,63-68.

Όταν η περιακρορριζική φλεγμονή συνο-

δεύεται από διάχυτο εκτεταμένο οίδημα

ή από επέκταση της λοίμωξης σε τραχη-

λοπροσωπικά διαστήματα, εμφανίζοντας

και γενικά συμπτώματα, η χορήγηση αν-

τιβιοτικών είναι επιβεβλημένη6,20,49,69-72.

Σύμφωνα με την έρευνα των Yingling και

συν. (2002)2, αντιβιοτικά χορηγούνται στο

90% των περιπτώσεων όταν υπάρχει διά-

χυτο ενδοστοματικό και εξωστοματικό οί-

δημα. Σε μια έρευνα στο Κουβέιτ51, το

90% των οδοντιάτρων χορηγούν αντιβιο-

τικά σε ασθενείς με πυρετό και ένδειξη

διασποράς της λοίμωξης με διάχυτο εκτε-

ταμένο οίδημα. Και σε αυτές τις περιπτώ-

σεις όμως δεν αρκούν τα αντιβιοτικά.

πρέπει να συνοδεύονται από την κλινική

παρέμβαση με τη μορφή διάνοιξης του

δοντιού και σχάσης-παροχέτευσης για

τους παρακάτω λόγους1,73-74:

• Τα αντιβιοτικά δεν διαχέονται επαρ-

κώς στις φλεγμονώδεις περιοχές. 

• Η αιματική κυκλοφορία στα αποστήμα-

τα είναι περιορισμένη.

• Ορισμένα αντιβιοτικά δεν δρουν στο

συνήθως όξινο pH των αποστημάτων.

• Το ενδεχόμενο αργού πολλαπλασιασμού

των βακτηρίων στα αποστήματα καθιστά

λιγότερο αποτελεσματικά τα φάρμακα

20 E N D O D O N T O L O G I A 8: 17-28, 2013-2014

Παπαμηνά & Γκόγκος



που δρουν κατά το στάδιο της διαίρεσης

(πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες).

• Στα αποστήματα υπάρχει η πιθανότητα

ύπαρξης υψηλών επιπέδων β-λακταμα-

σών, που αναστέλλουν τη δράση των αν-

τιβιοτικών της ομάδας των λακταμών.

Επιπλοκή που χρήζει ιδιαίτερης προσο-

χής είναι η επέκταση της λοίμωξης σε

τραχηλοπροσωπικά διαστήματα. Το πιο

συχνά προσβαλλόμενο διάστημα είναι το

υπογνάθιο (30%)17. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις είναι απαραίτητο να χορηγούνται

αντιβιοτικά75 και αν η διόγκωση και επέ-

κταση της λοίμωξης είναι πολύ μεγάλη,

με σημαντική αύξηση του οιδήματος, τότε

μπορεί να χρειαστεί παραπομπή σε νοσο-

κομειακή μονάδα3,76. Κυριότερος παρά-

γοντας για την ορθή αντιμετώπιση είναι

η επικοινωνία ενδοδοντολόγων με τον

ασθενή. Έτσι, αν μετά την παρέμβαση

δεν υπάρχει βελτίωση αλλά αντίθετα η

κατάσταση εμμένει και παρουσιάζει διά-

χυτο εκτεταμένο οίδημα, ή επεκτείνεται

στα τραχηλοπροσωπικά διαστήματα με

ύπαρξη συμπτωμάτων όπως πυρετός, τρι-

σμός, γενική αδιαθεσία, λεμφαδενοπά-

θεια, διάχυτο οίδημα προσώπου και ίσως

επέκταση και πρόπτωση οφθαλμού, κυτ-

ταρίτιδα προσώπου, δυσφαγία, ταχυκαρ-

δία και ρίγος, τότε πρέπει ο ασθενής να

παραπεμφθεί σε νοσοκομειακή κλινι-

κή28,34,45,51,60,64,76-80.

5. Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

(ΕΕΘ)

Στην έρευνα των Yingling και συν.

(2002)2 βρέθηκε ότι το 15% των ενδοδον-

τολόγων στις ΗΠΑ χορηγεί αντιβιοτικά

στις περιπτώσεις επανάληψης ενδοδον-

τικής θεραπείας. Το ποσοστό αυτό ανέρ-

χεται στο 27%, όταν η προς επανάληψη

ενδοδοντική θεραπεία έχει κώνους αρ-

γύρου ως κύριο εμφρακτικό υλικό. Μια

άλλη έρευνα81, η οποία μελετά τα ποσο-

στά χορήγησης αντιβιοτικών σε ΕΕΘ στη

Λατινική Αμερική, την Ανατολική Ευρώ-

πη και το Ισραήλ, τα ποσοστά ήταν

27,3%, 18,2% και 3,8%, αντίστοιχα, ενώ

το ποσοστό για την Αυστραλία ανέρχεται

στο 28%34.

Η αυξημένη πιθανότητα αναζωπυρώσε-

ων κατά την επανάληψη ενδοδοντικής θε-

ραπείας82 φαίνεται να είναι ο καθοριστι-

κός παράγοντας για τη χορήγηση αντιβιο-

τικών σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο,

αν ληφθεί υπόψη το γεγονός της συνολι-

κά μικρής πιθανότητας αναζωπύρωσης

(έως και 1,71%, σε κάποιες έρευνες)58,83,84

και την ύπαρξη «κανόνων» για την απο-

φυγή αναζωπυρώσεων βακτηριακής αι-

τιολογίας9,85-86, είναι προφανές ότι η χο-

ρήγηση αντιβιοτικών στις επαναλήψεις

ενδοδοντικής θεραπείας δεν πρέπει να

αποτελεί επιλογή ρουτίνας. Άλλωστε, οι

Pickenpaugh και συν. κατέληξαν στο συμ-

πέρασμα ότι η προληπτική χορήγηση

αμοξυκιλλίνης πριν από την έναρξη επα-

νάληψης της ενδοδοντικής θεραπείας δεν

είχε καμία επίδραση στην πιθανότητα

αναζωπύρωσης87. 

6. Χειρουργική ενδοδοντία 

Όσον αφορά τη χορήγηση «προληπτι-

κής» αντιβίωσης για την αποφυγή λοίμω-

ξης μετά την πραγματοποίηση χειρουργι-

κής ενδοδοντίας, δεν υπάρχουν σαφείς

κατευθυντήριες γραμμές75. Οι ενδοδοντο-

λόγοι στις ΗΠΑ χορηγούν αντιβιοτικά

στο 37,3% των περιπτώσεων χειρουργι-

κής ενδοδοντίας2. Στην ίδια έρευνα ωστό-

σο υποστηρίζεται ότι αν η τεχνική γίνεται

άσηπτα και σε ασθενείς με ελεύθερο ια-

τρικό ιστορικό, τότε δεν χρειάζονται τα

αντιβιοτικά, εφόσον η χειρουργική ενδο-

δοντία είναι διαδικασία που γίνεται σε

πεδίο υγιών ιστών ώστε να υπάρχει πρό-

σβαση σε συγκεκριμένη και εντοπισμένη

παθολογική περιοχή. Σε σχετικό άρθρο

που δημοσιεύθηκε το 2006 για τη χημει-

οπροφύλαξη που πρέπει να χορηγηθεί σε

χειρουργικές διαδικασίες στόματος σε

ασθενείς με ιατρικό ιστορικό (ανοσοκα-

τεσταλμένοι, καρκινοπαθείς, ασθενείς με

παθήσεις του μεταβολισμού όπως ο δια-

βήτης), στους οποίους οι πιθανότητες για

τοπική ή συστηματική λοίμωξη αυξάνον-

ται, αναφέρεται ότι πρέπει να χορηγούν-

ται αντιβιοτικά πριν την διεξαγωγή μιας

χειρουργικά επεμβατικής διαδικασίας88.

Σύμφωνα και με την Αμερικάνικη Καρ-

διολογική Εταιρία (ΑΗΑ), σε οδηγίες της

το 2007 για τους ασθενείς υψηλού κινδύ-

νου (ιστορικό λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας,

κυανωτική καρδιοπάθεια, προσθετικές

βαλβίδες) χρειάζεται να χορηγήται χημει-

οπροφύλαξη κατά τις χειρουργικές επεμ-

βάσεις ενδοδοντίας, διότι αυτές μπορεί να

προκαλέσουν μικροβιαιμία89. Σε υγιείς

ασθενείς όμως, δεν υπάρχει κάποιο δεδο-

μένο που να τεκμηριώνει την ανάγκη για

χημειοπροφύλαξη όταν θα υποβληθούν σε

διαδικασίες χειρουργικής ενδοδοντίας71,90. 

Κατάσταση γενικής υγείας 

Μεγάλη σημασία έχει η λήψη του ιατρι-

κού ιστορικού του ασθενούς και η αξιολό-

γησή του πριν από τη συνταγογράφηση

του φαρμάκου. Όλα όσα αναφέρονται

πιο πάνω ισχύουν για ασθενείς με ελεύ-

θερο ιατρικό ιστορικό. Στην περίπτωση

βεβαρημένου ιατρικού ιστορικού, όπως

σε νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, αλκοο-

λισμό, υποσιτισμό, λοίμωξη HIV, προχω-

ρημένη ηλικία, συστηματικό νόσημα, πα-

θήσεις του μεταβολισμού (διαβήτη) ή λή-

ψη φαρμάκων (π.χ. ανοσοκατασταλτικών,

διφωσφονικών), η συνεργασία με το θε-

ράποντα ιατρό είναι επιβεβλημένη για την

πλήρη κατανόηση της κατάστασης του

ασθενούς. Έτσι κατοχυρώνεται η ασφά-

λειά του, αφού είναι πιθανό να χρειαστεί

ειδική μεταχείριση, αλλά κάτι τέτοιο βοη-

θά και στην λήψη ορθής απόφασης για χο-

ρήγηση ή όχι των κατάλληλων αντιβιοτι-

κών ανά περίπτωση6,52,57. Στους ασθενείς

αυτούς οι μηχανισμοί άμυνας είναι συνή-

θως ανεπαρκείς όσον αφορά τον έλεγχο

της λοίμωξης και χρειάζονται τα αντιβιο-

τικά ως συμπληρωματική θεραπεία3,91,

ενώ απαιτούνται συνήθως και υψηλότερες

δόσεις βακτηριοκτόνων φαρμάκων ή με-

γαλύτερη διάρκεια θεραπείας απ’ ό,τι συ-

νήθως προκειμένου να εξουδετερωθεί ο

λοιμογόνος παράγοντας92. Σε ηπατική

δυσλειτουργία αντενδείκνυνται η ερυθρο-

μυκίνη και η τετρακυκλινη92. Στα ηλικιω-

μένα άτομα, στα οποία η λειτουργία των

νεφρών είναι μειωμένη και επομένως

ευάλωτη στη συσσώρευση φαρμάκων που

αποβάλλονται από τους νεφρούς, προτι-

μώνται αντιβιοτικά που υφίστανται εκτε-
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ταμένο μεταβολισμό ή αποβάλλονται με

τη χολή92. Στις γυναίκες, η εγκυμοσύνη ή

ο θηλασμός βρέφους επηρεάζουν επίσης

την εκλογή του αντιμικροβιακού παρά-

γοντα. Όλα τα αντιβιοτικά διέρχονται

από τον πλακούντα, αλλά οι ανεπιθύμητες

ενέργειες στο έμβρυο είναι σπάνιες, με

εξαίρεση την οδοντική δυσπλασία και τη

δυσχρωμία που προκαλούν οι τετρακυκλί-

νες92. Όμως ανεξάρτητα από τη χορήγηση

ή όχι αντιβιοτικών, οι συγκεκριμένοι

ασθενείς πρέπει να ελέγχονται και να πα-

ρακολουθούνται για να διαπιστώνουμε

την ανταπόκρισή τους στην λοίμωξη60. 

Τάσεις χορήγησης αντιβιο-

τικών σε διάφορες χώρες 

Από έρευνες που διεξάγονται κατά και-

ρούς γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι

«συνήθειες» χορήγησης των φαρμάκων

αυτών για την αντιμετώπιση των οδοντο-

γενών λοιμώξεων διαφέρουν από χώρα

σε χώρα. Δεν υπάρχει ομοφωνία για τα

κατάλληλα φάρμακα, ούτε κατευθυντή-

ριες γραμμές με ξεκάθαρες ενδείξεις

όσον αφορά την χρήση τους, με συχνό

αποτέλεσμα τη σύγχυση και την αβεβαι-

ότητα. Οι πιο πολλές έρευνες που μελε-

τούν τη χορήγηση αντιβιοτικών χρησιμο-

ποιούν ερωτηματολόγια που στέλνονται

σε οδοντιάτρους, με ερωτήσεις για τον τύ-

πο, τη συχνότητα, τη δόση και τη διάρκεια

χορήγησης αντιβιοτικών που συνηθίζουν

να συνταγογραφούν. Στους Πίνακες 1

και 2 παρατίθενται συγκεντρωτικά τα

φάρμακα που συνηθίζεται να χορηγούν

περισσότερο οι οδοντίατροι στις διάφο-

ρες χώρες, σε ασθενείς μη αλλεργικούς ή

αλλεργικούς στην πενικιλλίνη. Αυτά τα

δημοφιλή φάρμακα καταχωρούνται ανά-

λογα με την εκφρασμένη προτίμηση των

οδοντιάτρων ως φάρμακα 1ης, 2ης και

3ης επιλογής. 

Φαίνεται ότι στις περιπτώσεις μη αλλερ-

γικών ασθενών η πενικιλλίνη είναι το

φάρμακο πρώτης επιλογής τόσο από τους

ενδοδοντολόγοι των ΗΠΑ2 όσο και από

τους γενικούς οδοντιάτρους στη Νορβη-

γία4, Γερμανία11, Υεμένη93 και Ταϋλάν-

δη19. Ωστόσο, για την ίδια κατηγορία

ασθενών, σε πολλές χώρες όπως η Ισπα-

νία7, 41, η Αυστρία (για την αντιμετώπιση

σοβαρής οδοντογενούς λοίμωξης)18, το

Βέλγιο45 και η Αυστραλία3,34, το φάρμακο

1ης επιλογής είναι η αμοξυκιλλίνη, μόνη

της ή σε συνδυασμό με κλαβουλανικό

οξύ. 

Η αλλεργία στην πενικιλλίνη δεν πρέπει

να παραβλέπεται και να υποτιμάται, δε-

δομένου ότι η συχνότητα εμφάνισής τους

υπολογίζεται στο 10% των ασθενών

(10:100)94. Σε αυτούς τους ασθενείς το

φάρμακο 1ης επιλογής για τις περισσότε-

ρες χώρες, όπως οι ΗΠΑ2, η Γερμανία11,

η Αυστρία18, η Ισπανία7,41 και η Νορβη-

γία47, είναι η κλινδαμυκίνη. 

Η κλινδαμυκίνη παρ’ όλα αυτά δεν είναι

τόσο διαδεδομένη στην Αγγλία και αντ’

αυτής επιλέγεται η ερυθρομυκίνη3, η

οποία μαζί με τη μετρονιδαζόλη συνι-

στώνται ως οι καλύτερες επιλογές για τη

θεραπεία οδοντογενών λοιμώξεων σε αλ-

λεργικούς στην πενικιλλίνη ασθενείς3,95,96.

Η ερυθρομυκίνη χρησιμοποιείται πολύ

συχνά και στην Αυστραλία στους ασθε-

νείς με αλλεργία3,34. 

Από τα παραπάνω διαφαίνονται οι δια-

φορετικές επιλογές στη χορήγηση των

αντιβιοτικών μεταξύ οδοντιάτρων διαφό-

ρων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, βλέπου-

με ότι στις ΗΠΑ σε μη αλλεργικούς

ασθενείς χορηγείται κατά βάση πενικιλ-

λίνη V, και μάλιστα σε μεγαλύτερο ποσο-

στό από τους πανεπιστημιακούς (85%)

σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελμα-

τίες (67%)2. Αν και για τις ΗΠΑ οι πλη-

ροφορίες δεν είναι πρόσφατες, αφού

προέρχονται από στοιχεία του 2000, δεν

μπορεί να μη μας προβληματίσει το γε-

γονός ότι η πενικιλλίνη δεν υπήρχε καν

ως επιλογή στα σχετικά ερωτηματολόγια

των Ισπανών. 

Επίσης ερωτηματικά υπάρχουν και για το

ποιο είναι το καλύτερο φάρμακο μεταξύ

αμοξυκιλλίνης και πενικιλλίνης V, αλλά

και μεταξύ αμοξυκιλλίνης ή του συνδυα-

σμού αμοξυκιλλίνης με κλαβουλανικό

οξύ, όπως και ως προς το κατά πόσον αυ-
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Πίνακας 1

Φάρµακα χορηγούµενα από οδοντιάτρους σε διάφορες χώρες
σε ασθενείς µη αλλεργικούς στην πενικιλλίνη

Τα φάρµακα αναφέρονται ως 1ης, 2ης ή 3ης επιλογής, ανάλογα
µε την προτίµηση των κλινικών οδοντιάτρων.

Φυσικές πενικιλλίνες

Αµπικυλλίνη

Αµοξυκυλλίνη

Αµοξυκυλλίνη +
κλαβουλανικό οξύ

Κλινδαµυκίνη

Μετρονιδαζόλη

Μετρονιδαζόλη/σπιραµυκίνη

Αζιθροµυκίνη

ΗΠΑ, Γερµανία,
Νορβηγία, Υεµένη,

Ταϊλάνδη

Ιαπωνία

Βέλγιο, Κουβέιτ,
Ιράν, Αγγλία,
Αυστραλία, 

Ιορδανία

Αυστρία,
Ισπανία1,2

Αγγλία 

Νορβηγία,
Ιαπωνία

Βέλγιο,
Γερµανία

ΗΠΑ, Αυστρία,
Ισπανία2

Ισπανία1

Αυστραλία

ΗΠΑ

Βέλγιο, Γερµανία,
Ισπανία1

Νορβηγία, 
Αγγλία

Ισπανία2

1: έρευνα 1 2: έρευνα 2

Έρευνες: Yingling et al., 2002; Al-Haroni & Skaug, 2007; Warnke et al., 2008; Al-Haroni & Skaug, 2006; 
Heimdahl et al.,1980; Segura-Egea et al., 2010; Rodriguez-Nunez et al., 2009; Poeschl et al., 2010; 
Mainjot et al., 2009; Jaunay et al., 2000; Roy & Bagg, 2000.

Φάρµακο 1ης επιλογής 2ης επιλογής 3ης επιλογής



τό προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα

στην αντιμετώπιση των ασθενών μας. 

Μια έρευνα που μελέτησε κατά πόσον

επηρεάζεται το αποτέλεσμα θεραπείας

οξείας οδοντογενούς λοίμωξης από την

επιλογή του είδους του αντιβιοτικού ή

από την παρουσία ανθεκτικών στελεχών

στην πενικιλλίνη, αναφέρει ότι δεν βρέ-

θηκε καμία σημαντική διαφορά στο κλι-

νικό αποτέλεσμα όταν συγκρίθηκαν τα

παρατηρηθέντα ευρήματα αφού χορηγή-

θηκαν τα φάρμακα πενικιλλίνη V, αμοξυ-

κιλλίνη ή αμοξυκιλλίνη με κλαβουλανικό

οξύ. Επίσης, συστήνει τη χρήση οποιου-

δήποτε από τα παραπάνω σκευάσματα

υπό την προϋπόθεση μιας καλής παροχέ-

τευσης, αφού φάνηκε πως όλα είναι απο-

τελεσματικά ακόμα και παρουσία κάποι-

ων ανθεκτικών στελεχών στην πενικιλλί-

νη όπως αυτά εντοπίστηκαν μετά από

καλλιέργεια25. Έχει εκφρασθεί η άποψη

ότι για την αντιμετώπιση ενδοδοντικής

λοίμωξης σε υγιή οργανισμό δεν είναι

απαραίτητο το ευρύ φάσμα αντιμικροβια-

κής δράσης της αμοξυκιλλίνης (αντί της

πενικιλλίνης), αλλά αντίθετα μπορεί να

συμβάλει στο πρόβλημα της αντοχής2. Η

αμοξυκιλλίνη παραμένει ωστόσο μια κα-

λή επιλογή, λόγω ακριβώς του ευρέος φά-

σματος δράσης σε ανοσοκατεσταλμένους

ασθενείς97.

Σε άλλες έρευνες που μελετούν την ευαι-

σθησία των λοιμογόνων μικροοργανι-

σμών για την επιλογή του καταλληλότερου

αντιμικροβιακού παράγοντα, βρέθηκε ότι

ο συνδυασμός αμοξυκιλλίνης με κλαβου-

λανικό εμφανίζει μεγαλύτερη αποτελε-

σματικότητα σε σχέση με την αμοξυκιλλί-

νη26,27,30. Άλλες έρευνες, ωστόσο, υποστη-

ρίζουν ότι πολλές φορές δεν χρειάζονται

οι αναστολείς της β-λακταμάσης, όπως εί-

ναι το κλαβουλανικό οξύ, διότι στα μικρό-

βια που απομονώθηκαν από ασθενείς με

συμπτωματική περιακρορριζική φλεγμονή

παρατηρήθηκε υψηλή ευαισθησία μικρο-

οργανισμών στην πενικιλλίνη και στην

αμοξυκιλλίνη29. Η προσθήκη αναστολέα

β-λακταμάσης μπορεί να είναι χρήσιμη

στην αντιμετώπιση ορισμένων στελεχών

αναερόβιων όπως η Prevotella98, σε περι-

πτώσεις που η θεραπεία με β-λακτάμες

δεν είναι αποτελεσματική26, ενώ άλλοι

ερευνητές πιστεύουν ότι ο συνδυασμός

αμοξυκιλλίνης/κλαβουλανικού είναι προ-

τιμότερος λόγω των ιδιαίτερων χαρακτη-

ριστικών που έχει, όπως είναι η φαρμακο-

κινητική του99. 

Ένα σημείο που χρήζει της προσοχής του

κλινικού είναι η πιθανότητα ανάπτυξης

στελεχών που παράγουν β-λακταμάσες

κατά τη διάρκεια θεραπείας με β-λακτά-

μες100. Στις περιπτώσεις στις οποίες κατά

την εξέλιξη της λοίμωξης έχουν χορηγη-

θεί β-λακτάμες, αντιβιοτικό εκλογής θα

πρέπει να είναι ο συνδυασμός β-λακτά-

μης με αναστολέα β-λακταμάσης (κλα-

βουλανικό οξύ) ή ένα αντιβιοτικό που να

μην προέρχεται από την ομάδα των β-λα-

κτάμων, όπως η κλινδαμυκίνη. Στην περί-

πτωση που δεν χορηγήθηκε β-λακτάμη

στην πορεία της εν λόγω λοίμωξης, συνή-

θως αρκεί η χορήγηση πενικιλλίνης ή

αμοξυκιλλίνης.

Άλλο ερώτημα που τίθεται από την μελέ-

τη του Πίνακα 2 είναι το αν θα χρησιμο-

ποιηθεί κλινδαμυκίνη ή ερυθρομυκίνη

στους αλλεργικούς στην πενικιλλίνη

ασθενείς. Η κλινδαμυκίνη έχει ευρύ φά-

σμα δράσης2,3,6,21,29,30,100-103, ενώ η ερυθρο-

μυκίνη δεν είναι τόσο αποτελεσματική

έναντι αναεροβίων, που συνήθως απαν-

τώνται σε οδοντογενείς λοιμώξεις2,34. Σε

πολλές έρευνες εμφανίζονται υψηλά πο-

σοστά αντοχής και μικρή ευαισθησία βα-

κτηρίων στην ερυθρομυκίνη, ενώ για τα

ίδια στελέχη η κλινδαμυκίνη εμφανίζεται

πολύ πιο αποτελεσματική26,27,29-31,100,102.

Στις οδηγίες της ΑΑΕ αναφέρεται πως

όσον αφορά την ερυθρομυκίνη, αν και

παλιά χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική

σε περιπτώσεις αλλεργικών ασθενών

στην πενικιλλίνη, δεν συστήνεται πλέον η

χρήση της104.

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται

αποφυγή χορήγησης κλινδαμυκίνης από

ορισμένους κλινικούς, που ίσως εστιάζε-

ται στην πεποίθηση ότι η κλινδαμυκίνη

μπορεί να προκαλέσει οξεία ψευδομεμ-

βρανώδη κολίτιδα (ΨΜΚ), με σοβαρές

επιπλοκές2,105-107. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί

ότι το ποσοστό πρόκλησης ψευδομεμβρα-

νώδους κολίτιδας δεν είναι μεγαλύτερο

από άλλα αντιβιοτικά, συμπεριλαμβανο-

μένης της αμοξυκιλλίνης2,103,108-110. Τα άτο-

μα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

για ΨΜΚ είναι οι ηλικιωμένοι, όσοι

έχουν πάρει πρόσφατα 1 ή 2 σκευάσματα

αντιβιοτικών, άτομα που είχαν πρόσφατα

νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ή άτομα 
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Πίνακας 2

Φάρµακα χορηγούµενα από οδοντιάτρους σε διάφορες χώρες
σε ασθενείς αλλεργικούς στην πενικιλλίνη

Τα φάρµακα αναφέρονται ως 1ης, 2ης ή 3ης επιλογής, ανάλογα
µε την προτίµηση των κλινικών οδοντιάτρων.

Κλινδαµυκίνη

Μακρολίδες

Ερυθροµυκίνη

Αζιθροµυκίνη

Μετρονιδαζόλη

Μετρονιδαζόλη και
Σπιραµυκίνη

Κεφαλεξίνη

ΗΠΑ, Νορβηγία,
Γερµανία, Αυστρία,
Ισπανία1,2, Ελλάδα

Βέλγιο

Αγγλία, Αυστραλία

Βέλγιο

ΗΠΑ, Ελλάδα

Ισπανία2

Αγγλία

Ισπανία1

Ισπανία1

Ισπανία2

ΗΠΑ

1: έρευνα 1 2: έρευνα 2

Έρευνες: Yingling et al., 2002; Al-Haroni & Skaug, 2007; Warnke et al., 2008; Al-Haroni & Skaug, 2006; 
Heimdahl et al.,1980; Segura-Egea et al., 2010; Rodriguez-Nunez et al., 2009; Poeschl et al., 2010; 
Mainjot et al., 2009; Jaunay et al., 2000; Roy & Bagg, 2000.

Φάρµακο 1ης επιλογής 2ης επιλογής 3ης επιλογής



με ιστορικό γαστρεντερικών διαταρα-

χών2,110. Είναι ευνόητο πως όλοι οι ασθε-

νείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι αν

εμφανίσουν έντονα συμπτώματα από το

γαστρεντερικό θα πρέπει να σταματή-

σουν το φάρμακο και να επικοινωνήσουν

με τον θεράποντα γιατρό τους110. Με βά-

ση τα παραπάνω φαίνεται πως η κλινδα-

μυκίνη αποτελεί την καλύτερη επιλογή

για την αντιμετώπιση οδοντογενών λοι-

μώξεων σε ασθενείς που εμφανίζουν αλ-

λεργία στην πενικιλλίνη. 

Ένα άλλο στοιχείο για προβληματισμό

είναι το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές

εταιρείες ενθαρρύνουν τη συνταγογρά-

φηση των προϊόντων τους και κατά συνέ-

πεια μπορούν να ασκήσουν επιρροή ως

προς τον τύπο του αντιβιοτικού που χορη-

γείται. Kλασικό παράδειγμα είναι η συν-

τριπτική υπερίσχυση σε ορισμένες χώρες

της αμοξυκιλλίνης έναντι της πενικιλλί-

νης34. Ωστόσο, παρά τη διαφήμιση και το

μάρκετινγκ γύρω από τα φάρμακα, από

τις εταιρείες, η ευθύνη της επιλογής και

της ορθής χρήσης βαραίνει πάντα τον

οδοντίατρο. 

Συνοψίζοντας, για τη θεραπεία οδοντογε-

νών λοιμώξεων συστήνονται εν γένει τα

αντιβιοτικά της ομάδας των β-λακταμών,

και συγκεκριμένα η πενικιλλίνη, η αμοξυ-

κιλλίνη και ο συνδυασμός αμοξυκιλλίνης

με κλαβουλανικό οξύ. Σε περίπτωση αλ-

λεργίας στην πενικιλλίνη, η κλινδαμυκίνη

αποτελεί το φάρμακο εκλογής. 

Διάρκεια χορήγησης

αντιβιοτικών και αλλαγές

θεραπευτικού σχήματος

Εξίσου σημαντική με την επιλογή του κα-

τάλληλου αντιβιοτικού είναι η διάρκεια

χορήγησής του. Μέχρι σήμερα ο σωστός

χρόνος χορήγησης για τη θεραπεία μιας

οδοντογενούς λοίμωξης δεν έχει καθορι-

στεί με σαφήνεια60,111.

Η διάρκεια καθορίζεται κυρίως από το

χρόνο που χρειάζονται οι αμυντικοί μη-

χανισμοί του ασθενούς για να ελέγξουν

τη λοίμωξη, κάτι που επηρεάζεται με τη

σειρά του από διάφορους άλλους παρά-

γοντες77,112, όπως είναι το είδος και η δό-

ση του αντιβιοτικού, η διάχυση του φαρ-

μάκου στην περιοχή της λοίμωξης, η υφι-

στάμενη αντοχή στελεχών βακτηρίων, η

γενικότερη υγεία του ασθενούς, ο ρυθμός

εξάπλωσης της λοίμωξης και, τέλος, η δυ-

νατότητα για τομή και παροχέτευση77,112.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χορήγηση

κάθε φορά του ίδιου αντιβιοτικού, στην

ίδια δοσολογία και διάρκεια, δεν θα έχει

πάντοτε τα ίδια αποτελέσματα. Με αυτό

το σκεπτικό δικαιολογείται και η θολή ει-

κόνα που υπάρχει γύρω από τον κατάλ-

ληλο χρόνο χορήγησης του ανάλογου αν-

τιβιοτικού. 

Είναι σύνηθες τα αντιβιοτικά να χορη-

γούνται επί 7-10 μέρες για τη θεραπεία

οδοντογενούς λοίμωξης και πολύ συχνά οι

οδηγίες στον ασθενή είναι να ολοκληρώ-

σει όλη την ποσότητα του φαρμάκου που

συνταγογραφήθηκε3,6,65. Λαμβάνοντας

υπόψη το γεγονός ότι οι συνήθεις οδοντο-

γενείς λοιμώξεις χρειάζονται περίπου 4-7

μέρες για να ελεγχθούν3,113,114, φαίνεται ότι

η πολύ μεγάλη διάρκεια χρήσης τους δεν

ενδείκνυται, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε

διαταραχή της ομοιόστασης (λόγω διατα-

ραχής της φυσιολογικής μικροβιακής χλω-

ρίδας), αλλά και να συμβάλει στο πρόβλη-

μα της αντοχής3,113,114. Επιπλέον, από κά-

ποιους ερευνητές θεωρείται ότι ο βαθμός

συμμόρφωσης του ασθενούς όσον αφορά

τη λήψη των φαρμάκων του μειώνεται ση-

μαντικά ύστερα από κάποιες μέρες και

αφού τα συμπτώματα του αρχίζουν να πα-

ρέρχονται3. Έτσι, οι ασθενείς πολύ συχνά

δεν ολοκληρώνουν το σχήμα του αντιβιο-

τικού, αφήνοντας τα δισκία που έχουν

απομείνει για κάποια άλλη στιγμή στο

μέλλον, οπότε λαμβάνουν αυθαίρετα ή τα

χορηγούν σε συγγενείς και φίλους3,65. Το

γεγονός ότι η λοίμωξη θεραπεύεται πολύ

πιο νωρίς αποδεικνύει ότι δεν είναι πάντα

απαραίτητο να ληφθεί όλη η ποσότητα του

αντιβιοτικού και ότι η διάρκεια των 5-7

ημερών που θεωρείται η καταλληλότερη2

ίσως να είναι υπερβολική3,65,78,115. 

Στην οδοντιατρική πράξη η ενδοδοντική

θεραπεία έχει την «πολυτέλεια» της μεί-

ωσης του μικροβιακού φορτίου ή της εξά-

λειψης του αίτιου οδοντογενούς λοίμωξης

με πολλά μέσα, κάτι που καθιστά λιγότε-

ρο απαραίτητη την χορήγηση αντιβιοτι-

κών65. Άλλωστε υπάρχουν αδιάσειστα

στοιχεία από πάρα πολλές έρευνες που

αποδεικνύουν ότι η μεγάλη διάρκεια και

αλόγιστη χρήση είναι εκείνα που προκα-

λούν την αντοχή, ενώ άλλες έρευνες υπο-

θέτουν ότι, με βάση αυτό το σκεπτικό, η

μικρή διάρκεια χορήγησης ενός αντιβιο-

τικού, υπό την προϋπόθεση μιας κλινικά

κατάλληλης αρχικής θεραπείας στο αίτιο

που προκάλεσε τη λοίμωξη, μπορεί να

βοηθήσει και στο υφιστάμενο πρόβλημα

της αντοχής65,78. Είναι εύλογος λοιπόν ο

προβληματισμός ως προς τη χορήγηση

των συγκεκριμένων φαρμάκων για λιγό-

τερες μέρες65. Μάλιστα, ορισμένοι υπο-

στηρίζουν ότι η λήψη τους πρέπει να δια-

κόπτεται μετά από 2-3 μέρες ή να μην χο-

ρηγούνται καθόλου αν έχει επιτευχθεί ορ-

θή παροχέτευση6,25,60,77,78.

Οι μελέτες για το είδος των χορηγούμε-

νων αντιβιοτικών από κλινικούς περιλαμ-

βάνουν συνήθως και τη συνιστώμενη

διάρκεια χορήγησης. Στις ΗΠΑ, ο μέσος

χρόνος χορήγησης από ενδοδοντολόγους

ήταν 7,58 μέρες, με παρέκκλιση 5-10 μέ-

ρες2. Μια άλλη έρευνα αναφέρει ότι στον

Καναδά ο μέσος χρόνος για τους γενι-

κούς οδοντιάτρους ήταν 6,92 μέρες42. Για

το Βέλγιο, μια άλλη έρευνα αναφέρει

χρόνο χορήγησης 4,8 μέρες, με παρέκκλι-

ση 3-7,9 μέρες45. Τέλος, στην Ισπανία,

από στοιχεία δύο ερευνών που η πρώτη

αφορούσε ενδοδοντολόγους και η δεύτε-

ρη γενικούς οδοντίατρους (έρευνες 1 και

2), ο μέσος όρος ήταν στην μεν πρώτη 7

μέρες, με παρέκκλιση ±1 μέρα, και στη

δεύτερη 6,8 μέρες, με παρέκκλιση ±1,8

μέρες7,41 (Πίνακας 3). Συμπερασματικά,

η διάρκεια χορήγησης ενός φαρμάκου

πρέπει να καθορίζεται και ανάλογα με

την πορεία της ενδοδοντικής λοίμωξης,

και μπορεί να σταματά όταν υπάρχει έν-

δειξη ότι η άμυνα του ξενιστή ελέγχει σε

ικανοποιητικό βαθμό τη λοίμωξη (έναρξη

υποχώρησης ή πλήρης εξάλειψη των συμ-

πτωμάτων)12,6,77,112,116. 

Για το λόγο αυτό συστήνεται να παρακο-

λουθείται ο ασθενής ανά 24ωρο-28ωρο2,

48ωρο και μετά από 72 ώρες, ώστε να

λαμβάνεται απόφαση αν θα συνεχιστεί η
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χορήγηση αλλά και για να αξιολογείται

αν το φάρμακο που χορηγήθηκε είναι

αποτελεσματικό, δηλαδή αν υπάρχει βελ-

τίωση στην κατάσταση του ασθενούς65. Αν

δεν υπάρχει ανταπόκριση μεταξύ 24-48

ωρών117, τότε πρέπει να υιοθετηθεί εναλ-

λακτικό σχέδιο δράσης που θα περιλαμ-

βάνει αλλαγή στο αρχικό σχήμα που χο-

ρηγήθηκε ή έναν συνδυασμό φαρμάκων.

Σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ και αφο-

ρούσε ενδοδοντολόγους, μετά την αρχική

χορήγηση πενικιλλίνης V, αλλαγές στα

σχήματα έγιναν από το 13,59% των συμ-

μετέχοντων, με δύο αλλαγές να κυριαρ-

χούν2. Αυτές αφορούσαν την κλινδαμυκί-

νη ή νέες γενιές μακρολίδων όπως η αζυ-

θρομυκίνη και η κλαρυθρομυκίνη2. Αν

δεν υπήρχε βελτίωση σε 2-3 μέρες από

την έναρξη ενός συγκεκριμένου αντιβιο-

τικού, 58,90% άλλαζε αντιβιοτικό,

34,93% πρόσθετε και δεύτερο, και

20,67% δοκίμαζε άλλες στρατηγικές: πε-

ρίμεναν για περισσότερο χρόνο ελέγχον-

τας τον ασθενή, χορηγούσαν στεροειδή

φάρμακα, εξέταζαν το ενδεχόμενο κά-

ποιου ριζικού σωλήνα που ίσως παρέβλε-

ψαν, και κάποιοι άλλαζαν το ενδορριζικό

φάρμακο2. Σε μια άλλη έρευνα, που αφο-

ρούσε τους γενικούς οδοντιάτρους στην

Αγγλία, αναλύθηκαν οι συνταγές που δό-

θηκαν και διαπιστώθηκε ότι στο 5,6%

όλων των συνταγών χορηγήθηκαν συν-

δυασμοί δύο ή τριών φαρμάκων, με το

4% να αποτελεί συνδυασμό αμοξυκιλλί-

νης με μετρονιδαζόλη53.

Αν το φάρμακο που δόθηκε αρχικά είναι

η αμοξυκιλλίνη και δεν αποδειχθεί αποτε-

λεσματική 2-3 μέρες μετά τη χορήγησή της,

συνιστάται να χορηγείται συμπληρωματι-

κά μετρονιδαζόλη97 ή μπορεί η αμοξυκιλ-

λίνη να αντικατασταθεί από κλινδαμυκί-

νη30. Αν έχει χορηγηθεί πενικιλλίνη και η

λοίμωξη δεν υποχωρεί, συνιστάται και

εδώ η προσθήκη μετρονιδαζόλης. Γενικό-

τερα, ο συνδυασμός μετρονιδαζόλης με β-

λακτάμες αυξάνει την αποτελεσματιότητα

και των δύο φαρμάκων2,3,26,27. Παρ’ όλα αυ-

τά, η μετρονιδαζόλη δεν πρέπει να χορη-

γείται μόνη της, γιατί είναι αποτελεσματι-

κή μόνο στα αναερόβια και έχει αναφερ-

θεί υψηλό ποσοστό αντοχής μικροβιακών

στελεχών σε αυτήν27. Αλλαγή της πενικιλ-

λίνης V σε κλινδαμυκίνη ή σε αμοξυκιλλί-

νη με κλαβουλανικό οξύ (όπως αναφέρθη-

κε και πιο πάνω) είναι δύο άλλες εναλλα-

κτικές σε περίπτωση αποτυχίας της26.

Ωστόσο, αν τα συμπτώματα της λοίμωξης

επιμένουν –ή ίσως και να επιδεινώνονται–

πρέπει ο ασθενής να παραπέμπεται σε νο-

σοκομειακή μονάδα, ιδίως μάλιστα όταν η

λοίμωξη επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς

στα τραχηλοπροσωπικά διαστήματα. 

Δοσολογία 

Το δοσολογικό σχήμα των αντιμικροβια-

κών ουσιών καθορίζεται με βάση τη φαρ-

μακοδυναμική τους και τις φαρμακοκινη-

τικές ιδιότητες (απορρόφηση, κατανομή,

καταβολισμός του φαρμάκου). Μια ση-

μαντική φαρμακοκινητική ιδιότητα που

επηρεάζει σημαντικά τη συχνότητα της

δοσολογίας είναι η εξαρτώμενη από τη

συγκέντρωση φονικότητα (concentration-

dependent killing)92. 

Ορισμένα αντιβιοτικά (φθοριοκινολόνες)

εμφανίζουν σημαντική αύξηση στον ρυθμό

θανάτωσης των βακτηρίων όσο αυξάνεται

η συγκέντρωση του αντιβιοτικού από το

4πλάσιο έως το 64πλάσιο της ελάχιστης

ανασταλτικής πυκνότητας (ΕΑΠ ή Mini-

mal Inhibitory Concentration, MIC) του

φαρμάκου για το συγκεκριμένο μικροορ-

γανισμό92. Αντίθετα, οι β-λακτάμες, οι μα-

κρολίδες, η κλινδαμυκίνη και τα γλυκοπε-

πτίδια δεν εμφανίζουν αυτή την ιδιότητα,

δηλαδή η αύξηση της συγκέντρωσης του

αντιβιοτικού σε μεγάλα πολλαπλάσια της

ΕΑΠ δεν αυξάνει σημαντικά το ρυθμό φό-

νευσης92. Η κλινική αποτελεσματικότητα

αντιβιοτικών με μη σημαντική δοσοεξαρ-

τώμενη φονικότητα προβλέπεται καλύτε-

ρα από το ποσοστό του χρόνου που οι συγ-

κεντρώσεις του φαρμάκου στο αίμα υπερ-

βαίνουν την ΕΑΠ1,65,92. Αυτό το φαινόμενο

ονομάζεται χρονοεξαρτώμενη φονικότη-

τα92. Στις πενικιλλίνες, για παράδειγμα δο-

σολογικά σχήματα που εξασφαλίζουν επί-

πεδα στο αίμα μεγαλύτερα της ΕΑΠ στο

60-70% του χρόνου έχουν αποδειχθεί κλι-

νικώς αποτελεσματικά92. Για να επιτευχθεί

κατάλληλη αποτελεσματικότητα του αντι-

βιοτικού πρέπει η συγκέντρωση του φαρ-

μάκου στο αίμα να υπερβαίνει το 4πλάσιο

της ΕΑΠ6 ή το 2πλάσιο-8πλάσιο της ΕΑΠ2. 

Σε έρευνα που αφορούσε χορήγηση αν-

τιβιοτικών από ενδοδοντολόγους στις

ΗΠΑ επισημαίνεται ότι αυξημένη δόση

ορθά δόθηκε από το 85,14% των συμμε-

τεχόντων, αφού με αυξημένη δόση εξα-

σφαλίζεται γρήγορη ανύψωση των επιπέ-

δων του αντιβιοτικού στο αίμα2. Έτσι, εί-

ναι αποδεκτό να χορηγείται αντιβιοτικό

σε υψηλή δοσολογία για μικρή διάρκεια

ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη συγ-

κέντρωση στο αίμα2,34. Ο πιο σημαντικός

παράγοντας για τα περισσότερα αντιμι-

κροβιακά είναι η επίτευξη υψηλής συγ-

κέντρωσης του φαρμάκου στον ορό και

στους ιστούς όπου υπάρχει η λοίμωξη1. 

Γενικά, από τη βιβλιογραφία προκύπτει

ότι τα δοσολογικά σχήματα έχουν σχημα-

τοποιηθεί όπως παρακάτω2,6,7,41,53,75.

Πενικιλλίνη (V) 500 mg ανά 6ωρο

Αμοξυκιλλίνη 250-500 mg ανά 8ωρο 

Αμοξυκιλλίνη 1 gr ανά 12ωρο

Αμοξυκιλλίνη 500 mg + κλαβουλανικό

οξύ 125 mg ανά 8ωρο

Αμοξυκιλλίνη 875 mg + κλαβουλανικό

οξύ 125 mg ανά 12ωρο

Kλινδαμυκίνη 150 -300 mg ανά 6ωρο

Μετρονιδαζόλη 500 mg ανά 8ωρο (σε

συνδυασμό με λακτάμες)

Συμπεράσματα

Το είδος, η δόση και η διάρκεια χορήγη-

σης αντιβιοτικών πολλές φορές δεν συμ-

πίπτουν μεταξύ των οδοντιάτρων στις

διάφορες χώρες. Η λανθασμένη, υπερβο-
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Διάρκεια χορήγησης
φαρµάκων σε διάφορες χώρες

ΗΠΑ

Βέλγιο

Ισπανία1

Ισπανία2

Καναδάς

Χώρες

7,58

4,8

7

6,8

6,92

Μέσος όρος

5-10

3-7,9

±1

±1,8

Παρέκκλιση
ΗΜΕΡΕΣ

1: έρευνα 1 2: έρευνα 2



λική και πολλές φορές αλόγιστη χορήγη-

ση αντιβιοτικών είναι μια πραγματικότη-

τα που οδήγησε στο πρόβλημα της αντο-

χής στελεχών βακτηρίων. 

Οι περισσότερες οδοντογενείς λοιμώξεις,

στην ενδοδοντία, δεν απαιτούν συστημα-

τική αντιβιοτική θεραπεία αλλά επιλύον-

ται μέσω της άμυνας του ίδιου του οργανι-

σμού, υπό την προϋπόθεση μιας ορθής

διάγνωσης και αφού έχει αντιμετωπιστεί

η αιτία που προκάλεσε τη λοίμωξη (τομή

και παροχέτευση, διάνοιξη δοντιού και χη-

μικομηχανική παρασκευή του για την αν-

τιμετώπιση του φλεγμαίνοντος πολφού).

Τα αντιβιοτικά δεν πρέπει ποτέ να χορη-

γούνται ως μονοθεραπεία και να αντικαθι-

στούν την παρέμβαση του οδοντιάτρου (το-

μή και παροχέτευση, επανάληψη ενδοδον-

τικής θεραπείας, εξαγωγή, διάνοιξη και

χημικομηχανική επεξεργασία).

Η μοναδική περίπτωση στην οποία ίσως

απαιτείται να δοθούν αντιβιοτικά είναι η

οξεία περιακρορριζική φλεγμονή με οί-

δημα και μέτρια/σοβαρά συμτώματα.

Όμως και σε αυτή την περίπτωση, σε υγιή

ασθενή στον οποίο το οίδημα είναι σα-

φώς εντοπισμένο και έχει μικρή έκταση,

μπορεί να μην είναι απαραίτητη η χορή-

γηση αντιβιοτικών. Όταν η περιακρορρι-

ζική φλεγμονή συνοδεύεται από διάχυτο

εκτεταμένο οίδημα (μορφή κυτταρίτιδας)

ή όταν επεκτείνεται σε τραχηλοπροσωπι-

κά διαστήματα, εμφανίζοντας και γενικά

συμπτώματα, η χορήγηση αντιβιοτικών

είναι επιβεβλημένη. 

Στην περίπτωση ασθενούς με επιβαρυμέ-

νο ιατρικό ιστορικό, οπότε η άμυνα του

οργανισμού του δεν μπορεί να αντεπε-

ξέλθει στη λοίμωξη, ίσως απαιτήται η χο-

ρήγηση αντιβιοτικών, που θα βοηθήσουν

στην αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ

αμυντικού μηχανισμού και βλαπτικών πα-

ραγόντων. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει

να παρακολουθούνται συχνά όσον αφο-

ρά την πορεία της λοίμωξης, και η συνεν-

νόηση με τον θεράποντα γιατρό είναι

απαραίτητη.

Τα αντιβιοτικά της ομάδας των β-λακτα-

μών είναι τα φάρμακα επιλογής για

ασθενείς χωρίς αλλεργία. Η πενικιλλίνη

V θεωρείται καλό φάρμακο, λόγω της

αποτελεσματικότητάς της έναντι βακτη-

ρίων που πολύ συχνά απαντούν στις εν-

δοδοντικές λοιμώξεις, τη χαμηλή τοξικό-

τητα και το χαμηλό κόστος της. Η αμοξυ-

κιλλίνη και η αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό

οξύ είναι φάρμακα ευρέος φάσματος και

μπορούν να χορηγηθούν σε ανοσοκατε-

σταλμένους ασθενείς, ή σε λοιμώξεις

όπου η χορήγηση πενικιλλίνης V αποτυγ-

χάνει. 

Για ασθενείς αλλεργικούς στην πενικιλ-

λίνη, το φάρμακο επιλογής είναι η κλιν-

δαμυκίνη.

Η μετρονιδαζόλη μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί μόνο σε συνδιασμό με κάποιο άλλο

φάρμακο, για την αντιμετώπιση ενδοδον-

τικών λοιμώξεων που δεν ανταποκρίνον-

ται στη θεραπεία με το πρώτο αντιβιοτικό

που χορηγήθηκε. 

Όσον αφορά τη διάρκεια χορήγησης,

έχει φανεί μέσα από πολλές έρευνες ότι

η λοίμωξη ελέγχεται πολύ πιο νωρίς (συ-

χνά στις 2-3 μέρες), γεγονός που καταδει-

κνύει ότι δεν είναι πάντοτε απαραίτητο

να λαμβάνεται όλη η ποσότητα του αντι-

βιοτικού και ότι η διάρκεια των 5-7 ημε-

ρών που θεωρείται η καταλληλότερη ίσως

να είναι υπερβολική. Ωστόσο, ο μόνος

παράγοντας που καθορίζει τη διάρκεια

χορήγησης είναι η κλινική κατάσταση των

ασθενών, που θα πρέπει γι’ αυτό να πα-

ρακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της

θεραπείας. 
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Περίληψη

Οι γραμμές που ακολουθούν πραγματεύονται με συνοπτικό και

κατανοητό τρόπο ένα πολυμελετημένο και πολυαμφισβητού-

μενο θέμα, τον Enterococcus faecalis και τις επιπτώσεις του στην

ενδοδοντική θεραπεία, θέμα το οποίο –ως εκ της φύσεως του–

απασχόλησε και απασχολεί ερευνητές διαφόρων κατευθύνσε-

ων υγείας και ειδικοτήτων (π.χ. ιατρούς, οδοντιάτρους). Η αυ-

ξημένη ανθεκτικότητά του και οι πολλαπλοί λοιμογόνοι παρά-

γοντες που διαθέτει, καθιστούν το εν λόγω βακτήριο ικανό να

επιβιώνει σε αντίξοες συνθήκες και δυσχεραίνουν τη διατύπω-

ση μιας κοινά αποδεκτής αντιμετώπισής του. 

Summary

Enterococcus faecalis and Root Canal Treatment

M.-E. Kalaitzoglou*, K. Lyroudia**, 

D. Chatzidimitriou***, N. Malisiovas****

This paper intends to deal with a controversial subject, Entero-

coccus faecalis and its impact on endodontic therapy, in a concise

and understandable manner. The nature of the subject and chal-

lenges researchers of various orientations and health specialties

(e.g. doctors, dentists). Enterococcus faecalis demonstrates in-

creased resistance and disposes a multitude of virulence factors.

These characteristics enable the microorganism to survive in un-

favorable environmental conditions and hamper evaluation of a

commonly accepted method for its elimination.
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Εισαγωγή

Με την ενδοδοντική θεραπεία καταβάλ-

λεται προσπάθεια για απομάκρυνση των

βακτηρίων της πολφικής κοιλότητας, και

δημιουργία ενός περιβάλλοντος για τους

τυχόν εναπομείναντες μικροοργανισμούς

το οποίο δεν ευνοεί την ανάπτυξή τους1.

Η ενδοδοντική θεραπεία κάτω από άση-

πτες συνθήκες και σύμφωνα με τις ενδε-

δειγμένες κλινικές αρχές παρουσιάζει

υψηλό ποσοστό επιτυχίας, της τάξης του

85-90%2-9. Η ζητούμενη ασηψία επιτυγχά-

νεται κυρίως μέσω της χημικομηχανικής

επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων, η

οποία μειώνει το βακτηριακό φορτίο, αλ-

λά δεν το εξαλείφει εντελώς, τόσο στο ρι-

ζικό σωλήνα όσο και στα οδοντινικά σω-

ληνάρια. Οι συγκεκριμένοι μικροοργανι-

σμοί αποτελούν πηγή τροφοδότησης μι-

κροβιακού φορτίου απ’ όπου οι ριζικοί

σωλήνες και οι περιβάλλοντες ιστοί ενδέ-

χεται να επιμολυνθούν1. 

Μια αποτυχία ενδοδοντικής θεραπείας

είναι πιθανό να οφείλεται σε τεχνικά

προβλήματα κατά τη διεξαγωγή της. Ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον για επιστημονική διε-

ρεύνηση παρουσιάζουν οι περιπτώσεις

αποτυχίας ενδοδοντικών θεραπειών, οι

οποίες όμως έχουν διεξαχθεί με τεχνικά

και επιστημονικά ορθό τρόπο. Κάποιοι

από τους παράγοντες που έχουν συσχετι-

σθεί με την εν λόγω αποτυχία είναι η αν-

τίδραση ξένου σώματος, η εξωρριζική

λοίμωξη και οι αληθείς κύστεις10-12.

Βάσει κλινικών μελετών που έχουν διε-

ξαχθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις

αποτυχίας των ενδοδοντικών θεραπειών

«ενοχοποιούνται» μικροοργανισμοί οι

οποίοι παραμένουν στο ακρορριζικό τρι-

τημόριο ήδη εμφραγμένων ριζικών σωλή-

νων13. Κατά συνέπεια, όταν μια ενδοδον-

τική θεραπεία έχει διεξαχθεί τεχνικά σω-

στά και παρ’ όλα αυτά παρατηρούνται

δευτερογενείς ή εμμένουσες και μετά τη

θεραπεία περιακρορριζικές φλεγμονώ-

δεις αντιδράσεις14, τα συνηθέστερα αίτια

αποτελούν οι ενδορριζικές λοιμώξεις15-20.

Παρ’ όλα αυτά, σε μερικές περιπτώσεις

υπεύθυνες θεωρούνται ορισμένες εξωρ-

ριζικές λοιμώξεις21. 

Χαρακτηριστικό της εμμένουσας λοίμω-

ξης είναι η άμυνα του μικροβιακού πλη-

θυσμού της πρωτογενούς ενδορριζικής

λοίμωξης στις αντιμικροβιακές θεραπευ-

τικές διαδικασίες22 και στη χημικομηχα-

νική επεξεργασία. Αντίθετα, χαρακτηρι-

στικό της δευτερογενούς λοίμωξης είναι

η λόγω ιατρικής παρέμβασης εισόδου του

μικροβιακού πληθυσμού στους ριζικούς

σωλήνες, η οποία μπορεί να προκύψει

ακόμα και ως αποτέλεσμα μυλικής μικρο-

διείσδυσης22. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα επικρατού-

σε η άποψη ότι τα βακτηριακά είδη μιας

εμμένουσας περιακρορριζικής αλλοί-

ωσης είτε δεν μπορούσαν να απομονω-

θούν είτε πολύ λίγα ήταν καλλιεργήσιμα.

Η μικροχλωρίδα, η οποία είχε απομονω-

θεί μέχρι τότε από τέτοιες αλλοιώσεις,

αποτελούνταν κυρίως από Gram-θετικά

προαιρετικά αναερόβια βακτήρια23. Με-

τά όμως την εργασία των Sakamoto και

συν.24 ανατράπηκαν τα μέχρι τότε δεδο-

μένα με τη βοήθεια μοριακών μεθόδων,

όπου καταδείχτηκε ότι η βακτηριακή ποι-

κιλομορφία του ριζικού σωλήνα είναι με-

γαλύτερη απ’ ό,τι είχε περιγραφεί μέχρι

τότε. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές, μελε-

τώντας ριζικούς σωλήνες θεραπευμένων

δοντιών που ανέπτυξαν μετά τη θεραπεία

περιακρορριζική φλεγμονή, κατέδειξαν

ότι ένα μεγάλο ποσοστό της μικροβιακής

χλωρίδας αποτελείται από είδη τα οποία

δεν ήταν δυνατό μέχρι τότε να καλλιερ-

γηθούν. Επίσης διεύρυναν το φάσμα των

θεωρούμενων ως παθογόνων προσθέτον-

τας νέα, τα περισσότερα από τα οποία

δεν είχαν συσχετισθεί στο παρελθόν με

αποτυχίες των ενδοδοντικών θεραπει-

ών24. 

Συχνά εντοπίζεται ο Enterococcus faecalis

(E. faecalis) σε έρευνες που έχουν διε-

ξαχθεί κατά καιρούς σχετικά με το μι-

κροβιακό φορτίο των ριζικών σωλήνων

σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς

και εμμένουσας λοίμωξης15,17,18,23,25-32.

Αποτελεί το κύριο είδος βακτηρίου, το

οποίο εντοπίζεται στα δύο τελευταία εί-

δη λοιμώξεων. Έχει ωστόσο ταυτοποι-

ηθεί και σε περιπτώσεις χωρίς περια-

κρορριζικές φλεγμονές19. Ο λόγος για

τον οποίο ο E. faecalis μπορεί να παρα-

τηρηθεί σε περιπτώσεις με εμφάνιση ή

όχι νόσου, πιθανώς να σχετίζεται με δια-

φορές στην παθογονικότητα μεταξύ στε-

λεχών του είδους33. 

Εντερόκοκκοι – Enterococ-

cus faecalis

Η επιστημονική κοινότητα, προσπαθών-

τας να αντιμετωπίσει λοιμώξεις όπως την

βακτηριαιμία, η ενδοκαρδίτιδα και η βα-

κτηριακή μηνιγγίτιδα, ήδη από τη δεκαε-

τία του 1970 εντόπισε τους εντερόκοκ-

κους ως κύρια νοσοκομειακά παθογόνα

μικρόβια34, αποκλείοντας με τη βοήθεια

κλινικών ερευνών το ενδεχόμενο πρόκλη-

σης αυτών των λοιμώξεων από την προ

της νοσηλείας μικροβιακή μικροχλωρίδα

του ασθενoύς35. Ως πηγές μετάδοσης

«ενοχοποιήθηκαν» τα χέρια του προσω-

πικού36, ιατρικά όργανα37, ή η μετάδοση

από ασθενή σε ασθενή38. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι παλαιότεροι τρόποι θεραπείας

δεν έχουν πλέον αποτέλεσμα στην κατα-

πολέμησή τους39. Συγκεκριμένα, τριάντα

πέντε στελέχη εντερόκοκκων εμφάνισαν

αντοχή στη βανκομυκίνη, αλλά παρουσία-

σαν ευαισθησία στην λινεζολίδη η οποία

είναι παράγωγο της οξαζολιδινόνης, και

αποτελεί πιθανή θεραπεία για λοιμώξεις

από εντερόκοκκο40.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν

στην εργασία τους οι Stuart και συν.41, οι

εντερόκοκκοι αναπτύσσονται σε εύρος

θερμοκρασίας από 10°C έως 45°C, ενώ

μπορούν να επιβιώσουν σε θερμοκρασία

60°C επί 30́ 42. Αντιστέκονται σε άλατα

χολικού οξέος, σε απολυμαντικά, βαρέα

μέταλλα, αιθανόλη, αζίδια και στην ξή-

ρανση43, καθώς και σε έντονα αλκαλικό

pH (περίπου 9,6) και σε συγκεντρώσεις

αλάτων42,43. Καταβολίζoυν ένα ευρύ φά-

σμα ενεργειακών πηγών, που συμπερι-

λαμβάνουν υδρογονάνθρακες, γλυκερό-

λη, άλας ή εστέρα γαλακτικού, μηλικού

και κιτρικού οξέος, αργινίνη, αγματίνη

και πολλά α-κετονικά οξέα43.Τα είδη των

εντερόκοκκων έχουν κατηγοριοποιηθεί

σε 5 ομάδες βάσει της αλληλεπίδρασής

τους με τη μαννιτόλη, τη σορβόζη και την
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αργινίνη. Ο E. faecalis ανήκει στη ίδια

ομάδα με τα: E. faecium, E. casseliflavus,

E. mundtii και E. galinarum41,43,44. 

Έτσι διαπιστώθηκε ότι ο E. faecalis είναι

ένας Gram θετικός, προαιρετικά αναερό-

βιος κόκκος, ο οποίος εμφανίζεται μονή-

ρης, σε ζεύγη ή σε μικρές αλυσίδες45. Τα

κύτταρά του είναι ωοειδή και έχουν διά-

μετρο από 0,5 έως 1 μm. Τα περισσότερα

στελέχη είναι μη αιμολυτικά και μη κινη-

τικά46 (Εικ. 1).

Συναντάται φυσιολογικά στο γυναικείο

γενετικό σύστημα και στο πεπτικό σύστη-

μα45, επομένως είναι και τμήμα της φυσιο-

λογικής μικροχλωρίδας της στοματικής

κοιλότητας48. Πιο συγκεκριμένα, έχει

βρεθεί στην οδοντική πλάκα, στο σίελο,

σε θυλάκους και στις επιφάνειες του

βλεννογόνου49-52. Ο E. faecalis δεν έχει

απομονωθεί στη στοματική κοιλότητα

βρεφών και νηπίων53 και στατιστικά εν-

τοπίστηκε σε δείγματα σιέλου μόνο σε 11

από τους 100 ασθενείς που δέχονταν εν-

δοδοντική θεραπεία και σε 1 από τους

100 φοιτητές οδοντιατρικής χωρίς ιστορι-

κό ενδοδοντικών θεραπειών54. 

Απομονώνεται από μια ευρεία ποικιλία

ανθρώπινων λοιμώξεων όπως αυτές του

ουροποιητικού συστήματος και του ενδο-

καρδίου55-58 και αναπτύσσεται πολύ εύκο-

λα σε τραύματα και εγκαύματα45. 

Αντοχή και παθογονικότητα

του Enterococcus faecalis

Ο E. faecalis είναι εξαιρετικά ανθεκτικός

και μπορεί να επιβιώσει για εβδομάδες

σε επιφάνειες του περιβάλλοντος: στο

χώμα μέχρι 77 μέρες, στο τυρί μέχρι 180

μέρες, και σε καλλιέργειες στους -70 °C

για αρκετά χρόνια45. Έχει ιδιαίτερο εν-

διαφέρον να υπογραμμισθεί η ποικιλο-

μορφία των μηχανισμών επιβίωσης, των

οποίων μετέρχεται το συγκεκριμένο βα-

κτήριο μέσα στο σύστημα των ριζικών

σωλήνων. Κύρια ικανότητά του είναι να

παραμένει ως παθογόνο στους ριζικούς

σωλήνες των δοντιών ακόμα και σε αντί-

ξοες περιβαλλοντικές συνθήκες31. 

•Έχει την ικανότητα να επιβιώνει για

μεγάλες περιόδους σε περιβάλλον με

έλλειψη θρεπτικών συστατικών μέχρι

να γίνει διαθέσιμη μια κατάλληλη θρε-

πτική πηγή59. Σε αυτές τις περιπτώσεις

μεταπίπει σε λαθροβίωση (viable but

nonculturable state- VBNC state)59, η

οποία αποτελεί διακριτή φυσιολογική

φάση εντός του κύκλου ζωής του E. fae-

calis και ενεργοποιείται ως απόκριση

σε πολλαπλές περιβαλλοντικές καταπο-

νήσεις60. Σε αυτήν τη φάση, επειδή

ακριβώς δεν είναι καλλιεργήσιμος, η

παρουσία του σε λοιμώξεις μπορεί να

υποτιμηθεί61. Tα κύτταρά του μπορούν

να επανέλθουν σε κανονικούς μεταβο-

λικούς ρυθμούς χρησιμοποιώντας ως

θρεπτική πηγή ορό59. Ο ορός, ο οποίος

προέρχεται από το οστό των γνάθων και

το περιρρίζιο, βοηθά τον E. faecalis να

προσκολληθεί στο κολλαγόνο τύπου Ι62. 

• Παρουσιάζει ευρύ γενετικό πολυμορ-

φισμό54. 

• Επίσης, ανταλλάσσει γενετικό υλικό

μεταξύ των στελεχών του, αλλά και με

διαφορετικά είδη. Με αυτό τον τρόπο

αποκτά γενετικά χαρακτηριστικά τα

οποία συμβάλλουν στην ικανότητα επι-

βίωσής του και στη διαφοροποίηση της

παθογενετικής του ικανότητας34.

• Εκφράζει πρωτεΐνες που του επιτρέ-

πουν να ανταγωνίζεται άλλα βακτηρια-

κά κύτταρα, να προσκολλάται στα κύτ-

ταρα του ξενιστή και να αλλοιώνει την

απόκρισή του34,62 διαταράσσοντας τον

κυτταρικό κύκλο των λεμφοκυττάρων63.

Η συγκεκριμένη δράση θα μπορούσε

να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη

των φυσιολογικών ανοσιακών μηχανι-

σμών και έτσι πιθανώς συμβάλλει στην

αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπεί-

ας63. 

Ο E. faecalis διαθέτει πολλούς λοιμογό-

νους παράγοντες, οι οποίοι σύμφωνα με

τους Jett και συν.34 είναι:

• πρωτεάση της σερίνης και πρωτεΐνη

που δεσμεύεται στο κολλαγόνο (Ace),

και τον βοηθούν να προσκολληθεί στην

οδοντίνη·

• κυττολυσίνη, η οποία δρα ως διαλυτικό

εναντίον συγκεκριμένων κυττάρων θη-

λαστικών· 

• προσκολλητική ουσία (aggregation sub-

stance), η οποία μεσολαβεί στην προ-

σκόλλησή του στα λευκοκύτταρα και

συνδέεται με το εξωκυττάριo υγρό· 

• φερορμόνες, οι οποίες είναι μικρά

γραμμικά πεπτίδια που εμπλέκονται

στη συζευκτική μεταφορά πλασμιδίων· 

• λιποτειχοϊκό οξύ, το οποίο εμπλέκεται

στην προσκόλληση στις επιφάνειες των

κυττάρων του ξενιστή· 

• ζελατινάση και υαλουρονιδάση, οι

οποίες ενδέχεται να εμπλέκονται σε

καταστροφές ιστών. Συγκεκριμένα, ο

ρόλος της ζελατινάσης, σύμφωνα με την

έρευνα των Hubble και συν.64 παραμέ-

νει αδιευκρίνιστος.

Βάσει πειραματικών δεδομένων, ο E. fae-

calis μπορεί να επιβιώσει στο σύστημα

των ριζικών σωλήνων ακόμα και μετά τη

χημικομηχανική επεξεργασία μιας ενδο-

δοντικής θεραπείας, διότι το βακτηριακό

του κύτταρο προσκολλάται στους ιστούς,

αντιμάχεται τους αμυντικούς μηχανι-

σμούς του ξενιστή και αντιστέκεται σε

αντιμικροβιακές θεραπείες λόγω της δυ-

νατότητάς του να χρησιμοποιεί τα διαθέ-

σιμα θρεπτικά συστατικά προκειμένου να

δημιουργήσει βιοϋμένιο65-67. Οι Donlan

και Costerton68 ορίζουν το βιοϋμένο ως

"μικροβιακής προέλευσης άμισχη κοινό-

τητα που χαρακτηρίζεται από κύτταρα τα

οποία συνδέονται μη αντιστρεπτά σε ένα

υπόστρωμα, μια επιφάνεια ή μεταξύ τους,

είναι ενσωματωμένα σε μια μήτρα εξω-

κυτταρικών πολυμερών ουσιών που

έχουν παραχθεί από τα ίδια και επιδει-

κνύουν έναν διαφοροποιημένο φαινότυ-

πο με σεβασμό προς το ρυθμό ανάπτυξης

και τη γονιδιακή μεταγραφή". Το βιοϋμέ-
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Εικ. 1: E. faecalis. Scanning electron

micrograph (από CDC/Pete Wardell 47). 



νιο επιτρέπει στα βακτήρια που το παρά-

γουν να γίνουν χίλιες φορές πιο ανθεκτι-

κά στη φαγοκυττάρωση, στα αντισώματα

και στα αντιμικροβιακά φάρμακα απ’ ό,τι

οργανισμοί που δεν το παράγουν69. 

Οι Kishen και συν.70 υπέθεσαν ότι η δημι-

ουργία βιοϋμενίου μπορεί να οφείλεται

στην ικανότητα του μικροβίου να προκα-

λεί επανιζηματοποίηση του απατίτη σε

ώριμα βιοϋμένια. Επίσης, έχει αναφερθεί

ότι το συγκεκριμένο βακτήριο παράγει

παχύτερα βιοϋμένια σε συνθήκες χαμη-

λής παροχής θρεπτικών συστατικών, απ’

ό,τι σε συνθήκες υψηλής παροχής τους71.

Εντούτοις, δεν έχει βρεθεί καμία σχέση

μεταξύ της ικανότητας του E. faecalis να

δημιουργεί βιοϋμένια και της παρουσίας

στο γονιδίωμά του των καθοριστικών πα-

ραγόντων της παθογονικότητας asa, cylA,

esp και gelE72. Στην ίδια εργασία δεν βρέ-

θηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην

ικανότητα δημιουργίας βιοϋμενίου μετα-

ξύ στελεχών του E. faecalis, τα οποία προ-

έρχονταν από διαφορετικές πηγές (ενδο-

δοντικά στελέχη, στελέχη στοματικής κοι-

λότητας και ομάδα μη ενδοδοντικών και

μη στοματικών στελεχών)72. Επιπλέον, η

παρουσία πόρου συριγγίου έδειξε να εμ-

ποδίζει τη δημιουργία βιοϋμενίου73. Τέ-

λος, σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν

ακτινογραφικά περιακρορριζική διαύγα-

ση, η έκφραση του γονιδίου gelE είναι

υψηλότερη στα στελέχη που παράγουν βι-

οϋμένιο73. 

Αντοχή στο υδροξείδιο 

του ασβεστίου

Το υδροξείδιο του ασβεστίου είναι ένα

αντισηπτικό που χρησιμοποιείται ευρέως

κατά την ενδοδοντική θεραπεία για την

εξάλειψη βακτηρίων που εμμένουν74.

Προκαλεί αλλοίωση των βιολογικών ιδιο-

τήτων των βακτηριακών λιποπολυσακχα-

ριτών στα κυτταρικά τοιχώματα Gram

αρνητικών ειδών και απενεργοποίηση

μεμβρανικών μηχανισμών μεταφοράς,

δημιουργώντας τοξικές συνθήκες στο

εσωτερικό του βακτηριακού κυττάρου λό-

γω του υψηλού pH που δημιουργεί75. Ο E.

faecalis είναι αρκετά μικρός, ώστε να ει-

σχωρεί και να ζει μέσα στα οδοντινικά

σωληνάρια62, μέσα στα οποία αντιστέκε-

ται στην παρουσία υδροξειδίου του ασβε-

στίου για πάνω από 10 μέρες76,77. 

Ειδικότερα, το υδροξείδιο του ασβεστίου,

μόνο του, δεν φαίνεται ικανό να εξαλεί-

ψει τον E. faecalis, διότι υπάρχουν οι εξής

παράγοντες, οι οποίοι δεν βοηθούν στη

διατήρηση υψηλού pΗ77-81:

1. Διείσδυση ιόντων στην κυτταρική μεμ-

βράνη του E. faecalis και ικανότητα του

κυτταροπλάσματός του να διατηρεί το

pΗ σταθερό, με αποτέλεσμα να εξου-

δετερώνει παθητικά το βασικό pΗ

(ομοιόσταση του pH)41.

2. Άντληση πρωτονίων στο εσωτερικό του

κυττάρου του μέσω μιας αντλίας πρω-

τονίων, με την οποία μειώνει το εσωτε-

ρικό pΗ και διατηρεί την ομοιοστασία

του41.

3. Αν και ο E. faecalis σε pΗ ίσο ή και με-

γαλύτερο από 11,5 δεν είναι ικανός να

επιβιώσει78-80, είναι δύσκολο να διατη-

ρηθεί τέτοια τιμή pH στα οδοντινικά

σωληνάρια με τις τεχνικές χειρισμού

του υδροξειδίου του ασβεστίου, λόγω

της ικανότητας της οδοντίνης να διατη-

ρεί το pΗ σταθερό80.

Έρευνες έχουν δείξει ότι διαφορετικά

συστατικά της οδοντίνης, όπως η οδοντι-

νική θεμέλια ουσία, το κολλαγόνο τύπου

I, ο υδροξυαπατίτης και ο ορός, είναι

υπεύθυνα για την αλλοίωση των αντιβα-

κτηριακών επιδράσεων διαφόρων φαρ-

μακευτικών ουσιών82-84 και έχουν ανα-

σταλτική δράση σε ποικίλες συγκεντρώ-

σεις τους κατά την ενδοδοντική θερα-

πεία. Στις ουσίες αυτές ανήκουν το

υδροξείδιο του ασβεστίου, το υποχλω-

ριώδες νάτριο, η χλωρεξιδίνη και το ιώ-

διο που παρέχεται υπό τη μορφή ιωδιού-

χου καλίου82-84.

Προέλευση

Παρότι η πιο προφανής πηγή E. faecalis

σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια εί-

ναι η στοματική κοιλότητα, υπάρχουν πο-

λύ λίγες αποδείξεις γι’ αυτό85. Η ύπαρξη

εντερόκοκκων σε ενδοδοντικά θεραπευ-

μένα δόντια αποδίδεται στην εισχώρησή

τους στους ριζικούς σωλήνες κατά τη

διάρκεια της θεραπείας ή μετά από αυ-

τήν. Είναι, επομένως, πιθανό ο σίελος να

εκτεθεί στον μικροβιακό παράγοντα κα-

τά τη διάρκεια της θεραπείας και να επι-

μολύνει τους ριζικούς σωλήνες ή να

υπάρξει ανεπαρκής έμφραξη των ριζικών

σωλήνων, η οποία οδηγεί σε μικροδιαρ-

ροές σιέλου, ο οποίος έρχεται σε επαφή

με το φαγητό (πιθανή πηγή μόλυνσης)86,87.

Μια άλλη πηγή προέλευσης του συγκε-

κριμένου βακτηρίου είναι τα υλικά ενδο-

δοντικής έμφραξης. Η μικροβιακή προ-

σκόλληση και η δημιουργία βιοϋμενίου

σε αυτά τα υλικά οδηγούν στην επιβίωση

των μικροοργανισμών σε ενδοδοντικά

θεραπευμένους ριζικούς σωλήνες και,

επομένως, σε αποτυχίες των ενδοδοντι-

κών θεραπειών. Όπως έχει αποδειχθεί

στην έρευνα των Senges και συν.88, από τα

παρακάτω υλικά εμφράξεων –AH-Plus,

Tubli Seal, γουταπέρκα, Real Seal SE,

EndoREZ, Apexit Plus, GuttaFlow– τη

μεγαλύτερη αρχική μικροβιακή προσκόλ-

ληση είχε το Real Seal SE και η ευρέως

χρησιμοποιούμενη γουταπέρκα. Ο κύριος

λόγος για τις διαφορές στην αρχική μι-

κροβιακή προσκόλληση σε αυτά τα 8 δια-

φορετικά υλικά φαίνεται ότι είναι η αρ-

χική μικροβιακή τους σύνθεση88. Οι πηγές

προέλευσης του συγκεκριμένου μικροβί-

ου σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια

συνοψίζονται στην Εικ. 2. 

Προσκόλληση στα

κύτταρα του ξενιστή

Όπως συνοψίζουν και οι Denotti και

συν.89, στις ενδοδοντικές λοιμώξεις ο E.

faecalis πρώτα προσκολλάται στις επιφά-

νειες των ιστών με φυσικό συσχετισμό και

έπειτα προκαλεί μόνιμη προσκόλληση με

συγκεκριμένες βακτηριακές προσκολλη-

τικές πρωτεΐνες σε συμπληρωματικούς

υποδοχείς στην επιφάνεια του ξενιστή65-67.

Η πρωτογενής προσκόλληση και οργάνω-

ση μικροβιακής κοινότητας επηρεάζεται

από μεγάλο αριθμό παραγόντων όπως η

σύσταση του θρεπτικού υλικού και η θερ-

μοκρασία του περιβάλλοντος90.

Στον E. faecalis σημαντικό ρόλο παίζει και
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μια μεταλλοπρωτεάση, η ζελατινάση, η

οποία εκφράζεται από το γονίδιο gelE91.

Ο Enterococcus faecalis

σε πρωτογενείς και δευτε-

ρογενείς περιακρορριζικές

παθήσεις

Ο E. faecalis μπορεί να εντοπιστεί περι-

στασιακά σε περιπτώσεις τόσο οξείας όσο

και χρόνιας περιακρορριζικής φλεγμο-

νής92. Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελεί η

χρόνια περιακρορριζική φλεγμονή, διότι

αναπτύσσεται δίχως αντικειμενικά σημεία

και συμπτώματα. Αυτή η νοσολογική ον-

τότητα συνήθως σχετίζεται με περιακρορ-

ριζικές ακτινοδιαπερατές αλλαγές, οι

οποίες μπορεί να εκδηλωθούν ως πάχυν-

ση του περιρριζίου και καταστροφή του

σκληρού ενδοφατνιακού πετάλου, έως και

καταστροφή του οστού, η οποία απεικονί-

ζεται ως ακτινογραφική διαύγαση93.

Ο E. faecalis εντοπίζεται σε διαφορετι-

κούς τύπους περιακρορριζικών νόσων,

συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών

ενδοδοντικών λοιμώξεων, των εμμενου-

σών31 και των δευτερογενών λοιμώξεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο E. faecalis απαντά

περιστασιακά σε πρωτογενείς ενδοδοντι-

κές λοιμώξεις25,26, στατιστικά στο 4 έως

40% των συγκεκριμένων λοιμώξεων31,

ενώ απομονώνεται συχνά σε περιπτώσεις

αποτυχημένων ενδοδοντικών θεραπει-

ών23,28. Στατιστικά, είναι 9 φορές πιθανό-

τερο να εμφανίζεται σε αποτυχημένες εν-

δοδοντικές θεραπείες απ’ ό,τι σε πρωτο-

γενείς ενδοδοντικές λοιμώξεις31, ενώ στις

δεύτερες σχετίζεται με ασυμπτωματικές

χρόνιες περιακρορριζικές αλλοιώσεις συ-

χνότερα απ’ ό,τι με οξέα περιακρορριζι-

κά αποστήματα.

Εξετάζοντας τις περιπτώσεις δευτερογε-

νών ή εμμενουσών λοιμώξεων παρουσιά-

ζεται μεγάλη διακύμανση (Πίνακας 1) με-

ταξύ των ερευνών στα ποσοστά κυριαρ-

χίας του, εύρους από 13,3% έως

77,8%15,17,18,23,27-32. Σε κάποιες περιπτώσεις

παλαιότερων ερευνών φάνηκε ότι είναι ο

μόνος οργανισμός σε ενδοδοντικά θερα-

πευμένα δόντια με περιακρορριζικές αλ-

λοιώσεις15,18. Το φαινόμενο αυτό μπορεί

να αποδοθεί στους εξής παράγοντες: γε-

ωγραφικές διαφορές, διαφορές στις τε-

χνικές ταυτοποίησης ή στο μέγεθος των

δειγμάτων εξέτασης94,95. Υπάρχει μεγάλος

αριθμός μελετών που ασχολούνται με την

ύπαρξη του Ε. faecalis σε ενδοδοντικά θε-

ραπευμένα δόντια. Κάποιες από αυτές

χρονολογούνται πριν από 5 δεκαετίες96. 

Για την ολοκλήρωση της μελέτης του συγ-

κεκριμένου βακτηρίου είναι σημαντικό

να τονιστεί πως υπάρχουν κάποιες ανα-

φορές στη βιβλιογραφία οι οποίες δεί-

χνουν ότι οι εντερόκοκκοι μπορούν επί-

σης να βρεθούν σε ενδοδοντικά θεραπευ-

μένα δόντια χωρίς περιακρορριζικές αλ-

λοιώσεις19,20,95. Επιπρόσθετα, άλλες εργα-

σίες δεν κατάφεραν να απομονώσουν τον

E. faecalis σε ενδοδοντικά θεραπευμένα

δόντια με περιακρορριζική βλάβη97,98,

ενώ άλλες έδειξαν ότι δεν είναι το κύριο

είδος σε περιπτώσεις επανάληψης της εν-

δοδοντικής θεραπείας99. 

Μέθοδοι απομόνωσης

Έρευνες για τη σύνθεση της μικροβιακής

χλωρίδας των ενδοδοντικών λοιμώξεων

διεξάγονται είτε με μεθόδους καλλιέργει-

ας είτε με μοριακές μεθόδους. Κάποιες

από αυτές είναι οι εξής: DNA-DNA υβρι-

δισμός (DNA-DNA hybridization), αλλη-

λουχία της 16S rRNA περιοχής του γονι-

δίου (sequencing of the 16S rRNA genes),

ολική ανάλυση των πρωτεϊνών του κυττά-

ρου (whole cell protein analysis) και αέ-

ρια- υγρή χρωματογραφία λιπαρών οξέ-

ων (gas-liquid chromatography of fatty

acids)100. Ως ένας ακόμη τρόπος για να εν-

τοπιστεί η παρουσία του, έχει διερευνη-

θεί μια μέθοδος που βασίζεται στην οπτι-

κή φασματοσκοπία101.
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σωλήνες

Εµφρακτικά
υλικά

Στοµατική
κοιλότητα

Εικ. 2: Πηγές προέλευσης E. faecalis σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια.

Πίνακας 1

Ποσοστά εµφάνισης του E. faecalis σε δευτε-
ρογενείς και εµµένουσες λοιµώξεις,
σε διάφορες εργασίες.

13,3%

30%

38%

45,8%

52,9%

64%

67%

70%

77%

77,8%

Ποσοστά 

Gomes BPFA και συν. 200429

Hancock HH 3rd και συν. 200123

Sundqvist G και συν. 199815

Pinheiro ET και συν. 200330

Pinheiro ET και συν. 200318

Peciuliene V και συν. 200128

Rocas IN και συν. 200431

Peciuliene V και συν. 200027

Siqueira JF Jr και Rocas IN 200417

Gomes BP και συν. 200832

Εργασίες στις οποίες δηµοσιεύθηκαν
τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα



Σε έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν με τη

μέθοδο της καλλιέργειας φάνηκε ότι ο

E. faecalis είναι το πιο συχνά εντοπιζόμε-

νο είδος σε εμμένουσες ή δευτερογενείς

ενδορριζικές λοιμώξεις που σχετίζονται

με αποτυχία στην ενδοδοντική θερα-

πεία15-18,101. Οι μοριακές μέθοδοι, οι οποί-

ες χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότε-

ρο, επιβεβαιώνουν ότι ο E. faecalis είναι

το πιο συχνά εντοπιζόμενο είδος σε δόν-

τια που δεν έχουν θεραπευτεί επιτυχώς

ενδοδοντικά17, καθώς και το ότι η εμφά-

νισή του στους ριζικούς σωλήνες σχετίζε-

ται με την εμφάνισή του στο σάλιο102. Οι

συγκεκριμένες μέθοδοι εμπλουτίζουν τη

λίστα των θεωρούμενων ως παθογόνων

οργανισμών συμπεριλαμβάνοντας και

βακτήρια τα οποία δεν έχουν καλλιεργη-

θεί μέχρι τώρα97,103. Η σχέση της εμμένου-

σας και δευτερογενούς ενδορριζικής λοί-

μωξης και της αποτυχίας στις ενδοδοντι-

κές θεραπείες ενισχύεται με τη βοήθεια

αυτών των τεχνικών16,17,98. Αν και ο E. fae-

calis έχει βρεθεί σε υψηλά ποσοστά σε εν-

δοδοντικά θεραπευμένα δόντια με ή χω-

ρίς περιακρορριζική πάθηση, δεν έχει

τεκμηριωθεί πλήρως ο συσχετισμός του

με την παθογένεση ανθεκτικών αλλοι-

ώσεων104.

Οι μοριακές μέθοδοι41 θεωρούνται πλέον

οι ταχύτερες, ακριβέστερες και πιο ευαί-

σθητες από τις μεθόδους καλλιέργειας για

τον εντοπισμό του E. faecalis105,106. Μια

από τις πιο γνωστές και διαδεδομένες με-

θόδους είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πο-

λυμεράσης (PCR). Αν συγκριθούν τα ευ-

ρήματα των δύο μεθόδων (μέθοδος καλ-

λιέργειας και μέθοδος PCR), η διαφορά

στα ποσοστά εντοπισμού του E. faecalis εί-

ναι εντυπωσιακή. Η απομόνωση του E.

faecalis με μεθόδους καλλιέργειας κυμαί-

νεται από 24% έως 70%, ενώ όταν χρησι-

μοποιείται η μέθοδος PCR εντοπίζεται σε

πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από 67% έως

77% σε εμμένουσες λοιμώξεις31. Οι ση-

μαντικές αυτές διαφορές οφείλονται στο

γεγονός ότι οι μοριακές μέθοδοι είναι πιο

ευαίσθητες και συνεπώς έχουν τη δυνατό-

τητα να εντοπίζουν βακτήρια τα οποία εί-

ναι δύσκολο, και σε μερικές περιπτώσεις

ακατόρθωτο, να απομονωθούν με τις κλα-

σικές μεθόδους καλλιέργειας106. Απτά πα-

ραδείγματα αποτελούν οι έρευνες οι

οποίες χρησιμοποίησαν τόσο μεθόδους

καλλιέργειας όσο και τη μέθοδο PCR. Οι

Gomes και συν.107 τον εντοπίζουν με με-

θόδους καλλιέργειας σε ποσοστό 23%,

ενώ με τη μέθοδο PCR σε ποσοστό 79%,

ενώ οι Zoletti και συν.104 τον εντοπίζουν

με μεθόδους καλλιέργειας σε ποσοστό

16% και με τη μέθοδο PCR σε ποσοστό

80%. Οι Williams και συν.61 δείχνουν στην

έρευνά τους ότι η μέθοδος Real-time PCR

(qPCR) και η μέθοδος της αντίστροφης

μεταγραφής PCR (RT-PCR) είναι αποτε-

λεσματικότερες στον εντοπισμό του E.

faecalis από τις μεθόδους καλλιέργειας.

Μέθοδοι πρόληψης 

- εξάλειψης

Ο E. faecalis ενδέχεται να μολύνει το σύ-

στημα των ριζικών σωλήνων σε οποιοδή-

ποτε στάδιο της ενδοδοντικής θεραπείας,

ακόμα και μετά την ολοκλήρωσή της31.

Επομένως, μέτρα για την πρόληψη της

μόλυνσης του δοντιού και των περιβαλ-

λόντων ιστών πρέπει να λαμβάνονται σε

πολλαπλά επίπεδα, σε όλα τα στάδια της

θεραπείας και να διασφαλίζεται η επι-

διωκόμενη ασηψία της θεραπείας για το

μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

Η κατάλληλη χημικομηχανική επεξεργα-

σία των ριζικών σωλήνων έχει ως αποτέ-

λεσμα την απομάκρυνση ή και εξόντωση

των βακτηρίων τα οποία είναι δυνατόν να

υπάρχουν και σε κρύπτες, εσοχές, παρά-

πλευρους ριζικούς σωλήνες ή και στα

οδοντινικά σωληνάρια. Τα κατάλληλα μι-

κροεργαλεία και χημικά μέσα, που υπάρ-

χουν σήμερα στην διάθεση του κλινικού,

είναι ικανά να απαλλάξουν την πολφική

κοιλότητα από το μικροβιακό φορτίο

της41,108.

Οι ενδοστοματικές πλύσεις του ασθενούς

με χλωρεξιδίνη πριν από την ενδοδοντική

θεραπεία, η απολύμανση του δοντιού και

του ελαστικού απομονωτήρα με χλωρεξι-

δίνη ή υποχλωριώδες νάτριο, η απολύ-

μανση των κώνων γουταπέρκας με υπο-

χλωριώδες νάτριο πριν τοποθετηθούν στο

ριζικό σωλήνα αποτελούν τα βασικά μέ-

τρα προφύλαξης, τα οποία πρέπει να

ακολουθούνται, για να αποτρέπεται η

επανεμφάνιση του E. faecalis στο χώρο

των ριζικών σωλήνων109. Σε κάποιες

έρευνες όμως, κώνοι γουταπέρκας εμπο-

τισμένοι σε χλωρεξιδίνη ή κώνοι που πε-

ριέχουν ιωδοφόρμιο έχουν αποδειχθεί

ανεπαρκείς ως προς την παρεμπόδιση

του εντερόκοκκου110,111, ενώ σε άλλη ερ-

γασία αποδείχτηκε ότι κώνοι γουταπέρ-

κας εμβαπτισμένοι σε τετρακυκλίνη ήταν

αποτελεσματικότεροι στην παρεμπόδιση

της μικροβιακής ανάπτυξης απ’ ό,τι οι

απλοί κώνοι γουταπέρκας112. Επίσης, η

χρήση ενός συστήματος έμφραξης κατά

το δυνατόν ερμητική είναι σημαντική,

όπως και η έμφραξη με υλικά που έχουν

αντιμικροβιακές ουσίες113-115. Μια τεχνικά

άρτια προσθετική αποκατάσταση ως συμ-

πληρωματική της σωστής ενδοδοντικής

θεραπείας είναι το επιστέγασμα της προ-

σπάθειας για την παρεμπόδιση της εισχώ-

ρησης των βακτηρίων στους ριζικούς σω-

λήνες113.

Διακλυσμοί – Αντισηπτικά

– Αντιμικροβιακές ουσίες

Σημαντικός αριθμός επιστημονικών ερευ-

νών έχει διεξαχθεί με στόχο την εξεύρε-

ση τρόπων παρεμπόδισης και εξάλειψης

του E. faecalis.

1. Διάλυμα 4% υποχλωριώδους νατρίου:

η χρήση σε κατάλληλες ποσότητες και

με συχνές αλλαγές έχει βρεθεί ex-vivo

ότι μπορεί να καταστρέψει τον E. fae-

calis στους ριζικούς σωλήνες116. Το συγ-

κεκριμένο διάλυμα είναι ικανό να εξα-

λείψει το βακτήριο ακόμη κι όταν έχει

δημιουργήσει βιοϋμένιο117.

2. ΕDTA: Αν και έχει ήπια αντιμικροβια-

κή δράση, επιτρέπει εντούτοις στους

διακλυσμούς που θα ακολουθήσουν να

αποκτήσουν πρόσβαση στα οδοντινικά

σωληνάρια66,118. Η επίδραση της χρή-

σης υπερήχων κατά την εφαρμογή υπο-

χλωριώδους νατρίου και EDTA in vitro

έδειξε ότι αυτοί δρουν επικουρικά

στον καθαρισμό των ριζικών σωλή-

νων119.

3. MTAD: Αποτελείται από ένα μείγμα
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ισομερών τετρακυκλίνης, ενός οξέος

και ενός απολυμαντικού. Σε προκαταρ-

κτικές –ex-vivo– μελέτες έδειξε να κα-

ταστρέφει επιτυχώς τον E. faecalis118,120. 

4. Όζον: Προτείνεται ως υγρό διακλυ-

σμού έχει βρεθεί όμως ότι έχει χαμηλή

αντιμικροβιακή δράση, μικρότερη και

από το 1% διάλυμα υποχλωριώδους

νατρίου121. Επίσης, το οζονισμένο νερό

φαίνεται ότι έχει την ίδια αντιμικρο-

βιακή αποτελεσματικότητα με διάλυμα

2,5% υποχλωριώδους νατρίου122.

5. Αντιβιοτικά: Ένα ποσοστό της τάξης

του 20% των στελεχών του E. faecalis

είναι ανθεκτικά στην ερυθρομυκίνη

και ένα 60% στην αζιθρομυκίνη, ενώ

παρατηρήθηκε ευαισθησία όλων των

στελεχών στη βενζυλοπενικιλίνη, στην

αμοξυκιλλίνη και σε αμοξυκιλλίνη συν-

δυασμένη με κλαβουλανικό οξύ30.

6. Ο φθοριούχος κασσίτερος έχει δείξει

μεγαλύτερη αντιμικροβιακή δράση

από το υδροξείδιο του ασβεστίου123. 

7. Χλωρεξιδίνη: Έχει ευρύ αντιμικροβια-

κό φάσμα. Η αποτελεσματικότητά της

οφείλεται στο ότι αυξάνει τη διαπερα-

τότητα του κυτταρικού τοιχώματος του

βακτηριακού κυττάρου, κάτι που της

επιτρέπει να εισχωρεί μέσα σε αυτό

έχοντας τοξικά αποτελέσματα124. Η

χλωρεξιδίνη σε γέλη 2%, ή σε υγρή

συγκέντρωση, κρίνεται αποτελεσματι-

κή στη μείωση ή στην πλήρη εξάλειψη

του E. faecalis από τους ριζικούς σωλή-

νες και τα οδοντινικά σωληνάρια125-127

για 15 ημέρες126. Πλήρης εξάλειψη του

E. faecalis σε βάθος 200 μm και 400 μm

παρατηρήθηκε με διάλυμα χλωρεξιδί-

νης 2% και ακολουθούν σε αποτελε-

σματικότητα διάλυμα μετρονιδαζόλης

2% με ποσοστό 86,5%, βιοενεργή ύα-

λος με 62,8% και το υδροξείδιο του

ασβεστίου με 58,5%128.

8. Υδροξείδιο του ασβεστίου: Η αποτελε-

σματικότητά του αμφισβητείται για

τους λόγους που αναφέρθηκαν (αδυνα-

μία διατήρησης του pH στην τιμή 11,5

στα οδοντινικά σωληνάρια). Υπάρχει

έρευνα η οποία το βρίσκει αναποτελε-

σματικό129, ενώ κάποιες έρευνες το βρί-

σκουν πιο αποτελεσματικό από τη χλω-

ρεξιδίνη, όμως κανένα από τα δύο δεν

τον εξαλείφει πλήρως78. Άλλη έρευνα

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι διάλυ-

μα 10% υδροξειδίου του ασβεστίου μό-

νο του είναι αποτελεσματικότερο130.

Μεγαλύτερη αντιμικροβιακή δράση

κατά του E. faecalis απ’ ό,τι σε φυσιο-

λογική θερμοκρασία σώματος εμφανί-

ζουν το διάλυμα χλωρεξιδίνης 0,12%

και υδροξειδίου του ασβεστίου 10%,

όταν θερμανθούν στους 46°C131.

9. Χλωροπρομαζίνη: Φαίνεται ότι διάλυ-

μα 2% χλωρεξιδίνης είναι πιο αποτε-

λεσματικό έναντι του E. faecalis απ’ ό,τι

διάλυμα 10% χλωροπρομαζίνης132,

ενός αντιψυχωτικού και αντιεμετικού

φαρμάκου, του οποίου η αποτελεσμα-

τικότητα οφείλεται πιθανώς στην ιδιό-

τητά του να αλλοιώνει το βακτηριακό

κυτταρικό τοίχωμα133,134.

Συνδυασμοί υγρών 

αντιμικροβιακών ουσιών 

1. Metapex: Πάστα βασισμένη σε λάδι σι-

λικόνης, η οποία περιέχει 38% ιωδο-

φόρμιο εξάλειψε αποτελεσματικότερα

τον E. faecalis από τα οδοντινικά σωλη-

νάρια απ’ ό,τι το υδροξείδιο του ασβε-

στίου μόνο του135. 

2. Φθοριούχος κασσίτερος: Η προσθήκη

του σε υδροξείδιο του ασβεστίου βρέ-

θηκε να είναι πιο αποτελεσματική από

το υδροξείδιο του ασβεστίου μόνο

του123. 

3. MTAD: Η αποτελεσματικότητά του

αυξάνεται όταν χρησιμοποιείται κατά

τη χημικομηχανική επεξεργασία, σε

συνδυασμό με διάλυμα υποχλωριώ-

δους νατρίου136.

4. Χλωρεξιδίνη: Η χλωρεξιδίνη έχει απο-

δειχθεί ένας ισχυρός αντιμικροβιακός

παράγοντας με ευρύ φάσμα δράσης τό-

σο ως υγρό διακλυσμού όσο και ως αν-

τισηπτικό μεταξύ των συνεδριών. Ο

συνδυασμός διαλύματος χλωρεξιδίνης

και υποχλωριώδους νατρίου ως υγρά

διακλυσμού κατά την προπαρασκευή

των ριζικών σωλήνων αποδείχτηκε αρ-

κετά αποτελεσματικός κατά του E. fae-

calis137. Επίσης, ως αντισηπτικό μέσο

μεταξύ των συνεδριών υπάρχει μια σει-

ρά εργασιών που την κρίνει αποτελε-

σματική, όταν χρησιμοποιείται από μό-

νη της ή σε συνδυασμό με υδροξείδιο

του ασβεστίου113,126,138.

Συμπεράσματα

Οι λόγοι εξαιτίας των οποίων ο E. faecalis

φαίνεται να επικρατεί μεταξύ των υπό-

λοιπων βακτηριακών ειδών σε ενδορριζι-

κές και περιακρορριζικές λοιμώξεις μπο-

ρούν να συνοψισθούν ως εξής: 

1. Έχει την ικανότητα να εισχωρεί και να

προσκολλάται στα οδοντινικά σωληνά-

ρια, μερικές φορές σε μεγάλο βάθος,

κάτι που τον βοηθάει να προστατεύε-

ται από αντιμικροβιακές ουσίες, επω-

φελούμενος από την εγγενή ιδιότητα

της οδοντίνης να διατηρεί την ομοι-

οστασία του pH.

2. Αλλοιώνει την ανοσιακή απόκριση του

ξενιστή, διαταράσσοντας τη φυσιολο-

γική εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου

στα λεμφοκύτταρα.

3. Παρουσιάζει αντοχή στο υδροξείδιο

του ασβεστίου σε pH μικρότερο του

11,5, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο

αντισηπτικό στις ενδοδοντικές θερα-

πείες.

4. Έχει την ιδιότητα να δημιουργεί βιοϋ-

μένια σε ριζικούς σωλήνες, με αποτέ-

λεσμα να αυξάνεται η βακτηριακή του

αντίσταση.

5. Ρυθμίζει τη γονιδιακή έκφραση και το

μεταβολισμό του σύμφωνα με τους

εκάστοτε περιβαλλοντικούς παράγον-

τες, αναπτύσσοντας υψηλή προσαρμο-

στικότητα σε αυτούς, κάτι που του επι-

τρέπει να επιβιώνει έχοντας στη διάθε-

σή του ελάχιστα θρεπτικά συστατικά

(VBNC state) και να συνεχίζει την

ανάπτυξή του όταν η θρεπτική πηγή τον

ανατροφοδοτήσει.

Ο E. faecalis καταδεικνύεται ως ένας από

τους σημαντικότερους κινδύνους αποτυ-

χίας μιας ενδοδοντικής θεραπείας. Από

την επιστημονική κοινότητα επιστρατεύε-

ται ένα ευρύ φάσμα αντιμικροβιακών και

φαρμακευτικών ουσιών στις έρευνες για

την εξάλειψή του, κάτι που δίνει επιλογές
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στο σύγχρονο οδοντίατρο για την αντιμε-

τώπιση αυτού του βακτηρίου. Η εξάλειψή

του αποτελεί μια πρόκληση για την επι-

στήμη της οδοντιατρικής, αλλά και εφαλ-

τήριο για περαιτέρω κλινική και εργαστη-

ριακή διερεύνηση. 
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Ενδοδοντική θεραπεία των νεογιλών δοντιών

Ενδοδοντική θεραπεία των νεογιλών δοντιών.
Εμφρακτικά υλικά

Ε. Στεφανίδου*, Ν. Τζιάλλα*
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Περίληψη

Η ενδοδοντική θεραπεία στα νεογιλά δόντια αποτελεί θερα-

πευτική επιλογή σε περιπτώσεις εκτεταμένης βλάβης του πολ-

φού, τερηδονικής ή τραυματικής αιτιολογίας, με σκοπό τη δια-

τήρηση του δοντιού στο φραγμό μέχρι τη φυσιολογική του από-

πτωση.

Ωστόσο, οι ιδιομορφίες που παρουσιάζουν τα νεογιλά δοντιά

σε σχέση με τα μόνιμα καθιστούν απαραίτητη την επιλογή εμ-

φρακτικών υλικών που είναι απορροφήσιμα και διαθέτουν ικα-

νοποιητική αντιμικροβιακή δράση, χωρίς να ερεθίζουν τους πε-

ριακρορριζικούς ιστούς.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη είναι το

οξείδιο του ψευδαργύρου με ευγενόλη, το ιωδοφόρμιο και το

υδροξείδιο του ασβεστίου. Το οξείδιο του ψευδαργύρου με ευ-

γενόλη παραμένει το πιο δημοφιλές, με ικανοποιητικά ποσοστά

επιτυχίας, αλλά παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, όπως εί-

ναι ο αργός ρυθμός απορρόφησής του από τους ιστούς και η

επίδραση που ασκεί στην πορεία ανατολής του διάδοχου μόνι-

μου δοντιού. Οι πάστες ιωδοφορμίου εμφανίζουν υψηλά ποσο-

στά επιτυχίας και χρησιμοποιήθηκαν αρκετά στο παρελθόν. Το

υδροξείδιο του ασβεστίου παρουσιάζει υψηλά ποσοστά κλινι-

κής επιτυχίας, ωστόσο προκαλεί συχνά εσωτερική απορρόφηση

και απορροφάται ταχέως από τους ριζικούς σωλήνες, αφήνον-

τάς τους κενούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εναλλακτική λύ-

ση αποτέλεσαν διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω υλικών,

με την πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου-ιωδοφορμίου να θε-

ωρείται ότι προσεγγίζει σημαντικά το ιδεώδες εμφρακτικό υλι-

κό. Πρόσφατα υπήρξαν αναφορές για τη χρήση χημειοθερα-

πευτικών παραγόντων ως απλούστερης εναλλακτικής λύσης. 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι η περιγραφή

και αξιολόγηση των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην

πολφεκτομή των νεογιλών δοντιών μέχρι σήμερα, καθώς και

όσα έχουν προταθεί και βρίσκονται υπό μελέτη.

Summary

A review of root canal filling materials for primary teeth

E. Stefanidou*, N. Tzialla*

Pulpectomy in primary teeth is a root canal procedure when tissue

is irreversibly infected or necrotic due to caries or trauma. It is

considered an important therapeutic choice, as its objective is to

maintain the deciduous teeth in the arch until their natural time

of exfoliation and to prevent the negative impacts of an early loss

of tooth on the child’s oral health and quality of life. 

However, this procedure can be challenging, as the differences

that primary teeth present in comparison with permanent teeth

have led to the need of a filling material with specific properties,

such as the ability to be absorbed and to disinfect adequately the

root canals. 

The materials used so far in clinical practice are zinc oxide

eugenol, iodoform and calcium hydroxide. Zinc oxide eugenol

paste is the most commonly used with high success rates but with

certain disadvantages, such as slow resorption by the periradic-

ular tissues and potential impact on the path of eruption of the

permanent tooth. Iodoform pastes have also been proved suc-

cessful, but with increased cytotoxicity. Calcium hydroxide has

shown significant rates of internal resorption and high rate of ab-

sorption, which eliminates its use. Αs an alternative solution, the

combination of the above materials has been used, with the com-

bination of iodoform and calcium hydroxide to be considered the

one that reaches the behavior of the ideal filling material for pri-

mary teeth, with extremely high rates of success. Recently, the

use of chemotherapeutic agents has been proposed as an alter-

native choice.

The purpose of this review is to describe and evaluate the filling

materials that have been used in pulpectomy for primary teeth

until today.
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Εισαγωγή

Τα νεογιλά δόντια με μη αντιστρεπτή

πολφίτιδα ή με νεκρό πολφό τερηδονικής

ή τραυματικής αιτιολογίας θεραπεύονται

είτε με πολφεκτομή είτε με εξαγωγή1.

Ωστόσο, η πρόωρη απώλεια ενός νεογι-

λού δοντιού μπορεί να έχει δυσμενείς

επιπτώσεις στο φραγμό, γι’ αυτό συνήθως

κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση μηχα-

νήματος διατήρησης χώρου2. Η πολφε-

κτομή έχει ως στόχο τη διατήρηση του

δοντιού στο φραγμό μέχρι τη φυσιολογι-

κή του απόπτωση από το στόμα, συμβάλ-

λοντας έτσι στη διατήρηση της λειτουργι-

κότητάς του, της υγείας των περιοδοντι-

κών ιστών και της ακεραιότητας του

οδοντικού φραγμού1. Μια επιπρόσθετη

ένδειξη της πολφεκτομής, και σε συνδυα-

σμό με ορθοδοντική εκτίμηση, είναι η πε-

ρίπτωση στην οποία διαπιστωθεί ακτινο-

γραφικά συγγενής έλλειψη του μόνιμου

διάδοχου δοντιού. Περιπτώσεις εκτετα-

μένης εσωτερικής ή εξωτερικής απορρό-

φησης αποτελούν αντένδειξη1,2. 

Εντούτοις, οι ιδιομορφίες που παρουσιά-

ζουν τα νεογιλά δόντια σε σχέση με τα μό-

νιμα διαφοροποιούν τη θεραπευτική προ-

σέγγιση και την επιλογή των υλικών που

θα χρησιμοποιηθούν. Συγκεκριμένα, οι

ιδιομορφίες αυτές αφορούν τη διαδικασία

της απορρόφησης των ριζών για τη διαδο-

χή του μόνιμου δοντιού, όπως και την  πε-

ρίπλοκη μορφολογία του συστήματος των

ριζικών σωλήνων, η οποία δυσχεραίνει

την επαρκή απολύμανση και έμφραξή του.

Έτσι, για να αυξηθεί η πιθανότητα μιας

επιτυχημένης θεραπείας, το υλικό έμφρα-

ξης θα πρέπει να είναι απορροφήσιμο και

να διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες2,3.

O AJ Rifkin4 προσδιόρισε τα κριτήρια

που πρέπει να πληροί το ιδεώδες εμφρα-

κτικό υλικό για τα νεογιλά δόντια, κατα-

λήγοντας στα εξής:

• Να έχει αντισηπτικές ιδιότητες.   

• Να απορροφάται με τον ίδιο ρυθμό που

απορροφάται η ρίζα του νεογιλού δον-

τιού. 

• Να μην προκαλεί φλεγμονή και να μην

ερεθίζει το υποκείμενο οδοντικό σπέρ-

μα του μόνιμου δοντιού.  

• Να είναι ακτινοσκιερό. 

• Να τοποθετείται με ευκολία στο ριζικό

σωλήνα. 

• Να αφαιρείται εύκολα, αν χρειαστεί.

Τα  εμφρακτικά υλικά που έχουν μέχρι

σήμερα χρησιμοποιηθεί στην κλινική

πράξη είναι το οξείδιο του ψευδαργύρου

με ευγενόλη (ΖΟΕ), το ιωδοφόρμιο και

το υδροξείδιο του ασβεστίου5, ενώ υπάρ-

χουν και πρόσφατες αναφορές στη βι-

βλιογραφία για τη χρήση χημειοθεραπευ-

τικών παραγόντων όπως ο συνδυασμός

μετρονιδαζόλης, μινοκυκλίνης και σιπρο-

φλοξασίνης (3MIX), καθώς και η μείξη

μετρονιδαζόλης και χλωραμφαινικόλης

με ΖΟΕ (CTZ)6,7.

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής

ανασκόπησης είναι η παρουσίαση και

αξιολόγηση των υλικών που χρησιμοποι-

ήθηκαν και χρησιμοποιούνται στην πολ-

φεκτομή, ή έχουν προταθεί και βρίσκον-

ται υπό μελέτη, με αναφορά στα ερευνη-

τικά στοιχεία  που παρουσιάζει η βιβλιο-

γραφία.

Οξείδιο του ψευδαργύρου

με ευγενόλη

Το ΖΟΕ εισήχθη στην οδοντιατρική κλι-

νική πράξη το 1876 από τον Chisholm5.

Το 1930 περιγράφηκε από τον Sweet ως

το υλικό εκλογής για την έμφραξη των ρι-

ζικών σωλήνων των νεογιλών δοντιών8,

ενώ μέχρι και το 2008 ήταν το μοναδικό

υλικό που υπήρχε στις οδηγίες της Αμε-

ρικάνικης Ακαδημίας Παιδοδοντίας για

την πολφεκτομή3.

Για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων

προτείνεται η μείξη ευγενόλης με καθαρό

λεπτόκοκκο οξείδιο του ψευδαργύρου

χωρίς την προσθήκη ενισχυτικών ουσιών,

έτσι ώστε να επιμηκύνεται ο χρόνος ερ-

γασίας και να επιτυγχάνεται πιο λεπτόρ-

ρευστη σύσταση για ευκολότερη τοποθέ-

τηση1. 

Το οξείδιο του ψευδαργύρου είναι μία

άσπρη σκόνη αδιάλυτη στο νερό, ενώ η

ευγενόλη είναι ελαφρώς διαλυτή στο νε-

ρό και διαλυτή σε οργανικούς διαλύτες.

Το φύραμα ΖΟΕ είναι διαλυτό στο σάλιο

και στα υγρά των ιστών, διότι όταν έρχε-

ται σε επαφή με αυτά υδρολύεται, απε-

λευθερώνοντας ευγενόλη και υδροξείδιο

του ψευδαργύρου9. Διάφορες μελέτες

αποδεικνύουν ότι ο ρυθμός απορρόφησής

του είναι πιο αργός από αυτόν του δοντι-

ού, με αποτέλεσμα την παραμονή του υλι-

κού στους ιστούς για μεγάλο χρονικό διά-

στημα10-12. Σε περίπτωση που προωθηθεί

στους περιακρορριζικούς ιστούς, το ΖΟΕ

απορροφάται από τα κύτταρα με φαγοκυτ-

τάρωση, με αργούς όμως ρυθμούς9,10,12-14.

Συγκεκριμένα, οι Mani και συν.14 αναφέ-

ρουν ότι στο 67% των δοντιών με υπερέμ-

φραξη παρατηρήθηκε παραμονή του υλι-

κού στους ιστούς  6 μήνες μετά, ενώ οι

Mortazavi και Mesbahi12 αναφέρουν αν-

τίστοιχο ποσοστό 100% έπειτα από 16 μή-

νες. Σε μελέτη των Holan και Fuks15, δόν-

τια στα οποία έγινε υπερέμφραξη με

ΖΟΕ παρουσίασαν ποσοστό αποτυχίας

59%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την

ομάδα δοντιών που θεραπεύτηκαν με πά-

στα ιωδοφορμίου (KRI) ήταν 21%.

Η εμφρακτική του ικανότητα θεωρείται

φτωχή καθώς, σύμφωνα με μελέτες, δόν-

τια που εμφράχθησαν με το συγκεκριμέ-

νο φύραμα εμφάνισαν τη μεγαλύτερη

ακρορριζική μικροδιείσδυση σε σύγκριση

με τα υπόλοιπα εμφρακτικά υλικά που

χρησιμοποιούνται τόσο στα νεογιλά όσο

και στα μόνιμα δόντια16,17. Επιπλέον, οι

Asokan και συν.18 αναφέρουν σε πρόσφα-

τη έρευνα τους ότι το ΖΟΕ παρουσίασε

σημαντικά μικρότερο ποσοστό εμφρακτι-

κού όγκου (84%) σε σύγκριση με φύραμα

ιωδοφορμίου-υδροξειδίου του ασβεστίου

(95%). 

Διάφορες μελέτες χαρακτηρίζουν την αν-

τιμικροβιακή του ικανότητα ως ήπια 19,20.

Συγκεκριμένα, οι Tchaou  και συν.20 με-

λέτησαν in vitro την αντιμικροβιακή δρά-

ση εννέα εμφρακτικών υλικών που χρη-

σιμοποιούνται στην πολφεκτομή έναντι

είκοσι ένα διαφορετικών μικροοργανι-

σμών και συμπέραναν ότι το ΖΟΕ είχε

μέτρια προς μικρή δράση. Οι Wright και

συν.21 διαπίστωσαν ότι το ΖΟΕ υπερέχει

της πάστας ιωδοφορμίου (KRI) ως προς

αυτή του την ιδιότητα, ενώ οι Harini Priya

και συν.22, μελετώντας τη βακτηριοκτόνο

δράση τεσσάρων υλικών, κατέληξαν στα
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εξής αποτελέσματα, με φθίνουσα σειρά:

ΖΟΕ > ιωδο φόρ μιο+Ca(OH)
2

(VI-

TAPEX) > Ca(OH)
2

> ιωδοφόρμιο

+Ca(OH)
2

(METAPEX). 

Η αντιμικροβιακή ικανότητα του ΖΟΕ

οφείλεται κυρίως στην παρουσία της ευ-

γενόλης, η οποία απελευθερώνεται όταν

αυτό έρθει σε επαφή με την οδοντίνη και

διαχέεται στα οδοντινικά σωληνάρια και

στα υγρά του πολφικού ιστού9,23. Η ευ-

γενόλη αποκτά βακτηριοκτόνο  δράση

σε υψηλές συγκεντρώσεις (10-2-10-3

mol/L)9, αλλά ακόμα και σε χαμηλότερες

συγκεντρώσεις μπορεί να αναστείλει την

κυτταρική αναπνοή και διαίρεση24. O Ηu-

me23 αναφέρει ότι, σε μασητικές εμφρά-

ξεις δοντιών με ΖΟΕ, οι συγκεντρώσεις

της ευγενόλης στην οδοντίνη ανέρχονταν

σε 10-2, ενώ στην πολφική κοιλότητα σε

10-4, και παρέμεναν σταθερές τουλάχι-

στον μία εβδομάδα. Ο ίδιος συμπέρανε

ότι η συγκέντρωση της ευγενόλης που

διαχέεται στα οδοντινικά σωληνάρια δεν

ανέρχεται σε επίπεδα που να την καθι-

στούν τοξική για τους ιστούς. Οι Hashieh

και συν.25, μελετώντας τις ευεγερτικές

ιδιότητες της ευγενόλης, αναφέρουν ότι

σε συγκεντρώσεις από 10-8 έως 10-5 παρα-

τηρήθηκε αναστολή της σύνθεσης προ-

σταγλανδινών, της νευρικής δραστηριό-

τητας και της χημειοταξίας λευκοκυττά-

ρων. Επιπλέον, παρατήρησε σημαντική

μείωση στη συγκέντρωση της ευγενόλης

που απελευθερώθηκε στον περιακρορρι-

ζικό χώρο, 24 ώρες μετά την αρχική το-

ποθέτηση του υλικού, από 10-4 σε 10-6,

φτάνοντας σε μηδενικά επίπεδα έναν μή-

να αργότερα, συμπεραίνοντας έτσι ότι η

ευγενόλη διαθέτει σε αυτές τις συγκεν-

τρώσεις αντιφλεγμονώδεις και αναλγητι-

κές ιδιότητες. 

Εντούτοις, υψηλές συγκεντρώσεις καθι-

στούν την ευγενόλη ιδιαίτερα τοξική, τό-

σο για τα βακτήρια όσο και για τα κύττα-

ρα του οργανισμού9. Οι Hashieh και

συν.25 αναφέρουν ότι, σε συγκεντρώσεις

υψηλότερες από 10-3, η ευγενόλη προκά-

λεσε κυτταρικό θάνατο και αναστολή της

κυτταρικής αναπνοής και ανάπτυξης, ενώ

oι Watts και Paterson26 παρατήρησαν

χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση και νέ-

κρωση του πολφού ύστερα από άμεση

επαφή με ΖΟΕ.

Πληθώρα μελετών αποδεικνύουν την

ερεθιστική επίδραση του ΖΟΕ στους πε-

ριακρορριζικούς ιστούς με τους οποίους,

όταν έρχεται σε επαφή, προκαλεί αντί-

δραση ξένου σώματος. To 1967, oι Er-

ausquin και Muruzábal27, μελετώντας την

ιστολογική απόκριση των περιακρορριζι-

κών ιστών σε ριζικούς σωλήνες αρουραί-

ων που είχαν εμφραχθεί με ΖΟΕ, παρα-

τήρησαν περιοχές νέκρωσης φατνιακού

οστού και οστεΐνης,  ενώ οι Silva και

συν.28 αναφέρουν πάχυνση του περιοδον-

τικού συνδέσμου και παρουσία φλεγμο-

νωδών κυττάρων και οιδήματος. Σε περι-

πτώσεις υπερπλήρωσης των ριζικών σω-

λήνων, παραμένει σε επαφή με το φατ-

νιακό οστό για μεγάλο χρονικό διάστημα,

με αποτέλεσμα την πιθανή μεταβολή στην

πορεία ανατολής του υποκείμενου μόνι-

μου δοντιού15,29. Συγκεκριμένα, οι Coll

και Sadrian30 παρατήρησαν ότι η ποσότη-

τα του φυράματος που παρέμεινε στους

περιακρορριζικούς ιστούς   επηρέασε την

πορεία ανατολής του διάδοχου δοντιού

σε ποσοστό 20%.

Για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του ΖΟΕ

έχει κατά καιρούς δοκιμαστεί ο συνδυα-

σμός του  με διάφορες χημικές ουσίες,

όπως φορμοκρεσόλη, φορμαλδεΰδη και

γλουτεραλδεΰδη, χωρίς όμως αυτό να
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Πίνακας 1

Κλινικές µελέτες ενδοδοντικά θεραπευµένων νεογιλών δοντιών,
µε αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας

Holan G και
Fuks AB15

Nurko C και
Garcia-Godoy F76

Mani SA και συν.14

Damle SG και
Nadkarni UM32

Mortazavi M και
Mesbahi M12

Ozalp N και συν.35

Trairatvorakul C και
Chunlasikaiwan S33

Nakornchai και συν.94

Ramar K και
Mungara J55

Subramaniam P και
Gilhotra K36

Gupta S και Das G34

Εργασίες

1993

1999

2000

2000

2004

2005

2008

2010

2010

2011

2011

Έτος

12-48

3-22

6

9

3-16

2-18

6-12

6-12

3-9

3-18

6

Χρόνοι παρα-
κολούθησης

65%

84%

100%

83,3%

86,7%

88,6%

94,3%

100%

78,5%

100%

100%

95%

80%

89%

85%

96%

96%

84,7%

90,5%

95,1%

100%

93,3%

93,3%

90,48%

85,71%

Ποσοστό
επιτυχίας

78

33

60

70

52

80

54

50

96

45

42

Αριθµός
δοντιών

ZOE

KRI

VITAPEX

ΖΟΕ

Ca(OH)
2

ZOE

Ca(OH)
2

VITAPEX

ZOE

VITAPEX

ZOE

SEALAPEX

CALCICUR

VITAPEX

ZOE

VITAPEX

3 MIX

METAPEX

RC Fill

ENDOFLAS

METAPEX

ZOE

ENDOFLAS

METAPEX

ZOE

Υλικό



επιφέρει σημαντικές διαφορές στο ρυθμό

απορρόφησης, στην αντιμικροβιακή δρά-

ση ή στα ποσοστά επιτυχίας. Αντιθέτως,

προκάλεσαν σημαντική αύξηση της τοξι-

κότητας το υλικού5,31.

Σύμφωνα με τη συστηματική ανασκόπηση

των Barcelos και συν.13, τα ποσοστά επι-

τυχίας του ΖΟΕ στην πολφεκτομή νεογι-

λών δοντιών κυμαίνονται από 85% έως

100% (Πίνακας 1). Η πρώτη μελέτη που

αναφέρεται στη βιβλιογραφία έγινε το

1953 από τον Rabinowitz, ο οποίος παρα-

τήρησε μόλις 7 αποτυχίες από 1363 νεο-

γιλά δόντια που θεραπεύτηκαν με ΖΟΕ32. 

Οι Holan και Fuks15 συνέκριναν το ΖΟΕ

με την πάστα ιωδοφορμίου (KRI), χρησι-

μοποιώντας ως δείγμα 78 νεογιλούς γομ-

φίους με νεκρό πολφό. Τα ποσοστά επι-

τυχίας ήταν 65% και 84%, αντίστοιχα

(Πίνακας 1).

Στη βιβλιογραφία βρέθηκαν τρεις μελέ-

τες που συγκρίνουν το ΖΟΕ με πάστα ιω-

δοφορμίου-Ca(OH)
2
, με την τελευταία να

παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυ-

χίας. Πιο αναλυτικά, οι Mortazavi και

Mesbahi12 μελέτησαν συνολικά 58 νεογι-

λά δόντια και 16 μήνες μετά κατέληξαν

σε ποσοστά επιτυχίας 78,5% (ΖΟΕ) και

100% (VITAPEX). Τα αντίστοιχα ποσο-

στά των Trairatvorakul και Chunlasikai-

wan33, οι οποίοι είχαν συνολικό δείγμα 54

δοντιών, είναι 85% και 89%, σε περίοδο

επανελέγχου 12 μηνών. Τέλος, οι Gupta

και Das34 επανεξέτασαν 42 νεογιλά δόν-

τια έπειτα από 6 μήνες και κατέληξαν σε

ποσοστά επιτυχίας 85,71% (ΖΟΕ) και

90,48% (METAPEX) (Πίνακας 1).

Δύο συγκριτικές μελέτες, από τους Mani

και συν.14 και τους Damle και Nadkarni32,

έδειξαν ότι το Ca(OH)
2

υπερέχει του

ΖΟΕ. Συγκεκριμένα οι πρώτοι, με συνο-

λικό δείγμα 60 νεογιλούς γομφίους, ανα-

φέρουν ποσοστά επιτυχίας 83,3 % (ΖΟΕ)

και 86,7% (Ca(OH)
2
) έπειτα από 6 μήνες

παρακολούθησης, ενώ στη δεύτερη έρευ-

να, με συνολικό δείγμα 70 νεογιλούς γομ-

φίους, τα αντίστοιχα ποσοστά σε επανέ-

λεγχο 9 μηνών ήταν 88,6% και 94,3% (Πί-

νακας 1) .

Οι Ozalp και συν.35 συνέκριναν το ΖΟΕ

με άλλα τρία εμφρακτικά υλικά σε 80 συ-

νολικά νεογιλά δόντια και έπειτα από 18

μήνες κατέληξαν στα εξής: 100% (ΖΟΕ),

100% (ιωδοφόρμιο+ Ca(OH)
2
, VI-

TAPEX), 95% (φύραμα με βάση το

Ca(OH)
2
, SEALAPEX και 80%

(Ca(OH)
2
, CALCICUR) (Πίνακας 1).

Τέλος, οι Subramaniam και Gilhotra36 με-

λέτησαν τρία διαφορετικά υλικά σε 45

δόντια και κατέληξαν σε ποσοστά επιτυ-

χίας 93,3% (ΖΟΕ), 100% (ιωδοφόρμιο+

Ca(OH)
2
, METAPEX) και 93,3% (ιωδο-

φόρμιο+ΖΟΕ+Ca(OH)
2
, ENDOFLAS)

(Πίνακας 1).

Ιωδοφόρμιο

Το ιωδοφόρμιο (CHI
3
) είναι μια κίτρινη,

κρυσταλλική σκόνη με χαρακτηριστική

διαπεραστική οσμή, αδιάλυτο στο νερό

αλλά διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες

όπως η  αλκοόλη και τα λιπαρά οξέα. Το

ιωδοφόρμιο είναι γνωστό για τις αντιση-

πτικές του ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται

στην απελευθέρωση ιωδίνης, που με τη

σειρά της προκαλεί καθίζηση πρωτεϊνών

και οξείδωση βασικών ενζύμων37. 

Οι αντιμικροβιακές ιδιότητες, η ακτινο-

σκιερότητά του, καθώς και το γεγονός ότι

αποσυντίθεται εύκολα όταν βρίσκεται σε

επαφή με τους ιστούς, οδήγησαν στη χρήση

του, με διάφορους συνδυασμούς, ως εναλ-

λακτικό υλικό στην πολφεκτομή νεογιλών

δοντιών15,38,39. Αρχικά, το ιωδοφόρμιο χρη-

σιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με καμφο-

ρούχο παραμονοχλωροφαινόλη και ως

εξέλιξή τους δημιουργήθηκαν στη συνέ-

χεια η πάστα Maisto και η πάστα Guedes-

Pinto, από τους ομώνυμους ερευνητές3.

• Πάστα ιωδοφορμίου

Η πρώτη πάστα ιωδοφορμίου που χρησι-

μοποιήθηκε ως μόνιμο εμφρακτικό υλικό

σε νεογιλά δόντια περιείχε ιωδοφόρμιο

80,8%, καμφορά 4,86%, παραμονοχλω-

ροφαινόλη 2,025% και μενθόλη 1,215 %,

και κυκλοφόρησε με την εμπορική ονο-

μασία KRI (Pharmachemie AG, Ζυρίχη,

Ελβετία). Η συγκεκριμένη πάστα είναι

εύκολα απορροφήσιμη14,17, ενώ σε περί-

πτωση που προωθηθεί στον περιακρορρι-

ζικό χώρο απορροφάται από τα μακρο-

φάγα μέσα σε 1-2 εβδομάδες και αντικα-

θίσταται από φυσιολογικό ιστό40,41. Επι-

πλέον, οι Castagnola και Orlay42 διαπί-

στωσαν ότι ο ρυθμός απορρόφησης της

πάστας ήταν παρόμοιος με αυτόν της ρί-

ζας του δοντιού, ενώ σε αντίθεση με το

ΖΟΕ δεν μετατρέπεται σε σκληρή μάζα43. 

Ως προς την εμφρακτική της ικανότητα, η

πάστα ιωδοφορμίου φαίνεται να υπερέ-

χει του ΖΟΕ, καθώς δόντια που εμφράχ-

θηκαν με αυτήν, εμφάνισαν μικρότερη

ακρορριζική μικροδιείσδυση16.   

Σύμφωνα με συγκριτικές μελέτες, έχει

ισχυρή αντιμικροβιακή δράση μακράς

διάρκειας, ιδιαίτερα απέναντι στο είδος

Prevotella28, όμως μικρότερη από εκείνη

του ΖΟΕ21,44. Αντίθετα, οι Tchaou και

συν.20 αναφέρουν ότι το ΚRI είχε ισχυρό-

τερη ανασταλτική δράση έναντι και των

21 μικροοργανισμών που μελέτησαν, σε

σχέση με το ΖΟΕ.

Διάφορες μελέτες περιγράφουν την έντο-

νη τοξική του επίδραση σε ινοβλάστες

ποντικιών21,45. Οι Wright και συν.21 ανα-

φέρουν ότι το φύραμα ΚRI εμφανίζει πα-

ρόμοια κυτταροτοξικότητα με το ΖΟΕ τις

4 πρώτες ώρες της τοποθέτησής τους. Τα

αποτελέσματα όμως είναι πολύ διαφορε-

τικά έπειτα από μία ημέρα, με το KRI να

παρουσιάζει αυξημένη τοξικότητα έναντι

του ΖΟΕ. Η πιθανή εξήγηση γι’ αυτή τη

διαφορά είναι το γεγονός ότι, σε αντίθε-

ση με το KRI, το οξείδιο του ψευδαργύ-

ρου δεσμεύει την ευγενόλη, με αποτέλε-

σμα την πήξη του υλικού και τη μείωση

της τοξικής επίδρασής της. Οι Wood-

house και συν.46 περιγράφουν περιοχές

οστεόλυσης σε οστίτη ιστό που περιβάλ-

λει φύραμα KRI. Αντιφατικά είναι όμως

τα αποτελέσματα σε έρευνα των Sarigol

και συν.47 οι οποίοι, μελετώντας την κυτ-

ταροτοξική επίδραση 5 εμφρακτικών υλι-

κών στην κυτταρική σειρά των ινοβλα-

στών L929, διαπίστωσαν ότι τα κύτταρα

που παρέμειναν σε επαφή με φύραμα

KRI επί 72 ώρες παρουσίασαν τα υψηλό-

τερα ποσοστά επιβίωσης, σε σύγκριση με

τα υπόλοιπα υλικά (ιωδοφόρ μιο

+Ca(OH)
2
, ιωδοφόρ μιο+ΖΟΕ+Ca(OH)

2

και Ca(OH)
2
). Τέλος, δεν έχουν διαπι-

στωθεί ανεπιθύμητα συμβάματα στα διά-

δοχα μόνιμα δόντια21,40.
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Η πάστα ιωδοφορμίου χρησιμοποιήθηκε

κυρίως τις δεκαετίες του ’80 και του ’90,

με  ποσοστά επιτυχίας που κυμαίνονται

από 84%-100%39. Η πιο πρόσφατη κλινι-

κή μελέτη που βρέθηκε στη βιβλιογραφία

έγινε το 1993 από τους  Holan και Fuks15.

Η εργασία τους, όπου  συγκρίνονται τα

ποσοστά επιτυχίας πολφεκτομής σε 78 νε-

ογιλά δόντια, από τα οποία τα 44 έχουν

εμφραχθεί με ΚRI και τα 34 με ΖΟΕ, κα-

ταλήγει σε ποσοστό 84% για το  ΚRI

έναντι 65% για το ΖΟΕ, με χρόνο παρα-

κολούθησης τους 48 μήνες (Πίνακας 1).

Στην ίδια μελέτη, η υπερέμφραξη των ρι-

ζικών σωλήνων οδήγησε σε ποσοστό

αποτυχίας 21% στην πρώτη ομάδα, σε αν-

τίθεση με τη δεύτερη, όπου το ποσοστό

ήταν 59%, ενώ στα δόντια με υπέμφραξη

τα αντίστοιχα ποσοστά αποτυχίας ήταν

14% και 17%.

Παλαιότερες μελέτες από τους Rifkin40

και Garcia-Godoy43 αναφέρουν ποσοστά

επιτυχίας 89% και 95,6%, αντίστοιχα. 

• Πάστα Maisto

Ως εξέλιξη της πάστας ιωδοφορμίου, ο

Maisto πρόσθεσε σε αυτήν, το 1967, οξεί-

διο του ψευδαργύρου δημιουργώντας ένα

υλικό με σκοπό τη χρήση του σε μόνιμα

δόντια. Η χρήση του σε νεογιλά δόντια

έγινε από τους Tagger και Sarnet το

19843.

Η πάστα Maisto περιέχει 42 gr. ιωδοφόρ-

μιο, 14 gr. οξείδιο του ψευδαργύρου, 2 gr.

θυμόλη,  3 cc καμφορούχο χλωροφαινόλη

και 0,5 gr. λανολίνη. Σύμφωνα με μελέτες,

σε περίπτωση που το υλικό προωθηθεί

στους περιακρορριζικούς ιστούς, παρα-

τηρείται πλήρης απορρόφησή του σε 1-3

μήνες48-50. Δεν βρέθηκαν στη βιβλιογρα-

φία αναφορές σχετικά με την εμφρακτική

ικανότητα του συγκεκριμένου  υλικού. 

Οι Pabla και συν.44 αναφέρουν ότι η πά-

στα Maisto εμφάνισε την ισχυρότερη αν-

τιμικροβιακή δράση έναντι 5 μικροοργα-

νισμών, σε σύγκριση με τα: ΖΟΕ, πάστα

ιωδοφορμίου, πάστα ιωδοφορμίου-

Ca(OH)
2
. Οι Murata και συν.49 παρατή-

ρησαν περιοχές απορρόφησης της οδον-

τίνης και έκθεση του υλικού στους περια-

κρορριζικούς ιστούς, με αποτέλεσμα χρό-

νια φλεγμονώδη αντίδραση και παρουσία

γιγαντοκυττάρων και μακροφάγων, κα-

θώς και περιοχές πάχυνσης του περιρρι-

ζίου. Ωστόσο, 18 μήνες αργότερα παρα-

τηρήθηκε απουσία φλεγμονωδών στοιχεί-

ων στο 35% του δείγματος. Τέλος, όλες οι

σχετικές μελέτες αναφέρουν πλήρη επού-

λωση των μεσορριζικών και περιακρορρι-

ζικών αλλοιώσεων,  με εναπόθεση οστίτη

ιστού και οστεΐνης48-50.

Οι Reddy και Fernandes48 διαπίστωσαν

ότι η πάστα Maisto υπερέχει κλινικά και

ακτινογραφικά του ΖΟΕ, σε επανεξέτα-

ση 9 μηνών, και αναφέρουν ποσοστό κλι-

νικής επιτυχίας 100% σε 15 νεογιλά δόν-

τια που θεραπεύτηκαν με αυτήν.

• Πάστα Guedes-Pinto

Το 1981, ο Guedes-Pinto πρότεινε ένα

νέο συνδυασμό ως εναλλακτικό εμφρα-

κτικό υλικό στα νεογιλά δόντια, με την

ονομασία πάστα Guedes-Pinto, το οποίο

χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, κυ-

ρίως στη Βραζιλία, και αποτελείται από

69,2% ιωδοφόρμιο, 23,8% Rifocort®

(μείγμα του κορτικοστεροειδούς πρεδνι-

ζολόνη (5,0 mg) και του αντιβιοτικού ρι-

φαμπικίνη (1,5 mg)) και 7% καμφορούχο

παραμονοχλωροφαινόλη51,52. 

Η πάστα Guedes-Pinto, σε in vitro μελέτη

των Amorim και συν.53, εμφάνισε ισχυρό-

τερη αντιμικροβιακή δράση σε σύγκριση

με τα ΖΟΕ, Ca(OH)
2

και  ιωδοφόρμιο+

Ca(OH)
2
, έναντι των Staphylococcus au-

reus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas

aeruginosa, Bacillus subtilis και Candida

albicans.

Ως προς την τοξικότητα του υλικού, οι

Lacativa και συν.54 αναφέρουν, σε in vitro

μελέτη τους, ότι οστίτης ιστός που ήρθε

σε επαφή με το υλικό εμφάνισε ήπια έως

μηδενική φλεγμονώδη αντίδραση τόσο

στις 4 όσο και στις 12 εβδομάδες, κάτι

που οφείλεται  στην παρουσία της πρεδ-

νιζολόνης51,54. Επίσης, παρατηρήθηκε

εναπόθεση οστίτη και συνδετικού ιστού,

και απουσία φλεγμονωδών κυττάρων. 

Σχεδόν το σύνολο των εργασιών που βρέ-

θηκαν στη βιβλιογραφία έχουν γίνει από

τον ίδιο τον εισηγητή του υλικού, ο οποίος

αναφέρει σε σχετική κλινική μελέτη του

ότι το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται σε

97,8% έπειτα από 2 χρόνια θεραπείας 45

νεογιλών δοντιών με την πάστα Guedes-

Pinto51. 

• ΖΟΕ+ιωδοφόρμιο

Στο εμπόριο κυκλοφορεί επίσης μια πά-

στα οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγε-

νόλης που περιέχει ιωδοφόρμιο, με την

ονομασία RC Fill (Prime Dental Products

Pvt. Ltd., Mumbai, Ινδία).

Στη βιβλιογραφία υπάρχει μια σχετική

κλινική μελέτη του 2010 από τους Ramar

και Mungara55 (Πίνακας 1), οι οποίοι με-

λέτησαν συνολικά 93 νεογιλά δόντια και

τα ταξινόμησαν σε 3 ομάδες: ΖΟΕ+ιω-

δοφόρμιο (RC Fill), ιωδοφόρμιο+

Ca(OH)
2

(VITAPEX), ΖΟΕ+ιωδοφόρ-

μιο+Ca(OH)
2

(ENDOFLAS).

Μετά από 9 μήνες, η πρώτη ομάδα πα-

ρουσίασε τα χαμηλότερα ποσοστά κλινι-

κής και ακτινογραφικής επιτυχίας (96,8%

και 72,5%, αντίστοιχα) σε σύγκριση με τις

άλλες δύο ομάδες, που εμφάνισαν ποσο-

στό κλινικής επιτυχίας 100%, και ακτινο-

γραφικής επιτυχίας 81% για τη δεύτερη

ομάδα και 90% για την τρίτη. Επιπλέον,

σε δόντια της πρώτης ομάδας παρατηρή-

θηκε αδυναμία απορρόφησης του υλικού

από τους περιακρορριζικούς ιστούς . 

Υδροξείδιο του ασβεστίου

(Ca(OH)
2
)

To υδροξείδιο του ασβεστίου εισήχθη

στην οδοντιατρική το 1920 από τον Her-

mann, αλλά η αρχική  αναφορά σε αυτό

έγινε το 1838 από τον Nygren για τη θε-

ραπεία συριγγίου οδοντικής αιτιολο-

γίας56. Το Ca(OH)
2

έγινε ευρέως γνωστό

κυρίως τη δεκαετία του 1930 λόγω των

εξαιρετικών βιολογικών ιδιοτήτων του,

καθώς αποδείχθηκε ότι επάγει την ενα-

πόθεση σκληρών ιστών και προάγει την

επούλωση του ζωντανού πολφού και των

περιακρορριζικών ιστών57. Όλες οι βιο-

λογικές του ιδιότητες αποδίδονται στη

διαδικασία της ιοντικής διάστασης σε

Ca2+ και OH–, η οποία όμως δεν είναι

σταθερή αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με

τον μέσο ανάμειξης του Ca(OH)
2

58. 
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Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη δη-

μιουργία πάστας Ca(OH)
2

ταξινομούνται

σε 3 κατηγορίες: 1) υδατικοί (νερό, φυ-

σιολογικός ορός, αναισθητικά διαλύμα-

τα) που προσδίδουν στο φύραμα υψηλό

βαθμό διαλυτότητας. 2) ιξώδεις (γλυκερί-

νη, πολυαιθυλενογλυκόλη, προπυλενο-

γλυκόλη) με μέτριο βαθμό διαλυτότητας.

και 3) ελαιώδεις (καμφορούχος παρα-

χλωροφαινόλη, ευγενόλη), που είναι ου-

σίες αδιάλυτες στο νερό, προσδίδουν στο

φύραμα χαμηλή διαλυτότητα και επιτρέ-

πουν διάχυση στους ιστούς56,57.

Ο ασβεστόλιθος είναι ένα πέτρωμα από

την καύση του οποίου παράγεται οξείδιο

του ασβεστίου (CaO). Το υδροξείδιο του

ασβεστίου είναι μια άχρωμη ή άσπρη

σκόνη με  χημικό τύπο Ca(OH)
2
, η οποία

παράγεται από την αντίδραση του οξειδί-

ου του ασβεστίου με νερό. Για τη βελτίω-

ση της ακτινοσκιερότητάς του έχει κατά

καιρούς προταθεί η προσθήκη θειικού

βαρίου (BaSO
4
) ή  βισμουθίου (Βi)56. 

Το Ca(OH)
2
, ως σκόνη, χαρακτηρίζεται

από χαμηλή διαλυτότητα στο νερό και μι-

κρή ικανότητα διάχυσης. Ωστόσο, η ανά-

μειξή του με υδατικό διαλύτη προσδίδει

στην πάστα  υψηλό βαθμό διαλυτότητας

όταν αυτή έρχεται σε άμεση επαφή με

τους ιστούς και τα υγρά των ιστών, καθώς

απορροφάται από μακροφάγα, με αποτέ-

λεσμα ο  ριζικός σωλήνας να παραμένει

κενός έπειτα από σύντομο χρονικό διά-

στημα56. Οι Pitts και συν.59 παρατήρησαν

σημαντική απορρόφηση του υλικού στο

ακρορριζικό τριτημόριο έπειτα από έναν

μήνα, ενώ εννέα μήνες μετά διαπιστώθη-

κε στην ίδια περιοχή η πλήρης απουσία

του και η παρουσία γιγαντοκυττάρων.

Κλινικά, αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται

πρόσθετες επισκέψεις για την επανατο-

ποθέτηση του υλικού, κάτι που αποτελεί

και το σημαντικότερο μειονέκτημά του ως

μόνιμου εμφρακτικού υλικού των ριζικών

σωλήνων στα νεογιλά δόντια.

Το Ca(OH)
2

έχει περιορισμένη ικανότη-

τα προσκόλλησης στην οδοντίνη, γεγονός

που διευκολύνει τη μικροδιείσδυση. Εν-

τούτοις, σε συγκριτικές μελέτες που έγι-

ναν σε νεογιλά δόντια, το Ca(OH)
2

εμφά-

νισε μικρότερη ακρορριζική μικροδιείσ-

δυση από το ΖΟΕ, ενώ η διαφορά με την

πάστα ιωδοφορμίου  δεν ήταν στατιστικά

σημαντική16,60.

Η αντιμικροβιακή ικανότητα του Ca(OH)
2

οφείλεται στο υψηλό pH, που φτάνει το

12,5, καθώς έχει αποδειχθεί ότι πολλοί

παθογόνοι μικροοργανισμοί αδυνατούν

να επιβιώσουν σε ένα τόσο αλκαλικό πε-

ριβάλλον57. Αυτή η ιδιότητά σχετίζεται με

την απελευθέρωση των υδροξυλικών ιόν-

των (ΟΗ–), τα οποία σε υψηλή συγκέν-

τρωση έχουν τοξική επίδραση στα βακτη-

ριακά κύτταρα, διότι αλληλεπιδρούν με

διάφορα βιομόρια προκαλώντας κατα-

στροφή της κυτταροπλασματικής μεμβρά-

νης, μετουσίωση πρωτεϊνικών ενζύμων

του βακτηριακού μεταβολισμού και ανα-

στολή της αντιγραφής DNA57,61.

Οι Gomes και συν.62, μελετώντας την ικα-

νότητα διάχυσης του Ca(OH)
2

στην οδον-

τίνη, παρατήρησαν συνεχή διάχυση ιόν-

των ασβεστίου στα οδοντινικά σωληνά-

ρια επί 16 ημέρες. Ωστόσο, το Ca(OH)
2

είναι δραστικό μόνο όταν βρίσκεται σε

άμεση επαφή με τα βακτήρια, ενώ η αν-

τιμικροβιακή του ικανότητα περιορίζεται

σημαντικά έναντι των μικροβίων που βρί-

σκονται μέσα στα οδοντινικά σωληνάρια

και στους περιακρορριζικούς ιστούς. Με-

λέτες αναφέρουν ότι  αυτό το φαινόμενο

οφείλεται στη ρυθμιστική ικανότητα των

ιστών, η οποία εξουδετερώνει τα ιόντα

υδροξυλίου (ΟΗ–) και δεν επιτρέπει αύ-

ξηση του pH57. Συγκεκριμένα, οι Estrela

και συν.61 παρατήρησαν ότι μόνον η εξω-

τερική επιφάνεια των τοιχωμάτων των ρι-

ζικών σωλήνων κατάφερε να διατηρήσει

pH υψηλότερο από 12 σε διάστημα 60

ημερών, και συμπέραναν ότι η ταχύτητα

διάχυσης των ιόντων υδροξυλίου και ο

βαθμός διαπερατότητας και ενασβεστίω-

σης της οδοντίνης είναι παράμετροι που

προκαλούν μεταβολές στο pH, επηρεά-

ζοντας έτσι την αντιμικροβιακή δράση

του Ca(OH)
2
.

Σύμφωνα με τους  Siqueira και Lopes57,

μια επιπρόσθετη εξήγηση για την αντιμι-

κροβιακή δράση του Ca(OH)
2

είναι η

ικανότητά του να λειτουργεί ως φυσικό

εμπόδιο και να παρεμποδίζει μηχανικά

την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό

των βακτηρίων, καθώς επίσης να προκα-

λεί τον κυτταρικό θάνατο, μέσω του πε-

ριορισμού του διαθέσιμου χώρου και της

δέσμευσης του βακτηριακού υποστρώμα-

τος. Οι ίδιοι παρατήρησαν ότι το Ca(OH)
2

μείωνε σημαντικά το χρόνο της εκ νέου

επιμόλυνσης του ριζικού σωλήνα από τα

βακτήρια του σάλιου. 

Ο Tchaou20 αναφέρει, σε in vitro μελέτη

του, ότι η πάστα υδροξειδίου του ασβεστί-

ου με φυσιολογικό ορό παρουσίασε μηδε-

νική προς ήπια αντιμικροβιακή δράση,

έναντι 21 μικροοργανισμών. Αντιθέτως, η

μείξη του με καμφορούχο παραχλωρο-

φαινόλη παρουσίασε την ισχυρότερη αν-

τιμικροβιακή δράση σε σχέση με τα υπό-

λοιπα οκτώ εμφρακτικά υλικά. Τα αποτε-

λέσματα του Tchaou επιβεβαιώνονται

από τους Siqueira και Uzeda63, οι οποίοι

αναφέρουν ότι η πάστα υδροξειδίου του

ασβεστίου με φυσιολογικό ορό ήταν ανε-

παρκής για την εξάλειψη των E. faecalis

και F. nucleatum από τα οδοντινικά σωλη-

νάρια, ακόμα και μετά από μία εβδομάδα

συνεχούς έκθεσης σε αυτήν, ενώ αντίθετα

ο συνδυασμός της με καμφορούχο παρα-

χλωροφαινόλη και γλυκερίνη εξάλειψε τα

βακτήρια έπειτα από μία ώρα έκθεσης, με

εξαίρεση τον E. faecalis, για τον οποίο

απαιτήθηκαν 24 ώρες. Σύμφωνα με συγ-

κριτικές μελέτες, η αντιμικροβιακή ικανό-

τητα του υδροξειδίου του ασβεστίου είναι

σημαντικά μικρότερη από εκείνη των άλ-

λων εμφρακτικών υλικών που χρησιμο-

ποιούνται στα νεογιλά δόντια, με εξαίρε-

ση το μείγμα ιωδοφορμίου-υδροξειδίου

του ασβεστίου, έναντι του οποίου φαίνε-

ται να υπερέχει20,22,53, 64-66.

Oι Hasselgren και συν.67 αναφέρουν ότι,

εκτός από την αντιμικροβιακή του δράση,

το Ca(OH)
2

έχει την ικανότητα να δια-

λύει τον πολφικό ιστό και να απομακρύ-

νει τα υπολείμματά του από τα τοιχώματα

του ριζικού σωλήνα. Επιπλέον, το υψηλό

pH επηρεάζει ενζυμικές οδούς, όπως

εκείνη της αλκαλικής φωσφατάσης, με

αποτέλεσμα την επαγωγή ενασβεστίωσης

των ιστών68. Συγκεκριμένα, οι Rasmussen

και Mjör69 αναφέρουν τη δημιουργία ινώ-

δους συνδετικού και ανώριμου οστίτη

ιστού σε περιοχές  που ήρθαν σε άμεση
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επαφή με Ca(OH)
2
. Αυτή η ιδιότητα του

Ca(OH)
2

ίσως αποτελεί ικανοποιητική

εξήγηση για τα υψηλά ποσοστά ενασβε-

στίωσης των ριζικών σωλήνων που παρα-

τηρούνται ύστερα από άμεση κάλυψη ή

πολφοτομή σε μόνιμα δόντια68.

Στα μόνιμα δόντια, η άμεση επαφή του

Ca(OH)
2 
με ζωντανό πολφικό ιστό προ-

άγει την εναπόθεση οδοντίνης. ωστόσο,

στα νεογιλά δόντια προάγει τη διαφορο-

ποίηση μεσεγχυματικών κυττάρων σε

οδοντινοκλάστες, με αποτέλεσμα την

εσωτερική απορρόφηση68. Επιπλέον, το

Ca(OH)
2

προάγει τη σύνθεση πρωτεϊνών

και κολλαγόνου, συμβάλλοντας έτσι στην

επούλωση οστικών αλλοιώσεων70.

Σχετικά με την κυτταροτοξικότητα, πλη-

θώρα μελετών συγκλίνουν στην άποψη

ότι φυράματα με βάση το Ca(OH)
2

ασκούν ήπια ερεθιστική επίδραση στους

ιστούς και είναι περισσότερο βιοσυμβατά

συγκριτικά με το ΖΟΕ71-73. Oι Siqueira

και Lopes57 αναφέρουν ότι η χαμηλή δια-

λυτότητα και η μικρή ικανότητα διάχυσης

του Ca(OH)2 περιορίζουν σημαντικά την

τοξική επίδραση του υλικού, ουσιαστικά

μόνο στα κύτταρα που έρχονται σε άμεση

επαφή μαζί του. 

Σύμφωνα με τη συστηματική ανασκόπηση

των Barcelos και συν.13, το συνολικό πο-

σοστό επιτυχίας του υδροξειδίου του

ασβεστίου στην πολφεκτομή νεογιλών

δοντιών είναι περίπου 80%.

Oι Damle και Nadkarni32 αξιολόγησαν το

Ca(OH)
2

και το ΖΟΕ ως εμφρακτικά υλι-

κά ριζικών σωλήνων σε 70 νεογιλούς γομ-

φίους και σε περίοδο 9 μηνών κατέληξαν

σε ποσοστά επιτυχίας 94,3% και 88,6%,

αντίστοιχα (Πίνακας 1).

Οι Mani και συν.14 επίσης αναφέρουν πο-

σοστό επιτυχίας 86,7% για το Ca(OH)
2

σε σύγκριση με το ΖΟΕ (83,3%), σε 60

νεογιλούς γομφίους και σε περίοδο επα-

νελέγχου 6 μηνών (Πίνακας 1). Επιπλέ-

ον, αναφέρουν ότι το μοναδικό μειονέ-

κτημα του Ca(OH)
2

ως εμφρακτικού υλι-

κού ήταν η ταχεία απορρόφησή του από

τους ριζικούς σωλήνες.

Συμπερασματικά, το Ca(OH)
2

δεν αποτε-

λεί υλικό εκλογής για τη μόνιμη έμφραξη

των ριζικών σωλήνων των νεογιλών δον-

τιών, κυρίως λόγω του γρήγορου ρυθμού

απορρόφησής του σε σχέση με τη ρίζα

του δοντιού και της εσωτερικής απορρό-

φησης που προκαλεί.

Εντούτοις, ο συνδυασμός του με ιωδο-

φόρμιο, καθώς και με ΖΟΕ, οδήγησε στη

δημιουργία φυραμάτων με βελτιωμένη

κλινική συμπεριφορά και εξαιρετικά κλι-

νικά αποτελέσματα12,29,39.

• Ιωδοφόρμιο+Ca(OH)
2

Το 2009, η Αμερικάνικη Ακαδημία Παι-

δοδοντίας (AAPD) πρόσθεσε στις οδη-

γίες της την πάστα ιωδοφορμίου-υδροξει-

δίου του ασβεστίου ως υλικό επιλογής

στην πολφεκτομή1.  

Οι Reyes και Reina74 αναφέρουν τα εξαι-

ρετικά κλινικά, ακτινογραφικά και ιστο-

λογικά αποτελέσματα που επιφέρει ο

συνδυασμος ιωδοφορμίου και υδροξειδί-

ου του ασβεστίου στη θεραπεία νεογιλών

δοντιών με νεκρό πολφό. Στο εμπόριο κυ-

κλοφόρούν αρκετά σκευάσματα (Vi-

tapex, Metapex, i-CalPlus (i-Dental, Λι-

θουανία, Forendo)) που περιέχουν ένα

μείγμα από ιωδοφόρμιο (30-50%) και

Ca(OH)
2

(20-30%) σε μια σύριγγα με

αποσπώμενα ρύγχη. Είναι όλα τους πολύ

εύκολα στη χρήση και συνδυάζουν όλα τα

γνωστά θετικά χαρακτηριστικά του

Ca(OH)
2

με εκείνα του  ιωδοφορμίου.

Επιπλέον, έχει θεωρηθεί από πολλούς ότι

η συμπεριφορά του πλησιάζει κατά πολύ

αυτήν του ιδεώδους εμφρακτικού υλικού

για τα νεογιλά δόντια, έτσι όπως ορίζεται

από τον Rifkin4.

Το υλικό με την εμπορική ονομασία Vi-

tapex (Diadent Group International Inc.,

Burnaby, B.C., Καναδάς) είναι αυτό που

συναντάται συχνότερα στη βιβλιογραφία

και χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην

πολφεκτομή νεογιλών δοντιών με πολύ

υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 

Η πάστα ιωδοφορμίου-υδροξειδίου του

ασβεστίου αποτελεί ένα ακτινοσκιερό

μείγμα με τα εξής κύρια συστατικά: ιωδο-

φόρμιο 40,4%, Ca(OH)2 30,3%, έλαια

22,4%, άλλες ουσίες (6,9%) οι οποίες δεν

περιγράφονται75. 

Ο ρυθμός απορρόφησής του είναι ταχύτε-

ρος από εκείνον της φυσιολογικής απορ-

ρόφησης της ρίζας, αλλά αυτό δεν επηρε-

άζει τα ποσοστά κλινικής και ακτινογρα-

φικής επιτυχίας. Όπως και οι άλλες ιωδο-

φορμιούχες πάστες, έτσι κι αυτή τοποθε-

τείται και αφαιρείται με μεγάλη ευκολία

από τους ριζικούς σωλήνες, και δεν μετα-

τρέπεται σε σκληρή μάζα75,76. Σε περιπτώ-

σεις που το υλικό προωθηθεί στον μεσορ-

ριζικό ή στον περιακρορριζικό χώρο, τότε

είτε διαχέεται είτε απορροφάται από μα-

κροφάγα μέσα σε 1-2 εβδομάδες.

Η εμφρακτική του ικανότητα αποδει-

κνύεται ιδιαίτερα ικανοποιητική καθώς,

σύμφωνα με μελέτες, δόντια που θερα-

πεύτηκαν με αυτό εμφάνισαν μικρότερη

ακρορριζική μικροδιείσδυση σε σχέση με

όσα θεραπεύτηκαν με ΖΟΕ16,40, ενώ σε

σύγκριση με το KRI δεν υπήρχαν στατι-

στικά σημαντικές διαφορές16. Επιπλέον,

παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό εμ-

φρακτικού όγκου (95%) και τα λιγότερα

μικροκενά σε σύγκριση με το ΖΟΕ

(88%)18.

Πληθώρα μελετών20-22,53,77 συγκλίνουν στο

ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά την αντιμι-

κροβιακή του ικανότητα, χαρακτηρίζον-

τάς την από ήπια έως μηδενική έναντι

συγκεκριμένων μικροοργανισμών και ση-

μαντικά μικρότερη από εκείνη του ΖΟΕ

και άλλων εμφρακτικών υλικών. Ωστόσο,

η αποτελεσματικότητά του προκύπτει από

την ισχυρή προς μέτρια αντιμικροβιακή

του δράση σε συγκεκριμένα αναερόβια

μαύρης χρώσεως (Prevotella, Porphy-

romonas και Bacteroides) που θεωρούν-

ται παθογόνα20. 

Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί κλινικά

και ιστολογικά περιοχές ενασβεστίωσης

και οστεοποίησης75,76. Οι Xia και συν.78

περιγράφουν την εξαιρετική οστεογεννη-

τική ικανότητά του σε αρουραίους, μέσω

επαγωγής της έκφρασης της μορφογεννη-

τικής πρωτεΐνης ΒΜP-2. Τέλος, οι

Kawakami και συν.79 περιγράφουν την

ικανότητά του να επάγει τη διαφοροποί-

ηση μεσεγχυματικών κυττάρων του πε-

ριρριζίου σε οστεοβλάστες και οστεϊνο-

βλάστες.

Η κυτταροτοξικότητά του είναι ήπια στο

αρχικό στάδιο τοποθέτησης, ακολουθών-

τας στη συνέχεια φθίνουσα πορεία, ενώ
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4-5 εβδομάδες μετά παρατηρείται απου-

σία φλεγμονωδών στοιχείων80. Σε σύγκρι-

ση με το ΖΟΕ, είναι περισσότερο βιοσυμ-

βατό, καθώς σε σχετικές μελέτες τα κύτ-

ταρα εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά επι-

βίωσης και δεν παρατηρήθηκαν μεταβο-

λές στη μορφολογία τους71,72, 80. Επιπλέον,

δεν έχουν αναφερθεί επιβλαβείς επιδρά-

σεις στα οδοντικά σπέρματα μονίμων

δοντιών29,39,73.

Η καλύτερη βιολογική συμπεριφορά

οφείλεται στην παρουσία του υδροξειδί-

ου του ασβεστίου, το οποίο διαθέτει χα-

μηλή διαλυτότητα και μικρή ικανότητα

διάχυσης. Οι δύο αυτές ιδιότητες περιο-

ρίζουν την τοξική επίδραση του υλικού

μόνο στα κύτταρα τα οποία έρχονται σε

άμεση επαφή με αυτό57. 

Οι Barcelos και συν.13 αναφέρουν στη συ-

στηματική τους ανασκόπηση ότι τα ποσο-

στά επιτυχίας κυμαίνονται από 89%

έως100%5. Στη βιβλιογραφία βρέθηκαν

τέσσερις κλινικές μελέτες, με χρόνους

παρακολούθησης από 16 έως 22 μήνες, οι

οποίες καταλήγουν σε ποσοστό επιτυχίας

100%  για το συγκεκριμένο υλικό12,35,36,

ενώ το χαμηλότερο ποσοστό ήταν 84,7%

και παρατηρήθηκε από τους Ramar και-

Mungara55, οι οποίοι μελέτησαν συνολικά

96 νεογιλά δόντια με χρόνο παρακολού-

θησης 3-9 μήνες (Πίνακας 1).

• ΖΟΕ+ιωδοφόρμιο+Ca(OH)
2

Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί για

την πολφεκτομή των νεογιλών δοντιών,

με ικανοποιητικά αποτελέσματα, ο συν-

δυασμός οξειδίου του ψευδαργύρου και

ευγενόλης με ιωδοφόρμιο και υδροξείδιο

του ασβεστίου. Στο εμπόριο κυκλοφορεί

από το 1965, με την ονομασία Endoflas

FS (Sanlor Laboratories, A.A. 7523 Cali,

Κολομβία, Ν. Αμερική). Είναι μια σκόνη

που περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου

(56,5%), ιωδοφόρμιο (40,6%), θειικό βά-

ριο (1,63%), υδροξείδιο του ασβεστίου

(1,07%), και υγρό ευγενόλης και παρα-

χλωροφαινόλης, αν και πρόσφατα η κα-

τασκευαστική εταιρεία αποφάσισε να

αφαιρέσει την τελευταία από τη σύσταση

του υλικού81.

Σύμφωνα με τους Fuks και συν.82, η βιο-

συμβατότητα των συστατικών του επιτρέ-

πει την απομάκρυνσή τους μέσω φαγο-

κυττάρωσης, καθιστώντας το υλικό απορ-

ροφήσιμο. Οι Moskovitz και συν.83 ανα-

φέρουν ότι, σε αντίθεση με το ΖΟΕ και

την πάστα ιωδοφορμίου, η απορρόφησή

του συνήθως συμπίπτει με αυτήν της ρίζας

του δοντιού, ενώ σε περίπτωση που προ-

ωθηθεί στους περιακρορριζικούς ιστούς

απορροφάται με αργούς ρυθμούς από γι-

γαντοκύτταρα.

Πρόσφατα, οι Hegde και συν.64 μελέτη-

σαν την αντιμικροβιακή ικανότητα έξι εμ-

φρακτικών υλικών που χρησιμοποιούνται

στην πολφεκτομή νεογιλών δοντιών έναν-

τι 8 μικροβιακών στελεχών. Σύμφωνα με

τα αποτελέσματα, το Endoflas εμφάνισε

ισχυρότερη αντιμικροβιακή δράση σε

σχέση με τα υπόλοιπα υλικά με εξαίρεση

το ΖΟΕ. 

Ο συνδυασμός οξειδίου του ψευδαργύ-

ρου και ευγενόλης με ιωδοφόρμιο και

υδροξείδιο του ασβεστίου παρουσιάζει

αυξημένη κυτταροτοξικότητα τις πρώτες

48 ώρες, σε σχέση με άλλα φυράματα που

έχουν ως βάση το Ca(OH)
2
, προκαλώντας

μείωση της πρωτεϊνικής σύνθεσης των

ινοβλαστών, η οποία όμως μειώνεται ση-

μαντικά με την πάροδο του χρόνου, φθά-

νοντας μετά από 3 μήνες σε μηδενικά επί-

πεδα84,85.

Οι Petel και συν.86 αναφέρουν σε πρό-

σφατη μελέτη τους ότι σε υψηλές συγκεν-

τρώσεις η άμεση ή έμμεση επαφή του με

τους ιστούς προκαλεί μείωση της βιωσι-

μότητας των μακροφάγων και των επιθη-

λιακών κυττάρων, ενώ σε χαμηλές συγ-

κεντρώσεις προάγει τον κυτταρικό πολ-

λαπλασιασμό. 

Οι Moskovitz και συν.81 βρήκαν ότι από

τα 17 μόνιμα διάδοχα δόντια, τρεις προ-

γόμφιοι ανέτειλαν με στροφή, ενώ ένας

παρουσίασε υποπλασία αδαμαντίνης, χω-

ρίς όμως να καταλήγουν στο συμπέρασμα

ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση με το συγ-

κεκριμένο υλικό που επιλέχθηκε για τη

θεραπεία του αντίστοιχου νεογιλού.

Τα ποσοστά επιτυχίας του κρίνονται ιδι-

αίτερα ικανοποιητικά. Οι Fuks και συν.82

κατέληξαν σε συνολικό ποσοστό επιτυ-

χίας 70% από συνολικά 55 νεογιλά δόν-

τια, σε περίοδο επανελέγχου 6-52 μήνες.

Οι ίδιοι παρατήρησαν ότι οι περιπτώσεις

με υπερέμφραξη είχαν αντίστοιχο ποσο-

στό 58%, ενώ δόντια με επαρκή ή υπoέμ-

φραξη 83%. 

Σύμφωνα με τους Moskovitz και συν.83, οι

σημαντικότεροι παράγοντες που καθορί-

ζουν την επιτυχία της θεραπείας είναι η

αποφυγή προώθησης του εμφρακτικού

υλικού στους περιακρορριζικούς ιστούς,

και η σωστή και άμεση αποκατάσταση

του δοντιού για την αποφυγή μικροδιείσ-

δυσης. Σε μελέτη τους, το 2005, θεράπευ-

σαν 139 νεογιλά δόντια χρησιμοποιώντας

ως εμφρακτικό υλικό το συνδυασμό

ΖΟΕ+ιωδοφόρμιο+Ca(OH)
2

(Endoflas

FS). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα

δόντια που αποκαταστάθηκαν με μεταλ-

λική στεφάνη εμφάνισαν ποσοστό επιτυ-

χίας 96%, αυτά με αμάλγαμα ή ρητίνη

92,3%, ενώ αυτά που αφέθηκαν με προ-

σωρινό εμφρακτικό υλικό 28,6%.

Το 2010, οι Ramar και Mungara55 μελέτη-

σαν συνολικά 96 νεογιλά δόντια και εν-

νέα μήνες μετά κατέληξαν σε ποσοστό

επιτυχίας 93,3% για το Endoflas FS, σε

σύγκριση με το Μetapex (90,5%) και το

RC Fill (84,7%) (Πίνακας 1).

Αντίθετα, σε συγκριτική μελέτη των Sub-

ramaniam και Gilhotra36, με συνολικό

δείγμα 45 νεογιλούς γομφίους το Εndoflas

FS και το ΖΟΕ παρουσίασαν μικρότερο

ποσοστό επιτυχίας  (93,3%) από την πά-

στα ιωδοφορμίου-υδροξειδίου του ασβε-

στίου (METAPEX, 100%) (Πίνακας 1).

Νεότερες εξελίξεις

Toν Φεβρουάριο του 2014 δημοσιεύτηκε

μια έρευνα που προτείνει ως εναλλακτική

λύση στην πολφεκτομή των νεογιλών δον-

τιών τη χρήση ενός νέου υλικού που ονο-

μάζεται Chitra HAP-Fil. Το συγκεκριμέ-

νο υλικό δημιουργήθηκε στην Ινδία και

αποτελείται από γέλη νανοσωματιδίων

υδροξυαπατίτη 65%, ιωδοφόρμιο 32%

και πηκτικό παράγοντα-αλγινικό 3%.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα νανοσω-

ματίδια υδροξυαπατίτη που αποτελούν το

βασικό συστατικό του Chitra HAP-Fil,

μοιάζουν με τους οδοντικούς κρυστάλ-
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λους, με αποτέλεσμα η απορρόφηση του

υλικού να  συμβαδίζει με τη φυσιολογική

απορρόφηση των ριζών των νεογιλών

δοντιών.

Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετάται in

vitro η αντιμικροβιακή δράση και η τοξική

επίδραση του υλικού στην κυτταρική σει-

ρά ινοβλαστών L929, σε σύγκριση με το

ΖΟΕ και την πάστα ιωδοφορμίου-υδρο-

ξειδίου του ασβεστίου (META PEX).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Chitra

HAP-Fil έδειξε μέγιστη αντιμικροβιακή

δράση έναντι του S. aureus και καμία αν-

τιμικροβιακή δράση έναντι του Ε. faecalis.

Όσον αφορά την κυτταροτοξικότητα, το

Chitra HAP-Fil αποδείχθηκε λιγότερο

τοξικό από το ΖΟΕ, αλλά περισσότερο

τοξικό από το METAPEX, με τα ποσο-

στά βιωσιμότητας των κυττάρων να ανέρ-

χονται σε 39%, 14% και 67%, αντίστοιχα.

Τέλος, αναφέρεται ότι το ουδέτερο pΗ

του το καθιστά συμβατό με τους γύρω

ιστούς87.

Τα τελευταία χρόνια ερευνάται επίσης η

χρήση χημειοθεραπευτικών παραγόντων

στη θεραπεία των νεογιλών δοντιών. Συγ-

κεκριμένα, έχουν γίνει αναφορές για το

συνδυασμό ΖΟΕ με χλωραμφενικόλη και

τετρακυκλίνη (CTZ paste) και για την

τριπλή αντιβιοτική πάστα σιπροφλοξασί-

νης, μετρονιδαζόλης και μινοκυκλίνης (3-

MIX paste)6.

Η σύσταση της αντιβιοτικής πάστας CTZ

είναι η εξής: χλωραμφενικόλη (500 mg),

τετρακυκλίνη (500 mg) και οξείδιο του

ψευδαργύρου (1000 mg) με ευγενόλη (1

σταγόνα)54. Σύμφωνα με συγκριτικές  με-

λέτες53,88, η αντιμικροβιακή του δράση εί-

ναι ισχυρότερη από εκείνη των άλλων

υλικών που χρησιμοποιούνται στην πολ-

φεκτομή των νεογιλών δοντιών, καθώς

παρατηρήθηκε πλήρης αναστολή της μι-

κροβιακής ανάπτυξης ύστερα από 72

ώρες.

Οι Bruno και συν.89, αξιολογώντας την

κυτταροτοξικότητα του CTZ, παρατήρη-

σαν έντονη  φλεγμονώδη διεργασία 6 μή-

νες μετά, η οποία εξαλείφθηκε πλήρως

ύστερα  από 10 μήνες, συμπεραίνοντας

έτσι ότι το υλικό μπορεί να χαρακτηριστεί

βιοσυμβατό.  Αντιθέτως, οι Lacativa και

συν.54 αναφέρουν σοβαρή φλεγμονή και

περιοχές νέκρωσης και απορρόφησης

οστίτη ιστού 4 εβδομάδες μετά την επαφή

του υλικού με τους ιστούς, καταλήγοντας

στο συμπέρασμα ότι η πάστα CTZ δεν

μπορεί να θεωρηθεί βιοσυμβατή.

Στο εμπόριο κυκλοφορεί επίσης μια τρι-

πλή αντιβιοτική πάστα (TAP), με την ονο-

μασία 3MIX, η οποία αποτελείται από σι-

προφλοξασίνη (200 mg), μετρονιδαζόλη

(500 mg) και μινοκυκλίνη (100 mg), χρη-

σιμοποιώντας ως μέσο ανάμειξης προπυ-

λενογλυκόλη με πολυαιθυλενογλυκόλη. 

Οι Hoshino και συν.90 μελέτησαν χωριστά

την αντιμικροβιακή δράση των τριών αν-

τιβιοτικών και της πάστας σιπροφλοξασί-

νης-μετρονιδαζόλης-μινοκυκλίνης (3 Mix),

με ή χωρίς την προσθήκη ριφαμικίνης,

ενάντια σε βακτήρια που βρέθηκαν σε

μολυσματικούς ριζικούς σωλήνες. Τα

αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο του κα-

νένα από τα αντιβιοτικά δεν εξαλείφει

επαρκώς το μικροβιακό φορτίο, ενώ αν-

τιθέτως ο συνδυασμός με τη μορφή πά-

στας πέτυχε την αποστείρωση των ριζι-

κών σωλήνων. 

Σύμφωνα με τους Velasco-Loera και

συν.91, η τριπλή αντιβιοτική πάστα έχει

ισχυρότερη αντιμικροβιακή δράση από

την πάστα ιωδοφορμιου-υδροξειδίου του

ασβεστίου (Ultrapex), με τους Madhubala

και συν.92 να παρατηρούν 98,4% μείωση

στον πληθυσμού E. faecalis έπειτα από 3

ημέρες. 

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα που

έχουν αναφερθεί είναι η πιθανή ικανότη-

τα της πάστας να προκαλεί βακτηριακή

αντοχή, αλλεργικές αντιδράσεις και δυ-

σχρωμία του δοντιού λόγω της μινοκυκλί-

νης93. 

Οι Nakornchai και συν.94 αναφέρουν πο-

σοστά κλινικής και ακτινογραφικής επι-

τυχίας  για την πάστα 3 MIX 96% και

76%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την πά-

στα ιωδοφορμίου-υδροξειδίου του ασβε-

στίου (Vitapex), τα ποσοστά της οποίας

ήταν 96%  και 56%, ύστερα από 12 μήνες

παρακολούθησης. Οι ερευνητές καταλή-

γουν ότι η διαφορά ανάμεσα στα δύο υλι-

κά δεν είναι στατιστικά σημαντική και ότι

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου ως

εμφρακτικά υλικά στην πολφεκτομή.

Σύμφωνα με τους Trairatvorakul και Dat-

somboonrat95, η συγκεκριμένη αντιβιοτι-

κή πάστα δεν μπορεί να αντικαταστήσει

ένα συμβατικό υλικό ως μακροχρόνια θε-

ραπεία, διότι στη μελέτη τους, παρά το

ικανοποιητικό ποσοστό κλινικής επιτυ-

χίας (75%), παρατηρήθηκε χαμηλό ποσο-

στό ακτινογραφικής επιτυχίας (36,7%),

με το 15,8% των δοντιών να εμφανίζουν

εσωτερική απορρόφηση 27 μήνες αργό-

τερα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι τα

ποσοστά αυτά αναφέρονται σε δόντια

στα οποία δεν έγινε μηχανική επεξεργα-

σία ριζικών σωλήνων.

Συμπεράσματα

• Η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί θε-

ραπεία εκλογής στη νεογιλή οδοντο-

φυΐα σε περιπτώσεις μη αντιστρεπτής

βλάβης του πολφού, τερηδονικής ή

τραυματικής αιτιολογίας, όπου η λύση

της εξαγωγής θα οδηγούσε σε πρόωρη

απώλεια του δοντιού, με συνέπεια συγ-

κλεισιακές ανωμαλίες, προβλήματα ομι-

λίας και μάσησης, και αρνητική επίδρα-

ση στην ψυχολογία του παιδιού, καθώς

και σε περιπτώσεις συγγενούς ελλείψε-

ως του διάδοχου μόνιμου δοντιού. 

• Ο σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας

στα νεογιλά δόντια είναι η παραμονή

τους στη στοματική κοιλότητα έως τη

φυσιολογική απόπτωσή τους.

• Ωστόσο, η διαδικασία της απορρόφη-

σης των ριζών για τη διαδοχή του μόνι-

μου δοντιού και η περίπλοκη μορφολο-

γία του συστήματος των ριζικών σωλή-

νων, η οποία  δυσχεραίνει την επαρκή

απολύμανση και έμφραξή του, διαφο-

ροποιούν την επιλογή των εμφρακτικών

υλικών σε σχέση με τα αυτά που χρησι-

μοποιούνται στα μόνιμα δόντια.

• Το ιδεώδες εμφρακτικό υλικό των ριζι-

κών σωλήνων των νεογιλών δοντιών

πρέπει να απορροφάται με τον ίδιο

ρυθμό με εκείνον της ρίζας του δοντιού

και να διαθέτει ικανοποιητική αντιμι-

κροβιακή δράση, χωρίς να ερεθίζει

τους περιακρορριζικούς ιστούς. Επίσης

η τοποθέτηση και η αφαίρεσή του από
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τους ριζικούς σωλήνες πρέπει να είναι

εύκολη.

• Εντούτοις, μέχρι και σήμερα, οι ερευ-

νητές δεν έχουν καταφέρει να βρουν

ένα υλικό που να συνδυάζει όλες τις

παραπάνω ιδιότητες, ενώ οι σχετικά μι-

κροί χρόνοι παρακολουθήσης, στις πε-

ρισσότερες κλινικές μελέτες, αποτε-

λούν μία σημαντική παράμετρο που θα

πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν για τη

συνολική εκτίμηση και αξιολόγηση των

υλικών.

• Τα πλέον βασικά υλικά που χρησιμο-

ποιούνται διαχρονικά γι’αυτόν το σκο-

πό είναι το οξείδιο του ψευδαργύρου

με ευγενόλη, το ιωδοφόρμιο και το

υδροξείδιο του ασβεστίου. 

• Το υδροξείδιο του ασβεστίου, παρ’ ό,τι

διαθέτει πολύ καλή βιολογική συμπερι-

φορά, δεν προτιμάται, κυρίως λόγω της

ταχείας απορρόφησής του από τους ρι-

ζικούς σωλήνες και της εσωτερικής

απορρόφησης που προκαλεί.

• Σήμερα, τα πιο διαδεδομένα υλικά εί-

ναι το οξείδιο του ψευδαργύρου με ευ-

γενόλη και ο συνδυασμός πάστας υδρο-

ξειδίου του ασβεστίου με ιωδοφόρμιο.

• Ωστόσο, το οξείδιο του ψευδαργύρου

με ευγενόλη, παρά τα μειονεκτήματά

του, παραμένει το πιο δημοφιλές και το

συχνότερα χρησιμοποιούμενο υλικό,

κυρίως λόγω του χαμηλού του κόστους,

με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
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Μηχανικά μέσα και υγρά διακλυσμού

Ικανότητα μηχανικών μέσων
και υγρών διακλυσμού στην εξάλειψη
των μικροβίων των ριζικών σωλήνων

Π. Ταμιωλάκης*

BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ενδοδοντικά εργαλεία, υγρά διακλυσμού, μικρόβια ριζικών σω-
λήνων.

Λέξεις-κλειδιά

endodontic instruments, irrigation solutions, root canal bacteria.

Key words

*Οδοντίατρος. *DDS.

Περίληψη

Τα μικρόβια είναι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας της πε-

ριακρορριζικής φλεγμονής. H χημικομηχανική επεξεργασία

των ριζικών σωλήνων στοχεύει στην πλήρη εξάλειψή τους. Στο

εμπόριο έχουν κυκλοφορήσει πολλά συστήματα μηχανικής πα-

ρασκευής των ριζικών σωλήνων, καθώς και καινούργια υγρά

διακλυσμού που υποστηρίζουν ότι είναι σε θέση να εξαλείψουν

πλήρως τα μικρόβια. Η βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση πα-

ραθέτει τα δεδομένα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία όσον αφο-

ρά την ικανότητα των μηχανικών μέσων και των υγρών διακλυ-

σμού να αντιμετωπίσουν τα μικρόβια, και δη τα οργανωμένα

σε βιοϋμένια. Από την ανασκόπηση προκύπτει πως η μηχανική

και χημική επεξεργασία είναι αλληλοεξαρτώμενες, ενώ καμία

τεχνική δεν είναι σε θέση να επιτύχει την εξάλειψη του μικρο-

βιακού παράγοντα. Ρεαλιστικός στόχος πρέπει να είναι η μεί-

ωση του αριθμού των μικροβίων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο

ποσοστό, ώστε όσα παραμείνουν να μπορούν να αντιμετωπι-

στούν αποτελεσματικά από την άμυνα του οργανισμού.

Summary

Effectiveness of instrumentation and irrigation against

root canal bacteria

P. Tamiolakis*

It is now well established that bacteria are the main etiological

factor of primary and persistent apical periodontitis. Bacteria are

mainly organized in biofilms. The main goal of chemomechani-

cal preparation of root canals is eradication of bacteria. There is

a variety of instruments and irrigation solutions for disinfecting

the root canal system. However, despite that variety, can we

claim that we are capable of completely eradicating bacteria from

root canals? And which combination of instruments and irriga-

tion solutions is the best? The aim of this review is the critical

appraisal of literature on the capability of instruments, both hand

and rotary, as well as irrigation solutions, at eradicating the root

canal bacteria, especially those organized in biofilms. The con-

clusion is that, with the current technology, complete eradication

is autopia. What can be achieved is reduction of bacteria load at

levels compatible with the host defense system.
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Εισαγωγή

Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι

η πλήρης χημικομηχανική επεξεργασία

και η ερμητική έμφραξη στις τρεις δια-

στάσεις του πολύπλοκου συστήματος των

ριζικών σωλήνων, στοχεύοντας με αυτό

τον τρόπο στην εξόντωση των μικροβίων,

στην υγεία των περιακρορριζικών ιστών

και στην αποφυγή της αναμόλυνσης1. Η

χημικομηχανική επεξεργασία έχει ως

σκοπό να απομακρύνει ζωντανούς και νε-

κρωμένους ιστούς, να αφαιρέσει τη μολυ-

σμένη οδοντίνη, να εξαλείψει τα μικρό-

βια και τα παράγωγά τους, και να δια-

μορφώσει κατάλληλο χώρο για την τοπο-

θέτηση των εμφρακτικών υλικών χωρίς

να αλλάζει το σχήμα των ριζικών σωλή-

νων2,3. Η θεραπεία μπορεί να έχει υψηλά

ποσοστά επιτυχίας όταν πραγματοποιεί-

ται υπό ελεγχόμενες συνθήκες4, με τα πο-

σοστά αυτά να είναι χαμηλότερα στους

γενικούς οδοντιάτρους απ’ ό,τι στους ει-

δικούς5,6. Συνήθως, η επιτυχία διαπιστώ-

νεται από την απουσία σημείων και συμ-

πτωμάτων, και ακτινογραφικά από την

αποκατάσταση των περιακρορριζικών

αλλοιώσεων. Ωστόσο, έχει βρεθεί ιστολο-

γικά ότι, περισσότερα από τα μισά θερα-

πευμένα δόντια εμφανίζουν περιακρορ-

ριζική φλεγμονή παρά την απουσία συμ-

πτωμάτων7,8. Είναι επίσης τεκμηριωμένο

ότι η απουσία ακτινοδιαύγασης δεν εγ-

γυάται την απουσία οστικής βλάβης, η εμ-

φάνιση της οποίας εξαρτάται από το πά-

χος του φλοιώδους οστού και την απόστα-

ση της οστικής βλάβης από αυτό9,10. Αν

συνυπολογίσουμε ότι τα μικρόβια είναι ο

κύριος αιτιολογικός παράγοντας της πε-

ριακρορριζικής φλεγμονής11, η πιθανότε-

ρη εκδοχή είναι ότι η προηγηθείσα ενδο-

δοντική θεραπεία δεν κατάφερε την πλή-

ρη εξάλειψή τους.

Με τις κλασικές μελέτες των Miller12,

Kakehashi και συν.13, αλλά και του

Sundqvist14, τεκμηριώθηκε ότι ο κύριος

αιτιολογικός παράγοντας της περιακρορ-

ριζικής φλεγμονής είναι τα μικρόβια. Αυ-

τό που δεν ήταν γνωστό μέχρι πριν λίγα

χρόνια είναι ότι τα μικρόβια οργανώνον-

ται σε βιοϋμένια εντός των ριζικών σωλή-

νων15,16, με την οργάνωση αυτή να τους

παρέχει προστασία, συνεργασία σε τρο-

φικές και μεταβολικές απαιτήσεις, αντί-

σταση στα αντιβιοτικά έως και 1000 φο-

ρές, σε σχέση με τα ελεύθερα πλαγκτονι-

κά μικρόβια, προστασία έναντι των αμυν-

τικών μηχανισμών του ξενιστή και ενί-

σχυση της παθογένειάς τους17-20. 

Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανα-

σκόπησης είναι να αναλύσει την αποτε-

λεσματικότητα των μηχανικών μέσων και

των υγρών διακλυσμού στην αντιμετώπι-

ση των μικροβίων και δη των οργανωμέ-

νων σε βιοϋμένια. 

Μηχανικά μέσα

Με τη χρήση μηχανικών μέσων, είτε χει-

ρός είτε περιστρεφόμενων, αφαιρείται το

μεγαλύτερο ποσοστό των μικροβίων21. Σε

έρευνα των Byström και Sundqvist22 όπου

έγινε μηχανική επεξεργασία με ρίνες χει-

ρός από ανοξείδωτο χάλυβα και με φυ-

σιολογικό ορό ως υγρό διακλυσμού, υπήρ-

ξε μείωση του αριθμού των μικροβίων

από 104-106σε 102-103. Αντίστοιχα, το ίδιο

παρατηρήθηκε με τη χρήση περιστρεφό-

μενων εργαλείων Ni-Ti από τους Shuping

και συν.23. Επίσης, οι Si queira και συν.

έδειξαν ότι με τη μηχανική επεξεργασία

των ριζικών σωλήνων, και χρησιμοποιών-

τας φυσιολογικό ορό ως υγρό διακλυ-

σμού, απομακρύνθηκε πάνω από το 90%

των μικροβίων24. Ακόμα μεγαλύτερη μεί-

ωση μικροβίων παρατηρήθηκε μετά τη

χρήση υγρών διακλυσμού23,25-27. Παρ’ όλα

αυτά, ακόμα και μετά τη μηχανική επε-

ξεργασία και τη χρήση NaOCl, δεν μπο-

ρούν να εξαλειφθούν εντελώς τα μικρό-

βια28. Έχει υποστηριχθεί ότι με την τεχνι-

κή χωρίς μηχανική επεξεργασία (nonin-

strumentation technology - NIT), μπορεί

να γίνει πλήρης καθαρισμός των ριζικών

σωλήνων29. Με την υπάρχουσα όμως τε-

χνολογία έχει αποδειχθεί πως κάτι τέτοιο

δεν είναι δυνατόν30 (Εικ. 1Α και 1Β). 

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρ-

χει διαφορά στατιστικώς σημαντική, στην

εξάλειψη των βακτηρίων μεταξύ των ερ-

γαλείων χειρός και των περιστρεφόμε-

νων εργαλείων Ni-Ti31.Οι Dalton και συν.

συνέκριναν την ικανότητα ρινών από

ανοξείδωτο χάλυβα τύπου Κ και περι-

στρεφόμενων εργαλείων Ni-Ti στην

αφαίρεση μικροβίων από μολυσμένους

ριζικούς σωλήνες με τη χρήση φυσιολογι-

κού ορού ως υγρού διακλυσμού. Οι ριζι-

κοί σωλήνες ελέγχθηκαν πριν, κατά τη

διάρκεια, και μετά την επεξεργασία. Μό-

νο το ένα τρίτο των σωλήνων ήταν ελεύ-

θερο μικροβίων μετά την επεξεργασία,

ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφο-

ρά στην επεξεργασία με εργαλεία χειρός

ή με περιστρεφόμενα εργαλεία Ni-Ti32.

Οι Nair και συν. χρησιμοποίησαν εργα-

λεία χειρός από ανοξείδωτο χάλυβα για

να επεξεργαστούν εγγύς παρειακές ρίζες

κάτω γομφίων και περιστρεφόμενα εργα-

λεία Ni-Ti για τις εγγύς γλωσσικές των

ίδιων δοντιών και δεν διαπίστωσαν δια-

φορά μεταξύ των εργαλείων ως προς την

ικανότητά τους να απομακρύνουν τα μι-

κρόβια28. Επίσης δεν φαίνεται να υπάρ-

χουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές

ανάμεσα στα διάφορα συστήματα περι-

στρεφόμενων εργαλείων33-38. Θα πρέπει

να τονιστεί ότι στις περισσότερες έρευνες

η καθαρότητα των ριζικών σωλήνων

αξιολογείται με βάση την ικανότητα

αφαίρεσης των ρινισμάτων οδοντίνης
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και υπολείμματα ιστών μετά την εφαρ-

μογή της τεχνικής χωρίς μηχανική επε-

ξεργασία. (Attin και συν., 2002) 
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(debris) και του ρυπαρού επιχρίσματος

(smear layer) και ότι υπάρχουν διαφορές

στη μεθοδολογία μεταξύ των ερευνών,

συνεπώς δεν μπορεί να γίνει άμεση σύγ-

κριση των αποτελεσμάτων39. Για την εκτί-

μηση της καθαρότητας των ριζικών σωλή-

νων μετά τη χημικομηχανική επεξεργα-

σία, οι Metzger και συν. συστήνουν έναν

συνδυασμό μικρο-υπολογιστικής τομο-

γραφίας (micro-CT tomography), ηλε-

κτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM)

και ιστολογικής εξέτασης40. Πέρα απ’ αυ-

τά, θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι νέ-

ες τεχνικές μοριακής μικροβιολογίας για

την ανίχνευση μικροβίων, γνωρίζοντας

όμως ότι ούτε αυτές μπορούν να εντοπί-

σουν όλα τα μικρόβια41 και ενδεχομένως

να ανιχνεύσουν DNA νεκρών μικρο-

βίων42. Εδώ θα έδινε λύσεις η καλλιέρ-

γεια μικροβίων, αλλά είναι δεδομένο πως

δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν όλοι

οι μικροοργανισμοί43. 

Πού οφείλεται η αδυναμία των μηχανι-

κών μέσων να εξαλείψουν τα μικρόβια;

Κατ’ αρχάς, αν και έχουν περιγραφεί αρ-

κετές τεχνικές μηχανικής επεξεργασίας

(step-back44, step-down45, crown-down46,

balanced force47, doubled-flared tech-

nique48,49 κ.ά.), δεν φαίνεται να υπερέχει

κάποια ως προς την ικανότητα εξάλειψης

των μικροβίων. Αυτό το συμπέρασμα

προκύπτει έμμεσα από τις έρευνες που

αξιολογούν την ικανότητα των διαφόρων

μηχανικών μέσων να απομακρύνουν τα

μικρόβια, και στις οποίες χρησιμοποιούν-

ται οι προαναφερθείσες τεχνικές. Οι πε-

ρισσότερες έρευνες για τις τεχνικές μη-

χανικής επεξεργασίας επικεντρώνονται

στην ικανότητά τους να μορφοποιούν το

ριζικό σωλήνα και στην αποφυγή ιατρο-

γενών συμβαμάτων39,50.

Η μορφολογία των ριζικών σωλήνων,

όμως, σχετίζεται με την αναποτελεσματι-

κή αφαίρεση των μικροβίων από τα μη-

χανικά μέσα:

• Σχήμα-διατομή ριζικών σωλήνων. Οι

περισσότεροι ριζικοί σωλήνες δεν

έχουν κυκλικό σχήμα όπως, ιδανικά, θα

θέλαμε51. Στην κλασική πλέον μελέτη

τους, οι Wu και συν. διερεύνησαν τον

επιπολασμό μακρών ωοειδών ριζικών

σωλήνων. Για το σκοπό αυτό χρησιμο-

ποίησαν 180 εξαχθέντα δόντια στα

οποία πραγματοποιήθηκαν οριζόντιες

τομές στα 1,2,3,4 και 5 mm από το

ακρορρίζιο. Στο 25% των τομών αυτών

βρέθηκαν μακρείς και ωοειδείς ριζικοί

σωλήνες (μέγιστη προς ελάχιστη διάμε-

τρος, τουλάχιστον 2:1), ενώ σε ορισμέ-

νες ομάδες δοντιών το ποσοστό αυτό

έφτανε μέχρι και το 50%. Επίσης, εντο-

πίστηκαν πεπλατυσμένοι ριζικοί σωλή-

νες (μέγιστη διάμετρος τουλάχιστον τε-

τραπλάσια της ελάχιστης) σε ποσοστό

25-66%, σε αρκετές οδοντικές ομάδες.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το σχή-

μα της διατομής μετατρέπεται ακρορρι-

ζικά σε περισσότερο κυκλικό52. Με τα

υπάρχοντα μηχανικά μέσα, τόσο με τα

εργαλεία Ni-Ti όσο και με εκείνα από

ανοξείδωτο χάλυβα, δεν είναι δυνατό

να επεξεργαστούν οι ωοειδείς ριζικοί

σωλήνες σε όλο το εύρος τους, και ειδι-

κά τις παρειακές και γλωσσικές εσοχές

τους53-58 (Εικ. 2). Τα περιστρεφόμενα

εργαλεία Ni-Ti, τα οποία είναι πολύ

αποδοτικά σε απλούς ριζικούς σωλήνες

με στρογγυλή διατομή59, δεν είναι δυνα-

τό να αποδώσουν αντίστοιχα σε ευρείς

ωοειδείς ριζικούς σωλήνες, ακόμη και

άμα πραγματοποιηθεί περιφερική ρίνι-

ση (circumferential filing)58,60,61. Αυτό

οφείλεται στην τάση των εργαλείων Ni-

Ti, λόγω της ευκαμψίας τους, να μη με-

ταφέρουν την πίεση που ασκείται στο

άκρο τους61,62. Ακόμα και αν χρησιμο-

ποιηθούν ρίνες χειρός από ανοξείδωτο

χάλυβα, για την πραγματοποίηση της

περιφερικής ρίνισης, δεν θα επιτευχθεί

παρασκευή όλων των τοιχωμάτων των

ριζικών σωλήνων60.

• Ανατομική πολυπλοκότητα ριζικών σω-

λήνων: Αρκετές ανατομικές και ιστολο-

γικές μελέτες έχουν δείξει την πολυπλο-

κότητα της ανατομίας του συστήματος

των ριζικών σωλήνων, που περιλαμβάνει

αποκλίσεις στον αριθμό, στο μήκος και

στην κάμψη των ριζικών σωλήνων63-65.

Ακόμη, ακρορριζικές διακλαδώσεις, πα-

ράπλευροι ριζικοί σωλήνες και ισθμοί

απαντούν συχνά και αποτελούν χώρους

άθροισης μικροβίων65-67 (Εικ. 3). Πιο

αναλυτικά:

– Αριθμός και μήκος ριζικών σωλήνων:

Η παράμετρος αυτή, από μόνη της,

δεν είναι αποτρεπτική για τον πλήρη

καθαρισμό των ριζικών σωλήνων. Ο

κλινικός οφείλει να γνωρίζει τη μορ-

φολογία του συστήματος των ριζικών

σωλήνων κάθε δοντιού66, να τηρεί

του κανόνες σωστής διάνοιξης68-70 και

να έχει στη διάθεσή του, όταν κρίνει

απαραίτητο, μεγεθυντικά μέσα (λού-

πες ή οπτικό μικροσκόπιο)71 για την

εύρεση όλων των στομίων. Όσον

αφορά το μήκος των ριζικών σωλή-

νων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν

ρίνες μεγαλύτερου μήκους72.

– Κάμψη ριζικών σωλήνων: Η μέθοδος

που χρησιμοποιείται πιο συχνά για

τον καθορισμό της κάμψης των ριζι-

κών σωλήνων, παρ’ ότι έχει περιορι-

σμούς, είναι του Schneider73. Σύμφω-

να με αυτήν, οι ριζικοί σωλήνες, ανά-
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Εικ. 2: Ανεπεξέργαστες παρειακές και

γλωσσικές εσοχές σε ωοειδή ριζικό σω-

λήνα. (Hülsmann και Schafer, 2009)

Eικ. 3: Πολύπλοκη ανατομία στην

ακρορριζική περιοχή πρώτου άνω προ-

γόμφιου και κυνόδοντα. (Hülsmann
και Schafer, 2009)



λογα με τη γωνία που σχηματίζεται

από τη συνένωση της διερχόμενης

γραμμής από το στόμιο, και κατά τον

επιμήκη άξονα του ριζικού σωλήνα,

με εκείνη από το ακρορρίζιο μέχρι το

σημείο της συνένωσης με την πρώτη

γραμμή, διακρίνονται σε ευθείς όταν

η γωνία είναι μικρότερη των 5°, ελα-

φρώς κεκαμμένους όταν η γωνία εί-

ναι μικρότερη των 20° και ριζικούς

σωλήνες με μεγάλη κάμψη, όταν η

γωνία είναι 25°-70°. Έχουν προτα-

θεί και άλλες μέθοδοι προσδιορι-

σμού της κάμψης των ριζικών σωλή-

νων74,75. Με την τεχνική ισορροπημέ-

νων δυνάμεων, balanced force, είναι

εφικτή η παρασκευή ιδιαίτερα κε-

καμμένων ριζικών σωλήνων με εργα-

λεία χειρός, ακόμα και σε μεγάλα με-

γέθη50,76. Όμως και τα εργαλεία χει-

ρός, αλλά και τα εργαλεία Ni-Ti,

όπως αποδείχτηκε δεν μπορούν να

επιτύχουν πλήρη επεξεργασία των

κεκαμμένων ριζικών σωλήνων57,77,78.

Κι αν αυτό είναι αναμενόμενο για τα

εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα

που ως γνωστόν δεν έχουν ελαστικό-

τητα, εκτός από τα μικρά μεγέθη, κα-

θιστώντας τα ανίκανα να παρα-

σκευάσουν όλα τα τοιχώματα ενός

κεκαμμένου ριζικού σωλήνα και επί-

φοβα για την πρόκληση συμβάμα-

τος79,80, για τα περιστρεφόμενα εργα-

λεία Ni-Ti κάτι τέτοιο προκαλεί αρ-

χικά εντύπωση. Λόγω της ελαστικό-

τητάς τους και της ικανότητας που

έχουν να διατηρούν την αρχική πο-

ρεία του ριζικού σωλήνα με μεγαλύ-

τερη ακρίβεια από τα εργαλεία ανο-

ξείδωτου χάλυβα, ακόμη κι όταν χρη-

σιμοποιούνται από κλινικούς χωρίς

ιδιαίτερη εμπειρία81, θα έπρεπε θεω-

ρητικά να επιτρέπουν την απρόσκο-

πτη παρασκευή κεκαμμένων ριζικών

σωλήνων. Εντούτοις, μετά τη χρήση

περιστρεφόμενων εργαλείων Ni-Ti,

το 40-50% των τοιχωμάτων κεκαμμέ-

νων ριζικών σωλήνων δεν παρα-

σκευάστηκε57,78. Αν εξαιρέσουμε τα

τοιχώματα που δεν υπέστησαν επε-

ξεργασία λόγω της ωοειδούς διατο-

μής των ριζικών σωλήνων, για την ελ-

λιπή παρασκευή των τοιχωμάτων ευ-

θύνεται τόσο η τάση των εργαλείων

να επανέρχονται στο αρχικό γραμμι-

κό τους σχήμα, αλλά και το γεγονός

ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος και η

κωνικότητά τους τόσο περισσότερο

άκαμπτα γίνονται82, με αποτέλεσμα

να μην παρασκευάζεται ούτε η εξω-

τερική επιφάνεια της κάμψης στο μέ-

σο τριτημόριο ούτε η εσωτερική στο

ακρορριζικό τριτημόριο78. Παρ’ όλα

αυτά, τα περιστρεφόμενα εργαλεία

Ni-Ti αποδίδουν καλύτερα από τα

εργαλεία ανοξείδωτου χάλυβα83,84.

Κάποιες έρευνες υποστήριξαν ότι τα

περιστρεφόμενα εργαλεία Νi-Ti που

κάνουν παλινδρομικές κινήσεις (rec-

iprocation) αποδίδουν καλύτερα σε

κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες σε

σχέση με τα εργαλεία Νi-Ti που

πραγματοποιούν ολόκληρη περι-

στροφή σε κάθε κύκλο85,86, ενώ πιο

πρόσφατες έρευνες δεν βρήκαν στα-

τιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ

τους87,88. 

– Παράπλευροι ριζικοί σωλήνες και

ακρορριζικές διακλαδώσεις. Ο επι-

πολασμός τους είναι υψηλός και δια-

φέρει ανάλογα με το δόντι και το τρι-

τημόριο που εξετάζεται65,67,89. Είναι

εύλογο ότι τα εργαλεία, λόγω φυσι-

κών περιορισμών90, δεν μπορούν να

παρασκευάσουν αυτές τις ανατομι-

κές «ιδιομορφίες», με αποτέλεσμα

να παραμένουν σε αυτές μικρόβια

και να τίθεται σε κίνδυνο η επιτυχία

της θεραπείας91-94. Παρά ταύτα, πολ-

λές ενδοδοντικές θεραπείες κρίθη-

καν επιτυχημένες παρά τους περιο-

ρισμούς στον καθαρισμό των παρά-

πλευρων ριζικών σωλήνων και των

ακρορριζικών διακλαδώσεων. Από

την άλλη πλευρά, αφενός ο χαρακτη-

ρισμός μιας ενδοδοντικής θεραπείας

ως επιτυχημένης είναι σχετικός,

όπως φάνηκε και στην εισαγωγή,

από την άλλη, ενδέχεται τα μικρόβια

σε αυτές τις ανατομικές «ιδιομορ-

φίες» να είναι ο κύριος λόγος αποτυ-

χίας μιας ενδοδοντικής θεραπεί-

ας91,92. Ο κυριότερος λόγος που οι πε-

ριακρορριζικές βλάβες προέρχονται

από τον κύριο ριζικό σωλήνα είναι

γιατί η διάμετρος του κύριου ακρορ-

ριζικού τρήματος είναι τουλάχιστον

3 φορές μεγαλύτερη από τα στόμια

των παράπλευρων ριζικών σωλή-

νων95,96. Πρέπει να τονιστεί και κάτι

ακόμα. Λόγω της αδυναμίας καθαρι-

σμού, πολλοί κλινικοί και ερευνητές

θεωρούν ότι πρέπει να εμφράσσον-

ται οι παράπλευροι ριζικοί σωλήνες

και οι ακρορριζικές διακλαδώσεις

έτσι ώστε να περιοριστεί η δράση

των μικροβίων μέσω του ενταφια-

σμού τους97,98, ενώ άλλοι δεν θεω-

ρούν ότι η έμφραξή τους επηρεάζει

το τελικό αποτέλεσμα96,99. Οι Ricucci

και Siqueira παρατήρησαν ότι αν και

στην ακτινογραφία οι παράπλευροι

ριζικοί σωλήνες και οι ακρορριζικές

διακλαδώσεις φαινόταν να έχουν εμ-

φραχθεί, μετά από ιστολογική μελέτη

αποκαλύφθηκε ότι αυτό δεν συνέβαι-

νε είτε επρόκειτο για δόντι με ζωντα-

νό πολφό είτε για δόντι με νεκρό

πολφό96.

– Ισθμοί: Συνήθως, ρίζες με ωοειδή

διατομή περιέχουν είτε έναν ευρύ

ωοειδή ριζικό σωλήνα είτε δύο που

πολύ συχνά ενώνονται με ισθμό100,101.

Η ιδιαιτερότητα των ισθμών είναι ότι

δεν μπορούν να παρασκευαστούν ού-

τε με τα εργαλεία χειρός ούτε με τα

περιστρεφόμενα εργαλεία Ni-Ti28,96,

με αποτέλεσμα να παραμένουν εκεί

μικρόβια που θέτουν εν αμφιβόλω

την πρόγνωση της ενδοδοντικής θε-

ραπείας102. Οι Paqué και συν. περιέ-

γραψαν πρόσφατα το φαινόμενο της

συσσώρευσης ρινισμάτων οδοντίνης

και υπολειμμάτων ιστών σε ισθμούς

και άλλες ανατομικές «ιδιομορφίες»,

μετά τη χρήση περιστρεφόμενων ερ-

γαλείων Ni-Ti. Όταν εγγύς ρίζες

γομφίων κάτω γνάθου παρασκευά-

στηκαν με περιστρεφόμενα εργαλεία

Ni-Ti, ο αρχικά ακτινοδιαυγαστικός

ισθμός έγινε ακτινοσκιερός μετά την

παρασκευή, λόγω της συσσώρευσης

ρινισμάτων οδοντίνης103 (Εικ. 4). Αυ-
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τό επιβεβαιώθηκε και από τους Nair

και συν.28. Τα περιστρεφόμενα εργα-

λεία με παλινδρομική κίνηση φαίνε-

ται να συσσωρεύουν περισσότερα ρι-

νίσματα104. Από την άλλη, με τη χρή-

ση της αυτο-προσαρμοζόμενης ρίνης

(Self-Adjusting File, SAF)105, μάλλον

συσσωρεύονται λιγότερα ρινίσματα

στους ισθμούς106,107. Ακόμη, σύμφωνα

με τους σχεδιαστές της106,108,109, η ρίνη

αυτή προσαρμόζεται στο σχήμα του

ριζικού σωλήνα, σε αντίθεση με τα

υπόλοιπα συστήματα, που στοχεύουν

στο σχηματισμό στρογγυλής διατομής

στους παρασκευασμένους ριζικούς

σωλήνες, και επιτυγχάνει την παρα-

σκευή μεγαλύτερου ποσοστού των

τοιχωμάτων, κάνοντας ταυτόχρονα

και διακλυσμούς με ουσιαστικά μη-

δενική πίεση108. Η ρίνη αυτή αφαιρεί

ένα ομοιόμορφο στρώμα οδοντίνης

από όλη την περίμετρο του ριζικού

σωλήνα, με αποτέλεσμα ένας σωλή-

νας στρογγυλής διατομής παρα-

σκευάζεται σε μεγαλύτερο σωλήνα

με την ίδια διατομή, ενώ ένας σωλή-

νας με ωοειδή διατομή παρασκευά-

ζεται σε σωλήνα ίδιας διατομής αλλά

μεγαλύτερου μεγέθους110-113, χωρίς

αυτό να σημαίνει ότι ακρορριζικά

παρασκευάζονται εξίσου όλα τα τοι-

χώματα111,113,114. Η ρίνη αυτή, σύμφω-

να με κάποιους ερευνητές, φαίνεται

να απομακρύνει αποτελεσματικότε-

ρα τα μικρόβια από τους ριζικούς

σωλήνες, σε σύγκριση με τα εργα-

λεία χειρός115 και τα περιστρεφόμενα

εργαλεία Ni-Ti116, ενώ η αποτελεσμα-

τικότητά της είναι ανάλογη του χρό-

νου εφαρμογής της, δεδομένου ότι

απέδωσε καλύτερα ύστερα από 6 λε-

πτά χρήσης σε σχέση με χρήση διάρ-

κειας 2 λεπτών117. Από την άλλη

πλευρά, έχει υποστηριχθεί ότι η αυ-

το-προσαρμοζόμενη ρίνη αποδίδει

χειρότερα από τα περιστρεφόμενα

εργαλεία Ni-Ti118. Και στις δυο εκδο-

χές όμως, μικρόβια παραμένουν στο

ριζικό σωλήνα και μετά τη χρήση

της38,115,116. Παρ’ όλα αυτά, σε έρευνα

των Siqueira και συν. διαπιστώθηκε

ότι δεν υπάρχει διαφορά στην ικανό-

τητα παρασκευής στενών χώρων,

όπως οι ισθμοί, μεταξύ της αυτο-προ-

σαρμοζόμενης ρίνης και των περι-

στρεφόμενων εργαλείων Ni-Ti36. Αν-

τίθετα, οι Lin και συν. βρήκαν ότι η

αυτο-προσαρμοζόμενη ρίνη ήταν

ανώτερη όσον αφορά την απομά-

κρυνση μικροβίων από μια τεχνητή

αύλακα στην οποία είχε αναπτυχθεί

μικροβιακό βιοϋμένιο σε σχέση με τα

εργαλεία χειρός και τα περιστρεφό-

μενα εργαλεία Ni-Ti. Οι συγγραφείς

αποδίδουν την ανωτερότητα της ρί-

νης στους διακλυσμούς που γίνονται

ταυτόχρονα με την παρασκευή των

τοιχωμάτων των ριζικών σωλήνων119. 

Ένα ακόμα ζήτημα που χρήζει αναφοράς

είναι το ιδανικό μέγεθος της ακρορριζι-

κής παρασκευής. Σύμφωνα με τους Gross -

mann και συν., το μέγεθος του κύριου

ακρορριζικού εργαλείου (MAF) θα πρέ-

πει να είναι μεγαλύτερο κατά τρία μεγέ-

θη από το πρώτο εργαλείο που σφηνώνει

στο ακρορρίζιο120. Κατά πόσον όμως αυ-

τός ο εμπειρικός κανόνας καθορισμού

του τελικού ακρορριζικού εργαλείου οδη-

γεί πράγματι σε αποτελεσματική απομά-

κρυνση των μικροβίων;

Κατ’ αρχάς, είναι αποδεδειγμένο ότι το

ακρορριζικό όριο της παρασκευής πρέ-

πει να αντιστοιχεί στην ακρορριζική στέ-

νωση121. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις με-

λέτες των Ricucci και Langeland122 και

Wu και συν.123. Η ακρορριζική στένωση

δεν συμπίπτει πάντα με την οστεϊνο-

οδοντινική ένωση και πολλές φορές δεν

είναι εύκολο να βρεθεί, ή δεν υπάρχει,

ενώ και η ανατομία της ποικίλλει124. Από

τις έρευνες έχει βρεθεί ότι η διατομή

στην ακρορριζική στένωση είναι συχνό-

τερα ωοειδής και σπανιότερα στρογγυλή

ή ακανόνιστη124-126. Συνεπώς, για να κα-

θοριστεί το αρχικό εύρος της ακρορριζι-

κής στένωσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη

τη μεγαλύτερη διάμετρο. 
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Αρκετές έρευνες έχουν γίνει και για το

εύρος στην περιοχή της ακρορριζικής

στένωσης, αλλά δεν υπάρχει πλήρης ομο-

φωνία μεταξύ τους127. Ένα γενικό συμπέ-

ρασμα που προκύπτει είναι ότι η διάμε-

τρος στην ακρορριζική στένωση είναι σί-

γουρα μεγαλύτερη από μια ρίνη #15 ή

#20, που συνήθως θεωρούνται τα πρώτα

εργαλεία που σφηνώνουν, ενώ έχουν πα-

ρατηρηθεί και μεγέθη που αντιστοιχούν

σε ρίνες #30128, #50129 έως και #70130-132

ή παραπάνω127. Το εύρος, πάντως, διαφέ-

ρει ανάλογα με τον τύπο του δοντιού και

την ηλικία127. Στην κλινική πράξη έχει

αποδειχθεί ότι ακόμη και μετά τη διεύ-

ρυνση του αυχενικού και του μέσου τρι-

τημορίου, και την αφαίρεση των παρεμ-

βολών οδοντίνης133,134, το εργαλείο που

σφήνωνε ήταν μικρότερο σε μέγεθος από

το πραγματικό εύρος στην ακρορριζική

στένωση135-137. 

Επιπλέον, τα μικρόβια και τα παράγωγά

τους διεισδύουν σε ποικίλο βάθος μέσα

στην οδοντίνη138-141. Έχει αποδειχθεί ότι

όσο αυξάνεται ο αριθμός των μικροβίων

στο ριζικό σωλήνα τόσο αυξάνεται και το

βάθος διείσδυσής τους στην οδοντίνη142. Η

μηχανική επεξεργασία στοχεύει στην

αφαίρεση της μολυσμένης οδοντίνης αφού

ακόμα και τα μικρόβια στα οδοντινοσω-

ληνάρια μπορεί να οδηγήσουν την ενδο-

δοντική θεραπεία σε αποτυχία143. 

Αν συνδυαστούν τα παραπάνω, εύκολα

προκύπτει το συμπέρασμα ότι με τον κα-

νόνα του Grossmann δεν επέρχεται επαρ-

κής καθαρισμός στο ακρορριζικό τριτη-

μόριο. 

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές

προτείνουν να τελειώνει η παρασκευή

της «κρίσιμης» περιοχής του ακρορριζι-

κού τριτημορίου144 σε μεγαλύτερα μεγέ-

θη, με σκοπό την αφαίρεση μεγαλύτερου

ποσοστού μολυσμένης οδοντίνης, την κα-

λύτερη δράση των υγρών διακλυσμού και

την αφαίρεση των μικροβίων, δεδομένου

ότι με τη μεγαλύτερη σε νούμερο εργα-

λείου παρασκευή είναι πιθανότερο να

παρασκευαστούν έως ένα βαθμό οι ανα-

τομικές ιδιομορφίες των ριζικών σωλή-

νων και να δράσουν καλύτερα σε αυτές

τα υγρά διακλυσμού145,146. Πράγματι, πολ-

λές έρευνες έδειξαν ότι με την αύξηση

της ακρορριζικής παρασκευής μειωνό-

ταν το μικροβιακό φορτίο αλλά ποτέ δεν

εξαλειφόταν εντελώς145,147-149, ενώ άλλες

δεν βρήκαν διαφορά στην εξάλειψη των

μικροβίων με τη χρήση μεγαλύτερων ερ-

γαλείων150,151. Υπάρχουν μόνο τέσσερις

κλινικές μελέτες που εκτιμούν την επί-

πτωση του μεγέθους της ακρορριζικής

παρασκευής στην έκβαση της ενδοδοντι-

κής θεραπείας. Τόσο ο Stindberg152 όσο

και οι Hoskinson και συν.153 κατέληξαν

στο ότι με την αύξηση του μεγέθους της

ακρορριζικής παρασκευής μειώνεται το

ποσοστό επιτυχίας της ενδοδοντικής θε-

ραπείας. Οι Kerekes και Tronstand154 δεν

διαπίστωσαν διαφορά στην έκβαση του

αποτελέσματος, συγκρίνοντας ακρορρι-

ζικές παρασκευές που αντιστοιχούσαν

σε εργαλεία #20-#40 και παρασκευές

που αντιστοιχούσαν σε εργαλεία #40-

#100. Τέλος, οι Saini και συν.155 δεν βρή-

καν στατιστικά σημαντική διαφορά στην

έκβαση της θεραπείας ανάλογα με το μέ-

γεθος της ακρορριζικής παρασκευής,

παρ’ ότι με την αύξηση του μεγέθους βελ-

τιωνόταν ο δείκτης PAI. Οι τελευταίοι

αναγνωρίζουν τους περιορισμούς στη δι-

κή τους και στις προηγούμενες τρεις κλι-

νικές μελέτες, και συστήνουν την πραγ-

ματοποίηση και άλλων στο μέλλον.

Τέλος, όσον αφορά το μέγεθος της α κρορ -

ριζικής παρασκευής, δεν πρέπει να παρα-

βλέπεται πως όσο μεγαλύτερο είναι το

μέγεθος του εργαλείου που χρησιμοποι-

είται τόσο πιο άκαμπτο είναι αυτό, οπότε

υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ιατρο-

γενή συμβάματα, ιδίως σε κεκαμμένους

ριζικούς σωλήνες. Ακόμη, πρέπει να συ-

νυπολογίζεται το γεγονός ότι αφαιρείται

περισσότερη οδοντίνη, κάτι που μειώνει

την αντοχή του δοντιού156. Θα πρέπει να

πραγματοποιηθούν κλινικές έρευνες που

να συνυπολογίζουν και αυτές τις παραμέ-

τρους, όταν αξιολογείται η ικανότητα με-

γαλύτερου μεγέθους ακρορριζικής παρα-

σκευής στην εξάλειψη μικροβίων.

Χημικά μέσα

Τα μηχανικά μέσα δεν επαρκούν για την

εξάλειψη των μικροβίων. Γι’ αυτό το σκο-

πό χρησιμοποιούνται διάφορα υγρά δια-

κλυσμού. Θα αναλυθούν δύο παράμε-

τροι: ο τρόπος εφαρμογής υγρών διακλυ-

σμού και η δράση των υγρών αυτών στα

οργανωμένα σε βιοϋμένια μικρόβια.

Τρόπος εφαρμογής υγρών διακλυσμού

Ο κλασικός τρόπος εκτέλεσης ενός δια-

κλυσμού είναι η χρήση σύριγγας στην

οποία έχει τοποθετηθεί το επιθυμητό μέ-

γεθος βελόνας. Αυτός ο τρόπος χρησιμο-

ποιείται ευρέως εδώ και πολλά χρόνια,

αφού είναι εύκολος στη χρήση, στον έλεγ-

χο της θέσης της βελόνας και του όγκου

του υγρού διακλυσμού157. Παρ’ όλα αυτά,

λόγω της θετικής πίεσης που ασκεί το

υγρό διακλυσμού, η ασφάλεια της μεθό-

δου έχει αμφισβητηθεί εξαιτίας της πιθα-

νής εξόδου του υγρού στους περιρριζι-

κούς ιστούς158,159. Έχει αποδειχθεί ότι

όσο μικρότερη είναι η βελόνα διακλυ-

σμών, και όσο πιο ακρορριζικά την τοπο-

θετούμε, τόσο πιο αποτελεσματικοί είναι

οι διακλυσμοί160,161. Στο εμπόριο κυκλο-

φορούν βελόνες διατομής 20, 21, 23, 25,

27 και 30G (0.9, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4 και 0.3

mm, αντίστοιχα). Έχει επίσης βρεθεί ότι

οι βελόνες τυφλού άκρου με άνοιγμα στο

πλάι αποδίδουν καλύτερα από τις βελό-

νες ανοιχτού άκρου ίδιας διατομής και

προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια162. Οι

Boutsioukis και συν. βρήκαν ότι, σε μια

βελόνα 30G με τυφλό άκρο, το υγρό δια-

κλυσμού προωθείται σε απόσταση 1-1,5

mm ακρορριζικά του άκρου της βελόνας,

ανεξάρτητα από τη θέση της μέσα στο ρι-

ζικό σωλήνα, ενώ σε αντίστοιχη βελόνα

ανοικτού άκρου το υγρό σε απόσταση 1-

2 mm ακρορριζικά του άκρου της βελό-

νας, αλλά με πιέσεις θεωρητικά υψηλότε-

ρες163,164. Οι Hsieh και συν. έδειξαν ότι

μια βελόνα 27G θα πρέπει να τοποθετεί-

ται σε απόσταση 3 mm από το ακρορρι-

ζικό όριο της παρασκευής ώστε να πραγ-

ματοποιούνται σωστά οι διακλυσμοί όταν

το κύριο ακρορριζικό εργαλείο είναι το

#30. Όταν το άκρο της βελόνας τοποθε-

τήθηκε 6 mm από το ακρορριζικό όριο

της παρασκευής, αποτελεσματικοί δια-

κλυσμοί πραγματοποιήθηκαν μόνον όταν
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η παρασκευή ακρορριζικά αντιστοιχούσε

σε εργαλείο #50. Αποδείχθηκε, λοιπόν,

ότι οι διακλυσμοί βελτιώνονται με την

ακρορριζική τοποθέτηση της βελόνας και

την αύξηση του μεγέθους της παρα-

σκευής165. Οι Sedgley και συν. επιβεβαί-

ωσαν το παραπάνω εύρημα δείχνοντας

ότι με την τοποθέτηση της βελόνας σε

απόσταση 1 mm από το μήκος εργασίας

υπήρξε σημαντική μείωση του αριθμού

των μικροβίων σε σχέση με την τοποθέ-

τηση στα 5 mm από το μήκος εργασίας166.

Οι Boutsioukis και συν. διαπίστωσαν ότι

αυξημένη κωνικότητα και μέγεθος παρα-

σκευής βελτιώνουν τους διακλυ-

σμούς167,168. Σύμφωνα με τους Khademi

και συν., το ελάχιστο εύρος που επιτρέπει

την είσοδο των διαλυμάτων διακλυσμού

μέχρι το ακρορριζικό τριτημόριο αντι-

στοιχεί σε εργαλεία #30-#35169. Έχει

επίσης βρεθεί ότι η κάμψη των ριζικών

σωλήνων επηρεάζει την αποτελεσματικό-

τητα των διακλυσμών170. 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι το υγρό

διακλυσμού δεν προωθείται περισσότερο

από 1-1,5 mm από το άκρο της βελόνας171-

173. Οι Munoz και Camacho-Cuadra πα-

ρατήρησαν πως όταν η βελόνα τοποθε-

τούνταν στα 2 mm από το μήκος εργα-

σίας, το υγρό διακλυσμού εξερχόταν μό-

νο μέχρι 1,1 mm από το άκρο της βελό-

νας174. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει

ένα κλειστό σύστημα όπου το δόντι περι-

κλείεται από οστό και ο ριζικός σωλήνας

λειτουργεί σαν κλειστό κανάλι που στο

άκρο του υπάρχει παγιδευμένος αέρας.

Αυτό στην αγγλική βιβλιογραφία αναφέ-

ρεται με τον όρο «vaporlock»171 και περι-

γράφει τη δυσκολία διασποράς και ανά-

μειξης των υγρών διακλυσμού σε μια εγ-

κάθειρκτη γεωμετρία175 (Εικ. 5). Εάν το

σύστημα ήταν ανοιχτό, το υγρό απλώς θα

έρεε έξω από το ακρορριζικό τρήμα χω-

ρίς καμία αντίσταση171. Ακόμη και μετά

την ανάδευση με κώνο γουταπέρκας κα-

τάλληλου μεγέθους, σε ένα κλειστό σύ-

στημα δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκής

διακλυσμός του ακρορριζικού τριτημορί-

ου, ενώ σε ανοιχτό η ανάδευση με κατάλ-

ληλο κώνο γουταπέρκας βελτιώνει την

αποτελεσματικότητα των διακλυ-

σμών176,177. Επίσης, όταν χρησιμοποιήθη-

κε η διάταξη του κλειστού συστήματος,

στο τελευταίο 1,5 mm του ακρορριζικού

τριτημορίου παρέμειναν περισσότερα ρι-

νίσματα οδοντίνης178,179.

Συνδυάζοντας όλα τα προαναφερθέντα,

για την εκτέλεση διακλυσμών με τη χρήση

σύριγγας και βελόνας προτείνεται να

χρησιμοποιούνται βελόνες μικρής διατο-

μής (30G) που να μην εφαρμόζουν ακρι-

βώς στα τοιχώματα του σωλήνα, για να

υπάρχει χώρος ώστε τα υγρά διακλυσμού

να κατευθυνθούν αυχενικά. Όταν η βε-

λόνα είναι τυφλού άκρου με άνοιγμα στο

πλάι, τοποθετείται 1 mm λιγότερο από το

μήκος εργασίας. Όταν είναι ανοιχτού

άκρου, τοποθετείται περίπου 2-3 mm λι-

γότερο από το μήκος εργασίας172,180-182.

Πάντα τοποθετείται στη βελόνα ελαστι-

κός δακτύλιος, για τον ακριβή έλεγχο της

τοποθέτησης στο επιθυμητό μήκος.

Το 2006 παρουσιάστηκε από τους Fuku-

moto και συν. μια νέα τεχνική με χρήση

αρνητικής πίεσης (Εικ. 6)183 και ένα έτος

αργότερα κυκλοφόρησε στο εμπόριο η

συσκευή EndoVac που λειτουργεί με αρ-

νητική πίεση. Αυτή αποτελείται από τη

συσκευή χορήγησης, με την οποία γεμίζει

ο μυλικός θάλαμος με υγρό διακλυσμού,

και μια μικροκάνουλα εκκένωσης (συν-

δέεται με τη μηχανή αναρρόφησης), που

το άκρο της αντιστοιχεί σε βελόνα τυφλού

άκρου #32 και στην οποία υπάρχουν στο

πλευρικό τμήμα 12 οπές, τοποθετημένες

σε 4 σειρές των 3. Στις οπές αυτές εισέρ-

χεται το αναρροφούμενο υγρό διακλυ-

σμού. Τα τελευταία χρόνια έχει προστε-
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κή (δεξιά) πίεση. (Park και συν., 2012)
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θεί στο σύστημα και μια μακροκάνουλα.

Μερικοί ερευνητές βρήκαν ότι σε από-

σταση 3 mm από το μήκος εργασίας δεν

υπήρχε διαφορά στην αποτελεσματικότη-

τα των διακλυσμών μεταξύ του EndoVac

και της κλασικής τεχνικής με σύριγγα και

βελόνα. Το αντίθετο παρατηρήθηκε σε

απόσταση 1 mm από το μήκος εργασίας,

όπου το EndoVac αποδείχτηκε αποτελε-

σματικότερο184,185. Σε μια μελέτη των Shin

και συν., μετά τη χρήση του EndoVac

υπήρχαν λιγότερα ρινίσματα οδοντίνης

στα 3,5 και 1,5 mm από το μήκος εργα-

σίας σε σύγκριση με τη χρήση σύριγγας

και βελόνας διακλυσμού186. Επίσης, σε

μια μελέτη που χρησιμοποίησε κλειστό

σύστημα για τον έλεγχο της αποτελεσμα-

τικότητός του, το EndoVac άφησε λιγότε-

ρα ρινίσματα οδοντίνης απ’ ό,τι η ανά-

δευση του υγρού διακλυσμού με κώνο

γουταπέρκας κατάλληλου μεγέθους176,

κάτι που επιβεβαιώθηκε από την έρευνα

των Susin και συν187. Παρ’ όλα αυτά, σε

καμία από τις έρευνες αυτές δεν παρατη-

ρήθηκε πλήρης αφαίρεση των ρινισμάτων

οδοντίνης. Επιπλέον, υπάρχουν διιστάμε-

νες απόψεις όσον αφορά τη συμβολή του

EndoVac στην απομάκρυνση των μικρο-

βίων. Κάποιες έρευνες δείχνουν ότι δεν

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά

ανάμεσα στην τεχνική με σύριγγα και βε-

λόνα και στο EndoVac, όσον αφορά την

ικανότητα εξάλειψης μικροβίων188-190, ενώ

άλλες υποστηρίζουν ότι το EndoVac υπε-

ρέχει191-193. 

Η παθητική ενεργοποίηση των υγρών

διακλυσμού με υπερήχους (Passive Ultra-

sonic Irrigation – PUI) περιγράφηκε για

πρώτη φορά από τους Weller και συν194.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την

τοποθέτηση ρίνης μικρού μεγέθους (#15

ή #20) σε ριζικό σωλήνα γεμάτο υγρό

διακλυσμού και την ενεργοποίηση με

τους υπέρηχους είτε με την τοποθέτηση

του υγρού διακλυσμού και την ενεργοποί-

ηση από τη συσκευή των υπερήχων είτε,

τέλος, με τη συνεχή παροχή υγρού δια-

κλυσμού από την ίδια τη συσκευή των

υπερήχων195,196. Στις 2 τελευταίες περι-

πτώσεις, το ρύγχος των υπερήχων πρέπει

να είναι πολύ λεπτό. Οι υπέρηχοι πρέπει

να λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες,

το ρύγχος ή η ρίνη να είναι χαλαρά μέσα

στο ριζικό σωλήνα, να φτάνουν στα 3 mm

από το μήκος εργασίας και να πραγματο-

ποιείται «μέσα-έξω» κίνησή τους χωρίς

να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα ή

να σφηνώνουν σε κάποιο σημείο στο ρι-

ζικό σωλήνα196-198. Λογικό είναι, επομέ-

νως, σε κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες

να μην μπορούν να εκπληρωθούν όλες

αυτές οι προϋποθέσεις40,199. Συνιστάται να

πραγματοποιούνται 3 κύκλοι των 20 sec ο

καθένας200,201 αν και έχουν αναφερθεί

χρόνοι συνολικής χρήσης της τεχνικής

από 10 sec έως 3 min196. Η παθητική ενερ-

γοποίηση των υγρών διακλυσμού μπορεί

να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των

διακλυσμών μέσω της σπηλαίωσης (cavi-

tation), των ακουστικών κυμάτων (acoustic

streaming), της θέρμανσης των υγρών δια-

κλυσμού και της κίνησής τους σε περιοχές

με πολύπλοκη ανατομία202,203. Κατά τη

διάρκεια της ταλάντωσης του στελέχους

των υπερήχων ή της ρίνης μέσα στο υγρό,

παράγεται τόσο θετική όσο και αρνητική

πίεση. Κατά τη φάση στην οποία επικρα-

τεί αρνητική πίεση δημιουργούνται φυ-

σαλλίδες στο υγρό, οι οποίες εκρήγνυνται

(έκρηξη προς τα μέσα) όταν υπάρξει ξα-

νά θετική πίεση. Το φαινόμενο αυτό κα-

λείται η σπηλαίωση. Τα ακουστικά κύμα-

τα προκαλούν μικρές έντονες κυκλικές

κινήσεις του υγρού, οι οποίες είναι πιο

εμφανείς στο άκρο του στελέχους των

υπερήχων και ενισχύουν την υδροδυναμι-

κή δύναμη του υγρού202. Αρκετές έρευνες

έχουν υποστηρίξει ότι με τη χρήση των

υπερήχων οι διακλυσμοί βελτιώνονται204-

206. Εντούτοις, πιο σύγχρονες έρευνες

έχουν δείξει ότι, μετά από σωστή χημικο-

μηχανική επεξεργασία, οι υπέρηχοι δεν

βελτιώνουν σε βαθμό στατιστικά σημαν-

τικό την απολύμανση των ριζικών σωλή-

νων207-209, ότι το υγρό διακλυσμού είναι

πιο σημαντικό στην εξάλειψη των μικρο-

βίων από τους υπέρηχους208 και ότι δεν

μπορούν να εισέλθουν τα υγρά διακλυ-

σμού στα οδοντινοσωληνάρια και στις

ανατομικές ιδιομορφίες του ριζικού σω-

λήνα παρά τη χρήση των υπερήχων209.

Πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει ότι οι

ήχοι είναι ανώτεροι από τους υπερή-

χους199,210, σε αντίθεση με ό,τι είχε υπο-

στηριχτεί στο παρελθόν211,212.

Δράση υγρών διακλυσμού στα οργανωμέ-

να σε βιοϋμένια μικρόβια.

Με τα μηχανικά μέσα είναι εύκολο να

απομακρυνθούν τα βιοϋμένια. Αν μπο-

ρούσαν τα μηχανικά μέσα να παρα-

σκευάσουν όλες τις ανατομικές ιδιομορ-

φίες των ριζικών σωλήνων, σε επαρκές

βάθος και χωρίς να επιβαρύνεται η δομι-

κή ακεραιότητα του δοντιού, τα βιοϋμέ-

νια θα εξαλείφονταν. Επειδή όμως κάτι

τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο, για την

εξάλειψη των μικροβίων, και δη των ορ-

γανωμένων σε βιοϋμένια, από τις περιο-

χές του ριζικού σωλήνα και τα οδοντινο-

σωληνάρια που δεν έχουν υποστεί επε-

ξεργασία από μηχανικά μέσα, ο ρόλος

των διακλυσμών είναι κυρίαρχος. 

Οι περισσότερες έρευνες για την αποτε-

λεσματικότητα των υγρών διακλυσμού εί-

ναι in vitro και έχουν πραγματοποιηθεί σε

πλαγκτονικούς μικροοργανισμούς. Όμως

η γνώση ότι τα μικρόβια οργανώνονται σε

βιοϋμένια καθιστά επιτακτική την ανάγκη

να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των

υγρών διακλυσμού σε αυτά. Έχουν ήδη

πραγματοποιηθεί μελέτες για την αποτε-

λεσματικότητα των υγρών διακλυσμού

έναντι των βιοϋμενίων, αλλά τα αποτελέ-

σματα δεν ανταποκρίνονται στις πραγμα-

τικές συνθήκες, αφού στις περισσότερες

μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί βιοϋμένια

με ένα μόνο μικρόβιο, κυρίως τον E. fae-

calis213,214, επειδή παλαιότερα επικρατού-

σε η άποψη ότι αυτός είναι το κυρίως

υπεύθυνο μικρόβιο για την αποτυχία της

ενδοδοντικής θεραπείας, κάτι που με τα

σύγχρονα δεδομένα τίθεται υπό ισχυρή

αμφισβήτηση215-217, καθώς έχει βρεθεί ότι

η αιτιολογία της περιακρορριζικής φλεγ-

μονής (πρωτοπαθούς και εμμένουσας) εί-

ναι πιο περίπλοκη217. Επιπλέον, τα in vitro

μοντέλα βιοϋμενίων διαφέρουν από

έρευνα σε έρευνα ως προς το υπόστρωμα

ανάπτυξης, χρόνο ανάπτυξης και παρο-

χής θρεπτικών συστατικών. Στις περισσό-

τερες έρευνες, τα βιοϋμένια αναπτύχθη-

καν για 1-7 μέρες μόνο, ενώ πολύ σπάνια
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για χρονικό διάστημα μηνών218. Η σημα-

σία της ηλικίας του βιοϋμενίου, και της

παροχής θρεπτικών συστατικών, στη συμ-

περιφορά του καταδείχτηκε πρόσφατα

από τους Shen και συν., οι οποίοι εξέτα-

σαν την αποτελεσματικότητα 2 διαφορε-

τικών συγκεντρώσεων χλωρεξιδίνης σε

χρονικό διάστημα 1, 3 και 10 λεπτών

έναντι βιοϋμενίων ηλικίας 2 ημερών έως

12 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα της με-

λέτης έδειξαν ότι τα βιοϋμένια 2 εβδομά-

δων, ή νεότερα, ήταν πιο ευαίσθητα στη

δράση και των 2 συγκεντρώσεων χλωρε-

ξιδίνης έναντι των βιοϋμενίων ηλικίας με-

γαλύτερης των 3 εβδομάδων. Επομένως,

θα πρέπει να δημιουργηθούν πολυμικρο-

βιακά μοντέλα βιοϋμενίων, που να προ-

σομοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο

στις in vivo συνθήκες, να αναπτύσσονται

σε υπόστρωμα που θα αναπαριστά όσο το

δυνατόν καλύτερα το σύνθετο σύστημα

των ριζικών σωλήνων και να χρησιμοποι-

ούνται βιοϋμένια μεγάλης ηλικίας, αφού

τα βιοϋμένια στους ριζικούς σωλήνες εί-

ναι πιθανό να έχουν ηλικία αρκετών μη-

νών, ή και ετών, κατά την έναρξη της εν-

δοδοντικής θεραπείας. Κατά συνέπεια,

θετικά αποτελέσματα έναντι βιοϋμενίων

μικρής ηλικίας πρέπει να αντιμετωπίζον-

ται με μεγάλη επιφύλαξη219. Με τα υπάρ-

χοντα δεδομένα μπορούμε να υποστηρί-

ξουμε ότι κανένα υγρό διακλυσμού δεν

μπορεί να εξαλείψει πλήρως τα βιοϋμέ-

νια και τα μικρόβια που τα απαρτίζουν,

ιδιαίτερα στις ανατομικές πολυπλοκότη-

τες των ριζικών σωλήνων, αν και το NaO-

Cl να εμφανίζει τα καλύτερα αποτελέ-

σματα220-226, τα οποία εξαρτώνται ευθέως

ανάλογα από τη συγκέντρωση227, το χρό-

νο χορήγησης228, τη θερμοκρασία229 και τη

συνολική ποσότητά του230. Ταυτόχρονα

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όσο μεγαλύ-

τερη είναι η συγκέντρωσή του τόσο τοξι-

κότερο είναι το NaOCl230. Επίσης, σύμ-

φωνα με τη βιβλιογραφία, μειώνει τη μι-

κροσκληρότητα της οδοντίνης231,232. Τέλος

αξίζει να αναφερθεί ο πιθανός αρνητικός

ρόλος του NaOCl στις αναγεννητικές τε-

χνικές του πολφού233.

Όσον αφορά την αφαίρεση του οδοντινι-

κού-ρυπαρού επιχρίσματος, οι απόψεις

διίστανται στο κατά πόσον πρέπει να

αφαιρείται ή όχι και στο κατά πόσον η

αφαίρεσή του βελτιώνει την καθαρότητα

του ριζικού σωλήνα202,230.

Συμπεράσματα

• Με τα υπάρχοντα μηχανικά μέσα, τα μέ-

σα εφαρμογής υγρών διακλυσμού και το

είδος των υγρών διακλυσμού, η πλήρης

εξάλειψη του μικροβιακού παράγοντα

δεν είναι εφικτή.

• Ο κλινικός οδοντίατρος οφείλει να είναι

ενημερωμένος για τις εξελίξεις στα μη-

χανήματα και στα υλικά που χρησιμοποι-

ούνται στην ενδοδοντική θεραπεία, αλλά

να μην τα υιοθετεί άκριτα στην κλινική

πράξη επηρεαζόμενος από τις πολιτικές

προώθησης των εταιρειών. Θα πρέπει να

τηρεί στάση αναμονής μέχρι να πραγμα-

τοποιηθούν αρκετές έρευνες, in vitro, αλ-

λά κυρίως in vivo, που να αποδεικνύουν

την αποτελεσματικότητα ή μη των και-

νούργιων προϊόντων.

• Το γεγονός ότι τα μικρόβια δεν εξαλεί-

φονται εντελώς δεν σημαίνει κατ’ ανάγ-

κην αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπεί-

ας. Σκοπός είναι να μειωθεί το μικρο-

βιακό φορτίο σε εκείνα τα επίπεδα που

μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία ο

οργανισμός. Ο κλινικός, λοιπόν, οφείλει

να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες με

την χημικομηχανική επεξεργασία, την

έμφραξη και την καλή μυλική αποκατά-

σταση, ώστε να μειωθεί σε συμβατά με

την υγεία του οργανισμού επίπεδα το μι-

κροβιακό φορτίο, αλλά και να διατηρη-

θεί σε αυτά τα επίπεδα για μεγάλο χρο-

νικό διάστημα.
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Περίληψη

Οι ενδορριζικοί άξονες συχνά είναι απαραίτητοι για την απο-

κατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Μπορούν

να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το αν είναι

προκατασκευασμένοι ή εξατομικευμένοι, το υλικό κατασκευής

τους και τη μορφολογία τους. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπη-

σης είναι η συγκέντρωση και ταξινόμηση των κλινικών μελετών

επιβίωσης των διαφόρων συστημάτων άμεσων και έμμεσων εν-

δορριζικών αξόνων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις εν-

δείξεις χρήσης τους.

Υλικά-Μέθοδος: Για τη συλλογή του υλικού έγινε αναζήτηση

στις βιβλιογραφικές βάσεις Medline και Google Scholar. Συμ-

πληρωματικά, έγινε αναζήτηση στις βιβλιογραφικές λίστες των

μελετών που προέκυψαν από την πρώτη αναζήτηση.

Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση προέκυψαν 34 κλινικές με-

λέτες που πληρούσαν τα κριτήρια, οι οποίες αναλύθηκαν ως

προς την επιβίωση των αξόνων και τα αίτια αποτυχίας, σε σχέ-

ση τα χαρακτηριστικά τους και την κονία συγκόλλησης.

Συμπεράσματα: Οι προκατασκευασμένοι άξονες πολυμερούς

μήτρας αποδίδουν πολύ καλά και έχουν συνήθως επιδιορθώ-

σιμο τρόπο αποτυχίας. Οι μεταλλικοί προκατασκευασμένοι

άξονες επίσης παρουσιάζουν ικανοποιητικά ποσοστά επιβίω-

σης όταν δεν είναι κοχλιούμενοι. Η χρήση των χυτών αξόνων

υπερτερεί μόνο σε περιπτώσεις μειωμένου ferrule effect.

Summary

Survival of endodontic posts: Review of clinical trials

V. Papantoniou*, S. Papazoglou**

Endodontic posts are often necessary for the restoration of en-

dodontically treated teeth. They can be categorized in many

ways, regarding whether they are prefabricated or custom-made,

their material of construction and their morphology.

Aim: The aim of the present review is the collection, categoriza-

tion and evaluation of clinical trials concerning survival of dif-

ferent post systems in order to draw conclusions regarding their

indications of use.

Material-Methods: Medline and Google Scholar databases were

searched as well as the reference lists of the studies already

found.

Results: 34 clinical studies met the inclusion criteria, which ei-

ther studied exclusively fiber reinforced polymer matrix posts,

cast post and cores, prefabricated posts or compared two or more

of the above mentioned categories. The studies were further an-

alyzed for post survival and causes of failure in relation to the

fabrication and morphology of the post, and to their cementa-

tion.

Conclusions: Fiber reinforced polymer matrix posts perform well

and present the most easily restorable failure modes. Metal pre-

fabricated posts also present good survival results if not threaded.

Cast post and cores seem to perform better only in cases of min-

imized ferrule effect.

Ενδοδοντολογία 8: 65-75, 2013-2014 Endodontologia 8: 65-75, 2013-2014



Εισαγωγή

Σε αρκετές περιπτώσεις, για την αποκα-

τάσταση ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου

δοντιού κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτη-

ση ενδορριζικού άξονα. Οι άξονες θα

μπορούσαν να διακριθούν σε δύο κατη-

γορίες, ανάλογα με το αν είναι προκατα-

σκευασμένοι ή εξατομικευμένοι. Επίσης,

θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις

κατηγορίες, ανάλογα με το υλικό κατα-

σκευής: στους μεταλλικούς άξονες, που

είναι είτε χυτοί είτε προκατασκευασμένοι

και παραδοσιακά συγκρατούνται με τη

χρήση κάποιας κλασικής κονίας (υαλοϊ-

ονομερούς, οξυφωσφορικής κ.τ.λ.) στους

προκατασκευασμένους άξονες ζιρκονίας.

και στους προκατασκευασμένους άξονες

πολυμερούς μήτρας που συγκολλούνται

(adhered – bonded) με τη χρήση ρητινω-

δών κονιών.

Παλαιότερα υπήρχε η θεωρία ότι ο κύ-

ριος λόγος για την τοποθέτηση άξονα σε

ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια είναι η

αυξημένη ψαθυρότητά τους λόγω αφυδά-

τωσης και απώλειας των δεσμών του κολ-

λαγόνου, με αποτέλεσμα μειωμένες μη-

χανικές ιδιότητες της οδοντίνης. Ωστόσο,

σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτές οι θεωρίες

έχουν διαψευστεί1-3. Αντίθετα, ο κύριος

λόγος μείωσης των μηχανικών ιδιοτήτων

του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού

είναι η εκτεταμένη απώλεια ιστών από

τερηδόνα, προηγούμενες αποκαταστά-

σεις και ανάγκη προσπέλασης των ριζι-

κών σωλήνων4,5.

Μία ακόμη θεωρία που σήμερα θεωρεί-

ται ξεπερασμένη για τους συγκρατούμε-

νους άξονες είναι ότι ο ενδορριζικός

άξονας ενισχύει την αντοχή του δοντιού.

Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι

ισχύει μόνο για τους συγκολλούμενους

άξονες6,7 που συγκολλούνται με ρητινώ-

δη κονία, και πάλι μόνο για τα πρώτα

χρόνια λειτουργίας τους, πριν υποβαθμι-

στεί η συγκόλληση από την οδοντίνη της

ρίζας8,9. Αντιθέτως, είναι γνωστό ότι η

περαιτέρω παρασκευή για την τοποθέ-

τηση ενδορριζικού άξονα αποδυναμώνει

σημαντικά το δόντι10,11. Συνήθως οδηγεί

σε αυξημένη κάμψη των φυμάτων, με

αποτέλεσμα μικροδιείσδυση και περισ-

σότερα κατάγματα12. 

Σήμερα αποδεχόμαστε ότι η χρησιμότητα

του χυτού ενδορριζικού άξονα έγκειται

στη στήριξη της μύλης του δοντιού όταν

έχουμε εκτεταμένη απώλεια οδοντικών

ιστών13. Ωστόσο, και σε αυτές τις περι-

πτώσεις η τοποθέτηση του άξονα ενέχει

κάποιους κινδύνους. Ένας από αυτούς

είναι η πιθανότητα διάτρησης της ρίζας

κατά τη δημιουργία χώρου για την τοπο-

θέτησή του, ενώ και μετά την τοποθέτηση

υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για κα-

τάγματα ρίζας που μπορεί να οδηγήσουν

και σε εξαγωγή του δοντιού14,15. 

Κατηγορίες 

ενδορριζικών αξόνων

Οι χυτοί άξονες με ψευδοκολόβωμα είναι

αυτοί που χρησιμοποιούνται περισσότερα

χρόνια και γι’ αυτό το λόγο έχουν καθιε-

ρωθεί ως η χρυσή σταθερά των ενδορρι-

ζικών αξόνων. Τα τελευταία χρόνια η

χρήση τους έχει μειωθεί γιατί απαιτούνται

δύο συνεδρίες για την τοποθέτησή τους,

γιατί έχουν αυξημένο κόστος και γιατί τα

κλινικά συμπεράσματα από τη χρήση των

προκατασκευασμένων αξόνων είναι επί-

σης ικανοποιητικά. Μόνο σε περιπτώσεις

στις οποίες έχει προγραμματιστεί η τοπο-

θέτηση πολλαπλών αξόνων σε γειτονικά

δόντια μπορούν να θεωρηθούν εργονομι-

κή λύση. Ακόμη, αποτελούν αντένδειξη σε

αισθητικές αποκαταστάσεις, όταν δηλαδή

πρόκειται να τοποθετηθεί ολοκεραμική

στεφάνη με διάφανο πυρήνα. Αν και

υπάρχουν κλινικές μελέτες που υποστηρί-

ζουν τη μακροβιότητα αυτών των αποκα-

ταστάσεων υπάρχουν πλέον τόσο κλινικές

όσο και εργαστηριακές μελέτες που δεν

δείχνουν κάποια υπεροχή των χυτών αξό-

νων από ευγενή κράματα σε σχέση με

τους προκατασκευασμένους άξονες33,34.

Οι προκατασκευασμένοι μεταλλικοί άξο-

νες κατασκευάζονται συνήθως από κρά-

ματα νικελίου, χρωμίου, ορείχαλκο και τι-

τάνιο. Έχουν υψηλό μέτρο ελαστικότη-

τας και, με εξαίρεση το τιτάνιο, μεγάλη

αντοχή στην κάμψη. Κάποια επιπλέον

μειονεκτήματα του τιτανίου σχετίζονται

με τη μειωμένη ακτινοσκιερότητά του και

το ενδεχόμενο σπάσιμο του άξονα κατά

την αφαίρεσή του. Το τιτάνιο, από την άλ-

λη, είναι το πιο βιοσυμβατό, καθώς δεν

διαβρώνεται, σε αντίθεση με τα προηγού-

μενα υλικά4. Έχουν ακόμη κυκλοφορήσει

επίχρυσοι προκατασκευασμένοι άξονες.

Οι προκατασκευασμένοι άξονες μπορεί

γενικά να έχουν σχήμα κωνικό ή παράλ-

ληλο, ποικίλα μήκη, να είναι λείοι, οδον-

τωτοί ή κοχλιούμενοι, και κατά συνέπεια

να εφαρμόζουν παθητικά ή ενεργητικά

στη ρίζα. Οι ενεργητικοί άξονες, δηλαδή

οι κοχλιούμενοι, έχουν ισχυρότερη συγ-

κράτηση, ωστόσο εισάγουν περισσότερες

και μη ομοιογενώς κατανεμημένες τάσεις

στα σημεία εφαρμογής τους στη ρίζα, με

αποτέλεσμα η χρήση τους να είναι ασφα-

λής μόνο όταν υπάρχει μεγάλη ποσότητα

εναπομένουσας οδοντίνης18,35,36. 

Οι ενισχυμένοι με ίνες ρητινώδεις άξονες

άρχισαν να χρησιμοποιούνται εκμεταλ-

λευόμενοι το κοντινό μέτρο ελαστικότη-

τάς τους με την οδοντίνη, με τη λογική ότι

έτσι θα συνέβαιναν λιγότερα κατάγματα

ρίζας37. Οι Plotino και συν.38 υπολόγισαν

τα μέτρα ελαστικότητας των αξόνων υα-

λονημάτων, από 28 GPa έως 34,5 GPa, με

αντίστοιχες τιμές για τους χυτούς άξονες,

από 53,5 GPa για χρυσοκράματα έως

108,6 GPa για βασικά κράματα, και με

αντίστοιχη τιμή για την οδοντίνη 17,5 G-

Pa. Η ομοιότητα του μέτρου ελαστικότη-

τας μεταξύ οδοντίνης και αξόνων υαλο-

νημάτων έχει ως αποτέλεσμα την καλύτε-

ρη κατανομή των τάσεων κατά μήκος της

ρίζας του δοντιού σε σχέση με τους με-

ταλλικούς άξονες39. Επιπλέον, οι περισ-

σότερες τάσεις στους χυτούς άξονες συγ-

κεντρώνονται στο ακρορριζικό τμήμα, με

αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερη πιθανότη-

τα για καταστροφικό κάταγμα της ρίζας

συγκριτικά με δόντια που φέρουν άξονες

υαλονημάτων40,41. Αντίθετα, οριζόντια κα-

τάγματα ρίζας στην περιοχή του αυχένα

συναντώνται τόσο σε μεταλλικούς άξονες

όσο και σε άξονες πολυμερούς μήτρας,

καθώς ο αυχένας είναι η περιοχή του

δοντιού που συγκεντρώνει τις υψηλότε-

ρες τάσεις, ιδιαίτερα κατά τη χρήση των

σύνθετων αξόνων42.
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Ακόμη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το γε-

γονός ότι μπορεί να γίνει συγκόλλησή

τους στην οδοντίνη του ριζικού σωλήνα,

τουλάχιστον αρχικά, ενισχύει την αντοχή

της ρίζας στην κάμψη. Αρχικά διαδόθηκε

η χρήση αξόνων ενισχυμένων με ανθρα-

κονήματα. Όμως οι εν λόγω άξονες δεν

μπορούσαν να καλύψουν τις αισθητικές

απαιτήσεις των δοντιών της πρόσθιας πε-

ριοχής. Αυτό το πρόβλημα ξεπεράστηκε

με τους άξονες με υαλονήματα και ίνες

χαλαζία, οι οποίοι είναι εξαιρετικά αι-

σθητικοί. Αυτοί θεωρήθηκαν αμέσως μια

πολύ καλή εναλλακτική σε σχέση με τους

μεταλλικούς προκατασκευασμένους άξο-

νες, γι’ αυτό και πολύ σύντομα κυκλοφό-

ρησαν σε διάφορα μεγέθη, σχήματα, πο-

σοστά ενίσχυσης με ίνες, τύπους ινών και

δεσμών ίνας-μήτρας, και βαθμούς ακτινο-

σκιερότητας43.

Οι άξονες από ζιρκονία άρχισαν να χρη-

σιμοποιούνται για λόγους αισθητικής,

ωστόσο το μειονέκτημά τους ότι αφαι-

ρούνται πολύ δύσκολα έχει περιορίσει

σημαντικά τη χρήση τους44.

Όσον αφορά τις κονίες συγκόλλησης των

ενδοριζικών αξόνων, ιστορικά οι χυτοί

άξονες συγκολλούνταν αρχικά με κονία

φωσφορικού ψευδαργύρου και αργότερα

με υαλοϊονομερή κονία. Οι ρητινώδεις

κονίες, χημικού και διπλού πολυμερι-

σμού, εισήχθησαν για τη συγκόλληση

αξόνων με ρητινώδη μήτρα και, εκτός

από αισθητική, προσφέρουν ισχυρότερη

συγκράτηση και μικρότερη μικροδιείσδυ-

ση. Οι πολύ καλές ιδιότητες οδήγησαν

στη χρήση τους σε συνδυασμό και με με-

ταλλικούς άξονες, χυτούς ή προκατα-

σκευασμένους22,45. Ωστόσο, τεχνικά η

χρήση τους είναι κλινικά πιο ευαίσθητη,

δηλαδή είναι ευκολότερο να γίνουν λάθη

κατά την απομόνωση ή τις διαδικασίες

συγκόλλησης46,47.

Τέλος, όσον αφορά τα υλικά αποκατά-

στασης της ψευδομύλης, αυτά που έχουν

εν γένει χρησιμοποιηθεί είναι το αμάλγα-

μα, τα χυτά μεταλλικά, τα ενισχυμένης

υαλοϊονομερούς κονίας και τα σύνθετης

ρητίνης. Ένα τέτοιο υλικό πρέπει να αν-

τέχει τις δυνάμεις κάμψης και θλίψης που

εφαρμόζονται στο στόμα, να είναι βιο-

συμβατό, εύκολο στη χρήση, να έχει θερμι-

κό συντελεστή παρόμοιο με εκείνον των

οδοντικών ιστών, σταθερότητα διαστάσε-

ων και να εμποδίζει τη μικροδιείσδυση48-51.

Το αμάλγαμα και τα χυτά μεταλλικά εξα-

τομικευμένα ψευδοκολοβώματα χρησιμο-

ποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία για πολλά

χρόνια, ωστόσο έχουν το μειονέκτημα ότι

δεν είναι τόσο αισθητικά υλικά, ενώ τα

δεύτερα απαιτούν δύο συνεδρίες. Τα

προβλήματα αυτά τα έλυσε η σύνθετη ρη-

τίνη, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται κα-

τά κόρον ως υλικό κατασκευής ψευδοκο-

λοβώματος σε συνδυασμό με προκατα-

σκευασμένους άξονες52. 

Αρχές στη χρήση αξόνων

Κάποιες από τις σημαντικότερες αρχές

που σχετίζονται με την τοποθέτηση εν-

δορριζικών αξόνων είναι η συγκράτηση,

η αντίσταση, ο τρόπος αποτυχίας, η δια-

τήρηση όσο γίνεται περισσότερων οδον-

τικών ιστών, η ύπαρξη περιφερικής κατα-

κόρυφης ζώνης στήριξης από οδοντίνη

(ferrule effect) και η ανακτησιμότητά του.

Αυτές θα συζητηθούν στη συνέχεια.

Η συγκράτηση του άξονα είναι η δυνατό-

τητά του να αντιστέκεται σε κάθετες δυ-

νάμεις. Αυξάνει όσο αυξάνεται το μήκος

ένθεσης του άξονα για συγκρατούμενους

άξονες, ενώ για τους συγκολλούμενους

είναι ικανοποιητική όταν το μήκος ένθε-

σης είναι τουλάχιστον 5 mm. Αυξάνεται

επίσης για τους συγκρατούμενους όταν

είναι παράλληλοι σε σχέση με τους κωνι-

κούς και όταν είναι ενεργοί σε σχέση με

τους παθητικούς16-18. 

Όσον αφορά το επιθυμητό μήκος του

άξονα στον ριζικό σωλήνα έχουν διατυ-

πωθεί διάφορες κατευθυντήριες γραμ-

μές. Για τους συγκρατούμενους άξονες

υπάρχουν πολλές απόψεις, που όμως δεν

έχουν τεκμηριωθεί: μία είναι ότι το μήκος

μέσα στο ριζικό σωλήνα πρέπει να είναι

ίσο με την κλινική μύλη του δοντιού, μια

άλλη ότι πρέπει να είναι το μισό έως τα

δύο τρίτα της εναπομένουσας ρίζας και

μία τελευταία ότι πρέπει να είναι τουλά-

χιστον το μισό της ρίζας που περιβάλλε-

ται από οστό19,20. Σε γενικές γραμμές, αύ-

ξηση του μήκους οδηγεί σε αύξηση της

συγκράτησης και καλύτερη κατανομή των

τάσεων, υπέρμετρη ωστόσο παρασκευή

του ριζικού σωλήνα οδηγεί σε μειωμένες

μηχανικές ιδιότητες, με συνέπεια η από-

φαση για τη δημιουργία χώρου να πρέπει

να λαμβάνεται εξατομικευμένα16,17. Σύμ-

φωνα με την εργαστηριακή μελέτη των

Santos-Filho και συν.21, το μήκος ένθεσης

που οδηγεί στη μέγιστη αντοχή του συ-

στήματος δοντιού-άξονα σε κάμψη για

χυτούς άξονες είναι 10 mm. Στην ίδια με-

λέτη φάνηκε ότι για συγκολλούμενους

άξονες 5 mm μήκος ένθεσης οδηγούσε

στη μέγιστη αντοχή. Άλλα 5 mm στο μή-

κος ένθεσης οδηγούσαν σε διπλάσια συγ-

κράτηση για συγκολλούμενους σε σχέση

με συγκρατούμενους άξονες, καθώς απο-

δείχθηκε ότι η συσχέτιση μήκους ένθεσης

συγκράτησης είναι πιο ασθενής στους

συγκολλούμενους. Και στη μελέτη των

Nissan και συν.22 δεν σημειώνονται δια-

φορές στη συγκράτηση αξόνων πολυμε-

ρούς μήτρας με ίνες με μήκος 5, 8 και 10

mm όταν γίνεται συγκόλληση με ρητινώ-

δη κονία. Συμπληρωματικά, στη μελέτη

των Buttel και συν.23 φαίνεται ότι για συγ-

κολλούμενους άξονες μήκος ένθεσης 6

mm οδηγεί σε πολύ καλή συγκράτηση. Η

παραπάνω μελέτη καταλήγει σε σημαντι-

κά συμπεράσματα και όσον αφορά την

εφαρμογή των ενδορριζικών αξόνων,

διότι αποδεικνύει πως όταν οι συγκολ-

λούμενοι άξονες δεν έχουν ακριβή εφαρ-

μογή δεν μειώνεται η συγκράτηση.

Ώς αντίσταση αναφέρεται η ικανότητα

του άξονα να αντιστέκεται στις πλάγιες

και περιστροφικές δυνάμεις. Σχετίζεται

με το μήκος του άξονα, την εναπομένου-

σα οδοντική ουσία, την ύπαρξη ferrule ef-

fect και την παρουσία στοιχείων που εμ-

ποδίζουν την περιστροφή24. 

Ο τρόπος αποτυχίας ενός άξονα είναι

επίσης σημαντικός για την επιλογή του

εκάστοτε άξονα. Άξονες που αποτυγχά-

νουν με επιδιορθώσιμο τρόπο είναι προ-

τιμότεροι, ενώ άξονες που η αποτυχία

τους δεν επιδιορθώνεται και το δόντι αυ-

τομάτως έχει κακή πρόγνωση αποφεύ-

γονται (π.χ. οι άξονες ζιρκονίας) παρά το

γεγονός ότι δεν υστερούν στις λοιπές τους
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ιδιότητες. Έχει φανεί πως όταν υπάρχει

ferrule effect, όταν χρησιμοποιούνται πο-

λυμερείς άξονες ενισχυμένοι με ίνες, κα-

θώς και όταν η αποκατάσταση της μύλης

γίνεται με σύνθετη ρητίνη, αυξάνουν οι

πιθανότητες μια πιθανή αποτυχία να εί-

ναι αποκαταστάσιμη25-27.

Η διατήρηση κατά το δυνατόν περισσότε-

ρων οδοντικών ιστών κατά την προετοι-

μασία του χώρου για την τοποθέτηση

ενός άξονα είναι θεμελιώδης αρχή, κα-

θώς κάθε υπέρμετρη αφαίρεση οδοντικής

ουσίας οδηγεί σε αποδυνάμωση του δον-

τιού15. Συχνά, για την τοποθέτηση ενός

χυτού άξονα αφαιρείται υγιής οδοντική

ουσία για την εξάλειψη υποσκαφών, αλ-

λά και για να καλύψει ο χυτός άξονας τα

φύματα των δοντιών.

Ήδη έχει αναφερθεί η σημασία του fer-

rule effect στην συγκράτηση και, κυρίως,

στην αντίσταση του άξονα. Ως ferrule ef-

fect ορίζονται τα παράλληλα τείχη οδον-

τίνης που εκτείνονται μυλικά από το όριο

της παρασκευής του δοντιού περιφερικά

του28. Αυτό έχει βρεθεί ότι πρέπει να εί-

ναι 1,5 με 2 mm, ώστε να αυξήσει την αν-

τίσταση στην αποτυχία του συστήματος

δόντι-άξονας-στεφάνη29. Έχει βρεθεί ότι

έστω και 1 mm ferrule κυκλοτερώς του

δοντιού διπλασιάζει την αντίσταση στην

αποτυχία του συστήματος δόντι-άξονας-

στεφάνη30. Βέβαια, σε μια σύγχρονη ερ-

γαστηριακή μελέτη που αφορά συγκολ-

λούμενους άξονες πολυμερούς μήτρας, η

αναγκαιότητα του ferrule effect έχει δια-

ψευστεί31.

Τέλος, εξαιρετικά σημαντική είναι και η

δυνατότητα αφαίρεσης ενός ενδορριζι-

κού άξονα σε περίπτωση που αυτή κριθεί

απαραίτητη. Πλεονέκτημα τον αξόνων

υαλονημάτων έναντι των χυτών αποτελεί

η ευκολότερη αφαίρεσή τους από το ριζι-

κό σωλήνα, με περιστροφικά εργαλεία ή

υπερήχους που τοποθετούνται στο κέντρο

του άξονα δημιουργώντας οπή4. Οι συγ-

κρατούμενοι χυτοί άξονες και οι συγκρα-

τούμενοι προκατασκευασμένοι μεταλλι-

κοί αφαιρούνται σχετικά εύκολα, όμως

συνήθως απαιτείται και η αφαίρεση

οδοντικών ιστών περιφερικά του άξονα.

Αντίθετα, οι κεραμικοί άξονες είναι σε

πολλές περιπτώσεις αδύνατο να αφαιρε-

θούν, με αποτέλεσμα η χρήση τους να εί-

ναι περιορισμένη32.

Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής

ανασκόπησης είναι να περιγραφούν τα εί-

δη των ενδορριζικών αξόνων και οι βασι-

κές αρχές χρήσης τους, καθώς και η συγ-

κέντρωση και ταξινόμηση των κλινικών

μελετών επιβίωσης των διαφορετικών συ-

στημάτων άμεσων και έμμεσων ενδορρι-

ζικών αξόνων και η εξαγωγή συμπερα-

σμάτων για τις ενδείξεις χρήσης τους.

Υλικά – Μέθοδος

Για τη συλλογή του υλικού έγινε αναζήτηση

στις βιβλιογραφικές βάσεις Medline και

Google Scholar με τις λέξεις/φράσεις κλει-

διά clinical trial OR in vivo AND post OR

core OR dowel AND survival AND en-

dodontically treated teeth. Συμπληρωματι-

κά, έγινε αναζήτηση στις βιβλιογραφικές

λίστες των μελετών που προέκυψαν από

την πρώτη αναζήτηση. Συμπεριλήφθηκαν

άρθρα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, με

διαθέσιμο abstract και συναφή θεματολο-

γία. Αποκλειστήκαν εργαστηριακές μελέ-

τες και κλινικές μελέτες με χρόνο παρακο-

λούθησης μικρότερο του ενός έτους. 

Αποτελέσματα

Από την αναζήτηση προέκυψαν 34 κλινι-

κές μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια,

οι οποίες αναλύθηκαν ως προς την επι-

βίωση των αξόνων και τα αίτια αποτυχίας

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους και

την κονία συγκόλλησης (Πίνακας 1).

Μελέτες για χυτούς άξονες

Βρέθηκαν μόνο τρεις μελέτες αποκλειστι-

κά για την επιβίωση των χυτών αξόνων.

Η πρώτη, που ασχολήθηκε με άξονες από

κράμα χρυσού, πραγματοποιήθηκε από

τους Bergman και συν.53. Παρατηρήθη-

καν 9 αποτυχίες στα 6 έτη που διήρκησε

η μελέτη, ενώ ο μέσος όρος αποτυχίας

ανά έτος ήταν 1,56. Οι έξι από αυτές αφο-

ρούσαν απώλεια συγκράτησης και οι

υπόλοιπες τρεις κάταγμα ρίζας. Τα ποσο-

στά αποτυχίας ήταν υψηλότερα σε πρό-

σθια δόντια και προγομφίους απ’ ό,τι σε

γομφίους, υψηλότερα στην άνω γνάθο σε

σχέση με την κάτω και ίσα κατανεμημένα

σε μονήρεις στεφάνες και δόντια-στηρίγ-

ματα ακίνητων προσθέσεων. Οι Mentink

και συν.54 μελέτησαν αναδρομικά 516

δόντια με χυτές αποκαταστάσεις άξονα

και ψευδομύλης. Το ποσοστό επιτυχίας

σε πρόσθια δόντια μετά από 10 χρόνια

ανήλθε σε 82%. Κυριότερη αιτία αποτυ-

χίας με ποσοστό 46% επί του συνόλου

των αποτυχιών ήταν η αποκόλληση λόγω

ανεπαρκούς συγκράτησης. Στη μεταγενέ-

στερη 10ετή αναδρομική μελέτη των

Balkenhol και συν.55 εξετάστηκαν 802

δόντια. Η επιβίωση των αξόνων έφτασε

στο 88,8%, με κυριότερη αιτία αποτυχίας

την απώλεια συγκράτησης. Διαφορές στα

ποσοστά επιβίωσης ανάλογα με τον τύπο

του δοντιού δεν βρέθηκαν, αν και οι γομ-

φίοι εμφάνισαν μια τάση για υψηλότερα

ποσοστά. Τέλος, δόντια που έφεραν τη-

λεσκοπικές στεφάνες είχαν διπλάσιο κίν-

δυνο αποτυχίας απ’ ό,τι δόντια με απλή

μονήρη στεφάνη.

Μελέτες για μεταλλικούς

προκατασκευασμένους άξονες

Τρείς ακόμη κλινικές μελέτες βρέθηκαν

με θέμα την επιβίωση των μεταλλικών

προκατασκευασμένων αξόνων. Στη μελέ-

τη τoυ Linde56 εξετάστηκαν προοπτικά σε

χρονικό διάστημα 10 ετών κοχλιούμενοι

μεταλλικοί άξονες και σημειώθηκαν 8

αποτυχίες επί του συνόλου των 51 δον-

τιών που αποκαταστάθηκαν. Από αυτές,

μία αφορούσε τη συγκράτηση του άξονα,

3 περιπτώσεις αφορούσαν κάταγμα ρίζας

και 2 περιπτώσεις τερηδονισμού της ρί-

ζας με αποτέλεσμα την απώλεια του δον-

τιού. Τέλος, υπήρχαν και δύο περιπτώ-

σεις με κάταγμα του άξονα, που ήταν επι-

διορθώσιμες. Στην αναδρομική μελέτη

των Weine, Wax και Wenckus57 μελετή-

θηκαν κωνικοί μεταλλικοί άξονες σε δόν-

τια με πλήρες ferrule ή ferrule 7/8. Σημει-

ώθηκαν 9 αποτυχίες σε σύνολο 138 απο-

καταστάσεων (6,5%). Από αυτές, τρεις

ήταν αποκαταστατικές, δύο ενδοδοντι-
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κές, δύο περιοδοντικές και δύο κατάγμα-

τα ρίζας. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται ποιο

τμήμα της αποκατάστασης αφορούσε η

αποτυχία ούτε και ποιες από τις παραπά-

νω αποτυχίες ήταν δυνατόν να επιδιορ-

θωθούν. Όλες οι αποτυχίες συνέβησαν

σε οπίσθια δόντια. Στη μελέτη των

Mentink και συν.58 μελετήθηκαν προκα-

τασκευασμένοι μεταλλικοί άξονες σε

χρονικό διάστημα 8 ετών. Το ποσοστό

αποτυχίας άγγιξε το 12,5%, ενώ τα περισ-

σότερα δόντια μπορούσαν να αποκατα-

σταθούν.

Μελέτες για άξονες υαλονημάτων

Στη μελέτη των Naumann και συν.59 μελε-

τήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου για

αποτυχία των ενδορριζικών αξόνων υα-

λονημάτων. Βρέθηκε ότι κάποιοι παρά-

γοντες κινδύνου για αποτυχία είναι η

πρόσθια θέση του δοντιού, η απουσία

όμορων επαφών και η κάλυψή του με μο-

νήρη στεφάνη σε σύγκριση με κάποια με-

γαλύτερη αποκατάσταση. Μετά από 5-56

μήνες, 118/149 ήταν επιτυχημένες, δηλα-

δή ποσοστό 79%. Σε μια άλλη μελέτη από

την ίδια συγγραφική ομάδα60, με δείγμα

105 δόντια, η επιβίωση μετά από δύο χρό-

νια ανήλθε στο 87,2%, με κύριο λόγω

αποτυχίας το κάταγμα του άξονα, και χω-

ρίς διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.

Από τις εν λόγω αποτυχίες, μόνο μία ήταν

μη αποκαταστάσιμη. Στην αναδρομική

μελέτη που έγινε από τους Signore και

συν.61 βρέθηκαν πολύ υψηλά ποσοστά

επιβίωσης, τόσο για τους κωνικούς όσο

και για τους παράλληλους άξονες υαλο-

νημάτων (96,8% και 98,6%), ενώ έγινε

και σύγκριση δύο διαφορετικών υλικών

για την αποκατάσταση της μύλης. Βρέθη-

κε ότι τα υλικά core built-up αποδίδουν

καλύτερα, σε σχέση με τις φωτοπολυμε-

ριζόμενες σύνθετες ρητίνες, με τα αντί-

στοιχα ποσοστά επιβίωσης να είναι 100%

και 96,8%. Σημαντικό και σε αυτή τη με-

λέτη είναι ότι μόνο μία στις 526 περιπτώ-

σεις (0,19%) οδήγησε σε εξαγωγή του

δοντιού, ενώ οι υπόλοιπες είχαν να κά-

νουν με χαλάρωση του άξονα και ήταν

επιδιορθώσιμες. Ο Glazer62 μελέτησε

αποκαταστάσεις δοντιών με άξονες αν-

θρακονημάτων, και υπολόγισε την επιτυ-

χία τους στο 92,3% (48/52) μετά από 6,7-

45,4 μήνες (μέσος όρος 28 μήνες). Ωστό-

σο, καμία αποτυχία δεν σχετιζόταν με

τους άξονες. Δύο αποτυχίες είχαν να κά-

νουν με την ενδοδοντική θεραπεία, και

οδήγησαν σε αφαίρεση του άξονα, και οι

άλλες δύο αφορούσαν το ψευδοκολόβω-

μα και τη στεφάνη. Ο Sharaf63 υπολόγισε

την επιβίωση των αξόνων υαλονημάτων

σε νεογιλούς τομείς στο 93,4% (28/30) με-

τά από ένα έτος, ενώ συμπέρανε ότι οι

αποτυχίες οφείλονταν στην ενδοδοντική

θεραπεία και όχι στην αποκατάσταση.

Αντίστοιχα, οι Malferrari και συν.64 μετά

από 30 μήνες βρήκαν την επιτυχία των

δοντιών με άξονες ανθρακονημάτων στο

98,3%, με τις αποτυχίες να μη σχετίζονται

με τον άξονα αλλά με το κολόβωμα. Στη

μελέτη των Fredriksson και συν.65, από τα

236 δόντια που ήταν διαθέσιμα για επα-

νέλεγχο 3 αποτυχίες σχετίζονταν με πε-

ριοδοντική βλάβη και 2 με κάταγμα ρί-

ζας, με την επιβίωση στο 98%. Η μελέτη

των Ferrari και συν.66 συνέκρινε άξονες

με ίνες χαλαζία με άξονες υαλονημάτων

αναδρομικά, σε διάστημα 1-6 έτη, ενώ η

μελέτη των Monticelli και συν.67 συνέκρι-

νε προοπτικά σε διάστημα 2-3 ετών άξο-

νες με ίνες χαλαζία με άξονες υαλονημά-

των. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντι-

κές διαφορές, ενώ τα συνολικά ποσοστά

αποτυχίας για κάθε μελέτη ήταν 3,2% και

6,2%, αντίστοιχα. Οι Manocci και συν.68

εξέτασαν προγομφίους, τους οποίους χώ-

ρισαν σε δύο κατηγορίες, μία που αποκα-

ταστάθηκε με amalgam post και μία με

άξονα υαλονημάτων και σύνθετη ρητίνη.

Μετά από 5 έτη προέκυψαν 9 αποτυχίες

επί συνόλου 100 δοντιών στην πρώτη κα-

τηγορία, 6 από κάταγμα δοντιού και 3 λό-

γω τερηδόνας. Στη δεύτερη κατηγορία

σημειώθηκαν 10 αποτυχίες στα 97 δόντια

που ήταν διαθέσιμα για επανέλεγχο, όλα

λόγω δευτερογενούς τερηδόνας. Οι μελέ-

τες των Mancebo και συν.69 και Naumann

και συν.70 συμφώνησαν ότι αυξημένο κίν-

δυνο για αποτυχία διατρέχουν τα πρό-

σθια δόντια σε σχέση με τα οπίσθια, όταν

αποκαθίστανται με ενδορριζικό άξονα

υαλονημάτων, και ότι η ύπαρξη ferrule ef-

fect και γειτονικών τοιχωμάτων οδοντί-

νης προστατεύουν το δόντι. Η τριετής με-

λέτη των Mancebo και συν. κατέληξε σε

επιβίωση 93,3% και 73,8%, για αντίστοι-

χη ύπαρξη ή όχι ferrule effect. Η δεύτερη

μελέτη ήταν 10ετής και η επιβίωση των

ενδορριζικών αξόνων σε αυτήν ήταν σα-

φώς μειωμένη, στο 63%. Ωστόσο, αξίζει

να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη με-

λέτη λιγότεροι από το 1/3 των αξόνων

ήταν διαθέσιμοι στη 10ετία για κλινική

εξέταση. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν 3

διαφορετικά είδη αξόνων τα οποία δεν

τοποθετήθηκαν στην ίδια χρονική περίο-

δο, αλλά διαδοχικά. Η 4ετής μελέτη των

Juloski και συν.71 ήρθε να συμπληρώσει

στα παραπάνω την τάση για αυξημένη

επιβίωση όταν η αποκατάσταση γίνεται

με υλικό core built-up, σε σχέση με τη

συγκόλληση του άξονα με αυτοσυγκολ-

λούμενη κονία. Τέλος, η 6ετής μελέτη

των Ferrari και συν.72, το 2012, η οποία

αποτελεί συνέχεια της μελέτης των

Cagidiaco και συν.73, ήρθε να ενισχύσει

την υπεροχή των προκατασκευασμένων

αξόνων υαλονημάτων έναντι των εξατο-

μικευμένων αξόνων με ταινία υαλονημά-

των με ποσοστά επιτυχίας 76,6% και

61,3%, αντίστοιχα.

Μελέτες που συνέκριναν τους μεταλλι-

κούς προκατασκευασμένους άξονες με

τους άξονες πολυμερούς μήτρας ενισχυ-

μένους με ίνες 

Από τις μελέτες που συνέκριναν τους με-

ταλλικούς προκατασκευασμένους άξονες

με τους άξονες πολυμερούς μήτρας ενι-

σχυμένους με ίνες προκύπτουν αντι-

κρουόμενα αποτελέσματα. Η μελέτη των

Naumann και συν.74 δεν αναφέρει καμία

αποτυχία και στα δύο υλικά, αλλά αυτό

ενδεχομένως οφείλεται στο μικρό χρονι-

κό διάστημα παρακολούθησης. Η μελέτη

των Schmitter και συν.75 βρίσκει τους

άξονες υαλονημάτων σημαντικά ανώτε-

ρους από τους μεταλλικούς τόσο όσον

αφορά την επιτυχία των αποκαταστάσε-

ων όσο και τη δυνατότητα επιδιόρθωσής

τους, είναι σημαντικό όμως, πριν εξαχ-

θούν περαιτέρω συμπεράσματα, να λη-

φθεί υπ’ όψιν ότι χρησιμοποιούνται κο-
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Πίνακας 1

Κλινικές µελέτες για  την επιβίωση ενδοριζικών αξόνων

Linde56

Bergman και συν.53

Weine και συν.57

Hatzikyriakos 
και συν.82

Mentink και συν.58

Mentink και συν.54

Torbjorner 
και συν.33

Fredriksson 
και συν.65

Ferrari και συν.77

Ferrari και συν.66

Glazer62

Sharaf 63

Malferrari και συν.64

Monticelli και συν.67

King και συν.76

Ellner και συν.83

Ellner και συν.83

Creugers και συν.84

Μannocci και συν.68

Συγγραφείς

1984

1989

1991

1992

1993

1993

1995

1998

2000

2000

2000

2002

2003

2003

2003

2003

2003

2005

2005

Έτος

Μεταλ. προκάτ.

Χυτός (ευγενές κράµα)

Μεταλ. προκάτ.

Κοχλιούµενοι

Μεταλλικοί συγκολ.

Χυτοί (όλα τα κράµατα)

Μεταλ. προκάτ.

Χυτοί

Προκατ. οδοντ.

Χυτοί (ευγενές κράµα)

Ανθρακονήµατα

Ανθρακονήµατα

Χυτοί (ευγενές κράµα)

Ανθρακονήµατα

Ίνες χαλαζία

Ανθρακονήµατα

Υαλονηµάτων

Ίνες χαλαζία

Ίνες χαλαζία

Υαλονήµατα

Ανθρακονήµατα

Μεταλ. προκατ. επίχρυσοι

Χυτοί (ευγενές κράµα)

Προκατ. χρυσοί

Parapost χυτοί 
(ευγενές κράµα)

Κοχλιούµενοι

Προκατ. µεταλλικοί

Χυτοί (όλα τα κράµατα)

Χωρίς άξονα

Υαλονήµατα

Amalgam post

Τύπος άξονα

84%

91%

93%

90,4%

85%  89%

90,9%

87,5%

82%

92%

85%

98%

95%

84%

97,5% 
96,8%

96%

92,3%

93%

98,3%

93,5% 
94%

95%

75%

91%

100% 
94%

100%

92% 
94%

80%

96% 

96%
 ±2%94,5%

95%

89,7%

91%

Επιτυχία

Σπάσιµο ρίζας
Τερηδόνα ρίζας
Ανεπαρκής συγκράτηση

Απώλεια συγκράτησης
Κάταγµα ρίζας

Αποτυχία αποκατάστασης
Περιοδοντική
Ενδοδοντική
Κάταγµα ρίζας

Ανεπαρκής συγκράτηση, 
τερηδόνα, κάταγµα ρίζας

Ανεπαρκής συγκράτηση, 
τερηδόνα

Ανεπαρκής συγκράτηση, 
τερηδόνα, κάταγµα ρίζας

–

Ανεπαρκής συγκράτηση

Ανεπαρκής συγκράτηση, 
σπάσιµο άξονα

Ανεπαρκής συγκράτηση, 
κάταγµα ρίζας

Ενδοδοντική αποτυχία
Περιοδοντική καταστροφή
Κάταγµα ρίζας

Ενδοδοντική αποτυχία

Ενδοδοντική αποτυχία, 
κάταγµα ρίζας, 
απώλεια στεφάνης

Ανεπαρκής συγκράτηση, 
ενδοδοντική αποτυχία

Ενδοδοντική αποτυχία, 
ανεπαρκής συγκράτηση 
ψευδοµύλης ή στεφάνης

Ενδοδοντική αποτυχία

Ανεπαρκής συγκράτηση

Ανεπαρκής συγκράτηση
Ενδοδοντική αποτυχία

Απώλεια συγκράτησης

Σπάσιµο άξονα

Κάταγµα ρίζας

Απώλεια συγκράτησης

Ανεπαρκής συγκράτηση, 
κάταγµα Ρίζας

Κάταγµα ρίζας, Ανεπαρκής 
Συγκράτηση, Απώλ. δοντιού

Κάταγµα ρίζας,
απώλεια δοντιού

Τερηδόνα

Κάταγµα ρίζας, τερηδόνα

Αιτίες αποτυχίας

51 δόντια

96 δόντια

138 δόντια

154 δόντια

112 δόντια

516 δόντια

788 δόντια

236

200 δόντια

1.304 δόντια

59 δόντια

30 δόντια

180 δόντια

225 δόντια

27 δόντια

50 δόντια

50 δόντια

319 δόντια

197 δόντια

Δείγµα

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Πρόσθια

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Πρόσθια
& προγόµφιοι

Νεογιλοί τοµείς

Όλα

Προγόµφιοι

Πρόσθια

Όλα

Όλα

Όλα

Προγόµφιοι

Είδος δοντιών

10 χρόνια

6 χρόνια

10+ χρόνια

3 χρόνια

8 χρόνια

10 χρόνια

5 χρόνια

32 µήνες

4 χρόνια

1-6 χρόνια

28 µήνες

1 χρόνος

30 µήνες

2-3 χρόνια

87 µήνες

10 χρόνια

10 χρόνια

5 χρόνια

1-5 χρόνια
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Πίνακας 1 (συνέχεια)

Naumann και συν.60

Naumann και συν.59

Naumann και συν.74

Schmitter και συν.75

Fokkinga και συν.81

Balkenhol55

Preethi78

Signore και συν.61

Cagidiaco και συν.73

Gómez-Polo 
και συν.80

Naumann και συν.70

Mancebo και συν.69

Zicari και συν.79

Ferrari και συν.72

Juloski και συν.71

Συγγραφείς

2005a

2005b

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2010

2010

2010

2011

2012

2014

Έτος

Παράλληλοι 
οδοντωτοί υαλον.

Κωνικοί υαλον.

Υαλονηµάτων

Υαλονήµατα

Μεταλ. προκατ.

Υαλονήµατα

Κοχλιούµενοι µεταλ.

Προκάτ µεταλ. 
µε-χωρίς ferrule

Xυτοί µε-χωρίς ferrule
(ευγενές κράµα)

Χωρίς άξονα µε ferrule

Χυτοί (πολύτιµα & 
ηµιπολύτιµα κράµατα)

Υαλονηµάτα

Ανθρακονήµατα

Χυτοί (βασικό κράµα)

Υαλονηµάτων παραλ.

Υαλονηµάτων κων.

Υαλονηµάτων προκατ.

Υαλονηµάτων εξατ.

Χωρίς άξονα

Μεταλ. προκατ.

Χυτοί (βασικό κράµα)

Υαλονήµατα 
(κωνικοί 
& παράλληλοι)

Υαλονήµατα

Υαλονηµάτων προκατ.

Υαλονηµάτων εξατοµ.

Χωρίς άξονα

Χυτός (ευγενές κράµα)

Υαλονηµάτων προκατ.

Υαλονηµάτων εξατοµ.

Χωρίς άξονα

Υαλονήµατα 
(1=γειτονικά τοιχώµατα 
οδοντίνης >50%, 2=<50%, 
Α= corebuilt-up,  
B= αυτοσυγκολλούµενη 
κονία)

Τύπος άξονα

84% 
87,2%

91%

79%

98% 
99%

100%

93,5%

75,6%

84% 71% 

85% 84%

88%

88,8%

100%

90%

90%

98,6%

96,8%

90,9%

76,7%

62,5%

84,6%

82,6%

63%

93,3% (ferrule)

73,8% (χωρίς ferrule)

97%(ν=65)

96%(ν=26)

100%(ν=13)

96%(ν=101)

76,6%

61,3%

42,1%

1Α 90%

1Β 76,6%

2Α 70%

2Β 63,3%

Επιτυχία

Κάταγµα άξονα, 
ανεπαρκής συγκράτηση, 
κάταγµα Ρίζας

Κάταγµα άξονα,
ανεπαρκής συγκράτηση

Αλλαγή σχεδίου 
θεραπείας

Απώλεια συγκράτησης, 
ενδοδοντική αποτυχία

Κάταγµα ρίζας, 
απώλεια συγκράτησης

Ενδοδοντική αποτυχία, 
ανεπαρκής συγκράτηση, 
κάταγµα ρίζας, 
τερηδόνα

Απώλεια συγκράτησης

Απώλεια συγκράτησης

Απώλεια συγκράτησης

Ανεπαρκής συγκράτηση, 
κάταγµα άξονα

Κάταγµα άξονα,
ανεπαρκής συγκράτηση,
ενδοδοντική αποτυχία

Κάταγµα ρίζας, 
ανεπαρκής συγκράτηση

Ανεπαρκής συγκράτηση, 
κάταγµα ρίζας

Κάταγµα άξονα, 
ανεπαρκής συγκράτηση, 
ενδοδοντική αποτυχία

Τερηδόνα, κάταγµα άξονα, 
κάταγµα ρίζας

Ανεπαρκής συγκράτηση
άξονα, κάταγµα ρίζας,
ενδοδοντική αποτυχία 

Κάταγµα άξονα, ανεπαρκής
συγκράτηση, ενδοδοντική
αποτυχία

Κάταγµα άξονα, ανεπαρκής
συγκράτηση, ενδοδοντική
αποτυχία, κάταγµα ρίζας

Ενδοδοντική αποτυχία

Αιτίες αποτυχίας

105 δόντια

149 δόντια

88

100 δόντια

307 δόντια

802 δόντια

30 δόντια

526 δόντια

360 δόντια

112 δόντια

149 δόντια

87 δόντια

205 δόντια

360 δόντια

120 δόντια

Δείγµα

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Πρόσθια

Πρόσθια

Προγόµφιοι

Όλα

Όλα

Όλα

Όλα

Προγόµφιοι

Προγόµφιοι

Είδος δοντιών

2 χρόνια

5-56 µήνες

3 χρόνια

14 µήνες

17 χρόνια

10 χρόνια

1 χρόνος

5,3 χρόνια

3 χρόνια

10 χρόνια

10 χρόνια

3 χρόνια

3 χρόνια

6 χρόνια

4 χρόνια

Διάρκεια

71
-

80
%
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χλιούμενοι άξονες που εφαρμόζουν ενερ-

γητικά και αυξάνουν την επιρρέπεια της

ρίζας σε κατάγματα. Τέλος, η μελέτη των

Κing και συν.76, που εμφανίζει τη μεγαλύ-

τερη περίοδο παρακολούθησης, καταλή-

γει στο συμπέρασμα ότι οι μεταλλικοί

προκατασκευασμένοι άξονες λειτουρ-

γούν καλύτερα από τους άξονες ανθρα-

κονημάτων. Στην περίπτωση των τελευ-

ταίων, οι αποτυχίες οφείλονται σε ανε-

παρκή συγκόλληση του άξονα στην οδον-

τίνη της ρίζας, ενώ σημειώνεται και η εν-

δεχόμενη μηχανική εξασθένηση των αξό-

νων ανθρακονημάτων λόγω απορρόφη-

σης νερού. Αξίζει να σημειωθεί ότι και

στις δύο υπό μελέτη ομάδες οι αποτυχίες

ήταν επιδιορθώσιμες και δεν οδήγησαν

σε απώλεια δοντιών. 

Μελέτες που συνέκριναν τους χυτούς

άξονες με τους άξονες πολυμερούς μή-

τρας ενισχυμένους με ίνες

Στην αναδρομική μελέτη των Ferrari και

συν.77 μελετήθηκαν 200 περιπτώσεις εν-

δορριζικών αξόνων που αποκαταστάθη-

καν είτε με χυτούς άξονες από ευγενή

κράματα είτε με άξονες ανθρακονημά-

των. Οι αποτυχίες που οφείλονταν σε

αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας

ήταν ίδιες στις δύο ομάδες. Ωστόσο, οι

χυτοί άξονες παρουσίασαν ένα συμπλη-

ρωματικό ποσοστό αποτυχίας 9% λόγω

κατάγματος ρίζας και ένα 2% λόγω απο-

τυχίας της στεφάνης. Η τόσο μεγάλη δια-

φορά μεταξύ των δύο ομάδων, σε σχέση

με το κάταγμα ρίζας, είναι διπλά σημαν-

τική καθώς πρόκειται και για μια μορφή

αποτυχίας που δεν είναι επιδιορθώσιμη

και που οδηγεί αναγκαστικά σε απώλεια

του δοντιού. Στην μονοετή μελέτη των

Preethi και συν.78 εξετάστηκαν 10 πρό-

σθια δόντια με άξονες υαλονημάτων, 10

με άξονες ανθρακονημάτων και 10 με χυ-

τούς άξονες. Σημειώθηκε από μία αποτυ-

χία στις δύο τελευταίες ομάδες, λόγω

ανεπαρκούς συγκράτησης. Τέλος, στην

3ετή μελέτη των Zicari και συν.79 έγινε

σύγκριση αξόνων υαλονημάτων, τόσο

προκατασκευασμένων όσο και εξατομι-

κευμένων, με χυτούς άξονες από ευγενές

κράμα και τα ποσοστά επιβίωσης ήταν

υψηλά για όλες τις πειραματικές ομάδες

(96-97%).

Μελέτες που συγκρίνουν τους μεταλλι-

κούς προκατασκευασμένους άξονες με

τους χυτούς

Οι περισσότερες μελέτες που συγκρίνουν

τους μεταλλικούς προκατασκευασμένους

άξονες με τους χυτούς καταλήγουν σε πα-

ρόμοια ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των

δύο ομάδων80-84. Όσον αφορά την εναπο-

μένουσα οδοντίνη, οι Creugers και συν.84

επιβεβαίωσαν τη σημασία της για την επι-

βίωση του δοντιού, ενώ οι Fokkinga και

συν.81 κατέληξαν σε ένα επιπλέον εύρη-

μα. Συγκεκριμένα, στη 17ετούς παρακο-

λούθησης αναδρομική μελέτη τους τα

δόντια χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες,

ανάλογα με την ποσότητα της εναπομέ-

νουσας οδοντίνης. Στην κατηγορία με

επαρκή οδοντίνη, τόσο η αποκατάσταση

χωρίς ενδορριζικό άξονα όσο και οι απο-

καταστάσεις με μεταλλικό χυτό ή μεταλ-

λικό προκατασκευασμένο άξονα απέδι-

δαν εξίσου καλά. Στην κατηγορία όμως

των δοντιών με ελάχιστη ζώνη περιφερι-

κής οδοντίνης, οι χυτοί άξονες έχουν στα-

τιστικά σημαντική μεγαλύτερη επιβίωση

από τους μεταλλικούς προκατασκευασμέ-

νους. Ακόμη, οι Gómez-Polo και συν.80

σημείωσαν πως τα δόντια με τις περισσό-

τερες αποτυχίες ήταν οι προγόμφιοι της

άνω γνάθου, ενώ τα δόντια με τα μεγαλύ-

τερα ποσοστά επιβίωσης ήταν οι τομείς

της άνω γνάθου. Τέλος, μία μελέτη βρήκε

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ

των ποσοστών επιβίωσης των συγκεκρι-

μένων αξόνων, με τους προκατασκευα-

σμένους μεταλλικούς άξονες να αποδί-

δουν καλύτερα από τους χυτούς χρυσο-

κράματος τύπου 333. 

Στη συστηματική ανασκόπηση που πραγ-

ματοποιήθηκε από τους Theodosopoulou

και συν.85, οι συγγραφείς εξετάζουν μόνο

τυχαιοποιημένες μελέτες με ομάδα ελέγ-

χου και καταλήγουν επίσης στο συμπέρα-

σμα ότι οι μεταλλικοί προκατασκευασμέ-

νοι άξονες είναι ελαφρώς καλύτεροι από

τους χυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις

απουσίας ferrule effect. 

Όσον αφορά την αποκατάσταση της μύ-

λης, από το σύνολο μόνο 9 μελέτες έχουν

ως κριτήριο επιλογής δείγματος η αποκα-

τάσταση να γίνεται με μονήρη στεφά-

νη62,63,67-69,72,78,83,84. Η αποκατάσταση με μο-

νήρη στεφάνη ενός δοντιού με ενδορριζι-

κό άξονα δεν έχει αποδειχθεί ότι αποδί-

δει διαφορετικά σε σχέση με τη χρήση

του δοντιού ως στηρίγματος σε μεγαλύτε-

ρη προσθετική αποκατάσταση. Στη μελέ-

τη των Naumann και συν.59, φαίνεται ότι

για τους παράγοντες κινδύνου η τοποθέ-

τηση μονήρους στεφάνης μειώνει την επι-

βίωση, στην μελέτη των Balkenhol και

συν.55 φαίνεται ότι την αυξάνει, ενώ στη

μελέτη των Bergman και συν.53 φαίνεται

να μην έχει κάποια επίπτωση. Ωστόσο, σε

κάθε περίπτωση η εισαγωγή ενός τέτοιου

κριτηρίου επιλογής του δείγματος μελέ-

της μειώνει την πιθανότητα κάποιου συ-

στηματικού σφάλματος. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κλασική με-

λέτη των Sorensen και Martinoff86, στην

οποία συμπεραίνεται ότι η μετέπειτα μυ-

λική αποκατάσταση ενός δοντιού με εν-

δορριζικό άξονα, και το αν ανήκει σε κι-

νητή ή ακίνητη πρόσθεση, δεν επηρεάζει

την επιβίωση, ωστόσο η τοποθέτηση άξο-

να σε σχέση με τη μη τοποθέτηση επηρε-

άζει διαφορετικά την πρόγνωση για κάθε

είδος αποκατάστασης. Συγκεκριμένα, η

τοποθέτηση άξονα αυξάνει την επιτυχία

σε σχέση με τη μη τοποθέτηση όταν αρ-

γότερα το δόντι αποτελέσει στήριγμα κι-

νητής αποκατάστασης, μειώνει την επι-

βίωση σε σχέση με τη μη τοποθέτηση όταν

αργότερα το δόντι αποκατασταθεί με μο-

νήρη στεφάνη, ενώ δεν την επηρεάζει

όταν το δόντι αποτελέσει στη συνέχεια

στήριγμα ακίνητης μερικής αποκατάστα-

σης. Στην ίδια μελέτη συγκρίνονται τρία

διαφορετικά συστήματα ενδορριζικών

αξόνων, οι χυτοί, οι para-post χυτοί και οι

para-post προκατασκευασμένοι, με τις

δύο τελευταίες κατηγορίες να υπερτε-

ρούν της πρώτης. Ωστόσο, για λόγους πο-

λύ ειδικών κριτηρίων εισαγωγής αποκα-

ταστάσεων και ανομοιογένειας πειραμα-

τικών ομάδων, η μελέτη δεν συμπεριλαμ-

βάνεται στον πίνακα της ανασκόπησης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι νέα δεδο-

μένα προκύπτουν και για την αποκατά-
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σταση της μύλης σε δόντια με ενδορριζι-

κό άξονα, καθώς η αναγκαιότητα ψευδο-

μύλης και στεφάνης δεν υποστηρίζεται

από σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα,

σύμφωνα με τα οποία τα παραπάνω δεν

υπερέχουν ούτε υστερούν σε σχέση με

μια συμβατική έμφραξη και η κρίση για

την αποκατάσταση πρέπει να γίνεται κα-

τά περίπτωση87.

Συμπεράσματα

Είναι γεγονός πως ο αριθμός των κλινι-

κών μελετών για τους ενδορριζικούς άξο-

νες είναι περιορισμένος. Αντίθετα, υπάρ-

χει μεγάλος όγκος εργαστηριακών μελε-

τών, των οποίων τα συμπεράσματα όμως

δεν συνιστούν εξίσου ισχυρά τεκμήρια

για την εξαγωγή κατευθυντήριων οδη-

γιών. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη δυ-

σκολία πραγμάτωσης μιας μακροχρόνιας

κλινικής μελέτης. Ακόμη, πολλές μελέτες

που βρέθηκαν στην παρούσα αναζήτηση

ήταν αναδρομικές, οι οποίες είναι και πά-

λι λιγότερο ισχυρές από τις προοπτικές

μελέτες για τη διατύπωση συσχετισμών. 

Μεμονωμένα, οι πολυμερείς άξονες ενι-

σχυμένοι με ίνες έχουν μελετηθεί περισ-

σότερο, ενδεχομένως επειδή είναι και το

νεότερο σύστημα αξόνων, στο οποίο έχει

επικεντρωθεί η έρευνα των τελευταίων

ετών. Οι μελέτες που βρέθηκαν δείχνουν

ως επί το πλείστον πολύ καλά ποσοστά

επιβίωσης και συνήθως επιδιορθώσιμο

τρόπο αποτυχίας. Τα παραπάνω, σε συν-

δυασμό με τις ικανοποιητικές αισθητικές

ιδιότητές τους, τους καθιστούν το υλικό

εκλογής για την αποκατάσταση πρόσθιων

δοντιών, όταν υπάρχει ferrule και εναπο-

μείναντα οδοντικά τοιχώματα. Βέβαια, σε

μελέτες με μεγαλύτερη περίοδο παρακο-

λούθησης, τα ποσοστά επιβίωσής τους

μειώνονται αισθητά, ιδίως όταν δεν

υπάρχει επαρκές ferrule, ή εναπομείναν-

τα οδοντικά τοιχώματα. Από την άλλη, η

σύγκριση προκατασκευασμένων μεταλλι-

κών αξόνων με τους χυτούς, για την απο-

κατάσταση οπίσθιων δοντιών, δεν επιβε-

βαιώνει την ανωτερότητα των χυτών πα-

ρά μόνο σε περίπτωση μειωμένου ferrule

effect. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι

προκατασκευασμένοι άξονες, που εκτός

των άλλων τοποθετούνται και σε μία συ-

νεδρία, φαίνεται να αποδίδουν εξίσου

καλά. 
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Εντοπιστής ακρορριζίου – Apex locator Hλεκτρονική συσκευή που χρη-
σιμοποιείται για τον καθορισμό του μήκους εργασίας πριν την προ-
παρασκευή του ριζικού σωλήνα. Οι συσκευές αυτές λειτουργούν
σύμφωνα με τις αρχές της συχνότητας, της διαφοράς δυναμικού ή της
αντίστασης.

Εξίδρωμα – Εxudate Εξωαγγειακή παρουσία στοιχείων αίματος με διατα-
ραγμένη αναλογία.

•Ορώδες – Serous exudate Εξίδρωμα στο οποίο επικρατεί ο ορός του
αίματος, πρωτεϊνικές ουσίες χαμηλού μοριακού βάρους  και ελάχι-
στα λευκοκύτταρα.

•Αιμορραγικό – Hemorrhagic exudate Εξίδρωμα στο οποίο επικρα-
τούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια.

•Πυώδες – Purulent exudate Εξίδρωμα στο οποίο επικρατούν τα πο-
λυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα.

• Ινιδώδες – Fibrinous exudate Εξίδρωμα στο οποίο επικρατεί το ινω-
δογόνο, το οποίο στη συνέχεια πολυμερίζεται σε ινική.

Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 

Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.
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Η χλωρεξιδίνη και η απολύμανση των ριζικών σωλήνων

Μελέτη της επίδρασης της χλωρεξιδίνης 2% και
του υδροξειδίου του ασβεστίου σε μολυσμένους

ριζικούς σωλήνες με E. faecalis (ex vivo)
Κ. Χ. Καλογερόπουλος*, Μ. Γ. Χαμπάζ**

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

αντισηπτικά ριζικών σωλήνων, απολύμανση ριζικών σωλήνων,
ενδοδοντική θεραπεία
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antiseptics of root canals, disinfection of root canals, root canal
treatment
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Περίληψη

Εισαγωγή. Η δράση του υδροξειδίου του ασβεστίου έχει απο-
δειχθεί ότι προσφέρει καλά αντιμικροβιακά αποτελέσματα πα-
ρά τα εγγενή του μειονεκτήματα. Η αδυναμία του να δράσει
έναντι συγκεκριμένων μικροβιακών στελεχών έχει στρέψει την
επιστημονική έρευνα στην αναζήτηση εναλλακτικών ενδορρι-
ζικών αντισηπτικών φαρμάκων.
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η μελέτη της
αντισηπτικής δράσης της χλωρεξιδίνης (CHX) 2% σε υγρή
μορφή και σε μορφή γέλης και του υδροξειδίου του ασβεστίου
[Ca(OH)2] έναντι του E. faecalis. 
Μέθοδος και υλικά. 110 μονόρριζα προσφάτως εξαχθέντα δόν-
τια παρασκευάστηκαν μέχρι το #50, αποστειρώθηκαν και ενο-
φθαλμίστηκαν με μικροβιακό εναιώρημα E. faecalis. Τα δόντια
χωρίστηκαν τυχαία σε 6 πειραματικές ομάδες των 15 και σε
δύο ομάδες έλεγχου των 10. Ακολούθησε η τοποθέτηση στους
ρ.σ. υγρής CHX 2%, γέλης CHX 2% και Ca(OH)2. Η αντιμι-
κροβιακή τους αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε στις 3 και
στις 7 ημέρες. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση των
Fisher’s Exact test και Bonferroni–Holmes post hoc test.
Αποτελέσματα. Η υγρή χλωρεξιδίνη 2% ήταν περισσότερο
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του Enterococcus faecalis
από τη CHX σε μορφή γέλης, καθώς και από το Ca(OH)2 σε
βαθμό στατιστικά σημαντικό, τόσο στις 3 όσο και στις 7 ημέρες. 
Συμπεράσματα. Η χλωρεξιδίνη σε υγρή μορφή φαίνεται να είναι
αποτελεσματική έναντι του E. faecalis, τόσο στις 3 όσο και στις 7
ημέρες, και να αποτελεί έναν πιθανό αντικαταστάτη του υδρο-
ξειδίου του ασβεστίου, ειδικά όταν χρειάζεται να περιοριστεί ο
συνολικός χρόνος της ενδοδοντικής θεραπείας. 

Summary

In vitro comparative study of the antimicrobial effectiveness

of 2% liquid chlorexidine and calcium hydroxide

K. C. Kalogeropoulos*, M. G. Khabbaz**

Introduction. The antimicrobial action of calcium hydroxide is

known to be very good despite some drawbacks. It’s inability to

act against specific microbial strains has turned scientific re-

search to seek alternative antiseptics for infected root canals. The

purpose of this study was to study the antiseptic action of 2%

chlorhexidine (CHX) in liquid form and gel, and calcium hy-

droxide [Ca(OH)2] against E. faecalis. 

Materials and methods. The root canals of 110 freshly extracted sin-

gle rooted teeth prepared to #50 were were sterilized and inoculated

with microbial suspension E. faecalis. The samples were randomly

divided into 6 experimental groups of 15 teeth and two control

groups of 10 teeth. Then, liquid 2% CHX, 2% CHX gel and

Ca(OH)2 were placed in the root canals, and the antimicrobial effi-

cacy was assessed at 3 and 7 days. Statistical analysis was performed

using the Fisher's Exact test and Bonferroni-Holmes post hoc test.

Results. 2% liquid chlorhexidine was more effective than the

other two antiseptics in the treatment of Enterococcus faecalis

both within 3 and 7 days. The group of liquid 2% chlorhexidine

was presented with statistically significant difference from both

the Ca(OH)2 in both experimental time intervals.

Conclusions. Liquid chlorhexidine appears to be effective against

E. faecalis both within 3 and 7 days, and is a promising replacement

for calcium hydroxide, especially when reducing the total time of

endodontic treatment is needed.

Ενδοδοντολογία 8: 77-85, 2013-2014 Endodontologia 8: 77-85, 2013-2014



Εισαγωγή

Ένας από τους στόχους της χημικομηχα-

νικής επεξεργασίας, είναι ο καθαρισμός

των ριζικών σωλήνων, με σκοπό την εξά-

λειψη των μικροβίων και των τοξινών τους

στο εσωτερικό των σωλήνων. Η χρήση και

αντισηπτικών φαρμάκων, μεταξύ των συ-

νεδριών, θεωρείται απαραίτητη σε πολλές

περιπτώσεις για την αρτιότερη αντιμετώ-

πιση του μικροβιακού παράγοντα. Μετα-

ξύ αυτών πρώτη επιλογή αποτελεί το

υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2
1,2.

Ωστόσο, έρευνες έδειξαν ότι εκτός από

τις δυσκολίες τοποθέτησης και αφαίρεσης

του, το Ca(OH)2 δεν είναι δραστικό έναν-

τι ορισμένων μικροβιακών στελεχών όπως

ο E. faecalis3,4. Έτσι, διάφορες μελέτες

έχουν επικεντρωθεί στην ανεύρεση εναλ-

λακτικών ενδορριζικών φαρμάκων και

υγρών διακλυσμού με σκοπό την επίτευξη

αποτελεσματικότερης αντισηψίας των ρ.σ.

πριν από την τελική τους έμφραξη5-7. 

Η γλυκονική χλωρεξιδίνη (CHX) χρησι-

μοποιείται ως αντισηπτικό φάρμακο στην

περιοδοντολογία και στη στοματική χει-

ρουργική εδώ και πάρα πολλά χρόνια8.

Τα τελευταία χρόνια αναφέρεται όλο και

πιο συχνά στην ενδοδοντία ως ενδορριζι-

κό αντισηπτικό9,10. Όμως τα αποτελέσμα-

τα των εργαστηριακών μελετών είναι αν-

τικρουόμενα και όχι απολύτως συγκρίσι-

μα μεταξύ τους9,11,12. Σήμερα, εξακολου-

θεί να είναι άγνωστη η ενδεικνυόμενη ή

η πιο δραστική μορφή της, η κατάλληλη

συγκέντρωση και ποσότητά της προκειμέ-

νου να χρησιμοποιηθεί ως αντισηπτικό

φάρμακο των ριζικών σωλήνων. 

Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής

ερευνητικής εργασίας ήταν η μελέτη της

αντισηπτικής δράσης της CHX 2%, σε

υγρή μορφή και σε μορφή γέλης, καθώς

και του υδροξειδίου του ασβεστίου

Ca(OH)2 έναντι του E. faecalis.

Μέθοδος και υλικά

Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 110 ακέ-

ραια μονόρριζα δόντια με πλήρως δια-

πλασμένο ακρορρίζιο, εξαχθέντα για πε-

ριοδοντικούς λόγους, και κατά το δυνα-

τόν μορφολογικά όμοια μεταξύ τους. 

Κριτήρια επιλογής δοντιών

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν δόντια τα

οποία πληρούσαν τα παρακάτω κριτήρια: 

1. δόντια με έναν ρ.σ., 

2. ακέραια δόντια χωρίς τερηδόνα, 

3. δόντια τα οποία, μετά από έλεγχο στο

οπτικό μικροσκόπιο με μεγέθυνση

19,2×, δεν εμφάνιζαν ρωγμές, κατάγ-

ματα ή εξωτερική απορρόφηση.

Προετοιμασία δειγμάτων

Τα δόντια, μετά την εξαγωγή τους, τοπο-

θετήθηκαν επί 24 ώρες σε διάλυμα 0,5%

NaOCl για την αφαίρεση υπολειμμάτων

των ιστών και την απολύμανση της εξω-

τερικής επιφάνειας της ρίζας. Οι περίσ-

σειες των ιστών αφαιρέθηκαν με εργα-

λεία περιοδοντίου ώστε η επιφάνεια των

ριζών να είναι καθαρή. Στη συνέχεια, τα

δείγματα διατηρήθηκαν σε διάλυμα θυ-

μόλης 0,1% μέχρι την έναρξη της έρευ-

νας11-13.

Χημικομηχανική επεξεργασία 

των ριζικών σωλήνων

Αρχικά, αφαιρέθηκε η μύλη των δοντιών

με περιστρεφόμενο δίσκο διαμαντιού και

καταιονισμό νερού ώστε το συνολικό μή-

κος κάθε δείγματος να ανέρχεται σε 13

mm. Στο στάδιο αυτό απορρίφθηκαν όσα

δόντια διαπιστώθηκε ότι είχαν δύο ρ.σ.

Ο ορισμός του μήκους εργασίας πραγμα-

τοποιήθηκε αφαιρώντας 1 mm από το

μήκος ρίνης Κ#10 κατά ISO, αμέσως μό-

λις αυτή γινόταν ορατή, διερχόμενη από

το ακρορριζικό τρήμα. Σε αυτό το στά-

διο, αν η ρίνη #20 κατά ISO δεν σφήνω-

νε στο ακρορρίζιο, το δείγμα απορριπτό-

ταν από τη μελέτη. Όλα τα δείγματα

προετοιμάστηκαν από τον ίδιο ερευνητή.

Η ΧΜΕ των ρ.σ. πραγματοποιήθηκε με

την τεχνική παθητικής κωνικής διεύρυν-

σης (Passive Step-Back)14 με μέγεθος κύ-

ριου ακρορριζικού εργαλείου #50 κατά

ISO για όλα τα δείγματα. Για λόγους

ομοιομορφίας των δειγμάτων της έρευ-

νας, απορρίφθηκαν τα δείγματα στα

οποία το εργαλείο #50 κατά ISO δεν

εφάρμοζε ικανοποιητικά στο ακρορριζι-

κό τριτημόριο. 

Ως διάλυμα διακλυσμού χρησιμοποιήθη-

κε υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους να-

τρίου (NaOCl) 2,5% και σε ποσότητα 2

mL, μετά από κάθε εργαλείο. Τελικός

διακλυσμός έγινε με 10 mL (NaOCl)

2,5% και 5 mL φυσιολογικό ορό. Κατά τη

διάρκεια των χειρισμών τα δείγματα δια-

τηρούνταν σε νερό για να αποτραπεί η

αφυδάτωσή τους.

Αφαίρεση του οδοντινικού επιχρίσματος

(smear layer)

Με σκοπό την απομάκρυνση του οδον-

τινικού επιχρίσματος, τα δόντια εμβα-

πτίστηκαν σε λουτρό υπερήχων με διά-

λυμα EDTA 18% (Ultradent, South Jor-

dan, USA) για 10 λεπτά της ώρας και

ακολούθως για άλλα 10 λεπτά σε υδατι-

κό διάλυμα NaOCl 2,5% που έχει απο-

δειχθεί ότι είναι αποτελεσματικός τρό-

πος απομάκρυνσής του15. Η διαδικασία

αυτή είναι απαραίτητη ώστε το παραγό-

μενο επίχρισμα από τη χημικομηχανική

επεξεργασία να μην εμποδίζει την είσο-

δο των μικροβίων αλλά και των αντιση-

πτικών φαρμάκων στα οδοντινοσωλη-

νάρια.

Αποστείρωση των δειγμάτων

Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε ειδικά

φιαλίδια τα οποία περιείχαν φυσιολογικό

ορό (Εικ. 1) και αποστειρώθηκαν σε αυ-

τόκαυστο κλίβανο στους 121°C για 30 λε-

πτά της ώρας. Στη συνέχεια, τοποθετήθη-

καν σε δοκιμαστικούς σωλήνες οι οποίοι

περιείχαν πρόσφατα παρασκευασθέντα

και αποστειρωμένο ζωμό ΒΗΙ (Brain

heart infusion broth) και μεταφέρθηκαν

σε λουτρό υπερήχων για 15 λεπτά, ώστε

να διευκολυνθεί η διείσδυση του ζωμού

μέσα στα οδοντινοσωληνάρια. Ακολού-

θησε η επώαση των δειγμάτων επί 48

ώρες στους 37°C και σε ατμόσφαιρα 10%

CO2. Έλεγχος της στειρότητας των δειγ-

μάτων έγινε με την απουσία θολερότητας.

Τα δείγματα που θα ανευρίσκονταν μο-

λυσμένα σε αυτό το στάδιο θα απορρί-

πτονταν από τη μελέτη.

Μετά την επώασή τους, τα δείγματα στε-

γνώθηκαν με αποστειρωμένη γάζα, καλύ-

φθηκαν εξωτερικά με 2 στρώματα βερνι-

κιού νυχιών και τοποθετήθηκαν όρθια σε
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ειδική αποστειρωμένη θήκη από πλαστι-

κό με πολλαπλά στόμια κατάλληλης δια-

μέτρου (Terassaki wells, E&K Scientific

Products, Santa Clara, California). Περι-

μετρικά των δοντιών τοποθετήθηκε φυ-

σιολογικός ορός ώστε να αποτραπεί η

αφυδάτωσή τους.

Επιμόλυνση των ριζικών σωλήνων 

με E. Faecalis

Για τη διενέργεια του πειράματος χρησι-

μοποιήθηκαν στελέχη E. faecalis απομο-

νωθέντα από μολυσμένους ρ.σ. Από το

στέλεχος αυτό παρασκευάστηκε εναι-

ώρημα μέσα σε ζωμό ΒΗΙ το οποίο επωά-

στηκε επί 48 ώρες στους 37°C και σε

ατμόσφαιρα 10% CO2. Το εναιώρημα

προσαρμόστηκε σε θολερότητα 0,5 της

κλίμακας McFarland (1,5 × 108 βακτή-

ρια/ml), 0,1 mL του οποίου ενοφθαλμί-

στηκε σε κάθε ρ.σ. με ειδική πιπέτα. Στη

συνέχεια έγινε επώαση των μολυσμένων

ρ.σ. με στελέχη E. faecalis στους 37°C και

σε ατμόσφαιρα 10% CO2 επί 5 ημέρες11.

Κάθε 2 ημέρες επώασης γινόταν προσθή-

κη 0,1 mL μικροβιακού εναιωρήματος σε

κάθε δείγμα. Έλεγχος της μόλυνσης του

ρ.σ. έγινε με τη λήψη δείγματος από αυ-

τούς με αποστειρωμένους κώνους χάρ-

του, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε δοκιμα-

στικούς σωλήνες που περιείχαν 1 mL φυ-

σιολογικού ορού (0,9% NaCl). Κατόπιν

έγινε περιδίνηση (vortex) για 10 sec και

ποσότητα 0,1 mL καλλιεργήθηκε σε τρι-

βλία με θρεπτικό υλικό αιματούχο άγαρ

στους 37°C και σε ατμόσφαιρα 10% CO2

για 3 ημέρες (Εικ. 2). Ριζικοί σωλήνες

που ενδεχομένως εντοπίζονταν αρνητικοί

για E. faecalis σε αυτό το στάδιο θα απορ-

ρίπτονταν από τη μελέτη.

Διαχωρισμός δειγμάτων σε ομάδες 

και υποομάδες

Τα δόντια που βρέθηκαν θετικά για E.

faecalis χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομά-

δες των 30 δοντιών (Ομάδες Α, Β και Γ).

Τα δόντια κάθε ομάδας χωρίστηκαν εκ

νέου τυχαία σε 2 υποομάδες των 15 δον-

τιών, διότι θα ακολουθούσαν διαφορετι-

κούς χρόνους επώασης (Υποομάδες Α3

και Α7, Β3 και Β7, Γ3 και Γ7). Επιπλέον,

χρησιμοποιήθηκαν 20 δείγματα ως ομάδα

ελέγχου (Ομάδα Δ), τα οποία χωρίστη-

καν σε δυο υποομάδες (Δ3 και Δ7).

Τοποθέτηση του αντισηπτικού 

φαρμάκου 

Ακολούθησε στέγνωμα των ριζικών σω-

λήνων με αποστειρωμένους κώνους χάρ-

του. Στην ομάδα Α τοποθετήθηκε CHX

2% σε μορφή γέλης (Consepsis, Ultra-

dent, South Jordan, USA), στην ομάδα Β

CHX 2% σε υγρή μορφή (Consepsis V,

Ultradent, South Jordan, USA) και στην

ομάδα Γ πάστα Ca(OH)2 (UltraCal XS,

Ultradent, South Jordan, USA). Τα ιδιο-
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Εικ. 1: Φιαλίδια που περιέχουν τα δείγματα της έρευνας.

Εικ. 2: Αποικίες E. faecalis από τους μο-

λυσμένους ριζικούς σωλήνες.

Εικ. 3: Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της λήψης οδοντίνης με εγγλυφίδες Gates-Glidden. 

Εικ. 4: Αποικίες E. faecalis μολυσμένων

δειγμάτων.



σκευάσματα τοποθετήθηκαν στους ρ.σ.

έως 3 mm από το μυλικό άκρο τους, με ει-

δικές αποστειρωμένες βελόνες. κατόπιν

η κοιλότητα εμφράχθηκε με προσωρινό

υλικό έμφραξης (Cavit-G, 3M, ESPE,

Germany) και με τη χρήση αποστειρωμέ-

νων εργαλείων.

Στα 20 δείγματα που αποτελούσαν την

ομάδα ελέγχου ακολουθήθηκε η ίδια δια-

δικασία, αλλά χωρίς την τοποθέτηση αν-

τισηπτικού φαρμάκου.

Δειγματοληψία

Οι ομάδες Α3, Β3, Γ3 και Δ3 επωάστηκαν

επί 3 ημέρες στους 37°C και σε ατμό-

σφαιρα 10% CO2. Η ίδια διαδικασία επα-

ναλήφθηκε για τις ομάδες Α7, Β7, Γ7 και

Δ7, οι οποίες επωάστηκαν επί 7 ημέρες. 

Μετά το πέρας των χρόνων επώασης του

μικροβίου με τα αντισηπτικά (3 και 7 ημέ-

ρες) έγινε αφαίρεση του προσωρινού εμ-

φρακτικού υλικού με αποστειρωμένες

φρέζες και ακολούθησε διακλυσμός των

ρ.σ. με 10 mL αποστειρωμένου φυσιολο-

γικού ορού για την απομάκρυνση των αν-

τισηπτικών από αυτούς. 

Ο τελικός έλεγχος της δράσης του αντι-

σηπτικού έγινε με τη λήψη δείγματος από

τους ρ.σ. με αποστειρωμένες εγγλυφίδες

Gates-Glidden 3, 4 και 5, μέχρι το μήκος

εργασίας, ώστε να λαμβάνεται οδοντίνη11

(Εικ. 3).

Οι εγγλυφίδες Gates-Glidden τοποθετή-

θηκαν αμέσως σε δοκιμαστικούς σωλήνες

οι οποίοι περιείχαν 1 mL φυσιολογικού

ορού. Ακολούθησε περιδίνηση (vortex)

για 10 sec και ποσότητα 0,1 mL καλλιερ-

γήθηκε σε ειδικό εξουδετερωτικό αιμα-

τούχο θρεπτικό υλικό (Neutralizing agar,

Difco Laboratories, Baltimore, Md, USA)

στους 37°C και σε ατμόσφαιρα 10% CO2

για 3 ημέρες, ώστε να εξουδετερωθεί τυ-

χόν υπολειπόμενο αντισηπτικό16,17. 

Τα δείγματα εξετάστηκαν για την παρου-

σία ή απουσία μικροβιακής ανάπτυξης

στα τριβλία με το ειδικό εξουδετερωτικό

αιματούχο θρεπτικό υλικό (Εικ. 4). Η βα-

κτηριακή μορφολογία του E. faecalis επι-

βεβαιώθηκε με χρώση κατά Gram και

έλεγχο της μορφολογίας της αποικίας με

το στερεομικροσκόπιο. 

Στατιστική ανάλυση

Οι κατηγορικές μεταβλητές περιγράφον-

ται ως συχνότητες και ποσοστά %. 

Συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων παρα-

μέτρων πραγματοποιήθηκαν με το Fish-

er’s Exact test, εξαιτίας της εμφάνισης σε

όλες τις συγκρίσεις κελιών με n<5. Σε πε-

ριπτώσεις πολλαπλών συγκρίσεων, εφαρ-

μόστηκε η μέθοδος Bonferroni-Holmes

post hoc test για τον εντοπισμό διαφορών

μεταξύ ζευγών ομάδων και ελέγχου του
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Πίνακας 1

Συγκεντρωτικός πίνακας ποσοστών %
της επιµόλυνσης των δειγµάτων

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ
Οµάδα

CHX γέλη 2%: 3 ηµέρες

CHX γέλη 2%: 7 ηµέρες

CHX υγρή 2%: 3 ηµέρες

CHX υγρή 2%: 7 ηµέρες

Ca(OH)2: 3 ηµέρες

Ca(OH)2: 7 ηµέρες

Μάρτυρες: 3 ηµέρες

Μάρτυρες: 7 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

5

33,3%

6

40,0%

10

66,7%

10

71,4%

2

13,3%

4

26,7%

0

0,0%

0

0,0%

37

33,9%

Ναι

10

66,7%

9

60,0%

5

33,3%

4

28,6%

13

86,7%

11

73,3%

10

100,0%

10

100,0%

72

66,1%

Σύνολο

15

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

14

100,0%

15

100,0%

15

100,0%

10

100,0%

10

100,0%

109

100,0%



σφάλματος οικογενείας συγκρίσεων σε

p<0,05. Όλοι οι έλεγχοι ήταν διπλής δι-

εύθυνσης.

Στατιστικά σημαντικές θεωρήθηκαν οι

περιπτώσεις στις οποίες η μηδενική υπό-

θεση μπορούσε να απορριφθεί με πιθα-

νότητα >95% (α: p<0.05). 

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν

ότι συνολικά, στις 3 και 7 ημέρες, η υγρή

CHX είχε τα λιγότερα επιμολυσμένα

δείγματα συγκριτικά με τη CHX σε μορ-

φή γέλης και το Ca(OH)2. Πιο συγκεκρι-

μένα:

• 3 ημέρες

Η ομάδα της υγρής CHX είχε στατιστικά

σημαντικά λιγότερα επιμολυσμένα δείγ-

ματα από την ομάδα του Ca(OH)2 και την

ομάδα των μαρτύρων (p<0.05). Παρά το

γεγονός ότι η ομάδα της υγρής CHX πα-

ρουσίασε ακριβώς το μισό ποσοστό επι-

μολυσμένων δειγμάτων σε σχέση με τη

μορφή γέλης, η διαφορά αυτή δεν ήταν

στατιστικά σημαντική (p=0,068). Δεν πα-

ρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές δια-

φορές μεταξύ γέλης CHX και Ca(OH)2

(p=0,39), όπως δεν παρατηρήθηκαν στα-

τιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ γέ-

λης CHX και μαρτύρων (p=0,061). Τέ-

λος, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά ση-

μαντικές διαφορές μεταξύ Ca(OH)2 και

μαρτύρων (p=0,5).

• 7 ημέρες 

Η ομάδα της υγρής CHX συνέχιζε να έχει

στατιστικώς σημαντικά λιγότερα επιμολυ-

σμένα δείγματα από την ομάδα του

Ca(OH)2 και την ομάδα των μαρτύρων

(p<0.05). Η ομάδα της υγρής CHX πα-

ρουσίασε σχεδόν το μισό ποσοστό επιμο-

λυσμένων δειγμάτων σε σχέση με τη γέλη

CHX, αν και η διαφορά δεν εμφανίσθηκε

στατιστικά σημαντική (p=0,089). Δεν πα-

ρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές δια-

φορές μεταξύ γέλης CHX 2% και

Ca(OH)2 (p=0,7). Επίσης, δεν παρατηρή-

θηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές

μεταξύ γέλης CHX και μαρτύρων στις 7

ημέρες, αν και η διαφορά βρέθηκε στα

όρια της στατιστική σημαντικότητας

(p=0,051). Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ

Ca(OH)2 και μαρτύρων (p=0,125).

Επιπλέον δεν υπήρχε στατιστικά σημαν-

τική διαφορά μεταξύ των ομάδων των 3

και 7 ημερών.

Τα αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά

στους Πίνακες 1-13 και στις Εικ. 5 και 6.

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας έδει-

ξαν ότι μέσα στα πλαίσια του συγκεκρι-

μένου ερευνητικού μοντέλου, η υγρή χλω-

ρεξιδίνη 2% είναι περισσότερο αποτελε-

σματική στην αντιμετώπιση του Entero-

coccus faecalis από τη CHX σε μορφή γέ-
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Πίνακας 2

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης σε
µορφή γέλης και της χλωρεξιδίνης σε υγρή µορφή µετά από 3 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p=0,068

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της  οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της  οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της  οµάδας

Οµάδα

CHX γέλη 2%: 3 ηµέρες

CHX υγρή 2%: 3 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

5*

33,3%

10*

66,7%

15

50,0%

Ναι

10

66,7%

5

33,3%

15

50,0%

Σύνολο

15

100,0%

15

100,0%

30

100,0%

Πίνακας 3

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης
σε µορφή γέλης και του Ca(OH)2 µετά από 3 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p=0,39

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

CHX γέλη 2%: 3 ηµέρες

Ca(OH)2: 3 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

5*

33,3%

2*

13,3%

7

23,3%

Ναι

10

66,7%

13

86,7%

23

76,7%

Σύνολο

15

100,0%

15

100,0%

30

100,0%

Πίνακας 4

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης
σε µορφή γέλης και της οµάδας των µαρτύρων µετά από 3 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p=0,061

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

CHX γέλη 2%: 3 ηµέρες

Μάρτυρες: 3 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

5*

33,3%

0*

0%

5

20,0%

Ναι

10

66,7%

10

100,0%

20

80,0%

Σύνολο

15

100,0%

10

100,0%

25

100,0%



λης, καθώς και από το Ca(OH)2, τόσο

στις 3 όσο και στις 7 ημέρες. Αν και η

υγρή χλωρεξιδίνη είχε τα μισά σε αριθμό

επιμολυσμένα δείγματα στις 3 και λίγο λι-

γότερα από τα μισά στις 7 ημέρες απ’ ό,τι

η CHX σε μορφή γέλης, η διαφορά μετα-

ξύ τους δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Η

ομάδα της υγρής χλωρεξιδίνης 2% ήταν

η μόνη που παρουσίασε στατιστικά ση-

μαντική διαφορά τόσο από το Ca(OH)2

όσο και από την ομάδα των μαρτύρων και

στα 2 χρονικά διαστήματα παραμονής

των αντισηπτικών εντός των ρ.σ. Η ομάδα

της CHX σε μορφή γέλης παρουσίασε

στατιστικά μη σημαντική διαφορά από το

Ca(OH)2 στις 7 ημέρες.

Τα αποτελέσματά μας είναι σύμφωνα με

τα αποτελέσματα ορισμένων μελετών,

ενώ έρχονται σε αντίθεση με κάποιες άλ-

λες έρευνες. Αυτό μπορεί να οφείλεται

στις διαφορετικές ερευνητικές συνθήκες

της κάθε μελέτης, οι οποίες προαναφέρ-

θηκαν στην αρχή αυτής της συζήτησης.

Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με

αποτελέσματα άλλων ερευνητών που συγ-

κρίνουν την αντισηπτική δράση της υγρής

CHX 2% με εκείνη του Ca(OH)2
18-20. Αξί-

ζει να σημειωθεί, ότι η σύγκριση της επί-

δρασης των δύο αντισηπτικών γίνεται σε

διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Η χλω-

ρεξιδίνη ελέγχεται στις 7 ημέρες, ενώ το

Ca(OH)2 στις 15 και 22 ημέρες, με το σκε-

πτικό ότι κλινικά χρησιμοποιείται σε αν-

τίστοιχα χρονικά διαστήματα19. Αντίθετα,

οι Basrani και συν.18 ελέγχουν το αποτέ-

λεσμα και των δύο φαρμάκων στις 7 ημέ-

ρες. Καταλήγουν πάντως στο ίδιο συμπέ-

ρασμα, δηλαδή ότι η υγρή χλωρεξιδίνη εί-

ναι πιο αποτελεσματική από το

Ca(OH)2
18. Τέλος, οι Schäfer και Boss-

mann20 έλεγξαν την αντιμικροβιακή δρά-

ση της υγρής χλωρεξιδίνης μόνο στις 3

ημέρες. Η διαφορά της δικής μας έρευ-

νας με εκείνη των προαναφερθέντων

ερευνητών είναι ότι από τα αποτελέσμα-

τά τους προκύπτει πλήρης εξάλειψη του

Enterococcus faecalis στις 3 ημέρες στην

ομάδα της υγρής χλωρεξιδίνης, γεγονός

με το οποίο δεν συμφωνούμε, ενώ για το

Ca(OH)2 τα αποτελέσματα είναι παρό-

μοια με την παρούσα έρευνα. Η διαφορά

αυτή ίσως να οφείλεται στο μικρό αριθμό

δειγμάτων που χρησιμοποίησαν ανά ομά-

δα της μελέτης τους. 

Στην έρευνά μας αποδείχθηκε ότι η χλω-

ρεξιδίνη 2% σε υγρή μορφή επιτυγχάνει

εξάλειψη του μικροβιακού παράγοντα

στο 66,7% των περιπτώσεων, σε μικρό

χρονικό διάστημα (3 ημέρες), ενώ μεγα-

λύτερη διάρκεια εφαρμογής του ίδιου αν-

τισηπτικού δεν φαίνεται να εξασφαλίζει

περαιτέρω αντιμικροβιακή δράση. Τα

αποτελέσματα αυτά αντιστοιχούν στην

περίπτωση στην οποία απαιτείται μέγιστο

αντιμικροβιακό αποτέλεσμα σε κλινικό

χρόνο μικρότερο της μίας εβδομάδας,

που συνιστάται ως ελάχιστος χρόνος το-
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Πίνακας 5

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης
σε υγρή µορφή και του Ca(OH)2 µετά από 3 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p<0,05

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

CHX υγρή 2%: 3 ηµέρες

Ca(OH)2: 3 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

10*

66,7%

2*

13,3%

12

40,0%

Ναι

5

33,3%

13

86,7%

18

60,0%

Σύνολο

15

100,0%

15

100,0%

30

100,0%

Πίνακας 6

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης
σε υγρή µορφή και της οµάδας των µαρτύρων µετά από 3 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p<0,05

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

CHX υγρή 2%: 3 ηµέρες

Μάρτυρες: 3 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

10*

66,7%

0*

0%

10

40,0%

Ναι

5

33,3%

10

100,0%

15

60,0%

Σύνολο

15

100,0%

10

100,0%

25

100,0%

Πίνακας 7

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας του Ca(OH)2
και της οµάδας των µαρτύρων µετά από 3 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p=0,5

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

Ca(OH)2: 3 ηµέρες

Μάρτυρες: 3 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

2*

13,3%

0*

0%

2

8,0%

Ναι

13

86,7%

10

100,0%

23

92,0%

Σύνολο

15

100,0%

10

100,0%

25

100,0%



ποθέτησης του υδροξειδίου του ασβεστί-

ου. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις στις

οποίες η ενδοδοντική θεραπεία δεν μπο-

ρεί να τελειώσει σε μία συνεδρία, ούτε

όμως υπάρχει συνολική επάρκεια χρό-

νου, όπως σε ασθενείς με σοβαρά προ-

βλήματα υγείας. Ίσως τότε θα πρέπει να

χρησιμοποιείται η χλωρεξιδίνη 2% σε

υγρή μορφή ως αντισηπτικό των ρ.σ. για

3 ημέρες. Το συγκεκριμένο αντιμικροβια-

κό πρωτόκολλο έχει το επιπρόσθετο πλε-

ονέκτημα ότι διευκολύνει την κλινική δια-

δικασία μειώνοντας το συνολικό χρόνο

θεραπείας, αφού μετά τον διακλυσμό με

υποχλωριώδες νάτριο θα ακολουθεί η

πλύση του ρ.σ. με φυσιολογικό ορό και ο

τελικός διακλυσμός με υγρή χλωρεξιδίνη

πριν από την τοποθέτηση της προσωρινής

έμφραξης. 

Από τη σύγκριση της αποτελεσματικότη-

τας της υγρής μορφής και της μορφής γέ-

λης της χλωρεξιδίνης 2% δεν προέκυψε

στατιστικά σημαντική διαφορά, παρά το

γεγονός ότι η υγρή μορφή είχε πολύ λιγό-

τερα επιμολυσμένα δείγματα και στις 2

χρονικές περιόδους ελέγχου. Τα αποτε-

λέσματα αυτά συμφωνούν με εκείνα των

Basrani και συν.18. 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας με-

λέτης προκύπτει επίσης ότι η χλωρεξιδίνη

2% σε μορφή γέλης δεν παρουσιάζει στα-

τιστικά σημαντική διαφορά από το

Ca(OH)2 ούτε στις 3 ούτε στις 7 ημέρες.

Στις 3 ημέρες τα αποτελέσματά μας ήταν

αντίστοιχα με των Almyroudi και συν., οι

οποίοι δεν παρατήρησαν στατιστικά ση-

μαντική διαφορά ανάμεσα στο Ca(OH)2

και στη γέλη CHX. Αξίζει να σημειωθεί,

όμως, ότι η γέλη χλωρεξιδίνης που χρησι-

μοποίησαν οι συγκεκριμένοι ερευνητές

είχε συγκέντρωση 1%21. Στην προανα-

φερθείσα εργασία, ωστόσο, πολύ καλά

αποτελέσματα έναντι του E. faecalis πα-

ρουσιάζει η ομάδα του Ca(OH)2, τόσο

στις 3 όσο και στις 8 ημέρες, σε αντίθεση

με τα δικά μας αποτελέσματα, όπου το

Ca(OH)2 δεν ήταν αποτελεσματικό. Οι

ίδιοι ερευνητές, ελέγχοντας τη δράση του

Ca(OH)2 στις 14 ημέρες, βρήκαν μειωμέ-

νη αντισηπτική ικανότητα. Το γεγονός

αποδίδεται στην αφυδάτωση του Ca(OH)2

κατά την επώαση. Ένα σοβαρό μειονέ-

κτημα αυτής της έρευνας που θα μπορού-

σε να δικαιολογεί τα παραπάνω αποτελέ-

σματα ήταν ότι δεν απενεργοποιήθηκαν

τα αντισηπτικά πριν ή μετά τη λήψη του

μικροβιακού δείγματος. 

Στο διάστημα των 7 ημερών, τα αποτελέ-

σματά μας διαφωνούν με άλλους ερευνητές

οι οποίοι βρίσκουν τη γέλη CHX περισσό-

τερο αποτελεσματική από το Ca(OH)2 σε

βαθμό στατιστικά σημαντικό11,22. Αυτό

μπορεί να οφείλεται στις διαφορετικές

πειραματικές συνθήκες. Ωστόσο, αξίζει

να σημειωθεί ότι στις 7 ημέρες η γέλη πα-

ρουσιάζει διαφορά με τους μάρτυρες σε

επίπεδο που αγγίζει τα όρια της στατιστι-
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Πίνακας 8

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης σε
µορφή γέλης και της χλωρεξιδίνης σε υγρή µορφή µετά από 7 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p=0,089

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

CHX γέλη 2%: 7 ηµέρες

CHX υγρή 2%: 7 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

6*

40,0%

10*

71,4%

16

55,2%

Ναι

9

60,0%

4

28,6%

13

44,8%

Σύνολο

15

100,0%

14

100,0%

29

100,0%

Πίνακας 9

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης
σε µορφή γέλης και του Ca(OH)2 µετά από 7 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p=0,7

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

CHX γέλη 2%: 7 ηµέρες

Ca(OH)2: 7 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

6*

40,0%

4*

26,7%

10

33,3%

Ναι

9

60,0%

11

73,3%

20

66,7%

Σύνολο

15

100,0%

15

100,0%

30

100,0%

Πίνακας 10

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης
σε µορφή γέλης και της οµάδας των µαρτύρων µετά από 7 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p=0,051

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

CHX γέλη 2%: 7 ηµέρες

Μάρτυρες: 7 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

6*

40,0%

0*

0%

6

24,0%

Ναι

9

60,0%

10

100,0%

19

76,0%

Σύνολο

15

100,0%

10

100,0%

25

100,0%



κής σημαντικότητας (p=0,051). Αντίθετα,

το Ca(OH)2 δεν εμφανίζει διαφορά στα-

τιστικά σημαντική με την ομάδα των μαρ-

τύρων. 

Γενικά, η χλωρεξιδίνη φαίνεται να συγ-

κεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα ως αν-

τισηπτικό των ρ.σ. Απαιτούνται όμως

πολλές έρευνες ακόμα, σε εργαστηριακό

αλλά κυρίως σε κλινικό επίπεδο, που να

αφορούν τη συγκέντρωση, τον τρόπο

εφαρμογής της (π.χ. την ενεργοποίηση με

υπερήχους) κ.ά., ώστε να μπορέσει να

προταθεί με ασφάλεια για χρήση στην

κλινική πράξη.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους περιορισμούς

της παρούσας εργαστηριακής έρευνας,

μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμ-

περάσματα: 

1. Η χλωρεξιδίνη σε υγρή μορφή φαίνε-

ται να είναι περισσότερο αποτελεσμα-

τική από το Ca(OH)2 και την ίδια ουσία

σε μορφή γέλης, έναντι του E. faecalis

τόσο στις 3 όσο και στις 7 ημέρες. 

2. Η χλωρεξιδίνη σε μορφή γέλης δεν πα-

ρουσιάζει καλύτερα αντιμικροβιακά

αποτελέσματα από το Ca(OH)2.

3. Το Ca(OH)2 δεν εμφανίζει σημαντική

αντισηπτική δράση έναντι του E. fae-

calis στις 3 και στις 7 ημέρες. 
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Πίνακας 11

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης
σε υγρή µορφή και του Ca(OH)2 µετά από 7 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p<0,05

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

CHX υγρή 2%: 7 ηµέρες

Ca(OH)2: 7 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

10*

71,4%

4*

26,7%

14

48,3%

Ναι

4

28,6%

11

73,3%

15

51,7%

Σύνολο

14

100,0%

15

100,0%

29

100,0%

Πίνακας 12

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας της χλωρεξιδίνης
σε υγρή µορφή και της οµάδας των µαρτύρων µετά από 7 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p<0,05

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

CHX υγρή 2%: 7 ηµέρες

Μάρτυρες: 7 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

10*

71,4%

0*

0,0%

10

41,7%

Ναι

4

28,6%

10

100,0%

14

58,3%

Σύνολο

14

100,0%

10

100,0%

24

100,0%

Πίνακας 13

Αποτελέσµατα της αντισηπτικής ικανότητας του Ca(OH)2
και της οµάδας των µαρτύρων µετά από 7 ηµέρες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

*p=0,125

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Αριθµός δειγµάτων

% εντός της οµάδας

Οµάδα

Ca(OH)2: 7 ηµέρες

Μάρτυρες: 7 ηµέρες

Σύνολο

Όχι

4*

26,7%

0*

0,0%

4

16,0%

Ναι

11

73,3%

10

100,0%

21

84,0%

Σύνολο

15

100,0%

10

100,0%

25

100,0%
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Έξοδος περιεχομένου του ριζικού σωλήνα στους περιακρορριζικούς ιστούς

– Debris extrusion Έξοδος ποσότητας πολφικού ιστού, νεκρών ιστών,
μικροοργανισμών, ρινισμάτων οδοντίνης και υγρών διακλυσμού στους
περιακρορριζικούς ιστούς, παρά τον αυστηρό έλεγχο του μήκους ερ-
γασίας κατά την χημικομηχανική επεξεργασία.

Εξόστωση – Εxostosis Εντοπισμένη αύξηση της μάζας του οστίτη ιστού.
Πρόκειται για φυσιολογικό οστίτη ιστό.

Έξω λοξή γραμμή – Εxternal oblique ridge Ακρολοφία στην παρειακή επι-
φάνεια του σώματος της κάτω γνάθου, που ξεκινά από το πρόσθιο
όριο του κλάδου και εκτείνεται φθίνουσα προς τα κάτω και εμπρός,
ώς την περιοχή του γενειακού τρήματος, και η οποία ελάχιστα μετα-
βάλλεται σε μέγεθος και κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της ζωής. Η
έντονη έξω λοξή γραμμή, σε συνδυασμό με αβαθή ουλοπαρειακή αύ-
λακα και μεγάλο μήκος ριζών, δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες σε
περιπτώσεις ένδειξης ακρορριζεκτομής γομφίων της κάτω γνάθου.

Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 

Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.



Εισαγωγή

Η νέκρωση ενός δοντιού καθώς και η

ενδοδοντική θεραπεία είναι δυνατόν να

προκαλέσουν αποχρωματισμό της μύ-

λης. Υπαίτια για το αποτέλεσμα αυτό εί-

ναι τα προϊόντα αποσύνθεσης του αίμα-

τος ή των πρωτεϊνών του νεκρού πολ-

φού, η πλημμελής αφαίρεση πολφικού

ιστού, καθώς και διάφορα αντισηπτικά

φάρμακα ή υγρά διακλυσμών και εμ-

φρακτικά υλικά των ρ.σ. όταν αυτά πα-

ραμένουν στον μυλικό θαλαμο1. Σκοπός

αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση

της αντιμετώπισης ενός ενδοδοντικά θε-

ραπευμένου άνω κεντρικού τομέα με δυ-

σχρωμία μύλης.

Παρουσίαση περιστατικού

Ασθενής 30 ετών, με ελεύθερο ιατρικό

ιστορικό, παραπέμφθηκε από γενικό

οδοντίατρο στη Μεταπτυχιακή Κλινική

της Ενδοδοντίας του ΕΚΠΑ, με σκοπό

την αντιμετώπιση του #21. Ως αιτία προ-

σέλευσης του ασθενούς καταγράφηκε η

επιθυμία του για λεύκανση του συγκε-

κριμένου δοντιού. Στο οδοντιατρικό

ιστορικό σημειώθηκε τραύμα στην πρό-

σθια περιοχή του δεύτερου ημιμορίου σε

ηλικία 12 ετών, ακολούθησε ενδοδοντι-

κή θεραπεία στα δόντια #21, #22 και

#23. Ο ασθενής δεν ανέφερε περισσό-

τερες λεπτομέρειες για το τραύμα ούτε

και για το χρόνο πραγματοποίησης των

Ε.Θ. Ακόμα, ανέφερε ακρορριζεκτομή

από οδοντίατρο με ειδίκευση στη στομα-

τική χειρουργική πριν από 3 χρόνια. Κα-

τά την κλινική εξέταση το δόντι ήταν

ασυμπτωματικό, με φυσιολογική περιο-

δοντική κατάσταση, ενώ ο αποχρωματι-

σμός της μύλης ήταν έντονος (Εικ. 1Α).

Ο ακτινογραφικός έλεγχος αποκάλυψε

διεύρυνση περιρριζικού χώρου, ατελή

ενδοδοντική θεραπεία και ακρορριζε-

κτομή χωρίς ανάστροφη έμφραξη (Εικ.

1Β). Το δόντι #21 διαγνώστηκε με φυ-

σιολογικούς περιακρορριζικούς ιστούς

και ευρύ ακρορριζικό τρήμα. Ως σχέδιο

θεραπείας αποφασίστηκε συντηρητική

επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας

και εσωτερική λεύκανση.

1η συνεδρία

Αφαιρέθηκαν τα παλιά εμφρακτικά υλι-

κά με ρίνες τύπου Hedström. Το μήκος

εργασίας προσδιορίστηκε ακτινογραφι-

κά στα 21 mm, με τη βοήθεια ηλεκτρο-

νικού εντοπιστή ακρορριζίου, και επιβε-

βαιώθηκε επίσης με τη χρήση κώνων

χάρτου (Εικ. 2Α). Το κύριο ακρορριζικό

εργαλείο ήταν το #100. Καθ’ όλη τη

ΧΜΕ γίνονταν άφθονοι διακλυσμοί με

NaOCl 2,4%. Στο τέλος της συνεδρίας

αφαιρέθηκε το οδοντινικό επίχρισμα με

το ακόλουθο πρωτόκολλο διακλυσμών,
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Ενδοδοντική αντιμετώπιση άνω κεντρικού τομέα
-ΜΤΑ plug και εσωτερική λεύκανση

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. Αρχική κλινική εικόνα, παρατηρείται έντονη δυσχρωμία μύλης στο δόντι #21.

Β. Αρχική ακτινογραφία.

A B

A B Γ Δ

Εικ. 2: Α. Ενδιάμεση ακτινογραφία. Β. Ακτινογραφία, στο ρ.σ. έχει τοποθετηθεί υδρο-

ξείδιο του ασβεστίου. Γ. Ακτινογραφία, βύσμα ΜΤΑ 4 mm. Δ. Τελική ακτινογραφία,

έμφραξη ρ.σ. με θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα.



10 ml NaOCl 2,4%, φυσιολογικός ορός,

10 ml EDTA, φυσιολογικός ορός, 10 ml

NaOCl 2,4%2, και τοποθετήθηκε υδρο-

ξείδιο του ασβεστίου (Ultracal XS, Ul-

tradent, USA) (Εικ. 2Β).

2η συνεδρία

Στη δεύτερη συνεδρία, 15 ημέρες αργό-

τερα, αφαιρέθηκε το υδροξείδιο του

ασβεστίου με άφθονους διακλυσμούς,

περιφερική ρίνιση και ενεργοποίηση

του NaOCl με ρίνη υπερήχων #20 (3

φορές επί 20 ΄́ τη φορά). Αφαιρέθηκε εκ

νέου το οδοντινικό επίχρισμα, με την

ίδια ακολουθία διακλυσμών που πραγ-

ματοποιήθηκε και στην πρώτη συνεδρία,

και ακολούθησε έμφραξη με βύσμα  4

mm ΜΤΑ (ΜΤΑ plug) (MTA Angelus)

(Εικ. 2Γ). Για την πραγματοποίηση της

έμφραξης με βύσμα ΜΤΑ χρησιμοποι-

ήθηκε το σύστημα ΜΑΡ (ΜΑΡ System,

Densply) και κάθετοι συμπυκνωτήρες

(B&L BIOTECH). 

3η συνεδρία

Στην τρίτη συνεδρία έγινε έλεγχος της

πήξης του ΜΤΑ και ακολούθησε έμφρα-

ξη με θερμοπλαστικoποιημένη γουτα-

πέρκα (B&L BIOTECH) (Εικ. 2Δ). Για

την έμφραξη του στομίου του ρ.σ. χρησι-

μοποιήθηκε υαλοϊονομερής κονία. Στην

ίδια συνεδρία τοποθετήθηκε στο μυλικό

θάλαμο το σκεύασμα Opalescence Endo

(Ultradent) για την εσωτερική λεύκανση

του δοντιού. 

Ακολούθησαν τρεις ακόμη εφαρμογές

του σκευάσματος Opalescence Endo,

για την επίτευξη του επιθυμητού αποτε-

λέσματος όσον αφορά την αισθητική

απόδοση του χρώματος του #21. Στην

τελευταία συνεδρία τοποθετήθηκε στο

μυλικό θάλαμο υδροξείδιο του ασβεστί-

ου και δύο βδομάδες αργότερα πραγμα-

τοποιήθηκε έμφραξη της κοιλότητας

διάνοιξης με σύνθετη ρητίνη (Εικ. 3).

Επανεξέταση

Ένα έτος αργότερα, το δόντι είναι ελεύ-

θερο συμπτωμάτων και η αισθητική

απόδοση του χρώματος ικανοποιεί τις

απαιτήσεις του ασθενούς (Εικ. 4).

Συζήτηση

Ο ασθενής προσήλθε με σκοπό την αν-

τιμετώπιση της δυσχρωμίας του #21.

Κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο παρα-

τηρήθηκε ατελής Ε.Θ. και ακρορριζε-

κτομή χωρίς ανάστροφη έμφραξη. Ως

αντιμετώπιση αποφασίστηκε επανάλη-

ψη της Ε.Θ. και εσωτερική λεύκανση.

Κατά τη ΧΜΕ διαπιστώθηκε, όπως ήταν

και αναμενόμενο βάσει του ιστορικού,

ευρύ ακρορριζικό τρήμα. Έτσι επιλέχ-

θηκε η έμφραξη του ρ.σ. με βύσμα ΜΤΑ

(MTA plug). Η συγκεκριμένη τεχνική

έμφραξης παρουσιάζει υψηλά ποσοστά

επιτυχίας με βάση τα διεθνή βιβλιογρα-

φικά δεδομένα3.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμο-

ποιήθηκε η εν ψυχρώ τεχνική και υπε-

ροξείδιο του υδρογόνου 35% ως λευ-

καντικός παράγοντας. Αναφορικά με
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Ζερβάκη

Εικ. 4: 

Επανεξέταση

ένα έτος αργό-

τερα. Α. Κλι-

νική εικόνα.

Β. Ακτινογρα-

φική εικόνα.A B

Εικ. 3: Σταδιακή μεταβολή χρώματος κατά τη διάρκεια των συνεδριών.



την πρόγνωση του αποτελέσματος της

εσωτερικής λεύκανσης έχει φανεί ότι

νεαρά άτομα ανταποκρίνονται ταχύτερα

και καλύτερα, λόγω των ευρύτερων

οδοντινοσωληναρίων1, ενώ το ποσοστό

επιτυχίας της κυμαίνεται από 79-90%

στα 5 έτη4.

Η εσωτερική λεύκανση δεν είναι πάν-

τοτε άμοιρη συνεπειών. Είναι υπεύθυ-

νη για εξωτερική απορρόφηση σε πο-

σοστό 3,9%. Όταν μάλιστα συνυπάρ-

χει τραύμα, ορθοδοντική μετακίνηση ή

κάποια χειρουργική επέμβαση, το πο-

σοστό ανέρχεται στο 13,6%5. Οι Madi-

son και Walton6 στο ένα έτος επανεξέ-

τασης δεν διαπίστωσαν εξωτερική

απορρόφηση όταν η λεύκανση είχε

πραγματοποιηθεί με την εν ψυχρώ τε-

χνική, ενώ αντίθετα ήταν τα ευρήματα

όταν είχε χρησιμοποιηθεί η θερμοκα-

ταλυτική τεχνική. Στο συγκεκριμένο

περιστατικό δεν διαπιστώθηκε στο ένα

έτος επανεξέτασης εξωτερική απορρό-

φηση.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Attin T,�Paqué�F,�Ajam�F,�Lennon�AM:�Review of
the current status of tooth whitening with the
walking bleach technique. Int Endod J 2003;
36:313-29. 

2. Zehnder M: Root canal irrigants. J Endod 2006;
32:389-98.

3. Sarris S, Tahmassebi JF, Duggal MS, Cross IA: A
clinical evaluation of mineral trioxide aggregate
for root-end closure of non-vital immature per-
manent incisors in children-a pilot study. Dent
Traumatol. 2008; 24:79-85.

4. Glockner�K,�Hulla�H,�Ebeleseder�K,�Städtler�P:

Five-year follow-up of internal bleaching. Braz
Dent J 1999; 10:105-10.

5. Madison S, Walton R: Cervical root resorption
following bleaching of endodontically treated
teeth. J Endod 1990; 16:570-4.

6. Heithersay GS: Invasive cervical resorption: an
analysis of potential predisposing factors. Quin-
tessence Int 1999; 30:83-95. 
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Εξωμεσέγχυμα – Εctomesenchyme Το μεσέγχυμα της αρχέγονης στοματικής
κοιλότητας, που διηθείται από κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας.
Αποτελεί τον πρόδρομο ιστό του πολφού και του περιρριζίου. Τα εξω-
μεσεγχυματικά κύτταρα του πρώτου βραγχιακού τόξου αποτελούν τις
προγονικές μορφές των οδοντινοβλαστών και οστεϊνοβλαστών.

Εξωμυλική λεύκανση – Extracoronal bleaching Αφαίρεση δυσχρωμιών σε
δόντια με ζωντανό πολφό, με την τοποθέτηση χημικού παράγοντα στην
εξωτερική επιφάνεια του δοντιού. 

Εξωτερική απορρόφηση – Εxternal resorption βλ. Απορρόφηση, Εξωτερική. 

Εξωτοξίνες – Εxotoxins Τοξικές ουσίες που παράγονται από συγκεκριμένα
είδη βακτηρίων και απαντώνται έξω από το κυτταρικό τοίχωμα.

Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 

Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.



Εισαγωγή

Ο οδοντικός πολφός, όπως συμβαίνει με

όλους τους ιστούς του σώματος, υπόκει-

ται με την πάροδο του χρόνου σε αλλα-

γές οι οποίες είναι δύσκολο να διαχωρι-

στούν σε φυσιολογικές ή προκαλούμε-

νες από παθολογικά ερεθίσματα. Ένα

από τα πιο προφανή χαρακτηριστικά γή-

ρανσης είναι η μείωση του μεγέθους της

πολφικής κοιλότητας λόγω της συνεχούς

εναπόθεσης δευτερογενούς οδοντίνης

από τις οδοντινοβλάστες1. Ωστόσο, λαμ-

βάνουν χώρα μια πληθώρα ποσοτικών

και ποιοτικών αλλαγών και αρκετές με-

λέτες έχουν περιγράψει τις αλλαγές αυ-

τές στο σύστημα οδοντίνης-πολφού: (α)

ποιοτικές μελέτες, που προτείνουν ότι

τέτοιες αλλαγές συμβαίνουν στην εξω-

κυττάρια ουσία2, στις νευρικές ίνες3,

στον κυτταροσκελετό4, μορφολογικές

αλλαγές στο ενδοθήλιο4,5, κυτταρολογι-

κές που δείχνουν μικρότερη πολλαπλα-

σιαστική ικανότητα και ενζυμική δρα-

στηριότητα σε γηρασμένους πολφούς6,

όπως και (β) ποσοτικές μελέτες, που

έδειξαν μείωση στο συνολικό αριθμό

των πολφικών κυττάρων7 και στην πολ-

φική αιματική κυκλοφορία8. 

Το οξειδωτικό στρες αποτελεί έναν βα-

σικό αιτιολογικό παράγοντα κυτταρικής

γήρανσης. Το σύστημα της θειορεδοξί-

νης, αποτελούμενο από τη θειορεδοξίνη

(Trx), την αναγωγάση της θειορεδοξίνης

(TrxR) και το NADPH, αποτελεί έναν

από τους βασικούς ενζυμικούς αντιοξει-

δωτικούς μηχανισμούς των κυττάρων. Η

θειορεδοξίνη (Trx), εκτός από αντιοξει-

δωτικές ιδιότητες, εμφανίζει αυξητικές9,

αντιαποπτωτικές10 και ρυθμιστικές της

φλεγμονής ιδιότητες11, ενώ πρόσφατα

της έχουν αποδοθεί και αντιγηραντικές

ιδιότητες12. 

Ο όρος ‘στρες του ενδοπλασματικού δι-

κτύου’ (endoplasmic reticulum stress)

περιγράφει μια κατάσταση συνάθροισης

εσφαλμένα αναδιπλωμένων ή μη αναδι-

πλωμένων πρωτεϊνών13 η οποία, εάν δεν

αντιμετωπιστεί επιτυχώς από το κύττα-

ρο, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον

θάνατό του με απόπτωση. Προκειμένου

να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του

ενδοπλασματικού δικτύου, και συνεπώς

η κυτταρική ομοιόσταση, η βιοσύνθεση

των πρωτεϊνών παρακολουθείται από

ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου (ER

quality control/ERQC). Έναν από τους

μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου αποτε-

λεί η ΕRAD (ER-associated degrada-

tion)14. Η ERdj5 είναι μία από τις πρω-

τεΐνες θερμικού σοκ 40s (Hsp40s) που

έχουν ανιχνευθεί στο ενδοπλασματικό

δίκτυο15 και συμμετέχει στην ΕRAD

ανάγοντας τους εσφαλμένους δισουλφι-

δικούς δεσμούς στις κακοδιπλωμένες

πρωτεΐνες αλλά και προάγοντας την

απόπτωσή τους16.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να

μελετηθούν οι μεταβολές στα επίπεδα

των πρωτεϊνών του κυτταρικού στρες

Trx1 και ERdj5 που τυχόν συμβαίνουν

κατά τη γήρανση του ανθρώπινου οδον-

τικού πολφού.

Υλικά και μέθοδος

Το βιολογικό υλικό της παρούσας εργα-

σίας ήταν οδοντικός πολφός από δόντια

ασθενών που προσήλθαν στο Τμήμα

Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθη-

νών. Ύστερα από έγκριση της Επιτρο-

πής Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού

Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

(αρ. πρ. 159) και την έγγραφη συγκατά-

θεση των ασθενών ή των κηδεμόνων

τους, συλλέχθηκε υλικό από 20 ακέραια

λειτουργικά δόντια 9 διαφορετικών

ασθενών και των δύο φύλων. Η ομάδα

μελέτης (old group-O) αποτελούνταν

από 10 πολφικά δείγματα, προερχόμενα

από άτομα ηλικίας 49-78 ετών και η

ομάδα μαρτύρων (young group-Y) απο-

τελείτο από 10 πολφικά δείγματα, προ-

ερχόμενα από νεαρά άτομα ηλικίας 14-

23 ετών. Προϋπόθεση για την επιλογή

των δοντιών ήταν η απουσία τερηδόνας,

σημείων και συμπτωμάτων από τον πολ-

φό. Αυτό διαπιστώθηκε σε κάθε δόντι α)

με τη λήψη οπισθοφατνιακής ακτινογρα-

φίας, β) με φυσιολογική αντίδραση του

πολφού στις δοκιμασίες ζωτικότητας,

και γ) με την απουσία συμπτωματολο-

γίας από τον πολφό.

Τα επίπεδα των Trx1 και ERdj5 στα

πολφικά δείγματα ανιχνεύτηκαν με ανο-
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Μελέτη μεταβολών σε παράγοντες οξειδωτικού
στρες και στρες ενδοπλασματικού δικτύου κατά
τη γήρανση του ανθρώπινου οδοντικού πολφού*

Ε. Π. Φραγκούλη**
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σοστύπωση κατά Western. Συγκεκριμέ-

να, μετά την παραλαβή και ομογενοποί-

ηση των δειγμάτων άλεβε χώρα φωτομέ-

τρηση στα 280 και 260 nm, ώστε να υπο-

λογιστεί η συγκέντρωση της συνολικής

πρωτεΐνης σε κάθε δείγμα, 70 μg συνο-

λικής πρωτεΐνης από κάθε δείγμα ηλε-

κτροφορήθηκαν σε αποδιατακτικές συν-

θήκες. Για την ηλεκτροφόρηση χρησιμο-

ποιήθηκαν η συσκευή Xcell Surelock και

πηκτώματα ακρυλαμιδίου διαβαθμισμέ-

νης πυκνότητας 4-12%, μαζί με δείκτη

μοριακών βαρών (Prestained Protein

Ladder) της εταιρείας Invitrogen. Για τη

στύπωση χρησιμοποιήθηκε μεμβράνη νι-

τροκυτταρίνης (Whatman). Η επιβεβαί-

ωση της μεταφοράς των πρωτεινών στη

μεμβράνη έγινε με τη χρώση των μεμ-

βρανών αμέσως μετά το πέρας της στύ-

πωσης με διάλυμα Ponceau. 

Κατά την ανοσολογική ανίχνευση των

πρωτεϊνών Trx1 και ERdj5 τμήματων

μεμβρανών στα αντίστοιχα μοριακά βά-

ρη επωάστηκαν με τα α’ γενή αντισώμα-

τα anti-Trx1 (rabbit polyclonal 1:2000,

Abcam) ή anti-ERdj5 (rabbit polyclonal

1:500, Proteintech) και έπειτα με β’ γε-

νές αντίσωμα (goat anti-rabbit HRP

1:2000, Santa Cruz). Το σήμα ανιχνεύτη-

κε με χημειοφωταύγεια (σύστημα ανί-

χνευσης ECL). Ως πρωτεΐνη αναφοράς

χρησιμοποιήθηκε η GAPDH. 

Για την ποσοτικοποίηση των αποτελε-

σμάτων έγινε σάρωση των φιλμ ή των

χρωσμένων μεμβρανών (HP Scanjet

G3010) και η οπτική πυκνότητα των ζω-

νών προσδιορίστηκεμε το πρόγραμμα

Image J (V. 1.41, NIH). Η στατιστική

επεξεργασία έγινε με ανάλυση διακύ-

μανσης κατά μία μεταβλητή (one-way

ANOVA, SPSS 12.0).

Αποτελέσματα

1. Αποτελέσματα χρώσης Ponceau

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης και

της μεταφοράς σε μεμβράνη έλαβε χώ-

ρα χρώση Ponceau για την οπτικοποί-

ηση του συνόλου των πρωτεϊνών και της

καλής μεταφοράς τους. Όπως φαίνεται

από την Εικόνα 1, όλα τα δείγματα πε-

ριέχουν ικανή ποσότητα πρωτεΐνης σε

καλή κατάσταση (όχι αποδομημένη). 

2. Αποτελέσματα ανίχνευσης της πρω-

τεΐνης Trx1 

Η χρήση χημειοφωταύγειας (ECL) ανέ-

δειξε μια ειδική ζώνη για την πρωτεΐνη

Trx1 με ΜΒ 12kDa (Εικ. 2Α). Η ανί-

χνευση, στα ίδια δείγματα, της πρωτεΐνης

αναφοράς GAPDH (ΜΒ 49kDa) επιτρέ-

πει τη διόρθωση των ποσοτήτων συνολι-

κής πρωτεΐνης που φορτώθηκαν σε κάθε

δείγμα. Επομένως, για την ποσοτικοποί-

ηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιεί-

ται ο λόγος Trx1/GAPDH σε κάθε δείγ-

μα. Στατιστική ανάλυση των αποτελε-

σμάτων ως προς μια μεταβλητή (ηλικία)

έδειξε σημαντική επίπτωση της ηλικίας

στα επίπεδα της πρωτεΐνης Trx1 στον αν-

θρώπινο οδοντικό πολφό (F(1, 18)=65.83,

Φραγκούλη

Εικ. 1: Χρώση Ponceau για ανάδειξη της καλής μεταφοράς των πρωτεϊνών στις μεμ-
βράνες.  Στο πλάι των μεμβρανών διακρίνονται οι πρωτεΐνες γνωστού μοριακού βάρους
του marker (κυανές ζώνες). Οι αριθμοί πανω από τις μεμβράνες  αντιστοιχούν στον
αριθμό του δείγματος. Τα  σύμβολα Ο και Υ συμβολίζουν τα γηρασμένα και νεαρά δείγ-
ματα πολφού, αντίστοιχα.

Εικ. 2: 
Α: Αντιπροσωπευτική 
εικόνα της ανίχνευσης 
της πρωτεΐνης Trx1 
(άνω) και της 
πρωτεΐνης αναφοράς 
GAPDH (κάτω) µε 
ανοσοστύπωση κατά 
Western σε δείγµα από 
νεαρό (Y) και γηραµένο 
(O) πολφό. 
Β: Ποσοτικοποίηση
των αποτελεσµάτων 
ανίχνευσης της 
πρωτεΐνης Trx1 στον 
ανθρώπινο οδοντικό 
πολφό από νεαρά και 
γηρασµένα δείγµατα. 
Ο άξονας των y 
αναφέρεται στο λόγο 
των σχετικών οπτικών 
πυκνοτήτων 
Trx1/GAPDH. 
Τα ιστογράµµατα 
απεικονίζουν το µέσο 
όρο +/- τη σταθερή 
απόκλιση του λόγου 
για κάθε οµάδα. 

Σ
χε

τι
κή

 ο
πτ

ικ
ή 

πυ
κν

ότ
ητ

α 9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Νεαρά

δείγµατα
Γερασµένα
δείγµατα

12 kDa

Y O

49 kDa

A

B

* Στατιστικά σηµαντική διαφορά (p<0.0001).
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p<0.0001), με σημαντική αύξηση της

πρωτεΐνης στα δείγματα από τους γηρα-

σμένους πολφούς, σε σύγκριση με αυτά

των νεαρών (Εικ. 2Β). 

3. Αποτελέσματα ανίχνευσης της πρω-

τεΐνης ERdj5

Η χρήση χημειοφωταύγειας (ECL) ανέ-

δειξε μια ειδική ζώνη για την πρωτεΐνη

ERdj5, με ΜΒ 90kDa (Εικ. 3Α). Για την

ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων,

όπως προηγουμένως, χρησιμοποιείται ο

λόγος ERdj5/GAPDH σε κάθε δείγμα.

Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων

ως προς μία μεταβλητή (ηλικία) έδειξε

σημαντική επίπτωση της ηλικίας στα επί-

πεδα της πρωτεΐνης ERdj5 στον ανθρώ-

πινο οδοντικό πολφό (F(1, 17)=5.604,

p<0.031), με σημαντική αύξηση της

πρωτεΐνης στα δείγματα από τους γηρα-

σμένους πολφούς, σε σύγκριση με αυτά

των νεαρών (Εικ. 3Β).

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα της παρούσας ερευ-

νητικής εργασίας έδειξαν στατιστικά

σημαντική αύξηση σε παράγοντες του

οξειδωτικού στρες (Trx1) και του στρες

του ενδοπλασματικού δικτύου (ERdj5)

με τη γήρανση του ανθρώπινου οδοντι-

κού πολφού. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα

των πρωτεϊνών Trx1 και ERdj5 ήταν σε

στατιστικά σημαντικό βαθμό αυξημένα

στα γηρασμένα δείγματα σε σχέση με τα

δείγματα οδοντικών πολφών νεαρών

ατόμων. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί στη

διεθνή βιβλιογραφία παρόμοιες μελέτες

στον οδοντικό πολφό. Ωστόσο, σε γηρα-

σμένα ανθρώπινα κύτταρα ινοβλαστών

έχουν ανιχνευθεί αυξημένα επίπεδα της

Trx1 σε σύγκριση με νεαρά κύτταρα12.

Επίσης, οι Chambers et al.15, μελετώντας

την έκφραση 14.000 γονιδίων σε βλαστι-

κά κύτταρα αιμοποιητικού ιστού ποντι-

κών διαφόρων ηλικιών, έδειξαν ότι τα

γονίδια που εμπλέκονται στις απαντή-

σεις στη φλεγμονή και στο στρες του εν-

δοπλασματικού δικτύου εμφανίζονται

πιο ενεργά κατά τη γήρανση, ενώ τα γο-

νίδια που εξασφαλίζουν την ακεραιότη-

τα του γονιδιώματος εκφράζονται λιγό-

τερο κατά τη γήρανση.

Με βάση τα δεδομένα για το ρόλο της

Trx1 σε άλλα συστήματα, τα αυξημένα

επίπεδά της στον γηρασμένο οδοντικό

πολφό αντανακλούν την αυξημένη ενερ-

γότητα του συστήματος αντιμετώπισης

του οξειδωτικού στρες. Το οξειδωτικό

στρες αυξάνεται με την ηλικία των κυτ-

τάρων και φαίνεται πως συνδέεται με

την κυτταρική γήρανση. Επιπλέον, το

οξειδωτικό στρες και το στρες του ενδο-

πλασματικού δικτύου φαίνεται ότι είναι

στενά συνδεδεμένα φαινόμενα, καθώς η

μη αποτελεσματική λειτουργία του συ-

στήματος αναδίπλωσης του ενδοπλα-

σματικού δικτύου οδηγεί σε ανισόρροπη

αύξηση της πρωτεϊνοσύνθεσης και τη

συσσώρευση ROS, με συνακόλουθη την

αύξηση του οξειδωτικού στρες και την

απόπτωση. Τα ευρήματά μας για αυξη-

μένα επίπεδα της ERdj5 υποδηλώνουν

αυξημένη ενεργότητα του συστήματος

ποιοτικού ελέγχου της πρωτεϊνικής ανα-

δίπλωσης στο ενδοπλασματικό δίκτυο,

αλλά και πιθανή ενεργοποίηση των μη-

χανισμών κυτταρικής απόπτωσης. 

Συμπερασματικά, η παρούσα ερευνητι-

κή εργασία έδειξε για πρώτη φορά αλ-

λαγές σε μόρια που συμμετέχουν στο

οξειδωτικό στρες και το στρες του ενδο-

πλασματικού δικτύου σε γηρασμένα αν-

θρώπινα πολφικά κύτταρα και δίνει

έναυσμα για περαιτέρω μελέτη των συ-

στημάτων αυτών στη διερεύνηση του μο-

ριακού μηχανισμού γήρανσης του οδον-

τικού πολφού. 
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Οδοντικός πολφός

Εικ. 3: 
Α: Αντιπροσωπευτική 
εικόνα της ανίχνευσης 
της πρωτεΐνης ERdj5 
(άνω) και της 
πρωτεΐνης αναφοράς 
GAPDH (κάτω) µε 
ανοσοστύπωση κατά 
Western σε δείγµα από 
νεαρό (Y) και γηραµένο 
(O) πολφό. 
Β: Ποσοτικοποίηση 
των αποτελεσµάτων 
ανίχνευσης της 
πρωτεΐνης ERdj5 στον 
ανθρώπινο οδοντικό 
πολφό από νεαρά και 
γηρασµένα δείγµατα. 
Ο άξονας των y 
αναφέρεται στο λόγο 
των σχετικών οπτικών 
πυκνοτήτων 
ERdj5/GAPDH. 
Τα ιστογράµµατα 
απεικονίζουν το µέσο 
όρο +/- τη σταθερή 
απόκλιση του λόγου 
για κάθε οµάδα. 
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SUMMARY

E. P. Fragouli* 

Study of changes in factors of oxidative

stress and endoplasmic reticulum stress

in aging of the human dental pulp**

The dental pulp, like all tissues of the

human body, is subjected to both physiolog-

ical and pathological changes due to aging.

Endoplasmic reticulum stress and oxidative

stress are two forms of distress suggested to

increase in cellular senescence. The aim of

this study was to investigate possible

changes in thioredoxin (Trx1), an enzyme

participating in the maintenance of the cel-

lular redox status, and in ERdj5, a heat

shock chaperonine involved in the degrada-

tion of misfolded proteins, during the aging

of human dental pulp.

Dental pulps were obtained upon in-

formed consent from patients of the Den-

tal School of Athens University. 20 teeth

were collected from 9 different patients of

both sexes. The aged group consisted of 10

pulp samples, derived from patients of 49-

78 years old and the control (young) group

consisted of 10 dental samples from young

patients, 14-23 years old. The pulp samples

were subjected to Western blot analysis:

1. Protein extraction

2. SDS-PAGE electrophoresis

3. Blotting (nitrocellulose membrane)

4. Ponceau staining

5. Incubation with specific primary anti-

bodies:

anti-Trx1 rabbit polyclonal (Abcam,

ab16835, 12kDa)

anti-ERdj5 rabbit polyclonal (Protein-

tech,13101-1-AP, 90kDa)

anti-GAPDH (Chemicon, loading con-

trol, 49kDa)

6. Use of secondary antibodies and visual-

ization by ECL

7. Quantification (Image J software).

Statistical analysis was performed using

one-way ANOVA. 

A statistically significant increase with age

was detected in Trx1 levels (F(1, 18)=65.827,

p<0.0001), as well as in ERdj5 levels 

(F(1, 17)=5.604, p<0.031). The results of

this study provide first evidence on the

molecular changes that take place in reg-

ulators of oxidative stress and endoplas-

mic reticulum stress during human pulp

aging. Further studies are required to de-

lineate the implicated mechanisms and

the importance of these changes for the

senescent dental pulp.
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