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Στο χώρο των επιστημών υγείας ως Συνεχής Επιμόρφωση ορίζεται η
μετά τη βασική εκπαίδευση εξειδικευμένη μάθηση, η οποία περι-
λαμβάνει τη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις σε συγκεκριμένο
αντικείμενο, την προσαρμογή της κλινικής πράξης ώστε να διασφα-
λίζονται κάθε φορά τα κριτήρια αξιολόγησης της επαγγελματικής
άσκησης, την αποσύνδεση από παρωχημένες πρακτικές και την ενη-
μέρωση για τις εξελίξεις σε άλλες ειδικότητες (British Medical Asso-
ciation, 1995).
Εξ’ ορισμού, λοιπόν, στη σημερινή εποχή των εκρηκτικών τεχνολογι-
κών εξελίξεων και της ραγδαίας παραγωγής νέας ιατροβιολογικής
γνώσης, η συνεχής επιμόρφωση του οδοντιάτρου αποτελεί επιτακτι-
κή ανάγκη, αλλά παράλληλα και ηθική υποχρέωσή του, εφόσον οφεί-
λει τη βέλτιστη, ανάλογα με τις κάθε φορά δυνατότητές του, προ-
σφορά στους ασθενείς του. Η εξασφάλιση, όμως, της προσφοράς
υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών δεν μπορεί να επαφίεται στον
τρόπο με τον οποίο ο κάθε οδοντίατρος οριοθετεί την ηθική του υπο-
χρέωση έναντι του ασθενούς. Κατά συνέπεια, προκύπτει η ανάγκη
θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής επιμόρφωσης του οδοντιάτρου και
αυτό βέβαια είναι θέμα αποκλειστικά της πολιτείας, η οποία έχει και
τη βασική ευθύνη για το επίπεδο της υγείας του ελληνικού λαού.
Παρά την συνεχώς αυξανόμενη τάση σε παγκόσμιο επίπεδο, για τον
υποχρεωτικό χαρακτήρα της επιμόρφωσης, καθώς και τις σημαντι-
κές προσπάθειες πολλών φορέων εδώ και τριάντα χρόνια, δυστυχώς,
μέχρι στιγμής, η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συνεχούς επιμόρ-
φωσης των οδοντιάτρων στη χώρα μας παραμένει σε εκκρεμότητα.
Η πρώτη προσπάθεια για την καθιέρωση της συνεχούς επιμόρφωσης
των οδοντιάτρων έγινε το 1979 με πρωτοβουλία του τότε Πανελληνί-
ου Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο οποίος άρχισε την οργάνωση επιμορ-
φωτικών μαθημάτων στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας, με συ-
γκεκριμένους θεματικούς άξονες, και με τη στήριξη των δύο Οδο-
ντιατρικών Σχολών. Στη συνέχεια η ΕΟΟ καθιέρωσε, το 1988, το θε-
σμό των Κέντρων Συνεχούς Επιμόρφωσης (ΚΕΣΕ), σε συνεργασία
με τους περιφερειακούς οδοντιατρικούς συλλόγους και με επιμορ-
φωτές προερχόμενους κυρίως από τα μέλη ΔΕΠ των Οδοντιατρικών
Σχολών. Δυστυχώς ο θεσμός των ΚΕΣΕ στηρίχθηκε εξαρχής σχεδόν
αποκλειστικά στη φιλοτιμία των επιμορφωτών, οι οποίοι με πενιχρή
τεχνική υποστήριξη και ορισμένες φορές με οικονομική επιβάρυνσή
τους, πρόσφεραν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο τις υπηρεσίες τους
περιφερόμενοι στην ελληνική επαρχία. Και, βέβαια, όπως ήταν φυ-

σικό, ο σημαντικός αυτός θεσμός δεν ευδοκίμησε. Ανέδειξε, όμως,
ένα σημαντικό θέμα. την, σε πολύ αξιόλογο βαθμό, ανταπόκριση των
οδοντιάτρων στην προσπάθεια επιμόρφωσής τους.
Το 2003 η Επιτροπή Στοματικής Υγείας του ΚΕΣΥ υπέβαλε πρότα-
ση στο Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία Ειδικού Φορέα Συνεχι-
ζόμενης Εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. Τε-
λευταία εξέλιξη είναι η, με Υπουργική Απόφαση το 2005, συγκρότη-
ση της Επιτροπής Μετεκπαίδευσης και Συνεχούς Επιμόρφωσης
Οδοντιάτρων (ΕΜΣΕΟ). Το 2006 η επιτροπή υπέβαλε μια πολύ
εμπεριστατωμένη πρόταση για τη θεσμοθέτηση της συνεχούς επι-
μόρφωσης των οδοντιάτρων, με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρό-
τυπα, αλλά και την ελληνική πραγματικότητα, όπου καθορίζονται οι
εμπλεκόμενοι φορείς, οι προϋποθέσεις που επιβάλλεται να πληρούν,
το είδος της θεματολογίας, η μορφή και η χρονική διάρκεια των επι-
μορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και το σύστημα μοριοδότησης
των εκδηλώσεων.
Αυτή τη στιγμή η επιμόρφωση του έλληνα οδοντιάτρου είναι προαι-
ρετική, ερμηνεύεται περισσότερο ως ηθική υποχρέωση, παρέχεται
αποσπασματικά χωρίς συγκεκριμένους κεντρικούς θεματικούς άξο-
νες και οργανώνεται από ποικίλους φορείς, όπως η ΕΟΟ, οι Επι-
στημονικές Εταιρείες, οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, σε συνεργασία
κυρίως με τις Επιστημονικές Εταιρείες, το Πανεπιστήμιο, αλλά και
από τις εμπορικές οδοντιατρικές εταιρείες, με δυστυχώς αυξανόμε-
νο ρυθμό και εντελώς ανεξέλεγκτο τρόπο. Ήδη σε αρκετές ευρω-
παϊκές χώρες η υποχρεωτική συνεχής επιμόρφωση έχει νομοθετηθεί,
ενώ σε ορισμένες η μη συμμετοχή επιφέρει σημαντικές κυρώσεις, μέ-
χρι και τη μη ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες από κάθε πλευρά και η πολιτεία
επιβάλλεται να προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, στη νομοθετική
ρύθμιση της υποχρεωτικής συνεχούς επιμόρφωσης, εάν πραγματικά
ενδιαφέρεται για την παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικών υπη-
ρεσιών στον έλληνα πολίτη.
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Editorial  Η σελίδα του Διευθυντή

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Συνεχής επιμόρφωση: η θεσμοθέτησή της 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αναπλ. Καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΣΙΣΚΟΣ
Πρόεδρος ΕΕΕ, Διευθυντής του Περιοδικού

«.. οι γνώσεις και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν στη διάρκεια της βασικής
οδοντιατρικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πρώτη φάση
μιας συνεχούς εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα πρέπει να διαρκεί καθ’ όλη
την επαγγελματική ζωή του οδοντιάτρου..»

Council of European Dentists, 30/11/2007
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Mορφολογία ριζών - ριζικών σωλήνων

Μορφολογία ριζών και ριζικών σωλήνων:
κλινική προσέγγιση

ΠΠ..  ΜΜππεελλττέέςς**

ΚYΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝOΜΕΝΟ AΡΘΡΟ

ρίζα, ριζικός σωλήνας, μορφολογία

ΛΛέέξξεειιςς--κκλλεειιδδιιάά

root, root canal, morphology

KKeeyy  wwoorrddss

*Αναπλ. Καθηγητής Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ. *Associate Professor, Dept of Endodontology, School of Dentistry,
Aristotle University of Thessaloniki.

Περίληψη
Η γνώση της μορφολογίας της πολφικής κοιλότητας είναι δε-
δομένο ότι αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα επιτυ-
χίας της ενδοδοντικής θεραπείας. Πολυάριθμες κυρίως ex
vivo, αλλά και in vivo μελέτες έχουν αποδείξει τη μεγάλη ποι-
κιλομορφία ριζών και ριζικών σωλήνων που είναι δυνατόν να
εμφανιστούν στις διάφορες οδοντικές ομάδες. Μια ρίζα είναι
δυνατόν να έχει έναν ή επιπλέον ριζικούς σωλήνες που κατά
την πορεία τους μπορεί να διχάζονται ή να ενώνονται, παρου-
σιάζοντας έτσι διάφορες μορφές-τύπους ριζικών σωλήνων.
Επιπλέον, δευτερεύοντες και παράπλευροι ριζικοί σωλήνες,
ακρορριζικά δέλτα και θύσανοι, μεσοσωλήνιες διακλαδώσεις
και ισθμοί, συνθέτουν το όλο σύστημα της πολφικής κοιλότη-
τας.
Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει και να παρουσιάσει
όλες αυτές τις μορφές ριζών και ριζικών σωλήνων για κάθε
οδοντική ομάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα των μέχρι σήμερα
σχετικών εργασιών. Συγχρόνως, γίνεται αναφορά στα επιμέ-
ρους προβλήματα που προκύπτουν κατά την ενδοδοντική θε-
ραπεία και έχουν σχέση με τον αριθμό, το σχήμα και την πο-
ρεία των ριζικών σωλήνων. 

Summary
Root and root canal morphology: clinical prospectives

P. Beltes*

Precise knowledge of the root canal anatomy is one of the most
important factors for the success of root canal treatment. Numerous
ex vivo and in vivo studies have shown the wide variation of the root
and root canal morphology. One root can have single or multiple
root canals, which may be separated or joined, forming different
types of root canal configuration. Furthermore, accessory and
lateral root canals, apical deltas and fins, anastomoses and isthmuses
synthesize the complex anatomy the root canal system. 
The purpose of this study is to evaluate and analyze the different
types of the root canals in each tooth category, based on the existing
published data. Additional problems which arise from the
complicated root canal morphology, during root canal treatment,
are also mentioned in this systematic review. 
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Εισαγωγή
Η μορφολογία της πολφικής κοιλότητας
είναι δεδομένο ότι παρουσιάζει μεγάλη
ποικιλομορφία αριθμού, πορείας και
σχήματος ριζικών σωλήνων για κάθε
οδοντική ομάδα. Η γνώση όλων αυτών
των παραλλαγών είναι το πρώτο σκαλο-
πάτι επιτυχίας της ενδοδοντικής θερα-
πείας.
Από την πρώτη επισταμένη εργασία του
Hess1 και μέχρι σήμερα, πολλοί ερευνη-
τές ασχολήθηκαν με τη μορφολογία της
πολφικής κοιλότητας εξετάζοντας μεμο-
νωμένα κάποια συγκεκριμένη οδοντική
ομάδα ή όλες γενικά, χρησιμοποιώντας
διάφορες μεθόδους. Επιμήκεις ή εγκάρ-
σιες τομές των δοντιών2-6, αποτύπωση
της πολφικής κοιλότητας με ελαστικό,
σιλικόνη ή πλαστικά7-11, έγχυση αιματο-
ξυλίνης ή ινδικής μελάνης και διαφανο-
ποίηση των δοντιών12-22, χρήση της ακτι-
νογραφίας ex vivo23-28 και in vivo29-32,
έλεγχος της πολφικής κοιλότητας με μι-
κροσκόπιο ex vivo33 και in vivo34-37, χρή-
ση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου38, τρισ-
διάστατη αναπαράσταση σε υπολογιστή
μέσω τομών39, αξονική τομογραφία40-43,
είναι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ή
εφαρμόζονται για την έρευνα της μορ-
φολογία της πολφικής κοιλότητας. Τα
ευρήματά τους τα οποία άλλα συμφω-
νούν και άλλα διαφέρουν μεταξύ τους ,
αποδεικνύουν τη μεγάλη ποικιλομορφία
σε αριθμό, πορεία και σχήμα ριζικών
σωλήνων που υπάρχει στις διάφορες
οδοντικές ομάδες όπως και σε δόντια
της ίδιας οδοντικής ομάδας.
Στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί
πολλοί τύποι ριζικών σωλήνων και έχουν
προταθεί διάφορες ταξινομήσεις. Οι
πλέον συχνοί τύποι ριζικών σωλήνων
που εμφανίζονται σε μια ρίζα είναι τέσ-
σερις, σύμφωνα με την ταξινόμηση του
Weine44. O πρώτος τύπος (τύπος Ι) είναι
ένας ριζικός σωλήνας που καταλήγει σε
ένα ακρορριζικό τρήμα, ο δεύτερος  (τύ-
πος ΙΙ) είναι δύο ριζικοί σωλήνες που
ενώνονται ακρορριζικά καταλήγοντας
σε κοινό ακρορριζικό τρήμα, ο τρίτος
(τύπος ΙΙΙ) είναι δύο ριζικοί σωλήνες

ανεξάρτητης πορείας με ξεχωριστά
ακρορριζικά τρήματα και ο τέταρτος
(τύπος ΙV) είναι ένας ριζικός σωλήνας
που διχάζεται στην πορεία του καταλή-
γοντας σε δύο ξεχωριστά ακρορριζικά
τρήματα ((EEιικκ..  11)).
Ο Vertucci45, χρησιμοποιώντας τη μέθο-
δο έγχυσης αιματοξυλίνης στην πολφική
κοιλότητα και διαφανοποίησης των δο-
ντιών, παρατήρησε και άλλες επιπλέον
παραλλαγές αριθμού και πορείας ριζι-
κών σωλήνων, δίνοντας νέα ταξινόμηση

με οκτώ διαφορετικούς τύπους ((EEιικκ.. 22)).
Αργότερα οι Kartal και Υanikoglu46 με-
λετώντας τη μορφολογία προσθίων δο-
ντιών με την ίδια μέθοδο προσέθεσαν
άλλους δύο τύπους ριζικών σωλήνων
στην ταξινόμηση του Vertucci, οι δε
Gulabivala και συν.21 με την ίδια πάλι
μέθοδο βρήκαν στους κάτω γομφίους
άλλους επτά διαφορετικούς τύπους ριζι-
κών σωλήνων που μπορεί να εμφανι-
στούν σε μια ρίζα. Συγκεκριμένα, αυτοί
οι τελευταίοι τύποι αναφέρονται στις πε-

ριπτώσεις που η ρίζα έχει επιπλέον ριζι-
κούς σωλήνες με διαφορετική πορεία
κάθε φορά και είναι μορφές που σπάνια
απαντώνται στην κλινική πράξη, στη δε
διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πε-
ρισσότερο ως μεμονωμένα κλινικά περι-
στατικά. Επίσης, και άλλοι ερευνη-
τές47,48 από τη δική τους πλευρά δίνουν
διάφορους άλλους τύπους ριζικών σωλή-
νων, ενισχύοντας έτσι το συμπέρασμα
ότι η πολφική κοιλότητα εμφανίζει απε-
ριόριστη ποικιλία αριθμού, πορείας και
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Π. Μπελτές

Εικ. 1: Τύποι ριζικών σωλήνων σύμ-
φωνα με την ταξινόμηση Weine44.

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV

Εικ. 3: Εκμαγεία πολφικής κοιλότητας διαφόρων δοντιών από πολυεστερική ρητίνη,
όπου αποκαλύπτεται η μεγάλη ποικιλομορφία σε αριθμό, πορεία και σχήμα των κύ-
ριων, δευτερευόντων και παράπλευρων ριζικών σωλήνων (Μπελτές10).

Εικ. 2: Τύποι ριζικών σωλήνων σύμφωνα με την ταξινόμηση Vertucci45.
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σχήματος ριζικών σωλήνων. 
Εκτός από τους κύριους ριζικούς σωλή-
νες, δευτερεύοντες ριζικοί σωλήνες ενω-
μένοι ή ανεξάρτητοι από τον κύριο,
πλευρικοί ή παράπλευροι ριζικοί σωλή-
νες, ακρορριζικά δέλτα, ακρορριζικοί
θύσανοι, μεσοσωλήνιες διακλαδώσεις
και ισθμοί, αναστομώσεις, είναι δυνατόν
να υπάρχουν σε κάθε ρίζα10,16,20,45,49

((EEιικκ..  33)) έτσι ώστε να ισχύει το αξίωμα
ότι «ο ένας απλός ριζικός σωλήνας απο-
τελεί την εξαίρεση και το σύστημα της
πολφικής κοιλότητας με όλες τις  παραλ-
λαγές να αποτελεί τον κανόνα».
Δυστυχώς, αυτή η τρισδιάστατη εικόνα
της πολφικής κοιλότητας χάνεται στην
κλινική πράξη. Η συμβατική ακτινογρα-
φία που δίνει έμμεσα την εσωτερική ει-
κόνα του δοντιού φανερώνει μόνο τα κύ-
ρια χαρακτηριστικά της πολφικής κοιλό-
τητας σε δύο διαστάσεις και αρκετές ση-
μαντικές λεπτομέρειες χάνονται. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα ο κλινικός να εμμέ-
νει στην άποψη της απλής μορφολογίας
της πολφικής κοιλότητας, με αποτέλεσμα
όταν βρει τον αναμενόμενο αριθμό ριζι-
κών σωλήνων να σταματά την αναζήτη-
ση για επιπλέον ριζικό σωλήνα ή για
οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή. Επιπλέ-
ον, δευτερεύοντες ριζικοί σωλήνες είναι
δυνατόν να παραμείνουν αθεράπευτοι
και η ενδοδοντική θεραπεία να οδηγη-
θεί σε αποτυχία.
Σκοπός της εργασίας είναι να περιγρά-
ψει σε αδρές γραμμές τη μορφολογία
των ριζών και ριζικών σωλήνων όλων
των οδοντικών ομάδων χρησιμοποιώ-
ντας στοιχεία από τις πλέον σημαντικές
μελέτες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι
σήμερα αλλά και στοιχεία που προέρχο-
νται από την καθημερινή κλινική πράξη.
Επίσης, γίνεται προσπάθεια να αναφερ-
θούν τα πλέον σημαντικά προβλήματα
που προκύπτουν κατά την ενδοδοντική
θεραπεία λόγω της ποικιλομορφίας ρι-
ζών–ριζικών σωλήνων των οδοντικών
ομάδων.
Η εργασία είναι εμπλουτισμένη με ex
vivo και in vivo παραδείγματα τα οποία
προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από
το προσωπικό αρχείο του συγγραφέα.

Άνω κεντρικός τομέας
Ο άνω κεντρικός τομέας έχει  σχεδόν
πάντα μία ρίζα και ένα ριζικό σωλήνα με
ομαλή και ευθεία πορεία10,25,50. Σε
εγκάρσια διατομή είναι ελαφρά τριγωνι-
κός με τη βάση του τριγώνου χειλικά και
την κορυφή του υπερώια, μεταπίπτοντας
σε στρογγύλο σχήμα προς το ακρορρί-
ζιο. Η ομαλή πορεία του ριζικού σωλήνα
στον άνω κεντρικό τομέα καθιστά το δό-
ντι το πλέον κατάλληλο για μια πρώτη
εργαστηριακή και κλινική εμπειρία, για-
τί το 1/3 του μήκους του είναι άμεσα
ορατό μετά τη σωστή διάνοιξη της μύλης.
Άνω κεντρικός τομέας με επιπλέον ρίζα
ή ριζικό σωλήνα είναι αρκετά σπάνιο, αν
και στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές
αναφορές που παρουσιάζουν κλινικές
περιπτώσεις δίρριζων51-58 ή μονόρριζων
άνω κεντρικών τομέων με δύο ριζικούς
σωλήνες59,60. Αναφέρεται επίσης περί-
πτωση άνω κεντρικού τομέα με τρεις ρι-
ζικούς σωλήνες61.
Παράπλευροι ριζικοί σωλήνες εντοπίζο-
νται περισσότερο στο μέσο τριτημόριο
της ρίζας παρά ακρορριζικά και η συ-
χνότητα εμφάνισής τους θεωρείται συ-
γκριτικά με τις άλλες οδοντικές ομάδες
μικρή (ποσοστό 9,2%)10,16,49 ((EEιικκ..  44)).
Αν και θεωρείται το πλέον εύκολο δόντι
για ενδοδοντική θεραπεία, λόγω μορφο-
λογίας και τοπογραφικής θέσης, ορισμέ-
να ιατρογενή συμβάματα είναι δυνατόν
να συμβούν κατά τη διάνοιξη και προπα-
ρασκευή του ριζικού σωλήνα. Επειδή το
πάχος της ρίζας χειλικά στην αρχή του

αυχενικού τριτημορίου είναι τις περισ-
σότερες φορές αρκετά λεπτό, υπάρχει
κίνδυνος διάτρησης, όταν η εγγλυφίδα
κατά τη διάνοιξη ακολουθήσει λανθα-
σμένη πορεία προς τη χειλική επιφά-
νεια62,63 ((EEιικκ..  55)). Σε άλλη περίπτωση,
λόγω κλίσης της ρίζας προς τα άπω, ακο-
λουθείται λανθασμένη πορεία με εγγύς
κατεύθυνση κατά τη διάνοιξη και προ-
παρασκευή του ριζικού σωλήνα ((EEιικκ..  66)).
Το πλέον συνηθισμένο, όμως, πρόβλημα
που δημιουργείται στον άνω κεντρικό
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Εικ. 4: Εμφραγμένοι παράπλευροι ριζικοί σωλήνες ενδοδοντικά θεραπευμένων άνω κε-
ντρικών τομέων. 

Εικ. 5: Α. Διάνοιξη της πολφικής κοι-
λότητας με λανθασμένη πορεία προς
χειλική επιφάνεια εγκυμονεί τον κίν-
δυνο διάτρησης της ρίζας. Β. Κλινικό
περιστατικό με διάτρηση της ρίζας πα-
ρειακά στο αυχενικό τριτημόριο, λόγω
λανθασμένης διάνοιξης (Lambria-
nidis62).

A
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τομέα είναι η υπερβολική διεύρυνση του
ακρορριζίου. Επειδή ο ριζικός σωλήνας
στον άνω κεντρικό τομέα έχει σχεδόν
ευθεία πορεία και θεωρείται εύκολος
στην προσπέλασή του, ο κλινικός έχει
την τάση να χρησιμοποιεί μεγάλα σε μέ-
γεθος μικροεργαλεία σε όλο το μήκος
εργασίας, πιστεύοντας ότι έτσι επιτυγχά-
νεται καλύτερος καθαρισμός και δια-
μόρφωση του ριζικού σωλήνα. Αυτή η

ενέργεια συχνά οδηγεί στην υπερβολική
διεύρυνση του ακρορριζίου με κατα-
στροφή της ακρορριζικής στένωσης
((EEιικκ..  88)).

Άνω πλάγιος τομέας
Οι διαστάσεις γενικά του άνω πλάγιου
τομέα είναι σαφώς μικρότερες από αυ-
τές του άνω κεντρικού. Η ρίζα είναι λε-
πτή στον αυχένα και στη συνέχεια αυξά-
νει ομαλά στενεύοντας ακρορριζικά. Το
ακρορριζικό τριτημόριο παρουσιάζει
συχνά άπω κλίση (ποσοστό 53%) την
οποία ακολουθεί και ο ριζικός σωλή-
νας10. Στον άνω πλάγιο τομέα ορισμένες
φορές είναι χαρακτηριστική η βαθιά
υπερώια αύλακα που αρχίζει από το
υπερώιο φύμα και επεκτείνεται κατά μή-
κος της ρίζας προς το ακρορρίζιο δημι-
ουργώντας σοβαρό περιοδοντικό πρό-
βλημα64-67. Ο άνω πλάγιος τομέας έχει
σχεδόν πάντα ένα ριζικό σωλήνα, αν και
στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται
κλινικές περιπτώσεις δίρριζων68 ή μο-
νόρριζων άνω πλάγιων τομέων με δύο
ριζικούς σωλήνες69-71. Ακόμα σπανιότε-
ρα αναφέρονται περιπτώσεις άνω πλά-
γιων τομέων με τρεις ριζικούς σωλή-
νες72,73. 
Κατά την προπαρασκευή του άνω πλάγι-
ου τομέα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
στους χειρισμούς γιατί εύκολα λόγω της
ακρορριζικής άπω κάμψης δημιουργεί-
ται  διεύρυνση του ακρορριζίου, βάθρο ή
και διάτρηση, οδηγώντας την ενδοδοντι-
κή θεραπεία σε αποτυχία ((EEιικκ..  88)). Σε
αυτή την περίπτωση κρίνεται σκόπιμο το
σχήμα διάνοιξης να επεκτείνεται προς
τα εγγύς, για να διευκολύνεται η λει-
τουργία των μικροεργαλείων και οι τε-

χνικές προπαρασκευής που προτείνο-
νται περισσότερο είναι τύπου Step-
down.
Η συχνότητα εμφάνισης παράπλευρων
ριζικών σωλήνων είναι περίπου όμοια
με αυτή του άνω κεντρικού τομέα10,16,49.

Άνω κυνόδοντας
Ο άνω κυνόδοντας είναι το μεγαλύτερο
σε μήκος δόντι και αυτό οφείλεται στην
έντονη αναπτυγμένη ρίζα του η οποία εί-
ναι αρκετά ογκώδης και κωνική καταλή-
γοντας σε οξύ ακρορρίζιο. Παρουσιάζει
ευθεία πορεία με συχνή ακρορριζική
κάμψη κυρίως προς τα άπω ή και χειλι-
κά και πιο σπάνια προς τα εγγύς ((EEιικκ  99)).
Το μήκος του είναι κατά μέσον όρο 26
mm, το δε μέγιστο 33 mm, αν και δεν
αποκλείονται περιπτώσεις με ακόμα με-
γαλύτερο μήκος ((EEιικκ..  1100)). Σπάνια παρα-
τηρείται διχασμός της ρίζας74,75, σε αντί-
θεση με τον κάτω κυνόδοντα ο οποίος
πιο συχνά παρουσιάζει διχασμό στο μέ-
σο ή ακρορριζικό τριτημόριο, καταλήγο-
ντας σε δύο λεπτά ακρορρίζια.
Ο ριζικός σωλήνας είναι αρκετά ευρύς
κατά τη χειλεοϋπερώια διάσταση, στε-
νεύοντας αρκετά προς το ακρορρίζιο,
παίρνοντας κυκλικό σχήμα σε εγκάρσια
διατομή. Το χειλικό και υπερώιο τοίχω-
μα πορεύονται ακανόνιστα συγκλίνο-
ντας προς το ακρορρίζιο, σε αντίθεση με
τα όμορα τοιχώματα που πορεύονται
ομαλά. Ακολουθώντας το σχήμα και την
πορεία της ρίζας, παρουσιάζει συχνά
ακρορριζική κάμψη προς τα άπω ή και
χειλικά10. Ο άνω κυνόδοντας έχει σχε-
δόν πάντα ένα ριζικό σωλήνα10,25,45, αν
και στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρο-
νται κλινικές περιπτώσεις άνω κυνοδό-
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Εικ. 6: Α. Ο άνω κεντρικός τομέας πα-
ρουσιάζει άπω κλίση σε σχέση με τη
μέση γραμμή του προσώπου. Αν η εγ-
γλυφίδα κατά τη διάνοιξη ακολουθή-
σει λανθασμένη πορεία παράλληλη
προς τη μέση γραμμή, υπάρχει κίνδυ-
νος διάτρησης στην εγγύς πλευρά της
ρίζας. Β. Κλινικό περιστατικό όπου
φαίνεται διάτρηση στην εγγύς πλευρά
της ρίζας. Γ. Έμφραξη της διάτρησης
με γουταπέρκα (Lambrianidis62). 

Εικ. 7: Α και Β. Άνω κεντρικός τομέας
όπου διακρίνεται η σταδιακή διεύρυν-
ση του ακρορριζικού τριτημορίου του
ρ.σ. λόγω ευθειασμού του από μεγάλα
σε μέγεθος μικροεργαλεία. Γ. Η  έμ-
φραξή του, αν και δείχνει σωστή κατά
μήκος και πλάτος, στο μεγαλύτερο
τμήμα του ακρορριζικά ο ριζικός σω-
λήνας εμφράχθηκε μόνο με φύραμα.

Εικ. 8: Α. Διάτρηση ακρορριζίου
λόγω κάμψης σε άνω πλάγιο το-
μέα. Β. Σταδιακή διεύρυνση του
ριζικού σωλήνα άνω πλάγιου το-
μέα με τεχνική τύπου Step-down
και Γ. Έμφραξη του ριζικού σω-
λήνα με την τεχνική της κάθετης
συμπύκνωσης θερμής γουταπέρ-
κας.A Β Γ

A Β Γ

A Β Γ



ντων με μία ρίζα και δύο ριζικούς σωλή-
νες76,77. Η συχνότητα εμφάνισης δεύτε-
ρου ριζικού σωλήνα είναι αρκετά μικρή
(ποσοστό 0-2,2%) σε σχέση με αυτή του
κάτω κυνόδοντα20. Στην εειικκόόνναα  1111 πα-
ρουσιάζεται κλινική περίπτωση ενδοδο-
ντικά θεραπευμένου άνω κυνόδοντα που
στην αρχή εμφανίζει ένα ριζικό σωλήνα,
ο οποίος κατά την πορεία του χωρίζεται
σε δύο. 
Στην κλινική πράξη, η ενδοδοντική θε-
ραπεία του άνω κυνόδοντα θεωρείται
γενικά εύκολη χωρίς ιδιαίτερα προβλή-
ματα, λόγω του μεγάλου όγκου μύλης
και ρίζας, της ομαλής υπερώιας επιφά-
νειας χωρίς εκσεσημασμένη κοίλανση
και της ομαλής πορείας του ριζικού σω-
λήνα. Παρόλα αυτά, δύο μορφολογικά
στοιχεία θα πρέπει να έχει υπόψη του ο
κλινικός κατά την ενδοδοντική θεραπεία
του άνω κυνόδοντα. Πρώτον, το μεγάλο
μήκος του δοντιού και, δεύτερον, την
ακρορριζική κάμψη του ριζικού σωλήνα
προς τη χειλική επιφάνεια. Στην πρώτη
περίπτωση, μεγάλα σε μήκος μικροεργα-
λεία των 31 mm διατίθενται στο εμπόριο
και είναι σκόπιμο να υπάρχουν πάντοτε
στον εξοπλισμό του ιατρείου για αυτές
τις περιπτώσεις. Πρόβλημα προκύπτει
κατά την έμφραξη γιατί οι εταιρίες δεν
κατασκευάζουν κώνους γουταπέρκας
μεγάλου μήκους όπως συμβαίνει  με τα
μικροεργαλεία. Στη δεύτερη περίπτωση,
η συχνή ακρορριζική κάμψη χειλικά δη-
μιουργεί πρόβλημα στη διάγνωσή της,
όσο και στη σωστή προπαρασκευή του
ριζικού σωλήνα ακρορριζικά63. Επειδή
η κάμψη είναι στο ίδιο επίπεδο με την
κατεύθυνση των ακτίνων, δεν διακρίνε-

ται στην ακτινογραφία δίνοντας την λαν-
θασμένη εικόνα ότι ο ριζικός σωλήνας
έχει ευθεία πορεία σε όλο το μήκος του.
Επιπλέον ακτινογραφία από πλάγια θέ-
ση δεν βοηθά ιδιαίτερα και μόνο με την
αίσθηση της αφής με τα μικροεργαλεία
υπάρχει πιθανότητα να διαπιστωθεί η
κάμψη.

Άνω πρώτος προγόμφιος
Ο άνω πρώτος προγόμφιος είναι το με-
ταβατικό δόντι ανάμεσα στα πρόσθια
και τα οπίσθια δόντια και τους γομφί-
ους, παρουσιάζοντας μεγάλη ποικιλο-
μορφία σε αριθμό και πορεία ριζών και
ριζικών σωλήνων.
Τυπικά, έχει δύο ρίζες, την παρειακή και
υπερώια, αλλά είναι δυνατό να εμφανι-
στεί και ως μονόρριζος ή πιο σπάνια ως
τρίρριζος. Ως μόνορριζος εμφανίζεται
σε συχνότητα που κυμαίνεται από 22%
έως και 55%, ως δίρριζος σε συχνότητα
από 41,7% έως και 80,5% και ως τρίρρι-
ζος σε συχνότητα από 0% έως και 7,5%
((ππίίνναακκααςς  11)). Αποκλείοντας τις ακραίες
τιμές, ο άνω πρώτος προγόμφιος εμφανί-
ζεται κατά μέσον όρο μονόρριζος σε συ-

χνότητα 3355%%,, ως δίρριζος σε συχνότητα
6611%% και ως τρίρριζος σε συχνότητα 44%%..
Σε περίπτωση μονόρριζου άνω πρώτου
προγομφίου, η ρίζα είναι αρκετά πεπλα-
τυσμένη, με μεγαλύτερη την παρειοϋπε-
ρώια διάμετρο, στο αυχενικό και μέσο
τριτημόριο, η δε πορεία της είναι συνήθως
ομαλή με μικρή πιθανότητα ακρορριζικής
κάμψης προς την παρειακή πλευρά79,80.
Σε περίπτωση δίρριζου άνω πρώτου
προγομφίου η παρειακή ρίζα είναι κατά
τι μεγαλύτερη σε μήκος από την υπερώ-
ια περίπου κατά 1 mm. Οι δύο ρίζες εί-
ναι κοντές και λεπτές, η δε απόσχισή
τους γίνεται σε διαφορετικό ύψος από το
σώμα της ρίζας, αν και συχνά είναι ενω-
μένες μεταξύ τους σε όλο το μήκος τους
δίνοντας τη μορφή μονόρριζου δοντι-
ού79,80 ((ΕΕιικκ..  1122)). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
είναι οι συχνές κάμψεις των ακρορρι-
ζίων παρειακά ή υπερώια όπως και εγ-
γύς ή άπω ((ΕΕιικκ..  1133)), οι οποίες τις περισ-
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Εικ. 9: Άνω κυνόδοντες με κάμψη
του ακρορριζίου προς τα εγγύς,
άπω και χειλικά.

Εικ. 10: Άνω κυνόδοντες μεγάλου μή-
κους.

Εικ. 11: Άνω κυνόδοντας με ένα ριζικό
σωλήνα, ο οποίος στην πορεία του δι-
χάζεται σε δύο δευτερεύοντες (ευγενώς
παραχωρηθείσα από Κ. Ιωαννίδη).



σότερες φορές δεν διακρίνονται καθαρά
στην ακτινογραφία και εύκολα μπορεί
να προκληθεί βάθρο ή διάτρηση κατά
την προπαρασκευή του ριζικού σωλή-
να85. Επίσης, επειδή τα ακρορρίζια είναι
πολύ λεπτά ιδίως στην κατάληξή τους, αν
η διεύρυνση γίνει με μεγάλα σε μέγεθος
μικροεργαλεία τα λεπτά τοιχώματα του
ακρορριζίου εύκολα μπορεί να σπά-
σουν85. Στο αυχενικό τριτημόριο η ρίζα,
άσχετα αν συνεχίζει ως μία ή αποσχίζε-
ται σε δύο, είναι αρκετά στενή εγγύς-
άπω σε σχέση με την παρειοϋπερώια
διάμετρο, η δε εγγύς πλευρά παρουσιά-
ζει έντονη κοίλη επιφάνεια, έτσι ώστε η
περιοχή κάτω από το μυλικό θάλαμο να
είναι αρκετά λεπτή. Ο κίνδυνος διάτρη-
σης στο σημείο αυτό κατά τη διάνοιξη
της πολφικής κοιλότητας είναι μεγάλος,
αν δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή85. 
Σε περίπτωση τρίρριζου άνω πρώτου
προγομφίου, οι ρίζες μπορεί να έχουν
ξεχωριστή πορεία η κάθε μία ή να είναι

ενωμένες οι δυο παρειακές και ξεχωρι-
στή η υπερώια ή να είναι ενωμένες και
οι τρεις86 ((ΕΕιικκ..  1144)). Αρκετά μορφολογι-
κά στοιχεία του είναι όμοια με τους άνω
γομφίους και για το λόγο αυτόν ονομά-
ζεται και μικρός γομφίος (minimolar).
Ο άνω πρώτος προγόμφιος έχει βρεθεί
με ένα ριζικό σωλήνα σε συχνότητα από
3,92 % έως και 26,2 %, με δύο ριζικούς
σωλήνες σε συχνότητα από 73,3% έως
και 98,5 % και με τρεις ριζικούς σωλήνες
σε συχνότητα από 0,5 έως και 5,8% ((ππίί--
νναακκααςς 22)). Αποκλείοντας τις ακραίες τι-
μές, ο άνω πρώτος προγόμφιος εμφανί-
ζεται κατά μέσον όρο με ένα ριζικό σω-
λήνα σε συχνότητα 2255%%,, με δύο ριζικούς
σωλήνες σε συχνότητα 7711%% και με τρεις
ριζικούς σωλήνες σε συχνότητα 44%%..
Στο μονόρριζο άνω πρώτο προγόμφιο
διάφορες μορφές ριζικών σωλήνων ως
προς τον αριθμό και την πορεία μπορεί
να εμφανιστούν ((ΕΕιικκ..  1155)). Η πλέον συ-
χνή μορφή είναι ο τύπος ΙΙ όπου υπάρ-
χουν δύο ριζικοί σωλήνες ανεξάρτητης
πορείας από την αρχή και ενώνονται στο
ακρορρίζιο, καταλήγοντας σε ένα
ακρορριζικό τρήμα. Στην εργασία των
Vertucci και Gegauff79 έχει βρεθεί ότι
αν τα μυλικά στόμια των δύο ριζικών σω-
λήνων απέχουν μεταξύ τους περισσότε-
ρο από 3 mm τότε οι ριζικοί σωλήνες
έχουν ανεξάρτητη πορεία μέχρι τέλος,
ενώ, αντίθετα, αν η απόσταση είναι μι-
κρότερη,  αυτοί ενώνονται στο ακρορρί-
ζιο. Στο δίρριζο άνω πρώτο προγόμφιο
υπάρχουν δύο ριζικοί σωλήνες ο παρει-
ακός και ο υπερώιος, ένας για κάθε
αντίστοιχη ρίζα. Σπάνια η παρειακή ρί-
ζα έχει δύο ριζικούς σωλήνες. 
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Εικ. 12: Δίρριζοι άνω πρώτοι προγόμ-
φιοι με τις δύο ρίζες τελείως ενωμένες,
ελαφρά ενωμένες, με διχασμένες τις ρί-
ζες ακρορριζικά στο μέσο ή αυχενικό
τριτημόριο.

Εικ. 13: Λεπτά οξύαιχμα και κεκαμμέ-
να ακρορρίζια δίρριζων άνω πρώτων
προγομφίων.

Εικ. 14: Τρίρριζοι άνω πρώτοι προ-
γόμφιοι με τις τρεις ρίζες ενωμένες,
ελεύθερες στο ακρορρίζιο, στο μέσο ή
αυχενικό τριτημόριο.

Εικ. 15: Άνω πρώτοι προγόμφιοι μονόρριζοι, ενδοδοντικά θεραπευμένοι, με ποικιλία
μορφής, αριθμού και πορείας ριζικών σωλήνων.



Στον τρίρριζο άνω πρώτο προγόμφιο
υπάρχουν τρεις ριζικοί σωλήνες, δύο πα-
ρειακοί και ένας υπερώιος. Οι τρεις ρι-
ζικοί σωλήνες έχουν συνήθως ξεχωριστή
πορεία από την αρχή με ξεχωριστό στό-
μιο ο καθένας. Σε άλλη περίπτωση ο εγ-
γύς και άπω παρειακός έχουν αρχικά
κοινή πορεία ως ένας ριζικός σωλήνας,
ο οποίος μετέπειτα διχάζεται σε δύο.

Πιο σπάνια, υπάρχει από την αρχή ένας
ευρύς ριζικός σωλήνας, ο οποίος τριχά-
ζεται στην πορεία του, παίρνοντας τη
μορφή «τρίποδου»86 ((ΕΕιικκ..  1166)).
Παράπλευροι ριζικοί σωλήνες παρατη-
ρούνται σε μεγάλη συχνότητα σε ποσο-
στό 50% έως 81% και εντοπίζονται κυ-
ρίως στο ακρορριζικό τριτημόριο ((ΕΕιικκ..
1177)). Το ποσοστό αυτό φέρνει τον άνω

πρώτο προγόμφιο στην πρώτη σειρά συ-
χνότητας εμφάνισης παράπλευρων ριζι-
κών σωλήνων σε σχέση με όλα τα άλλα
δόντια10,16,45,49.

Άνω δεύτερος προγόμφιος
Ο άνω δεύτερος προγόμφιος είναι όμοι-
ος με τον πρώτο με τη διαφορά ότι εμ-
φανίζεται περισσότερο ως μονόρριζος
(8811%%) παρά ως δίρριζος (1188%%) και πολύ
σπάνια ως τρίρριζος (11%%)82,87,88.
Η ρίζα στο μονόρριζο άνω δεύτερο προ-
γόμφιο είναι κωνική και ελαφρά μεγα-
λύτερη σε μήκος από τις ρίζες του άνω
πρώτου προγομφίου, παρουσιάζοντας
πολλές φορές έντονη κάμψη του ακρορ-
ριζίου προς τα άπω. Οι ρίζες στο δίρριζο
άνω δεύτερο προγόμφιο είναι συνήθως
ενωμένες μεταξύ τους σε όλο το μήκος
τους ή είναι ενωμένες στο αυχενικό και
μέσο τριτημόριο και χωρίζουν ακρορρι-
ζικά82,87,88.
Γενικά, ο άνω δεύτερος προγόμφιος έχει
ένα ριζικό σωλήνα σε συχνότητα που κυ-
μαίνεται από 44% έως και 72%, δύο ρι-
ζικούς σωλήνες από 28% έως και 56%
και τρεις ριζικούς σωλήνες σε συχνότητα
από 0,3% έως 1% ((ππίίνναακκααςς 33)). Αποκλεί-
οντας και εδώ τις ακραίες τιμές, ο άνω
δεύτερος προγόμφιος εμφανίζεται κατά
μέσον όρο με ένα ριζικό σωλήνα σε συ-
χνότητα 7777%%, με δύο ριζικούς σωλήνες
σε συχνότητα 2222%%  και με τρεις ριζικούς
σωλήνες σε συχνότητα 00,,55%%.
Αν και ο άνω δεύτερος προγόμφιος θεω-
ρείται εύκολο δόντι για ενδοδοντική θε-
ραπεία, παρουσιάζει πολλές φορές δυ-
σκολίες οι οποίες κατά κύριο λόγο οφεί-
λονται στην ποικιλομορφία των ριζικών
σωλήνων. Οι Vertucci και συν.87, μελε-
τώντας 300 άνω δεύτερους προγόμφιους
με έγχυση αιματοξυλίνης και διαφανο-
ποίηση του δοντιού, παρατήρησε όλους
τους τύπους ριζικών σωλήνων σύμφωνα
με τη δική του ταξινόμηση. 
Η συχνότητα εμφάνισης παράπλευρων
ριζικών σωλήνων έχει βρεθεί ότι είναι
αρκετά μεγάλη, μικρότερη όμως από αυ-
τή του άνω πρώτου προγομφίου (ποσο-
στό 40-60%)10,16,45,49. 
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Εικ. 16: Άνω τρίρριζοι προγόμφιοι ενδοδοντικά θεραπευμένοι με διαφορετικές μορφές
πορείας ριζών και ριζικών σωλήνων (Βeltes and Economides86).

Εικ. 17: Παράπλευροι ριζικοί σωλήνες σε άνω πρώτους προγόμφιους.



Άνω πρώτος γομφίος
O άνω πρώτος γομφίος έχει συνήθως
τρεις ρίζες, την εγγύς παρειακή, την άπω
παρειακή και την υπερώια. Σε ένα μικρό
ποσοστό μπορεί να είναι τετράρριζος με
μία επιπλέον εγγύς παρειακή ρίζα ή πιο
σπάνια με μία επιπλέον υπερώια ρίζα89-94,
ή αντίθετα δίρριζος με μία παρειακή και
μία υπερώια ρίζα ή σπανιότερα μονόρ-
ριζος.
Η εγγύς ρίζα παρουσιάζει ολική κάμψη
αρχικά προς τα εγγύς και στη συνέχεια
προς τα άπω. Συνήθως είναι αρκετά πε-
πλατυσμένη με τη μεγαλύτερη διάμετρο
παρειοϋπερώια95. Όσο πιο πεπλατυσμέ-
νη είναι, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα
να έχει δύο ριζικούς σωλήνες.
Η άπω ρίζα έχει συνήθως ευθεία πορεία
με ελαφρά εγγύς κάμψη του ακρορριζί-
ου, η δε υπερώια είναι η πλέον ογκώδης
με συχνή κάμψη προς την παρειακή
πλευρά10. 
Αν και ο άνω πρώτος γομφίος στην τυπι-
κή μορφή του έχει τρεις ριζικούς σωλήνες
αντίστοιχα με τις ρίζες του, ένας επιπλέον
ριζικός σωλήνας συχνά εμφανίζεται στην
εγγύς παρειακή ρίζα με ξεχωριστή πο-
ρεία ή ενωμένος ακρορριζικά με τον κύ-
ριο ριζικό σωλήνα96 ((ΕΕιικκ..  1188,,  1199)). Η συ-
χνότητα εμφάνισής του κυμαίνεται στις
μεν ex vivo μελέτες από 25% έως και

93,5% ((ππίίνναακκααςς 44)), στις δε in vivo από
18,6 έως και 80,3% ((ππίίνναακκααςς 55)). Η μεγά-
λη απόκλιση που παρατηρείται στα ευρή-
ματα των εργασιών οφείλεται σε αρκε-
τούς παράγοντες, όπως η μέθοδος έρευ-
νας που εφαρμόστηκε, ο αριθμός των δο-

ντιών του δείγματος και η ηλικία τους, το
φύλο ή και η φυλή που έγινε η έρευνα.
Στην εγγύς παρειακή ρίζα, αποκλείοντας
τις ακραίες τιμές, ο μέσος όρος δεύτερου
ριζικού σωλήνα ανέρχεται σε ποσοστό
6655%% περίπου. Αυτό δηλώνει ότι ο ππρρώώττοοςς
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Εικ. 18: Εκμαγείο πολφικής κοιλότη-
τας από πολυεστερική ρητίνη με δύο
ριζικούς σωλήνες στην εγγύς παρειακή
ρίζα. Διακρίνονται οι μεσοσωλήνιες
διακλαδώσεις και ο παράπλευρος ριζι-
κός σωλήνας (Μπελτές10).

Εικ. 19: Ο άνω πρώτος γομφίος εμφανίζει στην εγγύς παρειακή ρίζα Α. ένα ριζικό σω-
λήνα (ποσοστό 35%), Β. δύο ριζικούς σωλήνες ενωμένους ακρορριζικά (ποσοστό 42%)
και  Γ. δύο ριζικούς σωλήνες ανεξάρτητης πορείας (ποσοστό 23%).

A B Γ



άνω γομφίος έχει μεγαλύτερη πιθανότη-
τα να εμφανίζει δύο ριζικούς σωλήνες
στην εγγύς παρειακή ρίζα παρά ένα. 
Στην κλινική πράξη πολλές φορές είναι
αρκετά δύσκολο να ανιχνευτεί ο δεύτε-
ρος ριζικός σωλήνας. Αρχικά, με τον
ακτινογραφικό έλεγχο δεν διακρίνεται
εύκολα και αυτό οφείλεται στο μικρό εύ-
ρος του και τη μικρή απόστασή του από
τον κύριο ριζικό σωλήνα σε όλη την πο-
ρεία του. Κατά τη διάνοιξη της πολφικής
κοιλότητας, αν εντοπιστούν μόνο τα τρία
κύρια μυλικά στόμια, είναι προτιμότερο
να συνεχιστεί η διαδικασία προπαρα-
σκευής των τριών ριζικών σωλήνων. Στη
συνέχεια συστήνεται να λαμβάνονται
δύο ενδιάμεσες ακτινογραφίες με δια-
φορετική γωνία λήψης, παίρνοντας έτσι
αρκετές πληροφορίες για την ανατομία
της εγγύς παρειακής ρίζας. Η πρώτη
ακτινογραφία κάθετα προς το οβελιαίο
επίπεδο θα προβάλει το μικροεργαλείο
κεντρικά της ρίζας, ενώ, η δεύτερη με
άπω κλίση, πιθανώς να προβάλλει έκκε-
ντρα το μικροεργαλείο προς την εγγύς
πλευρά της ρίζας, δηλώνοντας έτσι την
πιθανότητα δεύτερου ριζικού σωλήνα. Η
σωστή διάνοιξη της πολφικής κοιλότητας
βοηθάει επίσης αποτελεσματικά στην
εντόπισή του97. Επειδή το μυλικό του
στόμιο είναι πιο εγγύς και υπερώια από
το μυλικό στόμιο του εγγύς κύριου πα-
ρειακού ριζικού σωλήνα, τις περισσότε-
ρες φορές είναι «κρυμμένο» κάτω από
τοίχωμα οδοντίνης και δεν αποκαλύπτε-
ται. Το κλασσικό τριγωνικό σχήμα διά-
νοιξης, όπου στις τρεις γωνίες υπάρχουν
τα τρία μυλικά στόμια, θα πρέπει να με-
ταβάλεται σε ρομβοειδές (σχήμα καρ-
διάς), έτσι ώστε στην τέταρτη γωνία να
δίνεται η δυνατότητα εντόπισης του επι-
πλέον μυλικού στομίου της εγγύς παρει-
ακής ρίζας ((ΕΕιικκ..  2200)). Μεγεθυντικοί φα-
κοί (loopes) και ιδιαίτερα το χειρουργι-
κό μικροσκόπιο βοηθούν σε μεγάλο
βαθμό στην ανίχνευση του δεύτερου ρι-
ζικού σωλήνα34,35. 
Η άπω ρίζα σπάνια μπορεί να εμφανίσει
δεύτερο ριζικό σωλήνα, όπως και η υπε-
ρώια. Στην εειικκόόνναα  2211 παρουσιάζονται
κλινικά περιστατικά άνω πρώτου γομφί-

ου με δύο ριζικούς σωλήνες στην υπερώ-
ια ρίζα.

Η παρουσία παράπλευρων ριζικών σω-
λήνων στον άνω πρώτο γομφίο κυμαίνε-
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Εικ. 20: Αλλαγή σχήματος διάνοιξης στον άνω πρώτο γομφίο από τριγωνικό σε ρομβο-
ειδές για αποκάλυψη του δεύτερου εγγύς παρειακού ριζικού σωλήνα (βέλος).

Εικ. 21: Σπάνιες περιπτώσεις άνω πρώτων γομφίων ενδοδοντικά θεραπευμένων με δύο
ριζικούς σωλήνες στην υπερώια ρίζα.



ται από 40% έως 76% και εντοπίζονται
κυρίως στο ακρορριζικό τριτημό-
ριο10,16,45,49.

Άνω δεύτερος γομφίος
Ο άνω δεύτερος γομφίος είναι όμοιος με
τον πρώτο με μικρότερες γενικά διαστά-
σεις. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι οι
τρεις ρίζες συγκλίνουν μεταξύ τους και
ορισμένες φορές η άπω παρειακή και η
υπερώια ρίζα εμφανίζονται ενωμένες10.
Το μήκος τους είναι μικρότερο του πρώ-
του άνω γομφίου και δεν είναι τόσο κε-
καμμένες. Δίρριζοι ή και μονόρριζοι
γομφίοι είναι δυνατόν να εμφανιστούν
στην κλινική πράξη.
Η συχνότητα δεύτερου ριζικού σωλήνα
στην εγγύς παρειακή ρίζα είναι μικρότε-
ρη από αυτή του πρώτου και κυμαίνεται
από 29% έως και 93,7% σε ex vivo μελέ-
τες ((ππίίνναακκααςς 66)) και από 28,5% έως και
50,7% σε in vivo μελέτες ((ππίίνναακκααςς 77)).
Αποκλείοντας και εδώ τις ακραίες τιμές,
ο μέσος όρος εμφάνισης δεύτερου ριζι-
κού σωλήνα ανέρχεται σε ποσοστό 3377%%
περίπου. Όπως και στον άνω πρώτο
γομφίο, σπάνια εμφανίζεται δεύτερος
ριζικός σωλήνας στην άπω παρειακή ή
υπερώια ρίζα.
Στις περιπτώσεις που ο άνω δεύτερος
γομφίος έχει δύο ρίζες, συνήθως αντι-
στοιχεί ένας ριζικός σωλήνας για κάθε
ρίζα και δύο ευρέα μυλικά στόμια πα-
ρειακά και υπερώια δηλώνουν την ύπαρ-
ξή τους ((ΕΕιικκ..  2222)). Μονόρριζος άνω δεύ-
τερος γομφίος μπορεί επίσης να εμφανι-
στεί με διάφορες παραλλαγές ριζικών
σωλήνων σε αριθμό και πορεία ((ΕΕιικκ..
2233)).
Η συχνότητα εμφάνισης παράπλευρων
ριζικών σωλήνων είναι σχεδόν ίδια με
αυτή του πρώτου άνω γομφίου10,16,45,49.    
Στην κλινική πράξη συνήθως δεν υπάρ-
χει ιδιαίτερη δυσκολία στην ανίχνευση
και προπαρασκευή των ριζικών σωλή-
νων, λόγω της ομαλής πορείας τους.
Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζει ο κλι-
νικός είναι ότι το άπω μυλικό στόμιο βρί-
σκεται αρκετά προς το κέντρο της μαση-
τικής επιφάνειας και κοντά στο εγγύς
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Εικ. 22: Άνω δεύτεροι δίρριζοι γομφίοι ενδοδοντικά θεραπευμένοι με δύο ριζικούς σω-
λήνες.



παρειακό μυλικό στόμιο. Σε ορισμένες
μάλιστα περιπτώσεις, τα τρία μυλικά
στόμια βρίσκονται σχεδόν σε ευθεία
γραμμή μεταξύ τους.

Κάτω τομείς
Ο κάτω κεντρικός και πλάγιος τομέας
έχουν ίδια σχεδόν μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά. Η ρίζα τους έχει συνήθως
ευθεία πορεία καταλήγοντας σε οξύ
ακρορρίζιο και ορισμένες φορές μπορεί
να εμφανιστεί ακρορριζική κάμψη προς
τα άπω ή και χειλικά. Η χειλεογλωσσική
διάμετρος είναι αρκετά μεγαλύτερη από
την εγγύς-άπω, οι δε όμορες επιφάνειες
είναι πεπλατυσμένες και σε όλο το μή-
κος τους εμφανίζουν αβαθή αύλακα
εντονότερη κάπως στο μέσο τριτημό-
ριο10. Οι κάτω τομείς σχεδόν πάντα
έχουν μία ρίζα. Δίρριζοι κάτω τομείς
σπάνια αναφέρονται σε ex vivo μελέ-
τες121-124 ή ως  μεμονωμένες κλινικές πε-
ριπτώσεις125. 
Ο ριζικός σωλήνας, ακολουθώντας το
σχήμα της ρίζας, είναι αρκετά στενός εγ-
γύς-άπω, σε αντίθεση με τη χειλεογλωσ-
σική διάσταση που είναι αρκετά μεγαλύ-
τερη στο μυλικό και μέσο τριτημόριο,
ενώ ακρορριζικά η διαφορά μειώνεται
σημαντικά. Με την πάροδο της ηλικίας
στενεύει, παίρνοντας ταινιοειδές σχήμα.
Αν και επικρατεί η άποψη ότι οι κάτω
τομείς έχουν μία ρίζα και ένα ριζικό σω-
λήνα με μία μικρή πιθανότητα να υπάρ-
χει και ένας επιπλέον ριζικός σωλήνας
γλωσσικά, η μέχρι σήμερα έρευνα έχει
αποδείξει ότι η συχνότητα εμφάνισης
δεύτερου ριζικού σωλήνα στους κάτω
τομείς είναι αρκετά μεγάλη και κυμαίνε-
ται από 11,1% έως  53% ((ππίίνναακκααςς 88)).
Αυτή η μεγάλη απόκλιση των τιμών,
όπως αναφέρθηκε, οφείλεται στις δια-
φορετικές μεθόδους έρευνας και τους
περιορισμούς κάθε τεχνικής, τον αριθμό
των δοντιών που εξετάστηκαν, την ηλι-
κία του δοντιού, το φύλο και σε φυλετι-
κές διαφορές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα
δύο ριζικών σωλήνων στους κάτω τομείς
είναι κατά μέσον όρο 2288%%, αυτό σημαί-

νει ότι ένα στα τρία σχεδόν δόντια έχει
ένα δεύτερο ριζικό σωλήνα, ο οποίος
όμως σπάνια ανιχνεύεται και θεραπεύε-
ται στην κλινική πράξη. Ευτυχώς όμως
το ποσοστό αποτυχίας της ενδοδοντικής
θεραπείας είναι αρκετά μικρότερο από
το αναμενόμενο και αυτό πιθανώς να
οφείλεται στο ότι ο δεύτερος γλωσσικός

ριζικός σωλήνας ενώνεται συνήθως
ακρορριζικά με τον κύριο, εκβάλλοντας
σε κοινό ακρορριζικό τρήμα ((ΕΕιικκ.. 2244)). Η
έμφραξη του ενός κύριου ριζικού σωλή-
να έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση
του δεύτερου, αν και υπάρχει το ενδεχό-
μενο μολυσμένο υλικό του μη θεραπευ-
μένου ριζικού σωλήνα να εξέλθει στο
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Εικ. 23: Άνω δεύτεροι μονόρριζοι γομφίοι ενδοδοντικά θεραπευμένοι με διάφορες μορ-
φές αριθμού και πορείας ριζικών σωλήνων.



περιοδόντιο από τυχόν δευτερεύοντες
παράπλευρους ριζικούς σωλήνες. Από
την άλλη πλευρά αν ο κύριος ριζικός σω-
λήνας δεν εμφραχθεί σωστά μέχρι το
ακρορρίζιο, ο δεύτερος γλωσσικός θα
παραμείνει ανοιχτός προς τους περια-
κρορριζικούς ιστούς, οδηγώντας με βε-
βαιότητα την ενδοδοντική θεραπεία σε
αποτυχία. Η αδυναμία διάγνωσης και
θεραπείας του δεύτερου ριζικού σωλήνα
οφείλεται στο ότι αυτός, τις περισσότε-
ρες φορές, είναι αρκετά στενός και δύ-
σκολα εντοπίζεται, στην δε ακτινογρα-
φία δεν διακρίνεται εύκολα επειδή βρί-
σκεται στο ίδιο επίπεδο με τον κύριο ρι-
ζικό σωλήνα και με την κατεύθυνση των
ακτίνων. Για το λόγο αυτό, συστήνεται
να λαμβάνεται δεύτερη ή και τρίτη ακτι-
νογραφία με πλάγια θέση του κώνου
από την εγγύς ή άπω πλευρά, βοηθώντας
τις περισσότερες φορές στην αποκάλυ-
ψή του. Η πλέον όμως σημαντική αιτία
που παραλείπεται ο δεύτερος ριζικός
σωλήνας είναι η ανεπαρκής διάνοιξη
πρόσβασης στην πολφική κοιλότητα
όπου αφήνεται γλωσσικό τμήμα οδοντί-
νης, εμποδίζοντας έτσι την εντόπιση και
θεραπεία του. Η διάνοιξη θα πρέπει πά-
ντοτε να επεκτείνεται γλωσσικά και ο
κλινικός να επιμένει στην ανίχνευση του
δεύτερου ριζικού σωλήνα, μέχρι να δε-
χθεί ότι υπάρχει μόνο ένας. Συνήθως, ο
δεύτερος γλωσσικός ριζικός σωλήνας
δεν ξεκινάει με ξεχωριστό μυλικό στό-
μιο και η απόσχισή του από τον κύριο ρι-
ζικό σωλήνα γίνεται πιο ακρορριζικά
εμφανίζοντας τη μορφή του λατινικού
γράμματος h. Είναι αρκετά δύσκολο με

την κλασσική διάνοιξη ή ακόμα και αν
αυτή επεκταθεί γλωσσικά, να γίνει προ-
σπέλαση του ριζικού σωλήνα λόγω του
γλωσσικού τριγώνου της οδοντίνης. Με
λεπτό κωνικό διαμάντι ή με εγγλυφίδες
Gates-Glidden το τοίχωμα αφαιρείται,
διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των
μικροεργαλείων στο ριζικό σωλήνα
((ΕΕιικκ..  2255)).

Κάτω κυνόδοντας
Ο κάτω κυνόδοντας παρουσιάζει τα ίδια
μορφολογικά γνωρίσματα με τον άνω
κυνόδοντα, γενικά όμως στο σύνολό του
είναι μικρότερος και στενότερος. Η ρίζα
του είναι πεπλατυσμένη σε μεγάλο βαθ-
μό με μεγαλύτερη τη χειλεογλωσσική
διάμετρο και τις περισσότερες φορές
φέρει επιμήκη αύλακα στις όμορες επι-
φάνειες, κυρίως στην άπω πλευρά. Συ-
χνά εμφανίζει κάμψη προς τα άπω (πο-
σοστό 16,5%) και λιγότερο χειλικά (πο-
σοστό 5%) την οποία ακολουθεί και ο
ριζικός σωλήνας10. Ο κάτω κυνόδοντας
έχει μία ρίζα και σπάνια είναι δίρριζος
με μία χειλική και μία γλωσσική ρίζα. 
Στην περίπτωση δίρριζου κάτω κυνόδο-
ντα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μορφο-
λογία και γενικά οι διαστάσεις των δύο
ριζών. Στην εργασία των Sharma και
συν.131 οι οποίοι ερεύνησαν την εξωτερι-
κή και εσωτερική μορφολογία 65 κάτω
δίρριζων κυνοδόντων, βρήκαν ότι στο
43,1% των δοντιών οι δύο ρίζες είχαν το
ίδιο μήκος, στο 47,7% η χειλική ήταν με-
γαλύτερη της γλωσσικής και στο 9,2% η
γλωσσική ήταν μεγαλύτερη της χειλικής.
Στην εειικκόόνναα  2266  παρουσιάζονται δίρριζοι
κάτω κυνόδοντες με τις δύο ρίζες να
έχουν ίδιο μήκος ή με τη γλωσσική να εί-
ναι μικρότερη της χειλικής ή και το αντί-
θετο η χειλική να είναι μικρότερη της
γλωσσικής. Αυτή η διαφορά των ριζών
έχει ιδιαίτερη σημασία στην κλινική
πράξη, γιατί αφενός μεν ο κλινικός, όταν
συναντήσει κάτω δίρριζο κυνόδοντα δεν
γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η διαφορά
στο μήκος και αφετέρου δεν είναι εύκο-
λο να τη διαγνώσει από την αρχική ή και
από την ενδιάμεση ακτινογραφία. Η μέ-
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Εικ. 24: Κάτω τομείς με δύο ριζικούς
σωλήνες ενωμένους ακρορριζικά.
Α. Ακτινογραφία εξαχθέντος κάτω το-
μέα και Β. κάτω τομείς ενδοδοντικά
θεραπευμένοι με δύο ριζικούς σωλήνες
ενωμένους ακρορριζικά.

A Β

Εικ. 25: Ο δεύτερος γλωσσικός ριζικός
σωλήνας στους κάτω τομείς στην αρχή
πορεύεται σχεδόν κάθετα από τον κύ-
ριο ριζικό σωλήνα δυσκολεύοντας την
ανίχνευση και προπαρασκευή του. Για
το λόγο αυτόν η διάνοιξη στη μύλη θα
πρέπει να επεκτείνεται γλωσσικά και
με κατάλληλες εγγλυφίδες να αφαιρεί-
ται το τρίγωνο της οδοντίνης (βέλος),
διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των
μικροεργαλείων στο δεύτερο ριζικό σω-
λήνα.  

Εικ. 26: Κάτω δίρριζοι κυνόδοντες με Α. δύο ρίζες ίδιου μήκους, Β. τη δευτερεύουσα
γλωσσική μικρότερη σε μήκος από τη χειλική και Γ. τη δευτερεύουσα χειλική μικρότε-
ρη σε μήκος από τη γλωσσική.

A Β Γ



τρηση του μήκους των δύο αντίστοιχων
ριζικών σωλήνων με τις σύγχρονες συ-
σκευές εντοπισμού του ακρορριζίου θα
βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Στην
εειικκόόνναα  2277 παρουσιάζεται σπάνια περί-
πτωση κάτω κυνόδοντα, ο οποίος χωρί-
ζεται ακρορριζικά σε τρεις επιμέρους
ρίζες. 
Ο κάτω κυνόδοντας συνήθως έχει ένα
ριζικό σωλήνα με αρκετά μεγαλύτερη τη
χειλεογλωσσική διάμετρο σε σχέση με
την εγγύς-άπω. Σε εγκάρσια διατομή στο
αυχενικό και μέσο τριτημόριο έχει σχή-
μα ωοειδές, ενώ στο ακρορριζικό τριτη-
μόριο μεταπίπτει σε κυκλικό σχήμα και
γίνεται αρκετά πιο στενός. Ανεξάρτητα
αν ο κάτω κυνόδοντας είναι μονόρριζος
ή δίρριζος η πιθανότητα να έχει δεύτερο
ριζικό σωλήνα κυμαίνεται από 6,1% έως
20% με μέσον όρο 1144%% ((ππίίνναακκααςς  99)).
Όταν είναι μονόρριζος και έχει δύο ρι-
ζικούς σωλήνες, αυτοί είναι χωρισμένοι
με νησίδα οδοντίνης σε μέσο τριτημόριο
και στη συνέχεια πορεύονται χωριστά ή
πιο σπάνια ενώνονται για να καταλή-
ξουν σε κοινό ακρορριζικό τρήμα ((ΕΕιικκ..
2288)). Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν επί-
σης δημοσιευτεί δύο περιπτώσεις με δίρ-
ριζους κάτω κυνόδοντες που είχαν τρεις
ριζικούς σωλήνες132,133.
Η εντόπιση και προπαρασκευή του δεύ-
τερου ριζικού σωλήνα επιτυγχάνεται με
τροποποίηση της διάνοιξης πολφικής
κοιλότητας έτσι ώστε να παρέχεται πρό-
σβαση σε αυτόν. Η διάνοιξη επεκτείνε-
ται γλωσσικά σε σχήμα «ανάστροφου
αχλαδιού» αφαιρώντας αρκετό στρώμα

οδοντίνης και στη συνέχεια με ελαφρά
κάμψη του μικροεργαλείου εντοπίζεται
ο δεύτερος ριζικός σωλήνας. 

Κάτω πρώτος προγόμφιος
Ο κάτω πρώτος προγόμφιος συνήθως
έχει μία ρίζα και σπάνια διχάζεται σε
μία παρειακή και μία δευτερεύουσα
γλωσσική ρίζα ((ππίίνναακκααςς 1100)). Περιπτώ-
σεις τρίρριζου ή και τετράρριζου κάτω
πρώτου προγομφίου επίσης αναφέρο-
νται στη βιβλιογραφία135,136.
Στο μονόρριζο κάτω πρώτο προγόμφιο η
ρίζα είναι κωνική και μικρότερη σε μή-
κος από αυτή του άνω δεύτερου προγομ-
φίου. Έχει ωοειδές σχήμα με τη μεγαλύ-

τερη διάμετρο παρειογλωσσικά στο αυ-
χενικό και μέσο τριτημόριο καταλήγο-
ντας ακρορριζικά σε κυκλικό σχήμα.
Παρουσιάζει ευθεία πορεία, αν και δεν
αποκλείεται ακροριζική κάμψη κυρίως

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 3 (1): 3-26, 2008 15

Mορφολογία ριζών - ριζικών σωλήνων

Εικ. 27: Σπάνια περίπτωση κάτω κυ-
νόδοντα, του οποίου η ρίζα τριχάζεται
ακρορριζικά.

Εικ. 28: Κάτω κυνόδο-
ντες ενδοδοντικά θερα-
πευμένοι με δύο ριζι-
κούς σωλήνες διαφορε-
τικής πορείας.  

Εικ. 29: Δίρριζοι κάτω προγόμφιοι με
διαφορετικές μορφές πορείας των ρι-
ζών.



προς τα άπω (ποσοστό 12%)10. Στο δίρ-
ριζο κάτω πρώτο προγόμφιο ο διχασμός
των ριζών συμβαίνει σε διαφορετικό
ύψος κάθε φορά και τις περισσότερες
φορές οι δύο ρίζες είναι ενωμένες μετα-
ξύ τους σε όλο το μήκος τους ((ΕΕιικκ..  2299)).
Στη σπάνια περίπτωση τρίρριζου κάτω
πρώτου προγομφίου ο τριχασμός γίνεται
συνήθως ακρορριζικά, όπου οι τρεις ρί-
ζες έχουν η κάθε μία ξεχωριστή πορεία
ή οι δύο παρειακές είναι ενωμένες με
ξεχωριστή τη γλωσσική ρίζα ή και οι
τρεις είναι ενωμένες μεταξύ τους σε όλο
το μήκος τους.
Σύμφωνα με τους διάφορους ερευνητές
ο κάτω πρώτος προγόμφιος έχει ένα ρι-
ζικό σωλήνα με ένα ακρορριζικό τρήμα

σε ποσοστό που κυμαίνεται από 69,3%
έως και 95,5%, δύο ριζικούς σωλήνες σε
ποσοστό από 13,8% έως και 31,4% και
τρεις ριζικούς σωλήνες σε ποσοστό από
0,1% έως  και 5,7% ((ππίίνναακκααςς 1111)). Απο-
κλείοντας τις ακραίες τιμές, η συχνότητα
ενός δεύτερου ριζικού σωλήνα στον κά-
τω πρώτο προγόμφιο είναι κατά μέσον
όρο 1188%%. Η πιθανότητα να υπάρχουν
τρεις ριζικοί σωλήνες είναι πολύ μικρή
(ποσοστό 00,,55%%). Κλινικά περιστατικά με
τρεις ριζικούς σωλήνες ή ακόμα πιο
σπάνια με τέσσερις ριζικούς σωλήνες
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογρα-
φία141-144. Σε προηγούμενη in vivo εργα-
σία139 βρέθηκε ότι από τους 350 κάτω
πρώτους προγόμφιους ενδοδοντικά θε-

ραπευμένους, οι 284 (ποσοστό 81%) εί-
χαν ένα ριζικό σωλήνα καταλήγοντας σε
ένα ακρορριζικό τρήμα, οι 41 (ποσοστό
11,8%) είχαν ένα ριζικό σωλήνα που δι-
χάζονταν στην πορεία τους καταλήγο-
ντας σε δύο ακρορριζικά τρήματα, οι 10
( ποσοστό 2,8%) είχαν δύο ριζικούς σω-
λήνες ενωμένους ακρορριζικά και οι 13
(ποσοστό 3,7%) είχαν δύο ριζικούς σω-
λήνες ξεχωριστής πορείας. Επιπλέον
δύο δόντια (ποσοστό 0,6%) βρέθηκαν με
τρεις ριζικούς σωλήνες139 ((ΕΕιικκ..  3300)).
Στο μονόρριζο κάτω πρώτο προγόμφιο
με ένα ριζικό σωλήνα, η ενδοδοντική θε-
ραπεία αν και θεωρείται εύκολη, είναι
δυνατόν να παρουσιάσει ορισμένα προ-
βλήματα που οφείλονται στο σχήμα και
την πορεία της ρίζας και του ριζικού σω-
λήνα. Αρκετές αποτυχίες της ενδοδοντι-
κής θεραπείας οφείλονται στη μη σωστή
διάνοιξη της μύλης και την μη ομαλή
πρόσβαση των μικροεργαλείων στο ριζι-
κό σωλήνα145. Γενικά στους κάτω προ-
γόμφιους κατά τη διάνοιξη της πολφικής
κοιλότητας θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η γλωσσική κλίση της μύλης σε
σχέση με τον επιμήκη άξονα της ρίζας,
γιατί υπάρχει κίνδυνος διάτρησης στο
παρειακό τοίχωμα στον αυχένα του δο-
ντιού, όταν η εγγλυφίδα ακολουθεί την
ίδια αρχική και κάθετη πορεία προς τη
μασητική επιφάνεια της μύλης. Επίσης,
επειδή η ρίζα είναι αρκετά στενή κατά
την εγγύς-άπω πλευρά στο μυλικό τριτη-
μόριο κοντά στον αυχένα του δοντιού
και εμφανίζει ελλειψοειδή πορεία, είναι
πολύ εύκολο ο κλινικός να χάσει τον
έλεγχο της σωστής διάνοιξης και να προ-
κληθεί διάτρηση.
Ο ριζικός σωλήνας στο μονόρριζο κάτω
πρώτο προγόμφιο παρουσιάζει σε γενι-
κές γραμμές ομαλή πορεία με αρκετά
μεγαλύτερη την παρειογλωσσική διάμε-
τρο στο μυλικό και μέσο τριτημόριο, στε-
νεύοντας στο ακρορριζικό τριτημόριο
παίρνοντας κυκλικό σχήμα.
Ακρορριζικές κάμψεις, κυρίως προς τα
άπω, είναι δυνατόν να εμφανιστούν,
όπως, επίσης, και διπλή κάμψη του ριζι-
κού σωλήνα σχήματος S. Αυτή η μορφή
παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην
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Εικ. 30: Κάτω πρώτοι προγόμφιοι ενδοδοντικά θεραπευμένοι με διάφορους τύπους ρι-
ζικών σωλήνων. Α. Ένας ριζικός σωλήνας, Β. Δύο ριζικοί σωλήνες ξεχωριστής πορεί-
ας, Γ. Δύο ριζικοί σωλήνες ενωμένοι ακρορριζικά, Δ. Ένας ριζικός σωλήνας που διχά-
ζεται ακρορριζικά και Ε. Ένας ριζικός σωλήνας που διχάζεται στην πορεία του σε δύο
ριζικούς σωλήνες οι οποίοι ενώνονται ακρορριζικά.

A B Γ Δ Ε



προπαρασκευή του και εύκολα μπορεί
να προκληθεί βάθρο ή διάτρηση στην
αρχή της δεύτερης κάμψης. Εφαρμόζε-
ται τεχνική τύπου Step-down και με τη
χρήση κατάλληλων μικροεργαλείων και
χειρισμών είναι δυνατόν να προπαρα-
σκευαστεί και να εμφραχθεί σωστά ένας
τέτοιος ριζικός σωλήνας145 ((ΕΕιικκ..  3311)). 
Όταν εμφανίζεται ένας επιπλέον ριζι-
κός σωλήνας γλωσσικά, το πλέον δύσκο-
λο σημείο κατά την ενδοδοντική θερα-
πεία είναι η αναγνώρισή του. Ο κλινικός
το πρώτο που θα πρέπει να γνωρίζει εί-
ναι ότι η συχνότητα εμφάνισης ενός δεύ-
τερου ριζικού σωλήνα στον κάτω πρώτο
προγόμφιο, όπως αναφέρθηκε, ανέρχε-

ται σε ποσοστό 18% και αυτό σημαίνει
ότι η πιθανότητα να αντιμετωπίσει δόντι
με δύο ριζικούς σωλήνες είναι ένα στα
πέντε. Ένας μεγάλος αριθμός δεύτερου
ριζικού σωλήνα χάνεται και δεν θερα-
πεύεται στην κλινική πράξη γιατί πολλές
φορές είναι δύσκολη η ανίχνευσή του. Η
αιτία που δεν φαίνεται στην ακτινογρα-
φία, όπως αναφέρθηκε και στα προη-
γούμενα δόντια, είναι ότι «κρύβεται» πί-
σω από τον κύριο ριζικό σωλήνα λόγω
της παρειογλωσσικής κατεύθυνσης. Κρί-
νεται σκόπιμο, άσχετα αν υπάρχει υπό-
νοια για δεύτερο ριζικό σωλήνα, να γί-
νεται λήψη της ακτινογραφίας με οριζό-
ντια γωνία 20° – 30° από την εγγύς ή
άπω πλευρά οι οποίες θα δώσουν πιο
καθαρή την παρειογλωσσική ανατομία.
Επίσης, αν ο ριζικός σωλήνας στην ακτι-
νογραφία φαίνεται να είναι ευρύς στο
μυλικό και μέσο τριτημόριο και απότομα
στενεύει ή εξαφανίζεται, τότε  υπάρχει
έντονη υποψία ότι ο κύριος ριζικός σω-
λήνας διχάζεται σε δύο δευτερεύοντες οι
οποίοι συνήθως έχουν ανεξάρτητη πο-

ρεία ((ΕΕιικκ..  3322)). Μετά τον ακτινογραφικό
έλεγχο, η σωστή διάνοιξη της πολφικής
κοιλότητας και η προσεκτική ανίχνευση
του υποπολφικού τοιχώματος θα βοηθή-
σουν στην εντόπιση του δεύτερου ριζι-
κού σωλήνα. Σε προηγούμενη εργα-
σία145 αναφέρονται και αναλύονται με
κάθε λεπτομέρεια όλα τα προβλήματα
που προκύπτουν κατά την ενδοδοντική
θεραπεία των κάτω προγομφίων λόγω
της ποικιλομορφίας αριθμού και πορεί-
ας ριζών και ριζικών σωλήνων, όπως και
ο τρόπος αντιμετώπισής τους.
Σπάνιες περίπτωσεις κάτω πρώτου προ-
γομφίου με ριζικό σωλήνα σχήματος C
αναφέρονται επίσης στη βιβλιογρα-
φία138,146,147. Στην εειικκόόνναα  3333 παρουσιά-
ζεται σε εγκάρσιες τομές κάτω πρώτος
προγόμφιος με ρίζα-ριζικό σωλήνα σχή-
ματος C.
Ακρορριζικά δέλτα , θύσανοι και γενικά
παράπλευροι ριζικοί σωλήνες συχνά εμ-
φανίζονται στους κάτω πρώτους και δεύ-
τερους προγομφίους10,15,49 ((ΕΕιικκ..  3344)).
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Εικ. 31: Κάτω προγόμφιοι σιγμοειδούς
μορφής. Α. Εξαχθέντα δόντια, Β. κλινι-
κές περιπτώσεις με θραύση μικροεργα-
λείου και διάτρηση ρίζας λόγω της δι-
πλής κάμψης και Γ. κλινική περίπτωση
με σωστή προπαρασκευή και έμφραξη
του σιγμοειδούς ριζικού σωλήνα. 

A

Β

Γ

Εικ. 32: Στις δύο πρώτες ακτινογραφίες (Α, Β) οι προγόμφιοι εμφανίζουν καθαρά δύο
ρίζες με ένα ριζικό σωλήνα για κάθε ρίζα. Στην τρίτη ακτινογραφία (Γ) η διαύγαση
σταματά απότομα στο μέσο της ρίζας (βέλος), δηλώνοντας το διχασμό του κύριου ριζι-
κού σωλήνα.

Εικ. 33: Σπάνια
περίπτωση κάτω
προγομφίου με
ρίζα-ριζικό σω-
λήνα σχήματος
C, σε διαδοχικές
εγκάρσιες τομές.

A Β Γ



Κάτω δεύτερος 
προγόμφιος
Ο κάτω δεύτερος προγόμφιος έχει ίδια
σχεδόν μορφολογία ριζών και ριζικών
σωλήνων όπως και ο κάτω πρώτος προ-
γόμφιος, με λιγότερες όμως παραλλαγές
και σε μικρότερη συχνότητα. Συνήθως
έχει μία ρίζα η οποία είναι πιο ωοειδής σε
εγκάρσια διατομή από αυτή του πρώτου.
Ακρορριζικές κάμψεις συχνά παρουσιά-
ζονται συνήθως προς τα άπω και αρκετά
λιγότερο προς τα εγγύς ή παρειακά10.
Δίρριζος κάτω δεύτερος προγόμφιος
σπάνια εμφανίζεται ((ππίίνναακκααςς 1122)) και η
συχνότητα δύο ριζικών σωλήνων κυμαί-
νεται από 1,2% έως και 29% με μέσον
όρο 88%%  ((ππίίνναακκααςς 1133)).
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περι-
πτώσεις κάτω δεύτερων προγομφίων με
τρεις137,149-151, τέσσερις152-154 ή και πέ-
ντε ριζικούς σωλήνες155. Στην εειικκόόνναα  3355
παρουσιάζεται τρίρριζος κάτω δεύτερος
προγόμφιος, ο οποίος προπαρασκευά-
στηκε με τεχνική τύπου Step-back και
εμφράχθηκε με την τεχνική της κάθετης
συμπύκνωσης θερμής γουταπέρκας150.
Τα κλινικά προβλήματα που παρουσιά-
ζονται κατά την ενδοδοντική θεραπεία
είναι τα ίδια σχεδόν που αναφέρθηκαν
και για τον κάτω πρώτο προγόμφιο145.

Κάτω πρώτος γομφίος
Ο κάτω πρώτος γομφίος έχει δύο ρίζες,
οι οποίες ξεκινούν λίγα χιλιοστά κάτω
από τον ανατομικό αυχένα, την εγγύς
και την άπω. Η εγγύς ρίζα εμφανίζει, συ-
νήθως ομαλή ολική κάμψη προς τα άπω
και είναι πιο ογκώδης και πεπλατυσμένη
με μεγαλύτερη την παρειογλωσσική διά-
μετρο. Σε εγκάρσια διατομή στο μυλικό
και μέσο τριτημόριο έχει ελλειψοειδές
σχήμα με κυρτή την εγγύς επιφάνεια και
κοίλη την άπω, όμοια με σχήμα «φασολι-
ού»63. Ο κίνδυνος διάτρησης (strip
perforation) σε αυτή την περιοχή είναι
αρκετά μεγάλος, όταν μεγάλα σε μέγε-
θος μικροεργαλεία και περισσότερο τα
μηχανοκίνητα, όπως οι εγγλυφίδες
Gate-Glidden, λειτουργούν περιφερικά
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Εικ. 35: Τρίρριζος κάτω δεύτερος προγόμφιος. Α. Αρχικό ακτινογράφημα. Β και Γ.
Ακτινογραφική εικόνα αμέσως μετά την τελική έμφραξη με κάθετη συμπύκνωση θερ-
μής γουταπέρκας (Βeltes and Economides150).

Εικ. 34: Ακρορριζικά δέλτα και τριχασμοί των κάτω προγομφίων.

A Β Γ



για απόδοση ευρείας διεύρυνσης κυκλι-
κού σχήματος. Οι Abou-Rass και συν.156

εδώ και αρκετά χρόνια έχουν τονίσει
αυτή  την επικίνδυνη ζώνη (danger
zone), όπως την αποκαλούν, και προτεί-
νουν η διεύρυνση να γίνεται περισσότε-
ρο προς την έξω πλευρά της κάμψης. Με
αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο κίνδυ-
νος διάτρησης και ο ριζικός σωλήνας
ευθειάζεται στο μεγαλύτερο μέρος του
μυλικά, έτσι ώστε τα μικροεργαλεία
άνετα χωρίς ιδιαίτερη κάμψη εισχω-
ρούν και λειτουργούν σε όλο το μήκος
του ριζικού σωλήνα, περιορίζοντας στο

ελάχιστο την πρόκληση ιατρογενών
συμβαμάτων62,63,157,158.
Η άπω ρίζα είναι γενικά μικρότερη σε
όγκο με στρoγγύλη ή ελαφρά αποπεπλα-
τυσμένη διατομή. Και οι δύο ρίζες έχουν
ελαφρά άπω φορά, με τη διαφορά ότι η
εγγύς ρίζα εμφανίζει πολλές φορές
έντονη ολική κάμψη προς τα εγγύς αρχι-
κά και συνέχεια προς τα άπω.
Ο κάτω πρώτος γομφίος αν και στην
πλειονότητα των περιπτώσεων είναι δίρ-
ριζος, δεν αποκλείεται να εμφανιστεί
και τρίρριζος ή πιο σπάνια τετράρριζος
ή και μονόρριζος.

Στην περίπτωση τρίρριζου κάτω πρώτου
γομφίου η τρίτη ρίζα συνήθως εντοπίζε-
ται άπω και γλωσσικά, με μικρότερες γε-
νικά διαστάσεις από τις άλλες δύο και
έντονη πολλές φορές κάμψη του ακρορ-
ριζίου προς τα εγγύς. Αυτή η ρίζα είναι
γνωστή ως radix entomolaris159,160 ((ΕΕιικκ..
3366ΒΒ)).. Η συχνότητα τρίτης ρίζας τύπου
radix entomolaris στον κάτω πρώτο γομ-
φίο παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση
και φαίνεται να έχει σχέση με τη φυλή
όπου έγινε η έρευνα. Στην Ευρωπαϊκή
και Καυκάσια φυλή η συχνότητα εμφάνι-
σης κυμαίνεται από 3,4% έως 4,2%9,161-

164, ενώ σε φυλές με μογγολοειδή χαρα-
κτηριστικά (Κινέζοι, Ινδοί, Εσκιμώοι,
Ινδιάνοι της Αμερικής, Ιάπωνες) η συ-
χνότητα εμφάνισης ανέρχεται έως και
32%21,22,164-172.
Ακόμα σπανιότερα μπορεί να εμφανι-
στεί τρίτη ρίζα στην εγγύς ή εγγύς-πα-
ρειακή πλευρά του δοντιού. Η ρίζα αυτή
είναι γνωστή ως radix paramolaris173-175

((ΕΕιικκ..  3366ΓΓ)).
Η εγγύς ρίζα έχει δύο ριζικούς σωλήνες,
τον εγγύς παρειακό και τον εγγύς  γλωσ-
σικό, οι οποίοι τις περισσότερες φορές
ενώνονται ακρορριζικά εκβάλλοντας σε
κοινό ακρορριζικό τρήμα. Κατά τη διά-
πλαση της ρίζας υπάρχει ένας ριζικός
σωλήνας και με την πάροδο του χρόνου
χωρίζεται σε δύο λόγω εναπόθεσης οδο-
ντίνης. Υπάρχει πιθανότητα να μη γίνει
αυτός ο διαχωρισμός και η εγγύς ρίζα να
έχει ένα ριζικό σωλήνα.
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Εικ. 36: Α. Επιπλέον τρίτη ρίζα σε κάτω πρώτους γομφίους. Β. Κλινικό περιστατικό κά-
τω πρώτου γομφίου ενδοδοντικά θεραπευμένου με επιπλέον ρίζα άπω και Γ. εγγύς.
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Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα έρευνες η
εγγύς ρίζα έχει δύο ριζικούς σωλήνες σε
συχνότητα που κυμαίνεται από 79%  έως
και 100%  με μέσον όρο 8877%% και ένα ρι-
ζικό σωλήνα με συχνότητα που κυμαίνε-
ται από 2% έως 14%  με μέσον όρο 1133%%.
Οι δύο ριζικοί σωλήνες καταλήγουν
ενωμένοι ακρορριζικά σε ποσοστό 49%,
ενώ ανεξάρτητοι σε ποσοστό 38%, ((ππίί--
νναακκααςς 1144)),,  ((ΕΕιικκ..  3377)).
Σπάνια ένας τρίτος ριζικός σωλήνας εί-
ναι δυνατόν να εμφανιστεί στην εγγύς
ρίζα ανάμεσα από τους άλλους δύο, με
την ονομασία εγγύς μέσος ριζικός σωλή-
νας181-184. Αυτός είτε παραμένει ανε-
ξάρτητος σε όλη την πορεία του, είτε
ενώνεται με τους κύριους ριζικούς σωλή-
νες για να καταλήξουν σε κοινό ακρορ-
ριζικό τρήμα. Η συχνότητα εμφάνισης
τρίτου εγγύς μέσου ριζικού σωλήνα κυ-
μαίνεται από 1% έως και 12%181.
Στην περίπτωση που η εγγύς ρίζα έχει
δύο ριζικούς σωλήνες και ενώνονται

ακρορριζικά εκβάλλοντας σε κοινό
ακρορριζικό τρήμα, ο εγγύς γλωσσικός
έχει πιο ομαλή πορεία σε σχέση με τον
εγγύς παρειακό ο οποίος τις περισσότε-
ρες φορές παρουσιάζει έντονη κάμψη
προς τη γλωσσική πλευρά στο σημείο
ένωσής τους. Για το λόγο αυτόν προτεί-
νεται πρώτα να προπαρασκευάζεται ο
εγγύς γλωσσικός ριζικός σωλήνας μέχρι
το ακρορρίζιο και μετά ο εγγύς παρεια-
κός μέχρι το σημείο που ενώνονται. Αν η
προπαρασκευή και των δύο γίνει σε όλο
το μήκος εργασίας μέχρι το ακρορρίζιο,
αυτό διευρύνεται παίρνοντας τη μορφή
«κλεψύδρας», με όλα τα δυσμενή επακό-
λουθα.
Η άπω ρίζα, συνήθως, έχει ένα ριζικό
σωλήνα, δεν αποκλείεται όμως να εμφα-
νίσει και δύο με ξεχωριστή πορεία ή
ενωμένους ακρορριζικά. Η συχνότητα
ενός ριζικού σωλήνα κυμαίνεται από
38%  έως και 79,3% και δύο ριζικών σω-
λήνων από 20% έως και 70,3% ((ππίίνναακκααςς

1155)),, ((ΕΕιικκ.. 3377)). Αποκλείοντας και εδώ τις
ακραίες τιμές, ένας δεύτερος ριζικός
σωλήνας μπορεί να υπάρχει στην άπω
ρίζα σε συχνότητα περίπου 2222%%. Όταν η
άπω ρίζα έχει ένα ριζικό σωλήνα, αυτός
είναι αρκετά ελλειψοειδής με μεγαλύτε-
ρη την παρειογλωσσική διάμετρο στο
μέσο και μυλικό τριτημόριο, μεταπίπτο-
ντας σε κυκλικό σχήμα προς το ακρορρί-
ζιο. Ο άπω ριζικός σωλήνας, αν και θεω-
ρείται εύκολος στην προπαρασκευή του
περικλείει τον «κρυφό» κίνδυνο αποτυ-
χίας της ενδοδοντικής θεραπείας από
ελλιπή προπαρασκευή και έμφραξή του.
Το ελλειψοειδές σχήμα του δεν διακρί-
νεται στην ακτινογραφία επειδή η πα-
ρειογλωσσική διάσταση χάνεται, με
αποτέλεσμα ο κλινικός να εφαρμόζει
λανθασμένες τεχνικές προπαρασκευής
με κυκλική διεύρυνση, αφήνοντας έτσι
ανέπαφες μεγάλες περιοχές του ριζικού
σωλήνα στην παρειακή και γλωσσική
πλευρά. Στην εειικκόόνναα  3388 παρουσιάζεται
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Εικ. 37: Διάφορες μορφές ριζικών σωλήνων, ως προς τον αριθμό και την πορεία, κάτω πρώτων γομφίων.



εκμαγείο της πολφικής κοιλότητας, από
πολυεστερική ρητίνη, κάτω πρώτου γομ-
φίου10 όπου χαρακτηριστικά φαίνεται το
ελλειψοειδές σχήμα του άπω ριζικού
σωλήνα. Τα μικρά κενά οφείλονται σε
παρεμβολή νησίδων οδοντίνης. Επίσης
παράπλευροι ριζικοί σωλήνες διαφόρων
μορφών παρατηρούνται κατά μήκος των
τριών ριζικών σωλήνων.
Στον κάτω πρώτο γομφίο εμφανίζονται
όλες οι μορφές παράπλευρων ριζικών
σωλήνων σε όλο το μήκος της ρίζας με
συχνότερη εντόπιση στο ακρορριζικό
τριτημόριο σε ποσοστό 40%10,16,49. Επι-
πλέον, χαρακτηριστικές είναι οι μεσο-
σωλήνιες διακλαδώσεις και ισθμοί ανά-
μεσα στους δύο εγγύς ριζικούς σωλή-
νες10,43,45,185, όπως και οι παράπλευροι
ριζικοί σωλήνες στο διχασμό των ριζών
οι οποίοι ευθύνονται σε ένα μέρος για τη

δημιουργία ενδοπεριοδοντικών βλα-
βών186-188 ((ΕΕιικκ..  3399))..

Κάτω δεύτερος γομφίος
Ο κάτω δεύτερος γομφίος όπως και ο
πρώτος έχει συνήθως δύο ρίζες, την εγ-
γύς και την άπω. Και οι δύο είναι πεπλα-
τυσμένες, με μεγαλύτερη την παρειο-
γλωσσική διάμετρο, έχουν ελαφρά κλίση
προς τα άπω και αποκλίνουν λιγότερο
μεταξύ τους63. Ο διχασμός των ριζών
συμβαίνει αρκετά πιο ακρορριζικά σε
σχέση με του κάτω πρώτου γομφίου και
πολλές φορές οι δύο ρίζες έχουν την τά-
ση να ενωθούν μεταξύ τους. Ορισμένες
φορές ο κάτω δεύτερος γομφίος εμφανί-
ζεται και ως μονόρριζος. Ο μυλικός θά-
λαμος είναι αρκετά μικρότερος σε δια-
στάσεις από του κάτω πρώτου γομφίου
και τα μυλικά στόμια βρίσκονται κοντά
το ένα από το άλλο. 
Συνήθως, όπως και ο κάτω πρώτος γομ-
φίος, έχει τρεις ριζικούς σωλήνες τον εγ-
γύς παρειακό και εγγύς γλωσσικό στην
εγγύς ρίζα και τον άπω στην άπω ρίζα.
Οι δύο ριζικοί σωλήνες στην εγγύς ρίζα

μπορεί να έχουν πορεία ανεξάρτητη ή
να είναι ενωμένοι μεταξύ τους στο
ακρορρίζιο, εκβάλλοντας σε κοινό
ακρορριζικό τρήμα. Υπάρχει μεγαλύτε-
ρη πιθανότητα από τένα ριζικό σωλήνα
αντί για δύο, ενώ αντίθετα είναι αρκετά
μικρή η πιθανότητα η άπω ρίζα να έχει
δύο ριζικούς σωλήνες. Η συχνότητα εμ-
φάνισης ενός ριζικού σωλήνα στην εγγύς
ρίζα κυμαίνεται από 4% έως και 57,6%
με μέσον όρο 2255%% ((ππίίνναακκααςς 1166)), ενώ η
συχνότητα εμφάνισης δύο ριζικών σωλή-
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Εικ. 38: Εκμαγείο πολφικής κοιλότη-
τας, από πολυεστερική ρητίνη, κάτω
πρώτου γομφίου (Μπελτές10).

Εικ. 39: Παράπλευρος ριζικός σωλή-
νας στο διχασμό των ριζών κάτω πρώ-
του γομφίου. Α. Εικόνα εκμαγείου και
Β. Ακτινογραφική εικόνα.

Εικ. 40: Κάτω δεύτεροι
γομφίοι μορφής C-shaped.

A Β



νων στην άπω ρίζα κυμαίνεται από 1,7%
έως και 29,5% με μέσον όρο 66%% ((ππίίνναα--
κκααςς 1177)).
Στον κάτω δεύτερο γομφίο είναι δυνατό
να εμφανιστεί η χαρακτηριστική μορφή
C-shaped ρίζας-ριζικού σωλήνα191. Στην
περίπτωση αυτή, το δόντι είναι μονόρρι-
ζο και σε εγκάρσια διατομή εμφανίζει τη
χαρακτηριστική μορφή οπλής αλόγου με
την κοίλη επιφάνεια παρειακά ((ΕΕιικκ..  4400))..
Η συχνότητα αυτής της μορφής φαίνεται
να έχει σχέση με τη φυλή. Σε Ασιατικές
φυλές η συχνότητα κυμαίνεται από
13,9% έως και 44,5%, ενώ σε Ευρωπαϊ-
κές φυλές και γενικά σε λευκές φυλές η
συχνότητα είναι αρκετά χαμηλή και κυ-
μαίνεται από 2,7% έως και 7,6% ((ππίίνναα--
κκααςς 1188))..
Στην περίπτωση που ο δεύτερος κάτω
γομφίος είναι μονόρριζος, μπορεί να
έχει έναν ή περισσότερους ριζικούς σω-
λήνες με διάφορες παραλλαγές σε αριθ-

μό και πορεία ((ΕΕιικκ..  4411)).
Παράπλευροι ριζικοί σωλήνες εμφανί-

ζονται με την ίδια συχνότητα όπως και
στον κάτω πρώτο γομφίο10,16,49.   
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Εικ. 41: Μονόρριζοι κάτω δεύτεροι γομφίοι ενδοδοντικά θεραπευμένοι με διάφορες μορφές ως προς τον αριθμό και την πορεία των ρι-
ζικών σωλήνων.



Συμπεράσματα
– Διάφορες μορφές- τύποι ριζικών σω-

λήνων είναι δυνατόν να εμφανιστούν
σε κάθε οδοντική ομάδα. Επιπλέον,
δευτερεύοντες και παράπλευροι ριζι-
κοί σωλήνες συνθέτουν το όλο σύστη-
μα της πολφικής κοιλότητας.

– Ένα ποσοστό αποτυχίας της ενδοδο-
ντικής θεραπείας οφείλεται περισσό-
τερο σε ανατομικές ποικιλομορφίες
της πολφικής κοιλότητας, παρά σε πα-
ραλείψεις του επεμβαίνοντα.

– Η γνώση της μορφολογίας της πολφι-
κής κοιλότητας αποτελεί τον πρωταρ-
χικό παράγοντα επιτυχίας της ενδοδο-
ντικής θεραπείας. 
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Περίληψη
Η θεραπεία των πολφικών βλαβών έχει αποτελέσει αντικεί-
μενο πολλών μελετών. Η πρόοδος και η εξέλιξη στη μοριακή
βιολογία όπως και στη γενετική οδήγησαν στην απομόνωση
και εφαρμογή αρκετών πρωτεϊνών που έχουν την ιδιαίτερη
ικανότητα της κυτταρικής διαφοροποίησης όπως είναι οι μορ-
φογενετικές πρωτεΐνες του οστού (BMPs). Οι BMPs ανήκουν
στην υπερ-οικογένεια του τροποποιητικού αυξητικού παράγο-
ντα –β (TGF-β). Τα γονίδια των BMPs είναι διασκορπισμένα
στο ανθρώπινο γονιδίωμα και ανιχνεύονται κατά την οργανι-
κή εμβρυογένεση – μορφογένεση σε συγκεκριμένα χρωμοσώ-
ματα του ανθρώπινου γενετικού υλικού κατέχοντας συγκεκρι-
μένη τοπική και χρονική δράση. Οι BMPs εκφράζονται στα
αρχικά στάδια της οδοντικής μορφογένεσης, δημιουργίας και
ανάπτυξης ενώ ο μη ισότιμος  καταμερισμός τους οδηγεί σε
διάφορες οδοντικές ανωμαλίες. Εμπλέκονται σημαντικά στην
διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών κυττάρων, των οδοντινο-
βλαστών όπως και των αδαμαντινοβλαστών ώστε αυτή η ιδι-
αίτερη ικανότητά τους να ενθαρρύνει την εφαρμογή τους και
για τη θεραπεία των πολφικών βλαβών.
Από τα συμπεράσματα πολλών σύγχρονων μελετών φαίνεται
ότι κάποια μόρια των ΒΜΡs επιδρούν σημαντικά στη διαφο-
ροποίηση αρχέγονων πολφικών κυττάρων. Η εφαρμογή τους
προάγει επίσης τη δημιουργία επανορθωτικής οδοντίνης μετά
την πολφοτομή ενώ αισιόδοξα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν
μετά τη γονιδιακή μεταφορά τους για τη θεραπεία των πολφι-
κών βλαβών, αποτελώντας μια νέα θεραπευτική προσέγγιση
στην Ενδοδοντολογία. 

Summary
Bone morphogenetic proteins and 
their role in Endodontology

C. Markopoulou*, X. Dereka** 

Treatment of dental pulp injuries comprises a field of interest for
many research studies. Progress in molecular biology and genetics
has led to the isolation and application of proteins such as bone
morphogenetic proteins (BMPs) which have the unique ability of
cell differentiation. BMPs belong to the TGF-β super-family. BMPs
genes are included in the human genome and are detected in specific
chromosomes during the morphogenesis and developmental
process of various tissues and organs. BMPs are expressed during the
early stages of dentin morphogenesis, formation and development
while their disordered distribution is the cause of various dental
abnormalities. BMPs are importantly involved in the differentiation
of mesenchymal cells, as well as odontoblasts, and ameloblasts. This
capability of BMPs leads to the concept of their use as an adjunct for
the treatment of pulp damage. 
The results of recent studies indicate that several BMPs molecules
have a significant effect on the differentiation of pulp stem cells.
Their application also stimulates the formation of reparative dentin
after pulpectomy. Furthermore, promising outcomes have been
revealed during their gene transfer for the treatment of pulp injuries.
This observation could lead to a new therapeutic approach in Endo-
dontology. 
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Εισαγωγή
Οι μορφογενετικές πρωτεΐνες του οστού
(BMPs) ανήκουν στην υπερ-οικογένεια
του τροποποιητικού αυξητικού παράγο-
ντα-β (transforming growth factor-β ή
TGF-β) αποτελώντας πολυλειτουργικές
κυτοκίνες δομικά συγγενείς με αυτόν. Οι
BMPs σε σχέση με άλλους αυξητικούς
παράγοντες αποτελούν μοναδικά μόρια
που έχουν την ικανότητα να διαφοροποι-
ούν τα πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτ-
ταρα ακόμη και ετερότοπα1. Οι BMPs
είναι διμερείς πρωτεΐνες που εντοπίζο-
νται υπό μορφή γλυκοζιτών και η ουσια-
στική απομόνωσή τους αποδίδεται στις
μελέτες των Urist και συν. (1965) που
εφάρμοσαν την τριφασική θεωρία οστι-
κής απασβεστίωσης2,3.
Οι BMPs που αρχικά απομονώθηκαν
ήταν εννέα (BMP-1 έως ΒΜΡ-9) ενώ ο
αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται έως
και 25. Από τις εννέα αυτές σημαντικό-
τερες BMPs (εκτός BMP-1) οι οκτώ συ-
σχετίζονται ανάλογα με τις αλληλουχίες
των αμινοξέων τους4,5. Οι BMPs όπως
και όλα τα μέλη της υπερ-οικογένειας
του TGF-β συντίθενται σε πρόδρομες
μορφές κυττάρων. Κάθε μία από τις

BMPs αποτελεί διμερές μόριο (ομοδιμε-
ρές ή ετεροδιμερές) δύο πολυπεπτιδίων,
αποτελουμένων από 396-513 αμινοξέα
το καθένα, συνδεόμενα μεταξύ τους6.
Ανάλογα με την αλληλουχία των αμινο-
ξέων τους, οι BMPs ταξινομούνται σε
τρεις υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα
αποτελείται από τη BMP-2Α ή BMP-2
και τη BMP-2Β ή BMP-4, οι οποίες εμ-
φανίζουν ομολογία κατά 92% στο τμήμα
των 7 κυστεϊνών του καρβοξυτελικού
άκρου τους. Η δεύτερη υποομάδα απο-
τελείται από τις BMP-5, BMP-6, BMP-7
(καλούμενη και οστεογενίνη-1 ή ΟΡ-1)
και την BMP-8 (καλούμενη και οστεογε-
νίνη-2 ή ΟΡ-2), με ταυτότητα αμινοξέων
κατά 89% στην ίδια περιοχή, ενώ η τρίτη
υποομάδα περιέχει μόνο τη BMP-3 ή
οστεογενίνη, η οποία εμφανίζει τη μι-
κρότερη ομοιότητα με τις υπόλοιπες. Η
BMP-9, επειδή έχει ομοιότητα 50-55%
με τις BMP-2, -4, -5, -6 και –7, δεν ταξι-
νομείται καν στις τρεις αυτές υποομά-
δες. Τέλος, η BMP-1 δεν αποτελεί μέλος
της οικογένειας του TGF-β και δεν σχε-
τίζεται με τις υπόλοιπες BMPs, εφόσον
δεν εμφανίζει ομολογία στην αλληλου-
χία των αμινοξέων τους7 ((ππίίνναακκααςς 11))..
Ο καθορισμός της ικανότητας μεμονωμέ-

νων μορίων BMPs διευκολύνθηκε με την
παραγωγή των ανασυνδυασμένων (reco-
mbinant) μορίων BMPs. Το πρώτο μόριο
που μελετήθηκε λεπτομερώς ήταν η ανα-
συνδυασμένη BMP-2 (rhBMP-2), η ο-
ποία προέκυψε από κύτταρα ωαρίου πο-
ντικού Κίνας (CHO), όπου η έκτοπη εμ-
φύτευσή της σε πειραματόζωα οδήγησε
σε δημιουργία χόνδρου και οστού. Αργό-
τερα ακολούθησε και η παραγωγή άλλων
ανασυνδυασμένων μορίων, όπως rhBMP
-4, -6 και –7, με παρόμοιες δράσεις σε
διαφορετικές ποσότητες η καθεμιά4.
Η έκφραση των BMPs κατά τα στάδια
της αρχικής οδοντικής μορφογένεσης,
δημιουργίας και ανάπτυξης8 όπως και η
δράση τους κατά τη διαφοροποίηση των
μεσεγχυματικών κυττάρων, των οδοντι-
νοβλαστών, οστεϊνοβλαστών και αδαμα-
ντινοβλαστών οδήγησε στην εφαρμογή
τους για τη θεραπεία διαφόρων ενδοδο-
ντικών–πολφικών βλαβών. Η βιβλιογρα-
φική αυτή ανασκόπηση αναφέρεται κυ-
ρίως στο ρόλο των μορφογενετικών
πρωτεϊνών (BMPs) στη δημιουργία και
ανάπτυξη των οδοντικών ιστών όπως και
στη θεραπευτική εφαρμογή τους στην
Ενδοδοντολογία.

Κατανομή και επίδραση
των BMPs κατά 
την εμβρυική και 
μετεμβρυική περίοδο
Οι BMPs ανιχνεύονται κατά την εμβρυο-
γένεση και τη μορφογένεση πολλών
ιστών και οργάνων, συμμετέχουν στη δη-
μιουργία τους όπως και στην ανακατα-
σκευή και την ιστική επούλωσή τους. Τα
γονίδια των BMPs υπάρχουν διασκορπι-
σμένα στο ανθρώπινο γονιδίωμα κατέ-
χοντας σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
διαφόρων λειτουργιών των ιστών και
σχετίζονται με τα απαραίτητα ερεθίσμα-
τα κατά την μετεμβρυϊκή περίοδο9.
Καθεμιά από τις BMPs έχει συγκεκριμέ-
νη χρονική – τοπική δραστηριότητα ώστε
από τη μη ισότιμη κατανομή και δράση
τους να προκαλούνται ανωμαλίες. Η
απομόνωση mRNA των BMPs σε διαφο-
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ρετικούς ιστούς αποδεικνύει τον πολλα-
πλό τους ρόλο κατά την οργανική μορ-
φογένεση. 
Τα περισσότερα από τα γονίδια των
BMPs εντοπίζονται σε συγκεκριμένα
χρωματοσώματα του ανθρώπινου γενε-
τικού υλικού. Η διασπορά τους αυτή δι-
ευκολύνει την ανάπτυξη διαφόρων λει-
τουργιών των ιστών, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις ευθύνονται και για αναπτυ-
ξιακές ανωμαλίες. Συγκεκριμένα, για το
σύνδρομο Holt - Oram (ατέλειες κατά τη
σκελετική και καρδιακή ανάπτυξη) ενο-
χοποιούνται τα γονίδια των BMP-2 και
–7, για την ατελή οδοντινογένεση το γο-
νίδιο της BMP-3, ενώ για την οστεοποιό
ινώδη δυσπλασία τα γονίδια των BMP-2
ή –45.

Η BMP-2 χαρτογραφήθηκε στο χρωμα-
τόσωμα 8, οι BMP-2 και –7 στο χρωμα-
τόσωμα 20, η BMP-3 στο χρωματόσωμα
4, η BMP-4 στο χρωματόσωμα 14 και οι
BMP-5 και –6 στο χρωματόσωμα 6 και,
τέλος, η BMP-2 υπο-εντοπίζεται και στη
θέση 20p128 ((ππίίνναακκααςς  22)). Εκτός από τον
οστίτη ιστό, που αποτελεί και την κύρια
πηγή των BMPs, το mRNA αυτών ανι-
χνεύεται και σε πλήθος άλλων κυττάρων
και ιστών, έτσι ώστε να δικαιολογείται η
πολλαπλή τους δραστηριότητα, τόσο κα-
τά την εμβρυογένεση όσο και κατά τη
μορφογένεση10 ((ππίίνναακκααςς  33)).
Η έκφραση της BMP-4 ανιχνεύτηκε στο
οδοντικό σπέρμα, στις οδοντινοβλάστες,
στην ανώνυμη αρτηρία, στα αιμοπετάλια
και στα αυτιά6. Επίσης, η BMP-4 και η
BMP-6 ανευρίσκονται στον εγκέφαλο,
στους πνεύμονες, στους νεφρούς και
στην καρδιά, ενώ μεμονωμένα η BMP-6
συναντάται στο δέρμα εμβρύου και στο
νευρικό σύστημα4.
Οι BMP-2, -3 και –7 εντοπίστηκαν στο
φατνιακό οστούν, την οδοντίνη, την προ-
οδοντίνη, τις οστεοβλάστες, τις οδοντι-
νοβλάστες, τα οστεοκύτταρα, τα χονδρο-
κύτταρα και το χόνδρο. Επιπλέον, η
BMP-2 ανιχνεύτηκε στο περιόστεο και η
BMP-3 στο περιρρίζιο, στο δακρυϊκό,
υπογνάθιο και υπογλώσσιο αδένα, στον
εγκέφαλο, στους πνεύμονες και στο κά-
τω φατνιακό νεύρο11. Η BMP-7 απομο-
νώθηκε, επίσης, στο περιρρίζιο, στα κύτ-

ταρα του ωτός, στις αδαμαντινοβλάστες,
στα μάτια, στα μαλλιά12, καθώς και στον
εγκέφαλο και στους νεφρούς, όπου δρα
ενδοκρινικά7. Μερική έκφραση των
BMP-2, -4, -5 απαιτείται για τη δημιουρ-
γία της υπερώας ενώ η έλλειψη του
mRNA αυτών προκαλεί υπερωιοσχι-
στία13.
Από πολλούς συγγραφείς αναφέρεται η
ευρεία κατανομή των BMPs στους μυς,
τένοντες, συνδέσμους και αρθρώσεις, ώ-
στε να τις καθιστά σημαντικά ρυθμιστικά
μόρια κατά τη σκελετική μορφογένεση14.

Ο ρόλος των BMPs 
στην οδοντική διάπλαση
Οι αλληλεπιδράσεις που σηματοδοτού-
νται από τις BMPs κατά τη μορφογένεση
είναι σύνθετες. Το σηματοδοτικό μονο-
πάτι μέσω του οποίου εκδηλώνεται η
δράση των BMPs διακρίνεται σε: ενδο-
κυτταρικό, διαμεμβρανικό και εξωκυτ-
ταρικό τμήμα. Η βιοδιαθεσιμότητα των
BMPs τροποποιείται από τους ανταγω-
νιστές των BMPs όπως είναι η νογγίνη, η
φολιστατίνη, η χονδρίνη κ.λπ.15. Στον
οδοντικό πολφό εκφράζονται οι διαμεμ-
βρανικοί υποδοχείς τύπου Ι και ΙΙ που
περιλαμβάνουν σερίνη, θρεονίνη και κι-
νάση16.
Τα σηματοδοτικά ερεθίσματα για τις
BMPs μεταφέρονται από την κυτταρο-
πλαστική μεμβράνη στον πυρήνα του
κυττάρου μέσω των smads πρωτεϊνών
των ενεργοποιημένων υποδοχέων των
smads, καθώς και των αναστολέων
τους17. Η απόκριση των διαφόρων κυτ-
τάρων στις BMPs εξαρτάται κυρίως από
την προέλευσή τους.
Όλες οι BMPs επιδρούν αυτοκρινικά ή
παρακρινικά στη διαφοροποίηση των
οδοντινοβλαστών. Κατά τα στάδια της
οδοντικής μορφογένεσης η έκφραση με-
ρικών BMPs όπως η BMP-2, -4 και –7
συνδέονται με τις αλληλεπιδράσεις επι-
θηλίου-μεσεγχύματος των ιστών. Από τις
BMPs, φαίνεται ότι η BMP-4 εκφράζε-
ται στις πρόδρομες μορφές των  οδοντι-
νοβλαστών που καλύπτουν το επιθηλια-
κό έλυτρο της ρίζας18.

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 3 (1): 27-33, 2008 29

Μορφογενετικές πρωτεΐνες και Ενδοδοντολογία



Οι BMP-2 και -7 εκφράζονται στις προ-
οδοντινοβλάστες και οδοντινοβλάστες
σε μία μικρή χρονική περίοδο της διαφο-
ροποίησή τους ενώ απουσιάζει η έκφρα-
σή τους από τις ώριμες οδοντινοβλά-
στες18. Οι BMP-2, -4, -7 φαίνεται να επι-
δρούν σημαντικά στη διαφοροποίηση του
επιθηλίου19 αποτελώντας σημαντικούς
ρυθμιστές κατά τη διαφοροποίηση των
μεσεγχυματικών κυττάρων που προέρχο-
νται από τη νευρική ακρολοφία σε οδο-
ντογενή κύτταρα συμβάλλοντας σημαντι-
κά στην αρχική οδοντική μορφογένεση.
Η BMP-3 εκφράζεται έντονα στις οστεϊ-
νοβλάστες όπως και στα κύτταρα του
οδοντοθυλακίου αντίστοιχα στην περιο-
χή της ρίζας20. Επίσης, φαίνεται ότι δια-
δραματίζει ρυθμιστικό ρόλο της λειτουρ-
γίας των οστεοβλαστών και των οστεϊνο-
βλαστών ενώ αποτελεί αρνητικό ρυθμι-
στή της δημιουργίας πεταλιδώδους
οστού. Από ευρήματα in vitro παρατηρή-
θηκε ότι η BMP-3 αναστέλλει τη δράση
της BMP-2 στη διαφοροποίηση των πρό-
δρομων κυττάρων σε οστεοβλάστες21,
ενώ μπορεί να αναστέλλει τη δημιουργία
οστεΐνης18.
Πιθανά οι BMPs αποτελούν ρυθμιστές
της σιαλοπρωτεΐνης η οποία συνεκφρά-
ζεται με τις BMP-2, -3 και –7 κατά τη
διαφοροποίηση των οδοντινοβλαστών
και με την BMP-3 στη διαφοροποίηση
των οστεοβλαστών και οστεϊνοβλα-
στών18. Από αποτελέσματα in vitro και
in vivo μελετών παρατηρήθηκε ότι οι
BMPs και οι δύο ακτιβίνες (που είναι
μέλη της οικογένειας TGF-β) όπως και
οι υποδοχείς τους συμμετέχουν ενεργά
στην οδοντική ανάπτυξη22. Η BMP-2
αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα στην
οστεοκλαστογένεση επηρεάζοντας την
έκφραση των γονιδίων της κυκλοοξυγο-
νάσης-2 (Cox-2) και του παράγοντα δια-
φοροποίησης οστεοκλαστών (ODF)23.
Υβριδοποίηση in situ απέδειξε ότι το
mRNA της BMP-2 ανιχνεύεται σε οδο-
ντικά σπέρματα24, ενώ στοιχεία της
BMP-4 ανιχνεύθηκαν στο αναπτυσσόμε-
νο οδοντικό σπέρμα όπως και στις οδο-
ντινοβλάστες6. H BMP-4 καθοδηγεί την
έκφραση των οδοντινικών γονιδίων στα

μεσεγχυματικά κύτταρα του αναπτυσσό-
μενου γναθιαίου τόξου. Κατά την εμβρυ-
ϊκή ανάπτυξη της γνάθου ποντικών, η
αναστολή της έκφρασης της BMP-4 είχε
σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή του τομέα
σε γομφίο25. Η BMP-4 επίσης εμπλέκε-
ται στη δημιουργία των φυμάτων κατά
την ανάπτυξη του οδοντικού σπέρματος
γομφίων κάτω γνάθου καθώς και στη
διαφοροποίηση των αδαμαντινοβλα-
στών19.
Από πειραματικές μελέτες με τη χρήση
μονοκλωνικών και πολυκλωνικών αντι-
σωμάτων έγινε εμφανές ότι η παρουσία
των BMP –2, –3 και –7 είναι σημαντική
κατά τη μορφογένεση των οδοντικών ρι-
ζών όπως και των άλλων κρανιοπροσω-
πικών δομών. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι
οι BMP-2, -3 και –7 εντοπίζονται στο
φατνιακό οστούν, την προοδοντίνη, την
οδοντίνη, τις οδοντινοβλάστες, τα οστεο-
κύτταρα και τα χονδροκύτταρα.
Η BMP-3 εντοπίζεται επίσης στους πό-
ρους των υπογνάθιων και υπογλώσσιων
αδένων και στο κάτω φατνιακό νεύρο.
Αν και η δράση της δεν έχει απόλυτα δι-
ευκρινιστεί, η εντόπισή της στις ίνες των
νεύρων του εγκεφάλου και της παρεγκε-
φαλίδας όπως και η διάχυσή της στο νευ-
ρικό σύστημα την καθιστά σημαντική
στην ανάπτυξη και διατήρηση αυτού 11.
Η BMP-7 εντοπίζεται στις αδαμαντινο-
βλάστες12 και ενώ έχει παρόμοιες δυνα-
τότητες με τις άλλες BMPs κατά την οδο-
ντική ανάπτυξη η παρουσία της δεν θεω-
ρείται τόσο ουσιαστική εξαιτίας της
εντονότερης δράσης των άλλων BMPs26.
Το mRNA της BMP-2 ανιχνεύεται στην
οδοντική θηλή και στις οδοντινοβλάστες
κατά την ανάπτυξη του οδοντικού σπέρ-
ματος αντίθετα με την BMP-4 που δεν
ανιχνεύεται στην εμβρυϊκή περίοδο των
δοντιών27.
Όπως φαίνεται οι BMP-2 και –4 συμμε-
τέχουν στη διαφοροποίηση των προ-οδο-
ντινοβλαστών εκφράζοντας τους δείκτες
διαφοροποίησής τους όπως η αλκαλική
φωσφατάση και η οστεοκαλσίνη. Επί-
σης, οι BMPs επιδρούν και στον κυττα-
ρικό πολλαπλασιασμό, στη δημιουργία
της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας όπως

και στην διαφοροποίηση των κυττάρων
του πολφού σε προ-οδοντινοβλάστες28.
Αυτά τα ευρήματα δηλώνουν το ρυθμι-
στικό ρόλο των μελών της οικογένειας
του TGF-β στη γονιδιακή έκφραση των
πρωτεϊνών της εξωκυττάριας θεμέλιας
ουσίας όπως και στην κυτταρική διαφο-
ροποίηση. 
Από πειραματικές μελέτες παρατηρήθη-
κε ότι κάποια μέλη της οικογένειας των
BMPs όπως BMP-2, -4, -6, -7, -8, οι αυ-
ξητικοί παράγοντες διαφοροποίησης
GDF-5, -6, -7, -11 και ο νευροτροπικός
παράγων (GDNF) κλωνοποιήθηκαν από
πολφικούς ιστούς τομέων ποντικών29, 30.
Η BMP-4 παρεμβαίνει στις αλληλεπι-
δράσεις επιθηλίου-μεσεγχύματος κατά
τα πρώια στάδια της ανάπτυξης των δο-
ντιών31. Επίσης, σηματοδοτικά μόρια
των BMP-2, -4 και –7 εκφράζονται στο
όργανο της αδαμαντίνης επιδρώντας στα
επιθηλιακά και τα μεσεγχυματικά κύττα-
ρα, στη διατήρηση του οργάνου της αδα-
μαντίνης όπως και στη μορφογένεση του
επιθηλίου32. Μόρια όπως BMP-2, -4, -6,
-7 και GDF-11 εκφράζονται κατά τη δια-
φοροποίηση των οδοντινοβλαστών, ενώ
οι BMP-4 και –5 εκφράζονται κατά τη
διαφοροποίηση των αδαμαντινοβλα-
στών33.
Από την παρουσία σημαντικών ποσοτή-
των mRNA των BMPs στους διάφορους
ιστούς είναι εμφανές ότι υπάρχει σημα-
ντική συσχέτιση μεταξύ των ερεθισμά-
των κατά την εμβρυογένεση και των
απαραίτητων ερεθισμάτων κατά τη με-
τεμβρυϊκή ζωή. Αν και ο άτακτος κατα-
μερισμός των BMPs αποτελεί αίτιο δια-
φόρων διαταραχών, λόγω της ευρείας
κατανομής τους και των ιδιοτήτων τους η
εφαρμογή τους σε αποδεκτές αναλογίες
μπορούν να δράσουν θεραπευτικά σε
βλάβες του κρανιοπροσωπικού και στο-
ματογναθικού συστήματος34.

Θεραπευτική προσέγγιση
στην Ενδοδοντολογία
Από in vivo και in vitro μελέτες έχει πα-
ρατηρηθεί ότι οι BMPs ενεργοποιούν
την διαφοροποίηση των κυττάρων του
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πολφού ανθρώπων και πειραματόζω-
ων35,36. Από προγενέστερες μελέτες in
vitro, οι Nakashima και συν.28 πειραμα-
τιζόμενοι σε μονοκλωνικές καλλιέργειες
βόειων πολφικών κυττάρων απέδειξαν
το ρυθμιστικό ρόλο του TGF-β και με-
λών της οικογένειας του όπως είναι οι
BMPs στην πρωτεϊνική γονιδιακή έκ-
φραση καθώς και στη διαφοροποίηση
των κυττάρων του πολφού σε προοδοντι-
νοβλάστες. Μελέτες δείχνουν ότι αν και
ο rhTGF-β (όπως και άλλοι αυξητικοί
παράγοντες) αναστέλλει τη δραστηριό-
τητα της αλκαλικής φωσφατάσης37, οι
BMP-2 και -4 την αυξάνουν. Η BMP-4
επίσης αυξάνει ενίοτε την έκφραση του
mRNA του κολλαγόνου τύπου Ι ενώ η
BMP-2 αυξάνει και τη σύνθεση οστεο-
καλσίνης28. Παρόμοια αποτελέσματα
της δράσης της rhBMP-2 κατά την κυτ-
ταρική διαφοροποίηση σε οδοντινοβλά-
στες αναφέρθηκαν επίσης και μετά την
εφαρμογή της σε καλλιέργειες ανθρώπι-
νων πολφικών κυττάρων38.
Οδοντινική ανάπλαση παρατηρήθηκε
επίσης με την εφαρμογή της BMP-2 σε
τρισδιάστατες καλλιέργειες αρχέγονων
πολφικών κυττάρων39 όπως και μετά την
εφαρμογή της rhBMP-7 σε καλλιέργειες
κυττάρων πολφού ποντικών40. Διαφορο-
ποίηση των οδοντινοβλαστών φάνηκε να
προάγουν οι BMP-2, -4 και ο GDF όταν
εφαρμόσθηκαν σε οργανικές καλλιέρ-
γειες κυττάρων της οδοντικής θηλής πο-
ντικών28, 31. 
Η επίδραση της rhBMP-2 στην κυτταρι-
κή διαφοροποίηση φαίνεται να είναι
έντονη και σε άλλου είδους κύτταρα
όπως τα περιρριζικά όπου η πρωτεΐνη
αύξησε σημαντικά τη δραστηριότητα της
αλκαλικής φωσφατάσης ((ΕΕιικκ..  11)) όχι ό-
μως της οστεοκαλσίνης ενώ δεν επέδρα-
σε στον πολλαπλασιασμό αυτών των κυτ-
τάρων8, 41. Από άλλες in vitro μελέτες
αποδείχθηκε η επίδραση της BMP-2 στη
διαφοροποίηση ανθρώπινων αρχέγονων
κυττάρων του πολφού (stem cells) σε
πρόδρομες μορφές οδοντινοβλαστών. Η
προσθήκη έως και 100ng/ml της rhBMP-
2 επέδρασε στον κυτταρικό πολλαπλα-
σιασμό και μορφολογία αυξάνοντας ση-

μαντικά τη δραστηριότητα της αλκαλι-
κής φωσφατάσης, ενώ σε μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις (1000ng/ml) η rhBMP-2
επέδρασε πολύ περισσότερο στην έκ-
φραση του mRNA της οδοντινικής σια-
λοπρωτεΐνης που αποτελεί δείκτη οδο-
ντοβλαστικής διαφοροποίησης38. Παρό-
μοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν με-
τά την εφαρμογή της BMP-2 σε τρισδιά-
στατες καλλιέργειες αρχέγονων πρό-
δρομων πολφικών κυττάρων που αυξή-
θηκε η έκφραση της οδοντινικής σιαλο-
πρωτεΐνης και αδαμαντινολυσίνης42.
Την ανάπλαση της οδοντίνης καθώς και
τη δημιουργία επανορθωτικής οδοντίνης
μετά από πολφοτομή σε σκύλους φαίνε-
ται να προάγουν οι BMP-2, -4 και -
728,35,43-46, ενώ γενικότερα η δράση των
BMPs στη δημιουργία περιϊνικής οδοντί-
νης εξαρτάται από τα συστήματα μετα-
φοράς τους (ικριώματα)33.
Η εξωγενής προσθήκη 2.5, 7.5 και 25 μg
της rhBMP-7 με κολλαγόνο σε φλεγμαί-
νοντες πολφικούς ιστούς αν και προκά-
λεσε τη δημιουργία επανορθωτικής οδο-
ντίνης δεν θεωρήθηκε επαρκής για τη
θεραπεία της αναστρέψιμης πολφίτι-
δας45.
Σε πειραματόζωα η μεταφορά της BMP-
2 μετά από πολφοτομή προήγαγε τη δη-
μιουργία επανορθωτικής οδοντίνης42

προκαλώντας τη δημιουργία στρώματος
οστεοδοντίνης στα σημεία ακρωτηρια-
σμού του πολφού39. Ο σημαντικός ρόλος
των BMΡs στη μορφογένεση και στην
εμβιο-μηχανική των ιστών αποδεικνύε-
ται από τους Chung et al.47. Τομές οδο-
ντικών σπερμάτων εμβρύων ποντικών σε
συνδυασμό με την BMP-4 όταν εμφυτεύ-
θηκαν σε νωδή περιοχή της κάτω γνάθου
των πειραματόζωων οδήγησε σε ωρί-
μανση του οδοντικού σπέρματος και της
θεμέλιας ουσίας της αδαμαντίνης47.
Από άλλους συγγραφείς δεν αναφέρο-
νται θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα
μετά την εφαρμογή σε φλεγμονώδη πολ-
φό όπως και τη γονιδιακή μεταφορά της
BMP-7 σε οδοντικούς ιστούς ποντικών
όπου απέτυχε η ανάπλαση των πολφικών
ιστών35,45,48.
Αισιόδοξα όμως θεραπευτικά αποτελέ-
σματα παρατηρήθηκαν μετά τη γονιδια-
κή μεταφορά της BMP-11 με τον GDF-
11 μαζί με αρχέγονα κύτταρα οδοντικού
πολφού σε πολφό σκύλων που υπέστη
πολφοτομή33,49,50. Η απόκριση των πολ-
φικών κυττάρων στην τοπική εφαρμογή
των BMPs όπως και στην ex vivo γονι-
διακή μεταφορά τους παρουσία πολφίτι-
δας49 προοιωνίζει ενθαρρυντικές προο-
πτικές για τη μελλοντική κλινική εφαρ-
μογή τους στην ενδοδοντική θεραπεία.
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Συμπεράσματα
Η διερεύνηση της δράσης και του ρόλου
των BMPs ανέδειξε την ικανότητα αυ-
τών των μορίων να ρυθμίζουν σημαντι-
κές κυτταρικές λειτουργίες κατά τη δημι-
ουργία και ανάπτυξη πολλών ιστών και
οργάνων όπως και την ικανότητά τους
να διαφοροποιούν πολυδύναμα μεσεγ-
χυματικά κύτταρα. Οι BMPs εκφράζο-
νται στα αρχικά στάδια της οδοντικής
μορφογένεσης και ανάπτυξης και κατέ-
χουν σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίη-
ση αρχέγονων πολφικών κυττάρων όπως
των οδοντινοβλαστών και αδαμαντινο-
βλαστών. Έτσι, επιχειρήθηκε η εφαρμο-
γή τους για τη θεραπεία των πολφικών
βλαβών. Από τα αποτελέσματα των in
vitro και in vivo μελετών φάνηκε ότι οι
BMPs προάγουν τη δημιουργία επανορ-
θωτικής οδοντίνης ενώ μελετάται επιτυ-
χώς και η γονιδιακή τους μεταφορά. 
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Αναζωπύρωση – Flare up Παρόξυνση χρόνιας περιακρορριζικής
φλεγμονής κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας, χα-
ρακτηριζόμενη από αιφνίδια εμφάνιση έντονης κλινικής συ-
μπτωματολογίας (πόνος ή και οίδημα).

Αναισθησία, διαγνωστική – Selective anaesthetic test,
Diagnostic anaesthesia, Anesthetic test Διαγνωστική
διαδικασία κατά την οποία γίνεται τοπική ή στελεχιαία αναι-
σθησία προκειμένου να εντοπισθεί η πηγή προέλευσης του
πολφικού πόνου σε περιπτώσεις αντανάκλασης ή διάχυσής
του.

Αναστόμωση ριζικών σωλήνων, Ισθμός – Αnastomosis,
Ιsthmus Λεπτή μικροσκοπική επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ή
περισσότερους ριζικούς σωλήνες της ίδιας ρίζας.
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Επιπτώσεις ορθοδοντικών μετακινήσεων
στους οδοντικούς ιστούς με έμφαση

στις κατακόρυφες μετακινήσεις
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εμβύθιση, υπερέκφυση, απορρόφηση ριζών, πολφικές επιδράσεις
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intrusion, extrusion, root resorption, pulpal changes
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Περίληψη
Οι κατακόρυφες μετακινήσεις των δοντιών (εμβύθιση και
υπερέκφυση) αποτελούν συχνά μέρος του σχεδίου θεραπείας
ενός ορθοδοντικού ασθενή. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι
η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις πιθανές
επιπτώσεις της ορθοδοντικής εμβύθισης και υπερέκφυσης
στους οδοντικούς ιστούς.
H εφαρμογή ορθοδοντικών δυνάμεων φαίνεται να επηρεάζει
το μεταβολικό ρυθμό, το βαθμό απόπτωσης, την αιματική ροή,
την αγγειογένεση, καθώς και την κατάσταση του νευρικού
πλέγματος του πολφού. Σοβαρή επιπλοκή της ορθοδοντικής
θεραπείας είναι και η εξωτερική ριζική απορρόφηση.
Πιο συγκεκριμένα, οι δυνάμεις εμβύθισης επηρεάζουν την
παραγωγή της στιβάδας της προοδοντίνης, την αιματική ροή
και το αγγειακό δίκτυο του πολφού και σε μικρή έκταση προ-
καλούν ινώδη υαλίνωση, μείωση του αριθμού των ινοβλαστών
και εναπόθεση αλάτων. Έντονη βέβαια είναι η συσχέτιση της
εμβύθισης με την εξωτερική ριζική απορρόφηση.
Η υπερέκφυση έχει θεωρηθεί υπεύθυνη για την πρόκληση κυ-
κλοφορικών διαταραχών και ινωτικών αλλαγών του πολφού,
χωρίς όμως να συνδέεται ιδιαίτερα  με την εξωτερική απορ-
ρόφηση της ρίζας.
H ορθοδοντική εμβύθιση και ανατολή μπορούν να αποτελέ-
σουν ασφαλείς διαδικασίες, ενώ προτείνεται ιδιαίτερη προ-
σοχή στο μέγεθος και τη διεύθυνση εφαρμογής των δυνάμεων.

Summary
Influence of orthodontic movement on dental tissues,
focusing on vertical movements

A. Zafeiriadis*, T. Lambrianidis** 

Although orthodontic intrusion and extrusion are frequently part of
the orthodontic treatment plan, literature concerning the
implications of intrusion and extrusion is limited. The aim of this
article is to review the existing literature regarding the possible side
effects of orthodontic intrusion and extrusion on dental tissues. 
The application of orthodontic forces can influence the respiratory
rate, degree of cellular apoptosis, blood flow, and function of the
neurovascular system of the dental pulp. External root resorption
can also be a serious sequela of orthodontic treatment.
Intrusive forces can influence predentine layer formation, pulpal
blood flow and the integrity of the pulpal vascular system and, to
small degree, can cause hyalinization, calcification, and a reduction
in the number of fibroblasts. Intrusion is also related to external root
resorption.
Orthodontic extrusion can cause circulatory disturbances and
fibrotic changes in the pulp, although it is not associated with apical
resorption.
It is suggested that successful orthodontic intrusion and extrusion
can be safe procedures provided that the magnitude of the forces
applied is carefully monitored.
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Εισαγωγή
Οι κατακόρυφες μετακινήσεις των δο-
ντιών (εμβύθιση και υπερέκφυση) απο-
τελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ορθο-
δοντικής θεραπείας. Οι κατακόρυφες
μετακινήσεις συμβαίνουν σε μικρό πο-
σοστό σχεδόν πάντα στα πρώτα στάδια
της ορθοδοντικής θεραπείας, καθώς η
ενεργοποίηση του σύρματος με την
πρόσδεση του σε αγκύλια συγκολλημένα
σε δύο δόντια με κατακόρυφη διαφορά
προκαλεί αυτόματα υπερέκφυση του
ενός δοντιού και εμβύθιση του άλλου1.
Αυτές οι μετακινήσεις μπορούν όμως να
αποτελούν και επιλογή του κλινικού ορ-
θοδοντικού ως μέρος του σχεδίου θερα-
πείας. Έτσι κλινικές ενδείξεις της ορθο-
δοντικής εμβύθισης μπορεί να είναι οι
περιπτώσεις ασθενών με ουλικό χαμόγε-
λο2, οι ασθενείς με ανεωγμένη δήξη (εμ-
βύθιση οπισθίων δοντιών), καθώς και
εκείνοι με βαθιά δήξη σε συνδυασμό με
μικρό ή μεγάλο κάτω πρόσθιο ύψος προ-
σώπου (εμβύθιση προσθίων δοντιών)3.
Επίσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί
σε δόντια υπερεκφυμένα λόγω περιοδο-
ντικής νόσου4,5 ή λόγω μακράς απώλειας
των ανταγωνιστών τους για τη διευκό-
λυνση δημιουργίας μιας μελλοντικής
προσθετικής αποκατάστασης6. Αντίστοι-
χα κλινικές ενδείξεις της ορθοδοντικής
υπερέκφυσης δοντιών μπορεί να είναι οι
περιπτώσεις ασθενών με βαθιά δήξη και
μειωμένη γωνία επιπέδου της κάτω γνά-
θου (υπερέκφυση οπισθίων δοντιών)3,7,
οι ασθενείς με ανεωγμένη δήξη (υπε-
ρέκφυση προσθίων δοντιών)3 ή οι περι-
πτώσεις μεμονωμένων δοντιών με οριζό-
ντιο ή επίμηκες κάταγμα, τερηδόνα ή
διάτρηση στο αυχενικό τριτημόριο της
ρίζας ή δοντιών με περιοδοντικά προ-
βλήματα3,8-10.
Τα ορθοδοντικά μέσα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την εμβύθιση δο-
ντιών ποικίλουν. Εμβύθιση τομέων μπο-
ρεί να επιτευχθεί με συνεχές σύρμα ή
σύστημα τμηματικών συρμάτων11,12, με
δημιουργία κάμψεων ή αναπαραγωγή
αντίστροφης  καμπύλης του Spee στο
σύρμα1, ή με μασητικούς νάρθηκες σε

συνδυασμό με εξωστοματικές δυνάμεις
υψηλής έλξης2. Σε οπίσθια δόντια μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί μασητικός νάρθη-
κας1, σύστημα τμηματικών συρμάτων13,
έλξη μέσω ελατηρίου ή ελαστικής αλυσί-
δας από εμφυτεύματα14 ή υπερώια
δοκό15 ή μέσω συστήματος μαγνητών6.
Δυνάμεις εμβύθισης μπορούν ακόμα να
επιτευχθούν με εξωστοματικό τόξο
βρεγματικής έλξης16.
Το μέγεθος των δυνάμεων που προτείνο-
νται για την εμβύθιση στη βιβλιογραφία
ποικίλει σημαντικά με το μέτρο της δύ-
ναμης να κυμαίνεται μεταξύ 15 και
200g17. Αυτή η διαφορά οφείλεται πιθα-
νώς στη δυσκολία μέτρησης της δύναμης
που παράγεται από πολύπλοκα εμβιομη-
χανικά μέσα18 και στις διαφορές που πα-
ρουσιάζουν οι διάφορες τεχνικές1. Πι-
στεύεται ότι συνεχείς δυνάμεις εμβύθι-
σης μικρού μεγέθους, περίπου 15-30g
ανά δόντι, είναι ιδανικές. Δυνάμεις  εμ-
βύθισης μεγαλύτερου μεγέθους πρέπει
να αποφεύγονται διότι συγκεντρώνονται
σε μικρή περιοχή γύρω από το ακρορρί-
ζιο19.
Η υπερέκφυση μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί στο σύνολο των προσθίων δοντιών
με συνεχές συρμάτινο τόξο με κάμψη
υπερέκφυσης, ενώ σε μεμονωμένα δό-
ντια μπορεί να πραγματοποιηθεί με ευ-
θύ σύρμα ή με διαμόρφωση κατάλληλης
αγκύλης στο σύρμα3. Δυνάμεις υπερέκ-
φυσης μπορούν ακόμα να εφαρμοστούν
με εξωστοματικό αυχενικής έλξης16 ή με
διαγναθικά ελαστικά20. Όσον αφορά τις
δυνάμεις υπερέκφυσης, ιδανικό μέγεθος
θεωρούνται τα 25-30g από ορισμένους21,
ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να
είναι 35-60g3.
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανα-
σκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά
με τις πιθανές επιπτώσεις της ορθοδοντι-
κής εμβύθισης και υπερέκφυσης στους
οδοντικούς ιστούς.

Ορθοδοντικές δυνάμεις
και οδοντικοί ιστοί
Η επίδραση της ορθοδοντικής θεραπεί-
ας στους οδοντικούς ιστούς έχει διερευ-

νηθεί με ιστολογικές22-24, ιστομορφομε-
τρικές25, ραδιοχημικές26,27, ιστοχημι-
κές28-31 και ροομετρικές32,33 μεθόδους,
καθώς και με κλινικές μελέτες34 ή ανα-
φορές κλινικών περιστατικών35,36. Σε
ιστολογικές μελέτες παρατηρήθηκε ότι
σε ασθενείς υπό ορθοδοντική θεραπεία
εμφανίζονταν σημεία εκφυλισμού και/ή
ατροφίας του πολφού23,37.

Πολφός
Ο μεταβολικός ρυθμός, ο βαθμός από-
πτωσης, η αιματική ροή, η αγγειογένεση
και η κατάσταση του νευρικού πλέγμα-
τος είναι κάποιες από τις πολφικές πα-
ραμέτρους που έχουν εξεταστεί και φαί-
νεται να επηρεάζονται από την ορθοδο-
ντική θεραπεία.
Έχει διαπιστωθεί σε δόντια που είχαν
μετακινηθεί ορθοδοντικά μια μέση μείω-
ση του μεταβολικού ρυθμού των κυττά-
ρων του πολφού κατά 27,4%26.  Επιπλέ-
ον, παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνει η ηλι-
κία του ασθενούς τόσο μεγαλύτερη είναι
η μείωση του μεταβολικού ρυθμού, γεγο-
νός που υποδεικνύει ότι υπάρχει βιολο-
γική σχέση μεταξύ της εφαρμοζόμενης
ορθοδοντικής δύναμης και του βαθμού
διάπλασης του δοντιού26. Εξάλλου, έχει
επιβεβαιωθεί ότι δόντια με αδιάπλαστο
ακρορρίζιο επιστρέφουν πιο γρήγορα σε
φυσιολογικούς μεταβολικούς ρυθμούς
μετά την εφαρμογή ορθοδοντικών δυνά-
μεων, σε σχέση με εκείνα που έχουν δια-
πλασμένο ακρορρίζιο27.
Με τη μέθοδο TUNEL (terminal deoxy-
nucleotidyl transferase-mediated dUTP
nick end labeling) αξιολογήθηκε η επί-
δραση ορθοδοντικών δυνάμεων στο
βαθμό απόπτωσης κυττάρων του πολφού
σε αρουραίους. Η εφαρμογή των δυνά-
μεων διήρκεσε από 3 ημέρες έως 3 εβδο-
μάδες. Παρατηρήθηκε ότι η απόπτωση
των κυττάρων ήταν υψηλότερη την τρίτη
ημέρα μετά την εφαρμογή δυνάμεων31.
Σε γομφίους αρουραίων που είχαν μετα-
κινηθεί εγγύς32 διαπιστώθηκε αύξηση
της αιματικής ροής του πολφού και συ-
σχέτισή της με το μέγεθος της δύναμης.
Έρευνα με χρήση της ροομετρίας φαι-
νομένου Doppler υπολόγισε την πολφι-
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κή αιματική ροή ανθρώπινων κυνοδό-
ντων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την
άσκηση δύναμης 50g. Παρατηρήθηκε ότι
μετά από μια αρχική φάση αντιδραστι-
κής υπεραιμίας η αιματική ροή του πολ-
φού επανερχόταν στους φυσιολογικούς
ρυθμούς σε 72 ώρες33.
Έχει βρεθεί μεγαλύτερος αριθμός αγ-
γείων του πολφού σε δόντια αρουραίων
στα οποία ασκήθηκαν δυνάμεις. Αυτή η
αγγειογένεση ήταν πιο έντονη, όσο με-
γαλύτερες ήταν οι εφαρμοζόμενες δυνά-
μεις25. Παρόμοια, καλλιέργεια πολφι-
κού ιστού ανθρώπινων δοντιών που εί-
χαν μετακινηθεί ορθοδοντικά έδειξε ση-
μαντικά μεγαλύτερη αγγειογένεση σε
σχέση με την ομάδα ελέγχου24. Το συ-
γκεκριμένο γεγονός υποδεικνύει ότι
υπήρχε και μεγαλύτερη έκφραση αγγει-
ογενετικών παραγόντων, όπως ο αιμο-
πεταλιακός αυξητικός παράγοντας
(PDGF), ο επιδερμικός αυξητικός παρά-
γοντας (EGF) και ο μετατρεπτικός αυ-
ξητικός παράγοντας β (TGF-β), κάτι
που επιβεβαιώθηκε από έρευνα σε γά-
τες30. Ωστόσο έχει παρατηρηθεί και μεί-
ωση του αριθμού των αγγείων σε δόντια
σκύλων που είχαν δεχθεί ορθοδοντικές
δυνάμεις22.
Έχει ακόμη αξιολογηθεί και η επίδραση
των ορθοδοντικών δυνάμεων στο νευρι-
κό πλέγμα του πολφού και την απελευ-
θέρωση νευροδιαβιβαστών, όπως το πε-
πτίδιο συσχετιζόμενο με το γονίδιο της
καλσιτονίνης (CGRP) και η ουσία Ρ.
Βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της μεθειο-
νίνης εγκεφαλίνης (ΜΕ) μειώνεται με
την αύξηση των εφαρμοζόμενων ορθο-
δοντικών δυνάμεων28. Η ΜΕ είναι ουσία
που συμμετέχει στη μεταβίβαση των αλ-
γογόνων ερεθισμάτων. Σε μελέτη29 σε
πολφούς δοντιών που είχαν δεχθεί ορ-
θοδοντική θεραπεία βρέθηκε ότι η συ-
γκέντρωση της ΜΕ ήταν υψηλότερη σε
γυναίκες από ό,τι σε άντρες. Υπήρξε
ακόμη θετική συσχέτιση μεταξύ των συ-
γκεντρώσεων της ουσίας Ρ και της ΜΕ,
καθώς και αρνητική συσχέτιση αυτών με
το μέγεθος της εφαρμοζόμενης δύναμης.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις συμφωνούν
με άλλα ευρήματα ότι τα δόντια υπό ορ-

θοδοντική θεραπεία εμφανίζουν μικρό-
τερη ευαισθησία στην ηλεκτρική δοκιμα-
σία ζωτικότητας34.
Επιπρόσθετα στη διεθνή βιβλιογραφία
έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώ-
σεις αυξημένης εναπόθεσης οδοντίνης
σε σημείο πλήρους απόφραξης του πολ-
φικού θαλάμου35, καθώς και πολφικής
νέκρωσης σε δόντια, που είχαν ασκηθεί
δυνάμεις36.

Εξωτερική ριζική απορρόφηση
Σοβαρή επιπλοκή της ορθοδοντικής θε-
ραπείας είναι και η εξωτερική απορρό-
φηση της ρίζας38-40.
Παράγοντες που σχετίζονται με την εμ-
φάνιση απορρόφησης κατά την ορθοδο-
ντική θεραπεία μπορεί να είναι η διάρ-
κεια της ορθοδοντικής θεραπείας40-43

και η απόσταση της ορθοδοντικής μετα-
κίνησης40,43. Η αυξημένη διάρκεια συ-
σχετίζεται θετικά ακόμα και με το βαθμό
της απορρόφησης44-46.
Το αυξημένο μέγεθος δύναμης θεωρεί-
ται σημαντικός παράγοντας επιβάρυν-
σης44,47,48. Επίσης έχει βρεθεί ότι οι δια-
κοπτόμενες δυνάμεις προκαλούν λιγότε-
ρη απορρόφηση από τις συνεχείς δυνά-
μεις47,49,50, ενώ οι δυνάμεις παλινδρομι-
κού τύπου (jiggling) συσχετίζονται πε-
ρισσότερο με περιπτώσεις απορρόφη-
σης39.
Παράγοντας που εμπλέκεται στη ριζική
απορρόφηση είναι και η κατεύθυνση της
ορθοδοντικής δύναμης. Διαφορετικές
κατευθύνσεις της δύναμης προκαλούν
διαφορετικές κατανομές των δυνάμεων
στη ρίζα με αποτέλεσμα διαφορετική πι-
θανότητα απορρόφησης. Μεγαλύτερη
βλάβη παρατηρείται με τις δυνάμεις εμ-
βύθισης47,51 και με τις δυνάμεις στρέψης
της ρίζας ή με συνδυασμό αυτών51,52.
Αντίθετα, η παράλληλη μετακίνηση του
δοντιού έχει το μικρότερο κίνδυνο λόγω
κατανομής των δυνάμεων καθόλο το μή-
κος της ρίζας. Το ίδιο συμβαίνει με τις
δυνάμεις απόκλισης και υπερέκφυσης51.
Τέλος, η εξωτερική απορρόφηση της ρί-
ζας κατά την ορθοδοντική θεραπεία έχει
συνδεθεί κατά καιρούς με διάφορους
παράγοντες που αφορούν τον ασθενή,

όπως το γενετικό υπόβαθρο53,54, συστη-
ματικοί παράγοντες39,53, ανωμαλίες του
σχήματος της ρίζας45,55, καθώς και προ-
ϋπάρχον οδοντικό τραύμα56.

Ορθοδοντική θεραπεία τραυματισμέ-
νων δοντιών
Ένα τραυματισμένο δόντι μπορεί να με-
τακινηθεί ορθοδοντικά χωρίς τον κίνδυ-
νο απορρόφησης, με την προϋπόθεση ότι
ο πολφός είναι υγιής56. Αν υπάρχουν
κλινικές και/ή ακτινογραφικές ενδείξεις
φλεγμονής ή νέκρωσης του πολφού είναι
απαραίτητο να προηγείται η ενδοδοντι-
κή θεραπεία της εφαρμογής ορθοδοντι-
κών δυνάμεων56.
Εξετάζοντας τις επιπτώσεις της ορθοδο-
ντικής θεραπείας διάρκειας 1-36 μηνών
σε δόντια που είχαν τραυματιστεί (κα-
τάγματα μύλης, ενσφηνώσεις, μετατοπί-
σεις, εκγομφώσεις) και είχαν θεραπευ-
τεί ενδοδοντικά παρατηρήθηκε ότι δεν
υπήρχε διαφορά στη μετακίνηση αυτών
σε σχέση με υγιή δόντια. Ωστόσο, η
έκταση της απορρόφησης ήταν μεγαλύ-
τερη στα τραυματισμένα δόντια57.
Αν σε ένα τραυματισμένο δόντι ξεκινή-
σει απορρόφηση και γίνει ορθοδοντική
θεραπεία, η κατάσταση θα επιδεινωθεί,
ενώ σε τραυματισμούς τύπου ενσφήνω-
σης και εκγόμφωσης υπάρχει μεγαλύτε-
ρη πιθανότητα απορρόφησης ανεξαρτή-
τως της ύπαρξης ενδοδοντικής θεραπεί-
ας ή όχι56,58.
Σε περιπτώσεις ενσφήνωσης συχνά
επέρχεται νέκρωση του πολφού59 και η
πιθανότητα εμφάνισης αντικαταστατι-
κής απορρόφησης (αγκύλωσης) είναι
μεγάλη59. Ωστόσο, η χρήση ορθοδοντι-
κών δυνάμεων για την υπερέκφυση εν-
σφηνωμένων δοντιών δε φαίνεται να
προκαλεί μεγαλύτερου βαθμού αγκύλω-
ση από ό,τι αν αυτά αφεθούν να ανατεί-
λουν αυτόματα60.
Έχει ακόμα δειχθεί ότι δόντια με προη-
γούμενο τραυματισμό είναι πιο επιρρε-
πή σε πολφικές επιπλοκές μετά από ορ-
θοδοντική εμβύθιση, ενώ τραυματισμένα
δόντια με πολφική απόφραξη παρουσιά-
ζουν μεγαλύτερο κίνδυνο νέκρωσης,
από ό,τι τραυματισμένα δόντια με μερι-
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κή ή και καθόλου απόφραξη πολφικού
θαλάμου61.

Εμβύθιση
Λίγες σχετικά μελέτες έχουν ασχοληθεί
με την αντίδραση του πολφού στις ορθο-
δοντικές δυνάμεις εμβύθισης.
Ένας αριθμός μελετών14,62-67 διερεύνη-
σε τις επιδράσεις των δυνάμεων εμβύθι-
σης στον πολφό με ιστολογικές τομές δο-
ντιών που είχαν υποστεί εμβύθιση, τόσο
προγομφίων ανθρώπων που εξάχθηκαν
για ορθοδοντικούς λόγους62-64,66,67, όσο
και δοντιών από πειραματόζωα14,65 ((ππίί--
νναακκααss  11)).
Η κύρια αλλαγή που παρατηρήθηκε
ήταν δημιουργία κενών στη στιβάδα των
οδοντινοβλαστών14,62-64, αλλά και σε άλ-
λα σημεία του πολφού σε μικρότερο

βαθμό62. Η παρουσία κενοτοπίων ήταν
εντονότερη σε δόντια που είχαν δεχθεί
μεγαλύτερες δυνάμεις, καθώς και σε δό-
ντια με ολοκληρωμένο ακρορρίζιο. Ακό-
μη οι αλλαγές ήταν πιο έντονες στο μυλι-
κό τμήμα και βαθμιαία μειώνονταν προς
το ακρορρίζιο62-64, ενώ βρέθηκαν εντο-
νότερες στο ριζικό τμήμα14. Σε δόντια
ελέγχου παρατηρούνταν στατιστικώς ση-
μαντικά λιγότερα κενοτόπια από την
ομάδα μαρτύρων υποδεικνύοντας έτσι
ότι ίσως ήταν αποτέλεσμα των δυνάμεων
εμβύθισης62. Επιπρόσθετα, σε δόντια
που δέχτηκαν δυνάμεις εμβύθισης και
μετά αφέθηκαν in situ 4-104 μέρες μετά
την εφαρμογή της δύναμης παρατηρήθη-
κε ότι η παρουσία κενοτοπίων ήταν μει-
ωμένη σε σχέση με δόντια που είχαν
εξαχθεί αμέσως μετά από την εμβύθιση,

κάτι που υποδεικνύει ότι οι πολφικές αυ-
τές αλλαγές είναι αναστρέψιμες62. Υπά-
ρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά την ερ-
μηνεία των κενοτοπίων. Η εμφάνιση κε-
νοτοπίων στον πολφό και στην οδοντινο-
βλαστική στιβάδα δεν θεωρούνται σημα-
ντικά ευρήματα και αποτελούν artifacta
που οφείλονται στην τεχνική των ιστολο-
γικών τομών68,69. 
Οι δυνάμεις εμβύθισης φαίνεται ακόμα
ότι μπορούν να επηρεάσουν την παρα-
γωγή της στιβάδας της προοδοντίνης.
Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι μπορεί
να υπάρξει μείωση του εύρους της ή και
εξαφάνισή της14-64,67. Αυτή η αλλαγή
ήταν εντονότερη στο μυλικό τμήμα και
λιγότερο έντονη στο ριζικό σύμφωνα με
κάποιους62-64, ενώ κατά άλλους εμφανί-
ζεται κυρίως στο ριζικό τμήμα14. 
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Zαφειριάδης & Λαμπριανίδης

Stenvik και συν.62

Stenvik63

Melsen65

Raiden και συν.67

Kucukkeles και συν.66

Daimaruya και συν.14

Sano και συν.73

Barwick και συν.71

Ikawa και συν.72

Guevara και συν.70

35 προγόμφιοι
παιδιών 10-13 ετών

25 προγόμφιοι 
παιδιών 10-13 ετών 

Άνω τομείς και
πρώτοι προγόμφιοι
3 πιθήκων
20 προγόμφιοι 
ατόμων 11-17 ετών 
2 προγόμφιοι 

6 προγόμφιοι 
σκύλων

Άνω κεντρικοί 
τομείς 13 ατόμων
27-31 ετών
Άνω τομείς 
8 ατόμων 
17 τομείς ατόμων
24-29 ετών 
16 κάτω τομείς
αρουραίων 

Ιστολογική μελέτη
(Οπτικό μικροσκόπιο)

Ιστολογική μελέτη
(Οπτικό μικροσκόπιο)

Ιστολογική μελέτη
(Οπτικό μικροσκόπιο)

Ιστολογική μελέτη
(Οπτικό μικροσκόπιο)
Ιστολογική μελέτη
(Ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο σάρωσης
SEM)
Ιστολογική μελέτη
(Οπτικό μικροσκόπιο)

Ροομετρία φαινομένου
Doppler

Ροομετρία φαινομένου
Doppler
Ροομετρία φαινομένου
Doppler
Μικροσκοπική 
παρατήρηση μετά 
από χειρουργική 
προετοιμασία

4-35 ημέρες

5-28 ημέρες

12 εβδομάδες

15-20 ημέρες

3 μήνες

4-7 μήνες

6 ημέρες 

4 λεπτά

20 δευτερό-
λεπτα

2 ώρες

35-250 g

50-250 g

10 g

150 g

150 g

80-100 g

0,5-2 N

5, 50 και 500 g 

0,5, 1 και 5 Ν

80 g

Κενά στη στιβάδα των
οδοντινοβλαστών, στάση
αίματος
Κενοτόπια στη στιβάδα
των οδοντινοβλαστών,
πολφόλιθοι 
Κενά στη στιβάδα των
οδοντινοβλαστών, μικρή
αγγειοποίηση
Ινώδης υαλίνωση, υπεραι-
μία, αιμορραγία
Εκφυλιστικές αλλαγές και
διαταραχή ενδοθηλίου 
τριχοειδών

Κενά στη στιβάδα των
οδοντινοβλαστών, μείωση
εύρους προοδοντίνης
Αναστρέψιμη μείωση 
αιματικής ροής

Καμία αλλαγή στην 
αιματική ροή
Μείωση αιματικής ροής

Μείωση αιματικής ροής
στο 25% των περιπτώσεων

Πίνακας 1

Επιδράσεις ορθοδοντικής εμβύθισης στον πολφό
Μελετητής

Μέγεθος
δείγματος

Μέθοδος

Υλικά και Μέθοδος Διάρκεια
εφαρμογής

δύναμης

Μέγεθος
δύναμης

Επιδράσεις στον πολφό



Επίσης οι δυνάμεις εμβύθισης μπορούν
να προκαλέσουν διαταραχές διάφορου
βαθμού στο αγγειακό δίκτυο του πολ-
φού. Έτσι έχει παρατηρηθεί μικρού
βαθμού νεοαγγείωση σε δόντια που υπέ-
στησαν μικρές δυνάμεις εμβύθισης
(10g)65. Δυνάμεις άνω των 100g φαίνεται
ότι προκαλούν στάση του αίματος στα
αγγεία του πολφού, καθώς και υπερτρο-
φία των τοιχωμάτων τους. Εμφανίζονται
επίσης περισσότερα αγγεία στη στιβάδα
των οδοντινοβλαστών62-64. Μπορεί ακό-
μα να παρατηρηθεί εξαγγείωση αίματος
στον πολφό62,67. Το ενδοθήλιο των τρι-
χοειδών μπορεί να διαταραχθεί και να
παρουσιάσει κοιλότητες, ενώ οι πυρήνες
των ενδοθηλιακών κυττάρων να παρου-
σιάσουν σημεία εκφύλισης και το κυττα-
ρόπλασμά τους κενοτόπια66.
Άλλες αλλαγές που έχουν διαπιστωθεί
σε πολφό εμβυθισμένων δοντιών, αλλά
σε μικρότερο βαθμό, είναι η ινώδης υα-
λίνωση67, η μείωση του αριθμού των ινο-
βλαστών62 και η εναπόθεση αλάτων ή
πολφόλιθοι62-64. Όσον αφορά το τελευ-
ταίο, ενώ δε διαπιστώθηκε σημαντική
διαφορά από τα δόντια ελέγχου σε δό-
ντια που είχαν εξαχθεί αμέσως μετά την
εμβύθιση62, βρέθηκε μεγαλύτερη συχνό-
τητα δημιουργίας πολφόλιθων στο ριζι-
κό τμήμα του πολφού σε δόντια που αφέ-
θηκαν in situ για κάποιο χρονικό διά-
στημα μετά την εμβύθιση63,64.
Έχει επίσης διερευνηθεί η επίδραση
των δυνάμεων εμβύθισης στην αιματική
ροή του πολφού70-73. Είχε διατυπωθεί η
υπόθεση πως οι δυνάμεις εμβύθισης με-
τακινούν το δόντι ακρορριζικότερα και
προκαλούν συμπίεση των περιακρορρι-
ζικών αιμοφόρων αγγείων μεταξύ του
δοντιού και του φατνιακού οστού διατα-
ράσσοντας έτσι τη ροή του αίματος στην
πολφική κοιλότητα74.
Η βασική αιματική ροή του πολφού με-
τρήθηκε με τη μέθοδο της ροομετρίας
φαινομένου Doppler (laser Doppler
flowmetry) πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την εφαρμογή της δύναμης εμβύθι-
σης που έγινε με ορθοδοντικό σύρμα. Η
διάρκεια εφαρμογής της δύναμης ήταν 6
ημέρες. Βρέθηκε ότι η αιματική ροή του

πολφού ήταν μειωμένη σημαντικά κατά
την περίοδο της εφαρμογής της δύναμης,
αλλά επανερχόταν σε φυσιολογικά επί-
πεδα μετά την αφαίρεση του σύρματος73.  
Έχουν ακόμα παρατηρηθεί οι συνέπειες
των βραχείας διάρκειας δυνάμεων εμβύ-
θισης είτε  με τη μέθοδο της ροομετρίας
φαινομένου Doppler σε ανθρώπινους
τομείς71-73 είτε με απευθείας μικροσκο-
πική εξέταση των αγγείων του πολφού
των τομέων αρουραίων, μετά από αναι-
σθητοποίησή τους, δημιουργία κρημνού
και αφαίρεση οστού και της οδοντίνης70.
Κάποιοι παρατήρησαν μείωση της αιμα-
τικής ροής του πολφού70-73, ενώ άλλοι
δεν διαπίστωσαν καμία αλλαγή71. Οι τε-
λευταίοι δεν χρησιμοποίησαν κατά την
καταγραφή με το ροόμετρο ελαστικό
υμένα για την κάλυψη των ούλων, με
αποτέλεσμα την πιθανότητα σφαλμάτων
καταγραφής, λόγω πιθανής σύγχυσης
του σήματος της αιματικής ροής του πολ-
φού με αυτό της αιματικής ροής των ού-
λων. Διαπιστώθηκε επίσης συσχέτιση
του μεγέθους της ακρορριζικής μετατό-
πισης του εμβυθιζόμενου δοντιού με τη
μείωση της αιματικής ροής, ενώ δεν δια-
πιστώθηκε συσχέτιση του μεγέθους της
δύναμης με το ρυθμό μείωσης της
ροής72. Τα ευρήματα όμως που αφορούν
τις βραχείας διάρκειας δυνάμεις εμβύθι-
σης δεν μπορούν να θεωρηθούν αντι-
προσωπευτικά της επίδρασης των αντί-
στοιχων ορθοδοντικών δυνάμεων, λόγω
της μεγαλύτερης διάρκειας των τελευ-
ταίων. 
Η εμβύθιση θεωρήθηκε ότι προκαλεί την
εξωτερική απορρόφηση του ακρορριζι-
κού τριτημορίου της ρίζας, λόγω του ότι
υπάρχει αυξημένη φόρτιση σε μικρή πε-
ριοχή, με αποτέλεσμα την απορρόφησή
της75, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί
από αρκετές μελέτες52,62,66,76.
Η εμβύθιση των τομέων με ταυτόχρονη
υπερώια στρέψη της ρίζας διαπιστώθηκε
ότι εμφανίζει μεγαλύτερη συσχέτιση με
την εξωτερική ριζική απορρόφηση, συ-
γκρινόμενη με άλλα είδη ορθοδοντικής
μετακίνησης, όπως απόκλισης της μύλης
ή παράλληλης μετακίνησης. Οι επιφά-
νειες της ρίζας των εμβυθιζόμενων δο-

ντιών παρουσίαζαν κοιλότητες απορρό-
φησης διάφορης διαμέτρου και βά-
θους51.
Η ένταση της απορρόφησης συσχετίζε-
ται με το μέγεθος47,62,77,78, καθώς και με
τη διάρκεια εφαρμογής της δύνα-
μης62,77,79. Η σχέση αυτή δεν είναι από-
λυτα διευκρινισμένη, καθώς υπάρχουν
μελέτες που διαφωνούν με τα παραπάνω
ευρήματα80,81 και υποστηρίζουν ότι η
έκταση της  απορρόφησης δεν εξαρτάται
από την έκταση ή τη διάρκεια της εμβύ-
θισης. 
Γενικότερα δεν είναι ξεκάθαρος ο ακρι-
βής μηχανισμός της απορρόφησης και
είναι εμφανές ότι χρειάζεται περαιτέρω
έρευνα για την αποσαφήνιση της εμπλο-
κής της εμβύθισης στην απορρόφηση ρι-
ζών.

Υπερέκφυση
Ελάχιστες είναι οι έρευνες σχετικά με
τις συνέπειες της ορθοδοντικής υπερέκ-
φυσης στον οδοντικό πολφό82-84 ((ππίίνναα--
κκααςς  22))..
Ιστολογικές τομές σε δόντια που υπε-
ρεκφύθηκαν έδειξαν κυκλοφορικές δια-
ταραχές, όπως διευρυμένα αγγεία82,83 ή
μικρή έξοδο ερυθροκυττάρων στον πολ-
φικό ιστό82. Έχουν παρατηρηθεί ακόμα
κενοτόπια και οίδημα του πολφικού
ιστού83 και διαταραχές στην οδοντινο-
βλαστική στιβάδα83,84, ενώ μπορεί να
προκληθεί σε μικρές περιοχές αναρρό-
φηση των οδοντινοβλαστών μέσα στα
οδοντινικά σωληνάρια (22,5% του δείγ-
ματος)84. Επίσης είναι πιθανό ο πολφός
να εμφανίσει ινωτικές αλλαγές μετά από
εφαρμογή δυνάμεων για 4 εβδομάδες83.  
Το μέγεθος της δύναμης συσχετίστηκε
με την ένταση των αλλαγών82, ενώ δεν
βρέθηκε διαφορά στον πολφό δοντιών
που υπερεκφύθηκαν μέσω ακίνητων ορ-
θοδοντικών μηχανισμών από τον πολφό
δοντιών που υπερεκφύθηκαν μέσω δια-
γναθικών ελαστικών84.
Η παρουσία των κενοτοπίων στον πολ-

φό ερμηνεύτηκε ως πιθανό αποτέλεσμα
διάτασης του πολφού κατά την υπερέκ-
φυση, λόγω μεγάλου σχετικά εύρους του
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ακρορριζίου στην ηλικία των 18 ετών83,
κάτι που δεν ευσταθεί85. Θεωρείται ότι
οι διαταραχές των οδοντινοβλαστών
οφείλονται σε μειωμένη αιματική κυκλο-
φορία, ενώ οι κυκλοφορικές διαταραχές
και οι ινωτικές αλλαγές μπορούν να
αντιμετωπιστούν από τον πολφό με επα-
νορθωτικές διαδικασίες, χωρίς όμως να
μπορεί να οριστεί η διάρκεια των διαδι-
κασιών αυτών83. Υποστηρίζεται τέλος
ότι η αναρρόφηση των οδοντινοβλαστών
δεν συνιστά σημαντική αλλοίωση του
πολφού84.
Όσον αφορά στην πρόκληση εξωτερι-
κής απορρόφησης της ρίζας από δυνά-
μεις υπερέκφυσης, αυτή φαίνεται πως
είναι μικρού βαθμού και αναστρέψιμη82.
Εξέταση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο86

έδειξε ότι κατά την υπερέκφυση δεν
επηρεάζεται το σχήμα της ρίζας, ενώ η
απορρόφηση που εμφανίζεται είναι επι-
φανειακή και συγκεντρώνεται κυρίως
στην περιοχή του ακρορριζικού τρήμα-
τος. Παρόλα αυτά έχει δειχθεί σε σκύ-
λους87 ότι η υπερέκφυση δεν είναι χωρίς
κινδύνους, καθώς μπορεί να προκληθεί
απορρόφηση και κυρίως στο αυχενικό
τριτημόριο της ρίζας. Η σχετική έρευνα
όμως στο συγκεκριμένο θέμα είναι πε-
ριορισμένη.

Συμπεράσματα
Η βιβλιογραφία γύρω από την επίδραση
των δυνάμεων υπερέκφυσης και εμβύθι-
σης στους οδοντικούς ιστούς είναι πε-

ριορισμένη. Οι υπάρχουσες εργασίες εί-
ναι δύσκολα συγκρίσιμες και παρουσιά-
ζουν αρκετές μεθοδολογικές αδυναμίες,
γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξα-
γωγή ορθών συμπερασμάτων. Στο σύνο-
λο των μελετών φαίνεται ότι η επίδραση
των κατακόρυφων ορθοδοντικών δυνά-
μεων μπορεί να προκαλέσει ποικίλης
βαρύτητας επιπλοκές, όπως διαταραχές
της αιματικής κυκλοφορίας, αλλαγές στο
πάχος της προοδοντίνης και σχηματισμό
κενοτοπίων στους οδοντοβλάστες. Φαί-
νεται όμως ότι η ανταπόκριση του πολ-
φού στις κατακόρυφες φορτίσεις επηρε-
άζεται από πολλούς παράγοντες, όπως
το είδος, το μέγεθος και η διάρκεια της
δύναμης, η ηλικία, ο βαθμός διάπλασης
του ακρορριζίου, τυχόν προϋπάρχον
τραύμα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του ατόμου.
Η εμβύθιση συνδέεται ακόμη με την
εξωτερική απορρόφηση της ρίζας, χωρίς
να είναι όμως ξεκάθαρο αν η απορρό-
φηση εξαρτάται από τη διάρκεια και την
ένταση της δύναμης ή και από άλλους
παράγοντες. Επίσης, η υπερέκφυση φαί-
νεται να μην συνδέεται ιδιαίτερα με ρι-
ζική απορρόφηση.
Η επιτυχής ορθοδοντική εμβύθιση και
ανατολή μπορούν να αποτελέσουν
ασφαλείς διαδικασίες, ενώ προτείνεται
ιδιαίτερη προσοχή στο μέγεθος και τη
διεύθυνση εφαρμογής των δυνάμεων. 

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

11.. Γκιόκα Χ, Ηλιάδης Θ: Ορθοδοντική οδοντική
εμβύθιση: ενδείξεις, ιστολογικές αλλαγές, εμ-
βιομηχανικές αρχές και πιθανές παρενέργειες.
Ελλ Ορθοδ Επιθ 2003; 6: 129-46.

22.. Orton HS, Slattery DA, Orton S: the treatment
of severe "gummy" Class II division 1 maloc-
clusion using the maxillary intrusion splint. Eur
J Orthod 1992; 14: 216-23.

33.. Proffit W, Fields H: Contemporary ortho-
dontics. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 2000, p.296-
325, 526-552.

44.. Melsen B, Agerbaek N, Eriksen J, Terp S: New
attachment through periodontal treatment and
orthodontic intrusion. Αm J Orthod Dento-
facial Orthop 1988; 94: 104-16.

55.. Cardaropoli D, Re S, Corrente G, Abundo R:
Intrusion of migrated incisors with infrabony
defects in adult periodontal patients. Am J
Orthod Dentofacial Orthop 2001; 120: 671-5.

66.. Hwang HS, Lee KH: Intrusion of overerupted
molars by corticotomy and magnets. Am J
Orthod Dentofacial Orthop 2001; 120: 209-16.

77.. Kuhlberg AJ: Steps in Orthodontic Treatment.
In: Bishara SE. Textbook of Orthodontics. (Ed)
Philadelphia: W.B. Saunders Co., 2001, p232-
247.

88.. Ziskind D, Schmidt A, Hirschfeld Z: Forced
eruption technique: rationale and clinical
report. J Prosthet Dent 1998; 79: 246-8.

99.. Oesterle LJ, Wood LW: Raising the root. A
look at orthodontic extrusion. J Am Dent Assoc
1991; 122: 193-8.

1100.. Tulloch JF: Adjunctive treatment for adults. In:
Proffit W, Fields H. Contemporary Οrthodo-
ntics. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 2000, p.616-643.

1111.. Burstone CJ: The mechanics of the segmented
arch technique. Angle Orthod 1966; 36: 99-120.

1122.. Burstone CJ: Deep overbite correction by
intrusion. Am J Orthod 1977; 72: 1-22.

1133.. Gianelly A: Bi-dimensional technique. Guide.
Boston: Boston University, 1992: 1-29.

1144.. Daimaruya T, Takahashi I, Nagasaka H, Ume-
mori M, Sugawara J, Mitani H: Effects of maxil-
lary molar intrusion on the nasal floor and tooth
root using the skeletal anchorage system in
dogs. Angle Orthod 2003; 73: 158-66.

40 E N D O D O N T O L O G I A 3 (1): 35-42, 2008

Zαφειριάδης & Λαμπριανίδης

Mostafa και συν.83

Stenvik και συν.82

Sübay και συν.84

18 προγόμφιοι 
ατόμων 16-21 ετών 

26 προγόμφιοι 
ατόμων 12-13 ετών 

40 προγόμφιοι 
ατόμων 15-18 ετών

Ιστολογικές τομές

Ιστολογικές τομές

Ιστολογικές τομές

1-4 εβδομάδες

7-14 ημέρες

10 και 40 
ημέρες

48-57 g

100-200 g

75 g

Κυκλοφορικές διαταραχές,
διαταραχές στη στιβάδα
οδοντινοβλαστών, ινωτικές
αλλαγές 
Διαταραχές στη στιβάδα
οδοντινοβλαστών, μικρές
κυκλοφορικές διαταραχές 
Όχι σημαντικές αλλοιώσεις

Πίνακας 2

Επιδράσεις ορθοδοντικής υπερέκφυσης  στον πολφό
Μελετητής

Μέγεθος
δείγματος

Μέθοδος

Υλικά και Μέθοδος Διάρκεια
εφαρμογής

δύναμης

Μέγεθος
δύναμης

Επιδράσεις στον πολφό



1155.. Kusher G, Weiland F: Goal-oriented positio-
ning of upper second molars using the palatal
intrusion technique. Am J Orthod Dentofacial
Orthop 1996; 110: 466-8.

1166.. Oosthuizen L, Dijkman JF, Evans WG: A
mechanical appraisal of the Kloehn extraoral
assembly.  Angle Orthod. 1973; 43: 221-32.

1177.. Burstone CJ, Koenig HA: Force systems from
an ideal arch. Am J Orthod. 1974; 65: 270-89.

1188.. Koening HA, Burstone CJ: Force systems from
an ideal arch-large deflection considerations.
Angle Orthod 1977; 59: 11-6.

1199.. Greenfield R: Simultaneous torquing and intru-
sion auxiliary. J Clin Orthod 1993; 27: 305-18.

2200.. Schumacher HA, Bourauel C, Drescher D:
Analysis of forces and moments in arch guided
molar protraction using Class I and Class II
elastics. An in-vitro study. J Orofac Orthop
1996; 57: 4-14.

2211.. Reitan TM: Vanarsdall RL. Biomechanical
principles and reactions. In Graber TM,
Vanarsdall RL, eds. Orthodontic Current Prin-
ciples and Techniques. 2nd ed. St. Louis:
Mosby-Year Book, 1994: 96-192.

2222.. Anstendig HS, Kronman JH: A histologic study
of pulpal reaction to orthodontic tooth move-
ment in dogs. Angle Orthod 1972; 42: 50-5.

2233.. Tschamer H: Histology of dental pulp after
activator treatment of late cases in adolescents.
Zahnarztl Prax 1974; 25: 530-1.

2244.. Derringer KA, Jaggers DC, Linden RW: Angio-
genesis in human dental pulp following ortho-
dontic tooth movement. J Dent Res 1996; 75:
1761-6.

2255.. Nixon CE, Saviano JA, King GJ, Keeling SD:
Histomorphometric study of dental pulp during
orthodontic tooth movement. J Endod 1993; 19:
13-6.

2266.. Hamersky PA, Weimer AD, Taintor JF: The
effect of orthodontic force application on the
pulpal tissue respiration rate in the human
premolar. Am J Orthod 1980; 77: 368-78.

2277.. Unsterseher RE, Nieberg LG, Weimer AD,
Dyer JK: The response of human pulpal tissue
after orthodontic force application. Am J
Orthod Dentofacial Orthop 1987; 92: 220-4.

2288.. Walker JA, Tanzer FS, Harris EF, Wakelyn C,
Desiderio DM: The enkephalin response in
human tooth pulp to orthodontic force. Am J
Orthod Dentofacial Orthop. 1987; 92: 9-16.

2299.. Parris WG, Tanzer FS, Fridland GH, Harris
EF, Killmar J, Desiderio DM: Effects of ortho-
dontic force on methionine enkephalin and sub-
stance P concentrations in human pulpal tissue.
Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989; 95: 479-
89.

3300.. Davidovitch Ζ: Cell Biology associated with
orthodontic tooth movement. In: Berkovitz
BKB, Mosham BJ, Newman HN, eds. The
Periodontal Ligament in Health and Disease.
London: Mosby, 2000, 259-78.

3311.. Rana MW, Pothisiri V, Killiany DM, Xu XM:
Detection of apoptosis during orthodontic
tooth movement in rats. Am J Orthod Dento-
facial Orthop. 2001; 119: 516-21.

3322.. Kvinnsland S, Heyeraas K, Ofjord ES: Effect of
experimental tooth movement on periodontal
and pulpal blood flow. Eur J Orthod 1989; 11:
200-5.

3333.. McDonald F, Pitt Ford TR: Blood flow changes
in permanent maxillary canines during retra-
ction. Eur J Orthod 1994; 16: 1-9.

3344.. Burnside RR, Sorenson FM, Buck DL: Electric
vitality testing in orthodontic patients. Angle
Orthod 1974; 44: 213-7.

3355.. Dougherty HL: The effect of mechanical forces
upon the mandibular buccal segments during
orthodontic treatment. Am J Orthod 1968; 54:
83-103.

3366.. Delivanis HP, Sauer GJ: Incidence of canal
calcification in the orthodontic patient. Am J
Orthod 1982; 82: 58-61.

3377.. Openheimm A: Biologic orthodontic therapy
and reality. Angle Orthod 1937; 7: 58-59.

3388.. Brezniak N, Wasserstein A: Orthodontically
induced inflammatory root resorption. Part I:
The basic science aspects. Angle Orthod 2002;
72: 175-9.

3399.. Brezniak N, Wasserstein A: Orthodontically
induced inflammatory root resorption. Part II:
The clinical aspects. Angle Orthod 2002; 72:
180-4.

4400.. Segal GR, Schiffman PH, Tuncay OC: Meta
analysis of the treatment-related factors of
external apical root resorption. Orthod
Craniofac Res 2004; 7: 71-8.

4411.. Brin I, Tulloch JF, Koroluk L, Philips C: Exte-
rnal apical root resorption in Class II maloc-
clusion: a retrospective review of 1- versus 2-
phase treatment. Am J Orthod Dentofacial
Orthop 2003; 124: 151-6.

4422.. Otis LL, Hong JS, Tuncay OC: Bone structure
effect on root resorption. Orthod Craniofac Res
2004; 7: 165-77.

4433.. Fox N: Longer orthodontic treatment may re-
sult in greater external apical root resorption.
Evid Based Dent 2005; 6: 21.

4444.. Casa MA, Faltin RM, Faltin K, Sander FG,
Arana-Chavez VE: Root resorptions in upper
first premolars after application of continuous
torque moment. Intra-individual study. J
Orofac Orthop 2001; 62: 285-95.

4455.. Sameshima GT, Sinclair PM: Predicting and
preventing root resorption: Part II. Treatment
factors. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001;
119: 511-5.

4466.. Jimenez-Pellegrin C, Arana-Chavez VE: Root
resorption in human mandibular first premolars
after rotation as detected by scanning electron
microscopy. Am J Orthod Dentofacial Orthop
2004; 126: 178-84.

4477.. Faltin RM, Faltin K, Sander FG, Arana-Chavez
VE: Ultrastructure of cementum and periodo-
ntal ligament after continuous intrusion in hu-
mans: a transmission electron microscopy study.
Eur J Orthod 2001; 23: 35-49. 

4488.. Chan E, Darendeliler MA: Physical properties
of root cementum: Part 5. Volumetric analysis
of root resorption craters after application of
light and heavy orthodontic forces. Am J
Orthod Dentofacial Orthop 2005; 127: 186-95.

4499.. Acar A, Canyürek U, Kocaaga M, Erverdi N:
Continuous vs. discontinuous force application
and root resorption. Angle Orthod 1999; 69:
159-63.

5500.. Konoo T, Kim YJ, Gu GM, King GJ: Inte-
rmittent force in orthodontic tooth movement. J
Dent Res 2001; 80: 457-60.

5511.. Parker RJ, Harris ER: Directions of ortho-
dontic tooth movement associated with external
apical root resorption of the maxillary central
incisor. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998;
114: 677-83.

5522.. Costopoulos G, Nanda R: An evaluation of root
resorption incident to orthodontic intrusion.
Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1996; 109:
543-8.

5533.. Hartsfield JK Jr, Everett ET, Al-Qawasmi RA:
Genetic factors in external apical root
resorption and orthodontic treatment. Crit Rev
Oral Biol Med 2004; 15: 115-22.

5544.. Ngan DC, Kharbanda OP, Byloff FK,
Darendeliler MA: The genetic contribution to
orthodontic root resorption: a retrospective
twin study. Aust Orthod J 2004; 20: 1-9.

5555.. Smale I, Artun J, Behbehani F, Doppel D, van't
Hof M, Kuijpers-Jagtman AM: Apical root
resorption 6 months after initiation of fixed
orthodontic appliance therapy. Am J Orthod
Dentofacial Orthop 2005; 128: 57-67.

5566.. Hamilton RS, Gutmann JL: Endodontic-ortho-
dontic relationships: a review of integrated
treatment planning challenges. Int Endod J
1999; 32: 343-60.

5577.. Wickwire NA, Mc Neil MH, Norton LA, Duell
RC: The effects of tooth movement upon
endodontically treated teeth. Angle Orthod
1974; 44: 235-42.

5588.. Kugel B, Zeh D, Müssig E: Incisor trauma and
the planning of orthodontic treatment. J Orofac
Orthop 2006; 67: 48-57.

5599.. Andreasen JO, Andreasen FM: Textbook and
Colour Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth,
3rd ed. Copenhagen:Munksgaard, 1994.

6600.. Turley PK, Joiner MW, Hellstrom S: The effect
of orthodontic extrusion on traumatically
intruded teeth. Am J Orthod 1984; 85: 47-56.

6611.. Bauss O, Röhling J, Rahman A, Kiliaridis S:
The effect of pulp obliteration on pulpal vitality
of orthodontically intruded traumatized teeth. J
Endod 2008; 34: 417-20.

6622.. Stenvik A, Mjor IA: Pulp and dentine reactions
to experimental tooth intrusion. A histologic
study of the initial changes. Am J Orthod 1970;
57: 370-85.

6633.. Stenvik A: Pulp and dentine reactions to expe-
rimental tooth intrusion; a histologic study/
Long-Term effects. Trans Europ Ortho Soc
1970; 45: 449-64.

6644.. Stenvik A, Mjor IA: The effect of experimental
tooth intrusion on pulp and dentine. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol 1971; 32: 639-48.

6655.. Melsen B: Tissue reaction following application
of extrusive and intrusive forces to teeth in adult
monkeys. Am J Orthod 1986; 89: 469-75.

6666.. Kucukkeles N, Okar I: Root resorption and pul-
pal changes due to intrusive force. J Marmara
Univ Dent Fac 1994; 2: 404-8.

6677.. Raiden G, Missana L, Santamaria de Torres E,
Kozuszko S, Pedroso R: Pulpal response to
intrusive orthodontic forces. Acta Odontol
Latinoam 1998; 11: 49-54.

6688.. Langeland K: Effect of various procedures on
the human dental pulp. Oral Surg Oral Med
Oral Pathol 1961; 14: 210-33.

6699.. Seltzer S, Bender IB: The Dental Pulp. 2nd ed.
Philadelphia: JB Lippincott, 1975: 194-314.

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 3 (1): 35-42, 2008 41

Ορθοδοντική μετακίνηση και οδοντικοί ιστοί



7700.. Guevara MJ, McClugage SG Jr: Effects of
intrusive forces upon the microvasculature of
the dental pulp. Angle Orthod 1980; 50: 129-34.

7711.. Barwick PJ, Ramsay DS: Effect of brief
intrusive force on human pulpal blood flow. Am
J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 110: 273-9.

7722.. Ikawa M, Fujiwara M, Horiuchi H, Shimauchi
H: The effect of short-term tooth intrusion on
human pulpal blood flow measured by laser
Doppler flowmetry. Arch Oral Biol 2001; 46:
781-7.

7733.. Sano Y, Ikawa M, Sugawara J, Horiuchi H,
Mitani H: The effect of continuous intrusive
force on human pulpal blood flow. Eur J
Orthod 2002; 24: 159-66.

7744.. Butcher EO, Taylor AC: The vascularity of the
incisor pulp of the monkey and its alteration by
tooth retraction. J Dent Res 1952; 31: 239-47.

7755.. Tanne K, Sakuda M, Burstone CJ: Three-
dimensional finite element analysis for stress in
the periodontal tissue by orthodontic forces.
Am J Orthod Dentofacial Orthop 1987; 92: 499-
505.

7766.. Reitan K: Effect of force magnitude and
direction of tooth movement on different
alveolar bone types. Angle Orthod 1964; 34:
244-55.

7777.. McFadden WM, Engström C, Engström H,
Anholm M: A study of the relationship between
incisor intrusion and root shortening. Am J

Orthod Dentofacial Orthop 1989; 96: 390-6.
7788.. Faltin RM, Arana-Chavez VE, Faltin K, Sander

FG, Wichelhaus A: Root resorption in upper
first premolars after application of continuous
intrusive forces. Intra-individual study. J Orofac
Orthop 1998; 59: 208-19.

7799.. Harry MR, Sims MR: Root resorption in
bicuspid intrusion. A scanning electron micro-
scope study. Angle Orthod 1982; 52: 235-58.

8800.. Dermaut LR, De Munck A: Apical root
resorption of upper incisors caused by intrusive
tooth movement: a radiographic study. Am J
Orthod Dentofacial Orthop 1986; 90: 321-6.

8811.. Owman-Moll P, Kurol J, Lundgren D: Effects
of a doubled orthodontic force magnitude on
tooth movement and root resorptions. An inter-
individual study in adolescents. Eur J Orthod
1996; 18: 141-50.

8822.. Stenvik A: The effect of extrusive orthodontic
forces on human pulp and dentin. Scand J Dent
Res 1971; 79: 430-5.

8833.. Mostafa YA, Iskander KG, El-Mangoury NH:
Iatrogenic pulpal reactions to orthodontic
extrusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop
1991; 99: 30-4.

8844.. Sübay RK, Kaya H, Tarim B, Sübay A, Cox CF:
Response of human pulpal tissue to orthodontic
extrusive applications. J Endod 2001; 27: 508-
11.

8855.. Haaviko K: Development of the dentition. In:

Thilander B, Ronning O: Introduction to ortho-
dontics, eds, Tandlakarforlaget, Stockholm,
1985.

8866.. Han G, Huang S, Von den Hoff JW, Zeng X,
Kuijpers-Jagtman AM: Root resorption after
orthodontic intrusion and extrusion: an
intraindividual study. Angle Orthod 2005; 75:
912-8.

8877.. Weekes WT, Wong PD: Extrusion of root-filled
incisors in beagles. A light microscope and
scanning electron microscope investigation.

Aust Dent J 1995; 40: 115-20.

Παρελήφθη 21/01/08 - Ενεκρίθη 30/05/08

42 E N D O D O N T O L O G I A 3 (1): 35-42, 2008

Zαφειριάδης & Λαμπριανίδης

Διεύθυνση για επικοινωνία:
Ζαφειριάδης Αναστάσιος
Αγίας Σοφίας 17
ΤΚ 54623  Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 6977003467
e-mail: tzafeir@gmail.com



Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 3 (1): 43-55, 2008 43

Διφωσφονικά και οδοντιατρικές επεμβάσεις

Νεότερα δεδομένα για τις οδοντιατρικές
επεμβάσεις και την πρόληψη σε ασθενείς

που λαμβάνουν διφωσφονικά
Χ. Μπελτές*

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

διφωσφονικά, οστεονέκρωση των γνάθων, πρόληψη, θερα-
πεία, οστεοπόρωση

ΛΛέέξξεειιςς--κκλλεειιδδιιάά

bisphosphonates, osteonecrosis of the jaws, prevention,
management, osteoporosis
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*Υποψ. Διδάκτωρ Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ .
ΜClinDent Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή
Εδιμβούργου, Σκωτία.

*PhD Candidate, Dept of Endodontology, School of Dentistry, Aristotle
University of Thessaloniki.
MClinDent in Oral Surgery, Edinburgh Dental Institute, Scotland, U.K.

Περίληψη
Τα διφωσφονικά θεωρούνται μια από τις σημαντικές
κατηγορίες φαρμάκων, ευρύτατα διαδεδομένα για τη
θεραπεία της οστεοπόρωσης και για την πρόληψη ή
αντιμετώπιση οστικών μεταστάσεων. Μια από τις βα-
σικές ανεπιθύμητες ενέργειες των διφωσφονικών, που
σχετίζεται άμεσα με τον οδοντίατρο, είναι η εκδήλωση
της οστεονέκρωσης των γνάθων, φαινόμενο που πρω-
τοαναφέρθηκε στις αρχές του 2003 και καταγράφεται
με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα μέχρι σήμερα. Οι
επανειλημμένες αναφορές στη βιβλιογραφία συγχρό-
νως με την ολοένα και διευρυνόμενη αύξηση των συ-
νταγογραφήσεων παγκοσμίως έχουν προκαλέσει ‘ανα-
στάτωση’ στην ιατρική και οδοντιατρική κοινότητα. Η
φαρμακοδυναμική και η δράση των διφωσφονικών,
αλλά και η επίδραση επιβαρυντικών παραγόντων, με
κυριότερους τους οδοντιατρικούς επεμβατικούς χειρι-
σμούς, στην εκδήλωση της οστεονέκρωσης των γνάθων
δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί. Επιπρόσθετα, η
απουσία ενιαίου τεκμηριωμένου πρωτοκόλλου έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία λανθασμένης αντίληψης
πολλών οδοντιάτρων, ως προς τη σωστή εφαρμογή
προληπτικών μέτρων και επεμβάσεων σε ασθενείς που
λαμβάνουν διφωσφονικά. 
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης
είναι να ενημερώσει τον γενικό και ειδικό οδοντίατρο
σχετικά με τα νεότερα δεδομένα για την οστεονέκρω-
ση των γνάθων τη σχετιζόμενη με διφωσφονικά, παρα-
θέτοντας οδηγίες – συστάσεις σε σχέση με την πρόλη-
ψη και τις οδοντιατρικές επεμβάσεις για αυτή την ομά-
δα ασθενών. 

Summary
Update for prevention and dental management in patients receiving
bisphosphonates

Ch. Beltes* 

Bisphosphonates are a class of pharmacological agents that primarily have an
important effect on bone metabolism. Their basic mechanism of action is to
inhibit bone resorption through interactions with osteoclasts. They are widely
prescribed in different doses, potencies, durations for the prevention and the
treatment of several resorptive bone conditions including osteoporosis, Paget’s
disease, and metastatic or primary malignant bone diseases. Since 2003,
osteonecrosis of the jaws was recognized as a significant complication related to
the use of bisphosphonates and currently is gaining importance due to the
increasingly widespread use of these medications. According to the published
data so far, the most important predisposing risk factors are the type and the
total dose of bisphosphonates, concurrent corticosteroids therapy or other
medications affecting the bone turnover, dentoalveolar surgery and conco-
mitant oral disease. Most of reported cases of Bisphosphonate-related
Osteonecrosis of the Jaws (BONJ) have been diagnosed following dental
extractions. Patients who are receiving high doses of intravenous bispho-
sphonates for the management of bone malignancies are placed in a higher risk,
nevertheless a conspicuous number of cases have been reported in individuals
taking orally administered lower doses of bisphosphonates for the treatment of
osteoporosis. 
The purpose of this study is to emphasize the necessity for awareness of BONJ
by the dental community. Areas covered are: a) the basic characteristics of
bisphosphonates, b) the clinical manifestations, frequency, risk factors and
aetiopathogenesis of BONJ, c) the current recommendations with regard to
specific treatment for patients who are on or will start bisphosphonate therapy,
d) the important role of appropriate endodontic treatment in the maintenance
of teeth so delaying or avoiding dental extractions. 
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1. Εισαγωγή
Τα διφωσφονικά χρησιμοποιούνται από
τις αρχές του 19ου αιώνα στο χώρο της
βιομηχανίας, κυρίως ως αναστολείς διά-
βρωσης και ως πολυμερείς χημικές ενώ-
σεις σε υφαντουργικά προϊόντα, λιπά-
σματα και ορυκτέλαια, λόγω της βασικής
τους ιδιότητας να αναστέλλουν την καθί-
ζηση αλάτων ανθρακικού ασβεστίου1.
Στην ιατρική άρχισαν να εμφανίζονται
το 1960 για τη θεραπεία της οστικής νό-
σου του Paget, αλλά έγιναν ευρέως γνω-
στά μόλις τα τελευταία χρόνια, λόγω της
χορήγησης τους για τη θεραπεία της
οστεοπόρωσης2.
Τα διφωσφονικά συνταγογραφούνται
ευρέως για διάφορα οστικά νοσήματα
όπως η μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρω-
ση (θεραπεία πρώτης επιλογής), η οστε-
οπόρωση από κορτικοστεροειδή, η οστι-
κή νόσος του Paget, η ατελής οστεογένε-
ση, ενώ χρησιμοποιούνται ολοένα και
περισσότερο για την αντιμετώπιση ή
πρόληψη οστικών μεταστάσεων διαφό-
ρων κακοήθων νεοπλασμάτων, με κυριό-
τερα τον καρκίνο του μαστού, του πνεύ-
μονα, του προστάτη, το πολλαπλό μυέ-
λωμα  και την κακοήθη υπερασβεστιαι-
μία. Ανάλογα με το είδος και την  κα-
λοήθη ή κακοήθη μορφή της οστικής νό-
σου, τα διφωσφονικά χορηγούνται σε
διαφορετικές δοσολογίες, διάρκεια,  θε-
ραπευτικά σχήματα, σκευάσματα και
οδούς (κυρίως per os για θεραπεία οστε-
οπόρωσης και παρεντερικά για μετα-
στατικές νεοπλασίες)3 από διαφορετικές
ειδικότητες γιατρών (ενδοκρινολόγοι,
ρευματολόγοι, ογκολόγοι, ορθοπεδικοί,
γυναικολόγοι). 
Η ισχυρή αντιοστεοκλαστική τους δράση
καθιστά τα διφωσφονικά ως μια από τις
σημαντικότερες και ευεργετικότερες κα-
τηγορίες φαρμάκων σε σχέση με παθή-
σεις του οστού. Οι ποικίλες εφαρμογές
τους, αλλά και οι πιο πρόσφατες ενδεί-
ξεις σε σχέση με επιμέρους αντινεοπλα-
σματικές ιδιότητες,  έχουν αυξήσει κατα-
κόρυφα τις συνταγογραφήσεις των
σκευασμάτων. Ενδεικτικά, ύστερα από
την έγκρισή τους από τον Οργανισμό

Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των
ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση
(CHMP), για τη θεραπεία της μετεμμη-
νοπαυσιακής οστεοπόρωσης (από το
1997 η αλενδρονάτη μέχρι το νεότερο
τρίτης γενιάς, ιβανδρονάτη το 2005),
αξιολογείται ότι στις ΗΠΑ χορηγήθη-
καν 6,3 εκατομμύρια συνταγογραφήσεις
per os διφωσφονικών το έτος 2003 σε συ-
νολικό ποσοστό 73% των ασθενών, 22
εκατομμύρια αλενδρονάτης (Fosamax)
μεταξύ Μαΐου 2003 και Απριλίου 20044,
ενώ υπολογίζεται ότι έχουν δοθεί περισ-
σότερες από 190 εκατομμύρια συνταγο-
γραφήσεις παγκοσμίως ως τώρα, σε συ-
νεχή αυξανόμενη κλίμακα5.
Παρά τα συνολικά ευεργετικά αποτελέ-
σματα, τα διφωσφονικά σχετίζονται και
με μερικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Μια
από τις από τις σημαντικότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες των διφωσφονικών εί-
ναι η οστεονέκρωση των γνάθων, η
οποία αναφέρεται  για πρώτη φορά στη
διεθνή βιβλιογραφία το έτος 2003, σε
ασθενείς που έλαβαν ενδοφλέβια αγωγή
διφωσφονικών για αντιμετώπιση μετα-
στατικών νεοπλασμάτων στα οστά6-9.
Από τότε μέχρι σήμερα ο αριθμός των
περιστατικών με διάγνωση «οστεονέ-
κρωση των γνάθων σχετιζόμενη με δι-
φωσφονικά» (Bisphosphonate-related
Osteonecrosis of the Jaws, BONJ) πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση, ειδικότερα
σε καρκινοπαθείς που λαμβάνουν μεγά-
λες παρεντερικές δόσεις διφωσφονι-
κών10.  Όμως, αναφορές σε μεμονωμένα
περιστατικά ασθενών, που παρουσίασαν
‘οστεονέκρωση των γνάθων’ ύστερα από
per os λήψη διφωσφονικών για θερα-
πεία οστεοπόρωσης  δημοσιεύτηκαν από
τις αρχές του 2006, γεγονός που δημι-
ούργησε νέα δεδομένα στην οδοντιατρι-
κή και ιατρική κοινότητα3,11,12. Η πιθανή
αύξηση του ποσοστού εμφάνισης του
φαινομένου ύστερα από οδοντιατρικές
πράξεις, με κυριότερη την εξαγωγή, ο
μικρός αριθμός δεδομένων από κλινικές
μελέτες, τα όχι πλήρως τεκμηριωμένα
ευρήματα σε συνάρτηση με τη λήψη των
φαρμάκων και την εκδήλωση οστεονέ-

κρωσης των γνάθων, καθώς και η απου-
σία αποδεδειγμένων κατευθυντήριων
γραμμών (guidelines) - πρωτοκόλλων,
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συ-
γκεχυμένων απόψεων και ενεργειών και
από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές13.
Για λόγους συντομίας θα χρησιμοποιεί-
ται στη συνέχεια του άρθρου το αγγλικό
αρκτικόλεξο BONJ αντί για το πλήρες
«οστεονέκρωση των γνάθων σχετιζόμε-
νη με διφωσφονικά».
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
τονιστεί η επιτακτική ανάγκη ενημέρω-
σης των οδοντιάτρων για τον κίνδυνο εμ-
φάνισης BONJ, παραθέτοντας συνοπτι-
κά:
α) τα γενικά χαρακτηριστικά των διφω-
σφονικών,
β) την κλινική εικόνα, πιθανούς παθογε-
νετικούς παράγοντες και συχνότητα του
φαινομένου,
γ) τις  νεότερες προτεινόμενες συστά-
σεις για την πρόληψη, και γενικότερη
αντιμετώπιση ασθενών που βρίσκονται ή
πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία
με διφωσφονικά.
Τέλος, επιμέρους σκοπός της εργασίας
είναι να δώσει έμφαση στο σημαντικό
ρόλο του γενικού και ειδικού οδοντιά-
τρου σε σχέση με αυτή τη νέα νόσο, αλ-
λά και στη σπουδαιότητα της συντηρητι-
κής ενδοδοντικής θεραπείας ως προλη-
πτικού μέσου για την αποφυγή και μείω-
σή της.

2. Διφωσφονικά 
22..11..  ΧΧηημμιικκήή  δδοομμήή
Τα διφωσφονικά διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες: στα μη αμινο-διφωσφονικά
και στα αμινο-διφωσφονικά. Είναι συν-
θετικά ανάλογα του πυροφωσφορικού
οξέος (PPi), στα οποία ένα άτομο οξυ-
γόνου έχει αντικατασταθεί από ένα άτο-
μο άνθρακα. Η μεταβολή αυτή καθιστά
το μόριο των διφωσφονικών ανθεκτικό
σε χημικές και ενζυμικές διασπάσεις, με
συνέπεια το βραδύτατο μεταβολισμό
του. Αποτελούνται από μια βασική δομή
φωσφόρου – άνθρακα – φωσφόρου (P-
C-P) και δύο πλευρικές αλυσίδες (R1-
R2) προσαρτημένες στο κεντρικό άτομο
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άνθρακα. Η R1 αλυσίδα  συμπληρώνεται
συνήθως από μια ομάδα υδροξυλίου, μέ-
σω της οποίας αυξάνεται η χημική συγ-
γένεια και δέσμευση των διφωσφονικών
στους κρυστάλλους του υδροξυαπατίτη.
Η R2 αλυσίδα είναι η βασική αλυσίδα
που χαρακτηρίζει τις διαφορετικές κα-
τηγορίες διφωσφονικών: τα μη αμινο-δι-
φωσφονικά πρώτης γενιάς, ετιδρονάτη
και κλοδρονάτη, περιέχουν ομάδες
–CH3 και –Cl αντίστοιχα, ενώ τα αμινο-
διφωσφονικά δεύτερης και τρίτης γενιάς
(παμιδρονάτη, αλενδρονάτη, ρισεδρο-
νάτη, ζολεδρονάτη και ιβανδρονάτη),
περιέχουν ομάδες αζώτου με τη μορφή
οργανικών ενώσεων αμίνης. Οι διαφο-
ρές στη δομή και τους δεσμούς των αμι-
νικών ομάδων που συνάπτονται στην
ελεύθερη R2 αλυσίδα μεταξύ των διαφό-
ρων διφωσφονικών, οδηγεί στη δημιουρ-
γία ενώσεων με διαφορετικές βιοχημι-
κές και βιολογικές ιδιότητες14-16 ((ΠΠίίνναα--
κκααςς  11))..

22..22..  ΜΜηηχχααννιισσμμόόςς  δδρράάσσηηςς
Ο ακριβής μηχανισμός δράσης των δι-
φωσφονικών δεν έχει πλήρως αποσαφη-
νιστεί για όλες τις εφαρμογές τους. Η
μεγάλη τους χημική συγγένεια με το μό-

ριο του υδροξυαπατίτη, τους δίνει τη δυ-
νατότητα γρήγορης απομάκρυνσης από
τη γενική αιματική κυκλοφορία και
εκλεκτικής συγκέντρωσης στο οστό, κα-
τά προτίμηση σε περιοχές αυξημένης
απορρόφησης ή σχηματισμού οστού16. Η
προσθήκη άνθρακα στη βασική τους δο-
μή τα καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικά σε
υδρολυτικές διασπάσεις, με συνέπεια
την αυξημένη τους συγκέντρωση στο
μυελό των οστών και τον πολύ μεγάλο
χρόνο ημίσειας ζωής (>10 χρόνια για τα
νεότερης γενιάς διφωσφονικά)15. Η
προσθήκη αμινικών ομάδων αυξάνει τη
φαρμακοδυναμική και, πιθανώς, την το-
ξικότητα των διαφόρων διφωσφονικών.
Η φαρμακοδυναμική εκφράζεται ως η
δυνατότητα μείωσης της in vitro οστικής
απορρόφησης κατά 50% και ποικίλλει
από την ηπιότερη της ετιδρονάτης (που
βαθμολογείται με 1) μέχρι της ζολεδρο-
νάτης που είναι το ισχυρότερο, και βαθ-
μολογείται με 10.00015,17.
Τα διφωσφονικά θεωρούνται ισχυροί
ανασταλτικοί παράγοντες της οστικής
απορρόφησης από τους οστεοκλάστες,
προκαλώντας: 
α) παρεμπόδιση της ενεργοποίησης και
της ωρίμανσης των οστεοκλαστών, 

β) παρεμπόδιση της ανάπτυξης των πρό-
δρομων μονοκυττάρων στους οστεοκλά-
στες, 
γ) απόπτωση των οστεοκλαστών και δια-
κοπή της σύνδεσής τους με το οστό18.
Πρόσφατες μελέτες μοριακής γενετικής
αποσαφήνισαν το μηχανισμό δράσης
των διφωσφονικών σε σχέση με την επί-
δραση στη μεταβολική οδό του μεβαλο-
νικού οξέος στη βιοσύνθεση της χολη-
στερόλης, με αποτέλεσμα να εξηγηθεί
καλύτερα η  κλινική σχέση μεταξύ χημι-
κής δομής, ενεργοποίησης, συνολικής
διάρκειας λήψης και φαρμακοδυναμικής
των διφωσφονικών, αλλά και η σημαντι-
κή ιδιότητα των διφωσφονικών να ανα-
στέλλουν τη μετανάστευση και τη διήθη-
ση καρκινικών κυττάρων, ενώ πολύ πι-
θανό να  έχουν και αντινεοαγγειογενετι-
κές ιδιότητες14,19-22. H πιο πρόσφατη
ανακάλυψη σε σχέση με τα διφωσφονι-
κά σχετίζεται με την αποδιοργάνωση του
μηχανισμού αντοχής στα αντιβιοτικά
ορισμένων μικροοργανισμών, γεγονός
που μπορεί να διευρύνει ακόμα περισ-
σότερο στο μέλλον τις εφαρμογές αυτών
των φαρμάκων23.

3. Οστεονέκρωση των
γνάθων σχετιζόμενη με
διφωσφονικά (BONJ) 

33..11..  ΣΣυυχχννόόττηητταα  ––  ΕΕππιιδδηημμιιοολλοογγίίαα  
Τα διφωσφονικά, λόγω της πολυδιάστα-
της δράσης τους κατέχουν σήμερα εξέ-
χουσα θέση μεταξύ της συνολικής λίστας
φαρμάκων που συνταγογραφούνται για
την αντιμετώπιση, πρόληψη και βελτίω-
ση πολλών καλοήθων και κακοήθων νό-
σων του οστού, με συνέπεια να αυξάνε-
ται ο αριθμός χορήγησης και συγχρόνως
τα αναφερόμενα περιστατικά BONJ. Η
επιπλοκή φαίνεται να σχετίζεται κυρίως
με τα αμινο-διφωσφονικά που λαμβάνο-
νται παρεντερικά για την αντιμετώπιση
των καρκινοπαθών (ζολεδρονάτη και
παμιδρονάτη), τα οποία  χαρακτηρίζο-
νται για την έντονη φαρμακοδυναμική
τους και χορηγούνται σε μεγάλες δόσεις. 
Σε πολύ μικρότερο ποσοστό έχουν ενο-
χοποιηθεί τα αμινο-διφωσφονικά (αλεν-
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δρονάτη, ρισεδρονάτη και ιβανδρονάτη)
που χορηγήθηκαν per os για θεραπεία
οστεοπόρωσης και οστικής νόσου του
Paget. Ένα μεμονωμένο περιστατικό
ΒONJ έχει καταγραφεί ύστερα από λή-
ψη μη αμινο-διφωσφονικών πρώτης γε-
νιάς (κλονδρονάτη)24. Από τη δημοσίευ-
ση τεσσάρων άρθρων με αναφορά σε
περιστατικά ΒONJ το 20036-9 μέχρι σή-
μερα, έχουν ακολουθήσει πληθώρα ανα-
δρομικών μελετών, σειρά περιστατικών
ή μεμονωμένα περιστατικά και διάφο-
ρες συστηματικές ανασκοπήσεις, χωρίς
να έχουν δημοσιευτεί τυχαιοποιημένες,
προοπτικές κλινικές μελέτες. Σε μια συ-
στηματική ανασκόπηση, ο Woo και
συν.10 αναφέρουν 368 περιπτώσεις
ΒONJ, από τις οποίες το 94% ήταν καρ-
κινοπαθείς ασθενείς που υποβάλονταν
παρεντερική λήψη διφωσφονικών. Το
υπόλοιπο 6% αντιστοιχεί σε 10 περιπτώ-
σεις ΒONJ σχετιζόμενες με per os διφω-
σφονικά για θεραπεία οστεοπόρωσης
και 1 για θεραπεία οστικής νόσου
Paget3,13. Σε αντίστοιχη συστηματική
ανασκόπηση25 αναφέρονται 225 περι-
πτώσεις ΒONJ σε 22 μελέτες με μεγαλύ-
τερο ποσοστό εμφάνισης σε ασθενείς με
πολλαπλό μυέλωμα και μεταστατικό
καρκίνο του μαστού, ενώ στη μοναδική
και πιο πρόσφατη συστηματική ανασκό-
πηση για ΒONJ σε ασθενείς που κάνουν
per os θεραπεία για την οστεοπόρωση
βρέθηκαν 26 περιστατικά σε 11 μελέτες
που πληρούσαν όλα τα κριτήρια αξιολό-
γησης26.
Επιπρόσθετα στοιχεία δημοσιεύτηκαν
από τις ίδιες τις φαρμακευτικές εταιρίες.
Η Novartis, φαρμακευτική εταιρία των
ιδιοσκευασμάτων ζολεδρονάτη (Ζome-
ta) και παμιδρονάτη (Aredia), αναφέρει
ότι έχει καταγράψει 600 περιστατικά
ΒONJ από το 2003, που παρουσιάστη-
καν τα πρώτα συμπτώματα, με συνέπεια
να συμπεριλάβει στις συσκευασίες των
σκευασμάτων την ΒONJ ως βασική επι-
πλοκή και να προβεί σε εκτενείς προει-
δοποιήσεις27,28, ενώ η Merck & Co.,
φαρμακευτική εταιρία του ιδιοσκευά-
σματος αλενδρονάτη (Fosamax), αναφέ-
ρει ότι έχουν καταγραφεί περίπου 170

περιστατικά παγκοσμίως. Αντίστοιχα, η
φαρμακευτική εταιρεία Procter &
Gamble (ρισεδρονάτη – Αctonel) ανα-
φέρει 12 περιστατικά, ενώ η Roche
(ιβανδρονάτη – Bonviva) κάνει αναφο-
ρά για 1 περιστατικό29.
Η συχνότητα εμφάνισης της BONJ δεν
έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς τα
περισσότερα δεδομένα, ως τώρα, προέρ-
χονται από μεμονωμένα περιστατικά και
αναδρομικές μελέτες. Είναι όμως προ-
φανές, ότι η ΒONJ θεωρείται ως  μια
σπάνια επιπλοκή συγκριτικά με τον πολύ
μεγάλο συνολικό αριθμό χορηγούμενων
διφωσφονικών παγκοσμίως. Στην πιο
πρόσφατη ανασκόπηση δημοσιευμένων
και μη δημοσιευμένων περιστατικών,
που προέρχεται από επίλεκτη ομάδα της
Αμερικανικής Εταιρείας Ερευνών
Οστού και Οστικής Μάζας (ΑSBM)30,
αναφέρεται ότι ο κίνδυνος εμφάνισης
ΒONJ σε ασθενείς που κάνουν χρήση
per os διφωσφονικών για τη θεραπεία
της οστεοπόρωσης εκτιμάται  μεταξύ
1/10.000  και <1/100.000 ασθενών ανά-
λογα με τη διάρκεια θεραπείας. Η συ-
χνότητα εμφάνισης ΒONJ είναι πολύ με-
γαλύτερη σε ασθενείς που λαμβάνουν
αντικαρκινική θεραπεία με διφωσφονι-
κά και υπολογίζεται σε εύρος 1-10/100
ασθενών ανάλογα με τη διάρκεια θερα-
πείας. Σε αντίστοιχες εκτιμήσεις καταλή-
γουν και άλλες δημοσιευμένες μελέτες
από ομάδες επίλεκτων ερευνητών 26,29-39.
Το «κλειδί» ωστόσο, φαίνεται να βρί-
σκεται στη συχνότητα των οδοντιατρι-
κών επεμβάσεων και πιθανώς στη διάρ-
κεια, βιοδιαθεσιμότητα και τοξικότητα
της θεραπείας με διφωσφονικά, παρά-
γοντες με σημαντικές κλινικές, αλλά και
ιατρονομικές επιπτώσεις40,41. Συγκεκρι-
μένα οι Mavrokokki και συν.33 σε μια
από τις λίγες αναδρομικές μελέτες που
λαμβάνονται υπόψη αυτές οι παράμε-
τροι, καταλήγουν ότι σε ασθενείς που
χορηγήθηκαν per os αλενδρονάτη για
θεραπεία οστεοπόρωσης η συχνότητα
εμφάνισης ΒONJ  είναι 1/2.260 – 8.470
ασθενών (0,01%  - 0,04%), ενώ αν έχει
προηγηθεί εξαγωγή δοντιού η συχνότη-
τα αυξάνεται σε 1/296 – 1.130 ασθενών

(0,09%  - 0,34%). Αντίστοιχα, σε καρκι-
νοπαθείς ασθενείς με οστικές μεταστάσ-
σεις που χορηγήθηκαν παρεντερικά ζο-
λεδρονάτη ή παμιδρονάτη το ποσοστό
αυξάνεται από 0,88%- 1,15% σε 6,67%-
9,1% μετά από εξαγωγή. Σε παρόμοια
μελέτη οι Bamias και συν.37, σε σύνολο
252 ασθενών με παρεντερική θεραπεία
ζολεδρονάτης ή παμιδρονάτης για οστι-
κές μεταστάσεις αναφέρουν ποσοστό
εμφάνισης ΒONJ  6,7% σε περίοδο 8
ετών, ενώ το Διεθνές Ίδρυμα για το
Μυέλωμα (ΙΜF) ύστερα από διαδικτυα-
κής βάσης καταμέτρηση αναφέρει ποσο-
στό 10% μετά από λήψη ζολεδρονάτης
και 4% ύστερα από λήψη παμιδρονάτης,
σε σύνολο 904 ασθενών με πολλαπλό
μυέλωμα σε διάστημα 39 μηνών34. Επι-
πρόσθετα, ο μέσος χρόνος ανάπτυξης
έχει υπολογιστεί στα 3 έτη σε ασθενείς
με per os χρήση αλενδρονάτης3, στους 9
μέχρι 34 μήνες για παρεντερική χρήση
ζολεδρονάτης και στους 14 μήνες μέχρι 6
έτη για παρεντερική χρήση παμιδρονά-
της, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακριβή
στοιχεία13,42.
Προοπτικές μελέτες σε σχέση με την εμ-
φάνιση ΒΟΝJ σε ασθενείς που λαμβά-
νουν διφωσφονικά δεν έχουν δημοσιευ-
τεί και όλα τα δεδομένα προέρχονται
από αναφορές περιστατικών, χωρίς να
διευκρινίζονται πλήρως η ακριβής δοσο-
λογία και διάρκεια26. Γενικά εκτιμάται
ότι ο αριθμός των περιστατικών με
ΒONJ θα συνεχίσει να παρουσιάζει αύ-
ξηση στο εγγύς μέλλον, λόγω της ρα-
γδαίας συνταγογράφησης των διφωσφο-
νικών, αλλά και στο γεγονός ότι η νόσος
έγινε αντιληπτή μόλις τα τελευταία 4
χρόνια. 
Μολονότι οι δημοσιευμένες μελέτες μέ-
χρι σήμερα παρέχουν σημαντικά στοι-
χεία για μια τόσο σοβαρή επίπτωση των
διφωσφονικών, ο αναδρομικός τους σχε-
διασμός τις καθιστά χαμηλής ποιότητας
βάσεις δεδομένων43. Η ΒONJ σε συν-
δυασμό με τις ευεργετικές εφαρμογές
των διφωσφονικών, καθιστούν αναγκαίο
τον σχηματισμό τυχαιοποιημένων προο-
πτικών μελετών, με σκοπό τον ακριβή
προσδιορισμό της συχνότητας και αιτιο-
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παθογένειας της νόσου44,45. Μεγάλες
πολυκεντρικές, διπλές τυφλές, τυχαιο-
ποιημένες και ελεγχόμενες κλινικές με-
λέτες με βασικό σκοπό την αντικαρκινι-
κή δράση των διφωσφονικών, βρίσκο-
νται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα δώ-
σουν νέα δεδομένα, προκειμένου να δι-
ευκρινιστεί αντικειμενικότερα ο ρόλος
των διφωσφονικών στην εμφάνιση
ΒONJ. Ανάλογες βάσεις δεδομένων θα
προκύψουν και από αντίστοιχες κλινικές
μελέτες για τη δράση των διφωσφονικών
σε ασθενείς με οστεοπόρωση46-48.

33..22..  ΠΠααθθοογγεεννεεττιικκόόςς  μμηηχχααννιισσμμόόςς  
Ο μηχανισμός πρόκλησης της BONJ από
τα διφωσφονικά δεν έχει τεκμηριωθεί
μέχρι σήμερα, φαίνεται όμως να έχει
σχέση με τον συνολικό κύκλο ζωής των
οστεοκυττάρων. Αναλυτικότερα, τα
οστεοκύτταρα μετά το θάνατό τους
(διάρκεια ζωής περίπου 150 ημέρες) κα-
ταστρέφονται από τη δράση των οστεο-
κλαστών πάνω στο ανόργανο υπόστρω-
μα οπότε απελευθερώνονται αυξητικοί
παράγοντες (BMP, IGF I,II). Αυτοί με
τη σειρά τους προάγουν τη διαφοροποί-
ηση των αρχέγονων βλαστικών κυττά-
ρων σε οστεοβλάστες και το σχηματισμό
νέου οστού. O βασικός μηχανισμός δρά-
σης των διφωσφονικών έγκειται στην
αδρανοποίηση των οστεοκλαστών, κάτι
που μπορεί να παρεμποδίσει τη δημι-
ουργία και αναδιαμόρφωση του οστού.
Η μεταβολή της μηχανικής του συμπερι-
φοράς μπορεί να προκαλέσει βλάβη της
δομής του οστού σε περίπτωση επιμό-
λυνσης από κάποιο βλαπτικό παράγο-
ντα, όπως εξαγωγή, περιοδοντική ή πε-
ριακρορριζική φλεγμονή, ή ακόμα και
σε περιοχές λεπτού βλεννογόνου με ή
χωρίς την επίδραση τραυματογόνου αιτί-
ου. Η επιμόλυνση του οστού έχει ως
αποτέλεσμα λοίμωξη, ισχαιμικές μετα-
βολές και νέκρωση, χωρίς δυνατότητα
επούλωσης, κυρίως όταν το οστό παρα-
μείνει αποκαλυμμένο49-51.
Η πιθανή αντινεοαγγειογενετική δράση
των διφωσφονικών και η συσχέτισή τους
με την αναστολή σχηματισμού μικροαγ-
γείων έχει θεωρηθεί ως μια ακόμη θεω-

ρία παθογενετικού μηχανισμού. Ο μηχα-
νισμός αυτός μπορεί να αποδοθεί σε μια
πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ δι-
φωσφονικών, αυξητικών παραγόντων
(ΙGF I, VGEF) που διαδραματίζουν ρό-
λο στη ρύθμιση της αιματικής κυκλοφο-
ρίας στο οστούν52,53.
Σημαντικό κλινικοπαθολογικό ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η BONJ
εντοπίζεται αποκλειστικά στα οστά των
γνάθων. Για το φαινόμενο αυτό έχουν
δοθεί μέχρι σήμερα οι ακόλουθες ερμη-
νείες: 
α) η συγκέντρωση  των διφωσφονικών
είναι μεγαλύτερη στις γνάθους σε σχέση
με τη συνολική συγκέντρωση στα υπό-
λοιπα οστά του σώματος, λόγω της αυξη-
μένης αιματικής κυκλοφορίας. Δεν
υπάρχουν όμως δημοσιευμένες μελέτες
ή μέθοδοι που να αποδεικνύουν εκλεκτι-
κή αύξηση των διφωσφονικών στις γνά-
θους και πρόβλεψη πιθανής ΒΟΝJ3,13,51.
β) τα οστά των γνάθων έχουν έντονο πο-
σοστό μεταβολισμού εξαιτίας των μαση-
τικών δυνάμεων, με συνέπεια την καθη-
μερινή αναδιαμόρφωση του οστού, ειδι-
κότερα στις περιοχές του φατνιακού
οστού. H φυσιολογική αυτή διεργασία
μπορεί να διαταραχθεί με την αναστολή
της οστεοκλαστικής ιδιότητας από τα δι-
φωσφονικά και να προκαλέσει τη βάση
για την εμφάνιση BONJ13.
γ) τα οστά των γνάθων είναι τα μοναδι-
κά οστά στο ανθρώπινο σώμα που επι-
κοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον
μέσω της ουλοδοντικής σχισμής και έρ-
χονται σε επαφή με περισσότερα από
300 διαφορετικά είδη μικροοργανισμών
της στοματικής κοιλότητας51.

33..33..  ΔΔιιάάγγννωωσσηη..  ΚΚλλιιννιικκήή  ––  αακκττιιννοογγρρααφφιικκήή
––  ιισσττοολλοογγιικκήή  εειικκόόνναα  

Με σκοπό να προσδιοριστεί καλύτερα η
BONJ από τις υπόλοιπες  επιπλοκές
επουλωτικής διεργασίας, η Αμερικανική
Ένωση Στοματικών και Γναθοπροσωπι-
κών Χειρουργών (ΑΑΟΜS) υιοθέτησε
την ακόλουθη ορολογία: Οστεονέκρωση
των γνάθων σχετιζόμενη με διφωσφονι-
κά (Βisphosphonate-related Osteone-
crosis of the Jaws) μπορεί να καθοριστεί

ως η απρόβλεπτη νέκρωση οστίτη ιστού
στη στοματική κοιλότητα που παραμένει
αποκαλυμμένος, χωρίς επούλωση, για
περισσότερο από 8 εβδομάδες, σε ασθε-
νείς που έχουν κάνει λήψη διφωσφονι-
κών και  δεν έχουν υποβληθεί σε ακτινο-
θεραπεία κεφαλής και τραχήλου31. Εί-
ναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι ασθε-
νείς με ή χωρίς εγκατεστημένη BONJ
μπορούν να εκδηλώσουν και άλλες πα-
ρόμοιες καταστάσεις (π.χ. ξηρό φατνίο,
οστεομυελίτιδα άλλης αιτιολογίας, στο-
ματοκολπική επικοινωνία, ύπαρξη συ-
ριγγίου) στις οποίες πρέπει να γίνει η
κατάλληλη διαφορική διάγνωση3,35. Επί-
σης θεωρείται σημαντικό να μπορεί να
«υποπτευθεί» ο κλινικός οδοντίατρος
την πιθανότητα ΒΟΝJ σε περίπτωση που
ασθενής αναφέρει πόνο μη οδοντογε-
νούς αιτιολογίας13,35.
H BONJ εντοπίζεται σε μεγαλύτερο πο-
σοστό στην κάτω γνάθο σε σύγκριση με
την άνω (2:1)13. Η τυπική εικόνα έχει τη
μορφή εξέλκωσης με αποκάλυψη και νέ-
κρωση του υποκείμενου οστού. Η συχνό-
τερη εντόπιση βρίσκεται σε περιοχές
που έχει προηγηθεί εξαγωγή, στις οποί-
ες το μετεξακτικό φατνίο δεν παρουσιά-
ζει τη φυσιολογική επουλωτική διεργα-
σία. Συχνή είναι η εμφάνιση σε περιοχές
λεπτού βλεννογόνου, όπως η γλωσσική
επιφάνεια της φατνιακής απόφυσης των
οπίσθιων δοντιών της κάτω γνάθου
(γναθοϋοειδής ακρολοφία), ύστερα από
κάποιο τραυματογόνο αίτιο (π.χ. οδο-
ντοστοιχίες) ή ακόμα και χωρίς κάποιο
συγκεκριμένο εκλυτικό παράγοντα (αυ-
τογενής) ((ΕΕιικκ..11)).   Η περιοχή της νέκρω-
σης μπορεί να παραμείνει ασυμπτωματι-
κή για αρκετό διάστημα και συνήθως τα
συνοδά συμπτώματα, όπως πόνος, οίδη-
μα και φλεγμονή με αιμορραγία και
εκροή πύου από τους μαλακούς ιστούς,
εμφανίζονται ως αποτέλεσμα δευτερο-
γενούς επιμόλυνσης. Επίσης μπορεί να
εμφανισθούν άτυπα συμπτώματα, όπως
υπαισθησία ή δυσαισθησία, μετά από
προσβολή του κάτω φατνιακού νεύρου. 
Η νέκρωση μπορεί προοδευτικά να επε-
κταθεί και να προκαλέσει  απώλεια πα-
ρακείμενων δοντιών, απολυματοποιήση,
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κατάγματα και άλλες σοβαρές επιπλο-
κές13,31,35,54,55. Είναι σημαντικό να ανα-
φερθεί ότι η κλινική εικόνα και το γενι-
κότερο μέγεθος των συμπτωμάτων σχε-
τίζονται  με την κατηγορία και τη διάρ-
κεια θεραπείας με διφωσφονικά13,51,54

((ΕΕιικκ..  22)).
Η ακτινογραφική εικόνα παρουσιάζει
συνήθως μια διάχυτη ακτινοδιαυγαστική
περιοχή με ασαφή όρια ή δημιουργία
απολυμάτων. Σημαντική είναι η διαφο-
ρική διάγνωση από παθήσεις που μπορεί
να παρουσιάσουν παρόμοια ακτινογρα-
φική εικόνα (π.χ. οστεομυελίτιδα των
γνάθων, οστικές δυσπλασίες, οστεοσάρ-
κωμα). Οι ενδοστοματικές ακτινογρα-
φίες είναι πιθανό να δείχνουν διεύρυνση
του περιρριζικού χώρου, ειδικότερα
στην περιοχή διχασμού των γομφίων της
κάτω γνάθου ή γενικευμένη σκλήρυνση
της lamina dura,  ακτινογραφικά γνωρί-
σματα που μπορούν να αποτελέσουν
πρώιμα διαγνωστικά ευρήματα, όπως
έχει υποστηριχθεί από κάποιους συγ-
γραφείς3,51.
Η ιστολoγική εικόνα της νόσου φέρει
παρόμοια χαρακτηριστικά με την ιστο-
λογική εικόνα της οστεοακτινονέκρω-
σης. Παρατηρείται συνήθως νεκρωμένο
οστό, με αποικίες μικροοργανισμών και
κοκκιώδη ιστό με φλεγμονώδη διήθηση
σε περιπτώσεις επιμόλυνσης. 

3.3.1. Διαγνωστικές μέθοδοι προσδιορι-
σμού της πιθανότητας εκδήλωσης
ΒΟΝJ

Αξιόπιστες διαγνωστικές μέθοδοι που
να σχετίζονται άμεσα με το ποσοστό εκ-
δήλωσης ΒΟΝJ σε συνάρτηση με το πο-
σό συγκέντρωσης των διφωσφονικών
στα οστά των γνάθων δεν έχουν αξιολο-
γηθεί σε δημοσιευμένες κλινικές μελέ-
τες. Η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου
εκδήλωσης ΒΟΝJ έχει προταθεί ότι μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί μέσω της σύ-
γκρισης των τιμών ενός νέου βιοχημικού
δείκτη οστικής αποδόμησης, τον οστικό
δείκτη του C-τελοπεπτιδίoυ του κολλα-
γόνου τύπου I (sCTX), ύστερα από δείγ-
μα πλάσματος και ανάλυσή του με ανο-
σοϊστοχημική μέθοδο ΕLISA56. Όσο μι-
κρότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο
εντονότερος είναι ο οστικός μεταβολι-
σμός, με συνέπεια τη συνολική αύξηση
της οστικής πυκνότητας. Το χαρακτηρι-
στικό του δείκτη sCTX είναι ότι παρου-
σιάζει έντονη ευαισθησία όταν λαμβά-
νονται διφωσφονικά και μεταβολές στις
τιμές του είναι δυνατόν να παρατηρη-
θούν σε διάστημα μικρότερο από 15 ημέ-
ρες. Η χρησιμοποίηση του δείκτη sCTX,
ως μέσο καλύτερου προσδιορισμού του
κινδύνου εκδήλωσης ΒΟΝJ, αναφέρεται
στο σύγγραμμα του Marx51, αλλά και
στην πιο πρόσφατη δημοσιευμένη ανα-
δρομική μελέτη του ίδιου ερευνητή54. Ο
συγγραφέας υποστηρίζει ότι όσο εντο-
νότερος είναι ο οστικός μεταβολισμός,
τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλω-
σης ΒΟΝJ και συσχετίζει συγκεκριμένες
αποκλίσεις τιμών του δείκτη sCTX με
την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενών
που λαμβάνουν διφωσφονικά, παραθέ-
τοντας σειρά περιστατικών. Χρειάζο-
νται, περισσότερα τεκμηριωμένα δεδο-
μένα από μεγάλες πολυκεντρικές, προο-
πτικές, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέ-
τες για να μπορέσει να υποστηριχτεί η
παραπάνω άποψη56-58.
Άλλες διαγνωστικές μέθοδοι βασίζονται
σε σύγχρονα ψηφιακά οπτικά - ακτινο-
γραφικά μέσα, που μέχρι σήμερα δεν εί-
ναι ικανά να αποδώσουν με αξιοπιστία
ευρήματα που σχετίζονται με την πρόλη-

ψη ή την πρώιμη διάγνωση της ΒΟΝJ. Η
υπολογιστική τομογραφία, η μαγνητική
τομογραφία με την προσθήκη σκιαστι-
κών ουσιών και άλλα μέσα πυρηνικής ια-
τρικής, όπως τεχνικές με προσθήκη ρα-
διοϊσοτόπων χρησιμοποιούνται ευρέως
για τη διάγνωση οστικών νόσων και μπο-
ρεί να θεωρηθούν όργανα βασικής ση-
μασίας στο άμεσο μέλλον30,59.

33..44..  ΕΕππιιββααρρυυννττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς
Οι επιβαρυντικοί παράγοντες για την
ανάπτυξη ΒONJ δεν έχουν διευκρινιστεί
πλήρως, καθώς το σύνολο των αναφερ-
θέντων περιστατικών είναι σχετικά μι-
κρό για να μπορέσει να δώσει συγκεκρι-
μένα συμπεράσματα. Ύστερα από δη-
μοσιευμένες εργασίες εξειδικευμένων
ομάδων  και διεθνών εταιριών, οι επιβα-
ρυντικοί παράγοντες, μέχρι σήμερα,
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε:
1) τοπικούς επιβαρυντικούς παράγοντες,
2) παράγοντες που σχετίζονται με το εί-
δος των φαρμάκων και
3) δημογραφικούς – συστηματικούς  πα-
ράγοντες10-13,17,30-32,35,38,39,60.

3.4.1. Τοπικοί επιβαρυντικοί παράγοντες
α. Επεμβάσεις χειρουργικής στόματος

με βασικότερες3, 13, 31,: 
- εξαγωγή 
- χειρουργική περιοδοντίου
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Εικ. 1: Ασυμπτωματική περιοχή οστε-
ονέκρωσης στη γναθοϋοειδή ακρολο-
φία χωρίς κάποιον άλλο τοπικό επιβα-
ρυντικό παράγοντα. Λήψη per os α-
λενδρονάτης (1 χρόνο) για θεραπεία
οστεοπόρωσης και ταυτόχρονη λήψη
κορτικοστεροειδών. (Ευγενώς παρα-
χωρηθείσα από N.J. Malden).

Εικ. 2: Εκτεταμένη περιοχή οστεονέ-
κρωσης της κάτω γνάθου ύστερα από
εξαγωγή  #43 λόγω περιοδοντικής νό-
σου. Λήψη παρεντερικά ζολεδρονάτης
(6 μήνες) για αντιμετώπιση μεταστα-
τικού καρκίνου του μαστού στο οστό.
(Ευγενώς παραχωρηθείσα από N.J.
Malden).



- τοποθέτηση εμφυτευμάτων
- περιακρορριζική χειρουργική
- ορθοδοντική θεραπεία61

Ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά
για τη θεραπεία μεταστατικών παθήσε-
ων στα οστά και υποβάλλονται σε χει-
ρουργικές επεμβάσεις έχουν 7 φορές πε-
ρισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν
BONJ σε σχέση με εκείνους που δεν
υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβά-
σεις.40

β. Περιοχές με οξεία ή χρόνια φλεγμο-
νή3

- περιοδοντική νόσος 
- περιακρορριζική φλεγμονή
- περιστεφανίτιδα 

γ.  Ανατομικοί3

- περιοχές λεπτού βλεννογόνου, κυ-
ρίως ύστερα από την επίδραση τραυ-
ματικού αιτίου (π.χ. παρουσία οδο-
ντοστοιχιών)

- φατνιακή απόφυση της οπίσθιας πε-
ριοχής της κάτω γνάθου (γναθοϋοει-
δής ακρολοφία)

- εξοστώσεις – μορφώματα (π.χ. tori
mandibulari, torus palatinus)

3.4.2. Παράγοντες σε σχέση με το είδος
φαρμάκων13,31

α. Φαρμακοδυναμική των διφωσφονι-
κών:
- ζολεδρονάτη > παμιδρονάτη > per

os διφωσφονικά
- η παρεντερική (ενδοφλέβια) οδός

προκαλεί μεγαλύτερη και γρηγορό-
τερη έκθεση σε σχέση με την per os
χορήγηση. Οι δοσολογίες για ογκο-
λογικές ενδείξεις είναι μέχρι και 12
φορές μεγαλύτερες σε σύγκριση με
εκείνες για θεραπεία της οστεοπό-
ρωσης. 

β. διάρκεια θεραπείας: μεγαλύτερη χρο-
νική διάρκεια φαίνεται να σχετίζεται
με μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης
ΒONJ.

3.4.3. Δημογραφικοί - συστηματικοί πα-
ράγοντες.

α. Ηλικία: Το ποσοστό εμφάνισης της
ΒONJ αυξάνεται με την πάροδο της
ηλικίας45

β. Φυλή : Καυκάσια φυλή
γ. Διάγνωση καρκίνου: Μεγαλύτερος

κίνδυνος σε ασθενείς με πολλαπλό
μυέλωμα σε σύγκριση με ασθενείς με
καρκίνο του μαστού

δ. Διάγνωση οστεοπενίας – οστεοπόρω-
σης σε ασθενείς με καρκίνο του μα-
στού

ε. Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες30:
- θεραπεία με κορτικοστεροειδή 
- κάπνισμα
- χημειοθεραπεία 
- αιματολογικές δυσκρασίες
- σακχαρώδης διαβήτης 
- κακή στοματική υγιεινή
- υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ 

Η αρνητική επίδραση των κορτικοστε-
ροειδών και του καπνίσματος σε σχέση
με τη μείωση της οστικής πυκνότητας,
θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί επιβα-
ρυντικοί παράγοντες για την αύξηση του
ποσοστού εμφάνισης BONJ30.

4. Οδοντιατρικοί χειρισμοί 
Η γενική αβεβαιότητα που περιβάλλει
το φαινόμενο της BONJ και η επίδραση
των επιβαρυντικών παραγόντων, δημι-
ούργησαν ερωτηματικά στην οδοντιατρι-
κή κοινότητα, κυρίως, σε σχέση με τους
κατάλληλους οδοντιατρικούς χειρισμούς
σε αυτούς τους ασθενείς. Κρίνεται ανα-
γκαία η κατανόηση δυο σημαντικών πα-
ραμέτρων πριν την εφαρμογή των παρα-
κάτω οδηγιών- συστάσεων: 
α) Δεν έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα

τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινι-
κές μελέτες που να αξιολογούν μεθό-
δους πρόληψης και οδοντιατρικές
επεμβάσεις σε ασθενείς που λαμβά-
νουν διφωσφονικά. Οι υπάρχουσες
δημοσιευμένες συστάσεις - οδηγίες
βασίζονται σε εφαρμογές και από-
ψεις εξειδικευμένων ομάδων διάφο-
ρων ειδικοτήτων και από στοιχεία
που επιλέχθηκαν από αναδρομικές
μελέτες μεμονωμένων ή σειράς περι-
στατικών (έλλειψη τεκμηριωμένων
μελετών). 

β) Οι ασθενείς που λαμβάνουν παρεντε-
ρικά διφωσφονικά, συνήθως για την

αντιμετώπιση νεοπλασιών στα οστά,
αποτελούν διαφορετική ομάδα κινδύ-
νου εκδήλωσης ΒONJ (ομάδα υψη-
λού κινδύνου), σε σχέση με τους
ασθενείς που λαμβάνουν per os διφω-
σφονικά για την αντιμετώπισης της
οστεοπόρωσης (ομάδα χαμηλού κιν-
δύνου), βασικός διαχωρισμός που
πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπό-
ψη3,10,13,26,29-33,35,37,40,60,62.

44..11..  ΠΠρροολληηππττιικκάά  μμέέττρραα  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ
ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ξξεεκκιιννήήσσοουυνν  θθεερρααππεείίαα
μμεε  δδιιφφωωσσφφοοννιικκάά  

- Επικοινωνία μεταξύ γιατρού και οδο-
ντιάτρου για τη δημιουργία κατάλλη-
λου σχεδίου θεραπείας

- Σχολαστική λήψη αναλυτικού ιατρικού
ιστορικού 

- Ενημέρωση του ασθενή από τον οδο-
ντίατρο σχετικά με τα ακόλουθα στοι-
χεία:

α. το ποσοστό εκδήλωσης ΒONJ είναι
συνολικά πολύ μικρό σε σχέση με το συ-
νολικό αριθμό συνταγογραφήσεων.
β. ύπαρξη διαθέσιμων τρόπων – χειρι-
σμών για μείωση του κινδύνου εκδήλω-
σης ΒONJ, αλλά όχι  για πλήρη εξάλει-
ψή του. 
γ.  η παραδοχή ότι η  καλή στοματική
υγιεινή και ο συστηματικός οδοντιατρι-
κός έλεγχος είναι τα πιο σημαντικά μέ-
τρα προφύλαξης. 
δ. μη διαθέσιμες μέθοδοι για την εκτίμη-
ση του βαθμού κινδύνου εκδήλωσης
ΒONJ.
ε. επίγνωση των ενδείξεων – συμπτωμά-
των της BONJ, με σκοπό την άμεση ανα-
φορά στον οδοντίατρο σε περίπτωση εμ-
φάνισης.
- Πλήρης κλινική και ακτινογραφική

αξιολόγηση.
- Ανάπτυξη ατομικού ιστορικού κινδύ-

νου για κάθε ασθενή, κυρίως για καρ-
κινοπαθείς. 

- Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων
οδοντιατρικών εργασιών. 

Οι συντηρητικές και χειρουργικές επεμ-
βάσεις πρέπει να γίνονται και στις δύο
ομάδες ασθενών με μακροπρόθεσμα πο-
σοστά επιτυχίας, με σκοπό να εξαλεί-
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ψουν ή να μειώσουν στο ελάχιστο κάθε
πιθανή επιπρόσθετη επέμβαση29.
Σε καρκινοπαθείς ασθενείς, που πρόκει-
ται να αρχίσουν παρεντερική θεραπεία
με διφωσφονικά, συνιστάται πιο επιθετι-
κή στρατηγική:  δόντια με πτωχή – αμφί-
βολη πρόγνωση πρέπει να εξάγονται και
ανατομικά μορφώματα που καλύπτονται
από λεπτό βλεννογόνο ή φέρουν οξύαιχ-
μες επιφάνειες πρέπει να αφαιρούνται ή
να λειαίνονται (οστεοπλαστική). Σε πε-
ρίπτωση που υπάρχουν κινητές προσθε-
τικές αποκαταστάσεις, αυτές πρέπει να
εξετάζονται σχολαστικά και να επιδιορ-
θώνονται για την αποφυγή μελλοντικού
τραυματισμού (πιθανή αναγόμωση με
μαλακά υλικά). Βασική μέριμνα πρέπει
να αποτελεί η όσο το δυνατό καλύτερη
περιοδοντική υγεία του ασθενούς και η
άμεση περιοδοντική θεραπεία κρίνεται
αναγκαία. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη
χειρουργική επέμβαση, όπως τοποθέτη-
ση εμφυτευμάτων, αποτελεί αντένδειξη.
Σε δόντια με περιακρορριζική αλλοίωση
η ενδοδοντική θεραπεία ή επανάληψη
ενδοδοντικής θεραπείας αποτελεί μέρος
των συντηρητικών προληπτικών επεμβά-
σεων. Το ερώτημα, αν δόντια με περια-
κρορριζικές αλλοιώσεις  πρέπει προλη-
πτικά να εξάγονται ή να αντιμετωπίζο-
νται με περιακρορριζική χειρουργική
πριν από τη θεραπεία καρκινοπαθών
ασθενών με διφωσφονικά, παραμένει
αδιευκρίνιστο. Στην βιβλιογραφία ανα-
φέρονται 4 περιπτώσεις ασθενών σε δύο
εργασίες, που σχετίζονται με εμφάνιση
ΒONJ63,64, όμως τα συμπεράσματα στα
οποία καταλήγουν οι συγγραφείς δεν
τεκμηριώνονται από τη βάση δεδομένων
των περιστατικών. Ωστόσο, η θεωρία ότι
η ενδοδοντική θεραπεία ή η υπάρχουσα
περιακρορριζική αλλοίωση μπορεί να
αποτελούν συνυπεύθυνους παράγοντες
για την εκδήλωση ΒONJ δεν πρέπει να
αποκλειστεί. Γενικότερα, η θεραπεία με
παρεντερικά διφωσφονικά σε καρκινο-
παθείς μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη
του θεράποντα ογκολόγου, να αναστα-

λεί για διάστημα 4-6 εβδομάδων έτσι
ώστε ο οδοντίατρος να εξαλείψει ή να
περιορίσει  τους τοπικούς επιβαρυντι-
κούς παράγοντες και να εξασφαλιστεί
οστική επούλωση3,13,51.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη ομάδα
ασθενών, σε  ασθενείς που πρόκειται να
αρχίσουν θεραπεία με per os διφωσφο-
νικά για την οστεοπόρωση οι οδοντια-
τρικές επεμβάσεις δεν χρειάζεται να
τροποποιηθούν και μπορούν να γίνουν
κανονικά, όταν δεν εμπλέκονται και άλ-
λοι επιβαρυντικοί παράγοντες. Η θερα-
πεία του περιοδοντίου και, γενικότερα,
η απομάκρυνση ή ελαχιστοποίηση εγκα-
τεστημένου μικροβιακού παράγοντα θε-
ωρούνται μέρος των προληπτικών χειρι-
σμών πριν την έναρξη της θεραπείας με
διφωσφονικά. Ειδικότερα, παθολογικές
καταστάσεις που σχετίζονται με απώ-
λεια οστού, όπως περιακρορριζικές αλ-
λοιώσεις, συρίγγια, πυώδεις περιοδοντι-
κοί θύλακοι και ενεργά αποστήματα
μπορούν να προκαλέσουν στο μέλλον
ΒΟΝJ και πρέπει να θεραπεύονται.
Επιπρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις,
όπως η τοποθέτηση εμφυτευμάτων μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν κανονικά
και είναι προτιμότερο πρώτα να επιτυγ-
χάνεται η οστεοενσωμάτωση και μετά να
αρχίζει η θεραπεία30. Η διαφορετική
βιοδιαθεσιμότητα των per os διφωσφονι-
κών, η χαμηλότερη τοξικότητα και η πιο
αργή συνολική συγκέντρωσή τους στο
οστό δίνουν, γενικότερα, την δυνατότητα
και το περιθώριο στον οδοντίατρο για
πιο ‘ευέλικτους’ χειρισμούς σε μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα. Ο κίνδυνος για
την εκδήλωση ΒONJ εκτιμάται ότι αυξά-
νεται μετά το πέρας 3 ετών θεραπείας με
per os διφωσφονικά31,51, χωρίς όμως να
μπορούν να αποκλειστούν και αναφορές
εκδήλωσης ΒONJ ύστερα από 12 μήνες
χορήγησης33.

44..22..  ΟΟδδοοννττιιααττρριικκοοίί  χχεειιρριισσμμοοίί  σσεε  αασσθθεε--
ννεείίςς  πποουυ  λλααμμββάάννοουυνν  δδιιφφωωσσφφοοννιικκάά
κκααιι  δδεενν  έέχχοουυνν  εεκκδδηηλλώώσσεειι  οοσσττεεοοννέέ--

κκρρωωσσηη  ττωωνν  γγννάάθθωωνν
4.2.1. Ασθενείς που λαμβάνουν παρεντε-

ρικά* διφωσφονικά για αντινεο-
πλασματικές θεραπείες (ομάδα
υψηλού κινδύνου)

1) Σε χορήγηση μικρότερης διάρκειας
από 3 μήνες, προτείνεται παρόμοια
εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για
καρκινοπαθείς (υποενότητα 4.1.).
2) Σε χορήγηση μεγαλύτερης διάρκειας
από 3 μήνες, προτείνεται παρόμοια
εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για
καρκινοπαθείς (υποενότητα 4.1.) και ε-
πιπρόσθετα:
- περιοδικοί επανέλεγχοι κάθε 6 μήνες
- επιδίωξη συντηρητικών εναλλακτικών

χειρισμών προς αποφυγή οδοντοφατ-
νιακών χειρουργικών επεμβάσεων.
Δόντια που κρίνεται ότι είναι αδύνατον
να αποκατασταθούν προσθετικά είναι
προτιμότερο να διατηρούνται στο
φραγμό ύστερα από ενδοδοντική θερα-
πεία με ή χωρίς εκτομή της μύλης στο
ύψος του αυχένα (παρόμοιες προπαρα-
σκευές για επένθετες οδοντοστοι-
χίες)60.

- οι χειρισμοί κατά την ενδοδοντική θε-
ραπεία πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη
προσοχή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η
επιμόλυνση των περιακρορριζικών
ιστών από υπέρμετρη προπαρασκευή
των ριζικών σωλήνων και ο τραυματι-
σμός των μαλακών ιστών στον αυχένα
κατά την τοποθέτηση της αρπάγης64. 

- όταν οι οδοντοφατνιακές χειρουργικές
επεμβάσεις είναι αναγκαίες πρέπει να
πραγματοποιούνται με τον πιο αναίμα-
κτο τρόπο, και να επιδιώκεται επανα-
φορά των μαλακών ιστών για αποφυγή
αποκαλυμμένου οστού. Η χρήση στο-
ματικού διαλύματος χλωρεξιδίνης
0,12%-0,2%, 2-3 φορές/ημέρα, συνι-
στάται πριν την επέμβαση και μέχρι 2
μήνες μετά την επέμβαση. Σε περιπτώ-
σεις πολλαπλών επεμβάσεων προτείνε-
ται να γίνονται με μεσοδιαστήματα 2
μηνών για να ελέγχεται η επούλωση30.

- η αντιβιοτική κάλυψη δεν θεωρείται
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επιτακτική και η χορήγησή της εξαρτά-
ται από τους επιμέρους επιβαρυντικούς
παράγοντες, την κάθε περίπτωση ξεχω-
ριστά και την κρίση του επεμβαίνο-
ντα29.

4.2.2. Ασθενείς που λαμβάνουν  per os**
διφωσφονικά (ομάδα χαμηλού
κινδύνου)

Βάσιμες συστάσεις – οδηγίες για αυτή
την ομάδα ασθενών απουσιάζουν από τη
διεθνή βιβλιογραφία. Οι πληροφορίες
προέρχονται από την Αμερικανική Οδο-
ντιατρική Ένωση – Συμβούλιο για Επι-
στημονικές Υποθέσεις29,  ενώ αναφορές
γίνονται και σε δημοσιευμένες συστά-
σεις – οδηγίες από την Αμερικανική
Ένωση Στοματικών και Γναθοπροσωπι-
κών Χειρουργών (ΑΑΟΜS)30 και από
την Αμερικανική Εταιρεία Ερευνών
Οστού και Οστικής Μάζας(ΑSBM)31.      
Η ομάδα ασθενών που λαμβάνει per os
διφωσφονικά, κυρίως γυναίκες για θε-
ραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεο-
πόρωσης, έχει πολύ μικρότερο κίνδυνο
εκδήλωσης ΒONJ σε σύγκριση με την ο-
μάδα των καρκινοπαθών3,11-13, ενώ τα
συμπτώματα της ΒONJ φαίνεται να εκ-
δηλώνονται με λιγότερο επιπλεγμένη
μορφή και πιο εύκολα αντιμετωπίσι-
μα51,54. Ειδικότερα, η περιοχή εξέλκω-
σης με αποκάλυψη και νέκρωση του
υποκείμενου οστού παρουσιάζεται πε-
ρισσότερο εντοπισμένη  και πιθανά συ-
νοδά συμπτώματα, όπως πόνος, οίδημα
και φλεγμονή των παρακείμενων μαλα-
κών ιστών, εμφανίζονται με ηπιότερη
μορφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
άμεση διακοπή της λήψης διφωσφονι-
κών με σύγχρονη εξάλειψη ή μείωση των
επιμέρους παραγόντων δευτερογενούς
επιμόλυνσης έχει συνήθως θετικά απο-
τελέσματα. Φυσιολογική επούλωση των
ιστών ύστερα από περιχαράκωση και
απομάκρυνση του νεκρωμένου οστού
(απολυματοποιήση) είναι γενικά τα στά-
δια που παρατηρούνται, χωρίς να όμως
να λείπουν και οι εξαιρέσεις με προο-

δευτική επέκταση της νέκρωσης του
οστού και περαιτέρω επιπλοκές (συνή-
θως όταν προϋπάρχουν και άλλοι τοπι-
κοί και συστηματικοί παράγοντες, π.χ.
περιοδοντική νόσος, λήψη κορτικοστε-
ροειδών, κάπνισμα)31,45,54. Επίσης η εκ-
δήλωση ΒONJ μπορεί να σχετίζεται με
τη διάρκεια της θεραπείας, με αυξανό-
μενο τον κίνδυνο εκδήλωσης σε θερα-
πείες που υπερβαίνουν τα 3 έτη, άποψη
που χρειάζεται καλύτερη τεκμηρίωση
από κλινικές μελέτες31.

Αναλυτικότερα και με βάση τα υπάρχο-
ντα δεδομένα προτείνονται:
1) Σε ασθενείς που κάνουν χρήση per os
διφωσφονικών για λιγότερο από 3 έτη
και δεν έχουν άλλο κλινικό επιβαρυντι-
κό παράγοντα:       
- Εφαρμογή αντίστοιχων προληπτικών

μέτρων (υποενότητα 4.1).
- Καμία τροποποίηση ή καθυστέρηση

των συντηρητικών οδοντιατρικών χει-
ρισμών δεν είναι απαραίτητη. 

- Ενημέρωση του ασθενούς για το φαινό-
μενο της ΒΟΝJ, το πολύ μικρό ποσοστό
εμφάνισης της νόσου, τους επιβαρυντι-
κούς παράγοντες και την ορθότερη θε-
ραπευτική αγωγή. Ειδικότερα, όταν πε-
ριλαμβάνονται στο σχέδιο θεραπείας
επεμβάσεις στις οποίες εμπλέκεται το
οστό ή το περιόστεο, ο ασθενής πρέπει
να ενημερώνεται αναλυτικότερα για
την πολύ μικρή πιθανότητα εμφάνισης
ΒΟΝJ σε περίπτωση συνέχισης της λή-
ψης διφωσφονικών, χωρίς όμως να
αποθαρρύνεται για την προτεινόμενη
θεραπευτική αγωγή.  Γραπτή συγκατά-
θεση του ασθενούς πριν από επεμβατι-
κούς χειρισμούς (κυρίως πριν την τοπο-
θέτηση εμφυτευμάτων) έχει αρχίσει να
εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, προς αποφυγή
ιατρονομικών θεμάτων.   

- Πολλαπλές επεμβάσεις στον ίδιο ασθε-
νή στις οποίες εμπλέκεται το οστό ή το
περιόστεο, είναι προτιμότερο να αντι-
μετωπίζονται με μεσοδιαστήματα 2 μη-
νών, έτσι ώστε να ελέγχεται πλήρως η

σωστή επούλωση του οστού και των πα-
ρακείμενων μαλακών ιστών. 

2) Σε ασθενείς που κάνουν χρήση per os
διφωσφονικών για λιγότερο από 3 έτη
και, συγχρόνως, κάνουν συστηματική
θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή πά-
σχουν από άλλη συστηματική νόσο που
επηρεάζει το μεταβολισμό του οστού
(π.χ. σακχαρώδης διαβήτης):
- Eφαρμογή αντίστοιχων μέτρων με

εκείνα που λαμβάνονται σε  ασθενείς
που κάνουν χρήση per os διφωσφονι-
κών για λιγότερο από 3 έτη και δεν
έχουν άλλο κλινικό επιβαρυντικό πα-
ράγοντα και επιπρόσθετα,

- προτείνεται, ύστερα από συνεννόηση
με τον ιατρό, διακοπή της θεραπείας με
διφωσφονικά για 3 μήνες πριν την
επέμβαση και μέχρι να επιβεβαιωθεί
κλινικά και ακτινογραφικά η οστική
επούλωση. Η στρατηγική αυτή βασίζε-
ται στην υπόθεση ότι η θεραπεία με
κορτικοστεροειδή ή άλλες συστηματι-
κές παθήσεις, καθώς επίσης και άλλοι
επιβαρυντικοί παράγοντες (π.χ. το κά-
πνισμα) είναι πιθανό να αυξήσουν το
ποσοστό εμφάνισης ΒΟΝJ, όμως στε-
ρείται κλινικών μελετών για τεκμηρίω-
ση των δεδομένων. Με βάση την ίδια
υπόθεση προτείνεται η προσωρινή ή
μόνιμη εναλλακτική θεραπεία με άλλα
σκευάσματα αντί των διφωσφονικών
(π.χ. ραλοξιφένη, ορμονικά σκευάσμα-
τα, καλσιτονίνη, strontium renela-
te)51,54. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρω-
ταρχικό ρόλο έχει ο γιατρός, συνήθως
ειδικός ενδοκρινολόγος, για την τροπο-
ποίηση της συνταγογράφησης. Αντί-
στοιχα, δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες στη βιβλιογραφία που
να συσχετίζουν και να κατηγοριοποι-
ούν συγκεκριμένες χειρουργικές επεμ-
βάσεις με ανάλογες στρατηγικές και
ποσοστό εμφάνισης ΒΟΝJ.

3) Σε ασθενείς που κάνουν χρήση per os
διφωσφονικών για περισσότερο από 3
έτη με ή χωρίς συστηματική  θεραπεία με
κορτικοστεροειδή ή άλλη συστηματική
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νόσο που επηρεάζει το μεταβολισμό του
οστού:
- Eφαρμογή αντίστοιχων μέτρων με την

προηγούμενη κατηγορία ασθενών και
επιπρόσθετα,

- Στενή συνεργασία του οδοντιάτρου με
το θεράποντα γιατρό που συνταγογρα-
φεί τα διφωσφονικά με σκοπό κοινό
σχέδιο θεραπείας. 

- Να γίνει πλήρως κατανοητό από όλες
τις πλευρές (οδοντίατρο, γιατρό, ασθε-
νή) το φαινόμενο της ΒΟΝJ και η πιθα-
νότητα εκδήλωσής του.  

- Πρόταση εναλλακτικών σχεδίων θερα-
πείας. Συντηρητική ενδοδοντική θερα-
πεία αντί για εξαγωγή, ακίνητες ή κι-
νητές προσθετικές αποκαταστάσεις
αντί για αποκατάσταση με τοποθέτηση
εμφυτευμάτων. 

- Αξιολόγηση της αναγκαιότητας της μα-
κροχρόνιας λήψης διφωσφονικών σε
σχέση με τη συνολική ευεργετική δρά-
ση ως προς την οστική πυκνότητα και
μάζα του κάθε ασθενούς, έτσι ώστε να
μπορούν να πραγματοποιηθούν ευκο-
λότερα οι κατάλληλοι χειρισμοί για την
αποφυγή εκδήλωσης ΒΟΝJ65.

44..33..  ΔΔεεδδοομμέένναα  γγιιαα  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννεεςς  οοδδοο--
ννττιιααττρριικκέέςς  ππρράάξξεειιςς
Ιδιαίτερα στοιχεία για εξειδικευμένες
οδοντιατρικές πράξεις:

4.3.1. Περιοδοντική θεραπεία
Παρά τις ανεπιθύμητες ενέργειες των

διφωσφονικών, δημοσιευμένες πειραμα-
τικές και κλινικές μελέτες καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι η λήψη αυτών των
σκευασμάτων μπορεί να έχει ευεργετικά
αποτελέσματα στη συντηρητική θερα-
πεία της περιοδοντικής νόσου και να
αποτελέσει με ελεγχόμενα φαρμακευτι-
κά σχήματα στο μέλλον κατάλληλη συ-
μπληρωματική εφαρμογή.66-70 Η συντη-
ρητική περιοδοντική θεραπεία σε συν-
δυασμό με παρατεινόμενη φάση επανε-
λέγχου  σε ασθενείς που λαμβάνουν per
os διφωσφονικά προτείνεται από τους
παραπάνω συγγραφείς, άποψη που πρέ-
πει να υιοθετείται με ιδιαίτερη επιφύλα-
ξη λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών

και της μη πλήρους κατανόησης του μη-
χανισμού δράσης των διφωσφονικών.
Για την κατευθυνόμενη ιστική αναγέννη-
ση δεν υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμέ-
να κλινικά δεδομένα και η ιδιότητα των
διφωσφονικών να μειώνουν την αγγείω-
ση των ιστών κρίνεται ως πιθανός αρνητι-
κός παράγοντας21-22. Ωστόσο, πειραματι-
κά δεδομένα κατέληξαν σε αντίθετα απο-
τελέσματα, αναφέροντας ότι τα διφωσφο-
νικά είναι πιθανό να επιδράσουν θετικά
στη δημιουργία νέου οστού, ύστερα από
έρευνες που έγιναν με αυτογενή οστικά
μοσχεύματα σε ποντίκια71-73.

4.3.2. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων
Μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμένος
αριθμός δεδομένων σχετικά με την επί-
δραση της τοποθέτησης εμφυτευμάτων
σε ασθενείς που λαμβάνουν per os διφω-
σφονικά. Οι συγγραφείς δύο αναδρομι-
κών κλινικών μελετών74,75 αναφέρουν
100% ποσοστό επιτυχίας ύστερα από 1-3
έτη επανελέγχων, σε ασθενείς που έκα-
ναν λήψη per os διφωσφονικών από 1-5
έτη, χωρίς να παρατηρηθεί κανένα περι-
στατικό ΒΟΝJ. Ένα περιστατικό ΒΟΝJ
αναφέρεται ύστερα από τοποθέτηση εμ-
φυτευμάτων σε ασθενή που έκανε χρήση
αλενδρονάτης για περισσότερο από 10
έτη76. Περισσότερες τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες  είναι απαραίτητες, έτσι
ώστε να μπορεί ο κλινικός οδοντίατρος
να επιλέγει με μεγαλύτερη βεβαιότητα
την επιλογή για τοποθέτηση εμφυτευμά-
των σε μια τέτοια ομάδα ασθενών77.
Πρόσφατες πειραματικές μελέτες στον
τομέα της ορθοπαιδικής χειρουργικής
έδειξαν πιο γρήγορη οστεοενσωμάτωση
εμφυτευμάτων σε περιοχές με ή χωρίς
την προσθήκη μοσχευμάτων, ύστερα από
την τοπική εφαρμογή διφωσφονικών. Τα
αποτελέσματα αυτά προέρχονται από
μια ερευνητική ομάδα και χρειάζονται
μεγαλύτερης διάρκειας μελέτες για να
αξιολογηθεί πλήρως η ευεργετική και
μακροχρόνια δράση των διφωσφονικών
στον τομέα της οστεοενσωμάτωσης77-80. 

4.3.3. Ενδοδοντία
Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα δημοσιευ-

μένα στοιχεία που να συνδέουν την μη
χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία με
την εκδήλωση της ΒΟΝJ, κάτι που την
καθιστά ως ένα από τα βασικότερα προ-
ληπτικά μέσα για την αποφυγή της
ΒΟΝJ. Ειδικότερα σε ασθενείς υψηλό-
τερου κινδύνου εμφάνισης ΒΟΝJ η δια-
τήρηση ασυμπτωματικών δοντιών στη
στοματική κοιλότητα ύστερα από συντη-
ρητική ενδοδοντική θεραπεία ή επανά-
ληψη ενδοδοντικής θεραπείας κρίνεται
ως η θεραπεία πρώτης επιλογής, με σκο-
πό την αποφυγή της όποιας ‘περιττής’
εξαγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να
δίνεται κατά την προπαρασκευή των ρι-
ζικών σωλήνων σε δόντια με νεκρό πολ-
φό και να αποφεύγονται οι χειρισμοί πέ-
ραν του ακρορριζικού τρήματος, για την
αποφυγή επιμόλυνσης των περιακρορρι-
ζικών ιστών, καθώς δεν υπάρχουν δημο-
σιευμένα στοιχεία για την επίδραση της
περιακρορριζικής φλεγμονής - μόλυνσης
πολφικής αιτιολογίας σε περιοχές οστού
με συγκεντρώσεις διφωσφονικών. Η
συμβολή των διφωσφονικών ως συμπλη-
ρωματική θεραπεία σε δόντια με περια-
κρορριζικές αλλοιώσεις χρήζει περαιτέ-
ρω έρευνα, καθώς πρόσφατα δημοσιεύ-
τηκε πειραματική μελέτη, η οποία κατα-
λήγει στο συμπέρασμα ότι η απορρόφη-
ση οστού, από πειραματικές περιακρορ-
ριζικές αλλοιώσεις σε ποντίκια,  μειώνε-
ται ύστερα από τη χορήγηση αλενδρονά-
της81. Ευρήματα όπως τα προηγούμενα,
αλλά και από άλλες πειραματικές μελέ-
τες για τα διφωσφονικά, απαιτεί ιδιαίτε-
ρη προσοχή ώστε να μην παρερμηνευ-
τούν ως νέες εφαρμογές στην κλινική
πράξη81.
Οι χειρισμοί κατά την περιακρορριζική
χειρουργική διέπονται από τις ίδιες συ-
στάσεις – οδηγίες που προτείνονται για
τις υπόλοιπες οδοντοφατνιακές χειρουρ-
γικές επεμβάσεις. Μεμονωμένα περι-
στατικά ΒΟΝJ αναφέρονται στη βιβλιο-
γραφία σε ασθενείς που έκαναν χρήση
παρεντερικών διφωσφονικών ενώ δεν
υπάρχουν στοιχεία για ασθενείς με per
os λήψη. Το γεγονός αυτό μπορεί να
σχετίζεται με το μικρό συνολικό αριθμό
περιστατικών, αλλά και με τους χειρι-
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σμούς καθαυτούς κατά την περιακρορρι-
ζική χειρουργική, όπως, για παράδειγ-
μα, η επαναφορά κρημνού και η ολική
κάλυψη οστού με περιόστεο ύστερα από
την απομάκρυνση κοκκιωματώδους
ιστού, σε αντίθεση με τη διατήρηση απο-
καλυμμένου οστού και πιθανή επιμόλυν-
ση ύστερα από εξαγωγή. Η παραπάνω
υπόθεση βασίζεται στη γενικότερη θεω-
ρεία μηχανισμού δράσης των διφωσφο-
νικών σε συνάρτηση με την ενεργοποίη-
ση και απόπτωση των οστεοκλαστών σε
περιοχές αποκαλυμμένου οστού81,82.
Στο ερώτημα που προκύπτει, αν πρέπει
να προτιμάται η λύση της χειρουργικής
ενδοδοντίας από την εξαγωγή σε συ-
μπτωματικά δόντια, ειδικότερα σε ασθε-
νείς με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης
ΒΟΝJ, δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμέ-
νη απάντηση, με βάση τα υπάρχοντα
διαθέσιμα δεδομένα. 

5. Συμπεράσματα
Η αύξηση του ποσοστού εκδήλωσης της
οστεονέκρωσης των γνάθων σε ασθενείς
που κάνουν χρήση διφωσφονικών έχει
προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στην
οδοντιατρική και ιατρική επιστημονική
κοινότητα. Κρίνεται επιτακτική ανάγκη
ο γενικός οδοντίατρος να γνωρίζει τη
σημαντική αυτή επιπλοκή, ως ο άμεσα
υπεύθυνος για την πρόληψη, τη διάγνω-
ση, αλλά και την πιθανή πρόκλησή της.
Η καταγραφή των περιστατικών με εκ-
δήλωση ΒΟΝJ σε παγκόσμια κλίμακα
θεωρείται κομβικής σημασίας ως πηγή
νέων στοιχείων για την καλύτερη κατα-
νόηση του φαινομένου. Ο γενικός οδο-
ντίατρος σε περίπτωση που αντιληφθεί
την ύπαρξη ΒΟΝJ, πέραν της επικοινω-
νίας με το γιατρό και τον ειδικό οδοντία-
τρο, συνήθως γναθοχειρουργό, έχει κα-
θήκον να το αναφέρει. Ένα μέσο για τη
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων
είναι η ‘Κίτρινη Κάρτα’, η οποία συμπε-
ριλαμβάνεται στο Εθνικό Συνταγολόγιο
ή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανι-
σμού Φαρμάκων. 
Συνοπτικά, τα σημεία μείζονος κλινικού
ενδιαφέροντος για τον οδοντίατρο είναι

τα ακόλουθα: 
α. Οι ασθενείς που λαμβάνουν διφω-
σφονικά μπορούν να ταξινομηθούν σε
δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες κινδύ-
νου εκδήλωσης BONJ, χαμηλού και
υψηλού κινδύνου, ανάλογα με τη δοσο-
λογία των διφωσφονικών και τη συστη-
ματική νόσο για την οποία λαμβάνει ο
ασθενής τα σκευάσματα. Οι ασθενείς
που λαμβάνουν διφωσφονικά για τη θε-
ραπεία της οστεοπόρωσης εντάσσονται
στην ομάδα χαμηλού κινδύνου, ενώ
ασθενείς με κακοήθεις νόσους του
οστού που λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερες
δόσεις διφωσφονικών εντάσσονται στην
ομάδα υψηλού κινδύνου, βασικός διαχω-
ρισμός για τη σωστή αντιμετώπισή τους.
β. Η συχνότητα εμφάνισης BONJ στην
ομάδα χαμηλού κινδύνου, με βάση τα νε-
ότερα βιβλιογραφικά δεδομένα, είναι
πολύ μικρή (1/10.000-100.000), σε σύ-
γκριση με την ομάδα υψηλού κινδύνου
(1/10-100)33.
γ. Η συχνότητα εμφάνισης BONJ αυξά-
νεται ύστερα από επεμβάσεις χειρουργι-
κής στόματος με σημαντικότερη την εξα-
γωγή δοντιού33,40. 
δ. Οι τοπικοί, συστηματικοί και οι παρά-
γοντες σε σχέση με το είδος του φαρμά-
κου μπορούν να αυξήσουν την πιθανότη-
τα εμφάνισης BONJ και ο έλεγχος ή μεί-
ωσή τους πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε
υπόψη ως μέρος της αντιμετώπισης
ασθενών με χρήση διφωσφονικών. 
ε. Η αναγκαιότητα της σχολαστικής τή-
ρησης και κατανόησης όλων των προλη-
πτικών μέτρων, αποτελούν βασικό πα-
ράγοντα για τη μείωση του ποσοστού εμ-
φάνισης BONJ. 
στ. Οι μη χειρουργικοί, συντηρητικοί,
οδοντιατρικοί χειρισμοί μπορούν να γί-
νονται καθόλη τη διάρκεια της θεραπεί-
ας με διφωσφονικά, και στις δύο ομάδες
κινδύνου, και πρέπει ο κλινικός οδοντία-
τρος να τους συμπεριλαμβάνει στο σχέ-
διο θεραπείας προς αποφυγήν μη ανα-
γκαίων χειρουργικών επεμβάσεων. 
ζ. Όταν οι χειρουργικοί οδοντιατρικοί
χειρισμοί κρίνονται αναπόφευκτοι, πρέ-
πει να γίνονται με τον πιο αναίμακτο
τρόπο και σύμφωνα με τις δημοσιευμέ-

νες οδηγίες – συστάσεις. 
η. Συνεχής επικοινωνία μεταξύ οδοντιά-
τρου και γιατρού που χορήγησε τα διφω-
σφονικά. 
θ. Σε περίπτωση εκδήλωσης BONJ, πρέ-
πει να γίνεται άμεση παραπομπή του
ασθενή σε ειδικό οδοντίατρο, συνήθως
γναθοχειρουργό. 
ι. Διαρκής ενημέρωση για τα νέα δεδο-
μένα σε σχέση με τα διφωσφονικά, τους
οδοντιατρικούς χειρισμούς και τη συ-
σχέτιση με την εμφάνιση BONJ, καθώς
δεν υπάρχει ακόμα δημοσιευμένο ενιαίο
πρωτόκολλο που να στηρίζεται σε απο-
δεδειγμένα στοιχεία. 
Τα μέχρι σήμερα δεδομένα υποδηλώ-
νουν την αναγκαιότητα σχεδιασμού προ-
οπτικών κλινικών μελετών, με βασικό
σκοπό τη δημιουργία θεραπευτικών
πρωτοκόλλων και τεκμηριωμένων μεθό-
δων πρόληψης. Ταυτόχρονες έρευνες
πρέπει να πραγματοποιηθούν με σκοπό: 
α) την αποσαφήνιση των μοριακών μη-
χανισμών που οδηγούν στην εκδήλωση
ΒΟΝJ. 
β) το ρόλο των διφωσφονικών στην με-
ταβολή του οστικού μεταβολισμού, 
γ) στη φαρμακοδυναμική των διφωσφο-
νικών σε ασθενείς που βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ΒΟΝJ.
Τέλος, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση
να παραλείπονται τα πολύ σημαντικά
οφέλη από τη χρήση διφωσφονικών σε
εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως, γε-
γονός που δημιουργεί αυτόματα την
ανάγκη για σαφή προσδιορισμό της σω-
στής χρήσης. 
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Αναφύτευση δοντιού – Replantation of tooth Επανατοποθέτη-
ση, για οποιονδήποτε λόγο, εκγομφευθέντος δοντιού στο φατ-
νίο του. Διακρίνεται σε αναγκαστική ή συμπτωματική, όταν
η εκγόμφωση είναι αποτέλεσμα ατυχήματος ή ιατρικού λά-
θους, και σε σκόπιμη, όταν η εξαγωγή και η αναφύτευση του
δοντιού αποφασίζεται από τον θεράποντα.

Αναχώρηση – Αnachoresis Εγκατάσταση μικροοργανισμών που
προέρχονται από την αιματική κυκλοφορία σε περιοχές μειω-
μένης άμυνας, κατά τη διάρκεια παροδικής μικροβιαιμίας.
Στην ενδοδοντολογία, ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για τον
πολφό.

Αντίδραση ξένου σώματος – Foreign body reaction Χρόνια
φλεγμονώδης αντίδραση σε παρουσία ξένου σώματος εντός
ιστού, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία γιγαντοκυττά-
ρων.
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Επιτυχία – αποτυχία περιακρορριζικής χειρουργικής

Επιτυχία - αποτυχία στην περιακρορριζική
χειρουργική

ΘΘ..  ΖΖάάρρρραα**,,  ΝΝ..  ΟΟιικκοοννοομμίίδδηηςς****

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚH ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ

περιακρορριζική χειρουργική, επιτυχία, αποτυχία.

ΛΛέέξξεειιςς--κκλλεειιδδιιάά

periapical surgery, success rate.
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*Dentist.
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Περίληψη
Στην καθημερινή κλινική πράξη ένα ποσοστό της συμβατικής
ενδοδοντικής θεραπείας αποτυγχάνει, ενώ η επανάληψή της
είναι αδύνατη ή αντενδείκνυται για διάφορους λόγους. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις η περιακρορριζική χειρουργική αποτελεί
τη θεραπεία εκλογής. Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι
προεγχειρητικοί και εγχειρητικοί παράγοντες που επηρεά-
ζουν το αποτέλεσμα της χειρουργικής προσέγγισης, σε διαφο-
ρετικό βαθμό ο καθένας, ενώ αναφέρονται τα ποσοστά επιτυ-
χίας που έχουν διαπιστωθεί στις σχετικές κλινικές μελέτες. Τα
ποσοστά αυτά κυμαίνονται από 37% έως 97% περίπου. Στις
νεότερες μελέτες, όπου χρησιμοποιείται η μικροχειρουργική,
τα ποσοστά επιτυχίας της περιακρορριζικής χειρουργικής εί-
ναι σαφώς μεγαλύτερα, κύρια λόγω της καλύτερης ορατότη-
τας. Επιπλέον, αναφέρονται και αναλύονται τα ποσοστά επι-
τυχίας της επανάληψης της περιακρορριζικής χειρουργικής
και διαπιστώνεται ότι είναι σημαντικά μικρότερα από τα αντί-
στοιχα της αρχικής χειρουργικής θεραπείας. Τέλος, με βάση
κλινικές μελέτες γίνεται προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο
δίλημμα: περιακρορριζική χειρουργική ή επανάληψη της συμ-
βατικής ενδοδοντικής θεραπείας; Φαίνεται πάντως ότι ο συν-
δυασμός των δυο τεχνικών έχει καλύτερο αποτέλεσμα και
πρέπει να αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, εφόσον αυτό καθί-
σταται δυνατόν.

Summary
Success and Failure of periapical surgery

T. Zarra*, N. Economides** 

Some endodontic therapies fail in clinical practice and endodontic
retreatment is impossible or contraindicated for various reasons. In
these cases, periapical surgery is the treatment of choice. The
purpose of this review is to explain the factors that affect the
prognosis and the expected outcome of periapical surgery. These
factors are divided into two categories: pre-operative and intra-
operative. The success rate of periapical surgery varies from 37% to
97%. Recent studies using microsurgical techniques have concluded
a higher success rate in periapical surgery is due to the operator’s
ability to view the isthmuses and the accessory canals which had not
previously been visible. Furthermore, the osteotomy is more
conservative with the use of microsurgery and as a result less time is
required for repair. An analysis of the outcome of periapical
resurgery follows. The success rate of periapical resurgery is much
lower than the success rate of periapical surgery. Although this
procedure carries with it the significant possibility of a negative
outcome, it is preferable to the extraction of the tooth. Finally, the
study compares the outcome of periapical surgery and endodontic
retreatment. The comparison leads to the conclusion that more
positive results may be achieved with a combination of both
procedures rather than either alone.
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Εισαγωγή
Αν και η συμβατική ενδοδοντική θερα-
πεία δίνει λύση στις περισσότερες περι-
πτώσεις, η χειρουργική ενδείκνυται σε
περιπτώσεις με επίμονη περιακρορριζι-
κή πάθηση. Οι κυριότερες ενδείξεις της
περιακρορριζικής χειρουργικής είναι οι
ακόλουθες:
α) Αποτυχία προηγούμενης συμβατικής

ενδοδοντικής θεραπείας: Εφόσον η
επίτευξη πρόσβασης στο ριζικό σωλή-
να είναι αδύνατη ή η απομάκρυνση
υπαρχόντων αξόνων εγκυμονεί κίν-
δυνο διάτρησης ή κατάγματος της ρί-
ζας1.

β) Σε παρουσία ύποπτων ή/και μη επου-
λωμένων αλλοιώσεων με ασυνήθιστα
σημεία ή συμπτώματα που απαιτούν
εξέταση και πιθανή εργαστηριακή
αξιολόγηση με βιοψία του αφαιρεθέ-
ντος υλικού1,2.

γ) Καταστάσεις ανάγκης: Όταν οι ασθε-
νείς έχουν σοβαρό και μη ελεγχόμενο
πόνο και  απαιτείται τομή και τρυπα-
νισμός του οστού για να ανακουφι-
στούν1.

δ) Τραύμα: Κατάγματα ρίζας, κατάγμα-
τα φατνιακής απόφυσης συχνά απαι-
τούν απομάκρυνση των σκληρών και
μαλακών ιστών (φατνιακού οστού και
ούλων) πριν τη συντηρητική ενδοδο-
ντική θεραπεία1,2.

ε) Αδυναμία πρόσβασης σε ριζικό σωλή-
να και επιπλοκές μιας τρέχουσας εν-
δοδοντικής θεραπείας: σπασμένα ερ-
γαλεία, διατρήσεις, βάθρα, άξονες
που δεν μπορούν να απομακρυνθούν,
έξοδος εμφρακτικών υλικών στους
περιακρορριζικούς ιστούς1,2.

στ) Μεγάλοι παράπλευροι ριζικοί σωλή-
νες, εξωτερική ή εσωτερική απορρό-
φηση και ενασβεστίωση του πολφού,
υπό την προϋπόθεση αδυναμίας συ-
ντηρητικής αντιμετώπισης1.

ζ) Κόστος και ευκολία του ασθενούς:
Όταν απαιτούνται πολλαπλές επισκέ-
ψεις και μακροχρόνιο σχέδιο θερα-
πείας σε ασθενείς που ταξιδεύουν συ-
χνά και σε μεγάλες αποστάσεις, έχουν
χρονικό περιορισμό, χρειάζονται ειδι-

κή ιατρική θεραπεία ή απαιτείται θε-
ραπεία πολλών δοντιών στο ίδιο τε-
ταρτημόριο, έχουν πρόσφατα τοποθε-
τημένη προσθετική εργασία που η κα-
ταστροφή της είναι οικονομικά ασύμ-
φορη1,2.

Παράγοντες που 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα
της περιακρορριζικής 
χειρουργικής
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το απο-
τέλεσμα της περιακρορριζικής χειρουρ-
γικής διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
προεγχειρητικοί και εγχειρητικοί3.

ΑΑ..  ΠΠρροοεεγγχχεειιρρηηττιικκοοίί
• Τύπος δοντιών: Πολλές κλινικές μελέ-

τες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι ο τύπος του δοντιού δεν επηρεάζει
το αποτέλεσμα της περιακρορριζικής
χειρουργικής4,5. Αντίθετα, με βάση άλ-
λες μελέτες, διαπιστώθηκε ότι το απο-
τέλεσμα της χειρουργικής θεραπείας
είναι καλύτερο στα πρόσθια συγκριτι-
κά με τα οπίσθια δόντια. Αυτό μάλλον
οφείλεται στον αριθμό των ριζικών
σωλήνων, στην παρουσία ακρορριζι-
κών διακλαδώσεων καθώς και στη δυ-
σκολότερη πρόσβαση στα οπίσθια δό-
ντια6,7. Επιπλέον διαπιστώθηκε μεγα-
λύτερο ποσοστό επιτυχίας στην άνω
γνάθο, λόγω της ευκολότερης προσπέ-
λασης σε σύγκριση με την κάτω γνά-
θο8. Τέλος, μεταξύ των γομφίων της
κάτω γνάθου μεγαλύτερο ποσοστό επι-
τυχίας έχουν οι κάτω πρώτοι γομφίοι9. 

• Μέγεθος αλλοίωσης: Υπάρχουν αντι-
κρουόμενες απόψεις για την επίδραση
του μεγέθους της αλλοίωσης στο απο-
τέλεσμα της περιακρορριζικής χει-
ρουργικής. Κάποιες κλινικές μελέτες
έδειξαν  ότι το αποτέλεσμα είναι καλύ-
τερο όταν η διάμετρος της αλλοίωσης
δεν υπερβαίνει τα 5mm10, ενώ άλλες
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν
υπάρχει διαφορά στην επούλωση που
να σχετίζεται με το μέγεθος της αλλοί-
ωσης11. Αν ο παράγοντας της μόλυν-

σης εξουδετερωθεί, οι περιακρορριζι-
κοί ιστοί θα επουλωθούν ανεξάρτητα
από το μέγεθος της αλλοίωσης4. Ωστό-
σο, φαίνεται ότι το μεγάλο μέγεθος της
αλλοίωσης αυξάνει το χρόνο που απαι-
τείται για την επούλωση και σχετίζεται
περισσότερο με την παρουσία μη ολο-
κληρωμένης επούλωσης (ουλώδης
ιστός)12.

• Απώλεια υποβαστάζοντος οστού: Φαί-
νεται ότι η απώλεια της φατνιακής κο-
ρυφής επηρεάζει σημαντικά τη μακρο-
πρόθεσμη πρόγνωση. Έτσι, διαπιστώ-
θηκε ότι δόντια με λιγότερο από 4mm
απώλεια της φατνιακής κορυφής προ-
εγχειρητικά έχουν σημαντικά μεγαλύ-
τερο ποσοστό επιβίωσης από αυτά με
απώλεια μεγαλύτερη από 4mm13,14.
Αντίθετα, άλλες μελέτες καταλήγουν
ότι οι περιπτώσεις με απώλεια της φατ-
νιακής κορυφής 2-5mm ή ολική απώ-
λειά της όπως και τμηματικής ή ολικής
απώλειας του παρειακού φατνιακού
πετάλου δεν έχουν σημαντική διαφορά
στην επούλωση σε σχέση με αυτές με
άθικτη φατνιακή κορυφή ή παρειακό
φατνιακό πέταλο12.

• Αποκατάσταση δοντιού: Ένα δόντι με
καλή μυλική αποκατάσταση έχει 3 φο-
ρές μεγαλύτερη πιθανότητα πλήρους
επούλωσης. Όσον αφορά την τοποθέ-
τηση αξόνων, η επίδρασή τους στο τε-
λικό αποτέλεσμα είναι αρνητική γιατί
η προπαρασκευή των ριζικών σωλή-
νων μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές-
κατάγματα αλλά και να δημιουργήσει
προβλήματα στη στεγανότητα της έμ-
φραξης4. 

• Υπάρχουσα έμφραξη του ριζικού σω-
λήνα: Γενικά, προτείνεται να προηγεί-
ται της περιακρορριζικής χειρουργι-
κής η επανάληψη της συμβατικής ενδο-
δοντικής θεραπείας. Ωστόσο, αν πραγ-
ματοποιηθεί περιακρορριζική χει-
ρουργική χωρίς προηγούμενη επανά-
ληψη της ενδοδοντικής θεραπείας, τό-
τε φαίνεται ότι το αποτέλεσμα της χει-
ρουργικής είναι καλύτερο σε περιπτώ-
σεις υπέμφραξης ή υπερέμφραξης,
γιατί στην ανεπαρκή έμφραξη γίνεται
αποκοπή του μολυσμένου ακρορριζίου
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και στην υπερέμφραξη αφαίρεση του
ξένου υλικού από τον περιακρορριζικό
χώρο10. Αντίθετα, σε περίπτωση επαρ-
κούς έμφραξης η αιτία της αποτυχίας
πιθανώς δεν εντοπίζεται στο ακρορρί-
ζιο και δεν εξαλείφεται μόνο με περια-
κρορριζική χειρουργική. 

• Άλλοι προεγχειρητικοί παράγοντες:
Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι η ηλικία,
το φύλο, η γενική υγεία του ασθενή
όπως και τα κλινικά σημεία και συ-
μπτώματα δεν φαίνεται να επηρεάζουν
το αποτέλεσμα της θεραπείας4,12,15 σε
αντίθεση με την παρουσία αλλοίωσης
στο διχασμό των ριζών που επηρεάζει
αρνητικά την πρόγνωση της περια-
κρορριζικής χειρουργικής9.

ΒΒ..  ΕΕγγχχεειιρρηηττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς
• Κοιλότητα ανάστροφης έμφραξης: Η

παρασκευή κοιλότητας ανάστροφης
έμφραξης με υπερήχους δίνει καλύτε-
ρα αποτελέσματα σε σύγκριση με τη
συμβατική τεχνική8,16,17. Οι Sumi και
συν.18 διαπίστωσαν ποσοστό επιτυχίας
92,4% με χρήση υπερήχων18 ενώ όσον
αφορά το είδος του άκρου του υπερή-
χου (ανοξείδωτο χάλυβα ή διαμάντι)
δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές19. 

• Υλικό ανάστροφης έμφραξης: Η ανά-
στροφη έμφραξη είναι βασικός παρά-
γοντας για την επιτυχή πρόγνωση της
περιακρορριζικής χειρουργικής. Τα
σημαντικότερα κλασικά υλικά που
έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό
αυτό είναι το αμάλγαμα, οι ενισχυμέ-
νες κονίες οξειδίου του ψευδαργύρου
και ευγενόλης ( Super- EBA και IRM),
η υαλοϊονομερής κονία καθώς και οι
σύνθετες ρητίνες. Το ποσοστό επιτυ-
χίας της περιακρορριζικής χειρουργι-
κής με τη χρήση αμαλγάματος ως υλι-
κού ανάστροφης έμφραξης κυμαίνεται
από 57% έως 91%5,14,20-23. Σε μελέτες
που συνέκριναν το αμάλγαμα με άλλα
υλικά ανάστροφης έμφραξης διαπι-
στώθηκε ότι η επιτυχία ήταν ελαφρά
μικρότερη για το αμάλγαμα σε σύγκρι-
ση με την υαλοϊονομερή κονία21,22, την
κονία Super EBA23, τη σύνθετη ρητίνη
σε συνδυασμό με κάποιον συγκολλητι-

κό παράγοντα5 και την κονία IRM20,
χωρίς όμως να διαπιστώνεται στατιστι-
κά σημαντική διαφορά μεταξύ τους.
Ωστόσο, το αμάλγαμα υπερτερούσε
σαφώς σε σχέση με το Cavit14. Όταν
συγκρίθηκαν οι τροποποιημένες σύν-
θετες ρητίνες με την υαλοϊονομερή κο-
νία, διαπιστώθηκε ότι οι πρώτες είχαν
σημαντικά καλύτερο αποτέλεσμα24. Το
ΜΤΑ είναι από τα πιο σύγχρονα υλικά
ανάστροφης έμφραξης. Έχει χρόνο
πήξης περίπου τρεις ώρες, μικρή δια-
λυτότητα, μικρή αντοχή στη συμπίεση
και pH ίσο με12,5 γεγονός που του
προσδίδει αντιμικροβιακές ιδιότητες,
ενώ η ακτινοσκιερότητά του είναι λίγο
μεγαλύτερη από της οδοντίνης και πα-
ρόμοια με της γουταπέρκας25 ((ΕΕιικκ..  11)).
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν περισσό-
τερες αναφορές περιστατικών και πο-
λύ λίγες κλινικές μελέτες. Τα πειραμα-
τικά και ερευνητικά δεδομένα26-30 δεί-
χνουν ότι το υλικό αυτό υπερτερεί σα-
φώς έναντι των κλασικών υλικών, ιδι-
αίτερα όσον αφορά την αναγεννητική
ικανότητα των περιακρορριζικών
ιστών. Οι δυο διαθέσιμες κλινικές με-
λέτες31,32 αναφέρουν ποσοστό επιτυ-

χίας με τη χρήση ΜΤΑ περίπου 92%
και με τη χρήση IRM περίπου 86%. Οι
κλινικές αυτές μελέτες δείχνουν ότι
υπάρχει μια μικρή υπεροχή του MTA
έναντι των άλλων υλικών χωρίς όμως
στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το
γεγονός αυτό δεν έρχεται σε απόλυτη
συμφωνία με τα ερευνητικά δεδομέ-
να26-30  που, όπως τονίστηκε και πιο
πάνω, δείχνουν ότι το υλικό αυτό υπερ-
τερεί καθαρά έναντι όλων των άλλων. 

• Μέθοδος αιμόστασης: Στην πλειονότη-
τα των περιπτώσεων περιακρορριζικής
χειρουργικής απαιτούνται διάφορα το-
πικά αιμοστατικά μέτρα. Τόσο ο θειι-
κός σίδηρος όσο και η επινεφρίνη εί-
χαν καλά αποτελέσματα για ανάστρο-
φη έμφραξη, με ελαφρά υπεροχή των
σφαιριδίων βάμβακος με επινεφρίνη33.

• Κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση:
Έχει διαπιστωθεί ότι η κατευθυνόμε-
νη ιστική αναγέννηση βελτιώνει το κλι-
νικό αποτέλεσμα της περιακρορριζι-
κής χειρουργικής σε ορισμένες περι-
πτώσεις34, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η
χρήση αναπλαστικών τεχνικών δεν πα-
ρέχει σημαντική βελτίωση στο τελικό
αποτέλεσμα35-37. Συγκεκριμένα, σε
διαμπερείς περιακρορριζικές αλλοιώ-
σεις η τοποθέτηση μοσχεύματος και
μεμβράνης αυξάνει το ποσοστό επιτυ-
χίας38. Επιπλέον, σε ενδοπεριοδοντι-
κές βλάβες η κατευθυνόμενη ιστική
αναγέννηση δίνει καλά αποτελέσματα
περιοδοντικής και περιακρορριζικής
επούλωσης και αποτελεί χρήσιμη επι-
πρόσθετη παρέμβαση για την επιτυχή
έκβαση της θεραπείας39.

• Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το
αποτέλεσμα: Η μεγέθυνση του χει-
ρουργικού πεδίου καθώς και ο καλύτε-
ρος φωτισμός μπορούν να βοηθήσουν
στη βελτίωση της πρόγνωσης40, ενώ
αντίθετα  η «μόλυνση» του χειρουργι-
κού πεδίου κατά τη διάρκεια της ανά-
στροφης έμφραξης με υγρασία ή αίμα
μπορεί να αποτελέσουν αρνητικό πα-
ράγοντα για την επιτυχή πρόγνωση22.
Τέλος, η χρήση laser και τα αντιβιοτικά
δεν έχουν σημαντική επίδραση στην
πρόγνωση17,41-43.
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Εικ. 1: Ανάστροφη έμφραξη με αμάλ-
γαμα στον υπερώιο ριζικό σωλήνα και
με ΜΤΑ στον παρειακό ριζικό σωλήνα.
Ακτινογραφικά, το ΜΤΑ μοιάζει με τη
γουταπέρκα.



Ποσοστό επιτυχίας 
της περιακρορριζικής 
χειρουργικής
Το ποσοστό επιτυχίας της περιακρορρι-
ζικής χειρουργικής στις διάφορες κλινι-
κές μελέτες ποικίλλει και εξαρτάται από
τη σύνθεση του υλικού μελέτης (τύπος
δοντιού και αριθμός ριζών), το μέγεθος
του δείγματος, τα κριτήρια επιλογής των
περιπτώσεων, την προηγούμενη ενδοδο-
ντική θεραπεία, τον επεμβαίνοντα, τον
τρόπο διευθέτησης του ακρορριζίου, την
ύπαρξη και την ποιότητα της μετεγχειρη-
τικής προσθετικής αποκατάστασης και
τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε3.
Σύμφωνα με τους Rud και συν.44 η επού-
λωση διακρίνεται σε τέσσερις κατηγο-
ρίες:
1. Πλήρης επούλωση (επιτυχής): Πλήρης

αναγέννηση οστού γύρω από το

ακρορρίζιο, με ή χωρίς αναγνωρίσιμο
περιρριζικό χώρο.

2. Μη ολοκληρωμένη επούλωση (ουλώ-
δης ιστός): Περιακρορριζική διαύγα-
ση μειωμένη σε μέγεθος ή στάσιμη σε
σύγκριση με μια μετεγχειρητική ή
προηγούμενη ακτινογραφία: η διαύ-
γαση είναι ανώμαλη και συχνά έχει
ασύμμετρο περίγραμμα. 

3. Αβέβαιη επούλωση: Η διαύγαση κα-
τανέμεται συμμετρικά γύρω από το
ακρορρίζιο και βρίσκεται σε συνέχεια
με τον περιρριζικό χώρο. Το μέγεθος
της διαύγασης είναι μικρότερο από
αυτό της άμεσης μετεγχειρητικής
ακτινογραφίας.

4. Ανεπιτυχής επούλωση (αποτυχία):
Υπάρχουν τα ίδια ακτινογραφικά ση-
μεία όπως και στην αβέβαιη επούλω-
ση, εκτός από το ότι το μέγεθος της δι-
αύγασης είναι είτε μεγαλύτερο είτε α-

μετάβλητο σε σύγκριση με την άμεση
μετεγχειρητική ακτινογραφία44. Σε
πολλές κλινικές μελέτες το ποσοστό ε-
πιτυχίας υπολογίζεται ως το άθροισμα
της πλήρους και της μη ολοκληρωμέ-
νης επούλωσης (ουλώδης ιστός)45,46.

Ο Friedman3 συγκέντρωσε μελέτες που
αναφέρουν ποσοστά επιτυχίας της πε-
ριακρορριζικής χειρουργικής από το
1970 έως το 2005 και κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη διακύ-
μανση των ποσοστών επιτυχίας. Έτσι το
37-97% των περιπτώσεων επουλώνονται
πλήρως, ενώ σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το 33% η διαδικασία της αποκατά-
στασης διαρκεί ακόμα και 7 χρόνια μετά
την επέμβαση. Επίσης, το 80-94% των
δοντιών μπορεί να παραμένει ασυμπτω-
ματικό ακόμη και όταν δεν υπάρχει πλή-
ρης επούλωση3.  Στους ππίίνναακκεεςς  11 και 22
συνοψίζονται τα ποσοστά επιτυχίας των
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σχετικών κλινικών μελετών.
Οι πιο σύγχρονες μελέτες7,37,40,47-49 κα-
ταλήγουν σε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυ-
χίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε
κάποιες από τις μελέτες αυτές χρησιμο-
ποιήθηκαν οπτικό μικροσκόπιο, μικρο-
κάτοπτρα40 και ενδοσκόπιο48. Τα μέσα
αυτά επιτρέπουν άριστο φωτισμό και δί-
νουν τη δυνατότητα μεγέθυνσης48. Με το
οπτικό μικροσκόπιο γίνονται ορατοί
ισθμοί και μικροί παράπλευροι ριζικοί
σωλήνες που δεν είναι δυνατόν να φα-
νούν διαφορετικά. Επιπλέον, η οστεοτο-
μία είναι συντηρητικότερη και η επού-
λωση επιτυγχάνεται συντομότερα40. 

Σύγκριση επιτυχίας 
περιακρορριζικής 
χειρουργικής και 
συμβατικής επανάληψης
της ενδοδοντικής 
θεραπείας
Το ποσοστό επιτυχίας της συμβατικής
ενδοδοντικής θεραπείας κυμαίνεται από
53% έως 97%50-54. Σε επιδημιολογική
μελέτη55 διαπιστώθηκε ότι μετά από εν-
δοδοντική θεραπεία το 94,44% των δο-
ντιών παρέμειναν λειτουργικά μετά από
3,5 χρόνια. Σε άλλη επιδημιολογική με-
λέτη56, όπου εξετάστηκαν περίπου
1.500.000 δόντια, διαπιστώθηκε ότι το
ποσοστό επιτυχίας της συμβατικής ενδο-
δοντικής θεραπείας είναι περίπου 97%
μετά από οκτώ χρόνια. Βέβαια, πρέπει
να σημειωθεί ότι το μόνο κριτήριο επιτυ-

χίας στη μελέτη αυτή ήταν η διατήρηση
του δοντιού στη στοματική κοιλότητα. 
Όταν η συντηρητική ενδοδοντική θερα-
πεία αποτύχει, είναι σημαντικό για τον
οδοντίατρο να αναγνωρίσει έγκαιρα την
παρουσία περιακρορριζικής παθολο-
γίας και να αποφασίσει σωστά για την
περαιτέρω θεραπεία. Οι διαθέσιμες
εναλλακτικές λύσεις είναι η συμβατική
επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπεί-
ας, η περιακρορριζική χειρουργική ή ο
συνδυασμός τους. Η επιλογή τής πλέον
ορθής λύσης δεν είναι πάντα σαφής και
εύκολη διαδικασία. Η συμβατική επανά-
ληψη της ενδοδοντικής θεραπείας απο-
τελεί λύση εκλογής σε περίπτωση που
δεν έχει μεταβληθεί ιατρογενώς η μορ-
φολογία του ριζικού σωλήνα. Η περια-
κρορριζική χειρουργική, από την άλλη
μεριά, μπορεί να δώσει ικανοποιητικά
αποτελέσματα όταν  υπάρχει μόλυνση σε
απρόσιτες περιοχές του ριζικού σωλήνα,
αλλοιώσεις μη πολφικής αιτιολογίας ή
αληθείς κύστεις, υποψία αντίδρασης ξέ-
νου σώματος και αλλοίωση της μορφο-
λογίας του ριζικού σωλήνα. Τα επιμήκη
κατάγματα ρίζας αποτελούν συνήθως
ένδειξη εξαγωγής του δοντιού57.
Το ποσοστό επιτυχίας της συμβατικής
επανάληψης της ενδοδοντικής θεραπεί-
ας κυμαίνεται από 40-85%46,57,58. Οι
Brings και συν.59 υποστηρίζουν ότι η
συμβατική επανάληψη της ενδοδοντικής
θεραπείας είναι αρχικά προτιμότερη με
την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαβατότη-
τα του ριζικού σωλήνα59, ενώ διάφοροι
άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεά-
ζουν το αποτέλεσμά της. Συγκεκριμένα,
η μόνιμη αποκατάσταση, σύντομα μετά
την ολοκλήρωση της επανάληψης και η
απουσία περιακρορριζικής αλλοίωσης
βελτιώνουν την πρόγνωση46,59, ενώ στα
δόντια με περιακρορριζική αλλοίωση το
αποτέλεσμα είναι καλύτερο όταν η
προηγούμενη έμφραξη του ριζικού σω-
λήνα είναι ανεπαρκής46. Στα δόντια που
κατά τη διάρκεια της αρχικής ενδοδοντι-
κής θεραπείας τροποποιήθηκε η μορφο-
λογία του ριζικού σωλήνα το ποσοστό
επιτυχίας είναι χαμηλότερο (47%) σε
σχέση με τα δόντια που η μορφολογία

έμεινε αμετάβλητη (86,8%). Προφανώς,
στις περιπτώσεις που έχουν δημιουργη-
θεί βάθρα ή αλλαγή της πορείας του ρι-
ζικού σωλήνα από προηγούμενη ενδοδο-
ντική θεραπεία ο καθαρισμός του ριζι-
κού σωλήνα είναι ανεπαρκής, ειδικά σε
περιοχές με ανατομικές ανωμαλίες. Το
ποσοστό επιτυχίας της συμβατικής επα-
νάληψης της ενδοδοντικής θεραπείας
στα δόντια αυτά μειώνεται ακόμα περισ-
σότερο όταν συνυπάρχει περιακρορριζι-
κή αλλοίωση58. Έχει διαπιστωθεί ότι τα
2/3 αυτών των περιπτώσεων καταλήγουν
σε αποτυχία όταν αντιμετωπίζονται με
επανάληψη της ενδοδοντικής θερα-
πείας57.
Πολύ λίγες υψηλής αξιοπιστίας μελέτες
συγκρίνουν τα ποσοστά επιτυχίας της
χειρουργικής αντιμετώπισης με τη συμ-
βατική επανάληψη της θεραπείας. Επει-
δή αυτές οι μελέτες έχουν πολλές μετα-
βλητές και  δεν χρησιμοποιούν σύγχρο-
νες μεθόδους και υλικά, είναι δύσκολο
να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα60.
Οι Kvist και Reit61 αντιμετώπισαν 95
αποτυχημένες ενδοδοντικές θεραπείες
συμβατικά ή χειρουργικά και τις παρα-
κολούθησαν για τέσσερα χρόνια. Στους
12 μήνες διαπιστώθηκε υψηλότερο πο-
σοστό επούλωσης στις περιπτώσεις που
αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά, ενώ
στους 24 μήνες δεν παρατηρήθηκε σημα-
ντική διαφορά. Αυτό μπορεί να αποδο-
θεί στην πιο βραδεία επούλωση στις πε-
ριπτώσεις συντηρητικής θεραπείας και
στο γεγονός της καθυστερημένης εμφά-
νισης αποτυχιών στις περιπτώσεις χει-
ρουργικής αντιμετώπισης61. Τέλος, σε
άλλη μελέτη και μετά από περίοδο πα-
ρακολούθησης ενός έτους, δόντια που
είχαν αντιμετωπισθεί με περιακρορριζι-
κή χειρουργική εμφάνισαν ελαφρά υψη-
λότερο ποσοστό επιτυχίας από αυτά που
είχαν αντιμετωπισθεί με συμβατική επα-
νάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας62.
Συμπερασματικά, αν και παρατηρείται
υψηλότερο ποσοστό επούλωσης μετά
από χειρουργική προσέγγιση, τα μέχρι
στιγμής δεδομένα δεν παρουσιάζουν ση-
μαντική διαφορά στην επούλωση περια-
κρορριζικής χειρουργικής και συμβατι-
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κής επανάληψης της ενδοδοντικής θερα-
πείας. Μελέτες που θα συγκρίνουν δια-
φορετικές μεθόδους θεραπείας θα βοη-
θήσουν στη συστηματική καταγραφή των
παραγόντων που επηρεάζουν ουσιαστι-
κά το αποτέλεσμα63.
Το ποσοστό επιτυχίας της περιακρορρι-
ζικής χειρουργικής με ταυτόχρονη συμ-
βατική επανάληψη της ενδοδοντικής θε-
ραπείας ((ΕΕιικκ..  22)) είναι σημαντικά υψηλό-
τερο από τη συμβατική επανάληψη μόνο
ή την περιακρορριζική χειρουργική χω-
ρίς ταυτόχρονη επανάληψη της ενδοδο-
ντικής θεραπείας ((ΕΕιικκ..  33)). Με την επα-
νάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας
ελέγχεται ο μικροβιακός παράγοντας
στο αυχενικό και μέσο τριτημόριο του
ριζικού σωλήνα, ενώ με την περιακρορ-
ριζική χειρουργική και την ανάστροφη
έμφραξη στο επίπεδο του ακρορριζικού
τριτημορίου57. Υπάρχουν κλινικές μελέ-
τες4,13,16 που συνηγορούν υπέρ της συμ-
βατικής επανάληψης της ενδοδοντικής
θεραπείας πριν τη χειρουργική αντιμε-
τώπιση. Το ποσοστό επιτυχίας μετά από
συνδυασμό των δυο τεχνικών φθάνει το
91%, ενώ όταν γίνεται μόνο χειρουργική
θεραπεία το 84%. Συνεπώς, το ιδανικό
είναι να προηγείται η επανάληψη της εν-
δοδοντικής θεραπείας και να ακολουθεί
η περιακρορριζική χειρουργική όταν ο
συνδυασμός των δυο διαδικασιών είναι
εφικτός, δηλαδή όταν υπάρχει βατότητα
του ριζικού σωλήνα. 

Επανάληψη 
περιακρορριζικής 
χειρουργικής
Πολύ λίγες έρευνες έχουν γίνει σχετικά
με τα αποτελέσματα της επανάληψης
μιας αποτυχημένης περιακρορριζικής
χειρουργικής επέμβασης. Οι Peterson
και Gutmann64, προσεγγίζοντας το θέμα
με μετα-ανάλυση, συμπέραναν ότι το πο-
σοστό πλήρους επιτυχίας της επανάλη-
ψης της περιακρορριζικής χειρουργικής
ήταν 35,7%. Αβέβαιο αποτέλεσμα παρα-
τηρήθηκε στο 26,3%, ενώ το  38% των
περιπτώσεων κατέληξε σε  αποτυχία. Το
ποσοστό επιτυχίας της αρχικής χειρουρ-
γικής θεραπείας είναι πολύ υψηλότερο
από το ποσοστό επιτυχίας της επανάλη-
ψης της χειρουργικής θεραπείας, ενώ τα
ποσοστά επιτυχίας και αποτυχίας της
επανάληψης της  χειρουργικής είναι πε-
ρίπου ισοδύναμα64. Αν όμως λάβουμε
υπόψη και το αβέβαιο αποτέλεσμα που
σε βάθος χρόνου οδηγεί σε παραμονή
του δοντιού, τότε το ποσοστό επιτυχίας
ανέρχεται σε 62%. Συνεπώς η επανάλη-
ψη της χειρουργικής θεραπείας αποτε-
λεί λύση εκλογής συγκριτικά με την εξα-
γωγή. 
Πιο πρόσφατες κλινικές μελέτες επίσης
δείχνουν ότι η επανάληψη της περια-
κρορριζικής χειρουργικής οδηγεί σε μι-
κρότερο ποσοστό επιτυχίας από την

πρώτη χειρουργική επέμβαση. Σε μελέτη
των Gagliani και συν.65 όπου χρησιμο-
ποιήθηκαν συσκευές μεγέθυνσης και μι-
κροχειρουργικές προπαρασκευές των
ακρορριζίων διαπιστώθηκε ότι στην
ομάδα που έγινε για πρώτη φορά περια-
κρορριζική χειρουργική το ποσοστό επι-
τυχίας ήταν πολύ μεγαλύτερο (78% πλή-
ρης επούλωση και 12% μη ολοκληρωμέ-
νη επούλωση) σε σχέση με την ομάδα
που εφαρμόστηκε επανάληψη περια-
κρορριζικής χειρουργικής (59% πλήρης
επούλωση και 17% μη ολοκληρωμένη
επούλωση)65.  Παρόμοια αποτελέσματα
είχαν και οι μελέτες των Rud και συν.15

και Schwartz και συν.20 Ο ππίίνναακκααςς  33 συ-

62 E N D O D O N T O L O G I A 3 (1): 57-64, 2008

Ζάρρα & Οικονομίδης

Εικ. 2: Περιακρορριζική χειρουργική σε συνδυασμό με συμβατική επανάληψη της εν-
δοδοντικής θεραπείας. Α. Αρχικό ακτινογράφημα. Β. Αμέσως μετά την επανάληψη της
ενδοδοντικής θεραπείας και την περιακρορριζική χειρουργική με ανάστροφη έμφραξη
αμαλγάματος. Γ. Επανέλεγχος μετά από ένα χρόνο.

A Β Γ

Εικ. 3: Περιακρορριζική χειρουργική
χωρίς επανάληψη της ενδοδοντικής
θεραπείας. Α. Αμέσως μετά την επέμ-
βαση και την ανάστροφη έμφραξη με
αμάλγαμα. Β. Επανέλεγχος μετά από
ένα χρόνο.

A

Β



νοψίζει τα ποσοστά επιτυχίας της επα-
νάληψης της περιακρορριζικής χειρουρ-
γικής.
Σε μια άλλη μελέτη13, όπου το κριτήριο
επιτυχίας ήταν μόνο η παραμονή του δο-
ντιού στη στοματική κοιλότητα, διαπι-
στώθηκε ότι η μέση επιβίωση ήταν 39,1
μήνες για τις περιπτώσεις επανάληψης
της περιακρορριζικής χειρουργικής και
92,1 μήνες για τα δόντια που θεραπεύ-
θηκαν για πρώτη φορά χειρουργικά.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα πρέπει να
αξιολογηθούν με προσοχή γιατί η έρευ-
να προήλθε από πανεπιστημιακή κλινι-
κή, το δείγμα των ασθενών της οποίας
ίσως δεν αντιπροσωπεύει το γενικό πλη-
θυσμό, ενώ κάποιες μεταβλητές, όπως η
χειρουργική τεχνική, δεν έχουν πλήρως
διευκρινισθεί και ο επανέλεγχος δεν πε-
ριελάμβανε όλους τους ασθενείς. Τέλος,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι προς
συζήτηση το αν μόνο η παραμονή του δο-
ντιού αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο επι-
τυχίας ή αποτυχίας της περιακρορριζι-
κής χειρουργικής.

Συμπεράσματα
1. Τα ποσοστά επιτυχίας της περιακρορ-

ριζικής χειρουργικής ποικίλλουν στις
διάφορες μελέτες  και κυμαίνονται
από 37,4% έως 96,8%. Νεώτερες με-
λέτες δείχνουν υψηλότερα ποσοστά
επιτυχίας λόγω της χρήσης μικροχει-
ρουργικών τεχνικών.

2. Σε περιπτώσεις αποτυχίας της συμβα-
τικής ενδοδοντικής θεραπείας, η επα-
νάληψή της πριν την πραγματοποίηση
της περιακρορριζικής χειρουργικής

μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την
πρόγνωση.

3. Τα ποσοστά επιτυχίας της επανάλη-
ψης της περιακρορριζικής χειρουργι-
κής είναι σημαντικά χαμηλότερα από
αυτά της αρχικής χειρουργικής θερα-
πείας. Ωστόσο, θεωρείται προτιμητέα
λύση συγκριτικά  με την εξαγωγή.
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Περίληψη
Χημειοπροφύλαξη είναι η προληπτική χορήγηση αντιβιοτικού
φαρμάκου η οποία πραγματοποιείται πριν από κάποια συντη-
ρητική ή χειρουργική οδοντιατρική επέμβαση, σε ειδικούς
ασθενείς, για την αποφυγή λοίμωξής τους από τη μικροβιαι-
μία που ενδεχομένως θα προκληθεί από αυτές τις επεμβάσεις. 
Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διε-
ξοδική ανάλυση του θέματος της χημειοπροφύλαξης στην εν-
δοδοντία. Αναλυτικότερα, προσδιορίζονται οι οδοντιατρικές
επεμβάσεις γενικά και οι ενδοδοντικές ειδικότερα, που είναι
πιθανόν να προκαλέσουν μικροβιαιμία, αναφέρονται τα μι-
κροβιακά στελέχη που θεωρούνται υπεύθυνα, δίνεται έμφαση
στη διάρκεια της προκαλούμενης μικροβιαιμίας και στους
ασθενείς για τους οποίους η πρόκληση μικροβιαιμίας μπορεί
να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία. Ακόμη παρουσιάζονται
κάποια από τα προτεινόμενα σχήματα χημειοπροφύλαξης κα-
θώς και προβληματισμοί για την αποτελεσματικότητα ή μη
των χορηγούμενων αντιβιοτικών και για τους κινδύνους που
ενέχει η χορήγησή τους.
Συμπερασματικά, αν και υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις
για την αναγκαιότητα της χημειοπροφύλαξης στην Ενδοδο-
ντία σήμερα, ο οδοντίατρος οφείλει να καλύψει τους ειδικούς
ασθενείς με αντιβιοτικά φάρμακα πριν από ορισμένες επεμ-
βάσεις για την πρόληψη πιθανών σοβαρών λοιμώξεων εξαι-
τίας της προκαλούμενης μικροβιαιμίας.

Summary
Antimicrobial prophylaxis in Endodontic Practice.
Current concepts

Μ. Lamprou*, M.G. Khabbaz**

Chemoprophylaxis is the action when antibiotics are prescribed for
special patients before conservative or surgical treatment takes
place, to avoid infection by bacteremia.
The aim of this review is an extensive analysis of the issue of antibiotic
prophylaxis in endodontics. Dental operations, particularly endo-
dontic therapies, possibly causing bacteremia are defined, and the
microbial strains responsible are mentioned. A specific emphasis is
given to the duration of bacteremia provoked, as well as to those pa-
tients whose health can be endangered due to bacteremia. More-
over, several recommended antibiotic regimes are included as well
as a questioning of the effectiveness of antibiotics and the risks
associated with their use.
In conclusion, although there are contradictive aspects as far as the
necessity of chemoprophylaxis in endodontics is concerned, clini-
cians have to cover special patients with antibiotics before many
operations take place to prevent severe infections resulting from
bacteremia.
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Eισαγωγή
Η εμφάνιση, πριν 60 και πλέον χρόνια,
των πρώτων αντιβιοτικών φαρμάκων
αποτέλεσε μια επανάσταση στη θερα-
πεία των λοιμώξεων. Σήμερα, τα αντι-
βιοτικά φάρμακα προσφέρουν σημαντι-
κή βοήθεια στην αντιμετώπιση των στο-
ματοπροσωπικών λοιμώξεων. Παρά το
γεγονός ότι τα φάρμακα αυτά δεν απο-
τελούν την κύρια κλινική αντιμετώπιση
στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, μει-
ώνουν το χρόνο της λοίμωξης και προ-
λαμβάνουν την επέκτασή της σε γειτονι-
κούς ανατομικούς χώρους καθώς και σε
άλλα όργανα1. 
Στην οδοντιατρική τα αντιβιοτικά φάρ-
μακα χρησιμοποιούνται για δύο κυρίως
λόγους: α) για την αντιμετώπιση των λοι-
μώξεων και β) προληπτικά πριν από συ-
γκεκριμένες επεμβάσεις. Η προληπτική
χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων (χη-
μειοπροφύλαξη) συστήνεται για την
αποφυγή λοίμωξης ειδικών ασθενών
από τη μικροβιαιμία που ενδεχομένως
θα προκληθεί. Μικροβιαιμία ορίζεται η
κατάσταση κατά την οποία παθογόνα ή
μη μικρόβια κυκλοφορούν στο αίμα ενώ
κατά τη σηψαιμία, τα παθογόνα μικρό-
βια που κυκλοφορούν στο αίμα προκα-
λούν γενικά συμπτώματα, στους ασθε-
νείς, όπως πυρετό, ρίγος κ.α.2

Με την πάροδο του χρόνου και με την
κλινική εφαρμογή των αντιβιοτικών
φαρμάκων στην Ιατρική και Οδοντιατρι-
κή επιστήμη, αποδείχθηκαν οι δυνατότη-
τες και οι ωφέλειές τους αλλά και οι πε-
ριορισμοί στη χρήση τους. Τα άριστα
αποτελέσματα των αντιβιοτικών φαρμά-
κων στην αντιμετώπιση των φλεγμονών
και λοιμώξεων παρέσυραν πολλούς κλά-
δους, π.χ. Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Κτη-
νιατρικό κ.α., καθώς και τους ασθενείς
στην κατάχρηση αυτών των φαρμάκων.
Συνέπεια αυτής της κατάχρησης ήταν η
ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβιακών στε-
λεχών στη δράση των αντιβιοτικών2, γε-
γονός που προκαλεί ανησυχία για την
παγκόσμια υγεία των ανθρώπων. Επι-
πλέον μελέτες, στον άνθρωπο, έδειξαν
ότι ο κίνδυνος από τις ανεπιθύμητες

ενέργειες των  χορηγούμενων αντιβιοτι-
κών (π.χ αλλεργική αντίδραση) μπορεί
να είναι σοβαρότερος από εκείνον των
καταστάσεων που απαιτούν χημειοπρο-
φύλαξη3,4.

Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανα-
σκόπησης είναι η διεξοδική ανάλυση του
θέματος της προληπτικής χορήγησης
αντιβιοτικών φαρμάκων (χημειοπροφύ-
λαξης) στην Ενδοδοντία καθώς και η
ενημέρωση για τις οδηγίες που συμβάλ-
λουν στην πρόληψη των συνεπειών της
μικροβιαιμίας κατά τη διάρκεια της συ-
ντηρητικής και χειρουργικής ενδοδοντι-
κής θεραπείας. 

Οδοντιατρικές επεμβάσεις
και μικροβιαιμία
Στο παρελθόν, η θεωρία της εστιακής
λοίμωξης βάσει της οποίας μικρόβια της
στοματικής κοιλότητας, που έχουν τη δυ-
νατότητα κυκλοφορίας στο αίμα, προκα-
λούν βλάβες σε απομακρυσμένες περιο-
χές του σώματος, είχε ταλαιπωρήσει τον
Οδοντιατρικό κόσμο μέχρι την τελική
απόρριψή της λόγω έλλειψης επιστημο-
νικών αποδείξεων. Σήμερα πιστεύεται
ότι η μικροβιαιμία που πιθανόν προκα-
λείται από κάποια οδοντιατρική επέμβα-
ση είναι παροδική αφενός και αφετέρου
έχει πιθανότητα να προκαλέσει βλάβη
κάποιου οργάνου μόνο σε ειδικούς
ασθενείς όπου ήδη υπάρχει προεγκατε-
στημένη βλάβη στο ίδιο όργανο, π.χ. εμ-
φάνιση ενδοκαρδίτιδας, μετά από οδο-
ντιατρική επέμβαση, σε ασθενή με ιστο-
ρικό μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας5. Το
γεγονός αυτό απέδειξαν σε κλινική τους
έρευνα επί 349 ασθενών με ιστορικό
βαλβιδικής καρδιακής βλάβης οι van der
Meer και συν. το 1992, όπου διαπίστω-
σαν την παρουσία ενδοκαρδίτιδας σε
τρεις ασθενείς (ποσοστό 0,86% ) που εί-
χαν δεχθεί ενδοδοντική θεραπεία τις τε-
λευταίες 30 μέρες6. Η εξήγηση που δίνε-
ται σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να
είναι λόγω α) οδοντιατρικών επεμβάσε-
ων σε φλεγμαίνοντες ιστούς, οπότε τα
μικρόβια που προωθούνται στην κυκλο-
φορία (μικροβιαιμία) πιθανόν να εγκα-

τασταθούν σε άλλα σημεία του σώματος
αν βρουν τις κατάλληλες συνθήκες, β)
προερχόμενων από τα μικρόβια τοξινών
(εξωτοξινών, ενδοτοξινών) που πιθανόν
να προκαλέσουν παθολογικές μεταβο-
λές στον ξενιστή και, τέλος, γ) των αντι-
γόνων που προέρχονται από τα μικρόβια
και που μετά την είσοδό τους στην αιμα-
τική κυκλοφορία μπορεί να  ενεργοποιή-
σουν το ανοσολογικό σύστημα και να
οδηγήσουν σε ποικίλες φλεγμονώδεις
αντιδράσεις5,7.
Γενικά οι οδοντιατρικές επεμβάσεις που
μπορεί να προκαλέσουν μικροβιαιμία
και για τις οποίες προτείνεται η χορήγη-
ση χημειοπροφύλαξης σε ειδικούς ασθε-
νείς  είναι η εξαγωγή δοντιού, η περιο-
δοντική θεραπεία, η τοποθέτηση  οστεο-
ενσωματούμενων εμφυτευμάτων, η το-
ποθέτηση νήματος απώθησης ούλων κα-
τά την αποτύπωση κ.α. Αντίθετα, η λήψη
ακτινογραφιών, η εφαρμογή φθορίου, η
τοποθέτηση ενδορριζικών αξόνων κ.α.
κρίνονται ως πράξεις που δεν προκα-
λούν μικροβιαιμία.

ΔΔιιάάρρκκεειιαα  μμιικκρροοββιιααιιμμίίααςς  
Ο βαθμός και η διάρκεια της μικροβιαι-
μίας εξαρτώνται τόσο από την κατάστα-
ση των ιστών του στόματος όσο και από
το είδος της οδοντιατρικής επέμβασης8.
O Okabe και συν. μελετώντας τους πα-
ράγοντες που επηρεάζουν τη μικροβιαι-
μία μετά από εξαγωγή δοντιού κατέλη-
ξαν στο ότι καθορίζεται από την ύπαρξη
φλεγμονής στα ούλα, την ηλικία του
ασθενή, τον αριθμό των δοντιών που
εξήχθησαν και το χρόνο που διήρκεσε η
επέμβαση9.
Γενικά η φλεγμονή των ούλων συσχετί-
ζεται με αυξημένη συχνότητα και βαθμό
μικροβιαιμίας μετά από οδοντιατρικές
επεμβάσεις10,11.  Υπό φυσιολογικές συν-
θήκες οι μικροοργανισμοί που εισέρχο-
νται στην αιματική κυκλοφορία, μετά
από οδοντιατρικές επεμβάσεις και που
συνήθως προκαλούν παροδική μικροβι-
αιμία, αντιμετωπίζονται από το σύστημα
μονοπυρήνων–μακροφάγων (δικτυοεν-
δοθηλιακό σύστημα) μέσα σε λίγα λεπτά
και κατά κανόνα δεν προκαλούν κανένα

66 E N D O D O N T O L O G I A 3 (1): 65-76, 2008

Λάμπρου & Χαμπάζ



κλινικό σύμπτωμα εκτός ίσως από μια
μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του σώ-
ματος12,13. Ενδεικτικά, η διάρκεια της
μικροβιαιμίας μετά από εξαγωγή δοντι-
ού είναι μικρότερη από 15 λεπτά14 και
μετά από ενδοδοντικές επεμβάσεις δεν
ξεπερνάει τα 10 λεπτά15 ενώ φαίνεται να
εμφανίζει μέγιστη τιμή στα πρώτα 30
δευτερόλεπτα13. Άλλες μελέτες αναφέ-
ρουν σε κάποιες περιπτώσεις διάρκεια
μικροβιαιμίας έως 30 λεπτά αλλά σε πο-
λύ μικρότερο βαθμό16-19. Σε κάθε περί-
πτωση πάντως οδοντιατρικής επέμβασης
η προκαλούμενη μικροβιαιμία δεν φαί-
νεται να ξεπερνάει σε συγκέντρωση τα
104 CFU/mm3 αίματος20.

Ενδοδοντικές επεμβάσεις
και μικροβιαιμία
Εξετάζοντας διάφορες μελέτες που αφο-
ρούν τη σχέση των ενδοδοντικών επεμ-
βάσεων με την πιθανότητα πρόκλησης
μικροβιαιμίας παρατηρεί κανείς ότι
υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσματα.
Έτσι υπάρχουν εργασίες που υποστηρί-
ζουν ότι μικροβιαιμία δεν προκαλεί-
ται21,12,15,22-24 ή είναι σπάνια και μικρής
διάρκειας25,26 μετά από πολφοτομή ή χη-
μικομηχανική επεξεργασία (ΧΜΕ) που
περιορίζεται εντός του ριζικού σωλήνα.
Επιπλέον, δύο μελέτες25,27 δεν βρήκαν
στατιστικά σημαντική διαφορά στην
πρόκληση μικροβιαιμίας μετά από ενδο-
δοντική θεραπεία όταν η ΧΜΕ περιορι-
ζόταν εντός του ριζικού σωλήνα ή όταν
επεκτεινόταν εκτός. Αντίθετα, ο Savar-
rio και συν. σε έρευνά τους επί 30 ασθε-
νών στους οποίους πραγματοποιήθηκε
ΧΜΕ εντός του ριζικού σωλήνα διαπί-
στωσαν ότι στο 30%  των περιπτώσεων
προκλήθηκε μικροβιαιμία28. Επίσης ο
Klotz και συν. απέδειξαν, σε πιθήκους,
την πρόκληση μικροβιαιμίας μετά από
τοποθέτηση πρεδνιζόνης σε φλεγμαίνο-
ντες πολφούς μονίμων δοντιών με αδιά-
πλαστο ακρορρίζιο26. Σύμφωνα με τους
Baumgartner και συν.21,24 το ποσοστό
πρόκλησης μικροβιαιμίας όταν η XME
πραγματοποιήθηκε εκτός του ριζικού
σωλήνα ανήλθε στο 3,3%, μετά από ανα-

πέταση κρημνού 83,3% και μετά από πε-
ριακρορριζική απόξεση 33,3%. Σε ό,τι
αφορά την τοποθέτηση απομονωτήρα,
σε έρευνα των Roberts και συν. που
πραγματοποιήθηκε σε παιδιά, εμφανίζε-
ται να προκαλεί μικροβιαιμία σε ποσο-
στό 31,4%, ανάλογο με το ποσοστό πρό-
κλησης μετά από εξαγωγή δοντιού29.
Για τις χειρουργικές ενδοδοντικές επεμ-
βάσεις υπάρχουν ορισμένες μελέτες
που προσδιορίζουν τη συχνότητα και το
μέγεθος της μετεγχειρητικής μικροβιαι-
μίας, με τα αποτελέσματα να κυμαίνο-
νται μεταξύ τους λόγω χρησιμοποίησης
διαφορετικών μικροβιολογικών τεχνι-
κών για την απομόνωση και ταυτοποίη-
ση των μικροοργανισμών16,24. Επίσης σε
ό,τι αφορά τη μετεγχειρητική αφαίρεση
των ραμμάτων οι σύγχρονες έρευνες δεί-
χνουν ότι μπορεί να προκαλέσει μικρο-
βιαιμία ειδικά αν είναι πολλά σε αριθμό
και ο ασθενής έχει φτωχή στοματική υγι-
εινή30,31.  
Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία
(ΑΗΑ) σε πρόσφατη αναθεώρηση των
οδηγιών της το 200720, διευρύνει τις οδο-
ντιατρικές επεμβάσεις που προκαλούν

μικροβιαιμία και κατά συνέπεια απαι-
τούν χημειοπροφύλαξη, σε ειδικούς
ασθενείς, οριοθετώντας αυτές με τον
ορισμό: “Όλες οι οδοντιατρικές επεμβά-
σεις που αφορούν χειρισμούς στα ούλα,
την περιακρορριζική περιοχή του δοντι-
ού ή προκαλούν διάτρηση του στοματι-
κού βλεννογόνου”. Μελετώντας τα πρω-
τόκολλα των Καρδιολογικών Εταιριών
(Αμερικανική, Βρετανική και Ευρωπαϊ-
κή) ((ππίίνναακκααςς  11)) είναι σαφές ότι οι χει-
ρουργικές επεμβάσεις και η επανεμφύ-
τευση εκγομφωμένου δοντιού θεωρού-
νται επεμβάσεις που μπορεί να προκα-
λέσουν μικροβιαιμία και απαιτούν αντι-
βιοτική κάλυψη, σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου, ενώ για τις υπόλοιπες επεμβά-
σεις δεν υπάρχει ομοφωνία. Αναλυτικό-
τερα η Αμερικανική (το 1997 και 2007)
και η Βρετανική Καρδιολογική Εταιρία
(BCS) (το 2004) προτείνουν χημειοπρο-
φύλαξη για τη χημικομηχανική επεξερ-
γασία πέραν του τρήματος. Σε ό,τι αφο-
ρά στην τοποθέτηση του απομονωτήρα η
ΑΗΑ το 1997 δεν συνιστούσε χημειο-
προφύλαξη ενώ σήμερα τη συνιστά σύμ-
φωνα με τον τελευταίο ορισμό που εξέ-
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δωσε. Για τις ίδιες επεμβάσεις η Ευρω-
παϊκή Καρδιολογική Εταιρία δεν έχει
σαφή τοποθέτηση. 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι η Ευρωπαϊ-
κή Καρδιολογική Εταιρία δεν δίνει σα-
φείς οδηγίες σε πολλά θέματα. Οι δύο
άλλες εταιρίες ενώ δεν συμφωνούν σε
όλα, εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα στις
οδηγίες.

Συσχέτιση των μικροβίων
των ριζικών σωλήνων με
τη μικροβιαιμία  
Είναι γνωστό ότι ο μολυσμένος ριζικός
σωλήνας περιέχει μικτή μικροβιακή
χλωρίδα με τα αυστηρώς και προαιρετι-
κώς αναερόβια μικρόβια να κυριαρ-
χούν. Συνήθως, ανευρίσκονται 3-6 μι-
κροβιακά είδη ανά σωλήνα (στρεπτό-
κοκκοι, σταφυλόκοκκοι, Prevotella,  Vei-
lonella,  Peptostreptococcus κ.α.5,28,33,
ενώ μελέτες  εντόπισαν μύκητες34,35 και
ιούς σε πολύ μικρά ποσοστά36. 
Οι πιο συχνά απαντώμενοι μικροοργανι-
σμοί στην αιματική κυκλοφορία σε κατά-
σταση μικροβιαιμίας είναι οι στρεπτό-
κοκκοι και οι σταφυλόκοκκοι ενώ σε μι-
κρότερο ποσοστό ανευρίσκονται Gram(-)
μικρόβια, μύκητες και σπανιότερα ρικέ-
τσιες και χλαμύδια. 
Η προέλευση των μικροβίων αυτών και
η συσχέτισή τους με τις οδοντιατρικές
πράξεις απασχόλησε τους ερευνητές.
Έτσι, ο Debelian και συν. σε έρευνά
τους συνέκριναν τα μικροβιακά στελέχη
που εντοπίζονται στο αίμα κατά τη διάρ-
κεια και μετά το πέρας της ενδοδοντικής
θεραπείας με εκείνα που εντοπίζονται
στους ριζικούς σωλήνες ασυμπτωματι-
κών και άπολφων δοντιών με ακτινογρα-
φική εικόνα περιακρορριζικής αλλοίω-
σης. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η
προέλευση αυτών των μικροβίων είναι η
μικροβιακή χλωρίδα του μολυσμένου ρι-
ζικού σωλήνα25. Οι ίδιοι συγγραφείς ένα
χρόνο αργότερα επιβεβαίωσαν τα απο-
τελέσματά τους χρησιμοποιώντας πιο
σύγχρονες τεχνικές για την ταυτοποίηση
των μικροβιακών στελεχών37. Επίσης ο
Savarrio και συν. σε έρευνά τους απέδει-

ξαν ότι στο 23% των ασθενών τα μικρο-
βιακά στελέχη που απομονώθηκαν από
το αίμα ήταν ίδια με εκείνα που απομο-
νώθηκαν από το ριζικό σωλήνα28. Οι μύ-
κητες, που όπως προαναφέρθηκε απο-
μονώνονται από λίγους ριζικούς σωλή-
νες, επίσης ανευρίσκονται στο αίμα
ασθενών38 και ειδικά αλκοολικών39 ή
ασθενών με ανοσοκαταστολή (χημειοθε-
ραπεία, AIDS, κ.α.)40,41.

Ασθενείς και μικροβιαιμία
Υπό φυσιολογικές συνθήκες καθώς τα
μικρόβια εισέρχονται στο αίμα μετά από
κάποια οδοντιατρική επέμβαση, η συ-
γκέντρωση τους ελαττώνεται (φυσική
αραίωση). Ταυτόχρονα κινητοποιείται ο
αμυντικός μηχανισμός με τη μορφή φα-
γοκυττάρων, αντισωμάτων κ.α., γεγονός
που προκαλεί την περαιτέρω καταστρο-
φή τους. Χαρακτηριστικά είναι τα απο-
τελέσματα έρευνας όπου στους ριζικούς
σωλήνες επτά μονόρριζων ασυμπτωματι-
κών και άπολφων δοντιών εντοπίσθηκαν
34 στελέχη μικροβίων ενώ στο αίμα και
κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θε-
ραπείας εντοπίσθηκαν μόνο οκτώ στελέ-
χη. Στη συνέχεια, αίμα που λήφθηκε 10
λεπτά αργότερα περιείχε τρία στελέχη

μικροβίων25. Όμως εάν σε κάποιους
ασθενείς υπάρχει δυσλειτουργία του
αμυντικού συστήματος ή παρατηρείται
βλάβη κάποιου οργάνου σε βαθμό που
να επιτρέπει την αποίκησή του από μι-
κροοργανισμούς και στη συνέχεια τον
πολλαπλασιασμό τους, τότε είναι πιθανή
η εκδήλωση κάποιας νόσου, λόγω της μι-
κροβιαιμίας, όπως προαναφέρθηκε.
Τέτοιοι ασθενείς είναι Ι) όσοι έχουν
εξασθενημένο αμυντικό σύστημα, ΙΙ)
εκείνοι που έχουν προσθετικές αρθρώ-
σεις ή αγγειακούς καθετήρες και ΙΙΙ)
ασθενείς με συγκεκριμένα καρδιολογι-
κά προβλήματα20,42,43 ((ππίίνναακκααςς  22))..

ΙΙ..    ΑΑσσθθεεννεείίςς  μμεε    εεξξαασσθθεεννηημμέέννοο  ααμμυυννττιικκόό
σσύύσσττηημμαα
Ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατα-
σταλτικά φάρμακα (π.χ μετά από μετα-
μόσχευση κάποιου οργάνου) ή ασθενείς
που πάσχουν από ανοσολογική ανεπάρ-
κεια (π.χ. AIDS, κυκλική ουδετεροπε-
νία, ακοκκιοκυτταραιμία, οξεία φάση
λευχαιμίας κ.α.) ή ακόμα ασθενείς που
εμφανίζουν γενική κατάσταση υποσιτι-
σμού, έλλειψης βιταμινών κ.α. και γενι-
κά ασθενείς όπου παρατηρείται αριθμός
λευκοκυττάρων μικρότερος από 3500
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κύττ./mm3 ή/και αριθμός ουδετεροφίλων
μικρότερος από 500 κύττ./mm3 αδυνα-
τούν να αντιμετωπίσουν μια μικροβιακή
εισβολή και εμφανίζουν αυξημένο κίν-
δυνο σηψαιμίας. Στην ίδια κατηγορία με
διαταραχή της φυσιολογικής λειτουρ-
γίας του αμυντικού συστήματος ή με κα-
θυστέρηση της επουλωτικής διαδικασίας
εντάσσονται και ασθενείς με μη καλώς
ρυθμιζόμενο ινσουλινοεξαρτώμενο δια-
βήτη44 καθώς και ασθενείς που έχουν
κάνει ακτινοθεραπεία στην περιοχή του
τραχήλου ή/και της κεφαλής. Για τις δύο
τελευταίες κατηγορίες δεν υπάρχουν
όμως επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα,
γεγονός που προκαλεί σύγχυση στους
κλινικούς45.

ΙΙΙΙ..  ΑΑσσθθεεννεείίςς  μμεε    ππρροοσσθθεεττιικκέέςς  ααρρθθρρώώσσεειιςς
ήή  ααγγγγεειιαακκοούύςς  κκααθθεεττήήρρεεςς
Ασθενείς στους οποίους έχει αντικατα-
σταθεί μια άρθρωση, εμφανίζουν  κίνδυ-
νο  λοίμωξής της σε περίπτωση μικροβι-
αιμίας, γεγονός που μπορεί να απαιτή-
σει ακόμα και την αφαίρεσή της. Ο κίν-
δυνος αυτός είναι αυξημένος στις περι-
πτώσεις όπου είτε υπάρχει ιστορικό
προηγούμενης λοίμωξης της άρθρωσης
είτε έχουν μεσολαβήσει λιγότερο από
δύο χρόνια από την τοποθέτηση και ταυ-
τόχρονα συνυπάρχει ανοσοκαταστολή,
διαβήτης τύπου Ι, αιμορροφιλία ή υποσι-
τισμός. Μελέτες έδειξαν ότι μονάχα οι
ασθενείς  με ολική αντικατάσταση μιας
άρθρωσης μπορεί να κινδυνεύουν από
τυχόν μικροβιαιμία και όχι εκείνοι που
φέρουν καρφίδες ή πλάκες46,47. Το είδος
των μικροβίων που αποικίζει τις προσθε-
τικές αρθρώσεις απασχόλησε τους ερευ-
νητές. Έτσι σε προσθετικές αρθρώσεις
οι οποίες έχουν μολυνθεί έχουν ανευρε-
θεί κυρίως σταφυλόκοκκοι48 αλλά και
στρεπτόκοκκοι13,49, οι οποίοι εντοπίζο-
νται και στο μολυσμένο ριζικό σωλήνα,
όπως προαναφέρθηκε. 
Επίσης ασθενείς που φέρουν αγγεια-
κούς καθετήρες για τη χορήγηση φαρμά-
κων (π.χ. χημειοθεραπευτικά) για μεγά-
λες περιόδους ή  νεφροπαθείς που υπο-
βάλλονται σε αιμοκάθαρση (αρτηριο-
φλεβική επικοινωνία) ή, τέλος, ασθενείς

με υδροκέφαλο που φέρουν εξωκρανια-
κές παροχετεύσεις για την απομάκρυνση
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να
αναπτύξουν λοίμωξη της πρόσθεσης σε
περίπτωση μικροβιαιμίας50. 

ΙΙΙΙΙΙ..  ΑΑσσθθεεννεείίςς  μμεε    κκααρρδδιιοολλοογγιικκάά  ππρροοββλλήή--
μμαατταα  
Έρευνες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό
την απόδειξη ότι καρδιολογικές παθολο-
γικές καταστάσεις μπορούν να προκλη-
θούν από τη μικροβιαιμία μετά από οδο-
ντιατρικές επεμβάσεις. Πειράματα σε
κουνέλια απέδειξαν την πρόκληση λοι-
μώδους ενδοκαρδίτιδας μετά από οδο-
ντιατρικές επεμβάσεις που προκάλεσαν
μικροβιαιμία51. Η μικροβιακή ενδοκαρ-
δίτιδα μπορεί να προκληθεί από μεγάλη
ποικιλία μικροοργανισμών52-54, όμως οι
στρεπτόκοκκοι είναι τα πιο κοινά παθο-
γόνα και  εμφανίζονται σε πολλές μελέ-
τες να προκαλούν μικροβιακή ενδοκαρ-
δίτιδα μετά από μικροβιαιμία που προ-

κλήθηκε από οδοντιατρικές επεμβά-
σεις55,56. Σε ασθενείς, χρήστες ενδοφλέ-
βιων ουσιών, ο χρυσίζων σταφυλόκοκ-
κος (S.aureus) φαίνεται να προκαλεί
λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα ακόμα και σε
ακέραιο ενδοκάρδιο53. 
Ορισμένες καρδιολογικές καταστάσεις
αξιολογείται ότι παρουσιάζουν κίνδυνο
ανάπτυξης μικροβακής ενδοκαρδίτιδας
(Μ.Ε.) σε περίπτωση που προκληθεί μι-
κροβιαιμία. Στον ππίίνναακκαα 33 περιγράφεται
η κατάταξη των καρδιολογικών προβλη-
μάτων σε υψηλού, ενδιάμεσου και αμε-
λητέου κινδύνου σύμφωνα με την Αμερι-
κανική Καρδιολογική Εταιρία (1997)14.
Oι δύο πρώτες κατηγορίες θεωρούνται
από κοινού ως ομάδα κινδύνου ενώ στην
τελευταία ομάδα οι ασθενείς έχουν τις
ίδιες πιθανότητες με το γενικό πληθυσμό
να εμφανίσουν Μ.Ε. και, επομένως, δεν
απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Σε κα-
τάταξη των καρδιολογικών προβλημά-
των έχουν προβεί επίσης η Βρετανική
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και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία
που εμφανίζονται στον ππίίνναακκαα  44 όπου
παρουσιάζονται και οι διαφορές μεταξύ
των διαφόρων εταιριών. Παρατηρείται,
λοιπόν, ότι το ιστορικό λοιμώδους ενδο-
καρδίτιδας, οι προσθετικές βαλβίδες της
καρδίας, η κυανωτική καρδιοπάθεια και
οι χειρουργικά δημιουργηθείσες επικοι-
νωνίες μεταξύ περιφερικής–πνευμονι-
κής κυκλοφορίας αποτελούν και για τις
τρεις καρδιολογικές εταιρίες κατηγο-
ρίες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη λοι-
μώδους ενδοκαρδίτιδας. Η επίκτητη δυ-
σλειτουργία των καρδιακών βαλβίδων, η
μη κυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια
και η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
κατατάσσονται ως ομάδα ενδιάμεσου
κινδύνου ενώ σε ό,τι αφορά την πρόπτω-
ση της μιτροειδούς βαλβίδας με ανεπάρ-
κεια ή με πάχυνση των γλωχίνων η Βρε-
τανική Καρδιολογική Εταιρία την κατα-
τάσσει στην ομάδα αυξημένου κινδύνου

ενώ η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή
στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι χρήστες ενδο-
φλέβιων ουσιών εμφανίζουν κίνδυνο
ανάπτυξης λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας
σε ποσοστό 2-5 % επειδή αρκετοί εμφα-
νίζουν βλάβες στις καρδιακές βαλβίδες.
Σε αυτή την κατηγορία ασθενών ο Glick
το 1995 πρότεινε τη χορήγηση χημειο-
προφύλαξης, πριν από συγκεκριμένες
οδοντιατρικές  επεμβάσεις 57. 
Βέβαια η Αμερικανική Καρδιολογική
Εταιρία στην αναθεώρηση των οδηγιών
της για το θέμα της χημειοπροφύλαξης
(2007)20, που προαναφέρθηκε, δίνει
πλέον έμφαση όχι απλά στην πιθανότητα
πρόκλησης μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας
αλλά στην πιθανότητα αρνητικής εξέλι-
ξης αυτής της κατάστασης. Σύμφωνα με
αυτά τα νεότερα δεδομένα, οι καρδιολο-
γικές καταστάσεις που απαιτούν χημειο-
προφύλαξη ανήκουν στις εξής τέσσερις

κατηγορίες ((ππίίνναακκααςς 22))::
1. Ασθενείς με ιστορικό μικροβιακής εν-

δοκαρδίτιδας
2. Ασθενείς που φέρουν προσθετικές

βαλβίδες καρδιάς 
3. Ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες

• Μη διορθωμένη κυανωτική καρδιο-
πάθεια 

• Πλήρως διορθωμένη συγγενής καρ-
διακή βλάβη με προσθετικό υλικό ή
συσκευή, τους 6 πρώτους μήνες με-
τά την επέμβαση

• Διορθωμένη συγγενής καρδιοπά-
θεια με ελάττωμα στην πλευρά ή
ακριβώς δίπλα από την προσθετική
συσκευή ή την προσθετική πλάκα
(το οποίο εμποδίζει την ενδοθηλιο-
ποίηση) 

4. Ασθενείς με μεταμόσχευση καρδίας
που έχουν εμφανίσει βαλβιδοπάθεια.

Προφύλαξη από 
μικροβιαιμία
Όπως προαναφέρθηκε, η παρουσία μι-
κροβιαιμίας σε ειδικούς ασθενείς πιθα-
νόν να προκαλέσει διάφορες επιπλοκές.
Είναι σημαντικό όμως να αναφερθεί ότι
καθημερινές δραστηριότητες, όπως η
μάσηση, το βούρτσισμα κ.α., προκαλούν
μικροβιαιμία σε παραπλήσιο ποσοστό
με αρκετές οδοντιατρικές πράξεις. Ανα-
λυτικά ο Saymour και συν. εξετάζοντας
τη συχνότητα πρόκλησης μικροβιαιμίας
μετά από συγκεκριμένες οδοντιατρικές
πράξεις αλλά και μετά από συνήθεις
δραστηριότητες κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι το βούρτσισμα μπορεί να προ-
καλέσει μικροβιαιμία σε ποσοστό 0-26
%, η χρήση οδοντικού νήματος 20-58 %,
η χρησιμοποίηση οδοντογλυφίδας για
μεσοδόντιο καθαρισμό 20-40 % και η
μάσηση 17-51%58 ((ππίίνναακκααςς  55)).
Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, θα πρέπει
να γίνει συνείδηση στον ασθενή που εν-
δεχομένως να κινδυνεύει από την πρό-
κληση μικροβιαιμίας, αλλά και στον
οδοντίατρο, ότι η πρόληψη θα πρέπει να
πραγματοποιείται καθημερινά και όχι
μόνο πριν από κάποια οδοντιατρική
επέμβαση. Οποιαδήποτε ενέργεια η
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οποία μπορεί να μειώσει τόσο το βαθμό
όσο και τη διάρκεια της μικροβιαιμίας
είναι δυνατόν να δράσει προστατευτικά.
Αναλυτικά, απαιτείται η εφαρμογή σω-
στής στοματικής υγιεινής και η τήρηση
προγράμματος τακτικών ελέγχων από το
θεράποντα για τη διατήρηση καλής στο-
ματικής υγείας και την αποφυγή με αυ-
τόν τον τρόπο τυχόν εκτάκτων επεμβά-
σεων59. Από την πλευρά του θεράποντα
είναι προτιμότερο να αποφεύγονται οι
επεμβάσεις σε φλεγμαίνοντες ιστούς και
όταν πραγματοποιούνται να γίνονται
όσο πιο ατραυματικά είναι εφικτό και
μετά από τη χρήση αντιμικροβιακού δια-
λύματος για στοματικές πλύσεις (π.χ.
χλωρεξιδίνη)60-62. Με την τήρηση των
παραπάνω μειώνεται η πιθανότητα πρό-
κλησης μικροβιαιμίας τόσο κατά τις κα-
θημερινές λειτουργίες (μάσηση, βούρ-
τσισμα κ.λπ.) όσο και κατά την τέλεση
συγκεκριμένων οδοντιατρικών πράξε-
ων. Όμως σε συγκεκριμένους ασθενείς

προτείνεται και η προληπτική χορήγηση
αντιβιοτικών φαρμάκων (χημειοπροφύ-
λαξης). 
Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο τα
χορηγούμενα αντιβιοτικά προστατεύουν
τον οργανισμό από τη μικροβιαιμία που
προκαλείται από συγκεκριμένες οδο-
ντιατρικές πράξεις δεν είναι γνωστός.
Σύγχρονες έρευνες σχετικά με τη Μ.Ε.
υποστηρίζουν ότι ο πιθανός προστατευ-
τικός μηχανισμός των αντιβιοτικών φαρ-
μάκων δεν είναι η βακτηριοκτόνος δρά-
ση τους έναντι των μικροοργανισμών
που κυκλοφορούν στο αίμα αλλά η μείω-
ση της προσκολλητικής ικανότητας των
μικροβίων στις βαλβίδες της καρδίας ή η
εξουδετέρωσή τους μετά την προσκόλ-
λησή τους63-65.

Προτεινόμενα σχήματα 
χημειοπροφύλαξης
Η αμοξυκιλλίνη αποτελεί το φάρμακο
εκλογής σε ασθενείς υψηλού κινδύνου,
καθώς τα περισσότερα στελέχη της στο-
ματικής μικροβιακής χλωρίδας είναι ευ-
αίσθητα σε αυτή58. Σε ασθενείς με αλ-
λεργία στην πενικιλλίνη η κλινδαμυκίνη
θεωρείται το φάρμακο εκλογής. Ως
εναλλακτική λύση της κλινδαμυκίνης η
Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία
προτείνει επίσης κεφαδροξίλη ή κεφα-
λεξίνη, αν και λίγοι ασθενείς (5-10%)
που είναι αλλεργικοί στην πενικιλλίνη
είναι ταυτόχρονα και στις κεφαλοσπορί-
νες. Μια δεύτερη εναλλακτική επιλογή
αποτελούν οι μακρολίδες, όπως η κλαρι-
θρομυκίνη και η αζιθρομυκίνη, αν και
είναι πιο ακριβά φάρμακα. Αναλυτικά
τα σχήματα που προτείνει η Αμερικανι-
κή, η Βρετανική και η Ευρωπαϊκή Καρ-
διολογική Εταιρία φαίνονται στον ππίίνναα--
κκαα  66.
Παρατηρείται ότι ενώ η Αμερικανική
και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία
προτείνουν 2 g Αμοξυκιλλίνης, η Βρετα-
νική συνιστά 3 g. Φαίνεται όμως ότι η δια-
φορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ
των δύο δόσεων είναι μικρή66, ενώ η δό-
ση των 2 g συνεισφέρει  στη μείωση των
ανεπιθύμητων ενεργειών από τη λήψη

των αντιβιοτικών φαρμάκων. Οι Dajani
και συν. επιβεβαίωσαν τα προαναφερ-
θέντα με έρευνά τους όπου χορήγησαν
σε υγιείς ασθενείς αμοξυκιλλίνη σε δόση
των 2 και των 3 g και μετρώντας τα επί-
πεδα του φαρμάκου στον ορό του αίμα-
τος σε διάφορες χρονικές περιόδους με-
τά τη χορήγηση διαπίστωσαν ότι η δόση
των 2 g επαρκούσε για να δημιουργήσει,
ακόμα και 6 ώρες μετά, συγκέντρωση
του φαρμάκου μεγαλύτερη από την ελά-
χιστη ανασταλτική συγκέντρωση για
τους περισσότερους στρεπτόκοκκους67.
Ένα πλεονέκτημα της χορήγησης 3 g εί-
ναι η επίτευξη υψηλότερων επιπέδων
του φαρμάκου στον ορό μετά από 10-12
ώρες, κάτι που ενδεχομένως να είναι
επιθυμητό σε κάποιους ασθενείς (π.χ
μόλυνση από S.viridans με μειωμένη ευ-
αισθησία στην αμοξυκιλλίνη). Και οι
τρεις καρδιολογικές εταιρίες προτεί-
νουν μια δόση 30 λεπτά έως μια ώρα
πριν την επέμβαση χωρίς την ανάγκη συ-
μπληρωματικής δόσης 6 ώρες μετά όπως
γινόταν στο παρελθόν. Εξαίρεση αποτε-
λεί η Βρετανική Καρδιολογική Εταιρία
στην περίπτωση αλλεργίας στην πενικιλ-
λίνη και αδυναμίας λήψης φαρμάκων
από το στόμα όπου συστήνει ενδοφλέβια
χορήγηση 300 mg κλινδαμυκίνης, 30 λε-
πτά πριν την επέμβαση και 150 mg μετά
από 6 ώρες ((ππίίνναακκααςς 66)). 
Η μια δόση παρέχει επίπεδα του φαρμά-
κου στο πλάσμα πάνω από την ελάχιστη
ανασταλτική συγκέντρωση των περισσό-
τερων στρεπτόκοκκων μέχρι και 6 ώρες
μετά τη χορήγηση, όπως προαναφέρθη-
κε. Αυτό φαίνεται λογικό δεδομένου ότι
η μικροβιαιμία διαρκεί μόνο για λίγα λε-
πτά μετά την επέμβαση. Επιπλέον, η μει-
ωμένη ποσότητα μειώνει ταυτόχρονα,
τον κίνδυνο αναφυλακτικών αντιδράσε-
ων, τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικών
στελεχών μικροβίων καθώς και το κό-
στος της θεραπείας68.   
Ειδικά σε ασθενείς που φέρουν προσθε-
τικές αρθρώσεις, ένα προτεινόμενο σχή-
μα που βασίζεται στην αξιολόγηση της
σχέσης ωφέλειας-κινδύνου από τη χορή-
γηση χημειοπροφύλαξης, περιλαμβάνει
ως φάρμακο εκλογής την κεφαλεξίνη
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και ως εναλλακτική λύση κεφαζολίνη,
αμπικιλλίνη ή κλινδαμυκίνη ((ππίίνναακκααςς
77))47.
Όταν κρίνεται απαραίτητη η χημειοπρο-
φύλαξη είναι προτιμότερο να χορηγείται
μετά από δοκιμασία ευαισθησίας των
αντιβιοτικών φαρμάκων και από το στό-
μα καθότι μειώνεται ο κίνδυνος αναφυ-
λακτικής αντίδρασης4.

Συζήτηση
Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της
απομόνωσης του υπό θεραπεία δοντιού,
της χημικομηχανικής επεξεργασίας και
της έμφραξης των ριζικών σωλήνων πι-
θανόν να προκληθεί τραυματισμός των
ούλων ή/και των περιακρορριζικών
ιστών που δεν είχαν προβλεφθεί εκ των
προτέρων. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί
να αποκλεισθεί η πιθανότητα μικροβιαι-
μίας η οποία είναι δυνατόν, βάσει των
προαναφερθέντων, να προκαλέσει επι-
πλοκές στην υγεία των ειδικών ασθενών.
Επομένως, στους ασθενείς αυτούς επι-
βάλλεται η προληπτική χορήγηση αντι-

βιοτικών φαρμάκων πριν από την έναρ-
ξη της ενδοδοντικής θεραπείας. Παρά
ταύτα, θεωρείται σκόπιμη η αναφορά σε
ορισμένα μέτρα που κατά την άποψη
των συγγραφέων ενδεχόμενα να μειώ-
σουν την πιθανότητα πρόκλησης της μι-
κροβιαιμίας. Τα μέτρα αυτά αφορούν τη
τήρηση σωστής στοματικής υγιεινής, την

απομόνωση του δοντιού, τον υπολογισμό
του μήκους εργασίας, τη χημικομηχανι-
κή επεξεργασία και τον αριθμό των συ-
νεδριών της ενδοδοντικής θεραπείας. 
Προαναφέρθηκε ότι οι ειδικοί ασθενείς
οφείλουν να τηρούν άριστη στοματική
υγιεινή για να αυτοπροστατευθούν από
τον κίνδυνο της μικροβιαιμίας που προ-
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καλείται από τις καθημερινές λειτουρ-
γίες. Επομένως, γίνεται αυτονόητο ότι
τα μέτρα στοματικής υγιεινής και ο έλεγ-
χος της φλεγμονής των ούλων θα πρέπει
να τηρούνται πολύ αυστηρά πριν την
έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας
όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τραυματι-
σμού τους. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η
πλύση της στοματικής κοιλότητας με
αντισηπτικό διάλυμα, πριν την έναρξη
της διαδικασίας αυτής της θεραπείας.  Η
τοποθέτηση πρώτα της αρπάγης, κατά
την απομόνωση του δοντιού, και στη συ-
νέχεια του ελαστικού απομονωτήρα πι-
θανόν να συμβάλει στην αποφυγή του
τραυματισμού των ούλων λόγω αυξημέ-
νης ορατότητας. Επίσης, η χρήση του
οδοντικού ή του ελαστικού νήματος στη
θέση της μεταλλικής αρπάγης πιθανόν
να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα. 
Κατά τον υπολογισμό του μήκους εργα-
σίας η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευ-
ών  εντοπισμού του ακρορριζίου επίσης
είναι πιθανό να συμβάλλει στη μείωση
της πιθανότητας  τραυματισμού των πε-
ριακρορριζικών ιστών69.
Η τέλεση της χημικομηχανικής επεξερ-
γασίας με τα μηχανoκινούμενα συστή-
ματα συμβάλλει στη μείωση της ποσότη-
τας των εξερχόμενων, πέραν του ακρορ-
ριζίου, υπολειμμάτων και, κατά συνέ-
πεια, στην ελάττωση της πιθανότητας μό-
λυνσης των περιακρορριζικών ιστών70.
Επιπλέον, η συστηματική επιβεβαίωση
του μήκους εργασίας με τις ηλεκτρονι-
κές συσκευές κατά τη διάρκεια της χημι-
κομηχανικής επεξεργασίας βοηθά στη
σωστή τέλεση της όλης διαδικασίας της.
Για την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής
θεραπείας απαιτούνται συνήθως 2-3 συ-
νεδρίες. Όμως στην περίπτωση χημειο-
προφύλαξης επιβάλλεται η μείωση του
αριθμού των συνεδριών για να μειωθεί
αντίστοιχα η πιθανότητα τραυματισμού
των ούλων και των περιακρορριζικών
ιστών καθώς και η ποσότητα των προλη-
πτικά χορηγηθέντων, στον ασθενή, αντι-
βιοτικών φαρμάκων. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις,
ενδείκνυται η ενδοδοντική θεραπεία σε
μία συνεδρία, ενώ στις περιπτώσεις που

απαιτούνται περισσότερες συνεδρίες
κρίνεται σκόπιμη η παρεμβολή μεσοδια-
στήματος 9-14 ημερών ή η αλλαγή του
αντιβιοτικού σκευάσματος όταν αυτή η
αναμονή δεν είναι εφικτή, για την απο-
φυγή ανάπτυξης ανθεκτικών μικροβια-
κών στελεχών60,71.
Προαναφέρθηκε ότι η μικροβιαιμία, που
θεωρείται η αιτία διαφόρων παθολογι-
κών καταστάσεων σε ειδικούς ασθενείς,
παρατηρείται μετά από καθημερινές
δραστηριότητες, όπως η μάσηση, το
βούρτσισμα κ.α.58 Μάλιστα αναφέρεται
ότι τα ποσοστά αυτής της μικροβιαιμίας
είναι παρόμοια ή και μεγαλύτερα από
εκείνα της μικροβιαιμίας που προκαλεί-
ται μετά από αρκετές οδοντιατρικές
πράξεις. Η παρατήρηση αυτή έχει οδη-
γήσει μερικούς ερευνητές να αμφισβη-
τούν την ανάγκη χημειοπροφύλαξης
υποστηρίζοντας ότι αφού τα ποσοστά μι-
κροβιαιμίας είναι παραπλήσια μεταξύ
των οδοντιατρικών πράξεων και των κα-
θημερινών λειτουργιών που κάνει ο
ασθενής, είναι άσκοπο να προτείνεται
αντιβιοτική κάλυψη προληπτικά για τις
οδοντιατρικές επεμβάσεις τη στιγμή που
δεν θεωρείται αναγκαία για τις καθημε-
ρινές λειτουργίες72-74. Έτσι οι Strom και
συν.72 και οι Lacassin και συν.73 υποστη-
ρίζουν ότι οι οδοντιατρικές επεμβάσεις
δεν αποτελούν παράγοντα κινδύνου για
πρόκληση μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας.
Επιπλέον, οι Durack και συν. διατείνο-
νται ότι οι περισσότερες περιπτώσεις
Μ.Ε. δεν προκαλούνται μετά από οδο-
ντιατρικές πράξεις74. Παράλληλα κατά
τη χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων
δεν πρέπει να λησμονούνται οι πιθανές
επιπλοκές που προκαλούνται όπως είναι
οι γαστρεντερικές διαταραχές, οι αντι-
δράσεις υπερευαισθησίας, οι αλληλεπι-
δράσεις με άλλα φάρμακα, επιγενείς
λοιμώξεις, και η ανάπτυξη ανθεκτικών
στελεχών μικροβίων.
Είναι γνωστό ότι η πιο συχνή ανεπιθύμη-
τη ενέργεια μετά από χορήγηση αμοξυ-
κιλλίνης είναι η αντίδραση υπερευαι-
σθησίας που κυμαίνεται από 0,3% (χο-
ρήγηση από το στόμα) έως 5% (ενδομυ-
ϊκή χορήγηση) και μπορεί να εμφανιστεί

με ποικίλες μορφές, από κνίδωση (εξαν-
θήματα) έως και ένα επικίνδυνο για τη
ζωή αναφυλακτικό σοκ4. Αξιοσημείωτη
είναι η αναφορά στη βιβλιογραφία ότι η
συχνότητα πρόκλησης μικροβιακής εν-
δοκαρδίτιδας μετά από οδοντιατρικές
πράξεις υπολογίζεται να είναι 4% του
συνόλου των περιπτώσεων εμφάνισής
της (10,75) και η πιθανότητα η παραπά-
νω κατάσταση να οδηγήσει σε θάνατο
προσδιορίζεται σε 0,26 θανάτους ανά
εκατομμύριο ατόμων. Αντίθετα, η πιθα-
νότητα θανάτου από αναφυλακτική αντί-
δραση από τη χορηγούμενη αμοξυκιλλί-
νη προσδιορίζεται σε 1,36 άτομα ανά
εκατομμύριο3,60. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο
κίνδυνος θανάτου από την προληπτική
χορήγηση αμοξυκιλλίνης είναι πεντα-
πλάσιος. Βέβαια ο Wynn και συν. σε βι-
βλιογραφική ανασκόπηση αναφέρουν
ότι δεν εμφανίζεται περίπτωση αναφυ-
λακτικής αντίδρασης που να οφείλεται
σε χορήγηση μιας δόσης αμοξυκιλλίνης
(2 g) σε ασθενή που δεν είναι αλλεργι-
κός στην πενικιλλίνη76.
Ένα ακόμη πιθανό πρόβλημα από τη χο-
ρήγηση χημειοπροφύλαξης είναι η ανά-
πτυξη αντοχής των μικροβίων στα συντα-
γογραφούμενα αντιβιοτικά, κάτι που
ενώ παρουσιαζόταν σε πολύ μικρό πο-
σοστό στο παρελθόν77 σήμερα φαίνεται
να καταλαμβάνει μεγαλύτερες διαστά-
σεις68. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι
το πρόβλημα αυτό, σήμερα, κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια
υγεία78. Τούτο επειδή τα μικρόβια που
δεν επηρεάζονται από τα αντιβιοτικά
φάρμακα δρουν ανεξέλεγκτα προκαλώ-
ντας σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο
οργανισμό. Σημαντικό είναι επίσης να
αναφερθεί και να τονιστεί ότι ένα ποσο-
στό της φυσιολογικής μικροβιακής χλω-
ρίδας απαρτίζεται από ανθεκτικούς στην
πενικιλλίνη μικροοργανισμούς ειδικά σε
ασθενείς που κάνουν συχνή προληπτική
χρήση ή κατάχρηση των αντιβιοτικών
φαρμάκων79. Φαίνεται ότι οι οδοντία-
τροι που συστήνουν τα αντιβιοτικά φάρ-
μακα, αδικαιολόγητα και όταν δεν υπάρ-
χει ένδειξη, συντείνουν στο πρόβλημα
αυτό78. Βέβαια, δεν είναι ακόμη απόλυ-
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τα διευκρινισμένο αν η ανθεκτικότητα
των μικροβίων οφείλεται στην προληπτι-
κή ή στη θεραπευτική χρήση/κατάχρηση
των αντιβιοτικών50. Ένα μέτρο που προ-
τείνεται για τη μείωση πιθανότητας εμ-
φάνισης ανθεκτικών στελεχών είναι η
ολοκλήρωση της οδοντιατρικής επέμβα-
σης σε μία συνεδρία, όπως προαναφέρ-
θηκε, σε ασθενείς που χρειάζονται χη-
μειοπροφύλαξη77.
Ουσιαστικά οι ανεπιθύμητες ενέργειες
των αντιβιοτικών πρέπει να αποτελούν
ένα από τα κριτήρια κατά την επιλογή
χορήγησης ή μη χημειοπροφύλαξης τη
στιγμή που δεν έχει προσδιοριστεί και η
αποτελεσματικότητά τους έναντι της μι-
κροβιαιμίας. Υπάρχουν μελέτες που δεί-
χνουν ότι η χορήγηση χημειοπροφύλα-
ξης δεν διασφαλίζει 100% την αποφυγή
της μικροβιαιμίας6,40,79,80. 
Φαίνεται, λοιπόν, από τα προαναφερθέ-
ντα ότι η άσκοπη χρήση ή η κατάχρηση,
για προληπτικούς λόγους, των αντιβιοτι-
κών φαρμάκων στην κλινική πράξη, πι-
θανόν να οδηγήσει στην ταλαιπωρία
ορισμένων ασθενών ακόμα και να βάλει
σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων συνανθρώ-
πων μας. Τούτο θα πρέπει να λαμβάνε-
ται σοβαρά υπόψη από τους οδοντιά-
τρους που ασχολούνται με την ενδοδο-
ντία. Ειδικά όταν χορηγούνται αντιβιοτι-
κά φάρμακα όχι για να αντιμετωπισθεί
ενδεχόμενη μικροβιαιμία αλλά για να
καλυφθούν ιατρικά λάθη που μπορούν
να διορθωθούν με απλά μέσα π.χ. την
παροχέτευση και επαναπροσδιορισμό
του μήκους εργασίας στην περίπτωση
εμφάνισης περιρριζίτιδας μετά από χη-
μικομηχανική επεξεργασία και όχι στη
χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων για
τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της συ-
γκεκριμένης φλεγμονής των περιακρορ-
ριζικών ιστών.
Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να πού-
με ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κα-
τά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης και
γενικότερα αντιβιοτικών φαρμάκων κα-
θότι είναι μια πράξη που εφαρμόζεται
σε πολλούς με την ελπίδα να ευνοηθούν
οι λίγοι81.
Σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν

διαφορετικές απόψεις και αναπάντητα
ερωτήματα στην επιστημονική κοινότητα
σε ό,τι αφορά τις οδοντιατρικές επεμβά-
σεις που προκαλούν μικροβιαιμία, τους
ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο, την
ανάγκη ή μη χορήγησης αντιβιοτικών
φαρμάκων καθώς και την  αποτελεσμα-
τικότητα και ασφάλεια αυτών. Προβάλ-
λεται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη για
πραγματοποίηση περισσότερων ερευ-
νών που θα καλύψουν τα παραπάνω θέ-
ματα. Ειδικότερα επιβάλλεται η διενέρ-
γεια ερευνών που να αποκαλύπτουν τη
σοβαρότητα του προβλήματος και την
καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης
στην Ελλάδα, όπου μέχρι και σήμερα
δεν έχει μελετηθεί επισταμένα. Από τις
έρευνες αυτές θα μπορέσει κανείς να
προτείνει στην πολιτεία την εφαρμογή
ορισμένων μέτρων ή τη σύνταξη ορισμέ-
νων πρωτοκόλλων αντιμετώπισης που θα
συμβάλουν στην επίλυση των προανα-
φερθέντων προβλημάτων, σε εκπαιδευ-
τικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ο ρό-
λος δε των Επιστημονικών Εταιρειών
και των επαγγελματικών φορέων (Ομο-
σπονδία και Σύλλογοι) πρέπει να είναι
ιδιαίτερα θετικός και σημαντικός στη
διαφώτιση τόσο των οδοντιάτρων όσο
και του ελληνικού πληθυσμού στο συγκε-
κριμένο θέμα-πρόβλημα της κατάχρησης
των αντιβιοτικών φαρμάκων είτε κατά
τη θεραπευτική είτε κατά την προληπτι-
κή τους χορήγηση. 

Συμπεράσματα
1 . Στους ειδικούς ασθενείς, που χρή-

ζουν ενδοδοντικής θεραπείας, προ-
βάλλεται πρωταρχικής σημασίας η
ανάγκη διατήρησης  καλής στοματι-
κής υγείας ως μέτρο πρόληψης της
αυτόματης μικροβιαιμίας (μάσηση,
βούρτσισμα κ.λπ.) αλλά και ως μέτρο
μείωσης της συχνότητας και της βα-
ρύτητας της ιατρογενώς προκαλούμε-
νης μικροβιαιμίας. 

2. Η χορήγηση χημειοπροφύλαξης στον
ειδικό ασθενή καθορίζεται από τα ση-
μερινά δεδομένα με βάση: α) το ιατρι-
κό του ιστορικό, β) την πιθανότητα

πρόκλησης μικροβιαιμίας από την
οδοντιατρική επέμβαση, γ) τις ανεπι-
θύμητες ενέργειες του αντιβιοτικού
φαρμάκου και τέλος δ) τη σχέση οφέ-
λους – κινδύνου από τη χορήγηση.

3. Ο οδοντίατρος οφείλει να είναι πολύ
προσεκτικός στην αντιμετώπιση των
ειδικών ασθενών χρησιμοποιώντας
ατραυματικά μέσα και τεχνικές και
πραγματοποιώντας την ενδοδοντική
θεραπεία σε μία συνεδρία, όπου εν-
δείκνυται και όπου κρίνεται εφικτό.
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Καποδίστριας και Σολωμός

Δύο Ελληνες φοιτητές στην Ιταλία:
Καποδίστριας και Σολωμός*

ΓΓεερρ..  ΓΓ..  ΖΖώώρρααςς****

*Ομιλία που εκφωνήθηκε στα Ιταλικά, στις 14 Ιουνίου 2008, κατά την έναρξη των εργασιών της 1ης κλειστής συνάντησης των μελών της Ελ-
ληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας και της Società Italiana di Endodonzia, που έλαβε χώρα στο Club Hotel Casino, στο Λουτράκι Κορινθίας.

**Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα Ιόνια Νησιά, έχοντας βρεθεί υπό βε-
νετική κυριαρχία από το 1386 έως το
1797, ανέπτυξαν ιδιαίτερους δεσμούς με
την Ιταλία: οι κάτοικοί τους όχι μόνον
χρησιμοποιούσαν ως επίσημη γλώσσα
την ιταλική (έως το 1851), αλλά και συ-
χνά φοιτούσαν σε πανεπιστήμιά της, κυ-
ρίως Νομική και Ιατρική. Σχετικά τόνιζε
ο ποιητής Στέλιος Σπεράντζας (1888-
1962), καθηγητής της Ορθοδοντικής στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά την περίοδο
1933-1952: «Οι περισσότεροι από τους
παλαιούς γιατρούς (…) εσπούδασαν
στην Ιταλία, στα πανεπιστήμια κυρίως
της Πάδοβας, της Πίζας και της Ρώμης.
Αυτοί βέβαια, ξαναγυρίζοντας στον τό-
πο τους, δεν έφερναν μαζί τους για τον
εαυτό τους και για την πατρίδα τους, πα-
ρά ένα μέρος μόνο από τα πνευματικά
κεφάλαια, που άφθονα είχε προσφέρει
στην Ιταλία η Ελλάδα με τους σοφούς
άνδρες της, μετανάστες πριν και μετά
την Άλωση της Πόλης»1. Έτσι και ο
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, αφού
σπούδασε στην Πάδοβα, κατόρθωσε
–στο τόσο σύντομο διάστημα που του
επέτρεψε η μοίρα– να ξαναφέρει πίσω
από την Αυσονία πολλές πνευματικές
και πολιτιστικές παρακαταθήκες.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε το
1776 στην Κέρκυρα, από γονείς ευγε-
νούς καταγωγής, εγγεγραμμένους στο
Libro d’Oro. Ήταν, λοιπόν, φυσικό ο
φέρελπις νεαρός, ως υπήκοος της Γαλη-
νότατης Βενετικής Δημοκρατίας να θε-
λήσει να φοιτήσει στο περίφημο Πανεπι-
στήμιο της Πάδοβας, όπου είχε σπουδά-

σει Νομική και ο πατέρας του Αντώνιος.
Συγκεκριμένα, έδωσε εξετάσεις και εγ-
γράφηκε στο Τμήμα των Artisti, για να
παρακολουθήσει μαθήματα Ιατρικής,
τον Μάιο του 17952, ενώ κατόρθωσε να
πάρει το δίπλωμά του, εντός τριετίας,
στις 10 Ιουνίου 17973, κάνοντας χρήση
μιας ειδικής διάταξης που επέτρεπε
στους μη αυτόχθονες φοιτητές να παρου-
σιαστούν για πτυχιακές εξετάσεις πριν
συμπληρώσουν τετραετή φοίτηση4. Κατά
τη διάρκεια των σπουδών του, ο μετέπει-
τα Κυβερνήτης της Ελλάδας είχε την ευ-
καιρία να παρακολουθήσει μαθήματα
επιφανών καθηγητών της Ιατρικής. Ανα-
φέρουμε τον καθηγητή της Ανατομίας
Leopoldo Marcantonio Caldani (1725-
1813), που έχαιρε μεγάλης φήμης κατά
την εποχή εκείνη, εξαιτίας της διδακτι-
κής του δραστηριότητας αλλά και των
πρωτοποριακών συγγραμμάτων του
Institutiones anatomicae (Venezia 1787)
και Institutiones physiologicae (Padova
1808). Επίσης και ο Andrea Comparetti
(1746-1801) είχε καταλάβει μία από τις
έδρες της Ιατρικής, το 1785, και είχε
συγγράψει σημαντικές πραγματείες,
όπως τις Observationes anatomicae de
aure interna comparata (Padova 1799).
Καθηγητής Θεωρητικής Ιατρικής, Φυ-
σιολογίας και Ανατομίας ήταν κατά τα
χρόνια των σπουδών του Καποδίστρια ο
Stefano Galini (1756-1836), που μεταξύ
άλλων συνέγραψε το μελέτημα Saggio
d’osservazioni concernenti i nuovi
progressi della fisica del corpo umano
(Padova 1792). Ένας άλλος φημισμένος

πανεπιστημιακός δάσκαλος της εποχής
υπήρξε ο Angelo della Decima (1752-
1823) που δίδασκε, εκτός της Ιατρικής,
Φυσική, Μαθηματικά και Γεωλογία.
Μπορούμε, ωστόσο, να υποθέσουμε ότι
πιο αγαπητός στον Καποδίστρια ήταν ο
Simone Stratico (1733-1824), ο οποίος
μόλις εικοσιπενταετής είχε καταλάβει
μία από τις έδρες Ιατρικής. Ο σεβασμός
που έτρεφε τότε ο νεαρός φοιτητής για
τον δάσκαλό του τεκμηριώνεται από το
γεγονός ότι, όταν πλέον ήταν υπουργός
των Εξωτερικών του Τσάρου Αλεξάν-
δρου Α//, περνώντας από το Μιλάνο, το
1819, θέλησε να συναντήσει τον Stratico.
Έγραφε τότε ο Καποδίστριας στον πα-
τέρα του: «Ήταν η μόνη επίσκεψη που
έκαμα. Ξαφνιάστηκε όταν με είδε, αλλά
με αναγνώρισε. Είναι 95 χρονών, αλλά
με φωτεινό μυαλό. Έχει την παλιά κα-
λωσύνη του… Τον κάλεσα και φάγαμε
μαζί. Συγκινήθηκε από τις περιποιήσεις
που του προσέφερα… Θέλησα να φανώ
χρήσιμος στον Νέστορα αυτόν των κα-
θηγητών μου»5.
Αξίζει να θυμίσουμε ότι την ίδια εποχή
με τον Καποδίστρια σπούδασαν Ιατρική
στο ίδιο Πανεπιστήμιο και οι προδρομι-
κοί ποιητές μας Αθανάσιος Χριστόπου-
λος (1772-1847)6 και Ιωάννης Βηλαράς
(1771-1830)7, μετέπειτα προσωπικός
γιατρός του Αλή Πασά. Ωστόσο, ο Κα-
ποδίστριας είχε συνδεθεί με στενούς δε-
σμούς φιλίας με δύο άλλους συμφοιτητές
του. Ο ένας, ο Κήρυκος Χαιρέτης (1756-
1830)8, ήταν είκοσι χρόνια μεγαλύτερος,
αλλά μετά την αποφοίτησή του κατάφε-
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ρε να γίνει προσωπικός γιατρός του
Σουλτάνου Μαχμούτ Β//, κατά τη δεκαε-
τία 1811-1821. Ο άλλος, ο Κωνσταντίνος
Βαρδαλάχος (1775-1830), διακρίθηκε
ως φωτισμένος δάσκαλος στο Βουκου-
ρέστι και την Οδησσό, αλλά δυστυχώς
όταν, το 1830, ο παλαιός του συμφοιτη-
τής, ως Κυβερνήτης πλέον της Ελλάδας,
τον κάλεσε στην Αίγινα για να του ανα-
θέσει υψηλά καθήκοντα, πνίγηκε σε
ναυάγιο.
Ο ιστορικός των Γραμμάτων μας Κων-
σταντίνος Σάθας αναφέρει ένα ενδιαφέ-
ρον περιστατικό  σχετικά με τους τρεις
αυτούς συμφοιτητές που πέθαναν όλοι
τους στο διάστημα 1830-1831: «Οι τρεις
ούτοι σπουδασταί κοινοβιούντες και μη-
δέ ποτε ο εις του άλλου αποχωριζόμενοι
ήσαν πασίγνωστοι εν Παταβίω υπό το
επώνυμον “I tre Greci”. Συνέβη δε αυ-
τοίς το εξής αξιοσημείωτον, όπερ δεν
ηθέλομεν πιστεύσει εάν μη αυτός ο Χαι-
ρέτης εσημείου το συμβάν, και έτεροι
ακούσαντες από στόματος του Καποδι-
στρίου εβεβαίουν. Κατά τας ενιαυσίους
των μαθημάτων διακοπάς οι τρεις κοινο-
βιάται μετέβησαν εις Βενετίαν και κατέ-
λυσαν παρά τω εκεί ομογενεί εμπόρω
Αλεξίω Νικολαΐδη τω Θεσσαλώ, μεθ’ ου
περιήλθον τα εν τη πόλει αξιοθέατα, εν
οις και το φρενοκομείον San Servolo.
Ενώ δε προς την θύραν του καταστήμα-
τος διηυθύνοντο εξερχόμενοι, ήκουσαν
φωνήν εξ ενός των κελλίων κράζουσαν:
“O voi giovine Greco!” και στραφέντες
είδον ένα των δυστυχών φρενοβλαβών
επαναλαμβάνοντα γεγονυία τη φωνή:
“O voi giovine Greco!”. Επειδή δε μόνος
μεταξύ των τεσσάρων ο Νικολαΐδης
εφόρει ανατολικόν ιματισμόν, οι τρεις
τον παρεκίνουν να πλησιάση. Αλλ’ ο πα-
ράφρων εκτείνων την χείρα από του κα-
γκελικού παραθύρου του κελίου του και
δεικνύων τον Χαιρέτην, επανέλαβε κρά-
ζων: “A voi dico giovine Greco”. Πλη-
σιάσαντος δε αυτού, ο παράφρων είπε
μεγαλοφώνως: “Ricordatevi, o giovine
Greco, che un giorno voi servirete un
Signore del Mondo!” (“Σοι προλέγω, ω
νέε Έλλην, ότι μίαν ημέραν θα υπηρετή-
σης ένα μέγαν αυθέντην του κόσμου!”).

Στραφείς δε προς τον Ιωάννην Καποδί-
στριαν ανέκραξε: “Voi ricordatevi che
un giorno governerete la più illustre
nazione del mondo!” (“Σοι προλέγω, ότι
μίαν ημέραν θα κυβερνήσης το ενδοξό-
τερον έθνος του κόσμου!”). Και επί τέ-
λους προς τον Βαρδαλάχον στραφείς, ο
παράφρων είπε: “E voi percorrerete più
paesi, istruendo la gioventù, ed in fine
una vasta tomba vi coprirà!” (“Και συ θα
διατρέξης πολλούς τόπους διδάσκων την
νεολαίαν, και επί τέλους ευρύς τάφος θα
σε δεχθή!”. Κατά παράδοξον σύμπτωσιν
οι προφητικοί λόγοι του παράφρονος
επαλήθευσαν και δια τους τρεις».
Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, στις
10 Ιουνίου 1797, ο Καποδίστριας έλαβε
το δίπλωμα του διδάκτορα της Ιατρικής
και ακολούθως γύρισε στο νησί του για
να εξασκήσει το επάγγελμα. Σύμφωνα
με τον Δε Βιάζη (1843-1927): «Οι πά-
σχοντες πτωχοί τον εκάλουν παρήγορον
ιατρόν, ευεργέτην, πατέρα. Τοιαύτην
απέκτησε φήμην, διότι ήρξατο αμέσως
να επιδαψιλεύη της πεφωτισμένης αυτού
διανοίας τους θησαυρούς επί των πα-
σχόντων, μετά μεγίστης αυταπαρνήσεως
και ενθέρμου ζήλου. Οξυδέρκεια περί
την διάγνωσιν των ασθενών, η αρίστη
συμπεριφορά και υπομονή, μεθ’ ων προς
τους εν γένει πάσχοντας προσεφέρετο,
αμέσως ανύψωσαν αυτόν εις την περιω-
πήν του εμβριθούς επιστήμονος και του
εξόχου φιλανθρώπου»10. Δύο χρόνια
αργότερα, το 1799, όταν η Κέρκυρα κα-
ταλήφθηκε από τα ρωσοτουρκικά στρα-
τεύματα, ο Καποδίστριας διορίστηκε αρ-
χίατρος διευθυντής του νοσοκομείου του
στρατού κατοχής της νήσου, ενώ η προ-
σωρινή Γερουσία ενέκρινε το διορισμό
του με ειδικό θέσπισμα11. Αλλά τα ιατρι-
κά ενδιαφέροντα του Καποδίστρια και
γενικότερα η φροντίδα του για τη δημό-
σια υγεία αποδεικνύονται και από το γε-
γονός ότι μερίμνησε για την ίδρυση του
Ιατρικού Συλλόγου Κερκύρας, του οποί-
ου τα εγκαίνια έγιναν στις 23 Μαΐου
1802. Γενικός Γραμματέας του και ψυχή
του ήταν ο Καποδίστριας12. Ωστόσο,
γρήγορα τα βήματά του τον οδήγησαν
μακριά από το νησί του, αφού πρώτα εί-

χε καταλάβει υψηλά αξιώματα ως Γραμ-
ματέας της Γερουσίας, Υπουργός των
Εσωτερικών και κατόπιν των Εξωτερι-
κών. Το 1809 μεταβαίνει στην Αγία Πε-
τρούπολη, όπου ανέρχεται όλες τις βαθ-
μίδες της πολιτικής ιεραρχίας, γενόμε-
νος τελικά, το 1816, υπουργός των εξω-
τερικών του Τσάρου Αλεξάνδρου Α//.
Ένα χρόνο νωρίτερα είχε διακριθεί για
την ευθυκρισία του και τη δυναμική πα-
ρουσία του στο Συνέδριο της Βιέννης (1
Νοεμβρίου 1814 – 9 Ιουνίου 1815), όπου
με τη στάση του εκτός του ότι ωφέλησε
τα ρωσικά συμφέροντα, συνέβαλε και
στην ίδρυση του Ιονίου Κράτους, υπό την
προστασία της Αγγλίας. Τις προθέσεις
του, υπέρ των θέσεων της Επτανήσου,
απεκάλυψε στον συμπατριώτη του και
παλαιό του φίλο Ugo Foscolo που βρι-
σκόταν τότε στην Ελβετία. Μάλιστα, του
υποσχέθηκε ότι θα του χορηγούσε δια-
βατήριο για να μεταβεί στο Λονδίνο,
όπου θα έπρεπε να κάνει προπαγάνδα
υπέρ των Επτανήσων, εάν δεν ευοδώνο-
νταν οι προσπάθειες του ίδιου: κοινός
στόχος τους θα ήταν να μην υπαχθούν τα
Επτάνησα σε αυστριακή δεσποτεία αλλά
σε βρετανική. Έγραφε, λοιπόν, ο Καπο-
δίστριας στον Foscolo13 από το Συνέδριο
της Βιέννης, στις 22 Απριλίου 1815:
«Andate a Londra; andateci il più presto
che potete. A Londra pensate alla Patria
nostra. Nel suo seno [δηλαδή στην Επτά-
νησο] soltanto potrete trovare onorato
riposo. Ma questa Patria per accogliervi
deve essere fatta più ospitale, che non lo
furono per le circostanze le italiche
contrade, che voi avete riempito del
vostro nome. E bene le Isole nostre,
amico mio, sono state e sono minacciate
dell’austriaca dominazione. Tutto quello
che da me si poteva fare, per allontanare
da esse per sempre una tanta calamità, è
stato messo in opera. Spero di uscirne
onorevolmente. Ho dimandato per noi la
sorte a cui abbiamo diritto: la nostra
Repubblica sotto gli auspicj di tutte le
Potenze, e sotto quelli più particolarmente
dell’Inghilterra, di cui lo scettro è il
tridente di Nettuno. Nulla si è deciso
fin’ora; e quello che posso dirvi si è: che
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o nessuna risoluzione si prenderà per ora
o che può meglio conciliarsi coi nostri
voti. Se però a Londra si aprirà di nuovo
questa discussione, come parmi
probabile, parlate, e parlate forte; e fate
parlare. La Patria nostra vi sarà
riconoscente. Scrivetemi: le vostre lettere
potranno passare sicuramente per la
missione Russa. Sia con voi la
benedizione della Patria nostra. I miei
voti vi accompagnano; partono dal cuore.
Tutto vostro Capodistria». Από κει και
πέρα είναι γνωστή η πορεία του Καποδί-
στρια: στις 18 Απριλίου 1828 η Εθνοσυ-
νέλευση του Ναυπλίου τον κάλεσε να
αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας,
έργο δύσκολο. Και ακόμη δυσκολότερο
για έναν οραματιστή όπως ο Καποδί-
στριας. Οι προσπάθειές του έληξαν άδο-
ξα στις 9 Οκτωβρίου 1831, όταν δολοφο-
νήθηκε έξω από τον ναό του Αγίου Σπυ-
ρίδωνα στο Ναύπλιο.

**

Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε, το
1798, στη Ζάκυνθο, που τότε μόλις είχε
περιέλθει από τους Βενετούς στους Γάλ-
λους. Ωστόσο, κατά τη γαλλική, κατά τη
ρωσική και κατόπιν κατά την αγγλική
κυριαρχία, συνέχισε να χρησιμοποιείται
στα Επτάνησα η ιταλική ως επίσημη
γλώσσα. Έτσι και ο Σολωμός τα πρώτα
γράμματα τα έμαθε από τον αββά Sante
Rossi, ο οποίος και τον οδήγησε το 1808
στην Ιταλία. Εκεί τελείωσε το Λύκειο
της Κρεμόνας, στις 30 Σεπτεμβρίου
1815. Μετά δύο μήνες, στις 10 Νοεμβρί-
ου, εγγράφηκε στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Παβίας. Έξι μέρες
πριν από την εγγραφή του, ανακοίνωνε
στη μητέρα του: «Io passo fra pochi
giorni all’Università di Pavia dove dovrò
rinforzare le mie cure, onde poterti dopo
tre anni riabbracciare con qualche
decoro»14. Και πέντε μήνες αργότερα,
στις 25 Μαρτίου 1816, την πληροφορού-
σε ότι μελετούσε πολύ: «Io studio
assai»15. Σε μία έρευνα που διενεργήσα-
με προ δεκαετίας στα Κρατικά Αρχεία
της Παβίας (όπου έχουν μεταφερθεί τα

Αρχεία του Πανεπιστημίου της Παβίας)
επισημάναμε έγγραφα που αφορούσαν
στις σπουδές του Σολωμού16. Συγκεκρι-
μένα, ανακαλύψαμε το πτυχίο του από
το Λύκειο της Κρεμόνας (30.9.1815), την
αίτηση για εγγραφή του στο Πανεπιστή-
μιο της Παβίας (10.11.1815), το πιστο-
ποιητικό των εισιτηρίων εξετάσεων στις
οποίες υποβλήθηκε (11.11.1815), το πι-
στοποιητικό εγγραφής του στο πρώτο
έτος των σπουδών του 1815-1816
(10.11.1815), πιστοποιητικά ότι παρακο-
λούθησε τα μαθήματα του καθηγητή του
Ρωμαϊκού Δικαίου Ignazio Beretta και
τα μαθήματα του καθηγητή της Αγροτι-
κής Οικονομίας Giuseppe Moretti
(27.3.1817), μία συστατική επιστολή που
του είχε χορηγήσει ο Giuseppe Prina,
καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και
τότε Πρύτανης του Πανεπιστημίου
(27.3.1817), στην οποία τονιζόταν ότι ο
νεαρός τότε φοιτητής είχε χρηστά ήθη
και καλή παιδεία: «il S(igno)r Dionisio
Salomoni di Zante è giovane di sacri
costumi e di buona educazione». Επίσης
επισημάναμε το πιστοποιητικό των εξε-
τάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε ο Σο-
λωμός για τη λήψη του baccellierato
(15.6.1817), καθώς και το σχετικό δίπλω-
μα που του χορηγήθηκε από τη Νομική
Σχολή, με το βαθμό Άριστα (15.6.1817).
Σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον, παρα-
κολουθώντας τις παραδόσεις διαπρεπών
νομομαθών, ο Σολωμός διέπλασε την
πνευματική του ταυτότητα, η οποία είχε
αρχίσει ήδη να αναδεικνύεται και να ξε-
χωρίζει ανάμεσα στους Ιταλούς συμφοι-
τητές του. Θυμίζουμε τα έξοχα και πρω-
τοποριακά για την εποχή του λόγια που
απηύθυνε στους συμφοιτητές του, όταν
του ανατέθηκε από αυτούς το βαρύ κα-
θήκον να αποχαιρετήσει έναν πρόωρα
χαμένο συνάδελφό τους, τον Paolo
Frisiani. Τότε ο Σολωμός συγκινημένος
αναφώνησε: «O condiscepoli giovanetti!
Imparate scienza e virtù senza diventarne
superbi, e non diventerete superbi, se
scienza e virtù imparerete veracemente;
ma non portate giammai troppo bassa la
testa perchè verranno di molte mani ino-
norate e villane pronte a calcarvela. Che

se nondimeno troverete di questi vili che
avran coraggio di farvi insulto per nasco-
ndere le paure di che hanno l’anima pie-
na, allora sì fate la testa erta; erta quant’
ella ha più di possanza, che di subito
quelli orgogli cadranno perchè sono
orgogli codardi»17 («Ω νέοι συμμαθητά-
δες! μάθετε την επιστήμη και την αρετή
δίχως να υπερηφανεύεσθε, και δεν θα
υπερηφανευθήτε αν αληθινά μάθετε την
επιστήμη και την αρετή. Αλλά μην παρα-
χαμηλώσετε ποτέ την κεφαλή, γιατί θα
βρεθούν πολλά άτιμα και αχρεία χέρια
έτοιμα να σας την πλακώσουν. Αν πάλι
τολμήσουν οι άνανδροι να σας υβρίσουν,
για να σκεπάσουν τους πολλούς φόβους
οι οποίοι φωλιάζουν μές στην ψυχή τους,
τότε, ναι, σηκώστε την κεφαλή με όλη τη
δύναμη πόχει, και θα ιδήτε ότι θα πέση
ευθύς εκείνη η αυθάδεια, επειδή είναι
μικρόψυχη αυθάδεια»18).
Εκτός από τους φημισμένους πανεπιστη-
μιακούς δασκάλους του, ο Σολωμός είχε
την τύχη να γνωρίσει από κοντά και με-
ρικούς από τους μεγαλύτερους εκπρο-
σώπους των Ιταλικών Γραμμάτων, όπως
τον Vincenzo Monti και ίσως τον
Alessandro Manzoni19. Έτσι ήταν φυσι-
κό οι ποιητικές συνθέσεις του εκείνης
της εποχής να έχουν δεχτεί επιδράσεις
από τους Ιταλούς ομοτέχνους του. Το με-
γαλύτερο μάλιστα μέρος των στιχουργη-
μάτων του ήταν στην ιταλική γλώσσα20.
Το 1818 ο Σολωμός γύρισε στη Ζάκυνθο,
αφήνοντας ημιτελείς τις σπουδές του στο
Πανεπιστήμιο της Παβίας (αφού πήρε
μόνον το baccellierato και όχι το διδα-
κτορικό δίπλωμα). Το Ίδρυμα αυτό, 180
χρόνια αργότερα, στις 10 Δεκεμβρίου
1998, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
διακοσίων χρόνων από τη γέννηση του
Σολωμού, εντοίχισε μια αναμνηστική
πλάκα στο αίθριο, όπου στεγάζεται η
Νομική Σχολή του: «Dionisio Solomos
da Zante cantore della libertà della Grecia
frequentò negli anni 1815-1818 i corsi
della Facoltà politico-legale e conseguì
con successo il baccellierato. Le
Università di Pavia e di Atene nel seco-
ndo centenario della nascita posero.
1998»21.
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Μετά την επιστροφή του στη Ζάκυνθο, ο
Σολωμός συνέθεσε τα σπουδαιότερα έρ-
γα του στην ελληνική, με τα οποία και
συνδέθηκε το όνομά του. Έτσι λ.χ., το
1824, εμπνεύσθηκε από την Ελληνική
Επανάσταση και συνέθεσε τον «Ύμνον
εις την Ελευθερίαν» που αργότερα κα-
θιερώθηκε ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελ-
λάδας. Ιταλική μετάφρασή του φιλοτε-
χνήθηκε από τον στενό φίλο του Σολω-
μού Gaetano Grassetti (1778-1836)22.
Ωστόσο, δεν σταμάτησε ποτέ να χρησι-
μοποιεί και ο ίδιος την ιταλική γλώσσα,
καθώς πιστοποιείται από 95 ιταλικά στι-
χουργήματά του αυτής της περιόδου. Τα
30 από αυτά είναι οι Rime Improvvisate,
σονέτα γραμμένα το 1822 ως ασκήσεις
αυτοσχεδιασμού23. Τα υπόλοιπα ποιή-
ματα24 έχουν γραφεί με διάφορες ευκαι-
ρίες και καλύπτουν ένα ευρύ θεματολό-
γιο.
Κατά την ίδια περίοδο συνέθεσε και
επτά σατιρικά ποιήματα25, τα οποία δια-
κωμωδούσαν το γιατρό και λόγιο Διονύ-
σιο Ροΐδη (1750-1835), απόφοιτο του
Πανεπιστημίου της Πάδοβας. Ο Σολω-
μός δεν αρκέσθηκε στα ποιητικά πει-
ράγματα, αλλά έφθασε στο σημείο να
παραχαράξει ένα δίπλωμα μέλους της
περίφημης, εκείνη την εποχή, Accade-
mia Arcadia di Roma26, για να το απο-
νείμει στον Ροΐδη εκ μέρους δήθεν της
Ακαδημίας. Το δίπλωμα πιθανώς ανήκε
στο φίλο του Σολωμού Gaetano Gras-
setti, που είχε πεθάνει πρόωρα. Παρα-
θέτουμε λίγους λατινικούς στίχους από
το ποίημα «Το ιατροσυμβούλιο»27, με
τους οποίους ο Σολωμός περιγράφει δύο
δήθεν ιατρικές συνταγές τού σατιριζόμε-
νου Ροΐδη:

Drachmas duas recipe rhei
optimi pulverizzati,
atque lapides, innati
animalibus, addantur;
citri semina adjugantur
in decoctum viperarum,
atque Hoffman juventarum,
et alteae et camomilae,
tormentilae et potentillae.

Pilulas Camomelani
atque guttas Hoffemani,
et radices erbae Paeiniae,
atque feculum Laponiae,
virginiana serpentaria;
misce et fiant electuaria.

Κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής
του (1847-1857), ο Σολωμός έγραψε στα
ιταλικά τέσσερα επιγράμματα28, οκτώ
ποιήματα29 και μερικά πεζά. Σε ένα από
αυτά τα τελευταία, επισημαίνουμε λόγια
γεμάτα ευγνωμοσύνη προς την Ιταλία,
που αποδεικνύουν τα ευγενικά αισθήμα-
τα που έτρεφε για αυτήν ο Εθνικός μας
ποιητής: «È forse un inganno? No, non
può essere un inganno; qui l’inanimata
rupe, qui l’insensata gleba son buone;
questa è l’Italia. Oh, sei tu la maestra
delle nazioni, la madre dell’ospitalità, ove
ognuno dopo un’ora trova patria sua,
dove il barbaro s’innalza a sospettare gli
Dei, dove da mille fonti scorre la vita a
dissetare tutti gli spiriti. Tu non puoi
essere che l’Italia. Se mai il  mio spirito
producesse un fioretto, gli fu padre il tuo
sole; deh, potesse il mio spirito maturarsi
a ricostruire con verità grande la tua
grandezza»30 («Μην είναι πλάνεμα; Όχι,
δεν μπορεί να είναι πλάνεμα εδώ η άψυ-
χη πέτρα, εδώ το άμωρο χώμα καλά εί-
ναι, τούτη είναι η Ιταλία. Ω, είσαι η δα-
σκάλισσα εσύ των εθνών, η μάνα της φι-
λοξενίας, όπου ο καθένας ύστερ’ από λί-
γο βρίσκει την πατρίδα του, όπου ο βάρ-
βαρος υψώνεται ως ν’ απεικάση τους θε-
ούς, όπου από χίλιες βρύσες χύνεται η
ζωή για να ξεδιψάσει όλα τα πνεύματα.
Δεν μπορεί νάσαι άλλη από την Ιταλία.
Αν έβγαλε κάποτε το πνεύμα μου κανέ-
να λουλουδάκι, πατέρας του στάθηκε ο
ήλιος σου αχ, να μπορούσε το πνεύμα
μου να μεστώση και να ξαναπλάση με
μεγάλη αλήθεια το μεγαλείο σου»31).
Από τα λόγια αυτά του Σολωμού καθί-
σταται ολοφάνερη η έκταση και η έντα-
ση των γόνιμων επιδράσεων που δέχτη-
κε ο ποιητής από την Ιταλία. Αυτές δεν
επηρέασαν καταλυτικά μόνον τη λογοτε-
χνική του διάπλαση, αλλά καθόρισαν
επιπλέον και τη γενικότερη ψυχοπνευ-

ματική του συγκρότηση. Εξάλλου, και
στο ποίημά του «La navicella greca» ο
Σολωμός χαρακτηρίζει την Ιταλία ως
terra «ove grande fu sempre il canto e
l’opra, / nelle prospere sorti e nell’av-
verse, / ove la pietra e l’arid’erba è buona,
/ e ove barbaro giunsi e tal non sono»32

(χώρα «όπου μέγα στάθηκε πάντα το
τραγούδι και το έργο, και στις καλές και
στις ενάντιες τύχες, όπου η πέτρα καλή
και το ξερό χορτάρι, και όπου βάρβαρος
έφτασα και πια δεν είμαι»33).
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

ΑΑννττιιδδρραασσττιικκήή  ππεερριιαακκρροορρρριιζζιικκήή  οοσσττεεοοππύύκκννωωσσηη  ––  FFooccaall
sscclleerroossiinngg  oosstteeoommyyeelliittiiss,,  CCoonnddeennssiinngg  oosstteeiittiiss,,
PPeerriirraaddiiccuullaarr  oosstteeoosscclleerroossiiss,,  SScclleerroossiinngg  oosstteeiittiiss,,
SScclleerroottiicc  bboonnee  Διάχυτη ακτινοσκίαση στην περιακρορριζι-
κή περιοχή, αποτέλεσμα τοπικής αντίδρασης του οστού σε
ήπιο χρόνιο φλεγμονώδες ερέθισμα. Συνήθως παρατηρείται
σε δόντια με χρόνια πολφίτιδα.

ΑΑννττιικκόόμμββοοςς  ––  ΑΑnnttiinnooddee  Το σημείο της μέγιστης ταλάντωσης ή
του μέγιστου εύρους μετατόπισης ενός αντικειμένου που δο-
νείται ημιτονοειδώς (sinusoidal pattern), όπως μια ρίνη σε
χειρολαβή συσκευής υπερήχων.



Εισαγωγή
Τα θραύσματα μικροεργαλείων αποτε-
λούν τα συχνότερα ανευρισκόμενα ξένα
σώματα  στους ριζικούς σωλήνες (ρ.σ.)
και η αντιμετώπισή τους αποτελεί πρό-
κληση για τον κλινικό οδοντίατρο προ-
κειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στό-
χος της ενδοδοντικής θεραπείας, δηλαδή
η χημικομηχανική προπαρασκευή και η
ερμητική έμφραξη του συστήματος των
ρ.σ. μέχρι το ακρορρίζιο1.

Περιγραφή 
της περίπτωσης
Η ασθενής Β.Κ., 43 ετών, παραπέμφθη-
κε στη Μεταπτυχιακή Κλινική του Εργα-
στηρίου Ενδοδοντολογίας από την αντί-
στοιχη Κλινική του Εργαστηρίου Ακίνη-
της Προσθετικής για την αντιμετώπιση
πόνου κατά τη μάσηση στην περιοχή του
24. Το ιατρικό ιστορικό της ασθενούς
ήταν ελεύθερο. Κατά την κλινική εξέτα-
ση διαπιστώθηκε παλαιά εκτεταμένη έμ-
φραξη αμαλγάματος στο 24. Το δόντι
παρουσίαζε θετική αντίδραση στην κά-
θετη επίκρουση. Η ασθενής ανέφερε
πραγματοποίηση ενδοδοντικής θεραπεί-
ας (ΕΘ) προ ενός έτους στο ίδιο δόντι.
Από την ακτινογραφική εξέταση ((ΕΕιικκ..  11))
διαπιστώθηκε ατελής ΕΘ και ύπαρξη
περιακρορριζικής αλλοίωσης στο 24,
ενώ εντοπίστηκαν δύο θραύσματα μι-
κροεργαλείων στο ακρορριζικό τριτημό-

ριο ενός εκ των ρ.σ. Η υπάρχουσα έμ-
φραξη υπολειπόταν 3-4 mm από το ακτι-
νογραφικό ακρορρίζιο.
Η αρχική διάγνωση ήταν δευτεροπαθής
οξεία περιακρορριζική φλεγμονή. Απο-
φασίστηκε η συντηρητική επανάληψη
της ΕΘ του 24,  δεδομένης και της σημα-
σίας του δοντιού για το σχέδιο της προ-
σθετικής αποκατάστασης. Μετά την
αφαίρεση της έμφραξης αμαλγάματος
και των εμφρακτικών υλικών (γουταπέρ-
κα), έγινε παράκαμψη των θραυσμάτων
με μικροεργαλεία μικρού μεγέθους ((ΕΕιικκ..
22)). Ακολούθησε η προπαρασκευή των
δύο ρ.σ. με την τεχνική Step-Down. Η
συνένωσή τους στο μέσο της ρίζας και ο
εκ νέου διαχωρισμός τους περιέπλεξε τη
διαδικασία προπαρασκευής ((ΕΕιικκ.. 33)).
Μετά την ικανοποιητική διεύρυνση των

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 3 (1): 83-86, 2008 83

Κλινικά περιστατικά

ΧΧ..  ΜΜπποουυττσσιιοούύκκηηςς**

* Υπ. Διδάκτωρ Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Αφαίρεση θραυσμάτων μικροεργαλείων
από άνω προγόμφιο: περιγραφή περίπτωσης 

Υπεύθυνοι στήλης: Π. Ζωγάκης, Ν. Κερεζούδης

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΠΘ

Εικ. 1: Αρχική ακτινογραφία. Διακρί-
νονται δύο θραύσματα μικροεργαλείων
στο ακρορριζικό τριτημόριο του 24.

Εικ. 2: Παράκαμψη των θραυσμάτων
με μικροεργαλεία μικρού μεγέθους.

Εικ. 3: Ακτινογραφία με εγγύς απόκλι-
ση της οριζόντιας γωνίας σκόπευσης.
Οι δύο ριζικοί σωλήνες ενώνονται στο
μέσο τριτημόριο της ρίζας και διαχωρί-
ζονται εκ νέου ακρορριζικά.



ρ.σ., η χρήση ρινών Hedstroem προς την
πλευρά των θραυσμάτων σε συνδυασμό
με άφθονους διακλυσμούς υποχλωριώ-
δους νατρίου 2,5% οδήγησε σταδιακά
στην αφαίρεση των δύο θραυσμάτων
((ΕΕιικκ.. 44,,55)).. Ως αντισηπτικό φάρμακο το-
ποθετήθηκε υδροξείδιο του ασβεστίου
και το δόντι εμφράχθηκε προσωρινά.
Μετά 10 ημέρες  η ασθενής επανήλθε
ελεύθερη συμπτωμάτων. Η τελική έμ-
φραξη έγινε με συνδυασμό πλάγιας και
κάθετης συμπύκνωσης κώνων γουταπέρ-
κας ((ΕΕιικκ.. 66)). Η ασθενής προσήλθε για
επανέλεγχο μετά από 1,5 μήνα ((ΕΕιικκ.. 77)),
οπότε δεν ανέφερε καμία ενόχληση. Σε
συνεργασία με τη Μεταπτυχιακή Κλινι-
κή του Εργαστηρίου Ακίνητης Προσθε-
τικής και έχοντας υπόψη τη δυνατότητα
για περιακρορριζική χειρουργική στο εν
λόγω δόντι, αποφασίστηκε η άμεση απο-
κατάστασή του με βάση το υπάρχον σχέ-
διο θεραπείας.

Συζήτηση

Η συντηρητική επανάληψη μιας αποτυ-
χημένης ενδοδοντικής θεραπείας, εφό-
σον κρίνεται εφικτή, είναι απαραίτητο
να προηγείται κάθε προσπάθειας χει-
ρουργικής αντιμετώπισης, καθώς αποτε-
λεί μια λιγότερο επεμβατική διαδικασία
η οποία στοχεύει στην άμεση αντιμετώ-
πιση του μικροβιακού φορτίου των ρ.σ.
και οδηγεί σε εξίσου υψηλά ποσοστά

επιτυχίας1.
Κατά την επανάληψη μιας αποτυχημένης
ενδοδοντικής θεραπείας με θραύσμα μι-
κροεργαλείου, η προσπάθεια παράκαμ-
ψης και αφαίρεσής του με μικροεργα-
λεία μικρού μεγέθους αποτελεί την πρώ-
τη επιλογή. Οι περισσότερο εξειδικευ-
μένες τεχνικές είναι σκόπιμο να αποτε-
λούν δεύτερη επιλογή, καθώς απαιτούν
τη χρήση ειδικών  και δυσεύρετων εργα-
λείων και συχνά εκτεταμένη αφαίρεση
οδοντικών ιστών, η οποία θέτει σε κίν-
δυνο την ακεραιότητα του δοντιού2.

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

11.. Reit C: Factors influencing endodo-
ntic retreatment. In: Bergenholtz G,
H∅rsted-Bindslev P, Reit C. Text-
book of Endodontology. Oxford:
Blackwell Munksgaard, 2004: 199-
211.

22.. Lambrianidis TP: Risk management
in root canal treatment. Thessaloniki:
University Studio Press, 2001:199-
247.
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Μπουτσιούκης

Εικ. 4: Α. Αφαίρεση του ενός θραύσματος. Β. Αφαίρεση του δευτέρου θραύσματος.
Εικ. 5: Τα δύο θραύσματα μετά την
αφαίρεσή τους.

Εικ. 6: Τελική ακτινογραφία.

Εικ. 7: Επανέλεγχος μετά από 1,5 μή-
να.
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Εισαγωγή
Ο οδοντικός πολφός και ο περιοδοντι-
κός σύνδεσμος βρίσκονται σε στενή ανα-
τομική συσχέτιση μέσω ανατομικών
(ακρορριζικό τρήμα, παράπλευροι ριζι-
κοί σωλήνες) και παθολογικών (διάτρη-
ση, κάταγμα) οδών. Ένας από τους αι-
τιολογικούς παράγοντες της πολφικής
παθολογίας είναι η επέκταση λοίμωξης
από προϋπάρχουσα περιοδοντική νόσο,
οπότε και η θεραπευτική αντιμετώπιση
περιλαμβάνει το συνδυασμό ενδοδοντι-
κής και περιοδοντικής θεραπείας

Περιγραφή της περίπτωσης
Η ασθενής Κ. Π., 22 ετών, προσήλθε στο
Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών του
Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας της
Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με κύριο
σύμπτωμα εντοπισμένο πόνο από
48ώρου, ήπιας έντασης, προκλητό κατά
τη μάσηση και αίσθημα βάρους-οιδήμα-
τος των ούλων στην περιοχή 26-27. Η
ασθενής είχε ολοκληρώσει ορθοδοντική
θεραπεία προ ενός έτους. Το ιατρικό
ιστορικό ήταν ελεύθερο.
Κατά την κλινική εξέταση η ασθενής πα-
ρουσίαζε ((EEιικκ..  11)): Εντοπισμένο οίδημα
των προσπεφυκότων και ελευθέρων ού-
λων του 26, ευαισθησία στην ψηλάφηση
και θετική αντίδραση στην επίκρουση
στο δόντι 26 με φυσιολογική όμως πολ-
φική αντίδραση στις δοκιμασίες ζωτικό-
τητας. Η  εξέταση με περιοδοντική μήλη

έδειξε βαθύ περιοδοντικό θύλακο με-
σορριζικά και άπω του 26.
Ο ακτινογραφικός έλεγχος με περια-
κρορριζική ακτινογραφία ((EEιικκ.. 22)) έδει-
ξε εκτεταμένη οστική απορρόφηση αντί-
στοιχα με την άπω παρειακή ρίζα του 26,
έγκλειστο τρίτο γομφίο 28 με εγγύς κλί-
ση. Δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές των
σκληρών οδοντικών ιστών.
Το περιστατικό διαγνώστηκε ως περιο-

δοντικό απόστημα και παραπέμφθηκε
στη Μεταπτυχιακή Κλινική της Περιοδο-
ντολογίας για εκτίμηση και θεραπεία.
Λόγω χαμηλής ανταπόκρισης στην αρχι-
κή συντηρητική περιοδοντική θεραπεία,
ακολούθησε χειρουργική αντιμετώπιση
με ανοιχτή απόξεση ((EEιικκ.. 33)). Διεγχειρη-
τικά, αποφασίστηκε εκτομή της άπω πα-
ρειακής ρίζας του 26, λόγω έκτασης της
οστικής βλάβης. Η εκτομή προκάλεσε
επικοινωνία της πολφικής κοιλότητας με
το στοματικό περιβάλλον, μέσω του στο-
μίου του άπω παρειακού ριζικού σωλήνα
και το περιστατικό παραπέμφθηκε εκ
νέου στη Μεταπτυχιακή Κλινική της Εν-
δοδοντολογίας.
Η οπισθοφατνιακή ακτινογραφία ((EEιικκ..
44)) επιβεβαίωσε την ανάγκη αποκατά-
στασης στην περιοχή της εκτομής, η
οποία πραγματοποιήθηκε ενδομυλικά

KK..  ΣΣώώρροοςς**

Ενδοδοντική θεραπεία μετά από εκτομή
άπω παρειακής ρίζας άνω γομφίου

με ζωντανό πολφό: περιγραφή περίπτωσης

* Οδοντίατρος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολη ΑΠΘ.

Εικ. 1: Κλινική εικόνα.

Εικ. 2: Ακτινογραφική  εικόνα. 

Εικ. 3: Κλινική εικόνα μετά αναπέτα-
ση κρημνού για ανοικτή ριζική απόξε-
ση.
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Σώρος

με χημικά πολυμεριζόμενη υαλοϊονομε-
ρή κονία, αφού προηγήθηκε αναισθη-
σία, διάνοιξη μύλης και εκπόλφωση. Η
χημικομηχανική επεξεργασία των ριζι-
κών σωλήνων ολοκληρώθηκε στην ίδια
συνεδρία, τοποθετήθηκε υδροξείδιο του
ασβεστίου στους ριζικούς σωλήνες για 7
μέρες ως αντισηπτικό φάρμακο και το
δόντι εμφράχθηκε προσωρινά. Η ασθε-
νής επανήλθε μετά 1 εβδομάδα για την
τελική έμφραξη χωρίς συμπτώματα. Η
μυλική αποκατάσταση του 26 πραγματο-
ποιήθηκε 3 μέρες μετά με φωτοπολυμε-
ριζόμενη σύνθετη ρητίνη ((EEιικκ.. 55)).  Τρία
χρόνια μετά το δόντι παραμένει ασυ-
μπτωματικό και λειτουργικό. Η ακτινο-
γραφία επανελέγχου ((EEιικκ.. 66)) παρουσιά-
ζει φυσιολογική απεικόνιση οδοντικών
και περιακρορριζικών δομών.

Συζήτηση
Το πρωτόκολλο αντιμετώπισης των περι-
πτώσεων περιοδοντικών βλαβών χωρίς
πολφική βλάβη σε περίπτωση που απο-
φασίζεται εκτομή ρίζας λόγω εκτεταμέ-
νης οστικής βλάβης προβλέπει να προη-
γηθεί η συντηρητική ενδοδοντική θερα-
πεία, προκειμένου να μην επιμολυνθεί η
πολφική κοιλότητα από τα μικρόβια του
στοματικού περιβάλλοντος κατά τη χει-
ρουργική εκτομή της ρίζας. Ο κανόνας
αυτός αφορά εξίσου τις περιπτώσεις δο-
ντιών με ζωντανό ή νεκρό πολφό. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μη πρό-
βλεψη της εκτομής κατά τη χειρουργική
φάση της περιοδοντικής θεραπείας επέ-
βαλλε την τροποποίηση της θεραπευτι-
κής αντιμετώπισης από το προτεινόμενο
πρωτόκολλο.

Εναλλακτικά, αν και δεν υπάρχει επαρ-
κής ερευνητική τεκμηρίωση, θα μπορού-
σε να επιχειρηθεί άμεση κάλυψη πολ-
φού, στη θέση εκτομής, όπως έχει προ-
ταθεί στο παρελθόν1.

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

11.. Smith MM, Saunders GK, Payne JT,
Cox CF: Pulp remains viable follo-
wing vital amputation of the mesio-
buccal root of the maxillary fourth
premolar in dogs. J Periodontol 1998;
69:798-805. 

Εικ. 4: Ακτινογραφική  εικόνα μετά
την εκτομή της άπω παρειακής ρίζας.

Εικ. 5: Τελική έμφραξη. Εικ. 6: Ακτινογραφία επανελέγχου με-
τά τρία χρόνια.
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Ο ασθενής Ν.Π, 37 ετών, προσήλθε στο
οδοντιατρείο για έλεγχο των κάτω κε-
ντρικών πρόσθιων τομέων λόγω δυσ-
χρωμίας ((ΕΕιικκ..  11))..

Ιατρικό ιστορικό
Το ιατρικό ιστορικό ήταν ελεύθερο. Ο
ασθενής δήλωσε πως κάπνιζε συστημα-
τικά 20-25 τσιγάρα ημερησίως.

Οδοντιατρικό ιστορικό
Ο ασθενής ανέφερε ότι  παρατήρησε τα
τελευταία χρόνια μια σταδιακή αλλαγή
του χρώματός των τομέων της κάτω γνά-
θου προς το καφέ, παρά τη συχνή αφαί-
ρεση χρωστικών από την επιφάνειά τους.
Η περιοχή δεν είχε ιστορικό τραύματος.

Κλινική εξέταση
Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής πα-
ρουσίαζε ((ΕΕιικκ..  11)):
• Χρόνια εντοπισμένη ουλίτιδα στην πε-

ριοχή των κάτω κεντρικών τομέων.
• Έντονη δυσχρωμία των 31,41, ενώ η

χροιά του 32 ήταν φυσιολογική και σε
σχετική αντιστοιχία με τις (εκτεταμένες)
παρακείμενες προσθετικές εργασίες.

• Κλίση των δύο δυσχρωμικών τομέων
προς τα δεξιά.

Και οι δύο δυσχρωμικοί τομείς έδωσαν
θετική αντίδραση στις δοκιμασίες ζωτι-
κότητας, αν και με καθυστέρηση σε σύ-
γκριση με το μάρτυρα 32.

Ακτινογραφική εξέταση
Κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο στο
οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα διαπι-
στώθηκε η παρουσία έγκλειστου δοντι-
ού, η εικόνα του οποίου προσομοίαζε με
αυτή του κυνόδοντα ((ΕΕιικκ..  22)).

Ο ασθενής παραπέμφθηκε για πανορα-
μική ακτινογραφία, προκειμένου να διε-
ρευνηθεί περαιτέρω η παρουσία του
έγκλειστου δοντιού, στην οποία όμως
((EEιικκ..  33)), λόγω εξαγωγών και εκτεταμέ-
νων προσθετικών εργασιών, δε διακρί-
νεται σαφώς αν ο έγκλειστος είναι ο ελ-
λείπων από το φραγμό κάτω δεξιά κυνό-
δοντας ή υπεράριθμο δόντι.
Για τον εντοπισμό της θέσης του έγκλει-
στου σε σχέση με τα ακρορρίζια των το-
μέων αλλά και την πληρέστερη εικόνα
της περιοχής, πραγματοποιήθηκε συ-
μπληρωματικά μια ακτινογραφία δήξε-
ως ((ΕΕιικκ..  44)), από την οποία διαπιστώθηκε
ότι η θέση του έγκλειστου είναι γλωσσι-
κά των ριζών των τομέων.

Ακτινογραφικά, ο έγκλειστος έχει ασυ-
νήθιστη εικόνα: ενώ το περίγραμμα της
μύλης διακρίνεται ικανοποιητικά και
οριοθετείται από μια γραμμοειδή ακτι-
νοδιαύγαση, η ρίζα του δεν είναι εμφα-
νώς διακριτή.
ΠΠώώςς  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεεττααιι  ττοο  ππεερριισσττααττιικκόό;;

Υπεύθυνοι στήλης: Ν. Κερεζούδης, Π. Ζωγάκης

ΑΝΟΙΚΤOΣ ΔΙAΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓH ΣΧΕΔIΟΥ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ

Αγαπητοί αναγνώστες,
Στα πλαίσια της προσπάθειας διεύρυνσης τους επιστημονικού
διαλόγου εγκαινιάζεται από το παρόν τεύχος στήλη στην οποία
θα παρουσιάζονται ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά, που
επιδέχονται διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις ή απαι-
τούν παρεκκλίσεις από τα συνήθη πρωτόκολλα θεραπείας, και
ζητείται η άποψή σας για την αντιμετώπισή τους.
Επιθυμία της Συντακτικής Επιτροπής είναι να υποκινήσει την
ενεργό συμμετοχή των οδοντιάτρων από όλο το φάσμα της οδο-

ντιατρικής, καθώς αυτό αποτελεί εχέγγυο για τη διαρκή ανα-
βάθμιση της ποιότητας της παρούσας έκδοσης αλλά και του επι-
στημονικού προβληματισμού.
Σε επόμενο τεύχος θα καταγράφονται τα πιο εμπεριστατωμένα
από τα προτεινόμενα σχέδια θεραπείας των αναγνωστών και
θα παρουσιάζεται η θεραπευτική προσέγγιση που τελικά ακο-
λουθήθηκε.

Με εκτίμηση
Η Συντακτική Επιτροπή

ΕΕμμ..  ΜΜααζζίίννηηςς**

* Διδάκτορας ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Παρουσίαση περιστατικού 

Εικ. 1: Η κλινική εικόνα του ασθενούς.
Εικ. 3: Η πανοραμική ακτινογραφία
του ασθενούς.

Εικ. 4: Ακτι-
νογραφία δή-
ξεως στην ο-
ποία διακρί-
νεται η γλωσ-
σική θέση του
έγκλειστου.

Εικ. 2: Οπισθοφατ-
νιακό ακτινογράφη-
μα με την τεχνική της
παραλλήλου.



Ο ασθενής Χ.Π., 24 ετών, παραπέμφθηκε
στη μεταπτυχιακή κλινική του Εργαστη-
ρίου Ενδοδοντολογίας  της Οδοντιατρι-
κής Σχολής του Α.Π.Θ. από ιδιώτη οδο-
ντίατρο για ενδοδοντική θεραπεία του
11, κατόπιν πρόκλησης ιατρογενούς διά-
τρησης μύλης και ρίζας στην προσπάθεια
ανεύρεσης του ριζικού σωλήνα.

Ιατρικό ιστορικό
Επιληπτικές κρίσεις που ελέγχονται κα-
λώς με φαρμακευτική αγωγή χωρίς την
εμφάνιση επεισοδίων κατά τα τελευταία
3 έτη.

Οδοντιατρικό ιστορικό
Τραύμα οδοντικών ιστών, από πτώση,
στην περιοχή των 12, 11 πριν από 8 έτη.
Στα δόντια είχαν πραγματοποιηθεί ανα-
συστάσεις μύλης με σύνθετη ρητίνη.
Αυτόματο έντονο άλγος από 48ώρου
εντοπισμένο στην περιοχή 11, 12.

Κλινική εξέταση
Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής πα-
ρουσιάζει (EEιικκ.. 11  κκααιι  22)):
• Χρόνια εντοπισμένη ουλίτιδα.
• Επανατερηδονισμό ανασυστάσεων ρη-

τίνης 11, 12.
• Κοιλότητα διάνοιξης του μ.θ. του 11

για ενδοδοντική θεραπεία, προσωρινά
εμφραγμένη με βύσμα βάμβακος και
χωρίς προσωρινό εμφρακτικό υλικό (η
διάνοιξη έγινε πριν από 2ωρο).

• Διάτρηση μύλης του 11 στη χειλική
επιφάνεια στην περιοχή του ανατομι-
κού αυχένα.

• Θετική αντίδραση στην επίκρουση στο
11 και αρνητική αντίδραση στις δοκι-
μασίες ζωτικότητας.

• Θετική αντίδραση στην επίκρουση στο
12 και αρνητική αντίδραση στις δοκι-
μασίες ζωτικότητας.

Ακτινογραφική εξέταση 
Στις οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες
των άνω προσθίων τομέων απεικονίζο-
νται ((EEιικκ..  33  κκααιι  44)):
Εσφαλμένη κοιλότητα διάνοιξης και ενα-
σβεστίωση του ριζικού σωλήνα στο 11,
περιακρορριζική διαύγαση στα 12, 11.
Μετά την τοποθέτηση απομονωτήρα,
πραγματοποιήθηκε έκπλυση της κοιλό-
τητας του 11 με φυσιολογικό ορό και έγι-
νε προσπάθεια ανεύρεσης του ριζικού
σωλήνα, που όμως δεν κατέστη δυνατό.
Η ύπαρξη  αιμορραγίας εντός της κοιλό-
τητας διάνοιξης από το χειλικό τοίχωμα
του ριζικού σωλήνα, ως αποτέλεσμα του
ερεθισμού με τα μικροεργαλεία, οδήγη-
σε στη διαπίστωση της  ύπαρξης διάτρη-
σης της ρίζας.
Με τη βοήθεια ηλεκτρονικής συσκευής
εντοπισμού ακρορριζίου (ROOT ZX,

Morita) και του χειρουργικού μικροσκο-
πίου επιβεβαιώθηκε η παρουσία πολλών
πλάγιων διατρήσεων στη χειλική επιφά-
νεια της ρίζας στα όρια μυλικού – μέσου
τριτημορίου, επιπλέον της αυχενικής
διάτρησης της μύλης.

ΓΓ..  ΤΤσσοομμππααννίίδδηηςς**

Παρουσίαση περιστατικού 

* Μεταπτυχιακός φοιτητής Ενδοδοντολογίας,  Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Εικ. 3: Αρχική ακτινογραφία με την
τεχνική της παραλλήλου.

Εικ. 4: Ακτινογραφία με εγγύς μετα-
κίνηση του κώνου.

Εικ. 1: Κλινική εικόνα προστομιακής
επιφάνειας.

Εικ. 2: Κλινική εικόνα υπερώιας επι-
φάνειας. Διακρίνεται η πλάγια διά-
τρηση της μύλης (βέλος).
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ΠΠώώςς  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεεττααιι  ττοο  ππεερριισσττααττιικκόό;;



Eισαγωγή
Το υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) και
το υδροξείδιο του ασβεστίου [Ca(OH)2]
έχουν χρησιμοποιηθεί στην ενδοδοντία
κυρίως για την αντιμικροβιακή τους
δράση1,2, έχουν όμως και διαλυτική ικα-
νότητα επί των οργανικών στοιχείων των
ιστών3,4. Η συνδυαστική τους δε  δράση
αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους
στην αποσύνθεση των οργανικών ου-
σιών5-7. Η έκθεση της οδοντίνης σε διά-
λυμα NaOCl 5% μπορεί να μειώσει την
αντοχή της στην κάμψη (flexural
strength)  και στο μέτρο ελαστικότητάς
της στην κάμψη (modulus of elasticity in
bending)8. 
Η επίδραση του Ca(OH)2 μόνο του ή σε
συνδυασμό με το NaOCl  στις μηχανικές
ιδιότητες της οδοντίνης ελάχιστα έχει
διερευνηθεί. 
Στόχος αυτής της έρευνας ήταν η μελέτη
της επίδρασης του NaOCl  και του κορε-
σμένου διαλύματος Ca(OH)2 μόνα τους
ή σε συνδυασμό, στην αντοχή της οδοντί-
νης στην κάμψη και στο μέτρο ελαστικό-
τητάς της στην κάμψη. 

Μέθοδοι και υλικά
Παρασκευάσθηκαν ράβδοι οδοντίνης,
από πρόσφατα εξαχθέντα ανθρώπινα
δόντια, μήκους τουλάχιστον 11,7 χιλιο-
στά και πάχους ενός χιλιοστού (1mm x
1mm) με σταθερό δίσκο κοπής (South
Bay Technology Inc., England). Χρησι-
μοποιήθηκαν συνολικά 121 ράβδοι που
χωρίσθηκαν τυχαία σε έξι (6) ομάδες
((ππίίνναακκααςς 11)).. Η πρώτη ομάδα (μάρτυρας)
συντηρήθηκε σε φυσιολογικό ορό.

Οι ράβδοι οδοντίνης των ομάδων 2, 3, 5
και 6 τοποθετήθηκαν σε τέσσερα διαφο-
ρετικά δοχεία που περιείχαν 50 mL
NaOCl το καθένα με τις συγκεντρώσεις
που φαίνονται στον πίνακα 1. Ακολού-
θησε ανάδευση των τεσσάρων δοχείων
για 2 ώρες σε θερμοκρασία 37°C. Τα
διαλύματα ανανεώνονταν ανά 15 λεπτά
για την αποφυγή της αδρανοποίησής
τους. Στη συνέχεια, αφαιρέθηκαν οι ρά-
βδοι οδοντίνης και ξεπλύθηκαν σχολα-
στικά με αποσταγμένο νερό όπου και
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Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

ΔΔ..  ΓΓρρηηγγοορράάττοοςς****

*Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, University of London, U.K., 1998
** Οδοντίατρος, MSc Ενδοδοντολογίας.

Μεταβολές μηχανικών ιδιοτήτων
της οδοντίνης λόγω της επίδρασης
του  υποχλωριώδους νατρίου και
του υδροξειδίου του ασβεστίου*

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

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



αποθηκεύτηκαν οι ομάδες 2 και 3.Οι ρά-
βδοι οδοντίνης των ομάδων 4, 5 και 6 εμ-
βαπτίστηκαν σε διάλυμα υδροξειδίου
του ασβεστίου (αναλογία σκόνης- υγρού
1gm/1ml) χρησιμοποιώντας τρία ξεχωρι-
στά δοχεία σε συνθήκες υγρασίας 100%
και σε θερμοκρασία 37°C για μία εβδο-
μάδα. Ακολούθησε η αφαίρεση και το
ξέπλυμα των ράβδων με φυσιολογικό
ορό, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση του
Ca(OH)2. Στη συνέχεια αποθηκεύθηκαν
σε αποσταγμένο νερό.

ΦΦόόρρττιισσηη  ττωωνν  ρράάββδδωωνν  οοδδοοννττίίννηηςς
Με τη χρήση συσκευής φόρτισης τριών
σημείων (Hounsfield Ltd, U.K.) και οι
121 ράβδοι οδοντίνης φορτίστηκαν μέ-
χρι τη θραύση τους. Οι μετρήσεις κατα-
γράφονταν από ειδική συσκευή (plotter)
δίνοντας διαγράμματα φορτίου μετατό-
πισης. Οι τιμές φόρτισης κατά τη θραύση
της οδοντίνης επεξεργάσθηκαν στατιστι-

κά με τη μέθοδο Kolmogorov-Smirnov
and Shapiro-Wilk. Η μέθοδος Mann-
Whitney U χρησιμοποιήθηκε για να α-
ξιολογηθεί αν οι διαφορές ήταν στατι-
στικά σημαντικές σε μετρήσεις που δεν
ακολουθούσαν τη φυσιολογική κατανο-
μή.

Αποτελέσματα
ΑΑ..  ΜΜέέττρροο  εελλαασσττιικκόόττηηττααςς  σσττηηνν  κκάάμμψψηη
Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εειικκόό--
νναα  11.  
Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπήρχε
στατιστικά σημαντική μείωση (Ρ<0,001)
στο μέτρο ελαστικότητας της οδοντίνης
μετά την εφαρμογή διαλύματος NaOCl
3 και 5% . Η διαφορά στο μέτρο ελαστι-
κότητας μεταξύ των συγκεντρώσεων 3
και 5% NaOCl δεν ήταν στατιστικά ση-
μαντική παρά το γεγονός ότι οι τιμές για
την ομάδα του 5% ήταν μεγαλύτερες.

Η διαφορά στο μέτρο ελαστικότητας με-
ταξύ της ομάδας μάρτυρα και της 4ης
ομάδας [έκθεση σε Ca(OH)2] δεν ήταν
στατιστικά σημαντική.
Οι ράβδοι οδοντίνης που είχαν εκτεθεί
στο Ca(OH)2 είχαν υψηλότερο μέτρο ε-
λαστικότητας από αυτές που είχαν εκτε-
θεί είτε σε 3% είτε σε 5% NaOCl με στα-
τιστικά σημαντική διαφορά (Ρ<0,001).
Τέλος, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι
η έκθεση των ράβδων οδοντίνης στο
υδροξείδιο του ασβεστίου μετά την έκ-
θεσή τους σε 3% ή 5% NaOCl δεν επέ-
φερε διαφορά στο μέτρο ελαστικότητας.

ΒΒ..  ΑΑννττοοχχήή  σσττηηνν  κκάάμμψψηη
Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εειικκόό--
νναα  22.
Η στατιστική ανάλυση έδειξε σημαντική
μείωση (Ρ<0,001) στην καμπτική αντοχή
στις ομάδες 2 και 3 (3% και 5% NaOCl).
Η διαφορά στην καμπτική αντοχή μετα-
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ξύ της 2ης  (3% NaOCl) και της 3ης ομά-
δας (5% NaOCl) δεν ήταν στατιστικά
σημαντική. Η έκθεση των ράβδων οδο-
ντίνης σε κορεσμένο διάλυμα Ca(OH)2

μείωσε σημαντικά  (Ρ<0,001) την κα-
μπτική αντοχή τους. Η καμπτική αντοχή
των ράβδων οδοντίνης που είχαν εκτεθεί
σε 3% και 5% NaOCl ήταν σημαντικά
χαμηλότερη (Ρ<0,001) από αυτές της
ομάδας που είχε εκτεθεί σε Ca(OH)2. Η
στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η έκθεση
των ράβδων οδοντίνης σε υδροξείδιο
του ασβεστίου μετά την έκθεσή τους σε
3% και 5% NaOCl δεν είχε κάποιο επι-
πρόσθετο αποτέλεσμα στην καμπτική
αντοχή τους.

Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδει-
ξαν ότι η εφαρμογή του διαλύματος
NaOCl σε συγκέντρωση 3 και 5% στην

οδοντίνη μείωσε σημαντικά το μέτρο της
ελαστικότητάς της και την αντοχή της
στην κάμψη σε σύγκριση με το μάρτυρα.
Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι η
συγκέντρωση του διαλύματος δεν επηρε-
άζει σημαντικά τις συγκεκριμένες μηχα-
νικές ιδιότητες της οδοντίνης. 
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφω-
νία με αυτά του Sim8, όπου αποδείχθηκε
ότι το NaOCl μειώνει το μέτρο ελαστικό-
τητας και την αντοχή της οδοντίνης στην
κάμψη. Όμως, η οδοντίνη έδειξε διαφο-
ρετική συμπεριφορά όταν εκτέθηκε στο
Ca(OH)2 συγκριτικά με το υποχλωριώ-
δες νάτριο επειδή η έκθεσή της σ’αυτό
μείωσε σημαντικά την αντοχή της στην
κάμψη χωρίς να  έχει ουσιαστική επί-
πτωση στο μέτρο ελαστικότητάς της. Πε-
ραιτέρω επεξεργασία ράβδων οδοντί-
νης, που ήδη είχαν εκτεθεί στη δράση
του NaOCl 3 και 5%, με κορεσμένο διά-
λυμα Ca(OH)2 για μία εβδομάδα, δεν εί-

χε καμία στατιστικά σημαντική επίδρα-
ση στο μέτρο ελαστικότητας και την κα-
μπτική τους αντοχή.
Αν και το NaOCl και το Ca(OH)2 δρουν
καταρχήν στο οργανικό υπόστρωμα της
οδοντίνης, οι ακριβείς μηχανισμοί δρά-
σης είναι άγνωστοι και μόνο υποθέσεις
μπορούν να γίνουν. Είναι σαφές από
προηγούμενες μελέτες5-7 ότι ο τρόπος
δράσης των δύο αυτών ουσιών είναι δια-
φορετικός.
Φαίνεται ότι το Ca(OH)2 δρα στα επι-
φανειακά στρώματα της οδοντίνης χωρίς
να επηρεάζει σημαντικά τον κύριο όγκο
της, επειδή εμφανίζει μικρή διαπερατό-
τητα στα οδοντινοσωληνάρια9,10. Έτσι, η
έκθεση της οδοντίνης στο Ca(OH)2 θα
μπορούσε δυνητικά να διευκολύνει τη
δημιουργία  και εξέλιξη μικρορωγμών
στην επιφάνειά της, καθιστώντας την πιο
ευάλωτη σε κατάγματα ενώ ο κύριος
όγκος της θα παρέμενε ανεπηρέαστος
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οπότε και η επίδραση στο μέτρο ελαστι-
κότητας ελάχιστη.
Τα αποτελέσματα της συνέργειας του
NaOCl με το Ca(OH)2 που έχει επιδει-
χθεί σε άλλες μελέτες5-7 δεν επιβεβαιώ-
θηκε στην παρούσα έρευνα. Παρόλα αυ-
τά, ενδείξεις συνέργειας υπήρχαν όμως
δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν. 
Είναι προφανές ότι η δράση του  NaOCl
και του Ca(OH)2 στις μηχανικές ιδιότη-
τες της οδοντίνης χρήζουν περαιτέρω
έρευνας.

Συμπεράσματα

Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα
ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Έκθεση τυποποιημένων ράβδων οδο-

ντίνης σε NaOCl (3% και 5%) μειώνει
σημαντικά το μέτρο ελαστικότητας και
την καμπτική αντοχή τους.

2. Η διαφορά μεταξύ της επίδρασης του
NaOCl σε συγκεντρώσεις 3% και 5%
δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

3. Έκθεση τυποποιημένων ράβδων οδο-
ντίνης σε Ca(OH)2 μειώνει σημαντικά
την καμπτική αντοχή τους αλλά όχι το
μέτρο ελαστικότητάς τους.

4. Η έκθεση ράβδων οδοντίνης στις
οποίες έχει ήδη επιδράσει NaOCl
(3% και 5%) σε κορεσμένο διάλυμα
Ca(OH)2 δεν μεταβάλει  το μέτρο ελα-
στικότητας και την καμπτική αντοχή
τους.  

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

11.. Byström A, Sundqvist G: The antibacterial
action of sodium hypochlorite and EDTA in 60
cases of endodontic therapy. Int Endod J 1985;
18: 35-40.

22.. Sjörgen U, Fidgor D, Spangber G, Sundqvist G:
The antimicrobial effect of calcium hydroxide as
a short term intracanal dressing. Int. Endod. J.
1991; 24: 119-25. 

33.. Koskinen KP, Stenvall H, Vitto VJ: Dissolution
of bovine pulp tissue by endodontic solutions.
Scand J Dent Res. 1980; 88: 406-11.

44.. Abou-Rass M, Piccinino MU: The effectiveness
of four clinical irrigation methods on the
removal of root canal debri. Oral Surgery 1982;
54: 323-7. 

55.. Hasselgren G, Olsson B, Cvek M: Effect of
calcium hydroxide and sodium hypochlorite on
the dissolution of necrotic porcine muscle
tissue. J Endod 1988; 14: 125-7.

66.. Andersen M, Lund A, Andersen JO, Andersen
FM: In-vitro solubility of human pulp tissue in
calcium hydroxide and sodium hypochlorite.
Endod  Dental  Traumatol 1992; 14: 104-8. 

77.. Shue-Fen Y, Rivera EM, Baumgardner KR,
Walton RE, Stanford C: Anaerobic tissue-
dissolving abilities of calcium hydroxide and
sodium hypochlorite. J Endod 1995; 21: 613-6.

88.. Sim TPC: Effect of sodium hypochlorite irrigant
concentration on the resilience of teeth. M.Sc.
Project 1996, University of London.

99.. Wang JD, Hume WR: Diffusion of hydrogen
ion and hydroxil ion from various sources
through dentine. Int Endod J 1988; 21: 17.

1100.. Gomes IC, Chevitarese O, DE Almeida NS,
Salles MR, Gomes GC: Diffusion of calcium

through dentine. J Endod 1996; 22: 590-5.

SSUUMMMMAARRYY

D. Grigoratos*

Effect of sodium hypochlorite and cal-
cium hydroxide on the modulus of ela-
sticity and flexural strenght of dentine**

The aim of this study was to evaluate the
effects of 3% and 5% sodium hypo-
chlorite (NaOCl) solutions and saturated
calcium hydroxide [Ca(OH)2] solution,
individually and in sequence, on the fle-
xural strength and modulus of elasticity
of standardised dentine bars. 

The results revealed a significant
(P<0.001) decrease in the modulus of
elasticity and flexural strength of the
dentine bars treated with 3% and 5%
NaOCl. There was no significant diffe-
rence in flexural strength or modulus of
elasticity between the 3% and 5% NaOCl
groups. Exposure to Ca(OH)2 signifi-
cantly (P<0.001) reduced the flexural
strength but had no significant effect on
the modulus of elasticity. The difference
in modulus of elasticity and flexural
strength of the groups treated only with
sodium hypochlorite, and those treated
with sodium hypochlorite followed by
calcium hydroxide, was not significant. 
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